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Kiwanis Haringparty

Oidtmann – Meijer – Dijkstra Notarissen is het adres 
voor een optimale begeleiding bij belangrijke momen-
ten in uw leven zoals het kopen van een huis, trou-
wen en samenwonen, uw onderneming, en erven en 
schenken. Als notariskantoor met meer dan 200 jaar 
ervaring proberen we elke dag weer onze deskundige 
en betrouwbare reputatie waar te maken. We kiezen 
daarbij voor een moderne en toegankelijke werkwijze. 
Ingewikkelde zaken worden in begrijpelijke taal uit-
gelegd. Onze dienstverlening is mensenwerk en dus 
maatwerk. Heeft u vragen dan krijgt u het beste ant-
woord door de vraag persoonlijk te stellen. Jan Meijer 
en Marlies Dijkstra nodigen u graag uit voor een per-
soonlijke kennismaking.

OMD Notarissen
0492 536868
info@omdnotarissen.nl

Het klantbelang staat centraal in alles wat we doen. 
Dat geldt zowel voor de particuliere klant als voor 
bedrijven, groot en klein, in Nederland en daarbuiten. 
Klantbelang centraal betekent voor ons bouwen aan 
lange termijn relaties. Dat doen we door de combinatie 
van kennis van producten en diensten, van de klant en 
van de sector waarin de klant actief is. Met die des-
kundigheid ondersteunen we klanten in hun streven 
om succesvol te zijn. Want uiteindelijk geldt: hun suc-
ces is ons succes. 

ABN Amro Bank
 06-51301056 

henk.paul.visser@nl.abnamro.com 

Adriaan van den Heuvel makelaars en adviseurs is een bedrijf 
dat al 20 jaar in de markt staat. Met 19 medewerkers zijn wij 
sterk regionaal gericht. Daarbij is Helmond en de Peel ons kern-
gebied. Het kantoor staat voor laagdrempelig, gedegen, onaf-
hankelijk en no nonsens. Wij bedienen bijna alle principes van 
de makelaardij: wonen en werken zowel stedelijk als in het bui-
tengebied. Daarbij staat onze rol als adviseur voorop. Of het nu 
gaat over aan- of verkopen, huren of taxeren. Het advies is voor 
ons belangrijker dan het rapport. We streven naar langdurige 
relaties met klanten op basis van vertrouwen.

Adriaan van den Heuvel
0492   661 884
info@heuvel.nl

Van de Graft Accountants is als een van de grotere regionale accountantskantoren geves-
tigd in Beek en Donk. Met ruim 50 medewerkers werken wij al 38 jaar met veel plezier 
voor onze klanten. Onze accountants, fiscalisten en juristen vormen een team en hebben 
één doel voor ogen: u op de beste manier ondersteunen, helpen en adviseren. Onze ken-
nis gaat ver. Maar omdat we niet alles kunnen weten, werken we samen met deskundige 
partners. Ook fiscaal en juridisch helpen we u met praktische zaken en adviezen. Met 
onze korte lijnen bent u zeker van uw zaak. Het gaat om u en uw bedrijf. Mensen en cij-
fers. We zetten graag een stap extra.

Van de Graft Accountants
0492 462206
info@vgaacc.nl

Aben & Slag Advocaten beschikt over een evenwich-
tig team van ruim 30 advocaten en ondersteunende 
medewerkers; een team dat volledig thuis is op de vele 
terreinen van het recht. Daarbij kunnen wij, indien 
de zaak daarom vraagt, vanuit de diverse expertises 
specialistenteams vormen. Binnen deze teams heb-
ben onze advocaten (wanneer nodig) de mogelijkheid 
zaken gezamenlijk op te pakken en elkaar te verster-
ken. Door deze samenwerking blijven wij scherp en 
resultaatgericht: de optimale begeleiding voor u.

Aben & Slag Advocaten
(0492) 74 99 90
info@abenslag.nl

Deelnemers 
Kiwanis Haringparty 
Helmond

Marlies Dijkstra:  
“Naast de functie van het 
leggen en onderhouden van 
contacten tussen onderne-
mers levert deelname aan 
de Haring Party een financi-
ele bijdrage aan het Tetanus 
Project. Hiermee kunnen 
we er daadwerkelijk voor  
zorgen dat steeds minder  
kinderen overlijden door  
oorzaken die kunnen  
worden voorkomen.” 

Henk-Paul Visser: “Om twee 
redenen dragen wij dit event 
een warm hart toe. Als eerste 
reden door een haringparty in 
Helmond te organiseren samen 
met een aantal Helmondse 
bedrijven staat deze party open 
voor een bredere groep relaties 
dan alleen de relaties van ABN 
AMRO. Ten tweede hebben 
de Kiwanis deze haringparty 
verbonden aan hun servicedoel 
Stop Tetanus in derde wereld 
landen en op deze wijze kun-
nen wij daar ook een bijdrage 
in leveren.”

“Adriaan van den Heuvel 
makelaars en adviseurs draagt 
het initiatief van de Kiwanis 
te Helmond een warm hart 
toe. Het past in ons streven 
om het contact met relaties 
op peil te houden en / of uit te 
breiden. De ondersteuning van 
een goed doel werkt dan dub-
belop.” Aldus Adriaan van den 
Heuvel.

“Als aspirant voorzitter ben ik 
nauw betrokken bij Kiwanis 
Helmond. Maatschappelijk 
verantwoord onderne-
men staat bij Van de Graft 
Accountants hoog in het 
vaandel. Als een van de gro-
tere accountantskantoren in 
de regio dragen we dat dan 
ook graag bij de Haring Party 
Helmond 2014 uit” aldus  
Rob Meulendijks.

“Maatschappelijk verant-
woord ondernemen is voor 
ons een vanzelfsprekendheid, 
maar we zetten het niet op een 
uithangbord. Anders wordt 
het een soort van marketing-
actie. Het Kiwanis project om 
tetanus in een vroeg stadium 
te bestrijden ondersteunen wij 
van harte. Problemen bij de 
wortel aanpakken is iets dat 
ons in de dagelijkse praktijk 
ook aanspreekt.” Aldus Geurt 
te Biesebeek
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