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Uitnodiging
Onze collega Bedrijventerreinen Helmond (parkmanager Frits Rutten) organiseert op 11 maart
een online talkshow over cybercriminaliteitspreventie voor ondernemers. We doen dit live vanuit
Helmond waarbij ondernemers live vragen kunnen stellen via whatsapp.
Om het een beetje aantrekkelijk en luchtig te maken zal Frank Lammers de talkshow
presenteren. We hopen hiermee op veel ‘kijker’.
Bijgaand de definitieve uitnodiging voor de Cybercrime talkshow op 11 maart>>>>
Deelnemen is voor iedereen gratis, alleen even aanmelden graag via aanmelden
Gelieve deze zoveel mogelijk te delen binnen jullie netwerk.

Centrummanager Collectief Corona
Samen met andere centrummanager in den lande is een collectief gevormd en een van de
acties is het aanbieden van bijgaande brief aan alle burgemester van Nederland. Ook onze
burgemeester heeft deze brief namens het Ondernemersfonds Helmond ontvangen.
Dit is een actie samen met alle winkelcentra van Nederland, Zie onze deelname >>>>

Nieuw adres per 1 maart
Vanaf 1 maart werk ik vanuit huis. Sinds kort woon ik samen
met mijn man op een boerderij in Aarle Rixtel. In het kader van
mantelzorg wonen we weer samen met een van onze zonen.
Dit is een tijdelijk adres en wij zien het als tryout, kunnen we
Helmond missen, lukt het ons om weer samen te wonen met
kinderen en is er een mogelijkheid om iets op te zetten voor
na ons pensionering. We zijn er nog niet aan toe stil te zitten.
Eind van dit jaar loopt mijn contract af voor wijkmanagement
en in overleg met het bestuur heb ik aangegeven geen nieuw contract aan te gaan. De
komende maanden wordt er aan een profielschets gewerkt en gaan we de werving inzetten. Tot
die tijd kunnen jullie mij vinden op Helmondseweg 41, 5735 RA Aarle-Rixtel, mobiel
0622616134 en mail

Aanmelden Nieuwsbrief
webmaster@wijkmanagementhelmond.nl
Bezoekadres Helmondseweg 41, 5735 RA Aarle-Rixtel Mobiel 0622616134. Mail
info@wijkmanagementhelmond.nl
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u
webmaster@wijkmanagementhelmond.nl toe aan uw adresboek.

