
Altijd actueel: de weekkrant.nl donderdag 22 september 2011  Bodegraafs Nieuwsblad  pagina ?

Advertorial

Niels en Freda Helling runnen samen Betonboorbedrijf Stubbe Waddinxveen BV. foto: jan kok

Scoren met boren en slagen met zagen
In 2005 besloot Niels 
Helling zijn bedrijf Helling 
Betonbewerking samen te 
laten gaan met Stubbe Boor- 
en Zaagbedrijf. Een avontuur 
dat Freda, zijn vrouw, vol en-
thousiasme met hem is aan-
gegaan. ,,Weet je hoe leuk 
ik het vind om me als vrouw 
in een mannenwereld staan-
de te houden? Toen Niels 
vijftien jaar geleden startte 
met zijn eigen boorbedrijf, 
liep ik ook al een jaar met 
hem mee op de bouw. Het 
is een wereld waar ik me 
helemaal in thuis voel.’’

Phoenix Publicity/ 
     Margon van den Berg

Zevenhuizen

Niels en Freda Helling run-
nen met z’n tweetjes hun 
bedrijf, dat inmiddels een 
bekende speler is in de wereld 
van bouw- en renovatiepro-
jecten én die van de weg- en 
waterbouw. Maar ook par-
ticulieren weten hen te vin-
den bij de voorbereiding van 
verbouwingen in- en om de 
woning. ,,Denk daarbij aan 
openslaande deuren naar de 
tuin, de vaste trap naar zolder, 
een rookkanaal voor een open 
haard, de voorbereiding voor 
vloerverwarming maar ook 
het slopen van muren en het 
infrezen van water- en elek-
traleidingen valt hieronder. 
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Tevens kunnen we worden 
ingeschakeld bij vochtproble-
men in de kruipruimte. Je ziet, 
Stubbe is niet voor één gat te 
vangen.’’
Bij het onderhoud van snel-
wegen wordt Stubbe Wad-
dinxveen BV gevraagd door 
grote opdrachtgevers om de 
boor- en zaagwerkzaamheden 
voor hen uit te voeren. Ook bij 
groot- en kleinschalige reno-
vatieprojecten van ziekenhui-
zen, scholen en woningbouw 
wordt Stubbe ingeschakeld 
bij boor-, zaag- en sloopwerk-
zaamheden. Veiligheid, kwa-

liteit en milieu staan daarbij 
voorop. Niels Helling: ,,We 
hebben ons gespecialiseerd in 
verankering, betonboren, hak-
ken, frezen en zagen. Om elke 
klus professioneel te klaren 
beschikken we over alle denk-
bare machines en de juiste 
werknemers. Ons boorbedrijf 
werd al in 2006 VCA* gecer-
tificeerd, waarmee we ons 
bedrijf naar een hoger niveau 
hebben weten te tillen.’’

Studiam
Omdat Studiam, een groot-
handel in diamantgereed-

schap, parallel loopt aan hun 
branche namen Niels en Freda 
Helling dit bedrijf eveneens 
over. ,,We verkopen, repareren 
en keuren deze gereedschap-
pen allemaal zelf. Dat doet 
Niels. Voor de rest zijn we in 
alles gelijkwaardige partners. 
De tijd dat onze klanten dach-
ten dat ik Niels’ secretaresse 

was als ze mij aan de telefoon 
kregen, ligt verder achter ons. 
Iedereen weet inmiddels dat ik 
me met ongelooflijk veel pas-
sie voor ons bedrijf inzet. Net 
als onze medewerkers. Een 
bedrijf kan nog zo goed zijn, 
maar zonder kundige mede-
werkers die ook hart voor de 
zaak hebben, ben je nergens. 

We zijn ontzettend blij met 
ons team.’’
Scoren met boren en slagen 
met zagen is de slogan van 
Stubbe. ,,Mooi, hè?’’ Freda 
lacht en voegt er snel aan toe: 
,,Zo jammer dat ik die niet 
zelf heb verzonnen, want het 
geeft precies aan waar we voor 
staan.’’  

Stubbe Boor- en 
Zaagbedrijf is 
niet voor één 
gat te vangen

Stubbe Waddinxveen BV

Meer over Stubbe
Meer weten over Stubbe? 
Voor meer informatie zie 
www.stubbe-waddinx-
veen.nl. Het telefoonnum-
mer is 0180-633 109.


