
 

 
 

 
 

 
Aan: de leden van de Industriële Kring Berkelland en de Berkellandse ondernemers- 

en bedrijvenparkverenigingen 
Datum: 1 juni 2017 
Betreft: Bewaarkrant Berkellandse bedrijven 
 
 

 
Beste leden, 
 
 
Samen met u is het Platform BV Berkelland hard bezig om van Berkelland een welvarende 
gemeente te maken. Vanuit vier projectgroepen pakken we gezamenlijk die zaken op die 
onze visie en ambitie moeten waarmaken. Om echter dit gezamenlijk streven tot een 
succes te kunnen maken, is het ook nodig dat we van elkaar weten wie we zijn en wat we 
doen. Inzicht in elkaars activiteiten kan bijdragen aan een oplossing van vraagstukken, of 
dit nu op ondernemersniveau ligt of op een overkoepelend niveau, zoals bedrijventerrein, 
kern of zelfs gemeentelijk. Daarnaast is het goed om de inwoners van Berkelland te laten 
zien hoeveel interessante bedrijven op allerlei gebieden in Berkelland actief zijn. 
 
Recent kregen wij vanuit de samenwerking tussen het Achterhoek Nieuws en tekstbureau 
VanAtotO van Rob Weeber het voorstel om de economische bedrijvigheid binnen Berkel-
land op een bijzondere manier in beeld te brengen en wel via een bewaarkrant.  
Het aanbod is om bedrijven/organisaties de gelegenheid te geven zich middels een 
exclusief interview en foto te profileren, waarbij iedere deelnemer 1 pagina op A4-formaat 
ter beschikking krijgt. De kosten daarvoor bedragen per deelnemer slechts € 200,00 excl. 
btw. Let op: er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar!  
 
Het Platform BV Berkelland, evenals de gemeente, ondersteunt dit initiatief van harte. Het 
past geheel in ons streven om Berkelland met elkaar verder te brengen en op de kaart te 
zetten naar buiten toe. Het geeft ook wat tegengas aan het algemeen heersende beeld dat 
ondernemers in de Achterhoek te bescheiden zijn en niet willen uitdragen wat ze doen en 
hoe goed ze daarin zijn. 
 
Mocht u mee willen werken aan dit bijzondere initiatief, dan kunt u dit kenbaar 
maken via een mail naar info@platformbvberkelland.nl. Nadere details volgen na 
aanmelding.  
 
Voor de goede orde wijzen wij u erop dat het Platform BV Berkelland geen directe 
bemoeienis met het verloop van het project heeft.  
 
 
Met hartelijke groet, 
 
 
Erna Koeslag, 
Voorzitter 


