
Donderdag 24 september 2015

Ondernemende noabers



Centraal thema van DE DAG: 

Ondernemende Noabers

15.30 uur  Ontvangst en registratie deelnemers 

16.00 uur

16.15 uur

Opening door dagvoorzitter Erna Koeslag 

Rinus Smet – voorzitter Platform BV Berkelland
Han Boer – wethouder Economische Zaken Gemeente Berkelland 
Ronald van Wetering – directeur bedrijven Rabobank

 
 

 
 Presentatie van drie Berkellandse bedrijven die laten zien 

hoe en waarom noaberschap wordt toegepast binnen hun bedrijf

Korte pauze met een verfrissing en iets lekkers

 
 

  
 
17.00 uur

  

     

17.30 uur

    

Presentatie met beeld en interview met onze gastheer Albert Kroon van KMG, 
een wereldspeler en ondernemende noaber

18.00 uur Broodjes- en hapjesbu�et met aansluitend rondleiding KMG

19.00 - 
21.00 uur

Netwerkborrel 

 
 
 

 

 

  

Dagprogramma
Het Platform BV Berkelland – een samenwerkingsverband van de 
Industriële Kring Berkelland, de ondernemersverenigingen en 
de gemeente Berkelland – organiseert voor de vijfde keer

Donderdag 24 september 2015 

Locatie:

Aanvang 15.30 uur

Attraction Builders KMG,
Parallelweg 35 in Neede  

platform bv berkelland is een samenwerkings-
verband van industriële kring, ondernemings-
verenigingen en gemeente berkelland ter 
bevordering van de plaatselijke economie.



Voorzitter van Platform BV Berkelland
 Rinus Smet 

-

-

 

 
 

 

  

Baks Groep

 
 

Ondernemende Noabers – Samenwerking binnen Berkelland 

De Ondernemende Noabers

Het 1e lustrum! 
Voor de vijfde keer organ-
iseert het Platform BV 
Berkelland op donderdag 
24 september 2015 DE 
DAG voor de Berkellandse 
Ondernemer, waarvoor 
alle ondernemers uit de 

gemeente Berkelland van harte welkom zijn.

Op deze DAG willen we laten zien welke 
mooie bedrijven er in de Gemeente Berkel-
land gevestigd zijn, hoeveel kennis en kunde 
er binnen onze gemeentegrenzen aanwezig 
is en hoe dit gedeeld kan worden door samen 
te werken. 

Mede namens bestuur en werkgroep wens ik 
u een mooie DAG. Dat het een volgende stap 
mag zijn op weg naar meer ondernemende 
samenwerking. Platform BV Berkelland zal 
daar waar mogelijk ondersteuning verlenen, 
om samen te werken aan een krachtig econo-
misch Berkelland.  

De Baks Groep in Borculo bestaat 
uit: Baks Loon- en Grondverzet-
bedrijf BV, Baks Borculo BV, Baks 
Logistiek BV, Baks Agri Foods BV 
en  TipTop Car- en Truckwash BV.

(www.baksborculo.nl; 
www.baks.nl; 
www.baks-agrifoods.nl; 
www.tiptopgroep.nl)

KMG

KMG in Neede ontwikkelt, 
fabriceert, verkoopt, onderhoudt 
en repareert kermisattracties. 
KMG is wereldwijd marktleider in 
transportabele amusement 
attracties. 

(www.kmg.nl)

Keurslager Boenders

Keurslager en Echte Bakker 
Boenders in Eibergen is een vol 
ambachtelijk bedrijf waarin 90% 
van alle producten in eigen 
beheer vanuit de basis op 
traditionele wijze worden gepro-
duceerd. 

(www.boenders.keurslager.nl) 

Bronkhorst High-Tech

Bronkhorst High-Tech BV in Ruurlo 
ontwikkelt, produceert en verkoopt 
hoge-precisie doorstromingsme-
ters en -regelaars voor gassen en 
vloeisto�en voor toepassing in 
laboratoria en industrie. 

(www.bronkhorst.com) 

Ondernemende Noabers
Anders dan voorgaande jaren nemen we dit 
jaar met het thema “Ondernemende 
Noabers” een kijkje in de keuken van lokale 
ondernemers. Het doel van DE DAG is een 
aantal praktijkvoorbeelden van samenwerk-
ingsverbanden binnen Berkelland uit te 
lichten, met daarbij zowel de voor- als na- 
delen van de samenwerking. 

Op een originele manier worden vier Berkel-
landse bedrijven en hun noabers gepresen-
teerd en wordt hun noaberschap in beeld 
gebracht. De motivatie voor samenwerking 
in de regio wordt in een discussie uitgebreid 
behandeld.



Locatie
Attraction Builders KMG 

Parallelweg 35 
7161 AE Neede
Tel.: 0545-294545

Schrijf u nu in op www.platformbvberkelland.nl

U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding per e-mail.

Neede, Ruurlo, Eibergen en Borculo  en genodigden is de deelname gratis. 
Voor overige deelnemers bedraagt het inschrijfgeld 

Voor leden van de Industriële Kring Berkelland en leden van de Ondernemersverenigingen 

€ 75,– excl. BTW per deelnemer incl. hapjes en drankjes.

Sluitingstermijn voor de inschrijving is 18 september 2015.
De bijeenkomst is vooral bedoeld voor directeuren, eigenaren en managementteamleden. 

De Dag voor de Berkellandse Ondernemers is mede mogelijk gemaakt 
door Rabobank Noord en Oost Achterhoek 


