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De temperaturen gaan lang-
zaam omhoog en het toeris-
tenseizoen is weer van start 
gegaan. Hemelvaartsdag en 
het Pinksterweekend zijn net 
geweest. Veel huisjes in het 
hoogseizoen zijn inmiddels 
geboekt, bij campings staat 
de telefoon roodgloeiend en 
bij camperplaatsen zien we 
het gebruikelijke dagelijkse 
af en aan rijden weer. Dank-
zij het Corona openingsplan 
kan de sector eindelijk de 
blik vooruit richten en steeds 
meer de deuren openen. De 
nieuwe campagne voor het 
toerisme in onze gemeente 
kon daarom niet een meer 
passende leuze hebben: 
Tot slot! In Bronckhorst.

Kastelen en landgoederen
De nieuwe campagne is het 
eerste resultaat van het 
nieuwe toerisme beleid dat 
vorig jaar door ondernemers, 
de toeristische platforms en 
de gemeente is opgesteld. 
De hoofdlijn van ons verhaal 
wordt gevormd door kaste-
len en landgoederen. Met 
hun tuinen, lanen, bossen en 
boerderijen zijn die het meest 
onderscheidende kenmerk 
voor ons deel van de Achter-
hoek. Dat verhaal gebruiken 
we om toeristen enthousiast 
te krijgen voor ons rijke aan-
bod voor een plezierige vrije-
tijdsbesteding.

Want toeristen komen niet 
alleen om kastelen en die 
800 andere gemeentelijke 
en rijksmonumenten te zien. 
Ze komen ook voor de rust 
en ruimte die ons Bronckhor-
ster landschap biedt. Voor 
onze sfeervolle dorpen en 
gastvrije restaurants. En om 

te wandelen, paardrijden of 
wielrennen en al die andere 
activiteiten van het gezonde 
buitenleven.

Slingers
Te veel om te vertellen zo 
lijkt het wel. En daarom is die 
campagne bedacht. Opnieuw 
zijn ondernemers, de toeris-
tische platforms en de ge-
meente bij elkaar gekomen, 
deze keer in de fabriek waar 
ze zo goed een Feest kunnen 
organiseren. Met de leus, het 
beeldmerk en allerlei materi-
alen en hulpmiddelen kan ie-
dereen zelf aan de slag. Want 
net als in het gewone leven, 
komt het er in de toeristi-
sche sector op neer dat we 
wel zelf de slingers moeten 
ophangen om er een feestje 
van te maken. En samen is dat 
leuker.

Doet u ook mee?
Met Tot slot! In Bronckhorst is 
een platform gecreëerd waar 
toeristische ondernemers 
gezamenlijk een succesvolle 
campagne vorm kunnen ge-
ven. Bijvoorbeeld door een 
gezamenlijk aanbod te ont-
wikkelen en aan de man te 
brengen. De eerste nieuwe 
arrangementen van verblijfs-
horeca en organisatoren van 
activiteiten komen al van de 
grond. Het is een ongelofe-
lijk lastig jaar geweest voor 
de horeca en de toeristische 
sector. Maar nu kunnen we 
met elkaar zeggen: het komt 
weer goed en het is hier fan-
tastisch. Dus graag: 

Bestuurscolumn
BRONCKHORST – De lente is 
begonnen en ook in de ge-
meente Bronckhorst heb-
ben we al mogen genieten 
van de eerste zonnestra-
len. Een nieuw seizoen met 
nieuwe mogelijkheden en 
splinternieuwe kansen. Als 
de zon schijnt lijkt alles toch 
een stuk minder zwaar en 
kunnen we het met z’n allen 
ook figuurlijk weer een stuk 
zonniger gaan bekijken.

De eerste versoepelingen zijn 
doorgevoerd en er kan weer 
een drankje worden gedron-
ken op één van de mooie ter-

rassen waar onze regio over 
beschikt. Hierdoor gaat het 
weer meer bruisen in de ge-
meente Brockhorst en het 
met elkaar verbinden gaat op-
eens weer een stuk eenvoudi-
ger omdat we elkaar ook weer 
letterlijk ‘echt zien’.

De komende maanden wil 
het bestuur van de Bedrijven 
Kring Bronckhorst graag di-
verse bij de BKB aangesloten 
bedrijven in de schijnwerpers 
zetten. Er zijn zoveel mooie en 
innovatieve bedrijven die niet 
altijd zichtbaar zijn, maar wel 
een plek in de schijnwerpers 

verdienen. Het eerste bedrijf 
in de schijnwerpers is Y-Sign 
Reclame van eigenaar Robbin 
Fielt. Een korte impressie van 
het interview met Robbin tref 
je op een ander deel van deze 
BKB nieuwspagina aan. Ge-
interesseerd in het volledige 
interview? Kijk dan op www.
bkbronckhorst.nl onder het 
kopje nieuws.

Ben je als ondernemer in de 
gemeente Bronckhorst, naar 
aanleiding van deze update, 
nieuwsgierig naar de BKB en 
haar leden? Meld je dan al-
vast aan voor één van de bij-

eenkomsten die over hopelijk 
niet al te lange tijd weer ge-
organiseerd gaan worden en 
kom een keer proefdraaien! 
De activiteitencommissie ver-
heugt zich hierop, net als het 
bestuur. 

Ook gelijk lid worden van de 
BKB is mogelijk en dan zetten 
we gelijk jouw bedrijf in de 
schijnwerpers in het eerstvol-
gende BKB nieuws!

Met ondernemende groet,
Het bestuur van de Bedrijven 
Kring Bronckhorst
secretariaat@bkbronckhorst.nl

   

Bedrijf in de schijnwerpers; Y-sign reclame!
HENGELO – Robbin Fielt van 
Y-sign reclame reageerde een 
tijdje geleden spontaan met ja 
op de vraag van de BKB of hij 
wilde meedoen aan: ‘Bedrijf 
in de schijnwerpers!’

Robbin is een gedreven jon-
geman uit Hengelo. Hij is 16 
jaar geleden gestart met zijn 
bedrijf Y-sign vanuit zijn zol-
derkamer. Hij is nu gevestigd 
in een mooi pand aan de 
Heurne in Hengelo. Van hier-
uit kan hij zijn klanten opti-
maal bedienen. Zijn kracht 
ligt in het aanbieden van het 
totaalplaatje. Hij ontwerpt 
nieuwe huisstijlen, verzorgt 
de signing en beplakt ook 
auto’s. Ook voorziet hij bedrij-

ven van mooie passende kle-
ding. Robbin ziet het werken 
als éénpitter als zijn kracht. 
Hij maakt zelf de afspraken, 
kan snel schakelen en staat 
voor 100% achter zijn gele-
verde producten en diensten.
Corona heeft geen impact 
gehad op zijn onderneming, 
de orderportefeuille is mooi 
gevuld dankzij zijn tevreden 
klanten, waar hij al jarenlang 
voor werkt.

Naar aanleiding van dit stuk 
benieuwd wat Y-sign reclame 
voor jouw bedrijf kan beteke-
nen? Kijk op www.y-sign.nl 
en plan een afspraak in met 
Robbin of volg de Facebook-
pagina Y-sign Reclame.

   

Bij Wopereis staat staal op nummer één
DOETINCHEM/VORDEN – Bij 
de Wopereis Groep, een be-
drijf met vijf vestigingen in 
Doetinchem, een vestiging in 
Steenderen en een vestiging 
in Staphorst, staat staal op 
nummer één. Wopereis levert 
staalconstructies, stalinrich-
tingen, melksystemen, op-
slag- en afdeksystemen, PV-
installaties, biogassystemen, 
kunststof kozijnen en rvs-ma-
chinebouw. Door een recente 
overname van Barendsen 
Staaltechniek Vorden (BSV) 
heeft ze haar portfolio verder 
uitgebreid met de productie 
van (spil)trappen en balkon- 
en galerijhekken.

“Het Vordense bedrijf Ba-
rendsen Staaltechniek maakt 
per 1 april 2021 deel uit van 
de Wopereis Groep. Vanaf 
deze datum is Wopereis ook 
verantwoordelijk voor de 
opdrachten.” In overleg met 
de klanten streeft Wopereis 
Barendsen Staaltechniek, 
inmiddels de nieuwe naam, 

ernaar om zowel de lopende 
als de nieuwe orders tot volle 
tevredenheid van de klanten 
uit te voeren.
BSV, sinds 2001 gevestigd aan 
de Netwerkweg 3 in Vorden, 
kent een lange geschiedenis. 
Het bedrijf startte in 1802 als 
smederij en ging steeds over 
van vader op zoon. Henri 
Barendsen, in februari 2021 
overleden aan darmkanker, 

vormde de zesde generatie. 
Ook een zevende generatie 
Barendsen is in aantocht. 
Alle drie de zonen van Henri 
hebben namelijk interesse in 
het werken met staal en zijn 
regelmatig in de Vordense 
werkplaats te vinden. Op-
volging zou geen probleem 
zijn geweest. Helaas zijn ze 
allemaal nog te jong. Maar 
wie weet is er over tien jaar 

toch een zevende generatie 
Barendsen actief in de staal-
techniek.
“Klanten herinneren zich 
Henri Barendsen als hét ge-
zicht van Barendsen, hét 
aanspreekpunt. Hij was door 
zijn technisch inzicht in staat 
om op een eenvoudige en 
betaalbare manier producten 
te maken van goede kwaliteit 
met een luxe uitstraling.” De 

Nieuwsbrief voor bedrijven
binnen de gemeente Bronckhorst
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BKB verbindt en versterkt!!

Robbin Fielt van Y-sign reclame. Foto: Daniëlle Rouwen

Paul Stortelder bij Wopereis Agrarische Systemen & Melksystemen BV aan de Gildenstraat in Doetinchem, 
waar de medewerkers van Barendsen aan de slag gaan. Foto: Liesbeth Spaansen

Wethouder Willem Buunk. Foto: gemeente Bronckhorst

werkzaamheden en twaalf 
werknemers van BSV gaan op 
korte termijn verhuizen naar 
de Gildenstraat 1 in Doetin-
chem, waar Wopereis con-
structiewerkzaamheden voor 
onder andere de agrarische 
markt uitvoert. “De verhui-
zing is een bewuste keuze, 
omdat het pand van BSV ge-
huurd is en geen onderdeel 
uitmaakt van de overname”, 

zegt Paul Stortelder, CEO Wo-
pereis Groep. “Interim-mana-
ger Ursula Ebbers benaderde 
mij of Wopereis interesse had 
in een overname, vanwege de 
voorkeur voor een kandidaat 
waarbij de werknemers van 
BSV in de Achterhoek kunnen 
blijven werken.”
   

 ■ www.wopereis.nl

19
 

Dinsdag 1 juni 2021


