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Zorg & Techniek
special

Voormalig BMX’er en inspirator Jelle van Gorkom

denk altijd in
“ Ik
mogelijkheden
”

Hoe kunnen zorg en techniek
elkaar versterken?

One-stop-shop-speler
van betekenis

Feestelijke opening
RW Deurenservice

Kennis delen, netwerken, inspiratie, topsprekers,
actualiteiten, trends en ontwikkelingen.

AchterhoekBIZniZZ Club

De AchterhoekBIZniZZ Club sluit aan bij de wensen
van ondernemers. Dit blijkt uit het feit dat ca. 125
Achterhoekse ondernemers inmiddels lid zijn
geworden. Wij zijn niet alleen de leukste, maar
misschien wel de meest effectieve Businessclub
van de Achterhoek met een diversiteit aan leden!

BIZniZZ

Missie van de AchterhoekBIZniZZ Club

Soorten lidmaatschap per 1 januari 2022:

Kennis delen, ‘Achterhoeks’ ondernemen versterken en
innovatieve ideeën ontwikkelen en volgen.

€ 165,- Toegang tot 4 bijeenkomsten voor één persoon.
€ 400,- Toegang tot 4 bijeenkomsten voor één persoon en
één 1/2 pagina advertentie per kalenderjaar in
AchterhoekBIZ Magazine, (editie in overleg te bespreken).

Ons doel van iedere bijeenkomst:
• Regionaal ontdekken en verbinden
• Maatwerknetwerk initiëren
• Inspiratie opdoen
• Trends en actualiteiten delen

Wat u van ons mag verwachten:
• De BIZniZZ Club komt 4 maal per jaar bij elkaar;
• De locaties zijn inspirerend bij regionale ondernemers die een
kijkje in de keuken geven;
• De sprekers zijn informatief, inspirerend en houden ons op de
hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen;
• Alles draait om resultaat. Wij denken mee door een persoonlijke
aanpak, verbinden met de juiste contacten uit een groot en
professioneel netwerk;
• Branchebescherming; maximaal 2 leden uit dezelfde branche
• De kosten van het lidmaatschap zijn vanaf € 165,-. Hiermee heeft
u 4 maal per jaar toegang voor één persoon met de mogelijkheid
tot het introduceren van een relatie (in overleg).

CLUB

Alle bijeenkomsten zijn inclusief hapjes, drankjes en diner!
De genoemde prijzen zijn excl. BTW.
Noteer de volgende data vast in uw agenda voor 2022.
18 Mei
Kruisberg Doetinchem
28 juni
T2 Groep in Doetinchem
29 september
DRU Industriepark in Ulft
15 december
De Stadswal Doetinchem
Tevens bestaat de mogelijkheid om een avond te adopteren,
u krijgt dan de mogelijkheid zich specifiek te profileren onder de
AchterhoekBIZniZZ Club-leden. Voor meer informatie neem
contact met ons op.
Heeft u interesse in een lidmaatschap, dan vernemen wij graag
welk pakket het best bij uw wensen aansluit. U kunt contact
opnemen met Ed Smit via ed@buroachterhoek.nl

*Prijzen geldig vanaf 1 januari 2022. **Exacte datum nog niet bekend, locatie is definitief.
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DE NIEUWE DS 4
De nieuwe DS 4 heeft in het oog springende proporties. De breedte van 1,83
meter en de wielen met een diameter tot
maximaal 20 inch; (19 inch is standaard
vanaf TROCADERO en PERFORMANCE
LINE) in combinatie met een lengte van
4,40 meter en een hoogte van 1,47 meter
zorgen voor een krachtige uitstraling.
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Het is wetenschappelijk bewezen: één
op de twee à drie patiënten ervaart
tijdens een pijnlijke behandeling minder
pijn met een virtual reality bril (VR-bril)
op. SEH-arts Michiel Tebbes heeft het
onlangs geïntroduceerd op de Spoedeisende Hulp (SEH).

AGENDA

28 juni 2022
T2 Groep

NetwerkBIZ

*alleen toegankelijk voor leden van
de AchterhoekBIZniZZ Club
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Zorg & Techniek
special

Zorgrobot in De Steck
STEL JE EENS VOOR: JE OUDERS WORDEN OUDER EN JE BEGINT JE ZORGEN OVER HEN TE
MAKEN. NATUURLIJK WIL JE DAT ZE ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG BLIJVEN WONEN.
MAAR JE MERKT OOK STEEDS VAKER DAT ZICH SITUATIES VOORDOEN WAARDOOR JE BESEFT
DAT ZE OP EEN GEGEVEN MOMENT ZORG NODIG HEBBEN. DAT IS MOEILIJK, WANT JE
HEBT EEN BAAN, VRIENDEN, EEN GEZIN. JE BENT DUS NIET IN STAAT OM ZELF 24/7 VOOR
HEN TE ZORGEN. TEGELIJKERTIJD HEB JE VERHALEN GEHOORD OVER ONDERBEZETTING
EN STRESS IN VERPLEEGHUIZEN, DUS JE MAAKT JE ZORGEN OMDAT JIJ WEL HET BESTE
VOOR JE DIERBAREN WILT. KLINKT DAT BEKEND? VOOR VEEL MENSEN WEL.
Dit schreef student-onderzoeker Gianna Herzkommer in haar
masterscriptie over zorgrobots in combinatie met het welzijn
van ouderen. Het volledige interview is te lezen op
www.zorabots.nl.

Zorabots
Het tekort van goed en gekwaliﬁceerd personeel drukt momenteel enorm op de kwaliteit van de zorg en dit wordt de

komende jaren alleen maar groter. Volgens Achterhoeker Guus
Roelofs, mede-eigenaar en oprichter van Zorabots Nederland
(red.), schetst dit echter geen doemscenario: “Nee hoor! Er is
hoop, als we het goed doen. Wij zijn als Nederlanders geboren
probleemoplossers, dus ook hier gaan we met z’n allen uitkomen.
Eﬃciëntie is de sleutel: zorgrobots gaan in de toekomst routinematige zorgtaken overnemen en zorgverleners helpen. Klinkt
futuristisch? Onze robots ondersteunen nu al het personeel in
diverse zorginstellingen, de resultaten zijn geweldig. Wat wij
vaak horen is angst dat ‘de mens’ verdwijnt, maar dat is juist
het mooie: robots zijn een hulpmiddel voor de verpleger en
helpen bij het uitvoeren van de taken. De zorgverlener blijft
echter cruciaal en krijgt juist méér tijd voor persoonlijke interactie. De focus ligt op de interactie tussen cliënten en zorgverleners, in plaats van op cliënten en robots.”

Partners gezocht
Zorabots Nederland zoekt partners die aan de slag willen met
robots in de zorg, maar bijvoorbeeld ook in de retail en horeca.
De Steck speelt hier als broedplaats van de regio een grote rol
in: “Ik was direct enthousiast. Dit kan wel eens dé oplossing zijn
voor het groeiende vraagstuk binnen de zorg. Bij ons is binnenkort een robot te bewonderen, dus komt dat zien!”, aldus Henk
Janssen, grondlegger van De Steck.
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Techniek in de Zorg

D

Mediapartner:

e complexiteit, de zwaarte van de
zorg, vergrijzing en het tekort aan
zorgmedewerkers nemen alleen
maar toe. Innovaties zijn nodig
om kwalitatief goede en betaalbare zorg te kunnen leveren. Gepersonaliseerde
zorg met meer regie bij patiënt en cliënt.
Technologie maakt het mogelijk dit te realiseren.

Ter Voert Media, camerawerk
en ﬁlmproducties.

Innovatieve techniek

Redactie-adres:

redactie@achterhoekbiz.nl
Advertentieverkoop:

sales@achterhoekbiz.nl
Distributie: SBPost
Sealen/Verpakken MAAK
Drukken: Westerlaan Lichtenvoorde

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave
mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar
gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, door printouts, kopieën, of
op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever. De
informatie in deze uitgave is met de grootst mogelijke
zorg samengesteld. Uitgevers en auteurs zijn niet
aansprakelijk voor mogelijke handelingen en/of

Ook in onze regio Achterhoek zijn tal van mooie
voorbeelden als het gaat om innovatieve techniek
in de zorg. In deze thema-editie komen enkele
hiervan aan bod, zoals een Virtual Glass of de
ZwaPP (de app voor zwangere) in het Slingeland
Ziekenhuis. Er ontstaan ook mooie oplossingen
van bedrijven die samen iets ontwikkeld hebben,
zoals Kremer Techniek en Markenheem. Ook
DO-IT ICT en BeleefAV bieden audiovisuele
oplossingen.

beslissingen gebaseerd op deze informatie.

Veranderingen

AchterhoekBIZ is een uitgave van Buro Achterhoek

De maatschappij verandert continu en de zorg
verandert mee. Zo blijven kwetsbare mensen

langer thuis wonen en wordt in de zorginstellingen complexere zorg geleverd. De technologische
mogelijkheden groeien met de dag, maar dit roept
ook vragen over de toekomst op. Onlangs las ik
een artikel dat drones uitkomst kunnen bieden
wanneer je in een afgelegen gebied woont en er
snel iets bij je afgeleverd moet worden. In Denemarken is er al een het dronecentrum al geopend.
Ik ben benieuwd naar de ontwikkelingen de
komende jaren en waar we staan als ik ouder ben.
Zouden we dan ook medicijnen of een deﬁbrillator
per drone thuis afgeleverd krijgen?
Ik wens u veel leesplezier met deze uitgave.
Met collegiale groet,
uw verbinder en netwerkmakelaar Ed Smit

www.buroachterhoek.nl - www.achterhoekbiz.nl
Maatschappelijke partners:

stichting
achterhoek
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Voormalig BMX’er en inspirator Jelle van Gorkom

‘Kijken naar wat
wel kan, is altijd mijn
drijfveer geweest’
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COVERSTORY
ALLES GEBEURT MET EEN REDEN, DAT IS DE
FILOSOFIE VAN VOORMALIG BMX’ER JELLE
VAN GORKOM. HET LEVEN VAN DE VOORMALIG TOPSPORTER VERANDERDE DRASTISCH IN
2018 DOOR EEN VRESELIJK ONGEVAL. SINDSDIEN HEEFT HIJ FYSIEK EN HERSENLETSEL. ZIJN
DROOM OM GOUD TE HALEN IN TOKYO WAS
IN EEN KLAP WEG. TOCH BLIJFT HIJ POSITIEF EN
KIJKT HIJ NAAR WAT HIJ WEL KAN. HIJ ZET ZIJN
ERVARING MET TOPSPORT EN REVALIDATIE IN
OM ANDEREN TE HELPEN VERDER TE KOMEN.
Tekst: Jessica Schutten, fotograﬁe: Carlo Stevering

A

ls 2-jarige kon hij al fietsen, met 3 jaar startte hij bij
de BMX-club FCCL in Lichtenvoorde en als vierjarige
reed hij zijn eerste wedstrijd. “Ik zag alle kinderen
in de straat fietsen en dat wilde ik ook”, zo vertelt
oud-topsporter Jelle van Gorkom. “De vrijheid en
snelheid, alles wat je wilt doen, gaat zoveel sneller op de fiets. Dat
sprak me aan.” Professioneel mtb’er en wereldkampioen Joost Wichman
was een voorbeeld voor hem. Wichmans moeder was de buurvrouw
van Jelles ouders en deed veel voor de vereniging. Dit heeft het
proces voor Jelle versneld. “Toen ik begon, was ik eigenlijk te jong om
mee te gaan met een oudere groep. Op een gegeven moment mocht
ik op de woensdagavond meetrainen. Binnen twee weken reed ik mijn
eerste regionale wedstrijd en vanaf mijn vijfde deed ik op nationaal
niveau mee. Toen ik zes was, kon ik in Doetinchem meedoen met het
Europees kampioenschap. Mijn ouders hadden de zomervakantie al
geboekt, maar ik heb net zo lang gezeurd tot ik mee mocht doen. En
ik won!”

Sneltreinvaart
Verliezen staat niet in het woordenboek van Jelle van Gorkom. Van
jongs af aan had hij maar één doel: de Olympische Spelen. Hij won
keer op keer en kwam uiteindelijk in het Nederlands team. Om dat te
bereiken, heeft hij veel moeten laten in zijn jeugd. “Ik leefde van mijn
zestiende tot mijn twintigste als een monnik, maar vond dat geen
probleem. Ik was intrinsiek gemotiveerd en trainde dagelijks. Maar
ik heb zeker ook mooie herinneringen en leuke tijden beleefd met
mijn vriendengroep die ik nog steeds heb.” Om zijn topsportcarrière
te combineren met school besloot de geboren en getogen Achterhoeker halverwege de middelbare school naar een LOOT-school te
gaan, waarna hij koos voor de CIOS in Arnhem als beroepsopleiding.
In het derde jaar kreeg hij zijn eerste profcontract aangeboden. Die
kans liet hij niet voorbijgaan. Vanaf dat moment kwam zijn carrière
in sneltreinvaart. In 2011 en 2015 werd Jelle bij de elite Nederlands
kampioen. Ook behaalde hij wereldwijd prijzen. Hij werd twee keer
tweede: in 2013 in het algemeen klassement van de wereldbekerwedstrijden en in 2015 op het wereldkampioenschap BMX van de UCI. Een
mooie opsteker richting de Olympische spelen, waar hij in 2016 een
prachtige zilveren medaille won in Rio de Janeiro.

digingen aan zijn lever, milt en nieren op. Twee weken lag hij in coma
en artsen dachten dat hij als een kasplantje verder door het leven zou
gaan. Toen hij wakker werd, kon hij niet praten, niet lopen, niets. Hij
moest alles opnieuw leren. Wonderbaarlijk genoeg ontwikkelde Jelle
zich op verschillende vlakken. Met zijn wilskracht en vechtersmentaliteit trainde hij elke dag. Op zoek naar kleine verbeteringen. “Elke
keer had ik een nieuwe stip op de horizon. Zo had ik het geluk dat er
beeldmateriaal van mij was. Ik heb dit continu bekeken en zag het als
mijn lesboek om weer te leren praten.”

Vallen en opstaan
De topsportcarrière van ‘El Matador’ was een proces van vallen en
opstaan. In 2012 lag hij in San Diego ook drie dagen in coma nadat
iemand tijdens een wedstrijdsprong tegen hem aankwam en hij viel.
“Iets meer dan een jaar nadat ik uit coma kwam was ik weer op topniveau”, zo vertelt Jelle. “Het is voor mij een bevestiging dat ik destijds
de juiste keuze heb gemaakt voor de sport. Ik blijf geloven in mijn
eigen kunnen en ga tot het maximale. Daar bijt ik me in vast. Daarbij
denk ik in mogelijkheden en kijk ik altijd vooruit.” Voor een carrière
in de BMX-sport zijn volgens Jelle dan ook drive en vastberadenheid
nodig. “Ik wilde nooit verliezen. Op school al koos niemand mij tijdens
de gymles. Ik wilde alles altijd zelf doen, dan kon ook alleen ik het ‘vernaggelen’. Verder draait het in de BMX-topsport om kracht, techniek,
explosiviteit, maar ook tactiek, lef en jong beginnen.”

“

Mijn doel is altijd beter
te worden dan de versie
die je gisteren was.

”

Wilskracht
De zilveren medaille was een kroon op Jelles werk. Hoewel zijn uiteindelijke doel was om goud te behalen in Tokio, kwam er helaas abrupt
een einde aan zijn carrière tijdens een training op Papendal begin
2018. Jelle kwam zwaar ten val. Hij ging in volle vaart de startheuvel af
en reed tegen een veiligheidsketting. Hij liep hersenletsel, gebroken
ribben, een breuk in het gezicht, scheurtje in de schedel en bescha-
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COVERSTORY
Kijken naar wat wél kan
Het hoogtepunt in de carrière van de in Duiven wonende Van Gorkom
is natuurlijk het winnen van zilver tijdens de Olympische Spelen.
Toch had voor hem de wereldbekerwedstrijd op Papendal in 2013
de meeste impact. “Dit was heel speciaal omdat iedereen hierbij kon
zijn. Natuurlijk was mijn droom om goud te winnen, maar je hebt
in je leven niet alles in de hand. Ik geloof erin dat dingen in je leven
gebeuren met een reden. Er komt iets op je pad, je moet doorgaan en
nieuwe uitdagingen aangaan. Ik heb besloten meer te willen betekenen
voor anderen door mijn brede ervaring met sport en revalideren in
te zetten. Tijdens mijn revalidatie ervaarde ik dat de zorg tekortschiet
in de manier van behandelen van patiënten met een hersenletsel. De
zorg in ons land is gericht op een zo zelfstandig mogelijk leven in de
maatschappij en het faciliteren van wat je niet kunt. Kijken naar wat wel
kan, is juist mijn drijfveer altijd geweest. Ik wil dan ook iets kunnen
betekenen voor mensen die iets gelijksoortigs hebben meegemaakt.”

Cognitief verrijken
Jelle besloot zichzelf een nieuw doel te stellen: het oprichten van
een centrum om mensen met een niet-aangeboren hersenletsel te
begeleiden. “Eén op de vier mensen heeft te maken met iemand met
NAH, maar er is nog weinig over bekend en de groep is zeer breed. Ik
heb zelf ervaring met een werkwijze die in Amerika wordt toegepast
en die is vooral gericht op jezelf cognitief verrijken. Tachtig procent
van mijn herstel heeft te maken met je mindset, daar ben ik van overtuigd. Dat heeft impact op je fysieke gestel. Ik wil mensen dan ook
tools aanreiken met een bepaalde manier van trainen en revalideren
zodat ze het leven draaglijker kan maken. En door hen te motiveren
kunnen ze verder komen in hun leven.”

NAH-trainingscentrum
In het trainingscentrum werken diverse medisch specialisten en
zorgprofessionals integraal samen voor het herstel. Samen met een
werkgroep start Jelle in de zomer van 2022 een pilot. “We bieden een
prikkelarme omgeving en één op één begeleiding. Patiënten met
NAH worden op één locatie behandeld en hoeven dus niet te veel te
reizen, wat hen veel energie kost. De behandelingen zijn erop gericht
om het maximale uit de mogelijkheden van de mensen te halen en
hen zo breed mogelijk te helpen. Als dit een succes wordt, breiden we
het centrum uit zodat we op meerdere plekken in het land mensen
kunnen behandelen.”

08 | MAART |

Foundation
Vanuit zijn persoonlijke drive om zijn kennis en ervaring in te zetten
voor het begeleiden van de jeugd, heeft Jelle van Gorkom jaren geleden
een foundation opgericht. Deze foundation heeft tegenwoordig één
doel: het oprichten van het NAH-trainingscentrum. “Uiteraard komen
we graag in contact met bedrijven die zich aan ons willen verbinden.
Dat is mogelijk door een donatie te doen, maar ook op andere manieren.
Zo kunnen bedrijven en organisaties hun kennis aanbieden voor het
opzetten van de pilot of voor het verder professionaliseren van de
foundation.”

Spreker voor bedrijfsleven
Met zijn moed, doorzettingsvermogen en eigenwijsheid is Jelle een
inspirator voor veel mensen. Hij is dan ook beschikbaar voor organisaties als spreker en geeft lezingen, afgestemd op de doelgroep. In
zijn verhaal vertelt hij over de reis die hij heeft afgelegd naar het internationaal kampioenschap, wat het betekent om topsporter te zijn en
hoe je leven in een seconde een totaal andere wending kan krijgen.
Ook motiveert hij anderen om doelen te realiseren, dromen na te
jagen, uitdagingen te overwinnen en om te gaan met tegenslagen. “Ik
heb letterlijk een ketting voor me gehad die mijn leven een andere
wending heeft gegeven. Het gevolg is dat ik moest leren omgaan met
teleurstellingen, waarna ik besloot er toch elke keer een stapje boven-

Betrokken bij sport
Nog steeds is Jelle actief betrokken bij de BMX-sport. Sinds begin dit
jaar is hij hoofdtrainer van het professionele team BMX JETT, een Junior Elite Training Team. “De insteek van BMX JETT is om met talentvolle
renners van nationaal en internationaal niveau samen te trainen om
zo te groeien en elkaar te versterken”, zo vertelt Jelle.

“

Nu inspireer ik anderen
spreekwoordelijke kettingen weg te nemen en het
maximale uit zichzelf en
het leven te halen

”

“Het geeft me veel voldoening om deze jongens te begeleiden en ik
ontwikkel mezelf als trainer.” Ook is dit jaar het nieuwe BMX teamJvG#37 junior elite opgericht, dat bestaat uit Achterhoekse en Twentse
jonge talenten. Zij krijgen begeleiding van John, de vader van Jelle. Ook
rijden zij wedstrijden, geven clinics en verkopen Jelle van Gorkommerchandise. “Als team ondersteunen zij de foundation. Ik vind het
ontzettend leuk om hierbij betrokken te zijn.”

Grenzen verleggen

op te doen voor een beter resultaat. Nu inspireer ik anderen spreekwoordelijke kettingen weg te nemen en het maximale uit zichzelf en
het leven te halen. Mijn doel is altijd beter te worden dan de versie
die je gisteren was.” Ook in zijn biografie en de documentaire met de
alleszeggende titel ‘Accepteren en doorgaan’ kom je meer te weten
over de persoon Jelle en over zijn revalidatieproces. De opbrengst van
de documentaire, het boek en de lezingen komen ten goede aan de
foundation.

Stilzitten, dat kan Jelle van Gorkom niet. Hij heeft een inspirerende en
motiverende omgeving nodig. Naast het oprichten en uitbouwen van
het trainingscentrum blijft hij zichzelf ook ontwikkelen. Hoewel er een
einde is gekomen aan zijn topsportcarrière, is er voor Jelle geen eindpunt. Ondanks dat er fysiek de laatste jaren nauwelijks verbeteringen
optreden, denkt hij altijd nog in mogelijkheden. “Natuurlijk moet ik
leren tevreden te zijn met wat ik al bereikt heb. Maar zolang ik het
idee heb dat het nog beter kan, leg ik mij niet neer bij de situatie. Ik
zal altijd blijven proberen grenzen te verleggen.”
Meer weten over de foundation van Jelle van Gorkom of interesse hem
in te huren als inspirator? Kijk dan op: www.jellevangorkom.com
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Hoe kunnen zorg
en techniek elkaar
versterken?

Zorg & Techniek
special

BIJ ZORG DENK JE AAN MENSEN. AANDACHT VOOR ELKAAR. JE DENKT NIET DIRECT AAN
EEN WI-FI ACCESSPOINT OF BRANDMELDINSTALLATIE. TOCH ZIJN DIT ELEMENTEN DIE ER
UITEINDELIJK MEDE AAN BIJDRAGEN DAT DE ZORGMEDEWERKERS VAN MARKENHEEM
MEER TIJD KRIJGEN OM TE DOEN WAT ZE WILLEN DOEN: HET VERAANGENAMEN VAN HET
WONEN EN LEVEN VAN KWETSBARE OUDEREN.
Tekst: Jeroen Eenink, fotograﬁe: Lotte Ruesink

Van links naar rechts:
Henk Steven Beernink: Manager Vastgoed en Facilitair Markenheem
Damion Verheij: Operationeel Manager IT Kremer Techniek
Dave Stalman: Projectleider Utiliteit Kremer Techniek
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Op 15 februari 2022 is Zonnekamp II opgeleverd, een nieuw
woonzorgcentrum in Zelhem met 32 verpleeghuisplekken. Dit
duurzame complex is gebouwd naast Zonnekamp I, dat in 2019
haar deuren opende voor bijna 70 ouderen. Het concept van
Zonnekamp bleek een succes; een groep prachtige en veilige
‘villa’s in het groen’ waar bewoners met verschillende zorgbehoeften bij elkaar wonen.

Zorg geeft energie!
Eén van de opmerkelijke onderdelen van Zonnekamp II is dat
de volledige energievraag elektrisch wordt ingevuld. Voor het
grootste gedeelte wordt dit ook zelf opgewekt met een zonnepanelen-installatie op het dak. Dit sluit aan bij de doelstelling
van Kremer Techniek om toekomstbestendige, duurzame
installaties te leveren.
Markenheem werkte al eerder samen met Kremer Techniek.
Het begon bij locatie Schavenweide in 2012 en later ook bij de
in 2019 opgeleverde ‘eerste’ Zonnekamp. Al vanaf het begin
levert Kremer een breed dienstenpakket; van ICT tot en met
de traditionele elektrotechnische installaties. De nuchtere
werk-cultuur en ruime ervaring van Kremer Techniek passen
goed bij Markenheem. Bij Zonnekamp II is ervoor gekozen
om Kremer Techniek in een adviserende rol in het bouwteam
te betrekken. Zo kon al in een vroeg stadium advies worden
gegeven over onderdelen van de elektrische installatie en de
ICT-inrichting, die later impact hebben op het gebruik. Potentiële
kinken in de kabel konden er hierdoor tijdig worden uitgehaald.

Wonen met een Plus
Waar het vroeger bij een zorginstelling vooral ging om toezicht
en gezelschap voor bewoners, wordt tegenwoordig steeds
vaker intensievere zorg verwacht. Zonnekamp II biedt bijvoorbeeld naast groepswonen ook somatische zorg, eerstelijnsverblijf of psychogeriatrische zorg. Alleen nieuwe locaties bouwen
helpt Markenheem onvoldoende de stijgende zorgvraag aan te
kunnen. Daarom onderzoekt Markenheem de mogelijkheden
van een gezamenlijk integraal pakket van wonen met interdisciplinaire zorg in bestaande of nog nieuw te bouwen complexen.
Markenheem noemt dit nieuwe woonconcept Wonen met een
Plus en wil dit in samenwerking met partners gaan ontwikkelen.

ICT als bouwsteen
In de moderne woonconcepten zijn goede ICT-voorzieningen niet
meer weg te denken. Waar eerder de focus lag op ondersteunende infrastructuur, is ICT inmiddels één van de belangrijkste
bouwstenen van de zorgverlening door middel van bijvoorbeeld
zorgdomotica. Bij Zonnekamp II zijn sensoren geïnstalleerd die
de zorgmedewerkers informeren als een bewoner afwijkend
gedrag vertoont, zoals een val of een onverwachte nachtelijke
wandeling. Met moderne GPS-technieken reikt dit zelfs tot
buiten het complex.

Mens op de eerste plaats
Er is natuurlijk steeds meer mogelijk binnen de techniek en in
de zorg, maar niet alles hoeft direct toegepast te worden. Henk
Steven Beernink, Manager Vastgoed en Facilitair Markenheem: “We
hoeven geen koploper in innovatie te zijn, maar we willen ons
wel in de voorhoede bevinden.” Markenheem en Kremer Techniek
zijn beiden van mening dat het niet gaat om de allernieuwste
technieken, maar dat betrouwbaarheid en het eﬃciënt gebruiken van techniek en ICT vooropstaan. Zo zorgen we er
samen voor dat mensen de zorg krijgen die ze verdienen, mét
persoonlijke aandacht.

www.markenheem.nl

www.kremer.nl
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BeleefAV:

“Het is de kunst om met onze audiovisuele oplossingen bij te dragen aan
eﬃciënte zorgprocessen en een plezierig
klimaat.”

Zorg & Techniek
special

BELEEFAV IS GESPECIALISEERD IN AUDIOVISUELE EN PRESENTATIESYSTEMEN VOOR VIER SECTOREN:
ZAKELIJK, OVERHEID, EDUCATIE EN ZORG & WELZIJN. DE AUDIOVISUELE SPECIALISTEN ZIJN ACTIEF
VOOR EEN BREED SCALA AAN ZORG- EN WELZIJNSORGANISATIES, WAARONDER WOONZORGCENTRA, ZORGVERZEKERAARS, KINDEROPVANGEN, PROFESSIONELE BEGELEIDING EN DIVERSE
PRAKTIJKEN. IN LIJN MET HET THEMA VAN DEZE UITGAVE, TECHNIEK IN DE ZORG, NEMEN WE U
MEE IN EEN KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN BIJ BELEEFAV.
Iedere branche heeft zijn eigen unieke eigenschappen, werkmethodes en uitdagingen.
Dat is zeker in de zorg- en welzijnssector
het geval. Hans-Jürgen Boekelder, directeur
BeleefAV, vertelt: “Onze relaties zijn onder
meer gespecialiseerd in ouderenzorg,
dementie, kinderopvang en chronische
psychiatrische zorg. Dit betekent dat we
spreken met medewerkers in uiteenlopende
functies van receptionistes en ICT’ers tot vrijwilligers, verpleegkundigen en artsen. Ook
zijn er natuurlijk patiënten met verschillende
zorgbehoeftes. Het is de kunst om met onze
audiovisuele oplossingen bij te dragen aan
eﬃciënte zorgprocessen en een plezierig
klimaat voor patiënten, werknemers en
bezoekers.
Atlant Wonen Zorg Welzijn, locatie Marken Centrum

Sound masking
Alle verschillende lagen binnen een zorgen welzijnsorganisatie hebben elk hun
eigen taken en behoeften. Patiënten en
bezoekers kennen natuurlijk de informatieschermen binnen zorginstellingen, die
op zichzelf al een heel divers aanbod aan
informatie weergeven. Dit varieert van
bewegwijzering naar de juiste locatie en
wachttijdverzachting in de wachtruimtes tot
wachtrijmanagement aan de balie met een
nummervolgsysteem. Juist aan die balie,
maar ook in de spreekkamers is privacy ook
belangrijk. Sound masking is bijvoorbeeld

Atlant Wonen Zorg Welzijn, locatie Marken Centrum

een eﬀectieve maatregel. “Door een soort
ruis op een bepaalde frequentie af te spelen,
kunnen gevoelige gesprekken niet ongewenst meegeluisterd worden. Samen met
onze moederﬁrma AtmR Kantoorverandering
treﬀen we hier- voor ook fysiek in de ruimte
akoestische maatregelen als dit nodig is”,
aldus Hans-Jürgen.

Audiovisuele voorzieningen
Voor medewerkers zijn duidelijk leesbare
en goed verstaanbare vergaderfaciliteiten
van groot belang. Videovergaderen, hybride
samenwerken en presenteren worden
hierin steeds belangrijker. Hierdoor kan
informatie en kennis met collega’s, patiënten
of specialisten helder en eﬃciënt uitgewisseld worden. Audiovisuele voorzieningen
dragen voor patiënten en cliënten bij aan
een aangenaam verblijf bij de zorginstelling.
Denk bijvoorbeeld aan satellietsystemen
en ﬂatscreens op de patiëntenkamers of
rustgevende achtergrondmuziek. Soms gaan
ontspanning en creatieve therapie ook hand
in hand. “Zo heeft een relatie van ons op

hun verschillende locaties centrale ruimtes
waar met de cliënten uiteenlopende activiteiten plaatsvinden, zoals ﬁlmvoorstellingen,
feesten, muziek en zanggroepen. Creatieve
therapie en multimediale ontspanning zijn
hier aan de orde van de dag”, vertelt HansJürgen. Zo divers als de cliënten, bewoners
en medewerkers zijn, zo divers zijn de
audiovisuele faciliteiten die eraan bijdragen
om dit mogelijk te maken. Hans-Jürgen:
“Het enige dat altijd hetzelfde blijft, is dat
wij ons zo goed mogelijk verplaatsen in de
vraag van onze relaties en de behoefte van
de uiteindelijke doelgroep. Zo kunnen de
zorgverleners zich optimaal richten op waar
ze goed in zijn en de zorg bieden waar ze
voor staan.”

Edisonstraat 60, 7006 RE Doetinchem
T: 0314 200 333 www.beleefav.nl
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Naamswijziging Ruesink Autobedrijven
in Wassink Autogroep

One-stop-shop-speler
van betekenis
DE AUTOBRANCHE IS VOLOP IN BEWEGING. OM TOEKOMSTBESTENDIG TE BLIJVEN, WORDEN
DEALERBEDRIJVEN STEEDS GROTER. IN 2021 IS RUESINK AUTOBEDRIJVEN OVERGENOMEN
DOOR WASSINK AUTOGROEP. SINDS KORT IS DE NIEUWE NAAM AAN DE GEVEL KOMEN TE
HANGEN. SCHAALVERGROTING, EEN ONOVERTROFFEN SERVICE EN ULTIEME MERKBELEVING
VORMEN DE SPEERPUNTEN VAN DE GROEP MET IN TOTAAL VIJFTIEN VESTIGINGEN EN ACHT
MERKEN. WASSINK AUTOGROEP IS EEN AUTOBEDRIJF VAN DE TOEKOMST. GROOT IN DIENSTVERLENING, MAAR MET DE KENMERKENDE FAMILIAIRE, LAAGDREMPELIGE SFEER.

Bert Ruesink en Chiel van Zeijl

Tekst: Jessica Schutten, fotografie: Carlo Stevering
We ontmoeten algemeen directeur Chiel van Zeijl en Bert Ruesink
in de lichte, moderne showroom in Doetinchem. Sinds de
overname vorig jaar zijn stapsgewijs organisatorische veranderingen doorgevoerd, vertellen de heren. Hoewel de naam is
veranderd, heerst er de bekende familiaire sfeer en werkwijze.
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“Elke vestiging heeft nog steeds dezelfde gezichten en een sterke
verbinding met de regio”, vertelt Chiel van Zeijl. “Het grote voordeel voor klanten is dat er meer merken te vinden zijn sinds de
overname. Dankzij de bundeling van krachten kunnen klanten
profiteren van synergievoordelen, een uitgebreide kennis en
een fijnmazig netwerk. Zo kunnen we zowel de zakelijke als
particuliere klant nog beter bedienen. Ze kunnen bijvoorbeeld
op meerdere locaties terecht voor onderhoud, reparatie en
schade.” Bert Ruesink, oud-(mede)eigenaar, knikt en voegt toe:

“We hebben veel specialismen op het gebied van mobiliteit
in huis voor de zakelijke klant, van zzp’er tot grootzakelijke
bedrijven. Denk aan Wassink Autolease, verhuurmogelijkheden,
nieuwe en gebruikte bedrijfswagens en een afdeling fleetsales.
Door de overname zijn we bovendien de grootste DS-dealer van
Nederland met twee showrooms in Enschede en Arnhem.”

Strategische route
De overname sluit aan bij de ambities en groei die Wassink
Autogroep wil realiseren en bij de strategische route van leverancier
en fabrikant Stellantis. “Stellantis herziet het dealernetwerk

“

ondersteuning. Hierdoor hebben we nog meer tijd voor klanten
en zijn we minder kwetsbaar en professioneler. Dat biedt perspectief voor de toekomst.”

Professioneel en toegewijd
Wassink Autogroep is met 400 medewerkers en vijftien vestigingen groot, maar plat georganiseerd. Hierdoor blijft het een
persoonlijke organisatie. De bedrijven vullen elkaar goed aan
en passen bij elkaar. “Ruesink Autobedrijven is een begrip in de
regio en kent een mooie historie die ver teruggaat”, zegt Chiel
van Zeijl. “Die geschiedenis is onderdeel van ons bedrijf. We zijn
trots op waar we vandaan komen. Het gaat bij beide bedrijven
om meer dan de verkoop en service, maar om een totaalconcept.
Onze kracht is dat we inzetten op een lokale aanpak, een
familiaire sfeer op de vestigingen, een vast gezicht, verregaande

Elke vestiging heeft
nog steeds dezelfde
gezichten en een sterke
verbinding met de
regio

”

door alle merken van de oude Groupe PSA en FCA (Fiat Chrysler
Automobiles) onder een dak brengen”, zo legt Chiel van Zeijl uit.
“Toen dit bekend werd, was het niet meer dan vanzelfsprekend
dat wij vanwege onze geografische ligging in gesprek gingen
met Ruesink Autobedrijven. De overname is een mooie kans
voor Wassink Autogroep om onze positie in de regio Oost-Nederland verder te versterken en om het rayon verder uit te
breiden. Het gamma is uitgebreid met vestigingen in Doetinchem,
Ruurlo, Zutphen en Enschede en de merken Citroën, Fiat en
DS. Verder zijn we merkdealer van Peugeot, Abarth, Ford, Kia
en Jeep. Schaalvergroting is de enige mogelijkheid om dichtbij
te kunnen blijven en overal dezelfde service te kunnen bieden.
Service wordt steeds belangrijker en daar kun je het verschil
mee maken. Onlangs zijn we Peugeot Erkend Reparateur in
Ruurlo en Zutphen geworden.”

service, betrouwbaarheid en korte lijnen. Er werken professionele,
toegewijde mensen uit de regio, die vaste teams vormen, het
samen doen en aandacht hebben voor de klant. Onze focus
ligt ook op medewerkerstevredenheid. Collega’s kunnen zich
ontwikkelen via onze eigen Wassink Academy en we vinden het
belangrijk dat ze mee kunnen denken en initiatieven nemen.
Maar ambitieus zijn we ook. We behoren nu tot de top 15 van
dealerbedrijven in Nederland en onze ambitie is autonoom
te groeien en de top 10 te bereiken. Dat lukt alleen met onze
gewaardeerde collega’s en klanten. Want samen vormen we
Wassink Autogroep.”

Flexibel en gemak
Service betekent volgens de heren ervoor zorgen dat mobiliteit
van A tot Z geregeld wordt. De klant moet gemak ervaren, is de
filosofie van Wassink Autogroep. “Natuurlijk zijn we online ook
goed vindbaar, maar we willen dat elke klant altijd tevreden in
de auto stapt. En die service begint in de showroom, door onze
klanten te kennen”, zegt Bert Ruesink. “Service betekent voor
ons dat we snel en flexibel hulp en aandacht op maat bieden.
Doordat we nu onder Wassink Autogroep vallen zijn processen
nog professioneler geregeld en biedt de centrale backoffice ons

DOETINCHEM
Vlijtstraat 29, 7005 BN Doetinchem
Tel.: 0314 – 323 500
E-mail: info@wassinkautogroep.nl
website: www.wassinkautogroep.nl
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DE NIEUWE DS 4
VERFIJNING IN DESIGN, TECHNOLOGIE EN COMFORT
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HET FRANSE PRESTIGEMERK DS SLAAT Z’N
VLEUGELS UIT NAAR MEERDERE SEGMENTEN.
IN DE MIDDENKLASSE WAS HET MERK AL
MET DE DS 3 CROSSBACK VERTEGENWOORDIGD, EEN CROSS-OVER. DE NIEUWE
DS 4 IS VEEL MEER EEN ONVERVALSTE VIJFDEURS HATCHBACK MET VEEL ELEGANTE
DETAILS.

Tekst: Wassink Autogroep, fotografie: Carlo Stevering
AchterhoekBIZ mocht op pad met de auto die uitgeroepen is tot
mooiste auto van het jaar; de nieuwe DS 4. Met deze schitterende
DS 4 hebben wij een testrit gemaakt door de mooie Achterhoek.
De DS 4 heeft een in het oog springende uitstraling, dat ervaarden wij toen wij de foto’s namen rondom de Slangenburg
in Doetinchem. Het profiel combineert sierlijkheid en scherpe
lijnen. De portiergrepen zijn verwerkt in de portieren met scherpe
belijning. De verhouding tussen de carrosserie en de grote
wielen staat erg fraai.
De eerste aanblik van het interieur geeft een gevoel van pure
luxe. Prachtige kleurschakeringen met leer, kunststof en hout
zorgen voor een huiskamergevoel. Een toefje chroom maakt
het helemaal af. Het instrumentenpaneel bestaat volledig uit
een digitaal scherm dat naar wens van de bestuurder diverse
functies weergeeft. In het midden zit een groot scherm voor
navigatie en alle bekende technologische features.
Vooral de voorpassagiers hebben tal van opbergvakken om
zich heen. In het afsluitbare vak in de middenconsole kan de
telefoon draadloos worden opgeladen.
Een belangrijk deel van het aanbod betreft plug-in hybrides.
In dit geval een 1,6 liter turbomotor met een elektromotor die
samen 225 pk leveren. Dat betekent zeer vlotte prestaties. Wie
zich kan inhouden haalt een realistische elektrische actieradius
van ruim 50 kilometer. De DS 4 is een prettig comfortabele
hatchback met voldoende ruimte voor vier personen en bagage
(390 liter). Direct na het instappen ervaren alle inzittenden, met
iets bijzonders op stap te zijn.

Wij zijn na deze testrit zeer gecharmeerd van deze auto.
De auto is te bewonderen bij de DS Store Enschede aan de
Hendrik ter Kuilestraat 175-B en bij DS Store Arnhem aan de
Gildestraat 17 in Velp.
De DS 4 is verkrijgbaar vanaf € 36.750,-. Wie de DS zakelijk wil
rijden, kan profiteren van een aantrekkelijke bijtelling van
€ 321,-- per maand. (netto bijtelling, 22%)
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DS 4 E-TENSE
• Plug- in hybride
• Een actieradius tot wel 55 km (WLTP)
• De DS 4 is het laatste model dat toegevoegd is het modelgamma van
DS. De nieuwe DS 4: verﬁjning in design, technologie en comfort
• De DS 4 is voorzien van de nieuwste technologieën:
DS NIGHT VISION is ook een technologie waarmee DS Automobiles zich
onderscheidt van de concurrentie. Het systeem maakt de weg en eventuele
gevaren beter zichtbaar. Een infraroodcamera in de grille detecteert
‘s nachts en bij slecht licht voetgangers en dieren tot op 200 meter afstand.
Deze worden weergegeven op het digitale instrumentenpaneel (en als waarschuwingen op het DS EXTENDED HEAD-UP DISPLAY), zodat de bestuurder
hierop kan reageren.
Een 360° bird’s eye view-systeem met vier camera’s, waaronder twee in de
buitenspiegels, helpt de bestuurder ook bij het manoeuvreren.
DS DRIVE ASSIST, dat op de nieuwste DS-modellen is geïntroduceerd en
semi-autonoom rijden op niveau 2 mogelijk maakt (het hoogste niveau dat
op dit moment op de openbare weg is toegestaan), is één van de features
van de DS 4. De cruisecontrol past de snelheid aan de verkeersstroom aan,
met de mogelijkheid om in ﬁles te stoppen en opnieuw te starten. Het
systeem zorgt ook voor een nauwkeurige positionering van de auto in de
rijstrook die de bestuurder heeft gekozen.
Het nieuwe systeem ‘Radar Corners’ maakt andere functies mogelijk om
een aanrijding met een object dat zich in de dode hoek bevindt te voorkomen.
Denk aan dodehoekmonitoring op grote afstand (met een bereik van 75
meter) en waarschuwing voor kruisend verkeer aan de achterzijde.
• Een stijlvol design
De voorzijde wordt gekenmerkt door een nieuwe lichtsignatuur.
De DS WINGS verbinden de koplampen met de grille. Afhankelijk van de
uitvoering bestaat deze uit twee delen, met ruitvormige motieven in verschillende groottes. De lange motorkap zorgt voor een dynamisch silhouet.
De vlakke portiergrepen zijn verwerkt in de portieren met scherpe belijning.

Vanaf prijs € 36.750,Bijtelling per maand netto €321,(22% bijtelling)
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DS Store Arnhem,
Gildestraat 17,
6883 DB Velp

DS Store Enschede,
Hendrik ter Kuilestraat 175-B
7547 SK Enschede

Contactpersoon: Francy Driessen
Telefoonnummer: 088 – 92 77 574
E-mailadres: f.driessen@wassinkautogroep.nl

Contactpersoon: Ronald Kon
Telefoonnummer: 06-33875717
E-mailadres: r.kon@wassinkautogroep.nl

website: www.wassinkautogroep.nl
www.wassinkautogroep.nl/ds/acties/acties-ds-4/

ZAKELIJKE POST VOORDELIG VERSTUREN?
HET GEMAK VAN SBPOST

Veel bedrijven kiezen SBPost voor de
verzending van zakelijke post tegen
voordelige tarieven. Dagelijks ervaren
zij het gemak van SBPost.
Bij ons hoeft u niet te frankeren, tellen,
wegen of sorteren. Wij bezorgen uw
zakelijke post binnen 24 uur in heel
Nederland.

Ervaar het gemak

met voordelige tarieven

en een landelijke dekking

SOCIA AL EN DUURZA AM ONDERNEMEN

Wij zijn een sociale organisatie en geven ruimte aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Het bezorgen van uw zakelijke post doen wij zoveel mogelijk op de fiets en waar mogelijk maken
we gebruik van elektrische scooters en elektrische bestelauto’s. Wij zijn enorm gemotiveerd om u
volledig te ontzorgen wat betreft uw zakelijke post.

Vraag vrijblijvend naar onze
lichtplan mogelijkheden,
zowel zakelijk als particulier.
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Feestelijke opening
RW Deurenservice aan
De Matjeskolk in Beek
MET HET NIEUWE, MULTIFUNCTIONELE PAND OP INDUSTRIETERREIN MATJESKOLK IN
BEEK IS ROY WISSING DEURENSERVICE HELEMAAL KLAAR VOOR DE TOEKOMST. HET
BEDRIJF BESTAAT INMIDDELS BIJNA 16 JAAR EN VORIG JAAR IS HET NIEUWE PAND IN
GEBRUIK GENOMEN. OP VRIJDAG 13 MEI VINDT DE FEESTELIJKE OPENING PLAATS VOOR
GENODIGDEN EN OP ZATERDAG 14 MEI IS EEN OPEN DAG VOOR BELANGSTELLENDEN.
Tekst: Jessica Schutten, fotografie: Merel Wissing
Roy Wissing Deurenservice is een bekende naam in de Achterhoek,
Liemers en omstreken. Het bedrijf levert overheaddeuren,
brandwerende deuren, sectionaal-, rol-, compact-, garage- en
speedliftdeuren, maar ook laad- en lossystemen als dock levellers, dock shelters en diverse veiligheidssystemen. Anno 2022 is
RW Deurenservice een bloeiende onderneming met zeven vaste
en deels flexibele medewerkers. Bouwbedrijven, autogarages,
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industriële, transport- en agrarische bedrijven weten veelal via
tevreden opdrachtgevers de weg naar de merkonafhankelijke
leverancier van industriële deuren te vinden. De opdrachtgevers komen uit heel Nederland, maar RW Deurenservice is
trots op het grote aantal regionale klanten waarmee een goede
relatie is opgebouwd.

Groei bedrijf
Met zijn jarenlange ervaring begon Roy Wissing in 2006 voor
zichzelf aan de keukentafel met het eerste materiaal in een
boerenschuur. Na verloop van tijd huurde hij een ruimte in de

hal van Versto in ’s-Heerenberg waarna hij in 2014 overging
naar een grotere ruimte bij Roosendaal Transport in Beek. Dat
werd na vijf jaar ook te klein. Het bedrijf verhuisde naar een
nog grotere hal aan de Goorsestraat in ’s-Heerenberg. Oplossingsgericht meedenken met de klant en flexibiliteit zijn al
sinds de oprichting belangrijke succesfactoren. “Belt een klant
met een probleem of vraag, dan probeer ik eerst telefonisch te
begeleiden”, aldus Roy. “Lukt dat niet dan komen we langs. We
schakelen snel als het gaat om een storing, schade of aanrijding
en hebben materiaal op voorraad.”

op een oppervlakte van 1.700 m2 draagt bij aan de professionele
uitstraling van RW Deurenservice. Ook heeft het bedrijf oog
voor de omgeving. Niet alleen investeert het in medewerkers, opdrachtgevers en in de lokale maatschappij, ook bij de
nieuwbouw zijn flinke stappen gemaakt op het gebied van
duurzaamheid. “Belangrijk vond ik dat het gebouw opgaat in de
omgeving en gebouwd werd door klanten van ons bedrijf. Het
is een functioneel pand, met veel glas en op de gevel en in het
pand is cortenstaal toegepast. Hiermee krijgt het een robuuste,
transparante en industriële uitstraling. Bovendien is het onderhoudsvrij. We maken gebruik van ledverlichting, de nieuwste

Spil in proces
De laatste jaren ontwikkelt RW Deurenservice zich steeds meer
als een spil in een nieuw- of verbouwproces. De toeleverancier
denkt met de jarenlange kennis en ervaring mee binnen het
budget, het gebruik, de uitstraling van het pand, weersomstandigheden, lichtinval, veiligheid en isolatie. “Dit begint bij
grotere nieuw- of verbouwbouwprojecten al in het bestek en de
planning. Onze projectleidersrol heeft geleid tot mooie projecten zoals deuren voor de droogkamers van Katjes in Emmerich
en brandwerende deuren voor het nieuwe warehouse van JCL
Logistics in ’s-Heerenberg.”

isolatie en vloerverwarming en we zijn volledig van het gas af
in het nieuwe pand. Voor de tuin is het een ontwerp gemaakt
door mijn broer Nico Wissing en mijn zwager Richo te Kaat
heeft de aanleg verzorgd. Het is een natuurlijke, groene bedrijfstuin waarin elementen zijn geplaatst die zijn hergebruikt.”
Uiteraard is het pand voorzien van de nieuwste ontwikkelingen
op het gebied van industriële deuren. “De roldeuren zijn deels
van glas wat zorgt voor meer lichtinval en er is gebruikgemaakt
van zeer snelle, frequentiegeregelde motoren, de nieuwste isolatie en een softclose en softstopsysteem. Op de nieuwe locatie
kunnen we op alle gebieden de komende jaren doorgroeien.”

Digitalisering en professionalisering

Open huis

De groei van het bedrijf is aanleiding voor RW Deurenservice
geweest om de bedrijfsvoering te professionaliseren. Een
digitaal boekhoudsysteem en een uniforme, centrale manier
van werken leveren snelheid, efficiency en grip op het proces
op. Ook speelt RW Deurenservice in op de snelle technologische
ontwikkelingen als het gaat om de besturingssystemen voor de
aandrijving van deuren. “Je ziet bijvoorbeeld steeds vaker dat
deuren via een app worden bediend en de motoren worden
steeds sneller. Daarnaast zijn we gespecialiseerd in elektronische toegangscontrolesystemen voor appartementencomplexen, inclusief digitaal sleutelbeheersysteem. Zo hebben
Vve’s niet meer te maken met sleutels die gekopieerd kunnen
worden maar met druppels en handzenders.”

Op vrijdag 13 mei opent Roy Wissing het pand officieel in het
bijzijn van zijn gezin, familie, medewerkers en genodigden. Op
zaterdag 14 mei is een open huis van 12.00 tot 16.00 uur.
Wilt u het nieuwe pand bekijken? U bent van harte
welkom op 14 mei! RW Deurenservice ontvangt u graag
onder het genot van een drankje en hapje.
RW Deurenservice ontvangt graag uw felicitaties voor
de opening, maar liever geen cadeaus. In plaats daarvan
koppelt het bedrijf de opening aan de actie giro 555 voor
Oekraïne. Wilt u een donatie doen? Dat is mogelijk via
www.inactievoorgiro555.nl/actie/roy-wissing/qr.svg

Duurzaamheid nieuwbouw
De grote droom van Roy Wissing was een eigen pand. Deze
droom werd werkelijkheid toen in oktober 2020 begonnen werd
met de bouw aan De Matjeskolk in Beek. Eind maart 2021 werd
de hal in gebruik genomen en halverwege vorig jaar waren ook
de kantine en het kantoor klaar waarmee het hele bedrijf op de
nieuwe locatie gevestigd is. Het nieuwe, multifunctionele pand

Matjeskolk 1 7037 DZ Beek Gem Montferland
0316 – 44 88 44 www.rwdeurenservice.nl
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Perfecte plek om te
ontspannen & eten

Uitspanning 't
Peeske
Peeskesweg 12
7037 CH Beek
Tel: 0316-532804
info@peeske.nl

In de Montferlandse bossen ligt een pareltje verstopt:
Uitspanning 't Peeske. Op een heuvel buiten Beek met aan de
ene kant het bergmeertje met een groot vlonderterras. Aan de
andere kant een grote vijver met daarbij een terras. Genieten
van een kop koffie, terwijl de vissen onder uw stoel
doorzwemmen. Dé plek om in het sfeervolle restaurant of
buiten te ontspannen na een wandeling of fietstocht. Met een
kopje koffie of thee met gebak, een goed glas wijn of een keuze
van de uitgereide lunch & dinerkaart. Onze menukaart wisselt
regelmatig zodat we kunnen werken met producten van het
seizoen als asperges, mosselen en wildgerechten.
Uitspanning 't Peeske beschikt ook over een camping. U
kampeert in bosrijke omgeving met vele wandel- en
fietsroutes. De camping ligt tevens aan het beginpunt van
één van de mooiste mountainbike routes van Nederland.
Onze camping beschikt over een modern sanitaircomplex
met alle faciliteiten. Het kampeer-terrein bestaat uit
verschillende velden omringd met bomen. Er zijn diverse
kampeerplaatsen met stroomaansluiting.
Arrangementen
't Peeske is trouwlocatie en verzorgt speciale arrangementen
voor ieder klein en groot feest. Van kinder- en familiefeestjes
tot bedrijfs- en trouwfeesten. Een sportief event
gecombineerd met een culinair arrangement behoort ook tot
de mogelijkheden.
Voor meer informatie of reserveren bel ons op: 0316-532804
of reserveer online via onze website.
Voor meer informatie over onze andere activiteiten zie:
www.peeske.nl

Openingstijden
Dagelijks vanaf 10.00 uur.
Van 1 november tot 1 april donderdags gesloten.
Ruime parkeerplaats.

BAX2Give steunt Stichting WensAmbulance
Oost-Nederland:

Mooie herinneringen
maken
BETROKKENHEID BEGINT MET HET DELEN VAN EEN PASSIE. BIJ
BAX ADVOCATEN BELASTINGKUNDIGEN UIT DOETINCHEM IS DAT
SPORTIVITEIT EN IETS KUNNEN BETEKENEN VOOR ANDEREN.
EEN VRUCHTBARE COMBINATIE DIE JAARLIJKS TOT UITING
KOMT TIJDENS BAX2GIVE. OP 18 EN 19 JUNI 2022 IS ALWEER
DE ZEVENDE EDITIE VAN DIT UNIEKE HARDLOOPEVENEMENT.
TIJDENS MAKEMEMORIES MAKEN DEELNEMERS KILOMETERS
AAN MOOIE HERINNERINGEN EN ZETTEN ZE ZICH IN VOOR
STICHTING WENSAMBULANCE OOST-NEDERLAND.
Tekst ; Jessica Schutten, fotograﬁe ; Simon Schutter
Gezondheid en vitaliteit zijn bij BAX
advocaten belastingkundigen verankerd in
de cultuur van de organisatie. Vanuit een
intrinsieke motivatie zijn medewerkers
betrokken bij sport en spannen zij zich in
voor goede doelen via BAX2Give. “Eens in de
twee jaar organiseren we via onze stichting
een uitdagend hardloopevenement”, legt
Mike Timmer, advocaat en partner van
het kantoor uit. “Na goede doelen als 3FM
Serious Request en de drie Achterhoekse
hospices en het Inloophuis Oude IJssel is
nu gekozen voor Stichting WensAmbulance
Oost-Nederland. We streven naar langdurige
verbintenissen. Niet alleen in ons werk met
onze relaties, maar ook als het gaat om het
ondersteunen van goede doelen. Daarom
organiseren we na MakeMemories nog twee
events met de WensAmbulance als goede doel.”

Stichting WensAmbulance
Oost-Nederland
Als je ernstig ziek bent, dan zijn het vaak de
gewone dingen uit het leven die je mist. Nog

één keer naar zee, naar een voetbalwedstrijd
of nog één keer naar huis. Vrijwilligers van
de WensAmbulance laten laatste wensen in
vervulling gaan nu het nog kan, door te zorgen
voor vervoer en goede medische begeleiding.
Mike: “Met het evenement MakeMemories
maken we het mogelijk dat mensen even
vergeten dat ze ziek zijn, of doodgaan en
beleven ze met vrienden en familieleden een
onuitwisbare herinnering aan een bijzondere
dag.”

Saamhorigheid en
gemeenschapszin
Het evenement van BAX2Give is er één van
saamhorigheid en gemeenschapszin. “Je
deelt hetzelfde gevoel, bent twee dagen
non-stop bij elkaar, traint voorafgaand aan
het evenement met elkaar en er is een enorme
betrokkenheid”, aldus Claudi Lukassen,
communicatieadviseur bij BAX. “Dit jaar zijn
er ruim 60 deelnemers. Naast collega’s zijn
dat relaties en klanten. We gaan een route
van ongeveer 250 km hardlopend in esta-

BAX2Give sponsoren?

Wilt u het mooie evenement MakeMemories
sponsoren? U ontvangt een tegenprestatie in
de vorm van product placement in de ﬁlm die
van het evenement wordt gemaakt.
Wilt u meer informatie?
Neem gerust contact op met Mike Timmer
van BAX advocaten belastingkundigen:
m.timmer@baxadvocaten.nl of met Claudi
Lukassen c.lukassen@baxadvocaten.nl.

fettevorm aﬂeggen. De route bevat delen
van de Hermannsweg, een heuvelachtig
wandelpad door het Teutoburgerwoud in
Duitsland en we ﬁnishen aan de Edisonstraat in Doetinchem. Het belooft een leuke,
zware en uitdagende editie te worden!”

| MAART | 23

It’s Visual
UW PROJECT MOOI PRESENTEREN AAN
UW KLANTEN? IT’S VISUAL MAAKT 3DVISUALISATIES EN ANIMATIES VOOR
ALLERLEI SOORTEN PROJECTEN. OF HET
NU GAAT OM EEN ARCHITECTUURONTWERP,
EEN PRODUCTDESIGN OF TUIN, WE MAKEN
AFBEELDINGEN, VIDEO’S, 360 GRADEN
RENDERS, VIRTUAL TOURS EN ANIMATIES.

Diversiteit in opdrachten

De drive van It’s Visual is de diversiteit van de opdrachten. De
ene week zijn we bezig met een luxe villa en de andere week
met het animeren van een horloge. Ontzettend gaaf om het zo
realistisch mogelijk te maken! We houden onze kennis van softwarepakketten up-to-date en leren zo continu nieuwe dingen
te leren. We willen niet de grootste zijn, maar wel de beste!

Uiteenlopende visualisaties
Met zijn technische/bouwachtergrond snapt eigenaar Nick
Terhorst direct waar het over gaat en heeft hij ideeën over hoe
het project het best te visualiseren is. Samen met de zeer uitgebreide softwarekennis van het hele team ontstaan de meest
uiteenlopende visualisaties/renders. Opdrachtgevers maken
dus het ontwerp en de 3d-uitwerking en presentatie leggen ze
volledig bij It’s Visual neer. Dit scheelt tijd, het is realistischer en
de kwaliteit ligt een stuk hoger.
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Frank Daamenstraat 4
7071 AW Ulft
T:
M:
E:
W:

0314-216373
06-28841580
nick@itsvisual.nl
https://www.itsvisual.nl

Knooppunt binnen
zorg rondom kanker
De wereld op zijn kop
De diagnose kanker zet de wereld op zijn kop. Niet alleen bij diegene die
de diagnose krijgt, maar ook bij zijn/haar omgeving. Kanker raakt iedereen.
Onderzoeken en behandelingen beheersen vlak na diagnose vaak het
leven, maar ook jaren later kunnen er vragen, klachten en emoties een
grote rol spelen. Waar kun je dan terecht?

Centrum in de Oost Achterhoek

Positieve impact op het welzijn

Oriolus is een plek voor mensen met en na kanker, hun naasten en nabestaanden, waar ze op een laagdrempelige wijze naar toe kunnen gaan
om te vinden wat zij nodig hebben op het gebied van de aanvullende
zorg. Oriolus biedt concrete ondersteuning zoals lotgenotencontact, een
luisterend oor, ontspannende en creatieve activiteiten. Iedereen kan bij
Oriolus terecht voor informatie en het lenen van een boek.

Uit onderzoeken blijkt dat de informele zorg vanuit een centrum
voor leven met en na kanker een positief effect kan hebben op het
welzijn van mensen. Minder eenzaamheid, beter leren omgaan
met angsten en gevolgen van de ziekte, betere psychische gezondheid en weer zingeving aan het leven geven. Het zijn aspecten
die zowel mensen met kanker als zorgverleners in de oncologie
noemen als verbeteringen na het bezoeken van een centrum.
Dit is belangrijk, want dit kan leiden tot minder zorggebruik van
bijvoorbeeld huisarts, verschillende therapeuten en geestelijke
gezondheidszorg.

Knooppunt binnen zorg rondom kanker
Met een onbezoldigd bestuur, 2 coördinatoren, 20 geschoolde gastvrouwen/gastheren en 10 professionele activiteitenbegeleiders is
Oriolus volledig een vrijwilligersorganisatie die afhankelijk is van giften,
sponsoring, subsidies, fondsen en dergelijke.
Vrijwillig, maar wel met een professionele insteek. Oriolus is lid van de
brancheorganisatie IPSO, maakt deel uit van het Oncologie Netwerk
Oost Achterhoek en is gevestigd in het Streekziekenhuis Koningin
Beatrix. Dit laatste is een bewuste keuze om op deze manier de drempel
zo laag mogelijk te houden om binnen te lopen. Oriolus is een knooppunt binnen de wereld van de oncologie, waar gasten de route kunnen
(her)vinden.

Contact
Wil je langskomen, deelnemen, meer informatie, een keertje sparren, kennis komen maken of Oriolus steunen? Neem contact op via
info@oriolus-achterhoek.nl. Telefonisch is Oriolus bereikbaar op
maandag, dinsdag en donderdag op 06-10033406.
Meer weten? Neem een kijkje op www.oriolus-achterhoek.nl.
Ook is Oriolus vindbaar op Facebook en Instagram onder ‘Oriolus
Achterhoek’.
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Subaru’s eerste volledig
elektrische auto SOLTERRA
maakt werelddebuut
van de nieuwe Grip Control-functie is de
bruikbaarheid verder vergroot. Deze functie
maakt het mogelijk om de auto op constante
snelheid te laten rijden terwijl de auto ook op
slecht wegdek gestabiliseerd wordt.

Veiligheid

SOLTERRA (Prototype)

Tekst en fotografie: Subaru

TIJDENS DE ONTWIKKELING VAN DE SOLTERRA, DE EERSTE BEV
VAN HET MERK DIE WERELDWIJD WORDT GELANCEERD, HEEFT
SUBARU DE NADRUK GELEGD OP HET OVERTREFFEN VAN DE
KLANTVERWACHTINGEN VAN EEN BEV. SUBARU HEEFT ER EEN
PRAKTISCH VOERTUIG VAN GEMAAKT ZODAT KLANTEN ER
COMFORTABEL EN VOL VERTROUWEN VOOR KUNNEN KIEZEN.
OMDAT HET EEN SUBARU SUV IS, ZET HET MERK TEGELIJKERTIJD
IN OP HET MAKEN VAN EEN AUTO DIE BESTAANDE SUBARUKLANTEN HET GEVOEL BIEDT DAT HET EEN ECHTE SUBARU IS.
Exterieur en interieur
De carrosserie met de horizontale lijn begint
bij de grille en de dynamische spatborden die
van binnenuit naar buiten buigen laten de
kracht van een SUV zien. Een laag instrumentenpaneel en de hier bovenop gemonteerde
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Door de skeletstructuur van elk carrosseriedeel uit te denken en de materiaalsterkte te
optimaliseren, profiteert de SOLTERRA zowel
van gewichtsbesparing als van superieure
botsveiligheid. In het geval van een aanrijding
absorbeert de structuur die het gewicht
naar de verschillende carrosseriegeraamtes
overbrengt efficiënt de botsenergie. Dat
beschermt niet alleen de inzittenden van de
auto, maar beschermt eveneens de hoogvoltagecomponenten in de BEV.
Voor meer details, bezoek de speciale
SOLTERRA-website:
https://www.subaru-global.com/solterra/

De SOLTERRA is een auto die een belangrijke rol speelt voor Subaru, het bedrijf
dat claimt ‘iedereen geluk te brengen’ en
de strijd aangaat met opwarming van de
aarde en klimaatverandering, zodat ook in
de toekomst het bieden van een glimlach
mogelijk blijft. De lancering van de SOLTERRA begint halverwege 2022 voor de
markten waaronder Japan, de Verenigde
Staten, Canada, Europa en China.

klokken zijn voor het eerst bij een Subaru te
zien boven het stuurwiel in het ruimtelijke
interieur.

Rijprestaties/AWD-systeem
De SOLTERRA is voorzien van een nieuw systeem dat de voor- en achterwielen aandrijft
met gescheiden motoren. Met dank aan de
expertise in AWD-technologie, nauwkeurige
controle over de vier wielen, die Subaru in
vele jaren heeft opgedaan, de behendige
respons van de elektromotoren en de flexibele
aandrijfkracht tussen voor- en achteras,
benut de SOLTERRA optimaal de grip van
de vier wielen en biedt een rijbeleving met
vertrouwen en gemoedsrust. Net zoals de
andere Subaru SUV-modellen beschikt de
SOLTERRA over het X-MODE AWD-controlesysteem dat het gevoel van veiligheid op
slecht wegdek vergroot. Door toevoeging

Automobielbedrijf Th. Wenting
Wijnbergseweg 39-41, 7006 AH Doetinchem
Tel: 0314 340 000

www.thwenting.nl

BIJ MANNENMODERETAILER ONLY FOR
MEN HAAL JE IEDERE DAG HET BESTE UIT JE
GARDEROBE ÉN UIT JEZELF. OF JE NU OP
ZOEK BENT NAAR DE BESTE DEALS, EEN
FIJNE JEANS OF JUIST EEN PRACHTIG MAATPAK. DE MODEADVISEURS IN DE WINKELS
DOOR HEEL HET LAND HELPEN MAAR
AL TE GRAAG MET DE JUISTE KLEUR OF
PASVORM. MAAR JE ÉCHT THUIS VOELEN
TUSSEN AL DIE MERKEN EN MODE, DOE JE
NATUURLIJK IN DOESBURG.

Je kan het aan
Tekst en fotograﬁe: Only for Men

Altijd in 1x klaar
Gemak staat centraal. Daarom kan je bij Only for Men kiezen
uit tientallen topmerken mode, lifestyle en accessoires. Wat
de dresscode ook is, je slaagt er in één keer. En… past iets niet
helemaal perfect? Dan kan je kiezen voor maatwerk of gebruikmaken van de vermaakservice in het atelier. Vaak al klaar
terwijl je wacht.
Casual dagje uit of zakelijke bespreking op de planning? Onder
het genot van een heerlijke kop koﬃe winkel je in alle rust in
één van de 16 vestigingen. Je hebt immers tijd genoeg met
onze makkelijke openingstijden.
Meer actie vind je juist tijdens verschillende events. Denk aan
een rally, instore workshop of een wielertocht.

Only for Men Doesburg Mensperience Store
Barend Ubbinkweg 9, 6981 EC Doesburg. (+31) 313 200903
www.onlyformen.nl/winkels/9/doesburg-mensperience-store.html

Zorg voor techniek
Zorg gaat over gezondheid (en dus duurzaamheid) van mensen. De coronapandemie liet ons ervaren hoe we die zorg
nodig habben. En ook hoe kwetsbaar het
systeem is, zelfs in ons mooie Nederland.
De behoefte aan zorg op afstand neemt
toe, de technieken zijn er of komen eraan.
Om te genezen, maar ook om zorg te
voorkomen.

privacy prijs en wil die sensoren niet. Aan
de andere kant zorgt het ‘don’t call us, we
call you’- principe voor het ontdekken van
zaken in een vroegtijdig stadium. Hierdoor
is genezing kansrijk en wordt erger voorkomen. Of gaan robots ons coachen om een
gezond voedings- en bewegingspatroon te
ontwikkelen en houden zodat we sowieso
veel gezonder worden?

Gezonde regio

Duurzame mens

Slimme sensoren, handige apps over
voeding en beweging van mensen. Er zijn
al zoveel technieken beschikbaar. De
Achterhoek als gezondste regio met haar
slimme maakbedrijven kan hier zeker iets
mee. Misschien denkt u, ik geef niet alle

Laten we de kansen benutten en zorg voor
techniek. Techniek ten dienste van de zorg
en ter voorkoming van zorgverlening, voor
de duurzame mens….
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Otto Willemsen
+ 31 654314867
https://duurzaam4life.com
Zorg & Techniek
special

COLUMN

in waterstanden in de Gelderse IJssel. Onderweg naar Doesburg kom
je bij Laag-Keppel. Daar staat op de parkeerplaats bij de brug een leuke
ijskraam. Een ideaal plekje om even aan te leggen voor een lekker ijsje!

Ulft
Het is ook mogelijk om vanaf de aanlegsteiger richting Ulft te varen.
Deze tocht duurt ongeveer 2,5 à 3 uur voordat je aankomt in Ulft.
Eenmaal door de sluis in Etten vaar je op je gemak richting Ulft. De
DRU is een leuk eindpunt van deze vaartocht. Verken het DRU Industriepark: bekijk de industriële monumenten en ontdek het culturele
aanbod. Ook kun je hier gezamenlijk een hapje eten.

Bedrijfsabonnement

Bedrijfsuitje
bij Huurjesloep

Wil je er vaker op een bijzondere
manier tussenuit met relaties, zakelijke klanten of collega’s? Dan is het
bedrijfsabonnement iets voor jou.
Met het bedrijfsabonnement kun je al
onze verschillende sloepen huren. Het
abonnement is niet persoonsgebonden, maar zakelijk. Dat houdt in dat
iedereen van het bedrijf mag komen
varen! Even uitwaaien op het water
kan het gehele vaarseizoen, tegen een
gereduceerd tarief.

WELKOM AAN BOORD BIJ HUURJESLOEP.
VOOR EEN ORIGINEEL BEDRIJFSUITJE ZIT JE BIJ
HUURJESLOEP OP DE GOEDE PLEK. VAAR MEE
EN ONTDEK WAT WIJ JOU TE BIEDEN HEBBEN.
Hét ideale bedrijfsuitje
Veel teams vinden het leuk om een keer samen iets te ondernemen
dat niet-werkgerelateerd is. Een bedrijfsuitje staat voor teambuilding,
plezier en ontspanning. Samen met collega’s lekker uitwaaien op
het water en het vaargebied van de Oude IJssel ontdekken. Wat ons
betreft een ideaal bedrijfsuitje!

Voor kleine én grote teams
Vermakelijk voor kleine én grote bedrijven: onze sloepen bieden
ruimte voor 5 tot 8 personen. Heb je een groot team? Dan zijn er
meerdere sloepen te huur. Maak je personeelsuitje compleet en combineer dit met een uitgebreide lunch, diner of borrel op één van onze
waanzinnige hotspots.

Vaargebied de Oude IJssel

Stel je ideale dag zelf samen of deel je ideeën met ons; dan helpen
wij je met de organisatie van een onvergetelijk personeelsuitje. Voor
vragen en informatie, neem een kijkje op onze website:
www.huurjesloep.nl of mail/bel naar info@huurjesloep.nl/
06 83 95 28 24.

Ga je een sloep huren in Doetinchem? Dan kun je wel wat toeristische
tips gebruiken! Het vaargebied op de Oude IJssel waarbinnen onze
sloepen mogen varen, loopt van Doesburg tot aan Ulft. In dit gebied
bevinden zich verschillende leuke plaatsen en genoeg bezienswaardigheden.

Doesburg
Vanaf de aanlegsteiger van Huurjesloep kun je richting Doesburg
varen. Doesburg ligt op 11 kilometer afstand en is ongeveer 1,5 uur
varen. Onderbreek het varen met een bezoek aan de enige echte
Mosterdstad, proef de Doesburgse mosterdsoep of breng een bezoek
aan het Mosterdmuseum.
Maak een wandeling door de historische binnenstad of neem een
kijkje bij de vispassage. Deze is bijzonder vanwege het grote hoogteverschil, oplopend tot vijf meter, in combinatie met een grote variatie
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DE KRUISBERG IN DOETINCHEM SPEELT
BELANGRIJKE ROL IN BOEK

‘GROOTSTE BANKOVERVAL
ALLER TIJDEN’

Prijs 24,99

ISBN: 9789082476453
Het boek De grootste bankoverval
aller tijden ligt vanaf 22 maart 2022
in heel Nederland in de winkel.
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Van 18 tot 22 mei worden er rondom het boek activiteiten
georganiseerd op De Kruisberg, denk aan lezingen en
rondleidingen! Hou de sociale media in de gaten hiervoor!

NEDERLAND ZUCHT AL VIER JAAR ONDER
DE DUITSE BEZETTING, ALS EEN GROEP
VASTBERADEN VERZETSVRIENDEN DE
WAPENS OPNEEMT. DE TIJD VAN ONZICHTBAAR EN KLEIN VERZET IS VOORBIJ. ZE
DEINZEN NERGENS VOOR TERUG, PLEGEN
OVERVALLEN, BLAZEN SPOORLIJNEN OP
EN BEVRIJDEN TWEE MATEN UIT HET HUIS
VAN BEWARING.
De leider daarvan is Derk Smoes, een ondergedoken bankmedewerker en gezocht door de nazi’s. Na de hete verzetszomer
van 1944 krijgt hij een gouden tip. In de kluizen van twee
banken in het oosten van het land ligt meer dan 200 miljoen
gulden. Cash.
Na toestemming uit Londen slaan ze toe. De kisten vol buitgemaakte bankbiljetten verdwijnen veilig in een hooiberg. Zelfs

periode. Ook een nog hele jonge ooggetuige van destijds, de
zoon van de gevangeniskapper, wist belangrijke informatie te
geven. Verzetsvrienden hebben meerdere pogingen gedaan
hun maten te bevrijden. Daarvoor zijn briefjes naar buiten
gesmokkeld die ik heb weten terug te vinden’, aldus Krake.
‘Daarmee speelt De Kruisberg een prominente rol in het boek.
Meerdere hoofdstukken in het boek beschrijven wat daar is
gebeurd destijds.’

Winston Churchill wordt op de hoogte gebracht van wat de
grootste bankoverval ter wereld blijkt te zijn.
De euforie is groot, maar niet overal. De Duitsers zijn beschaamd
en woedend tegelijk. Ze zetten alles op alles om het geld terug
te krijgen en de daders te pakken. Een beruchte oud-Gestapo
oﬃcier van de Sicherheitsdienst krijgt de leiding over het onderzoek. De jacht is begonnen…
‘Het verhaal over de bankroof is legendarisch, er werd in mijn
jeugd al over gesproken’, zegt auteur Frank Krake. ‘Maar harde
feiten ontbraken. Daarom ben ik vijf jaar geleden met mijn
onderzoek gestart. Veel details uit het verhaal ontdekte ik pas
in 2021, toen gesloten archieven na 75 jaar hun geheimen
eindelijk prijs gaven.

Gevangen op De Kruisberg
‘De Nederlandsche Bank in Almelo werd overvallen door een
verzetsploeg om met het geld de spoorwegstaking te ﬁnancieren.
Ze maakten 46 miljoen buit, hetgeen de Duitsers een doorn
in het oog was. Op dat moment was de SS-er Gerbig kommandoführer van de Sicherheitsdienst in Almelo. Na twee weken
intensief jacht te hebben gemaakt op de bankovervallers heeft
hij uiteindelijk succes. De nazi’s pakken zeven verzetsstrijders
op en zetten ze vast in de speciale gevangenis van de Sicherheitsdienst op De Kruisberg in Doetinchem’, vertelt de auteur.
‘Daar hebben ze twee maanden gevangen gezeten. Ik heb zeer
indrukwekkende verhalen en getuigenissen gevonden over die

Dat is slechts een van de vele verhaallijnen die het boek kleur
geven. Nadat hij zoveel mogelijk feiten boven water had gekregen,
verwerkte de auteur die tot een spannend allesomvattend boek
over deze bankoverval.
De grootste bankoverval aller tijden vertelt het waargebeurde
verhaal van een groep jonge mensen die zich verenigen in hun
verzet tegen de bezetters. Van ongekende dapperheid, onvoorwaardelijke vriendschap en een ontluikende liefde, tegen de
achtergrond van een alles verscheurende oorlog.
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Triferto en Agrifirm verstevigen
samenwerking in minerale meststoffen
TRIFERTO GAAT VANAF HET KOMENDE MESTSTOFFENSEIZOEN
2022-2023 DE INKOOP EN SUPPLY CHAIN VAN MESTSTOFFEN
VOOR AGRIFIRM VERZORGEN. DOOR DEZE SAMENWERKING VERLAGEN BEIDE BEDRIJVEN DE CO2 UITSTOOT. HET VERBREDEN VAN
HET AANBOD VAN PLANTSPECIFIEKE MESTSTOFFEN DRAAGT BIJ
AAN DE DUURZAAMHEIDSSTRATEGIE VAN BEIDE PARTIJEN.
Optimalisatie in supply chain
meststoffen
Kai Kikkers, CEO van Triferto, licht de
voordelen van de samenwerking toe. “Door
een efficiënte supply chain kunnen we een
marktconforme prijs blijven bieden aan onze
klanten. Met het toevoegen van locaties
Drachten & Oss versterken we ons netwerk
van meststoffenlocaties. Daarmee zijn we in
Nederland in alle regio’s vertegenwoordigd
en altijd dichtbij onze klant. Alle locaties ontvangen meststoffen per schip om vervolgens
direct of na bewerking per vrachtwagen de
eindgebruiker te beleveren. Met dit sterke
regionale netwerk, van totaal 9 locaties in
Nederland, kunnen we een optimale dienstverlening garanderen en daarbij de CO2 footprint in de logistieke keten substantieel
verlagen.”
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Ook Willem Unger, Business Unit Director
Arable bij Agrifirm, is blij met de krachtenbundeling. “Door de samenwerking met Triferto zijn
we flexibeler en efficiënter. Triferto investeert
voortdurend in een duurzame supply chain
en in de productie van meststoffen op maat.
Leden en klanten van Agrifirm kunnen ook
volgend seizoen rekenen op een kwalitatief
hoogwaardige logistieke dienstverlening en
serviceniveau.”

Volop investeren in duurzame
meststoffen
Duurzaamheid is een van de pijlers van Triferto
& Agrifirm. “Als internationale groothandel in
minerale meststoffen streven we samen met
klanten en leveranciers steeds naar een zo
duurzaam mogelijke voedselproductie. Voor
de CO2-footprint van het product zelf delen

we de ambitie van Agrifirm om tot de best
presterende partijen van Nederland te willen
horen als het gaat om CO2-emissie. Ook waar
het gaat om ons logistieke proces, doen
we er alles aan om de CO2-uitstoot tot het
minimale te beperken. Daarnaast blijven we
klanten ondersteunen om meststoffen op de
meest economische en verantwoorde wijze
in te zetten. Zeker ook voor een toekomstbestendige landbouwsector.”

Essentiële marktpartner
in Europa
Na de overname van Pillaert Meststoffen N.V.
in België en de inkoopsamenwerking met het
Duitse Raiffeisen Waren-Zentrale Rhein-Main eG
(RWZ), sluit Agrifirm zich aan bij deze sterke
inkoopcombinatie. “Triferto is een essentiële
marktpartner in Europa. Door het aangaan
van strategisch partnerschap zetten we in op
een nog efficiëntere supply chain en behoud
van concurrentiepositie voor onze klanten
in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland”,
besluit Kai Kikkers.

Oog voor detail
Expertise van vakmensen
Slagvaardig werken
Korte lijnen
Innovatief

Hofmeijer is specialist. Of het nu over het aanleggen of
onderhouden van een sportveld gaat, een natuurgebied,
landschappelijke terreininrichting of een weg, Hofmeijer
ontwerpt, realiseert en onderhoud het voor u.
Wij combineren een no-nonsense mentaliteit, specialistische
kennis met jarenlange ervaring waarbij we gebruik maken van
de modernste technieken met als doel de beste kwaliteit,
enthousiaste gebruikers en tevreden opdrachtgevers!
Wilt u meer weten over onze mogelijkheden?

T 0575 - 50 14 98 | WWW.HOFMEIJERVOORST.NL

4Grass, de beste
keus in duurzame
sportvelden
Maak gebruik van de
4Grass Rekentool en
ontdek welk veldtype
passend is voor uw club!

www.4grass.nl

Wij zijn officieel dealer
van Belrobotics
Robotmaaiers
In 4 stappen inzicht in
speelbehoefte, de veldtypen
die in aanmerking komen
voor uw situatie en de kosten.

Patiënt heeft minder pijn
door virtual reality-bril

Zorg & Techniek
special

SEH-arts Michiel Tebbes: ‘Digitale technieken bieden
nog veel meer mogelijkheden’
HET IS WETENSCHAPPELIJK BEWEZEN: ÉÉN OP DE TWEE À DRIE
PATIËNTEN ERVAART TIJDENS EEN PIJNLIJKE BEHANDELING MINDER PIJN MET EEN VIRTUAL-REALITY BRIL (VR-BRIL) OP. SEH-ARTS
MICHIEL TEBBES HEEFT HET ONLANGS GEÏNTRODUCEERD OP DE
SPOEDEISENDE HULP (SEH). “HET HELPT OOK OM ANGSTIGE
PATIËNTEN RUSTIG TE KRIJGEN. EN DIGITALE TECHNIEKEN BIEDEN
NOG VEEL MEER MOGELIJKHEDEN.”
Tekst en Fotograﬁe ; Slingeland Ziekenhuis

piratenschepen, wat je kunt doen met het
knopje in je hand. Schieten klinkt wellicht wat
gewelddadig, maar dat is in dit spel niet het
geval, het is allemaal heel onschuldig. “Maar
het leidt wel degelijk af en we zien dat patiënten er rustiger door worden”, is de ervaring
van Michiel Tebbes.

In een andere wereld

Michiel Tebbes laat zien wat er allemaal mogelijk is met de VR-bril. “Dit beeld heb ik laatst
gebruikt om een patiënt met een paniekaanval
en hyperventilatie rustig te krijgen.” Als je
de VR-bril opzet, zie je een mooie alpenweide met bloemen. Er dwarrelen blaadjes
rond. “Als je blaast, zie je nog meer blaadjes
opdwarrelen. Het leidt af en het helpt tegen
hyperventilatie. De bewuste patiënt had er
baat bij en werd rustiger.”
En zo heeft de VR-bril nog veel meer te
bieden: gewoon mooie beelden, een ﬁlm,
spelletjes voor kinderen enzovoorts. Een
voorbeeld van een spelletje is schieten op
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Het mooie van de VR-bril is dat je je echt in
een landschap waant. Je kunt gewoon rondkijken, en naar boven en naar beneden. Je
zou zelfs helemaal om je as kunnen draaien.
Je bevindt je in een andere wereld.
“Hiervoor werkte ik in het ziekenhuis in
Deventer. Daar gebruikten we de VR-bril ook
op de SEH, naar volle tevredenheid. Voor mij
is het dus niet nieuw”, vertelt Michiel Tebbes.
“In afstemming met mijn collega’s heb ik het
hier op de SEH geïntroduceerd. Wel hebben
we de verpleegkundigen er eerst ervaring
mee laten opdoen, want voor hen is het
uiteraard wennen om zo te werken.”
Patiënten reageren er positief op. “We zien
echt dat een aantal patiënten er rustiger
door wordt en minder pijn ervaart. Dat is al in
wetenschappelijk onderzoek bewezen en dat
zien we hier in de praktijk terug.”

Compact en draadloos
Eigenlijk is het gebruik van beeld en geluid
om patiënten af te leiden helemaal niet

zo nieuw, merkt Michiel Tebbes op. “In de
jaren zeventig werd het al bij patiënten
met brandwonden gebruikt, bij het pijnlijke
wisselen van verband. Deze patiënten kregen
een zogeheten stereoscopische videopresentatie voorgeschoteld, in combinatie met
muziek. Daardoor werd de verbandwissel
minder pijnlijk.” In die tijd waren er nog grote
apparaten nodig voor het bieden van beeld
en geluid. “De VR-bril daarentegen is compact
en draadloos. Zolang je als zorgverlener niets
met het hoofd van de patiënt hoeft te doen,
zit hij niet in de weg. Mijn collega’s ervaren
echt de meerwaarde van de VR-bril. En als
het werkt, hoef je ook minder pijnstillende
medicatie te geven.” Het team van de SEH
vindt het belangrijk om middelen in te zetten
die patiënten rustiger maken en ze minder
pijn laten ervaren. Zo is er ook aandacht voor
zogeheten helpend taalgebruik: het kiezen
van de juiste worden om patiënten zich prettiger te laten voelen.

Digitale technieken
SEH-arts Michiel Tebbes heeft al jarenlang
grote belangstelling voor de toepassing van
digitale technieken in bijvoorbeeld de zorg.
Zo zit hij in de redactieraad van een landelijk
tijdschrift over zorg en informatietechnologie.
Ook geeft hij onderwijs in de toepassing van
digitale technieken aan medische zorgverleners binnen het leger. Verder adviseert hij
ziekenhuizen en zorgverzekeraars hierover.
“Ik heb een enorme drive om door te ontwikkelen, juist ook in de zorg. En ik geloof er
sterk in dat digitale technieken ons daar heel
erg bij gaan helpen. Zo kun je virtual reality
inzetten in trainingssituaties. Dat gebeurt al,
maar er is nog veel meer mogelijk. En zeker
zo belangrijk: door de vergrijzing wordt de
behoefte aan medische zorg steeds groter.
De vraag is of we daar genoeg mensen voor
hebben. Maar dan kunnen digitale technieken uitkomst bieden, bijvoorbeeld door
bewaking op afstand van de gezondheid van
mensen in hun thuissituatie. Dat gebeurt nu
al en dat zal zich ongetwijfeld verder doorontwikkelen.”
www.slingeland.nl

Aanbeveling voor herbenoeming
burgemeester Otwin van Dijk
DE GEMEENTERAAD VAN OUDE IJSSELSTREEK HEEFT OP 24 FEBRUARI 2022 BESLOTEN OM
OTWIN VAN DIJK VIA DE COMMISSARIS VAN DE KONING BIJ DE MINISTER VAN BINNENLANDSE
ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES AAN TE BEVELEN VOOR HERBENOEMING ALS BURGEMEESTER
VAN OUDE IJSSELSTREEK.
Tekst: Gemeente Oude IJsselstreek, fotografie: Roel Kleinpenning
Voorzitter van de vertrouwenscommissie Marco Bennink: “Een goed
verstaander weet dat de gemeenteraad zich met dit besluit positief
heeft uitgesproken over het functioneren van onze burgemeester.”

“Het is een voorrecht om burgemeester in Oude
IJsselstreek te zijn”
Otwin van Dijk is blij met het vertrouwen van de raad: “Het is fijn om
te horen dat je mag blijven. Het is echt een voorrecht om burgemeester
in Oude IJsselstreek te mogen zijn. Een plek waar ik me thuis voel en
mijn energie volop kwijt kan. En er is nog genoeg te doen. Samen met
het college, de raad en de ambtelijke medewerkers werken we aan
één gezamenlijk ideaal: het beste voor onze inwoners. Daar gaan we
verder mee aan de slag. Ik heb er zin in.

Ria Ankersmit was adviseur van de commissie. De commissie werd
bijgestaan door griffier Marco Looman en gemeentesecretaris Marijke
Verstappen. Met de burgemeester zijn de conclusies van de vertrouwenscommissie besproken. Marco Bennink: “Zowel de onderlinge
gesprekken als het herbenoemingsgesprek met de burgemeester
hebben in goede harmonie en wederzijds open sfeer plaatsgevonden.”
De vertrouwenscommissie heeft de raad daarop voorgesteld de
burgemeester aan te bevelen voor herbenoeming. Op 24 februari
heeft de gemeenteraad dit besluit genomen. Zoals in de wet staat
was deze raadsvergadering niet openbaar en zijn alle stukken geheim.

Koninklijk Besluit

Voorbereiding door vertrouwenscommissie

De Commissaris van de Koning stuurt de aanbeveling naar de
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De minister
doet vervolgens de voordracht tot herbenoeming aan de Koning. De
burgemeester wordt bij Koninklijk besluit beëdigd voor een volgende
termijn van 6 jaar. Deze gaat dan in op 8 juli 2022.

De eerste ambtstermijn van burgemeester Van Dijk loopt af op 8 juli
2022. Een vertrouwenscommissie van de raad bereidde de aanbeveling voor herbenoeming voor. De commissie bestond uit de raadsleden Marco Bennink, Jeanette Elstak, Gülden Siner-Sir, Rens Spijkers,
John Haverdil, Camiel Vanderhoeven en Richard de Lange. Wethouder

www.oude-ijsselstreek.nl
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DOE MEE MET DE ACHTERHOEK
OPEN INNOVATIEPRIJS 2022
EEN SPRINGPLANK OM DROMEN
TE VERWEZENLIJKEN

NIEUWE RONDE NIEUWE KANSEN!
Heb jij een kansrijk en vernieuwend idee voor een product of dienst? Is dit idee gericht op meervoudige waardecreatie? En levert het een bijdrage aan
de circulaire economie? Dan móet je meedoen aan de Achterhoek Open Innovatieprijs 2022. Deze landelijke en open competitie is speciaal in het leven
geroepen om jouw vindingrijke ondernemersgeest in de spotlights te zetten bij ondernemend én innoverend Nederland.
De Achterhoek en Liemers zet als regio hoog in op innovatie. Daarom bieden we innovatieve startups en andere ondernemingen onder deze naam graag de
kans om te netwerken en nieuwe samenwerkingen of investeringen aan te gaan.

HENK JANSSEN, VOORZITTER VAN STICHTING ACHTERHOEK
OPEN INNOVATIEPRIJS:
“Ondernemers met technologische innovaties uit heel Nederland maken kans op deze prijs”,
legt Janssen uit. “De Achterhoek en Liemers zet als regio hoog in op innovatie. Daarom
bieden we innovatieve startups en andere ondernemingen onder deze naam graag de kans
om te netwerken en nieuwe samenwerkingen of investeringen aan te gaan.”

SPONSORS:

PRODUCENT VAN
DE COMPACT DEUR

DOE MEE...

EN WIN...

Inzendingen worden op vijf punten beoordeeld:

Uit alle inzendingen nomineert de vakjury drie kanshebbers. Hoor je
daarbij? Dan mag je tijdens de grote finale op 1 juni jouw innovatie
presenteren aan een enorm publiek in de Schouwburg Amphion te
Doetinchem.

•
•
•
•
•

Technologisch en duurzaam zijn.
Op een impactvolle manier bijdragen aan de circulaire economie.
Ontstaan zijn uit een aantoonbare (keten)samenwerking.
Ingezonden worden door de ondernemer uit deze samenwerking.
Minimaal één prototype hebben of anders aantoonbaar goed
kunnen functioneren. In het geval van een dienst: al aantoonbaar
toegepast zijn in het bedrijfsleven door middel van een pilot.

De vakkundige jury, bestaande uit Henk Volberda, Jan Markink, Erik
Haverkort en Jort Verhage, kiest uit alle inzendingen in totaal drie
genomineerden. De jury selecteert vervolgens een jurywinnaar uit de drie
genomineerden. De toeschouwers in de zaal stemmen eveneens mee.
Zij kiezen de publiekswinnaar.
De winnaar van de Achterhoek Open Innovatieprijs 2022 kan rekenen
op een fijn pakket aan prijzen waarmee je jouw innovatie vooruithelpt.
Dit jaar wordt er wederom een publiekswinnaar aangewezen door de
toeschouwers in de zaal. Jouw innovatie kun je tot en met 20 april
aanmelden via www.achterhoekopeninnovatieprijs.nl

PRESENTATIE DOOR ANNEMARIE VAN GAAL
De presentatrice van Achterhoek Open Innovatieprijs 2022 is de bekende
televisiepersoonlijkheid Annemarie van Gaal! Zij heeft jarenlange ervaring met investeren,
schrijven en ondernemen. Zij zal op energieke en inspirerende wijze invulling geven aan het
middagprogramma.

Ons klimaat, jouw omgeving, jouw invloed:

Gelderse klimaatcampagne
is gestart
OP 8 MAART IS DE PROVINCIE GELDERLAND DE GELDERSE
KLIMAATCAMPAGNE GESTART. GELDERLANDERS VERTELLEN
HUN PERSOONLIJKE VERHAAL HOE ZE SAMEN MET ANDEREN
ONZE WERELD DUURZAMER EN ENERGIEZUINIGER MAKEN. HET
MOTTO IS: ONS KLIMAAT, JOUW OMGEVING, JOUW INVLOED. JAN
VAN DER MEER, GEDEPUTEERDE KLIMAAT: “WE HEBBEN NU NOG
INVLOED OP ONS KLIMAAT. MAAR DAN MOETEN WE ECHT ALLES
UIT DE KAST HALEN EN MOET IEDEREEN MEEDOEN. MIEKE, PETER
EN ANITA LATEN ZIEN HOE HET KAN.”
Inspiratie én informatie
In het hart van de campagne – ontworpen
door Gloed uit Nijmegen -staan de Gelderlanders zelf. De provincie heeft diverse mensen
bereid gevonden om te vertellen en te laten
zien hoe zij, samen met anderen klimaatmaatregelen nemen. Hiermee laten ze zien
dat je wel degelijk invloed kunt uitoefenen,
zeker als je samenwerkt met anderen hierbij. Daarnaast is via de website compacte
informatie te vinden over het betreffende
onderwerp. Bijvoorbeeld over het Energieloket.
Want snelle, gemakkelijke én betrouwbare informatie helpt om de juiste keuzes te maken.
Jan van der Meer: “We leven hier in Nederland
in een delta met het continue gevaar van
overstromingen. Daarom hebben wij Nederlanders veel baat bij een mondiale aanpak
van de klimaatcrisis. En als we willen dat
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anderen in de wereld hun best doen, moeten
we zelf in ieder geval het goede voorbeeld
geven. De dramatische oorlog in Oekraïne laat
bovendien zien hoe groot de noodzaak is om
van het Russisch aardgas afscheid te nemen. ”

Mieke, Peter en Anita
De eerste drie Gelderlanders die laten zien
hoe zij samen met anderen aan de slag zijn,
zijn Mieke, Peter en Anita. Mieke laat zien
hoe zij op haar boerenbedrijf het dak vol
heeft gekregen met zonnepanelen. Die zijn
niet alleen van haar, maar een hele groep
mensen heeft hier een aandeel in. Peter
vertelt hoe hij gebruik heeft gemaakt van het
Energieloket waar iedereen terecht kan voor
een energieadvies. Anita tot slot vertelt hoe
ze met de hele straat elektrische auto’s deelt.
Een aantal tweede auto’s kan al de deur uit.

Voetbalverenigingen,
bewoners-eigenaren, agrariërs:
laat jullie invloed zien
Ongetwijfeld zijn er nog meer Gelderlanders
die samen invloed uitoefenen op het klimaat.
Naar die verhalen blijft de provincie op
zoek. Een voetbalvereniging die samen zorgt
voor een 100% klimaatbestendige kantine,
voetbalveld en voetbalkleding. Zou zo’n
voorbeeld al bestaan in Gelderland? Een VVE
van bewoners die samen een flatgebouw
verduurzamen. Zou die al bestaan in Gelderland? Initiatiefnemers van inwoners voor een
zonneveld? Zijn die er al? Boeren die omschakelen naar natuurinclusieve landbouw of in
collectief verband aan bodemverbetering
doen. Zijn die er al te vinden? De provincie
denkt van wel en hoopt dat veel positieve
verhalen nu zichtbaar gaan worden.
Voor de campagne maar ook om te delen via
de website www.onsklimaatjouwinvloed.nl.

Klimaatmaatregelen
De onderwerpen van de campagne gaan over
klimaat in de volle breedte. Dus ook over
voedsel, mobiliteit, ondernemen en wonen.
Het gaat dan vooral om collectieve oplossingen
en inspiratiebronnen.

LEDEN STELLEN ZICH

Even voorstellen
BD-lease

Follow Chantal

Mijn naam is Dennis Meijer. Velen kennen
mij vanuit mijn autoshowroomtijdperk
waar ik in Doetinchem de merken BMW &
Audi heb mogen vertegenwoordigen.
Sinds 2021 werk ik als zelfstandig business
partner bij BD-lease | altijd de BesteDeal.

Hallo! Mijn naam is Chantal van Koesveld:
een gedreven marketeer, die fan is van
LinkedIn en netwerken. Met ruim vijftien
jaar werkervaring op het gebied van
marketing en communicatie (en bijbehorende studie), denk ik in doelgroepen en
content. Met Follow Chantal is het mijn missie
om jou en je medewerkers te helpen bij de groei in
online zichtbaarheid op LinkedIn. Ik ben graag jouw gids die
adviseert, kansen ziet én praktisch helpt.

Leasing/ﬁnanciering
BD-lease is de grootste intermediair van Nederland voor zakelijke
leasing/ﬁnanciering. Door de intensieve samenwerking van BD-lease
met 21 banken en maatschappijen zijn wij bank- en merkonafhankelijk
en bent u bij BD-lease altijd verzekerd van de scherpste tarieven.
BD-lease is uw ogen en oren in de leasemarkt. We kunnen uw vraag
over leasing/ﬁnanciering altijd beantwoorden. Van ﬁnancial lease,
private lease (ook gebruikte auto’s) tot equipment, wagenparkreglementen en wagenparkbeheer.
Wij zijn net als u ondernemers en begrijpen als geen ander dat dat
stapje extra voor u het verschil maakt.

Dennis Meijer
dennis@bdlease.nl
06-24799863
www.bdlease.nl/ons-team/dennis-meijer-2/

Frank Brinks Online
resultaat

Samenwerkingsmogelijkheden
Ik werk voor/samen met ondernemers uit het mkb tot (internationale) corporate organisaties. Je kunt één of meerdere LinkedIn- trainingen of praktische workshops volgen of een langdurig
samenwerkingstraject voor Digital Personal Branding, CEO
Branding en Ambassadeurschap aangaan.
Het digitale tijdperk is nu. Wil jij digital ﬁt worden op LinkedIn?
Nodig mij uit en ik kom graag vrijblijvend bij jou langs om jouw
wensen te bespreken.
Contact:
www.followchantal.com
06-13 37 94 65

iPROACHT MANAGEMENT
& CONSULTANCY

Frank Brinks Online resultaat is hét
fullservice internetbureau voor het mkb
en voor zzp’ers in de Achterhoek. Als
fullservice internetbureau help ik klanten met:
• Websites
• Webshops
• Online marketing (Zoekmachine Optimalisatie
& Google Ads)
• Social Media

Initiatiefnemer Werner Meijer is de drijvende
kracht achter iPROACHT en verantwoordelijk
voor het inventariseren, regisseren en
uitvoeren van uiteenlopende opdrachten.
Groei - Innovatie – Transformatie, dit zijn
onze kernwaarden.
Wij voegen waarde toe op het gebied van
Sales & Business Development, General
Management, Projectmanagement, Marketing,
Personeelsinnovatie en Business Coaching.

Vanaf 1 maart 2022 ben ik gevestigd in het Hanzepand in Doetinchem.
Ook online resultaat behalen? Neem dan gerust contact op, de koﬃe
staat klaar!

Een ondernemerscoach als enthousiaste
gamechanger

#websites #webdesign #wordpress #webshops
#ecommerce #onlinemarketing #socialmedia #seo #sea
#google #betervindbaar

Frank Brinks Online resultaat
info@frankbrinks.nl
06-53266983
Hanzestraat 1,7006 RH Doetinchem
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Als ondernemers-Businesscoach (ICR INTERNATIONAL COACH
PRACTITIONER®) helpt Werner Meijer ondernemers om een
volgende stap te maken met hun bedrijf of als ondernemer. Het
ondernemerschap is complexer geworden en verandert sneller.
Er is gewoon niet langer de tijd om te ‘leren terwijl je bezig bent’ of
de ruime foutenmarge om te ‘leren door fouten te maken’. Iemand
die jouw wereld begrijpt, begeleidt en helpt om je zakelijke en
persoonlijke uitdagingen te overwinnen! www.iproacht.nl

LOGISZ geeft niet wat je vraagt,
maar wel wat je nodig hebt
LOGISZ is een fullservice marketing- en
communicatiebureau in Doetinchem.
Met een team van 30 professionals ontwikkelen we strategieën en concepten, die
we vertalen naar resultaatgerichte middelen.
Om hun ambities waar te maken, leren wij
onze klanten zo goed mogelijk kennen. Alleen
dan kunnen we doelgerichte oplossingen
ontwikkelen voor het genereren van leads, het aantrekken van nieuwe
medewerkers of het vergroten van online bereik.

Bette Buna

“Je hebt niks aan de toekomst
voorspellen.
Je kan ‘m veel beter creëren.”
Dit is één van mijn levensmotto’s als Achterhoekse koﬃeboerin in Ethiopië. Ruim een
jaar geleden nam ik samen met mijn partner
de piepkleine koﬃeplantage van mijn schoonamilie over. Diep in de binnenlanden van Ethiopië,
waar zó veel koﬃegemeenschappen in structurele armoede
leven. Maar ook precies daar, waar de meest fantastische kwaliteit
koﬃe geproduceerd wordt.

Plug & Play

Voor een groot deel van onze klanten uit de B2B, het onderwijs en
non-proﬁtorganisaties verzorgen we de complete marketing en communicatie. Zij beschikken hiermee over een schaalbaar team met
alle kennis en kunde, zonder extra investeringen in kantoorruimte,
software en personeel.

LOGISZ Campus

We bouwen momenteel een hagelnieuw bedrijfspand aan de
Havenstraat: de LOGISZ Campus. Hier komen vanaf juni 2022
kennis, ondernemerschap en innovaties bij elkaar.

Premium en specialty koﬃe

We zagen een kans en grepen ‘m. We investeerden en ontwikkelden
een duurzaam ketenconcept dat van boer tot koﬃekop alleen maar
win-wins oplevert. En daar staat inmiddels ons internationale bedrijf
Bette Buna met vestigingen in Nederland en Ethiopië. Met een team
van 150 FTE en 900+ seizoenscollega’s brengen we onder diverse
merken premium en specialty koﬃe op de Europese B2B markt en
creëren we tegelijkertijd gelijke toekomstkansen.

Hester Syoum, Westerveld,
oprichter en directeur
Meer weten? www.bettebuna.com

www.logisz.com
+31(0)88 - 78 78 120

View Document
Management

Univé
Oost

Grip op jouw archief. Dat is waar we voor
staan bij View Document Management.
We zijn uitgegroeid tot een fullservice
bureau voor het bewaren, bewaken,
beheren en digitaliseren van archieven
en dossiers voor zeer diverse
organisaties door heel Nederland.

Mijn naam is Jeanet Rexwinkel en ik ben
werkzaam als Relatiemanager Zakelijk bij
Univé Oost. Ik word blij van tevreden
relaties, gezelligheid en humor op zijn tijd.
Door mijn ervaring, oplossingsgerichtheid
en duidelijke communicatie ontzorg ik jou
als ondernemer. Zodat jij al jouw aandacht
kan richten op jouw eigen onderneming. Samen
kijken wij welke bedrijfsrisico’s er zijn en hoe deze voorkomen
kunnen worden. Zo kun je een weloverwogen beslissing maken en
de juiste zakelijke verzekeringen afsluiten. Binnen Univé Oost ben ik
jouw persoonlijke aanspreekpunt.

Altijd en overal
de juiste informatie

Inmiddels is View Document Management alweer bijna 25 jaar
specialist in dit vakgebied. Met onze jarenlange opgebouwde kennis
en ervaring hebben wij bijna voor iedere organisatie een oplossing.
Wij staan voor continuïteit, stabiliteit en waarborgen dat de juiste
informatie altijd en overal in een veilige omgeving beschikbaar is.
Over een half jaar gaan wij verhuizen naar een klimaatneutraal
archiefdepot in Doetinchem om daarmee het groenste archiefbedrijf
van Nederland te worden.

Met vriendelijke groet
Wilfred Bussink
0314-369200
www.jagraag.nl

Benieuwd wat ik voor jou kan betekenen?

Neem gerust contact met mij op voor een kop koﬃe en een goed
gesprek! Dit kan door een e-mail te sturen naar:
j.rexwinkel@unive.nl of te bellen naar: +31610969988.

Het Eeftink 22,
7541 WH ENSCHEDE
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LEDEN STELLEN ZICH

Even voorstellen
GOMA

OLIVR

GOMA is specialist in hoogwaardige plaatwerkproducten. Al sinds 1962 zijn wij een
internationale toeleverancier in zowel halffabricaten als complete producten.
Op basis van onze specialisatie in de plaatbewerking denken onze engineers vanaf
het begin met klanten mee.

Goede fotograﬁe levert meer klanten op,
dat is onze ﬁlosoﬁe. Wij zijn OLIVR. Een jong
en enthousiast bedrijf uit de Achterhoek.
Wij leveren fotograﬁe- en videodiensten
voor bedrijven. Samen met ons team
creëren wij elke dag hoogwaardig en opvallend beeldmateriaal. We zijn onder andere
gespecialiseerd in bedrijfsreportages, portretten, interieur- en vastgoedfotograﬁe.

Mensen maken het verschil
Wij zien meerwaarde in samenwerking, want samen bereiken we
meer. Dat geldt ook voor onze mensen en omgeving. Ondanks alle
moderne technieken zijn het uiteindelijk de mensen die het verschil
maken. Door samen te werken met organisaties binnen de Achterhoek
behouden we werkgelegenheid, zorgen we voor innovatie en een
gezonde regio.
Wil je meer weten over GOMA? Neem dan contact op met Adelin
Lankveld, onze Employer Brand Manager, via a.lankveld@goma.nl
www.goma.nl

Wij werken elke dag hard om ervoor te zorgen dat onze klanten zich
kunnen onderscheiden. Binnen ons team heeft iedereen zijn eigen
specialiteit. Hierdoor kunnen we altijd het juiste beeldmateriaal
leveren.
Onze bedrijfsreportages brengen uw bedrijf op unieke wijze in
beeld. Voor makelaars maken we woningpresentaties.
Wilt u ook de aandacht van uw klanten? Ik help u daar graag bij.
Neem gerust contact op kijk op de website.
www.olivr.nl

DAB+ | 11b noord-holland

adverteren
op
de
radio?
Vanaf €39,00 p/m (4x per dag)

Almere, Amsterdam, Beemster,Edam-Volendam,
Landsmeer, Purmerend en Waterland.

11b

noord-holland

6A

achterhoek

via dab+ en wereldwijd
online (internet)
www.vibradio.nl
info@vibradio.nl
+31 651 106 419
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DAB+ | 6a achterhoek

Aalten, Berkelland, Bronckhorst,
Doetinchem, Lochem, Montferland,
OostGelre, Oude-IJsselstreek en
Winterswijk

Aankomende

Dinsdag

NetwerkBIZ

28 juni
2022

Wees welkom in de wereld
van T2 Groep

Op 28 juni is de NetwerkBIZ-bijeenkomst
gepland bij T2 Groep in Doetinchem.
Hier dompelen we u onder in de belevingswereld van T2 Groep en daarmee
ook onze opdrachtgevers. We inspireren
hen op onze nieuwe locatie in Doetinchem
om het maximale uit een huisvestingsvraagstuk te halen.

Wij zijn T2 Groep

Wij zijnT2 Groep, een architectenbureau
en een bouwonderneming onder één
dak. Een unieke combinatie waarmee
wij een gat in de markt vullen. Sinds
maart 2021 zijn wij gevestigd aan de
Wijnbergseweg 105a in Doetinchem.
Sinds 2018 staat Olaf Sluyter aan het
roer van T2 Groep. Na 13 jaar werkzaam
te zijn geweest bij T2 was de overname
voor hem een logische stap. Olaf heeft
een duidelijk doel voor ogen: T2 Groep
toekomstbestendig maken. Dat kan hij
niet alleen, hij doet dat samen met zijn
nuchtere, Achterhoekse, vakkundige
collega’s op het gebied van architectuur
en bouw.

Particulieren

Bouwen is voor de meeste mensen
geen alledaags werk en het bouwproces

is een zeer complex verhaal. Daarbij
komt u voor de meest uiteenlopende
vragen te staan. Hoe krijg ik m’n huisvestingwensen optimaal beantwoord?
Welk budget moet ik uittrekken? Wie
realiseert de bouw en wie controleert
de kwaliteit? Waar regel ik de vergunningen? T2 Groep is hierin uw betrouwbare
en ervaren partner.

Bedrijven

T2 Groep geeft op creatieve wijze
invulling aan uw bedrijfshuisvestingswensen met doordachte en eﬃciënte
ontwerpen. Daarnaast begeleiden wij
bedrijven, instellingen en projectontwikkelaars tijdens alle onderdelen van het

Wanneer: 28 juni 2022
Waar: T2 Groep - Wijnbergseweg 105 a - Doetinchem
Tijd: Inloop vanaf 18.00 uur, programma aansluitend
Olaf Sluyter – Ed Smit

bouwproces. Wij zijn een partner met
verstand van bouwen, die u alle zorgen
uit handen neemt. Begin uw bouwplan
met een goed gesprek en neem vrijblijvend contact met ons op.

AchterhoekBIZ versus AJO

Tijdens deze netwerkbijeenkomst sluiten
de leden van de AJO (Achterhoekse
Jonge Ondernemers) aan. Met een
eigentijdse speeddate maken zij kennis
met leden van de AchterhoekBIZniZZ
Club om voor een optimale kruisbestuiving te zorgen.
Heel graag tot dan.

*De NetwerkBIZ Bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk
voor leden van de AchterhoekBIZniZZ Club. Ook interesse?
Neem dan contact op. E-mail; ed@buroachterhoek.nl of
bel Ed Smit 0620885933.

Partners NetwerkBIZ avond 28 juni:
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ENGINEERED
TO LIGHT THE WAY

Rijklaar vanaf

€ 36.750
Ervaar de DS4 tijdens een proefrit

Ga naar www.wassinkautogroep.nl/ds/proefrit-ds-4 of scan de code

DS STORE ARNHEM

DS STORE ENSCHEDE

Gildestraat 17, 6883 DB Velp
Tel. (088) – 927 7676

Hendrik ter Kuilestraat 175b, 7547 SK Enschede
Tel. (053) – 430 8006

OFFICIËLE BRANDSTOFGEGEVENS: MIN./MAX. VERBRUIK: 1,3 – 6.5 L/100KM. CO2-UITSTOOT: 29 - 148 G/KM
De vermelde waarden en het energielabel voor het brandstofverbruik en CO2-uitstoot worden bepaald door de WLTP-testprocedure. De exacte CO2-uitstoot onder de WLTP-testprocedure is afhankelijk van de gekozen opties en combinaties
hiervan. De praktijkwaarden kunnen variëren afhankelijk van de dagelijkse gebruiksomstandigheden en verschillende factoren, zoals onder andere: persoonlijke rijstijl van de bestuurder, verkeers- en weersomstandigheden,
het gebruik van comfortvoorzieningen zoals airconditioning, de belading en de onderhoudstoestand van de auto. Afbeeldingen kunnen afwijken van standaard specificaties, wijzigingen en drukfouten voorbehouden. © 02-22.

