
COLOFON

AGENDA augustus

Ondernemend Westerveld

Deze ondernemerspagina is een initiatief van Koepel Ondernemend Westerveld, 
Ondernemersfonds Westerveld en Gemeente Westerveld. De pagina verschijnt iedere 
laatste woensdag van de maand met interessante informatie voor en door ondernemers. 
 
Nieuws of activiteiten voor de volgende pagina kunnen uiterlijk 20 augustus 
aangeleverd worden via krant@ondernemendwesterveld.nl. 

Redactie  Alanda! marketing en communicatie 
Vormgeving  Comm|Vorm communicatie & vormgeving

Ongeveer dertig ondernemers in 
Westerveld gebruiken of verkopen 
fairtradeproducten. Hiermee 
stellen zij boeren en producenten 
in ontwikkelingslanden in staat om 
zelf hun levensomstandigheden te 
verbeteren en te bouwen aan een 
toekomst voor hun bedrijf, familie en 
omgeving. Bovendien bevorderen 
ze hiermee ook bewustwording 
bij de Nederlandse consument om 
fairtradeproducten te kopen. 

Jan Langenkamp is initiatiefnemer 
van de Westerveldse Fairtrade-
gemeente. Er is een actieve 
werkgroep die bedrijven en 
organisaties stimuleert fairtrade-
producten te gebruiken of verkopen 
en campagnes organiseert om 
de inwoners te stimuleren de 
producten te kopen.

Wat is Faitrade
Met het kopen of verkopen 
van fairtradeproducten draag 
je bij aan meer werkgelegen-
heid en betere leef- en 
werkomstandigheden van 
boeren en producenten in 
ontwikkelingslanden. Ze 
krijgen een gegarandeerd 
leefbaar loon. Dat is een vaste 
prijs voor hun producten plus 
een premie voor investeringen 
in het dorp. Geen kinderarbeid 
of nare werkomstandigheden, 
zo veel mogelijk biologisch.

Aansluiten bij 
Fairtrade Westerveld
Ook jij kunt als ondernemer 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemen door fairtrade 
producten te verkopen of op 
de werkvloer te gebruiken. En 
denk niet alleen aan voedsel, ook 
kleding, textiel en zelfs telefoons 
kun je fairtrade aanschaffen. 
Kijk eens naar het aanbod bij je 
groothandel, de keuze wordt 
steeds groter. Sluit je aan bij 
Faitrade Westerveld, neem 
contact op met Jan Langenkamp, 
tel. 06 -1017 1978.

Laat het je 
(h)eerlijk smaken!
15 november is er om 7.00 uur 
een groot Ondernemersontbijt 
in het gemeentehuis in Diever 
met fairtrade ontbijtproducten. 
Kom ook en laat het je 
(h)eerlijk smaken!

Fairtradebedrijven
Twee bedrijven in Westerveld 
hebben het officiële predicaat 
Fairtradebedrijf. Een derde is 
in ontwikkeling. Zij dragen 
gebruik en/of verkoop van 
fairtradeartikelen actief uit. 
B&B Op de Parkkamp in Havelte 
heeft standaard voor hun gasten 
fairtrade koffie, thee en suiker 
en voor het ontbijt hagelslag. 
Eigenaar Huib de Wit: ‘Ik vind 
fairtrade een goede gedachte, dat 
je de producenten daar ook voor 
beloont. Het kost mij ‘nul’ moeite, 
dus waarom niet? Ik draag gewoon 
graag mijn steentje bij, de wereld is 
al slecht genoeg.’

Ook Landhotel Diever is een 
officieel Fairtradebedrijf. 
Eigenaresse Lisa Hulskamp is ook 
een van de ambassadeurs van 
Fairtrade Westerveld. ‘We zijn als 
Landhotel vrij milieubewust met 
ons groene dak en de groene 
ligging. We proberen zoveel 
mogelijk producten van dichtbij 
te halen en wanneer het van 
ver moet komen, dan kijken we 
of dat fairtrade kan. Duurzaam, 
milieuvriendelijk, biologisch, 
fairtrade, het gaat door elkaar 
heen, alles hangt samen. Het is een 
lijn in ons bedrijf die we bewust 
uitdragen, ook om anderen te 
inspireren. Mijn tip, als je als bedrijf 
iets met fairtrade gaat doen: doe 
het zichtbaar zodat je je gast of 
klant kunt inspireren.’

Faitrade in Westerveld
Ongeveer dertig bedrijven 
in Westerveld gebruiken of 
verkopen fairtradeproducten. In 
de Wereldwinkels in Diever en 
Havelte kun je leuke fairtrade 
cadeauartikelen kopen. Ook in 
de supermarkten in Westerveld 
zijn fairtradeproducten te koop. 

De gemeente zelf koopt steeds 
duurzamer in. Ambtenaren 
drinken en schenken fairtrade 
koffie en -thee, de producten in 
de bedrijfskantine worden steeds 
duurzamer. Vele restaurants 
en bedrijven in Westerveld 
schenken fairtrade koffie en thee.

De gemeente Westerveld is sinds 6 april 2017 een Fairtradegemeente. 
In een Fairtrade Gemeente zorgen inwoners, winkels, bedrijven en de 
lokale overheid samen voor meer eerlijke handel.

Ondernemend Uffelte is een vrij 
jonge ondernemersvereniging. 
In 2015 werd de eerdere midden-
standsvereniging nieuw leven 
in geblazen. Met momenteel 44 
leden heeft ook deze kleine kern 
van Westerveld haar ondernemers 
verenigd. Tom Molenkamp is 
eigenaar van een administratie- en 
belastingadvieskantoor én voorzitter 
van Ondernemend Uffelte. 

‘Er bleek onder de ondernemers 
wel behoefte te zijn aan een 
ondernemersvereniging. Om elkaar 

te ontmoeten, maar ook om een 
stem te hebben bij de gemeente en 
om als kleine kern mee te kunnen 
praten of mee te kunnen beslissen 
bij gemeentebrede onderwerpen. 

Ondanks dat iedere ondernemer 
druk is met zijn eigen onderneming, 
is het toch fijn af en toe iets 
samen te doen. We komen drie 
keer per jaar samen; tijdens 
een nieuwjaarsbijeenkomst, 
een gezamenlijk uitje en een 
informatiebijeenkomst. Daarnaast 
proberen we ook aan te schuiven bij 
gemeente brede activiteiten. Jaarlijks 
krijgen we een bezoekje van de 
burgemeester en wethouders dat we 
koppelen aan een bedrijfsbezoek. 

Samenwerken doen we onderling, 
maar ook met de verenigingen 
in het dorp of met de stichting 
dorpsgemeenschap. Zo hebben 
we een gezamenlijke website 
ontwikkeld, uffelte.nu waarop we alle 
info van het dorp samenbrengen. 

Ook organiseren we wel eens 
een bijeenkomst met de 
ondernemersvereniging in Havelte. 
Leuk om ook met die ondernemers 
de banden aan te halen. 

Voor het ondernemersfonds 
beoordelen wij de binnengekomen 
aanvragen voor Uffelte. We hebben  
het beschikbare budget in 
verschillende categorieën ingedeeld, 
waardoor het zo breed mogelijk 
kan worden ingezet. Er zijn al 
leuke initiatieven ontwikkeld, 
waaronder een nieuw bord voor de 
dorpsommetjes. 
Aanvragen zijn van harte welkom via 
ondernemend@uffelte.nu. 

Iedere ondernemer die in Uffelte 
woont of werkt kan lid worden. 
Er komen nog regelmatig nieuwe 
leden bij. Het is een laagdrempelige 
manier om elkaar te leren kennen, 
naamsbekendheid te krijgen, elkaar 
opdrachten te gunnen en samen 
initiatieven op te pakken.’

29 Het Soepie van Westerveld 12.00 - 13.00 uur Locatie n.t.b.

Alvast vooruitkijken? Kijk voor de jaaragenda op www.ondernemendwesterveld.nl
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Iedere maand nieuws, evenementen, tips en weetjes van en voor Westerveldse ondernemers. Online te vinden op www.ondernemendwesterveld.nl

www.ondernemersfondswesterveld.nl

www.ondernemendwesterveld.nl

www.gemeentewesterveld.nl
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Toekenningen uit het Ondernemersfonds

DWINGELOO: 
•  Siepeldagen

DWWZ: 
•  Ringsteken Zorgvlied

VLEDDER: 
•  Hart voor Wilhelminaoord festival

GEMEENTEBREED: 
•  Liggende verzorging 
    voor volwassenen
•  Wedstrijdklok voor 
    evenementen in Westerveld

Hotel de Wapser Herberg in 
Wapse kreeg deze maand een 
vierde ster. 

Nieuw geopend in Diever: 
restaurant Villa Blauwhemel.

Wetenschapper Wim van 
Cappellen van ASTRON 
in Dwingeloo kreeg de 
Vederprijs voor zijn werk aan 
het Apertif-ontvangstsysteem 
van de Westerbork Synthese 
Radio Telescoop.

Gemeente Westerveld 
heeft zich aangesloten bij 
Regiocampus, een plek voor 
leren, werken en innoveren.

Wil je ook een 
bedrijf uitlichten? 
Laat het ons weten!

JULI

Dorpsommetjes Uffelte
Stuur ook jouw foto van een gesubsidieerd project in voor onze pagina.
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