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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 22 oktober 
aangeleverd worden via krant@ondernemendwesterveld.nl. 

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

23 jongeren werkten deze zomer aan hun eigen bedrijf in het project 
ZomerOndernemer. Onder hen de 14-jarige Anouk Zonneveld uit Havelte. 
‘Mijn bedrijf heet Zonniebrand. Ik verkoop duurzame zonnebrand die 
goed is voor mens en natuur. Door ZomerOndernemer heb ik heel veel 
nieuwe mensen leren kennen die er zijn met hetzelfde doel als ik. Het is 
een fantastische groep. Er zijn veel leerzame workshops en het bezoeken 
van bedrijven is ook erg informatief. Door ZomerOndernemer heb ik mijn 
bedrijfsidee uitgewerkt en is mijn bedrijf nu een echt bedrijf.’  
Meer informatie op ondernemendwesterveld.nl.

of wat je doet. 
Dat is voor het ene bedrijf wellicht 
makkelijker dan voor het andere. 
Een mooie uitdaging dus. Maar dat is 
ondernemen! Meer informatie: www.
ondernemendwesterveld.info.

Maak kans op de 
‘Westerveld Inclusief’ bokaal 2019
Heeft jouw bedrijf, stichting of vereniging afgelopen jaar een leuk initiatief 
gestart waardoor meer inwoners in Westerveld mee kunnen doen in de 
maatschappij? Of ga je binnenkort een dergelijk initiatief starten? Heb je 
bijvoorbeeld jouw restaurant toegankelijk gemaakt, heb je iemand met een 
beperking in dienst genomen of heb je een activiteit georganiseerd voor 
mensen met een beperking? Meld je initiatief dan aan bij de gemeente 
Westerveld en maak kans op de ‘Westerveld Inclusief’ bokaal en 500 euro.
Stuur je inzending uiterlijk 30 september op naar info@gemeentewesterveld.nl. 
Meer informatie op ondernemendwesterveld.nl.

Ondernemersfair Westerveld
Op zaterdag 30 november en zondag 1 december 2019 is de Ondernemersfair 
Westerveld, deze keer in Diever. Als je als ondernemer wilt presenteren 
tijdens deze fair kun je je tot en met 7 oktober aanmelden via www.
ondernemendwesterveld.info
Deze jubileumeditie staat in het teken van zien, doen én vooral beleven: 
ondernemers worden zoveel mogelijk uitgedaagd om zich op een andere, 
interactieve, misschien wel ludieke manier te presenteren… out of the 
box denken dus. Ieder jaar nemen ruim 100 ondernemers deel aan de 
Ondernemersfair: het is een prachtige manier om nieuwe ondernemers te 
ontmoeten, informatie en ervaringen uit te wisselen en aan het grote publiek 
te laten zien wie je bent en wat je doet. Dit jaar ligt de nadruk meer op doen 
en beleven. Jezelf laten zien is al belangrijk, maar hoe leuk is het om ook iets 
te doen en bezoekers en collega-ondernemers te laten beleven wie je bent 

Een trouwe club ondernemers is 
het, de ondernemersvereniging in 
Diever. Zelf is Hans Ike, eigenaar 
van Camping Diever, al meer dan 
tien jaar voorzitter. 

‘Hoewel er als drukke ondernemer 
buiten het dorp gemakkelijk iets 
langs je heen kan gaan, probeer 
ik hoe druk het ook is altijd even 
tijd te maken om een kijkje te 

nemen bij een evenement of 
activiteit. Dat is betrokkenheid, 
interesse in je dorp, in je collega-
ondernemers. Als je ondernemer 
bent móet je eigenlijk lid zijn 
van de ondernemersvereniging. 
Je moet het toch met z’n allen 
doen, je moet elkaar steunen. We 
hebben ongeveer 60 leden, veelal 
middenstanders. Ons lidmaatschap 
is volgens mij wel het duurste in 
Westerveld, maar met dat geld 
financieren we dan ook heel veel 
activiteiten in Diever. En met de 
15.000 euro die we jaarlijks krijgen 
uit het Ondernemersfonds, kunnen 
we bij een aanvraag ook sneller ja 
zeggen. Als klein dorp hebben we 
nog best een goed winkelbestand 
en dat moeten we proberen om 
met z’n allen in stand te houden. De 
horeca vormt in Diever een grote 
tak. Deze groep werkt tegenwoordig 

veel samen. Dat is mooi om te zien, 
dat je samenwerkt en je elkaar wat 
gunt. In december organiseren 
we met elkaar Sfeervol Diever. Een 
avond die veel publiek trekt. 

We houden twee keer per jaar een 
ledenvergadering. Dat organiseren 
we op een bijzondere locatie 
met een rondleiding of spreker 
en wordt daardoor vaak goed 
bezocht. Verder hebben we geen 
uitjes of iets dergelijks, we merken 
dat veel mensen het daar te druk 
voor hebben. En Westerveld-
breed hebben we natuurlijk de 
jaarlijkse Haringparty, er zijn 
ondernemersontbijten en natuurlijk 
de Ondernemersfair waar we elkaar 
ontmoeten. De fair wordt dit jaar 
door leden van onze vereniging 
georganiseerd en vindt plaats bij 
Stad & Esch / Hart van Diever.‘
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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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Vier wijnen van wijngaardenier 
Peter Pels van Wijngoed Havelte 
zijn landelijk in de prijzen gevallen 
tijdens de Wijnkeuring der Lage 
Landen. 

Bouwbedrijf Broekman uit 
Nijensleek is genomineerd voor 
Drentse Onderneming van het 
jaar. Op 3 oktober presenteert 
hij zijn bedrijf voor de jury. De 
winnaar wordt bekend gemaakt 
op 21 november.

Westerveldse onderneemsters Bety 
Nicolai van Wij’S uitvaartzorg 
uit Wilhelminaoord en Annegien 
Dinkla van Huid & Haar 
Dwingeloo organiseren met twee 
collega’s uit Beilen en Westerbork 
een uitvaartbeurs op zaterdag  
12 oktober van 11.00 - 16.00 uur  
in Hotel De Brink in Dwingeloo. 

Op de site een column van Jan 
Langenkamp in het kader van 
Fairtrade Westerveld over wat 
je als ondernemer kunt doen op 
het gebied van fairtrade. 

ASTRON kreeg afgelopen 
woensdag een bezoek van koning 
Willem-Alexander en koningin 
Máxima tijdens hun streekbezoek 
aan Zuidwest-Drenthe.

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

SEPTEMBER

Was-spoelplaats Wapse
Stuur ook jouw foto van een gesubsidieerd project in voor onze pagina.

On
dernemersfonds

Westerveld

ONDERSTEUND DOOR

Hans Ike
Voorzitter

AGENDA oktober
01 Kolonietour 13.00 uur Start: Museum De Proefkolonie, Frederiksoord

02 Koepelvergadering met gemeente 20.00 uur

09 Koploper circulaire economie 20.00 uur N.t.b.

10 Dag van de duurzaamheid 

31 Het Soepie van Westerveld 12.00 uur Voor mensen actief in het sociale domein

Nieuw btw-nummer in 2020 voor eenmanszaken
Vanaf 1 januari 2020 krijgen alle eenmanszaken een nieuw btw-nummer van de Belastingdienst. Het nieuwe btw-
identificatienummer is dan niet meer gekoppeld aan het burgerservicenummer (BSN). Omdat het btw-nummer 
verplicht op facturen en website dient te staan, is daarmee het BSN van de eenpitters openbaar toegankelijk. De 
nieuwe privacywet AVG steekt hier een stokje voor. Het BSN is namelijk een vertrouwelijk nummer bestemd voor 
communicatie tussen burger en overheid. Meer informatie op ondernemendwesterveld.nl.

ZET IN JE AGENDA: 
Ondernemersontbijt  |  Vrijdag 15 november

Aan het woord: Ondernemersvereniging Diever

Toekenningen uit het Ondernemersfonds

VLEDDER: 
•  Ondernemersmagazine  
     Vledder e.o. 
 
DIEVER 
•  Dorpscultuurhuis Wapse 
•  Oldtimerdag 
•  Kunstwandeling Diever

HAVELTE 
•  Oerwandeling 
 
GEMEENTEBREED 
•  Kraspasactie Westerveld 
•  Drenthe on the Move Festival 
•  Makker van een Akker 

ZomerOndernemer
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Koploper Circulaire Economie
Ben je koploper in de circulaire economie, of heb je de ambitie koploper 
in de circulaire economie te worden? Reserveer dan 9 oktober 20.00 tot 
22.00 uur in de agenda en meld je aan via info@gemeentewesterveld.nl. 
Meer informatie op ondernemendwesterveld.nl.


