
Locatie: Hart van Diever

Ondernemers presenteren zich
Zaterdag 30 november 13.00 - 17.00 uur   &   zondag 1 december 11.00 - 16.00 uur

COLOFON

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 17 december 
aangeleverd worden via krant@ondernemendwesterveld.nl. 

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

Trots zijn we op de ondernemers en op het ondernemersklimaat in onze gemeente 
Westerveld. Op de manier waarop de ondernemers elke dag en vol energie zich 
inzetten voor een mooi en aantrekkelijk Westerveld. Toekomstgericht en altijd 
ondernemend. 
Trots zijn we op hun maatschappelijke betrokkenheid waardoor de leefbaarheid 
in onze dorpen wordt versterkt en op hun creativiteit, inzet en energie voor een 
bloeiende economie in de regio. 
Ondernemersfonds Westerveld, Gemeente Westerveld en Koepel Ondernemend Westerveld.
Bekijk de Trots op ondernemend Westerveld-video op ondernemendwesterveld.nl.

ZP Netwerk Westerveld
op informele wijze verder
Stichting ZP Netwerk Westerveld gaat haar koers wijzigen. De stichting 
wordt opgeheven, de zp’ers blijven elkaar op informele wijze ontmoeten. 
Hiervoor is de laatste vrijdag van de maand om 17.00 uur uitgekozen als vast 
ontmoetingsmoment. De locatie zal maandelijks verschillen. Alle zp’ers zijn 
welkom, kosten voor iedere activiteit zijn voor eigen rekening. Wil je op de 
hoogte worden gehouden? Meld je dan aan voor de Whatsapp-groep of de 
Facebookpagina ZP Binnenskamers. 
Op 29 november is de eerste informele bijeenkomst om 17.00 uur bij de Atelier 
De Zwarte IJsbeer van Arne Brink (Dieversluis 2c in Dieverbrug). Daarna borrelen 
met tapas bij Casa Maya. Opgave voor 29 november via sannejoenje@live.nl. 

Zaterdag 30 november en zondag 1 
december vindt de Ondernemersfair 
Westerveld plaats. Dit keer in Diever, 
op de locatie van Stad en Esch/ Hart 
van Diever. Een serieuze uitdaging 
voor de commissie die deze vijfde 
editie organiseert: Bertha van Kampen, 
Ruwan Berculo, Johan Klok, Harry 
Oosterveen, Alfred Schoenmaker, 
Arend Sjabbens en Edwin Slager.

‘De afgelopen vier edities waren 
zeer succesvol. Er kwam flink wat 
bezoek, de beurs was vol en ook 

organisatorisch verliep het vlot. 
Evenaar dat maar eens. Dat is de 
uitdaging die wij met z’n zessen 
aangegaan zijn. We hebben ons 
ingezet om de jubileumeditie 
minstens zo veel glans en dynamiek 
te geven. Er is hard en bovenal met 
veel plezier gewerkt om er een goed 
verzorgd evenement van te maken 
dat bol staat van de activiteiten, 
zowel binnen als buiten.

Direct bij de aftrap van de 
samenwerking sloegen we de 

handen ineen om zo veel mogelijk 
beleving en activiteit in te brengen. 
Onder het motto “Zien, Doen én 
Beleven” brengen veel deelnemende 
bedrijven een activiteit in, zoals 
demonstraties en workshops. 
Daarnaast hebben we zelf voor een 
stevige trits activiteiten gezorgd.

De Commissie-Diever organiseert 
zo’n evenement uiteraard niet 
alleen. Veelvuldig is de gehele 
“Werkgroep Ondernemersfair 
Westerveld” samengekomen. Hierin 
zitten vertegenwoordigers van alle 
kernen en dorpen uit de Gemeente 
Westerveld. Gezamenlijk hebben 
we zaken afgestemd en volop 
ideeën uitgewisseld. Zo wordt ook 
de 5e editie een fair voor én door 
de gehele Gemeente Westerveld. 
Dat straalt de kracht uit die we met 
elkaar als ondernemers en bewoners 
dagelijks ervaren. Het is uniek dat dit 
op een beurs als deze zo samenkomt.’

UITGELICHT

November 2019

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

Melkveehouders Ton, Ria 
en Auke Spijkerman uit 
Wapserveen wonnen de titel 
‘Beste graslandboer van 2019’.

Tijdens de Dag van de 
Ondernemer, 15 november, 
werden ondernemers uit 
Westerveld bedankt voor hun 
inzet en getrakteerd op een 
Ondernemersontbijt in het 
gemeentehuis in Diever.

Ondernemersvereniging Vledder 
e.o. heeft onlangs opnieuw 
een ondernemersmagazine 
uitgebracht waarin hun leden 
zich presenteren.

Wil je ook een bedrijf uitlichten? 

Laat het ons weten!

NOVEMBER

Ondernemersmagazine Vledder
Stuur ook jouw foto van een gesubsidieerd project in voor onze pagina.

On
dernemersfonds

Westerveld

ONDERSTEUND DOOR

Ondernemersfair Westerveld
Commissie-Diever

AGENDA december
30/11 Ondernemersfair 13.00 - 17.00 uur Hart van Diever

01 Ondernemersfair 11.00 - 16.00 uur Hart van Diever

03 Workshop voor startende ondernemers 15.00 - 17.00 uur Deloitte, Grote Voort 291a, Zwolle

04 Koepelvergadering Dwingeloo

07 Nationale dag van de vrijwilliger

12 Recreatiecongres 9.00 - 17.30 uur Schouwburg Ogterop, Meppel

Ontwikkelfonds Regio Zwolle
Ben je mkb’er, werkgever of zzp’er en wil je extra investeren in jouw skills 
en knowhow of die van jouw (toekomstige) werknemers? Dan kun je een 
beroep doen op het Ontwikkelfonds Regio Zwolle. Je kunt een aanvraag 
indienen van maximaal € 25.000 per bedrijf voor het vergroten van 
vaardigheden en kennis door middel van een training, cursus of opleiding. 
Meer informatie op ondernemendwesterveld.nl.

NIEUWE DATA! Word gastheer of gastvrouw 
van Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek
Ben je ondernemer rondom het Drents-Friese Wold, Dwingelderveld of 
Holtingerveld en wil je dat jouw gasten de regio optimaal beleven? Meld je 
dan aan voor de nieuwe cursus Gasteer/Gastvrouw van Regionaal Landschap 
Drents-Friese Grensstreek die op 28 januari 2020 van start gaat. De modules 
vinden plaats op 28 januari, 3 februari, 11 februari en 24 februari van  
13.30 - 16.30 uur. Meer informatie op ondernemendwesterveld.nl.

Workshop voor startende ondernemers
Kennispoort Regio Zwolle organiseert een workshop voor startende 
ondernemers op dinsdag 3 december van 15.00 - 17.00 uur bij Deloitte, 
Grote Voort 291a in Zwolle.
Ben je een startende ondernemer en kan je hulp gebruiken? Je wilt graag alles 
goed geregeld hebben voordat je gaat starten, maar wat is er noodzakelijk? 
Neem dan deel aan deze workshop. 

Aan het woord: Ondernemersfair Westerveld Commissie-Diever

Toekenningen uit het Ondernemersfonds

DWINGELOO 
•  Sinterklaasintocht

GEMEENTEBREED 
•  Ondernemersontbijt

Trots op 
ondernemend Westerveld

Recreatiecongres 
Recreatieschap 
Drenthe
Wil je je kennis van een 
duurzame toekomst voor jouw 
recreatief-toeristische bedrijf 
of organisatie verrijken? Kom 
dan naar het Recreatiecongres 
van Recreatieschap Drenthe. 
Het netwerkevenement voor 
recreatief-toeristische sector in 
Drenthe en Ooststellingwerf is 
donderdag 12 december van 
9.00 - 17.30 uur in schouwburg 
Ogterop in Meppel. 
Aanmelden kan tot 28 november. 
Meer informatie op 
ondernemendwesterveld.nl.
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