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Iedere maand nieuws, evenementen, tips en weetjes van en voor Westerveldse ondernemers. Online te vinden op www.ondernemendwesterveld.nl

Na een coronaperiode van gedwongen tijdelijke sluitingen staat Westerveld
aan de vooravond van een nieuw toeristenseizoen. Er wordt een grote hoos
aan toeristen verwacht die dit jaar Drenthe zal verkiezen boven een vakantie
in het buitenland. De Westerveldse horeca is of maakt zich er klaar voor om
de gasten binnen de geldende maatregelen net zo gastvrij te ontvangen
als daarvoor. Als ondersteuning daarbij zijn door de ondernemers in de
gemeente verschillende toeristische uitingen ontwikkeld. Ook leuk voor
de inwoners! Bekijk jouw omgeving ook eens op een andere manier, welke
nieuwe dingen ga jij als inwoner ontdekken in je eigen gemeente?

Mogelijk gemaakt door het Ondernemersfonds
GEMEENTEBREED
Sprookjestuinen van Drenthe

DWINGELOO
Scheurblok plattegrond
Dwingeloo

•

•

VLEDDER
Speelplein van de toekomst
in Nijensleek
• Restauratie Peren Allee
Frederiksoord

•

•

DIEVER

• Terrasroute Diever e.o.

UFFELTE
Uffelterfeest
HAVELTE
Online Pubquiz met
waardebonnen te besteden
bij lokale ondernemers

•

UITGELICHT

De provincie Drenthe heeft een miljoen euro beschikbaar gesteld voor Drentse
ondernemers in de vrijetijdssector. Met het geld kun je passende maatregelen
nemen om te voldoen aan de anderhalvemeter-samenleving. Via een online
‘Snelloket Covid-19-maatregelen’ kun je 50 procent van de kosten terugkrijgen,
met een maximum van 2.500 euro. Vul hiervoor een aanvraagformulier in op de
website van de provincie en voeg een overzicht bij van de kosten die je maakt
of hebt gemaakt. De subsidie kan tot 1 augustus worden aangevraagd.

Hotel Brinkzicht in Vledder
kreeg onlangs de waardering
van vier sterren.

Bestuursleden gezocht voor de
Stichting Toeristische Promotie Westerveld
Het bestuur van de Stichting Toeristische Promotie Westerveld wil graag
haar bestuur aanvullen met enthousiaste en creatieve leden, die (bij
voorkeur) bekend of actief zijn met of in het recreatieve, toeristische
werkveld. Is dit iets voor jou?
Kijk online voor meer informatie en de contactgegevens.

Tips voor goed werkgeverschap
Het is belangrijk voor de continuïteit van jouw onderneming dat jij en
jouw medewerkers de richtlijnen van het RIVM naleven. Daarnaast heb
je op grond van de Arbeidsomstandighedenwet een zorgplicht om jouw
medewerkers in staat te stellen hun werk veilig en gezond te doen.
Zorg bijvoorbeeld voor aanpassingen van de werkplek zodat medewerkers
de gestelde RIVM-maatregelen kunnen naleven, ook tijdens pauzes.
Zorg ook dat jouw medewerkers ook tijdens woon-werkverkeer de
maatregelen in acht nemen. Communiceer naar uw medewerkers dat zij
niet naar het werk mogen komen wanneer zijzelf verkoudheidsklachten
hebben of wanneer huisgenoten verkoudheidsklachten mét koorts en/
of benauwdheidsklachten vertonen en controleer dit. Geef hierbij aan
dat ziekmelding geen reden is voor ontslag. Op de website vind je meer
informatie over veilig en gezond werken tijdens de coronacrisis.

Campings hebben nieuwe eigenaar

Saamen thuis

Niels en Shirley Ike namen Camping Diever over van hun (schoon)ouders.
Mijnheer Geerts nam camping de Bosrand in Dwingeloo over van zijn ouders.
Ronald Bosma nam camping Padjelanta in Vledder over.
Fam. Brusse kocht manege/camping en kampeerboerderij ’t Holtingerzand
in Uffelte van de familie Kootstra.
• Arent en Emile Bult kochten SVR camping de Olde Boerderije in Diever
van de familie Kok en wijzigden de naam in camping Oldendiever.

Saamen thuis is het nieuwe
zorgonderkomen voor mensen
met een geestelijke beperking
in een boerderij aan de Brink
in Dwingeloo. Het initiatief van
onderneemster Irma de Kruijf
is 1 mei van start gegaan.
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Aan het woord: KHN Westerveld

Ruwan Berculo

Sinds twee jaar heeft Westerveld
een horecagroep waarin de
Westerveldse horeca verenigd
zijn. Eduard Schipper van
Restaurant en B&B Grenzeloos en
Zo in Doldersum, Abe Brouwer
van Ludiek in Havelte, Mark
Bergmans van Hotel Wesseling en
Grand Café De Brink in Dwingeloo
en Ruwan Berculo van Villa
Blauwhemel in Diever vormen het
bestuur van KHN Westerveld.

Ruwan Berculo: ‘Vanuit de gemeente
was er behoefte om snel en makkelijk
met de horeca in contact te komen.
We besloten alle horeca in Westerveld
te verenigen en realiseerden een
Westerveldse afdeling binnen
Koninklijke Horeca Nederland (KHN),
zodat er voor hen nu ook vanuit
Westerveld een aanspreekpunt is.
KHN Westerveld zorgt voor verbinding
tussen de horecaondernemers
en de gemeentelijke organisatie
in Westerveld. Twee keer per jaar
is er regulier overleg tussen KHN
Westerveld en de gemeente, het
bestuur van KHN Westerveld spreekt
elkaar maandelijks.
In deze tijd van corona is de
meerwaarde van de horecagroep
goed zichtbaar. We zorgen er voor
dat we voor iedereen snel helder
hebben wat wel en wat niet mag,
hoe het werkbaar is. We zijn in nauw
contact met KHN en in goed overleg
met de gemeente. We bundelen
onderwerpen die spelen vanuit de

achterban zodat we dat in één keer
met de gemeente kunnen bespreken.
En ja, er zijn momenteel zo veel
uitdagingen en onduidelijkheden dat
in de praktijk de maatregelen en de
handhaving niet vlekkeloos verlopen.
Maar we kunnen wél weer snel met
de juiste mensen om tafel om zaken
te bespreken. We kunnen sneller
schakelen met de gemeente dan
wanneer we niet verenigd waren.
Na een slecht voorseizoen hebben
we een topzomer voor de boeg.
Er wordt deze zomer een gigantische
hoos aan toeristen voorspeld in
onze regio. Door te verwijzen naar
elkaar kunnen we er met elkaar
voor zorgen dat de vakantiegasten
binnen de gemeente blijven
recreëren.
Door te verenigen word je als sector
beter en slimmer. Je hoort zo veel
van elkaar waar je je voordeel mee
kunt doen. Samenwerken maakt het
ondernemer echt leuker!’

Op 2 juni bracht commissaris
van de koning mevrouw Jetta
Klijnsma een bezoek aan
Westerveld. Ze ging er met
ondernemers in gesprek over
ondernemen in de coronatijd.
Coop Simonides Vledder en
Slagerij de Kei Vledder kregen
een bezoekje van de commissaris.
Marketing consultant Sietske
Groenink-Sterkenburgh is
in Frederiksoord gestart met
Kienn marketing.
Op de website van het Ondernemersfonds Westerveld is
de nieuwste versie van het
aanvraagformulier geplaatst,
waarmee je nog beter
ondersteuning van je project
kunt aanvragen.

Wil je ook een
bedrijf uitlichten?

Laat het ons weten!
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Verschillende campings in Westerveld zijn verwisseld van eigenaar:

Joost Hepkema en zijn vrouw
Myrthe Lugtmeier namen
begin dit jaar restaurant De Rand
van Havelte over van de familie
Bethlehem. Sinds 1 juni heeft het
restaurant de naam Hartenlust.
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Westerveld heet toeristen
van harte welkom

Financiële ondersteuning vrijetijdssector
bij aanpassingen
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Sprookjestuinen-online
Stuur ook jouw foto van een gesubsidieerd project in voor onze pagina.

COLOFON

www.ondernemersfondswesterveld.nl
www.ondernemendwesterveld.nl
www.gemeentewesterveld.nl

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 7 juli
aangeleverd worden via krant@ondernemendwesterveld.nl.
Redactie Alanda! marketing en communicatie
Vormgeving Comm|Vorm communicatie & vormgeving

