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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 17 november
aangeleverd worden via krant@ondernemendwesterveld.nl. 
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Gemeentebrede eindejaarsactie
Na het succes van vorig jaar is er opnieuw gekozen voor een 
Westerveldbrede eindejaarsactie van de zes ondernemersverenigingen. 
Dit jaar kan er worden gespaard voor een memoryspel met beelden 
gemaakt in de gemeente Westerveld. 
De actie start op zaterdag 21 november 2020 en loopt, zo lang de 
voorraad strekt, tot en met 31 december 2020. 

Meld je aan voor 
Uit Westerveld

Om de lokale ondernemers 
te ondersteunen en lokaal 
kopen te stimuleren wordt 
er gewerkt aan het online 
platform ‘uit Westerveld’. Hier 
kun je als ondernemer jouw 
lokale diensten en producten 
(verkoop/verhuur), activiteiten 
en meer aanbieden.  

Maak jouw bedrijf nog meer 
zichtbaar en meld je aan  
door het aanmeldformulier  
in te vullen op 
www. ondernemendwesterveld.
nl/uit-westerveld. 
Er zijn buddy’s beschikbaar 
voor gratis ondersteuning.

Oktober 2020

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

Ondernemen in een tijd vol onzekerheden. Iedere ondernemer heeft er sinds maart mee te maken en gaat er 
op zijn of haar eigen manier mee om. We vroegen een aantal ondernemers in Westerveld naar hun ervaringen. 

Dubbel pech
Lisa Hulskamp is eigenaar van twee 
horecabedrijven en krijgt het met 
corona dus dubbelzwaar te verduren. 
‘Het idee van twee zaken was om 
elkaar te bestuiven op het gebied van 
personeel, pr, inkoop etc. Corona was 
voor ons dubbel pech. Beide restaurants 
zijn weer dicht, maar het hotel is wel 
open. Het geeft wel veel stress, met 
gasten informeren, mondkapjes en met 
annuleringen, maar gelukkig komen 
er ook boekingen bij. De herfstvakantie is helemaal niet zo slecht geweest. Met het Landhotel zijn we nu begonnen met 
coffee en lunch to go. Met Casa Maya zijn we gestart met nieuwe afhaaltapas die we in de regio willen promoten. Het is 
schakelen, schakelen en schakelen en het glas toch steeds half vol laten zijn.’ 

Helpen en geruststellen
Annie Koopman van Drogisterij Koopman in Vledder heeft een zeer drukke periode achter de rug. ‘Een drogist kan in 
deze tijd echt iets betekenen als verlenging van de huisarts. Niet alleen op het gebied van medicijnen, maar ook in het 
beantwoorden van de vele vragen die de mensen hebben.’ Vooral in het begin was er veel onrust onder haar klanten. 
Annie werkt ook als doktersassistente waarbij ze nauw samenwerkt met een ziekenhuis. Hierdoor is ze goed op de hoogte 
van de actuele inzichten, richtlijnen en protocollen. ‘Ik ben blij dat ik mensen kan helpen en geruststellen.’

Investeren in de toekomst
Bloemist Ben Huisman van De Bloemerij in Havelte, Dwingeloo en Ruinerwold over de coronaperiode die achter ons ligt: 
‘De bloemenbranche heeft het zeker niet minder gehad de afgelopen tijd. Omdat mensen niet op bezoek kunnen bij hun 
familie, laten ze een bloemetje bezorgen. En ook voor zichzelf kopen ze bloemen om het huis gezellig te maken.’ 
Ben durft het in deze coronatijd zelfs aan om een nieuw pand in Havelte te kopen voor zijn bloemenzaak. ‘Je moet toch 
ook naar de toekomst blijven kijken. Wij groeien in Havelte uit onze jas. Het nieuwe pand is groter en er is meer ruimte 
voor een mooie buitenpresentatie. Door de bovenverdieping te verhuren krijgen we wat extra inkomsten.’

Extra inkomsten
Sent Waninge, eigenaar van restaurant De Zaagkoele en ijssalon Fanelli’s in Dwingeloo, hield zijn beide zaken tijdens 
de eerste lockdown gesloten, maar ging nu op zoek naar extra inkomsten. Naast afhaalgerechten van De Zaagkoele 
stelt hij nu achter Fanelli’s ook vijf werkruimtes beschikbaar. ‘Mensen die thuis te weinig ruimte hebben of die bij het 
thuiswerken te veel afleiding hebben kunnen op deze locatie aan de Brink in Dwingeloo ongestoord werken.’

Lees ook de ervaring van startende ondernemer Bram Bloemerts uit Dwingeloo op ondernemendwesterveld.nl

Ondernemen in coronatijd UITGELICHT
Angela Burger is aan de Nijverheidsweg 
in Dwingeloo gestart met hondenhotel, dagopvang & trimsalon Dogs Holiday.

In de oude tramremise in Frederiksoord is Rogier van Eijk gestart met bier-
speciaalzaak en webshop Bier van Eijk.

Elles Bethlehem van De Werkschuur in Dieverbrug heeft een zelf samen te 
stellen kerstpakket ontwikkeld met ambachtelijke producten van verschillende 
ondernemers uit de gemeente Westerveld. Tot 5 november online te bestellen.

Tijdens de jaarlijkse rookworstkeuring op 17 september kregen de rookworsten 
van Keurslager H.J. Drenth in Dwingeloo wederom het predicaat GOUD.

De Beef Burger van restaurant ’t Knooppunt in Havelte is deze maand 
uitgeroepen tot een van de lekkerste burgers van Nederland, België en 
Luxemburg. Hij prijkt op plek 17 van de Best Burger Benelux 2020.

’t Keernpunt in Diever krijgt er een ondernemersechtpaar bij. Arjan en Bernadet 
Huisman hopen over een aantal jaar het bedrijf volledig over te kunnen nemen.

Ondernemersvereniging Dwingeloo lanceerde voor de herfstvakantie een herfst/
wintereditie van het Toeristisch Magazine Dwingeloo Beleef de Ruimte. 

Per 1 september opende Siska Greving praktijk baSIS voor o.a. coaching aan de 
Molenkampweg in Havelte.

Ruben en Chantal Krop zijn de nieuwe uitbaters van restaurant De Sluiswachter 
in Dieverbrug. Het stel wil het restaurant zaterdag 2 januari heropenen.

Wil je ook een bedrijf uitlichten? 

Laat het ons weten!

Wat vind jij als ondernemer van jouw gemeente?
Gemeente Westerveld vindt haar ondernemers belangrijk en zet zich in voor een goed ondernemersklimaat. 
Ondernemers zijn voor de gemeente Westerveld belangrijke sparringpartners. Daarom heeft de gemeente 
meerdere keren, formeel en informeel, overleg met ondernemers. Deze ondernemerspagina is ook een van de 
uitingen van onder andere de gemeente om ondernemers te informeren over relevante zaken als beschikbare 
financieringsmogelijkheden en inspirerende ondernemersinitiatieven. 

Gemeente Westerveld vindt het belangrijk om van ondernemers te horen hoe de dienstverlening wordt ervaren 
en/of welke onderdelen van het beleid volgens jou beter kunnen. Geef jouw mening over de dienstverlening van 
jouw gemeente in een digitaal onderzoek (duur: ongeveer 5 minuten). De resultaten worden landelijk vergeleken 
met andere gemeentes. De gemeente die het best scoort wordt MKB-vriendelijkste gemeente 2020.

De vragenlijst is tot 25 november in te vullen via www.ondernemendwesterveld.nl

Timmerdorp Dwingeloo
Stuur ook jouw foto van een gesubsidieerd project in voor onze pagina.

On
dernemersfonds

Westerveld

ONDERSTEUND DOOR

OKTOBER

Westerveld ontvangt rijksbijdrage
Regio Zwolle besloot deze maand een rijksbijdrage voor Westerveld te 
reserveren voor een kwaliteitsimpuls voor de vrijetijdseconomie en een 
bijdrage om ondernemers te ondersteunen bij initiatieven op het gebied van 
circulaire economie. 

Wethouder Smidt: ‘Met deze rijksbijdrage kunnen we de uitvoering van onze 
plannen versnellen. Door daarnaast samen met ondernemers, organisaties 
en inwoners te investeren in de beweging van een lineaire naar een circulaire 
maatschappij, bouwen we aan een duurzame toekomst in Westerveld.’

Mogelijk gemaakt door het Ondernemersfonds

GEMEENTEBREED 
•  Westerveld on Ice
•  Timmerdorp Dwingeloo

DWINGELOO
•  Timmerdorp Dwingeloo

HAVELTE: 
•  Informatiezuil
•  Workshop popkoor jeugd

UFFELTE: 
•  Opening sportseizoen jeugd


