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

In de kassen zijn tijdens de markt verschillende kramen met zaden, knollen
en bijzondere eetbare planten te vinden Daarnaast is er een afwisselend en
inspirerend programma van workshops en lezingen.
Openingsspreker is professor dr. Esther Tuinhout, hoogleraar natuurbeheer
van Wageningen en lead author van het internationale IPBES-rapport over
biodiversiteit. Andere sprekers en workshops gaan praktisch in op hoe mensen
concreet hun tuin kunnen vergroenen, zodat vogels, insecten, bijen en vlinders
een kans krijgen om te overleven in hun omgeving.

De etalage van Drenthe.nl
Op maandagavond 2 maart en woensdagavond 11 maart is er een informatieavond over de promotie van jouw (toeristische) bedrijf via Drenthe.nl.
Deze avond wordt onder andere besproken wat het belang is van een goede
website, waarom het goed is om een Duitstalige website te hebben en hoe je
te onderscheiden en goed te etaleren op Drenthe.nl. Daarnaast is het mogelijk
om je in te schrijven voor diverse onderdelen met korting, zoals een fotograaf,
een vertaler en een screening van jouw website, social media en vindbaarheid
via Google. Aan het woord komen Marieke Sikkens van Stichting Toeristische
Promotie Westerveld (STPW), Jan Willem Melisse van Marketing Drenthe en
Marijke Maatkamp /Daniëlle Idema van MINT.
Aanmelden uiterlijk 28 februari via
marieke@hetnationaleparkvandrenthe.nl.

Gemeente Westerveld, Koepel Ondernemend Westerveld en Ondernemersfonds
Westerveld maken een overzicht van eetbare producten die in Westerveld
geproduceerd worden. Maak of verkoop jij regionale producten?
Geef dit dan door via aanmelden@ondernemersfondswesterveld.nl

Aannemer Hilco Broekman
uit Nijensleek en installateur
Arend Sjabbens uit Diever
bouwen aan het eerste (bijna)
zelfvoorzienende huis ter wereld.

MASTERCLASS

Octrooien & Intellectueel eigendom

Dorpshuis Wilhelminaoord finalist
Dorpshuis van het Jaar 2020

Sil Oostendorp uit Lhee bij
Dwingeloo is ondernemer, maar
meer nog is hij boer. Hij is naar
eigen zeggen een pionier die met
bijzondere, creatieve manieren
zijn biologische bedrijf financieel
gezond houdt.
Sil gebruikt voor het bewerken
van het land paarden in plaats van
tractoren. ‘Een van de vele voordelen
is dat je werkt in een rustiger tempo,

AGENDA maart
28/2
02

Sil runt het bedrijf samen met zijn
vriendin Saréanne Baron en een
handvol vrijwilligers die af en toe
een handje meehelpen. ‘Met de
zelfoogsttuin breng ik mensen in
contact met het verbouwen van
voedsel. 45 mensen hebben een
abonnement waarmee ze zelf
hun groenten kunnen oogsten.
Deze vorm van ondernemen zorgt

Slagerij de Kei opent op 4
maart om 16.00 uur in Vledder.

Ons Dorpshuis in Wilhelminaoord is een van de zes finalisten die meedingen
naar de titel van Dorpshuis van het Jaar 2020. Met de finaleplek heeft het
dorpshuis sowieso duizend euro verdiend. De winnaar krijgt nog eens
1500 euro extra. RTV Drenthe besteedt in mei op televisie aandacht aan
de verkiezing, waarna je kunt stemmen op je favoriet. De winnaar wordt
uiteindelijk bepaald door een vakjury, een dorpshuizenjury én het publiek.

KEAPS uit Havelte innoveert
de parkeergaragemarkt met een
volautomatisch parkeersysteem.
Wil je ook een bedrijf uitlichten?

Laat het ons weten!
Een nieuw
ondernemersmagazine
Ik ben Drents Ondernemer heeft een
nieuw magazine uitgegeven voor en
door ondernemers: Drenthepreneurs.
Over innovatiekracht, doorzettingsvermogen en nuchterheid, online te
lezen of aan te vragen.

bovendien voor spreiding van het
ondernemersrisico.’
Het contact met zijn klanten vindt
Sil een belangrijk onderdeel van zijn
werk. ‘Tijdens het werk achter de
paarden ben ik beter aanspreekbaar
dan wanneer ik hoog in een tractor
zou zitten. Ook aan klanten op de
markt vertel ik graag mijn verhaal.’
Dat hij met zijn manier van ondernemen veel goodwill opbouwt bleek
toen hij een perceel tegenover hun
huis kon aankopen. ’15 mensen
besloten in mijn bedrijf te investeren
waardoor ik het land kon kopen.
Daar lopen nu onze melkschapen. Na
een eerste lammerenronde kunnen
we ze gaan melken waarna we
ook schapenmelk en schapenkaas
kunnen produceren. Bovendien
voedt de mest van de schapen het
land waarop de groenten worden
geteeld. En zo is de cirkel rond.’
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Sil Oostendorp

Bij Horeca EvenTT in Assen zijn
Westerveldse bedrijven in de
prijzen gevallen: Mirthe Bal van
restaurant De Sluiswachter
in Dieverbrug won de tweede
prijs in de Assiette klasse B,
Lieke Oenema restaurant de
Herberg van Wapse behaalde
de tweede prijs in de Junioren
Klasse C. Robert-Jan van
Setten van restaurant Ludiek
in Havelte is winnaar van de
Sommelier Cup 2020.

Werk je samen met organisaties of bedrijven in het buitenland?
Op dinsdag 10 maart gaan octrooiadviseur Ilona Koomen
(Octrooicentrum Nederland, onderdeel van RvO) en octrooigemachtigde
Vincent Rijsdijk (Arnold & Siedsma) tijdens een Masterclass van
Kennispoort Regio Zwolle dieper in op wat er allemaal komt kijken bij
zakendoen over de grens op het gebied van intellectueel eigendom.
De Masterclass Octrooien & Intellectueel eigendom is op dinsdag
10 maart van 15.00 tot 17.30 uur in Zwolle.

Ondernemer aan het woord: Sil Oostendorp
een meer menselijke maat. Omdat
je met paarden minder grote
stukken land kunt bewerken, heb ik
kleinere teelten. Maar wij telen wel
zestig verschillende soorten die we
voornamelijk verkopen in de directe
omgeving. Dat doen we met een
kraam hier aan huis en wekelijks
op zaterdag op de biologische
markt in Frederiksoord. Ook werk
ik samen met de molenaar en de
bakker in Diever waar met mijn spelt
speltbrood wordt gebakken.’

Op 14 maart draagt de fam.
Slager de Coop in Diever over aan
Doede Simonides uit Vledder.

Foto: Tom Molenkamp

De Fruithof in Frederiksoord is zaterdag 14 maart van 11.00 tot 17.00 uur gastlocatie
van de Noordelijke Zadenmarkt. Met een markt in de kassen en lezingen en workshops in het naastgelegen Huis van Weldadigheid wil de organisatie de mensen
stimuleren om zelf actief te worden in het vergroenen van hun leefomgeving, zelf
of met elkaar voedsel te verbouwen of biodiversiteit te bevorderen.
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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 17 maart
aangeleverd worden via krant@ondernemendwesterveld.nl.
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