
Molenweg 29, 7971 BJ  Havelte www.haveltermolen.nl

Verkoop van: 
meelproducten, 
boeken en honing.

Mogelijkheid tot bezichtiging 
en/of rondleiding.

Draagt u onze molen een warm 
hart toe? 
Voor € 10,00 per jaar bent u 
donateur en helpt u de molen te 
onderhouden.

Wij zien u graag tijdens Havelte 
Buitengewoon en natuurlijk bent 
u iedere zaterdagmiddag welkom 
tussen 13.00 en 17.00 uur.

Tijdens Havelte Buitengewoon zijn wij te zien 
bij Beeldende Kracht aan de raadhuislaan 1. 

’s Middag is er live muziek aanwezig. 

www.indenuylenbal.nlwww.indenuylenbal.nl

Tijdens Havelte Buitengewoon zijn wij te zien 
bij Beeldende Kracht aan de raadhuislaan 1. 

’s Middag is er live muziek aanwezig. 

www.indenuylenbal.nl

Tijdens Havelte Buitengewoon zijn wij te zien 
bij Beeldende Kracht aan de raadhuislaan 1. 

’s Middag is er live muziek aanwezig. 

www.indenuylenbal.nl

Beeldende Kracht
Margriet Klijnhout

Atelier Beeldende Kracht is tijdens Havelte Buitengewoon geopend voor:
•	 	een	expositie	met	schilderijen	van	Margriet	Klijnhout,	beeldend	kunstenaar,
•	 	open	atelier	en	gelegenheid	tot	kennismaking	met	de	kunstenares,
•	 	de	verkoop	van	schilderijen	en	kunstkaarten!

Grijp	nu	de	kans	om	uw	interieur	met	kunst	te	verfraaien	of	om	een	uniek	
cadeau	te	schenken	tegen	zéér	aantrekkelijke	prijzen!
Margriet	Klijnhout	werkt	ook	in	opdracht.

Gedurende	het	gehele	weekend	kunt	u	in	het	atelier	tevens	genieten	van	
muzikale	optredens	door	Myrthe	Addink

Raadhuislaan	1,	www.margrietklijnhout.nl

Leeuwerikweg 58
7971 DT Havelte
T 0521 - 34 28 63
E gea@westyle.nl

I www.westyle.nl

* Kleur- en interieuradvies
* Styling bedrijfsruimten
* Styling evenementen en feesten
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* Verkoopstyling
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* Workshops
* Verkoopstyling
* Workshops
* Verkoopstyling

Allerlei is een dagbesteding voor mensen met een beperking.
D.M.V. combinatie van een kringloop, boetiek en naaiatelier 
komen onze cliënten in aanraking met een veelzijdig aanbod van 
activiteiten.
Kent u iemand of bent u zelf diegene die op zoek is naar een leuke 
dagbesteding of wilt u een keer gezellig shoppen bent u van harte 
welkom in onze winkel.

Openingstijden: van ma t/m zat van 10.00 t/m 17.00 uur

Dorpsstraat 40, 7971 CS  Havelte  •  Tel: 0521 85 27 43/06 37 44 67 63

• Kringloopwinkel
• Boetiek
• Naaiatelier
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Annie Lok • Veendijk 23 • 7971 RN  Havelte • 0522-49 21 12
www.t-meestershuus.nl • info@t-meestershuus.nl

In het atelier van de oude onder wijzers-

woning zijn dit weekend verschillende 

soorten bloemwerk, kerstartikelen, 

woonaccessoires en doe-het-zelf materialen 

te koop. Ook kunt u tijdens ‘Havelte 

Buitengewoon’ het nieuwe aanbod voor de 

workshops en cursussen bezichtigen. ’t Meestershuus 

is zeker de moeite waard een keer te bezoeken. Buiten dit weekend 

om is ’t Meestershuus geopend op afspraak en tot kerst iedere 

vrijdag, zaterdag en zondag van 10-17 uur, zodat u ook met kerst vers 

bloemwerk heeft.

AUKELIEN POELSEMA
zelfstandig JEMAKO distributiepartner

Pinksterbloemweg 10 • 7971 EG  HAVELTE
tel. 0521-342861 • mob. 06-28533465
www.jemako-shop.com/aukelien
aukelien@jemako-mail.com

AUKELIEN POELSEMA
zelfstandig JEMAKO distributiepartner

Kwaliteit heeft een 
naam: JEMAKO!

Snel, schoon en simpel reinigen 
met hoogwaardige reinigings-

producten voor binnen, buiten, 
body en Auto&Mobiel!

Kievitweg 49, 7971 DB  Havelte 
06-23 04 78 18

www.facebook.com/robiquecollecties

Voor al uw: Bruidstaarten, 
verjaardagstaarten, kindertaarten, 
bedrijfstaarten, bonbons enz.

Dit jaar kunt u o.a. alle chocoladeletters 
bestellen voor sinterklaas. Ook heb 
ik allerlei lekkere verse sinterklaas 
producten te koop. Ik werk met verse en 
eerlijke ambachtelijke producten. 

Kom proeven en laat u verrassen. 

Wilt u liever wat anders, informeer dan naar de mogelijkheden.

Tijdens “Havelte Buitengewoon” te zien bij Boskampshof

Danielle Kreeftenberg Korhoenweg 18 7971 DL  HAVELTE
Tel: 06-55834676 www.dezoetigetaart.nl info@dezoetigetaart.nl

Marcel en Dineke Luten | Veendijk 2, 7971 RR  Havelte

Tel.: 0521-34 27 32/06-51 19 26 69 | deveurdeale.nl | info@deveurdeale.nl

Feesten & partijen Vergaderingen Catering

Bed & breakfast Appartementen Groepsaccomodatie

Peter en Winie Pels, Slagdijk 1, 7971 RL  Havelte
T. 0521-34 27 57/06-51 20 68 81

www.wijngoedhavelte.nl, info@wijngoedhavelte.nl

•	 	Gezichtsbehandelingen	met	exclusieve		
schoonheidsproducten	van	DR.	GRANDEL

•	 Epileren	&	harsen
•	 Manicure	&	voetverzorging
•	 Lichaams-	&	gezichtsmassage
•	 Silk	Secret	massage	met	warme	olie
•	 Visagie

Tip: leuk om te geven een cadeaubon

Heleen van den Hof
Boskampsbrugweg	8
7971	CL		Havelte
Tel.	 0521-	34	25	18	/
	 06	-	83	77	05	24
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Zie de rode stip bij 
de advertentie voor 
de locatie waar u het 
bedrijf  tijdens Havelte 
Buitengewoon kunt 
vinden.


