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Gea Bergman
T 06 - 54 33 83 77
E gea@westyle.nl
I www.westyle.nl

* Kleur- en interieuradvies
* Verkoopstyling
* Workshops

Tijdens Buitengewoon  
Havelte

Maak uw omgeving groener met planten  
rechtstreeks van onze kwekerij! Op zaterdagen geopend 

voor particulieren van 9.00-14.00 uur

Meenteweg 10a Havelte/T: 06-17 17 18 44

Facebook: kwekerijdewoerthe/Insta: kwekerijdewoerthe

OPEN

Annie Lok • Veendijk 23 • 7971 RN  Havelte • 0522-49 21 12

www.t-meestershuus.nl • info@t-meestershuus.nl

‘t Meestershuus organiseert al ruim 20 jaar  

creatieve workshops met natuurlijke materialen, 

ook bent u hier aan het juiste adres voor vers 

bloemwerk, bruidsboeketten en rouwwerk. Ook 

kunt u een bloemenabonnement afsluiten, zodat 

u periodiek naar wens een vrolijk boeket of een mooi 

bloemstuk in huis hebt staan. Ook dit kan in verschillende prijsklassen. 

We zorgen er graag samen met u voor dat u thuis kunt genieten van 

uw verse, zelfgemaakte creatie of het bestelde bloemwerk. 

Kortom, u omschrijft uw wensen en wij “steken het ineen”. 

Het is dan ook de moeite waard om een bezoekje te brengen tijdens 

Havelte Buitengewoon. Het bedrijf van Annie Lok is een begrip in de 

omgeving, waar het bloemwerk uniek is.

Omega uitvaartzorg is er specifiek voor mensen die te horen hebben
gekregen dat herstel niet meer mogelijk is en dat het levenseinde nabij is. 

 
Tijdens Havelte Buitengewoon is iedeeren  van harte welkom!

Je kunt bij me terecht om gewoon eens kennis te maken, maar ook met
vragen rondom afscheid nemen, zoals  bijvoorbeeld:

 
Wat kost een uitvaart nu eigenlijk?
Hoe zit het met verzekeringen?
Waar mag een uitvaartplechtigheid plaatsvinden?
Waar moet ik aan denken als ik mijn uitvaartwensen vastleg?

 
Een afspraak voor een persoonlijk gesprek bij u thuis is ook mogelijk.
 
Susanne Oomkens I 06-29060633 I www.omega-uitvaartzorg.nl
contact@omega-uitvaartzorg.nl
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Te zien bij Kunstboutique

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

Noir de Cochon

Noir de Cochon is een duurzame en kleinschalige varkenshouderij 
op een droomlocatie in Darp. In ons naastgelegen bos van bijna 

7 hectare, scharrelen gezonde, raszuivere Gasconne varkens rond, 
waar ze de hele dag kunnen wroeten, zich te goed kunnen doen 

aan al het lekkers wat er te vinden is en langzaam mogen groeien. 
Daarnaast dragen ze hun steentje bij aan de biodiversiteit en het 

ecosysteem. Hun voer wordt aangevuld met biologische grondstoffen 
die zoveel mogelijk in de omgeving worden verbouwd en geoogst, 

zonder gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. 

Vlees van kwaliteit uit de regio! 

Ons bedrijf staat voor: Exclusief, eerlijk, duurzaam en lokaal.

• BIOLOGISCHE KLEDING • NATUURLIJKE MATERIALEN

• WOLZIJDE ONDERKLEDING VOOR HET HELE GEZIN

• ECOLOGISCHE GELOOIDE SCHAPENVACHTEN 

• WOLLEN SOKKEN • NOG VEEL MEER MOOIS!

Van Helomaweg 8, 7971 PX Havelte

[M] 06 – 12574637, [I] www.dewolster.nl
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Te zien bij Wijngoed Havelte
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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.

Margriet KroezeMargriet Kroeze

Tijdens Havelte Buitengewoon kunt u Margriet Kroeze en 
haar  kunstwerken vinden bij de Havelter Molen met:
•  Schilderijen en tekeningen 
•  Kunstkaarten
•  Demonstratie schilderen of tekenen

Tel. 06-22 52 51 86, info@beeldendekracht.nl,  
www.margrietkroeze.nl

Beeldend Kunstenaar

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

Kwaliteit heeft een 
naam: JEMAKO!

Snel, schoon en simpel reinigen  
met hoogwaardige reinigings-

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

Kunst in je huis voegt echt iets toe...

Het vertelt een verhaal, het leeft.

Penseelstreken die je niet alleen kunt zien,  

maar ook voelen.

“Vertegenwoordigt enkele van de meest talent-

volle kunstenaars van Nederland”

Kunstboutique - Shop 

Vintage - Ruimte  

(workshop) verhuur

Rijksweg Noordzijde 22

Havelte 

www.dutchartsysouls.nl
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Me & Nails
N A G E L S A L O N

A N N E L I E S  M E L C H E R S

H A V E L T E  0 6 5 7 7 5 7 9 0 8

W W W . N A G E L S A L O N M E N A I L S . N L

• 	Gezichtsbehandelingen	met	exclusieve	
schoonheidsproducten	van	KLAPP COSMETICS

• 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

1 1 Te zien bij Hartenlust

Te zien bij ‘t Knooppunt

Café • Restaurant • Zalen

Feesten • Partijen • Bruiloften

Recepties • Diner • Lunch

Catering en BBQ • Trainingen

Kinderfeestjes • Condoleances

Dorpsstraat 21 • 7971 CN  Havelte

(0521) 341 226

www.knooppunt-havelte.nl

Te zien bij Havelter Molen2 3

Rijroute 
Havelte Buitengewoon 
2022

Verklaring symbolen:

x  Bedrijvenpunt

 Route

De stip bij de advertentie  
geeft aan waar u het bedrijf  
tijdens ‘Havelte Buitengewoon’  
kunt vinden.

Havelte buitengewoon wordt mede 
mogelijk gemaakt door:


