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Beste lezers en lezeressen, 
 
In de afgelopen twee jaar hebben wij, leden van de Werkgroep Zorg & Welzijn van de Dorpsgemeenschap 
Havelte, velen van u ontmoet en gemerkt dat er heel veel in de zorg en het welzijnswerk in Havelte gaande is. 
Activiteiten en diensten die er allemaal aan bijdragen dat het hier voor veel inwoners goed toeven is. Maar 
kunnen we de uitdagingen aan die de komende jaren op ons afkomen? Wij denken van wel, vooral als het lukt om 
tot meer samenhang en onderlinge afstemming te komen. Want samen zijn we sterker en kunnen we meer!  
Wij hebben gemerkt dat u dit inzicht met ons deelt, maar het niet makkelijk vindt om tijd vrij te maken voor 
collegiale contacten buiten de eigen groep. Daarom zien wij het als een uitdaging om ook in het komende seizoen 
voor u een paar activiteiten te organiseren die het makkelijker maken andere mensen uit het werkveld te 
ontmoeten en elkaars ideeën, voornemens en activiteiten beter te leren kennen. Dit in de hoop en verwachting 
dat er meer verbinding en samenwerkingsverbanden ontstaan om leemtes of gemis te voorkomen.  
Graag tot ziens!  
Esther Meijer, Janneke Schieving, Lies Vingerhoets, Henk van de Meer, Wim van Velzel 
 
 

GESLAAGDE NETWERKBIJEENKOMST  
 
Ruim 50 mensen waren in mei in de Veldkei bij de tweede netwerkbijeenkomst zorg & welzijn. Het thema was: 
Hellup… meedoen in Havelte, hoe vinden we elkaar? Tijdens deze avond vertelde Naobuur uit Vledder hoe daar 
meer verbinding tussen organisaties en bewoners is ontstaan. Vanuit de landelijke organisatie Team van het Dorp 
werd verduidelijkt welke mogelijkheden en kansen benut kunnen worden met deze aanpak, die inmiddels ook in 
Havelte van start is gegaan (zie verderop in deze Nieuwsbrief). Een goed overzicht van sociale activiteiten en 
voorzieningen zijn hierbij een belangrijk hulpmiddel. Een voorbeeld ter navolging was de presentatie van de 
activiteitenkalender van het Zorgcollectief Zuidwest Drenthe. 
In de pauze was er ruimschoot tijd voor informele ontmoetingen en gelegenheid om ideeën en tips over de 
presentaties met elkaar en de Werkgroep te delen. Aansluitend was er een luchtig optreden van het cabaret duo 
‘Hellup” die de thema’s treffend verwoordde en met ons de avond toepasselijk afsloten met een gezamenlijk lied. 
 
 

PLANNEN EN ACTIVITEITEN VAN DE WERKGROEP ZORG & WELZIJN 
 
Nieuwsbrief 
Dit is de eerste Nieuwsbrief van de Werkgroep Zorg & Welzijn. Met deze Nieuwsbrief willen wij U drie keer per 
jaar (september, januari, mei) informeren over nieuwe vragen, initiatieven en activiteiten in ons dorp. De brief 
wordt digitaal aan al onze contacten verzonden en zal later ook te vinden zijn op de website van de 
Dorpsgemeenschap Havelte. Ook zal de tekst in gedrukte vorm en beperkte oplage te vinden zijn op enkele 
centrale plekken in het dorp. Wanneer u - kort en bondig - iets van belang wilt doorgeven dan kunt u dit voor het 
begin van de betreffende maand mailen naar h.vd.meer@welzijnmw.nl 
 
Overleg Werkgroep 
Wij van de Werkgroep Zorg en Welzijn hebben steeds gezegd dat onze bezigheden van tijdelijk aard zijn. Ons 
groepje wisselt dan ook regelmatig van samenstelling. Toch willen we het komende seizoen weer graag als 
aanjager fungeren om vrijwilligers en beroepskrachten in de zorg en het welzijnswerk bij elkaar te brengen. 
De Werkgroep komt iedere twee maanden bijeen in de Veldkei. En wel op de maandagen 9 september, 11 
november, 13 januari, 9 maart en 11 mei van 10.00 – 11.30 uur. Meedenkers zijn van harte welkom! 
 
Ontbijt-bijeenkomsten  
Ons streven is dus dat de vrijwilligers en beroepskrachten elkaar beter leren kennen en dat ieder op de hoogte is 
wat er gaande is op beide beleidsterreinen in ons dorp. We hebben gemerkt dat bij ontmoetingsmomenten 
vooral informele uitwisseling uw voorkeur heeft. Daarom willen we enkele ontbijt-bijeenkomsten zonder een 
specifiek onderwerp arrangeren op verschillende plekken in het dorp. Wie wil er meewerken aan de eerste 
ontbijt-bijeenkomst?  
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Netwerkbijeenkomsten 
Wanneer wij merken dat er een belangrijke aanleiding is om voor een actueel vraagstuk een netwerkbijeenkomst 
te organiseren, dan zal onze Werkgroep op zoek gaan naar mensen en partners die een dergelijke bijeenkomst 
mee willen helpen voorbereiden en organiseren.  

 
Elkaar weten te vinden 
Wie doet in de zorg en het welzijnswerk wat, wanneer en waarom? Om op die vragen snel en adequaat antwoord 
te kunnen geven is een actuele sociale kaart een handig middel. Zowel voor alle betrokkenen als voor 
belanghebbenden. Wij willen graag bevorderen dat voor Havelte en directe omgeving een dergelijk overzicht 
beschikbaar komt en up-to-date wordt gehouden. Daarom hebben wij aan het Team van het Dorp gevraagd of zij 
hiertoe initiatieven kunnen ontplooien.  
 
Vereenzaming 
Wij zien dat er in de AH Abe Brouwer een koffietafel is gekomen waar steeds meer mensen met elkaar een 
praatje maken. En in de Veldkei startte met succes een maandelijkse koffieochtend. Ook daar kunnen inwoners 
terecht met hun vragen of om hun hart te luchten. Wij juichen deze initiatieven heel erg toe, maar zullen bij 
diverse instellingen onder de aandacht blijven brengen dat er meer/vaker van dergelijke laagdrempelige plekken 
gewenst zijn.  
 
 

HAVELTE ACTUEEL 
 
Team van het Dorp Havelte 
Is een kernteam van zichtbare, herkenbare en getrainde dorpsvrijwilligers. Het Team van het Dorp wordt 
ondersteund door een sociaal werker van Welzijn Mensenwerk. Het is een onderdeel van een netwerk van 
professionele- en vrijwilligersorganisaties uit het dorp. Het Team van het Dorp bestaat uit o.a. vrijwilligers en 
stagiaires, daarbinnen zijn verschillende taken mogelijk, zoals: administratief, praktische hulp bieden en of vraag 
verhelderen door gesprek. In gesprekken gaan de leden van het Team van het Dorp de vragen van inwoners 
verhelderen, hen helpen die te verduidelijken en samen naar passende antwoorden zoeken bij de bestaande 
sociale voorzieningen in het dorp. Het Team van het Dorp Havelte en omstreken is volop in ontwikkeling en het 
streven is om begin 2020 van start te gaan. Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met Welzijn 
Mensenwerk, 085-2731444 en vragen naar Henk van der Meer of Esther Meijer.  
 
Voorbereiding bouw ‘Paviljoen’ op schema 
Actium en het Zorgcollectief Zuidwest Drenthe (ZZWD) werken al geruime tijd aan een multifunctionele 
accommodatie op de plek waar voorheen de Molenhof stond. Deze voorziening van ongeveer 400 vierkante 
meter gaat de nieuwe zorgappartementen aan de Molenweg en de aanleunwoningen aan de Hofweg met elkaar 
verbinden. Straks kunnen de bewoners van beide wooncomplexen elkaar ontmoeten en/of een maaltijd 
gebruiken zonder koude, hitte of regen te hoeven trotseren. Men verwacht dat de bouw binnen enkele maanden 
begint en medio volgend jaar in gebruik genomen kan worden. Ook de Welkom-activiteiten, waar ook andere 
ouderen uit Havelte aan deel kunnen nemen, zullen dan in het nieuwe gebouw gaan plaatsvinden. ZZWD gaat dan 
de huiskamers en ontmoetingsruimten in het ‘Paviljoen’ (werknaam) van Actium huren.     
 
Vaker koffie-inloop in de Veldkei 
Vanaf 10 september kunnen Havelters iedere dinsdag ochtend 09.00-11.00 uur in de Veldkei terecht voor een 
bakje koffie en natuurlijk hun vragen over zorg, welzijn, leefbaarheid, vrijwilligerswerk enzovoort. Er zijn 
gastmensen aanwezig evenals de sociaal werker van Welzijn MensenWerk en iemand van het Centraal Meldpunt. 
 
Uitmarkt in de Veldkei 
Proef & beleef de smaak van Havelte tijdens de Uitmarkt in de Veldkei op vrijdag 20 september van 16.00 -20.00 
uur. Dit is dè opening van het nieuwe activiteitenseizoen in Havelte. Beleef het biljarten, het popkoor, de 
pannakooi of het koersballen. Ontdek de Koffieochtend, Eten wat de pot schaft, activiteiten van de bibliotheek en 
de Volks Universiteit Steenwijk en Omstreken VUSO. Proef heerlijke hapjes en drankjes. Kom en ontmoet de 
gebruikers- en bewonersgroepen die hun activiteiten en workshops presenteren.  
 
 
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u in Havelte en omgeving actief bent in de zorg en/of het welzijnswerk. Wij informeren u graag over 
initiatieven op deze werkterreinen. Stuur een mail naar h.vd.meer@welzijnmw.nl indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen.  
Ook kunt u naar dit mailadres uw suggesties, ideeën en plannen sturen. Of u aanmelden om met de Werkgroep mee te denken/doen.  
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