
Uitnodiging officieel startmoment samenwerking Orvelte 
 
 
 
Beste liefhebber van Orvelte, 
 
Sinds 2015 wordt er gesproken over beter samenwerken in Orvelte. Doordat dat steeds beter lukt heeft 
dit geresulteerd in een Masterplan. Met dit als vertrekpunt is samen verder gebouwd aan het oprichten 
van een coöperatieve organisatie.  Al die tijd zijn de gemeente Midden-Drenthe, Het Drentse Landschap 
en Provincie nauw betrokken bij de ontwikkelingen. Zij ondersteunen de samenwerking in menskracht, 
kennis en geld. Sinds 1 januari 2023 is officieel Stichting Coöperatief Orvelte van start gegaan. Er is een 
adviesraad geformeerd die, onder leiding van de dorpscoördinator, de eerste adviezen naar het bestuur 
heeft gebracht.  
 
Hierbij nodigen wij u uit voor een officieel maar vooral ook feestelijk startmoment van onze 
samenwerking op 16 maart 2023 om 15.00 uur in de Drentse Heerlijkheid, Schapendrift 3, te Orvelte. 
Ook als u in het verleden betrokken bent geweest, dan zouden we het leuk vinden als u komt.  

Deze middag ondertekenen Het Drentse Landschap, de gemeente Midden-Drenthe en Stichting 
Coöperatief Orvelte hun overeenkomst die gaat over een meerjarige samenwerking. Het doel is om 
samen het toerisme, de levendigheid, het ondernemersklimaat alsmede een eenduidige presentatie van 
het  “merk” Orvelte te bevorderen en het behoud van het cultureel historisch erfgoed te bewaken. Dit 
alles binnen de grenzen die een goed woon- en leefklimaat voor de bewoners van het dorp daaraan 
stelt.  

Na de plichtplegingen vieren we graag dit moment met u en brengen wij samen met u een toost uit op 
een vruchtbare samenwerking in Orvelte. Het programma inclusief een hapje en een drankje zal 
ongeveer tot 17:00 uur duren. U kunt het beste parkeren op P2. Onthoud even uw kenteken, dan zorgen 
wij ervoor dat u deze middag gratis kunt uitrijden.  

In verband met de catering vragen wij u om zich even aan te melden via e-mailadres      
info@cooperatief-orvelte.nl. Dit kan tot uiterlijk 14 maart .a.s.  

Met vriendelijke groet, 

Anton Bardie  
Dorpscoördinator Orvelte 
 
Mary Looman 
Marc Hoogland 
Jan Hamel 
Bestuur Stichting Coöperatief Orvelte 

 
 
P.S. Hierbij attenderen wij u op een andere feestelijk moment. Op zaterdag 25 maart 2023 om 10:00 uur zal het 
nieuwe bezoekerscentrum de Bruntigerhof met daarin de nieuwe locatie van Toerist Info Punt geopend worden. 
Tegelijkertijd openen we dat officieel het nieuwe seizoen van Orvelte. Na de officiële opening zullen er enkele 
festiviteiten zijn op de Brink tot circa 13:00 uur. Ook hier bent u van harte voor uitgenodigd.  
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