
Samen maak je het verschil

Containerverhuur: 
Voor al uw bouw- en sloopafval

www.oosterhuis-bv.nl
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DE MOLEN

BEGIN DE DAG 
GOED

MET BROOD 
VAN

Bakkerij 
Strijker

Dorpsstraat 13
7948 BL  Nijeveen

Tel. 0522 - 49 12 08

www.strijkerbrood 
enbanket.jouwweb.nl

h.strijker@online.nl

Knipschuur
Hairstylist

Sonja van der Linde

Klosseweg 4 
7946 KH  Wanneperveen
Tel. 0522-492634

Open op afspraak:

dinsdag 9.00 - 20.00 uur
donderdag 9.00 - 20.00 uur

Kwekerij en Tuincentrum

BERT 
VISSCHER
Kolderveen 21  Nijeveen  
Tel. 0522-491853

Dorpshuis
DE SCHALLE

Nieuweweg 27
7948 AA  Nijeveen

Uw 
ontmoetingscentrum

Vraag vrijblijvend 
inlichtingen:

Jeannet Altena
   tel. 0522‑491422

   b.g.g. 06‑50668174
   info@dhdeschalle.nl

www.dorpshuisdeschalle.nl

BEPLANTING:
Heesters, bomen, vaste planten, 
klimplanten, vijverplanten

DIERVOEDERS:
Zowel voor huisdieren 
als voor groot- en kleinvee,
o.a. paarden-, honden- en 
kattenvoer

BEMESTING
POTGROND e.d.
BESTRIJDINGSMIDDELEN
ZAAIZADEN
POOTAARDAPPELEN
POTTERIE
CADEAU-ARTIKELEN

OPENINGSTIJDEN:
Maandag  GESLOTEN
Di. en wo.  13.00 tot 18.00
Do. en vr.  9.00-12.00  13.00-18.00
Zaterdag  8.00-17.00

www.bertvisschervof.com

w w w . r k i n s t a l l a t i e t e c h n i e k . n l

zonne-energie

Kolderveense Bovenboer 12, Nijeveen
Tel. 0522 - 25 89 16  Mobiel 06 - 55 307 237
E-mail: info@bouwknegtrietdekkers.nl

R IETDEKKERS
Bouwknegt

www.bouwknegtrietdekkers.nl

Kolderveen 49 | 7948 NH | Nijeveen | tel: 0522 850 254

mob. 06-51646493 | www.faberit.nl | henri@faberit.nl

Appartementen Boerderij 
‘De Veurdeale’
Veendijk 2
7971 RR  Havelte, 
0521-34 27 32
info@deveurdeale.nl, 
www.deveurdeale.nl

Een sfeervol adres voor elk feest of bijeenkomst
Bij ons kunt u terecht voor eten en drinken, catering, 
overnachten en activiteiten. Een sfeervol adres voor 20 tot 
100 personen. Vroeger werd hier een intensief boerenbedrijf 
gevoerd. Tegenwoordig is De Veurdeale een moderne locatie 
voor diverse activiteiten, met een uitstekend restaurant 
en een luxe appartementencomplex. De locatie is ook 
toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Kortom, De Veurdeale 
is een ideale plek voor elk feest of bijeenkomst.

Aangenaam verrassend!

Samen maak je 
het verschil

COOP Nijeveen

Dorpsstraat 10

7948 BR Nijeveen

Tel. 0522-49 12 91

Samen maak je het verschil

Voor al uw rietdekwerkzaamheden

Lid van de 
Vakfederatie Rietdekkers

www.rietdekkersbedrijfrenebouwknegt.nl
Dorpsstraat 149 | 7948 BP Nijeveen | Tel. 0522 492967 of 06 53 961 998



Kolderveen 50, 7948 NK  NIJEVEEN
M 06 54 93 76 21  T 0522 49 13 78  F 0522 49 28 47
E info@loonbedrijf-altena.nl

Uw adres voor:

.  Hout zagen, snoeien en snipperen

.  Stobben frezen

.  Grondverzetwerkzaamheden

.  Aanleg en onderhoud van riolering

.  Oogstwerkzaamheden 

.  Voederwinning

.  Slootonderhoud

.  Mestverwerking

.  Graslandvernieuwing

.  Uitgraven bouwkavels
 
Staat er iets niet bij?
Vraag ernaar, wij helpen u altijd!

Dorpsstraat 4
Nijeveen

Jan Bouwknegt

www.jaboschilderwerken.nl

Café Restaurant

De Otterskooi
Dwarsgracht

Al meer dan 55 jaar

Dwarsgracht 54 - 8355 CW Giethoorn
Tel. (0521) 36 14 74 - E-mail: info@otterskooi.nl

www.otterskooi.nl

gezelligheid,

rustieke omgeving,

menselijke maat

en bovenal kwaliteit

• à la Carte
• Bruiloften
• Barbecue's
• Buffetten
• Koffietafels
• Catering

A A N N E M I N G S B E D R I J F
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40e jaargang nr. 5, 10 maart 2020

De volgende Molen verschijnt op 24 maart 2020.

Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk 

woensdag 18 maart e-mailen naar: 

demolen@kleen.nl

of inleveren bij / sturen naar Drukkerij Kleen

Noteboomstraat 68, 7941 XA Meppel

(Anonieme kopij kan geweigerd worden.)

Klachten bezorging: 0527 - 24 64 68

Noteboomstraat 68       7941 XA Meppel       telefoon 0522 255 449       www.kleen.nl

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

FILM ‘THE FAVOURITE’ IN DORPSHUIS DE SCHALLE OP 20 MAART
 
Op vrijdag 20 maart wordt de film ‘The favourite’ vertoond in Dorpshuis De Schalle in Nijeveen.

De film speelt zich af in het begin van de 18e eeuw in Engeland, 
Engeland is in oorlog met Frankrijk. De broze koningin Anne (Olivia 
Colman) zit op de troon. Haar goede vriendin Lady Sarah (Rachel 
Weisz) regeert in haar plaats over het land en draagt tegelijkertijd 
zorg voor Anne’s slechte gezondheid en haar woedeuitbarstingen. 
Als de nieuwe dienares Abigail (Emma Stone) arriveert, raakt Sarah 
onder de indruk van haar charme. Wanneer Sarah Abigail onder 
haar vleugels neemt, ziet Abigail een kans om weer terug te keren 
in de aristocratische kringen. 
De film won vele prijzen, Olivia Colman won de Oscar voor beste 
actrice. 
Aanvang: 20.00 uur   Entree: € 6,00 inclusief pauzedrankje.  

PLASTIC DOPPEN SPAREN VOOR KNGF GELEIDEHONDEN

Helpt u mee plastic doppen sparen? Er staat een kliko bij  de COOP-supermarkt. Het gaat om doppen van 
plastic frisdrankflessen, frisdrankpakken, melkpakken enz. Alleen plastic (schoongemaakt) , dus geen metaal. 
Gooi niet weg, maar lever ze in. De opbrengst komt ten goede aan KNGF Geleidehonden. 
Dit is een actie van Vrouwen van Nu, afdeling Nijeveen.

ALGEMENE LEDENVERGADERING HISORISCHE VERENIGING NIJEVEEN

De HVN houdt haar jaarlijkse algemene vergadering voor de leden op woensdag 8 april a.s. in dorpshuis 
“De Schalle”. Aanvang 20.00 uur. Na het zakelijke gedeelte zal fotograaf Sake Elzinga een aantal Drentse  
(nieuws) foto’s uit de jaren 80 vertonen, die onlangs zijn samengevat in een boek onder de naam van “De 
zilvermijnen van Drenthe”.

Griftestuk 33  |  7948 AH Nijeveen  |  06 - 50 20 40 08 
www.lutebijkerbouw.nl   |  info@lutebijkerbouw.nl

Lute Bijker
Griftestuk 33  |  7948 AH Nijeveen  |  06 - 50 20 40 08 

www.lutebijkerbouw.nl   |  info@lutebijkerbouw.nl

Lute Bijker

Griftestuk 33  |  7948 AH Nijeveen  |  06 - 50 20 40 08 
www.lutebijkerbouw.nl   |  info@lutebijkerbouw.nl

Lute Bijker
Griftestuk 33  |  7948 AH Nijeveen  |  06 - 50 20 40 08 

www.lutebijkerbouw.nl   |  info@lutebijkerbouw.nl

Lute Bijker



2

DE MOLENDE MOLEN

Schoonheidsinstituut                               IPL ontharing 
Acne behandelingen     Elektrisch ontharen 
Massages        Methode van Dorn 
Zonnestudio                                      Bijouterie 
 
 

 
 

   NIEUWE BEHANDELING 
 BIJ BEAU-NETTE 

 

Methode van Dorn 
 

Bij beenlengte verschil, kun je klachten hebben 
in heupen, SI gewricht, rug, schouders, nek,… 

 
Met de Methode van Dorn, 
kan dit op subtiele manier, 

zonder pijn, worden 
gecorrigeerd! 

 
Bel, app, of mail voor 

meer informatie…. 
 
 
 

Dorpsstraat 16, Nijeveen  ~ 0522–492315 / 06-23157871  
Website: www.beau-nette.nl  ~  E-mail: info@beau-nette.nl 
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“Kunt u ook engels spreken?”

Hoe moet ik dat zeggen als ik in China ben….?

Leer dit soort handige zinnetjes bij “Hanyu”. 
In april starten we weer met een nieuwe cursus.

Voor gevorderden ook privéles

Neem contact op met
Dr. Albert van den Bergh

e.mail: isad@xs4all.nl of bel 0522 490480

您也说英语吗 
“kunt u ook engels spreken ?” 

Hoe moet ik dat zeggen als  
ik in China ben….？ 

     Leer dit soort handige zinnetjes bij 
“Hanyu”. In april starten we 

 weer met een nieuwe cursus.  

Voor gevorderden ook privéles 
   Neem contact op met  

  Dr. Albert van den Bergh 
e.mail: isad@xs4all.nl of bel 0522 490480  

DATA DETOX BUZZ KOMT AAN IN NIJEVEEN
Heb jij grip op je online identiteit? 

De Data Detox Buzz komt naar Nijeveen! Herken je het gevoel dat je digitale persoonlijkheid stilletjes uit 
je handen glipt? Heb je iets te vaak “Ik ga akkoord” aangeklikt bij alle updates? Ben je de tel kwijt van het 
aantal accounts dat je hebt aangemaakt? Dan heb je misschien minder controle over je digitale leven dan 
je eigenlijk zou willen. 
In de Data Detox Buzz kun je zelf ontdekken wat er gebeurt met de gegevens die je met alledaagse acties 
achterlaat op het internet. Daarnaast kun je meteen beginnen met de Data Detox Kit, een gratis trainings-
programma om in 8 stappen weer grip te krijgen op je eigen digitale persoonlijkheid. 
De Buzz is een initiatief van de bibliotheek. In Nijeveen staat hij bij dorpshuis De Schalle op: dinsdag  
17 maart a.s. van 13.00 tot 17.00 uur 
Meer weten over de Data Detox Buzz? Kijk op de website van de bibliotheek.

Burg. van Veenlaan 24B 
7948 AC Nijeveen 
Tel. 06 38 52 48 11

Maandag  Salon  09.00 tot 11.45 uur
  19.00 tot 21.00 uur
Dinsdag  Ambulant  09.00 tot 17.30 uur
Donderdag  Salon  09.00 tot 14.30 uur
Vrijdag  Salon   09.00 tot 11.45 uur
  13.30 tot 17.30 uur

Wilt u graag op een ander tijdstip? 
Bel gerust voor de mogelijkheden. 
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E-MEETING 15 MAART: PASEN IS (G)EEN EITJE!
 
Samen stil staan bij het paasverhaal op een bijzondere manier. Dat gaan we 
doen op zondagochtend 15 maart tijdens de E-meeting. Wees welkom in deze 
ontmoeting die begint om 10.00 uur in het gebouw van de gereformeerde 
kerk. Voor de kinderen is er kinderkerk en oppasdienst. 
Henk Locht en Anja Winters werken al maanden aan een tweeakter, “Pasen 
is (g)een eitje”. Een verhaal waarin het duo deels het Bijbelverhaal vertelt en 
deels een soort toneelstuk opvoert met videobeelden en muziek van Hans 
van Dongen. Ze vertalen het Bijbelse paasverhaal naar de actualiteit van nu. 
De mensen worden meegenomen in de stilte - muziek - toneel en licht om 
de paasboodschap op eigentijdse wijze heel persoonlijk te maken en dicht 
bij ieders gevoel. In een wereld waar op dit moment zoveel gebeurt, zoeken 
de mensen naar rust, vertrouwen en bemoediging.
Henk Locht en Anja Winters hebben vorig jaar de samenwerking weer op-
zocht en voerden een soortgelijk stuk op tijdens de Paaswake in Staphorst. 
De twee kennen elkaar van toen Henk ook nog in Nijeveen woonde en zij 
samen een rol hadden in het toneelstuk ‘een man genaamd Judas’. Anja speelt in deze tweeakter de God-
delijke Wijsheid. Henk speelt een man die gescheiden is, in geldnood verkeert en zijn kinderen nauwelijks 
ziet. Hij oordeelt over alles en iedereen en heeft overal een mening over. In zijn droom verschijnt de God-
delijke Wijsheid. 
Het duo wil graag dat mensen gaan nadenken over het paasverhaal. ‘Het is evangelisatie. We gunnen 
mensen het geloof, want het geeft rust, kracht en troost.’ 

Zuideinde 53, Meppel  |  (0522) 25 27 21  |  info@lever.nl  |  www.lever.nl

LEDENAVOND VROUWEN VAN NU 20-02-2020

Henk Hooijer uit Zwartsluis vertelt verhalen, draagt gedichten voor en zingt liedjes; allemaal in het Drents. 
Hij noemt zijn voordragen “Babbelegoegies”. Het is allemaal eigen werk doorspekt met humor en her-
kenbaarheid. Zo heeft hij een lied, dat heet “Ode an mien kustgebit” en “A’k mien zin kreeg en a’k allent 
beslissen kon, dan gooide ik de tuun vol mit beton”. Op de tafels had hij kaartjes neergelegd, waarop de 
refreinen stonden van verschillende liedjes, zodat er meegezongen kon worden.  

SCHAATSEN IN HEERENVEEN

Helaas hebben we dit jaar nauwelijks vorst gehad, zodat er niet geschaatst kon worden op de ijsbaan in 
Nijeveen. Het ziet er ook niet naar uit, dat het dit jaar nog gaat lukken. 
Dat is erg jammer, maar vooral voor de trouwe leden van onze club. Daarom organiseren we een schaats-
avond op de overdekte ijsbaan Thialf in Heerenveen. Deze wordt georganiseerd op vrijdag 20 maart a.s. We 
vertrekken om 19.15 uur vanaf de parkeerplaats bij de ijsbaan. Deelname is gratis voor leden van de IJsclub.
Om het vervoer te regelen, willen we vragen om je vooraf op te geven via secretaris@skeelerbaannijeveen.
nl. Daarbij graag naam, het aantal personen en je telefoonnummer doorgeven. Dit kan tot uiterlijk woens-
dag 18 maart.
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Nijverheidsweg 10
7948 NE  Nijeveen

T 0522 49 26 80
F 0522 49 26 74

info@kroesnijeveen.nl
www.kroesnijeveen.nl

Wij zorgen dat uw Toyota een echte Toyota blijft

Waar u uw Toyota ook gekocht heeft
Onze APK is echt ‘all inclusive’. Wij rekenen geen extra kosten voor afmelding of een emissietest. 
De APK keuring staat los van het onderhoud van uw Toyota. Er worden geen andere werkzaamheden 
verricht en dus ook geen extra kosten gemaakt, tenzij uw auto niet aan de keuringseisen blijkt te 
voldoen. In dat geval vragen wij altijd eerst uw toestemming om de reparatie uit te mogen voeren.

APK écht voor een vaste lage prijs

Van der Linde Meppel 
Meppel, Blankenstein 290, 0522-491258

2995
all-inЭ
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Agenda
11 maart Bingo - Buurtkamer, 't Kerspel - 14.30 uur
12 maart St. Welzijn ouderen; voorjaarsspelletjesdag - De Schalle - 10.30 uur
13 maart Kegelen - Buurtkamer, 't Kerspel - 14.00 uur
13 maart Workshop ‘Slim op pad’ - Grote Akkerstraat 10, Meppel - 15.30-17.30 uur
14 maart DOS’46 – PKC - Sporthal de Eendracht - 20.00 uur
14 maart Meezingfestijn Nijeveen
14 maart Schoonmaakactie
15 maart E-meeting - Geref. kerk - 10.00 uur
17 maart Data Detox Buzz; initiatief Bibliotheek - De Schalle - 13.00-17.00 uur
18 maart  Klaverjassen en jokeren SVN‘69 - 20.00 uur
19 maart Vrouwen van Nu - Han Everts directeur van De Meenthe - De Schalle - 20.00 uur
20 maart Gezamenlijke 3-gangen maaltijd - Buurtkamer, 't Kerspel - 12.30 uur
20 maart Schaatsen in Heerenveen - vertrek vanaf de parkeerplaats bij de ijsbaan - 19.15 uur
20 maart Film The favourite - Dorpshuis de Schalle - 20.00 uur
21 maart  SVN’69 1 – CSVC 1 - Sportpark Tussenboerslanden - 14.30 uur
21 maart Droomtheater met ‘Doazen’; org. Waling Dykstra - De Schalle - 20.00 uur
24 maart De Molen nr. 6
25 maart Optreden Kraggenkoor - Buurtkamer, 't Kerspel - 19.30 uur
25 maart  NCV  paasavond met zanggroep Stil - De Schalle - 19.45 uur 
26 maart Inbreng kinderkleding; Kinderkledingbeurs Nijeveen - De Schalle - 19.00-20.00 uur
26 maart Kerkcafé - Jeugdgebouw Herv. kerk - 20.00 uur
27 maart Handwerken - Buurtkamer, 't Kerspel - 10.00 uur
27 maart Hersengym - Buurtkamer, 't Kerspel - 14.00 uur
27 maart Muzikale avond met Redwood & Schuphof - Restaurant De Nije - 19.00 uur
27 maart Verkoop kinderkleding; Kinderkledingbeurs Nijeveen - De Schalle 19.30-21.30 uur
28 maart Verkoop kinderkleding; Kinderkledingbeurs Nijeveen - De Schalle 9.00-10.00 uur
28 maart Repair Café Meppel - MensA, Witte de Withstraat 2a, Meppel - 9.30-13.00 uur
28 maart Bingo - kantine SVN‘69 - 20.00 uur

Elke maandag  Jeu de Boules op de banen aan de Dorpsstraat 
achter het Kerspel

Elke dinsdag Koersbal - De Schalle - 13.30 uur
  Klaverjassen en jokeren - biljartzaal De Schalle
 Bridgen - De Schalle - 09.15 uur
Elke di. en vr. Buurtkamer in het Kerspel - 10.00-16.00 uur
Elke wo.   55+ gymnastiek - Sporthal De Eendracht -  

09.00-10.00 uur (van begin september t/m mei)

Elke wo.  55+ tafeltennissen - Sporthal De Eendracht -  
10.00-12.00 uur (september t/m april)

Elke wo.  Gymnastiek - De Schalle - 10.30 uur
Elke wo.   Zingen met Crescendo - De Schalle - 19.30-21.30 uur
Elke wo.   Tonegido, zingen in het gebouwtje bij de kerk in  

Nijeveen - 13.30 uur

De vaste activiteiten van Stichting Welzijn Ouderen vinden 
plaats van september t/m april.

Belangrijke informatie
HUISARTSEN
Buiten kantooruren is uitsluitend voor spoedgevallen de dienstdoende huisarts bereikbaar 
op telefoonnummer: 0522-491224

FYSIOTHERAPIEPRAKTIJK ’T OEVERTJE, praktijk voor fysiotherapie, manuele therapie en sportfysiotherapie
Oevertje 21, 7948 AD Nijeveen, tel. 492199. Behandeling volgens afspraak.

KLEINE NODENDIENST, 06 48 06 52 16. GEBRUIK DUOFIETS: 06 21 49 79 02

INFORMATIEPUNT WONEN, ZORG EN WELZIJN, Dhr. A. Vriend, 06 57 62 94 49.

BALANS NATUURGENEESKUNDE, Ada Beenen, 0521 857003

TANDHEELKUNDIG CENTRUM NIJEVEEN, Dorpsstraat 6d, 7948 BR Nijeveen, tel. 0522-492338. Behandeling 
volgens afspraak. Spoeddienstregeling te beluisteren via het antwoordapparaat of www.tandartsnijeveen.nl

WELZIJN MENSENWERK, SOCIAAL WERK   www.welzijnmw.nl
Inloop op dinsdag tussen 16.00 en 17.00 uur in De Schalle. Iedere vraag krijgt aandacht.
Paul van Os, tel. 06-20729418, e-mail: p.v.os@welzijnmw.nl, b.g.g. 085-2731444. 

OPENINGSTIJDEN SERVICEPUNT BIBLIOTHEEK NIJEVEEN  De Schalle, Nieuweweg 27 • dinsdag en donderdag 
van 14.00 tot 17.00 uur; op deze uren tel. 06 47 57 64 67. Zie ook www.bibliotheeknijeveen.nl

INEKE KNOL INDIVIDUEEL-, RELATIE- EN GEZINSTHERAPEUT, counsellor, docent, supervisor, (team)coach en trainer.
BIJ IK, Dorpsstraat 66, 7948 BT Nijeveen. 0522-259308  06-17067004. Tel.spreekuur: wo. en vr. 8.30-9.00 uur.

KINDERCOACH SUSANNE, Susanne Eveleens, Nijeveen, 06-10720559, www.kindercoachsusanne.nl
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Noteboomstraat 68  |  7941 XA  Meppel  |   T 0522 255449  
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Verenigingsdrukwerk
Wij verzorgen periodieken, programmaboekjes, lotenbloks, flyers, posters, 
reclameborden en meer voor verenigingen in Meppel en omstreken.

Naam  ..........................................................................
.

Adres  ..........................................................................
.

Plaats  ..........................................................................
.

VERLOTING 2019
t.b.v. basisschool 
‘De Rozebottel’ 

te Koekange

GROTE VERLOTING 2019
t.b.v. basisschool ‘De Rozebottel’ te Koekange

Goedgekeurd door Gemeente De Wolden onder registratie nummer:

Z.131010/D.203749  

1e prijs: tweepersoons ligbed voor in de tuin

2e prijs: 23-delige picknicktas

3e prijs: 1 keer gratis knippen bij Hairfashion Koekange

De trekking zal plaatsvinden op donderdag 6 juni 2019.

De opbrengst van de loten komt ten goede aan een robuuste picknicktafel 

voor op het schoolplein. 

No 0001

No 0001 Prijs per lot e 0,50. Aantal loten 2.000

Naam:

Adres:

Tel.:

VERKOOP VAN NIEUWE EN 
  GEBRUIKTE AUTO’S

APK-STATION 
ROETMETING
ALLE REPARATIES

J. GROENINK
Kon. Wilhelminalaan 12-14
8384 GH  Wilhelminaoord, tel. 0521 - 382732

www.autobedrijferma.nl

Hotel Gelderingen 
Steenwijkerwold

Paradijs van het Noorden

Café De Karre

Tukseweg 186 - 8334 RX  Tuk 
Tel. 0521-515393 - www.dekarre.nl

VOGELVERENIGING  DE EDELZANGER  STEENWIJKERWOLD

1e prijs E 200,- 4e prijs E 50,- 

2e prijs E 125,- 5e prijs E 25,-

3e prijs E   75,- 6e t/m 15e prijs VLEESPRIJZEN

 
Aantal loten: 3000. Prijs per lot e 0,50

Trekking 8 december 2018 om ± 15.00 uur

in Hotel Gelderingen (het paradijs van het noorden)

NO- 1001

NO- 1001

HOOFDSPONSOR

WOLDSTRAAT 61-65, 7941 LG MEPPEL, TEL 0522-246619
VENEWEG 117, 7946 LJ WANNEPERVEEN, TEL 0522-281203    

WWW.LANTINGA-VERSHUIS.NL | INFO@LANTINGA-VERSHUIS.NL

V.
V. Oranje Zwart  

WanneperveenV.
V. Oranje Zwart  

Sportpark ’De Bovenboer’
Sportpark ’De Bovenboer’

Wanneperveen

Sportpark ’De Bovenboer’

v.v. Oranje Zwartv.v. Oranje Zwart
Opgericht 1 april 1949

DROOMTHEATER MET “DOAZEN” OP 21 MAART 2020 IN NIJEVEEN

Het Akkrumer Dreamteater laat ons het “gewone” 
dagelijkse leven zien in al zijn facetten. Oud zeer, 
jaloezie, plezier, verdriet, proosten, maar boven al-
les zorg voor elkaar en onderlinge verbondenheid.
“Doazen” (Dozen) is een vervolg op “Mutsen”, 
waarin we twee jaar geleden meegenomen wer-
den naar de verwikkelingen tussen zes zussen 
tijdens een gezamenlijk weekend, waar de zesde 
zus niet voor was uitgenodigd.

Aanvang zaterdag 21 maart 20.00 uur in de Schalle 
in Nijeveen.

We zien nu hoe het de zes zussen verder vergaat. Waar zijn ze nu mee bezig? Zijn de verhoudingen nog 
steeds goed? Wat zijn hun plannen en dromen? Er is natuurlijk weer van alles en nog wat te doen, maar 
dat kan ook niet anders met zes totaal verschillende vrouwen.
Het stuk “Doazen” is vanzelfsprekend ook los van “Mutsen” te zien.

De avond met dit bijzondere theatergroep wordt georganiseerd door de Friese vereniging “Waling Dykstra”. 
De vereniging organiseert bijeenkomsten waarbij Friezen uit Meppel en omgeving elkaar kunnen ontmoe-
ten en in hun eigen taal met elkaar kunnen spreken.

De voertaal van de avond is het Fries.

Leden betalen slechts € 6,00 inclusief drie consumpties. Niet-leden betalen € 15,00. Voor belangstellenden 
die minder goed ter been zijn, regelt de vereniging vervoer.
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ST. WOONVOORZIENING HUIZE MARJO
Dorpsstraat 57 - 59
7948 BM Nijeveen

Huize Marjo biedt 24 uurs zorg op maat voor Bewoners met een geestelijke of
lichamelijke beperking. Onze dienstverlening richt zich op begeleiding en 
pers. ondersteuning. Wij houden zoveel mogelijk rekening met de behoeften
en mogelijkheden van al onze bewoners. Wilt U meer weten? U bent van harte 
welkom om onze woonvoorziening te komen bezichtigen. U kunt ons 
telefonisch bereiken op nummer: 0522-475453, of per e-mail:

locatienijeveen@huizemarjo.nl
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DE MOLENDE MOLEN

SAAR AAN HUIS MAAKT LANGER THUIS WONEN MOGELIJK

Met ingang van 1 maart is de vestiging van Saar aan Huis voor onder andere 
de regio Havelte, Koekange en Nijeveen van start gegaan. Saar aan Huis 
verzorgt aanvullende mantelzorg aan ouderen, maar ook aan anderen die 
(tijdelijk) aandacht nodig hebben. 
Bij Saar aan Huis kunt u terecht voor allerlei andere vormen van onder-
steuning zoals licht huishoudelijk werk, gezamenlijk koken, persoonlijke 
verzorging en begeleiding bij doktersbezoek. Saar aan Huis levert geen 
medische zorg.
Saar aan Huis is een landelijke organisatie met een regionaal karakter. 
Inmiddels zijn er ruim 35 vestigingen verspreid over het land.
Vestigingsmanagers Conny Rietema en Bob Assenberg verzorgen vanuit 
Dwingeloo het gebied waaronder de gemeenten Meppel, Staphorst, Hoogeveen, Steenwijkerland, De Wol-
den en Westerveld. Belangrijkste taak is het samenbrengen van de vraag van de cliënt met een passende 
Saar; een Saar snapt wat nodig is! De werkzaamheden kunnen zijn samen boodschappen doen en koken 
tot mee gaan naar de huisarts of gewoon een spelletje spelen. De Saar’s zijn zorgvuldig geselecteerd, heb-
ben ruime levenservaring en doen de dienstverlening vanuit het hart. Conny Rietema en Bob Assenberg 
zorgen telkens voor een Saar die past bij de cliënt en gaan daarom met beide vooraf in gesprek. Daarmee 
is helder wat cliënt en Saar van elkaar kunnen verwachten en elkaar kunnen bieden. 
Conny en Bob hebben zowel ervaring in mantelzorg als in dienstverlening en werving en selectie. Die erva-

ring maakt dat zij snel zicht hebben welke Saar in welke situatie past. Daarmee 
is er vrijwel geen wachttijd als een cliënt zich meldt en kan een Saar, na een 
introductie, snel bij de cliënt aan de slag.  

Saar aan Huis biedt particuliere hulp waarbij het tarief vanaf € 23 per uur is 
inclusief BTW. Besteding vanuit een PGB behoort (ook) tot de mogelijkheden.

Wilt u vrijblijvende informatie over Saar aan Huis Meppel e.o. 
kijk op www.saaraanhuis.nl/meppel of bel 0522-215033.
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GLASVEZEL VOOR KERNEN KOP VAN OVERIJSSEL EN LINTEN ROND NIJEVEEN

Goed nieuws voor inwoners van de kernen van Kop van Overijssel en de linten rond Nijeveen. Tijdens de 
glasvezelcampagne van Glasvezel buitenaf zijn voldoende aanmeldingen binnengekomen om glasvezel 
te kunnen aanleggen. De voorbereiding en start aanleg is naar verwachting in de tweede helft van 2020. 

Alle kernen krijgen glasvezel
Afgelopen maanden is er campagne gevoerd in Grafhorst, Wilsum, ‘s-Heerenbroek, IJhorst, Rouveen en de 
linten rond Nijeveen. Van alle adressen moest minimaal 35% van de inwoners zich aanmelden voor glasvezel. 
Dit is ruimschoots gehaald. “Met name door de eindsprint hebben de bewoners van de kernen een duidelijk 
signaal afgegeven klaar te zijn voor de toekomst”, aldus Bert Meijerink, directeur van Rendo Buitenaf B.V.

Eindsprint getrokken
De afgelopen periode is veel werk verzet door lokale verkopers en ambassadeurs. Zij hebben alles op alles 
gezet om buurtbewoners te overtuigen van het belang van glasvezel voor de toekomst van het dorp. De 
laatste dagen is daardoor een mooie eindsprint getrokken.

Voorbereiding aanleg
De aannemer gaat nu aan de slag met de planning voor de voorbereiding en start aanleg. De verwachting 
is dat dit in de tweede helft van 2020 gestart gaat worden. Zodra hier meer informatie over is zullen be-
woners geïnformeerd worden.

Aankondiging campagne Zwartewaterland
Glasvezel buitenaf en Rendo Buitenaf zijn op dit moment ook met de gemeente Zwartewaterland in overleg 
om op korte termijn in deze gemeente een glasvezelcampagne te starten.

KINDERKLEDINGBEURS IN NIJEVEEN OP 27 EN 28 MAART

Na het succes van de eerste kinderkledingbeurs afgelopen 
oktober houdt Kinderkledingbeurs Nijeveen ook dit jaar een 
voorjaar/zomer beurs.
De verkoop vindt plaats op vrijdag 27 maart van 19.30 tot 21.30 
uur en zaterdag 28 maart van 9.00 tot 10.30 uur. De beurs vindt 
plaats in dorpshuis De Schalle. De commissie, bestaande uit 
Jessica Stens, Aaltje Compagner, Gerda Schipper, Jeanien Faber 
en Daniëlle Mulder, is inmiddels druk met de voorbereidingen. 
Naast het regelen van organisatorische zaken zijn ze op dit mo-
ment bezig de beurs onder de aandacht te brengen in Nijeveen 
en omgeving. En dat doen ze vol enthousiasme. 
Jeanien Faber “We hopen dat er veel mensen mee doen en gebruikte kleding willen verkopen en ook kopen. 
De inbrenger krijgt 75% van de verkoopprijs en 25% gaat naar een goed doel. Als organisatie hebben we 
besloten dat dit Stichting Kinderhulp Rusland zal zijn. De Stichting is bij veel Nijeveners bekend.
Wie voorjaar- en zomerkleding heeft liggen en dat graag wil verkopen, kan zich melden bij de organisatie 
via kledingbeursnijeveen@gmail.com. De tweedehands kleding moet wel in goede staat zijn. Op facebook 
is de pagina ‘Kinderkledingbeurs Nijeveen’ aangemaakt. Nieuwe info zal daar geplaatst worden. 

H O V E N I E R S B E D R I J F

aanleg   |   onderhoud   |   renovatie   |   advies

Kerkweg 46A
Giethoorn

06-57 31 45 14
info@peterdolfsma.nl
www.peterdolfsma.nl
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Wij bezorgen ook in Nijeveen

INSCHRIJVING HAVELTER SURVIVALRUN GAAT HARD

Op zaterdag 1 februari, 7:00 uur ’s morgens gingen er meer wek-
kers dan gebruikelijk. De inschrijving voor de Havelter Survivalrun 
opende, en als je zeker wilde zijn van een plekje, moest je er 
vroeg bij zijn. Na amper 2 uur waren er al 100 deelnemers. De 
7,5 km zwaar en 6,5 km koppel volwassenen zitten ondertussen 
vol. En van de overige 1000 startplekken zijn de meeste ook al 
vergeven, dus als je toch nog mee wilt doen, twijfel dan niet 
langer. Inschrijven kan tot 1 april, maar vol = vol! 
De afgelopen jaren komt op Moederdag de wedstrijdjeugd, in 
de categorieën 10-11 jaar, 12-14 jaar en 15-17 jaar, uit heel het 
land naar de gemeente Westerveld. Nieuw voor deze negende 
editie is de Korte Survivalrun (KSR) wedstrijdcategorie, hiervoor 
kunnen alleen volwassen met een wedstrijdlicentie zich inschrijven. Van de wedstrijdcategorieën wordt er 
jaarlijks een klassement opgemaakt waar de beste zeven survivalruns meetellen.

Open Nederlands Kampioenschap JSR
Een extra reden om dit jaar mee te doen, is om te oefenen voor het Nederlands Kampioenschap voor de 
Jeugd Survivalrun. Bij de tiende editie van de Havelter Survivalrun, 9 mei 2021, zal het Wilhelmus klinken 
bij de prijsuitreikingen van de Nederlands Kampioenen Jeugd Survivalrun! Een mooie extra glans aan dit 
tweede lustrum.
Naast de wedstrijd categorieën, zijn er ook dit jaar weer veel mogelijkheden om de survivalrun recreatief 
te lopen. Of je nou met je dochter, neefje, buurman of klasgenootje wil lopen; bij de 4,5 km en 6,5 km 
afstand zijn veel opties om te kijken of survivalrun wat voor jou is! Er volgen nog twee clinics, gegeven 
door Survivalruncoaches, om je vertrouwd te maken met de hindernissen. Hou de Facebook van Survivalrun 
Havelte in de gaten!
Het parcours is dit jaar wat aangepast, om het voor iedereen verrassend en leuk te houden. Zo is de trai-
ningslocatie van Stichting Survival Havelte opgenomen in het parcours, en gaat de route over de Brink voor 
’t Knooppunt. Bij het aanpassen van de route is ook gedacht aan de veiligheid. Zo wordt de Van Helomaweg 
nu op één punt overgestoken, bij de Dikkesteenweg gaan de survivalrunners het bos in. Om uiteindelijk 
via de Klaverkampen, Eursinge en Overcinge weer terug te komen in Havelte.
Naast de Havelter Survivalrun op 10 mei, wordt er dit jaar weer een Sport Heroes Survivalrun Challenge 
georganiseerd. Zo’n 600 kinderen van het speciaal onderwijs uit heel Noord-Oost Nederland komen op 23 
april naar Havelte om zich helemaal te buiten te gaan op de hindernissen. Ieder jaar een heel leuk evene-
ment, wat zonder de inzet van het 433 Herstelpeloton uit de Johannes Post Kazerne niet gerealiseerd kan 
worden. Een geweldige dag, met heel veel blije gezichten.
De bordjes voor de fietsroute worden dit jaar ook helemaal vernieuwd, zodat volgen leuker en makkelijker 
is. Moedig je vriend, buurvrouw, moeder of kind aan en geniet van het landschap rondom Havelte. Zet 10 
mei in de agenda, of jou nou meedoet, of gaat aanmoedigen. 

Vrijwilligers
Verder zijn voor de organisatie vele handen nodig. Lijkt het je nou leuk een dag(deel) te helpen, mail dan 
naar vrijwilligersHSR@gmail.com. Of het nou voor 23 april of 10 mei is, vrijwilligers zijn altijd welkom; als 
verkeersregelaar, jurypost of bij de shirtuitgifte. Samen maken we er een geweldige dag van!

Noordeinde 20
7941 AT  Meppel
06 - 132 641 52
info@wenne-merkkleding.nl

Openingstijden:
di. t/m vr. : 10.00 - 16.00 uur
zaterdag : 13.00 - 16.00 uur
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27 MAART 
VANAF 19:00 BIJ RESTAURANT DE NIJE 

REDWOOD EN SCHUPHOF 
HET REPERTOIRE DAT ZE SPELEN VARIEERT VAN SANTANA TOT JAN SMIT, VAN COUNTRY 
TOT BLUES, VAN ELVIS TOT ADELE, VAN JIMI HENDRIX TOT…… 

IEDERE LAATSTE VRIJDAG VAN DE MAAND LIVE MUZIEK 
Restaurant	de	Nije	
Dorpsstraat	157	
Nijeveen	

27 MAART 
VANAF 19:00 BIJ RESTAURANT DE NIJE 

REDWOOD EN SCHUPHOF 
HET REPERTOIRE DAT ZE SPELEN VARIEERT VAN SANTANA TOT JAN SMIT, VAN COUNTRY 
TOT BLUES, VAN ELVIS TOT ADELE, VAN JIMI HENDRIX TOT…… 

IEDERE LAATSTE VRIJDAG VAN DE MAAND LIVE MUZIEK 
Restaurant	de	Nije	
Dorpsstraat	157	
Nijeveen	

WORKSHOP SENIORWEB MEPPEL

Wij geven een leuke workshop op 13 maart van 15.30-17.30 uur in ons leslokaal aan de Grote Akkerstraat 
10 in Meppel. Kosten 5 euro.
De workshop met thema “slim op pad” gaat over zeer handige apps op de smartphone. Hiermee kunt u 
een route wandelen of fietsen die u normaal niet zo gauw zult ontdekken. Of maak zelf een mooie route, 
zoek op waar u lekker kunt lunchen of zoek op wat u onderweg tegen kunt komen, ook in het buitenland. 
Kom luisteren en kijken en laat u verrassen in deze zeer interessante workshop. We leggen u stap voor stap 
uit hoe u slim op pad kunt met uw smartphone/iPhone.
U kunt zich opgeven voor de workshop door uw naam, adres en telefoonnummer te mailen naar: 
secretariaat@seniorwebmeppel.nl.   
Let op: u dient uw mobiel, apple ID en wachtwoord mee te nemen.

UITNODIGING KERKCAFÉ
donderdag 26 maart - 20.00 uur - Jeugdgebouw Hervormde Kerk Nijeveen 

Bestaat God eigenlijk wel?  
Een bijzondere vraag over een kwetsbaar onderwerp. Voor sommige mensen is het een vraag en voor 
anderen een weet. Het is een vraag die al eeuwen lang gesteld wordt als gevolg van wat mensen mee 
maken in hun leven. Bij eigen leed en bij het zien van het leed in wereld, kan de vraag naar Gods bestaan 
klinken als een aanklacht; waarom overkomt ons dit, waarom doet God er niets aan? Maar de vraag kan 
ook gesteld worden na het lezen van een wetenschappelijk boek, of gewoon uit nieuwsgierigheid; kan ik 
met de kennis van nu nog geloven dat God bestaat?

Ook mensen in Nijeveen stellen deze vraag en hebben niet altijd een eensluidend antwoord.
Als deze vraag een quizvraag zou zijn, waarbij je alleen mag kiezen uit de antwoorden ‘ja’ en ‘nee’, dan 
zou de uitkomst een erg vertekend beeld geven. Immers bij een ‘ja’ of een ‘nee’ hoort een verhaal, passend 
bij het leven en de beelden van die ene persoon.
Op deze Kerk Café avond willen we graag uw of jouw verhaal bij het antwoord horen. We doen dit aan de 
hand van een spel, waarbij we reageren op uitspraken van o.a. bekende Nederlanders over dit onderwerp.

Wij willen met elkaar praten en naar elkaar luisteren met openheid en respect, want de verscheidenheid aan 
meningen en visies over dit onderwerp kan ons verrijken en nieuwe inzichten geven. Iedereen die nieuws-
gierig is naar de verhalen van anderen, of zijn eigen verhaal wil delen willen we uitnodigen voor deze Kerk 
Café avond. Of we nu kerkelijk zijn of niet, wij zijn toch allemaal opgegroeid in deze samenleving waar 
vroeger de kerk een meer invloedrijke rol had dan nu, maar waar de naam ‘God’ niet meer weg te denken is.  
En neem ook eens een goede buur of vriend mee, we hebben vast veel met elkaar te delen. 

Het kerkcafé is een ontmoetingsplek voor heel Nijeveen en omgeving. Het gaat om ontmoeten in de breed-
ste zin. In het kerkcafé wordt gepraat, nagedacht en ben je actief bezig met elkaar. 

Deze avond wordt voorbereid door René Kok, Barbera Kroes, Joke Meinen, Gea Veeloo en Geertje de Boer. 
Dit is de laatste Kerk Café avond van dit seizoen.
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VERTREK FRANK MEULENKAMP EN PASCAL ZEGWAARD, ROGER HULZEBOSCH ZATERDAG 
HOOFDCOACH

Afgelopen woensdag heeft Frank Meulenkamp zijn taken als voorzitter van DOS’46 neergelegd. Vanwege 
een veranderde gezinssituatie had Meulenkamp al eerder kenbaar gemaakt aan het einde van dit seizoen 
te stoppen, maar na de afgelopen weken een moeizaam proces te hebben doorlopen met betrekking tot 
de A-selectie heeft hij besloten per direct zijn bestuursfunctie neer te leggen. Dit genoemde proces heeft er 
ook toe geleid dat Pascal Zegwaard sinds afgelopen dinsdag geen hoofdtrainer meer is van DOS’46. Roger 
Hulzebosch, oud-assistent-coach en -speler van DOS’46 1, neemt zaterdagavond in de thuiswedstrijd tegen 
DVO/Accountor de honneurs waar. 
Frank Meulenkamp trad in april 2018 aan als voorzitter, nadat hij in februari 2016 als penningmeester 
plaatsnam in het bestuur. Pascal Zegwaard was bezig aan zijn tweede seizoen als hoofdtrainer van DOS’46. 

Aanleiding 
Naar aanleiding van de evaluaties met spelers en staf en daarmee de vooruitblik op komend seizoen is er 
binnen de A-selectie een verschil van mening ontstaan en de daaropvolgende gesprekken met de Technische 
Commissie en het bestuur hebben onvoldoende een oplossende werking gehad. Dit verschil van mening 
had geen betrekking op het functioneren van Pascal, maar heeft na een uiteindelijk moeizaam proces 
doorgewerkt binnen de spelersgroep en staf. Uiteindelijk heeft een miscommunicatie binnen het bestuur 
ertoe geleid dat DOS’46 en Pascal per direct uit elkaar gegaan zijn. 
Deze situatie - inclusief het vervroegde vertrek van Frank - is voor niemand gewenst, maar nu wel even de 
realiteit. Het bestuur van DOS’46 betreurt het acute vertrek van beide mannen, is ze dankbaar voor wat 
ze voor de vereniging hebben betekend en werkt aan een toekomstige, duurzame invulling van het voor-
zitterschap en hoofdtrainerschap. De functie van hoofdcoach wordt zaterdagavond tijdens de wedstrijd 
tegen DVO/Accountor ingevuld door Roger Hulzebosch. Zodra het bestuur meer duidelijkheid heeft over 
de toekomstige invulling van deze functies, zal het dit naar buiten brengen. 

Meulenkamp: ‘Plotseling einde, maar blijf trots DOS’46-lid’ 
Frank Meulenkamp: “In januari heb ik bij mijn collega-bestuurders aangegeven na dit seizoen te stop-
pen, omdat de komst van ons tweede kindje meer van me vroeg dat ik op voorhand had verwacht. Na de 
gesprekken met de A-selectie en de Technische Commissie in de afgelopen weken, met uiteindelijk helaas 
ook het vertrek van Pascal tot gevolg, heb ik echter voor mezelf moeten besluiten om per direct mijn taken 
neer te leggen.” 
“De manier waarop mijn bestuurstijd ten einde komt is plotseling en had ik ook graag liever anders gezien, 
maar ik blijf een trots lid van DOS’46 en kan ook tevreden terugkijken op de zaken die we in de afgelopen 
vier jaar hebben gerealiseerd. Zo hebben we onder andere op financieel vlak meer grip en rust gekregen, 
waardoor we tot betere besluiten konden komen en is er in samenwerking met Stichting Airdome Nijeveen 
een luchthal gerealiseerd, waarvan ook DOS’46 profijt heeft. Ook in mijn rol als voorzitter heb ik kunnen 
zien op welke fantastische manier iedereen zich inzet voor DOS’46 en blijft inzetten. Dat zal ik zelf ook 
zeker blijven doen.” 

Zegwaard: ‘Waren op de goede weg’ 
Pascal Zegwaard: “Ik ben aangesteld met de ambities om de communicatie binnen de A-selectie te ver-
beteren en de top vier van Nederland weer aan te vallen. Met vorig seizoen de winst van de veldtitel en 
dit seizoen de winst van de Supercup, de eerste plek op het veld en het feit dat we voor het eerst in tien 
jaar vier ronden voor het einde van de Korfbal League nog mee doen om de play-offs zaten we voor wat 
betreft die laatste ambitie op de goede weg. Ook op het eerste vlak maakten we stappen, maar na enkele 
gebeurtenissen tijdens de afgelopen weken was bij mij het vertrouwen enorm gedaald en daarmee was 
ook het plezier en dus de basis voor samenwerking verdwenen. Ik ben DOS’46 dankbaar voor de kans die 
ik heb gekregen en voor de goede relaties die ik binnen de A-selectie en vereniging heb opgebouwd, maar 
helaas wegen de positieve dingen voor mij nu even niet meer op tegen de negatieve. Het is jammer dat 
het zo is gelopen en ik wens DOS’46 succes voor de toekomst.” 

Voor vragen hierover is het bestuur beschikbaar. 
Het bestuur van DOS’46

RECTIFICTIE

De spelletjesdag van Stichting Welzijn Ouderen: de zaal gaat open om 09.30 uur. Aanvang spelprogramma 
10.00 uur.



Klussenbedrijf ""KKlluussjjeess  &&  ZZoo""  
Voor al uw praktische klussen in en om het huis 
Gert Strijker, Van Veenlaan 21, 7948 AB Nijeveen 

Tel: 06-51384374
E-mail:klussenbedrijf@klusjesenzo.nl

Van Beek 
Schilderwerken

Voor al uw schilderwerk

Ons bedrijf kenmerkt zich door 
haar goede prijs-kwaliteitverhouding

en staat garant voor 
een uitstekende service!

Klaas van Beek 
Scheerweide 35 
7948 NX Nijeveen 

Tel. 06-16511943
Tel. 0522-750545

E-mail: info@kvanbeekschilderwerken.nl 
Website: www.kvanbeekschilderwerken.nl

Gezamenlijk meer dan 
75 jaar ervaring in uitvaarten. 

0522-281878 
DAG EN NACHT BEREIKBAAR 

WASSINK 
Uitvaartverzorging -- -, 

De uitvaartverzorger voor Meppel en omstreken 

Zomerdijk 9A 7942 JR Meppel 
e-mail: cc.wassink@hetnet.nl www.wassink-uitvaart.nl



Samen maak je het verschil

Containerverhuur: 
Voor al uw bouw- en sloopafval

www.oosterhuis-bv.nl

 

GEVRAAGD
OUD IJZER EN

METALEN
METAALHANDEL

M. v.d. Gaag
Tel. 0522‑491984 

Mobiel 06‑23749066

DE MOLEN

BEGIN DE DAG 
GOED

MET BROOD 
VAN

Bakkerij 
Strijker

Dorpsstraat 13
7948 BL  Nijeveen

Tel. 0522 - 49 12 08

www.strijkerbrood 
enbanket.jouwweb.nl

h.strijker@online.nl

Knipschuur
Hairstylist

Sonja van der Linde

Klosseweg 4 
7946 KH  Wanneperveen
Tel. 0522-492634

Open op afspraak:

dinsdag 9.00 - 20.00 uur
donderdag 9.00 - 20.00 uur

Kwekerij en Tuincentrum

BERT 
VISSCHER
Kolderveen 21  Nijeveen  
Tel. 0522-491853

Dorpshuis
DE SCHALLE

Nieuweweg 27
7948 AA  Nijeveen

Uw 
ontmoetingscentrum

Vraag vrijblijvend 
inlichtingen:

Jeannet Altena
   tel. 0522‑491422

   b.g.g. 06‑50668174
   info@dhdeschalle.nl

www.dorpshuisdeschalle.nl

BEPLANTING:
Heesters, bomen, vaste planten, 
klimplanten, vijverplanten

DIERVOEDERS:
Zowel voor huisdieren 
als voor groot- en kleinvee,
o.a. paarden-, honden- en 
kattenvoer

BEMESTING
POTGROND e.d.
BESTRIJDINGSMIDDELEN
ZAAIZADEN
POOTAARDAPPELEN
POTTERIE
CADEAU-ARTIKELEN

OPENINGSTIJDEN:
Maandag  GESLOTEN
Di. en wo.  13.00 tot 18.00
Do. en vr.  9.00-12.00  13.00-18.00
Zaterdag  8.00-17.00

www.bertvisschervof.com

w w w . r k i n s t a l l a t i e t e c h n i e k . n l

zonne-energie

Kolderveense Bovenboer 12, Nijeveen
Tel. 0522 - 25 89 16  Mobiel 06 - 55 307 237
E-mail: info@bouwknegtrietdekkers.nl

R IETDEKKERS
Bouwknegt

www.bouwknegtrietdekkers.nl

Kolderveen 49 | 7948 NH | Nijeveen | tel: 0522 850 254

mob. 06-51646493 | www.faberit.nl | henri@faberit.nl

Appartementen Boerderij 
‘De Veurdeale’
Veendijk 2
7971 RR  Havelte, 
0521-34 27 32
info@deveurdeale.nl, 
www.deveurdeale.nl

Een sfeervol adres voor elk feest of bijeenkomst
Bij ons kunt u terecht voor eten en drinken, catering, 
overnachten en activiteiten. Een sfeervol adres voor 20 tot 
100 personen. Vroeger werd hier een intensief boerenbedrijf 
gevoerd. Tegenwoordig is De Veurdeale een moderne locatie 
voor diverse activiteiten, met een uitstekend restaurant 
en een luxe appartementencomplex. De locatie is ook 
toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Kortom, De Veurdeale 
is een ideale plek voor elk feest of bijeenkomst.

Aangenaam verrassend!

Samen maak je 
het verschil

COOP Nijeveen

Dorpsstraat 10

7948 BR Nijeveen

Tel. 0522-49 12 91

Samen maak je het verschil

Voor al uw rietdekwerkzaamheden

Lid van de 
Vakfederatie Rietdekkers

www.rietdekkersbedrijfrenebouwknegt.nl
Dorpsstraat 149 | 7948 BP Nijeveen | Tel. 0522 492967 of 06 53 961 998




