Kwekerij en Tuincentrum

Lid van de
Vakfederatie Rietdekkers

Knipschuur
Hairstylist
Sonja van der Linde

Voor al uw rietdekwerkzaamheden
Dorpsstraat 149 | 7948 BP Nijeveen | Tel. 0522 492967 of 06 53 961 998

www.rietdekkersbedrijfrenebouwknegt.nl

Kolderveen 21 Nijeveen
Tel. 0522-491853

BEPLANTING:

DE MOLEN

Heesters, bomen, vaste planten,
klimplanten, vijverplanten

DIERVOEDERS:

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

Klosseweg 4
7946 KH Wanneperveen
Tel. 0522-492634
Open op afspraak:
dinsdag 9.00 - 20.00 uur
donderdag 9.00 - 20.00 uur

Aangenaam verrassend!
Een sfeervol adres voor elk feest of bijeenkomst

Samen maak je het verschil

Samen maak je
het verschil

BERT
VISSCHER

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

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.

COOP Nijeveen
Dorpsstraat 10
7948 BR Nijeveen
Tel. 0522-49 12 91

BEMESTING
POTGROND e.d.
BESTRIJDINGSMIDDELEN
ZAAIZADEN
POOTAARDAPPELEN
POTTERIE
CADEAU-ARTIKELEN
OPENINGSTIJDEN:
Maandag
Di. en wo.
Do. en vr.
Zaterdag

GESLOTEN
13.00 tot 18.00
9.00-12.00 13.00-18.00
8.00-17.00

www.bertvisschervof.com

Dorpshuis

DE SCHALLE
Nieuweweg 27

7948 AA Nijeveen

Containerverhuur:
Voor al uw bouw- en sloopafval
www.oosterhuis-bv.nl
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B RIETDEKKERS
Kolderveense Bovenboer 12, Nijeveen
Tel. 0522 - 25 89 16 Mobiel 06 - 55 307 237
E-mail: info@bouwknegtrietdekkers.nl

www.bouwknegtrietdekkers.nl

Uw
ontmoetingscentrum

Bakkerij
Strijker

Vraag vrijblijvend
inlichtingen:

Dorpsstraat 13
7948 BL Nijeveen
Tel. 0522 - 49 12 08

Jeannet Altena

www.strijkerbrood
enbanket.jouwweb.nl

Samen maak je het verschil

GEVRAAGD
OUD IJZER EN
METALEN

METAALHANDEL

M. v.d. Gaag
Tel. 0522‑491984
Mobiel 06-23749066

   tel. 0522-491422

zonne-energie

www.rkinstallatietechniek.nl

BEGIN DE DAG
GOED
MET BROOD
VAN

h.strijker@online.nl

   b.g.g. 06-50668174
   info@dhdeschalle.nl
www.dorpshuisdeschalle.nl

Kolderveen 49 | 7948 NH | Nijeveen | tel: 0522 850 254
mob. 06-51646493 | www.faberit.nl | henri@faberit.nl

w w w. l o o n b e d r i j f b i j k e r. n l

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

Klussenbedrijf

"Klusjes & Zo"

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
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Noteboomstraat 68

7941 XA Meppel

telefoon 0522 255 449

De volgende Molen verschijnt op 2 juni 2020.
Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk
woensdag 27 mei e-mailen naar:
demolen@kleen.nl

www.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

STUKJE NATUUR: KATWILG
Het klassiek Hollandse landschap ziet er volgens mij als volgt uit: een groene weide met verspreid gele
en witte bloempjes. Daarin graast een tiental zwartbonte koeien en in de blauwe lucht danst een paartje
kievieten tussen de grijswitte wolken. Op de voorgrond een eikenhouten hek met aan weerskanten een
brede sloot, geflankeerd door een rij knotwilgen. Aan de waterkant staat een blauwe reiger te vissen. Op
de achtergrond staat tussen enkele hoge bomen een rietgedekte boerderij. Aan de horizon bomen en
struiken, waarboven een kerktoren en een korenmolen uitsteken.
Knotwilgen vormen een essentieel onderdeel uit van het Nederlandse landschap. Maar zou de titel van dit
Stukje Natuur dan niet “knotwilg” moeten luiden? Nee, want een knotwilg is geen specifieke plantensoort.
Naast de katwilg kan dat ook de schietwilg of de kraakwilg zijn. Zelfs soorten als de els, es, populier of de
zomereik kunnen zo gesnoeid zijn. Een knotwilg is niets anders dan een boom die op twee meter afgezaagd
is en waarna de uitgelopen waterloten, algemeen bekend als wilgentenen, regelmatig gesnoeid worden.
De katwilg is als knotwilg niet zo populair, in de meeste gevallen is het de schietwilg. Echter op de vele
grienden die Nederland rijk is, komt hij veel vaker voor. De reden daarvoor is dat de katwilg meestal als een
struik uitgroeit. Deze wilgensoort is het beste te herkennen aan zijn bladeren. Die zijn namelijk erg smal
en lang. Qua breedte gemiddeld één centimeter en qua lengte minstens 10 centimeter, met een maximum
van 25 centimeter. Daarbij is de bladrand vaak naar binnen iets omgerold. De kleur is aan de onderkant
grijsgroen, terwijl de bovenkant glanzend donkergroen is.
De katwilg is een tweehuizige plant, wat wil zeggen dat de ene plant alleen mannelijke katjes heeft en de
andere alleen vrouwelijke katjes. De vrouwelijke katjes produceren na bevruchting veel kleine zaden met
pluizige draden. Soms komt er zoveel zaadpluis vrij, dat het lijkt of het sneeuwt. Dit verschijnsel is bekend
als zomersneeuw.
Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)

BESTE LEZERS,
Om De Molen leesbaar en gevuld te blijven houden in deze onzekere periode, willen wij u vragen om berichten, gedichten, foto’s van wat u opvalt, e.d. te sturen.
De Redactie

Lute Bijker

Lute Bijker

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

Griftestuk 33 | 7948 AH Nijeveen | 06 - 50 20 40 08
www.lutebijkerbouw.nl | info@lutebijkerbouw.nl
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DE MOLEN
VERVOLG: AAN HET WOORD... JEANNETTE BOUWKNEGT VAN BEAU-NETTE
In een vorige Molen heeft u kunnen lezen over de Methode van Dorn, Breußmassage en Energetische massage. Dit keer licht Jeannette aan aantal andere behandelingen toe.
Definitief ontharen: IPL-ontharing of Elektrisch ontharen
Ontharen met IPL (Intense Pulsed Light) techniek zorgt voor het verwijderen van
overbeharing, maar kan alleen toegepast worden bij donkere haren.
Deze methode is gebaseerd op het afgeven van krachtige, intense licht flitsen. Het
pigment van de haarwortels absorbeert het licht en zet het om in warmte. Deze
warmte komt terecht in het haarzakje en vernietigt daardoor de haarpapil. Hierdoor
worden de haarzakjes snel en pijnloos vernietigd, waardoor ongewenste haargroei
wordt gestopt. De methode is veilig en kent geen bijwerkingen. Het werkt snel en
efficiënt want per “flits” kan een huidoppervlak van maximaal 3,5 x 1 cm behandeld
worden. Het kan op het gehele lichaam worden toegepast. Gemiddeld ben je 10
behandelingen nodig voor een goed resultaat.
Elektrisch ontharen is ook een methode om storende haren definitief te verwijderen.
Dit kan bij alle haarkleuren, dus ook blond, grijs en rossig.
Tijdens de behandeling wordt een dun steriel wegwerpnaaldje langs de haarschacht in
de huid geschoven, waarna een stroomstootje het haarzakje en de omgeving vernietigt. Hierdoor kunnen er geen voedingsstoffen meer via het bloed de haar bereiken
en stopt de groei. Deze behandelmethode varieert van enkele maanden tot wel één
of twee jaar en is afhankelijk van de hoeveelheid van de haren en de tijdsduur van
de behandeling.
Bij overbeharing in het gezicht kunnen de kosten van de behandeling vaak door de
zorgverzekeraar worden vergoed via de Aanvullende Ziektekostenverzekering.
Acne: de strijd tegen puistjes en mee-eters….
Puisten en mee-eters zijn vervelend voor iedereen, of je nu jong bent
of wat ouder. Het heeft verschillende oorzaken: zoals hormonen,
stress, voeding en hygiëne.
Ook in acne heb ik me gespecialiseerd en het blijft een grote uitdaging
om deze de baas te worden. Dat lukt met behandelingen, waarbij
ik met voorkeur glycolzuur (fruitzuur) en salicylzuur gebruik voor
optimaal resultaat. Daarnaast heeft Beau-nette ook zeer effectieve
producten voor thuisgebruik, welke heel eenvoudig in gebruik zijn.
Een behandeling is dan vaak niet eens meer nodig. Deze producten
zijn ook ideaal voor mensen, die af en toe eens een puistje hebben. Voor personen, die het lastig vinden
om dagelijks een crème te gebruiken is er zelfs iets, dat je op textiel spuit in plaats van op de huid…
Soms is er een vergoeding mogelijk van de zorgverzekeraar via de Aanvullende ziektekostenverzekering.
Voor meer informatie: www.beau-nette.nl of info@beau-nette.nl of 06-23157871 of 0522-492315.

Reclameborden
Textieldruk
Lotenbloks
Clubbladen
Websitebouw

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Schoonheidsinstituut
Schoonheidsinstituut
Acne
behandelingen
Acne behandelingen
Massages
Massages
Zonnestudio

www.kleen.nl

Alles voor uw club!

Zonnestudio

IPL ontharing
IPL ontharing
Elektrisch
ontharen
Elektrisch
ontharen
Huidverbetering
Huidverbetering
Methode
van Dorn

Jeannette
JeannetteBouwknegt
Bouwknegt
Dorpsstraat
Dorpsstraat16,
16, Nijeveen
Nijeveen
0522
7871
0522– –494923
2315
15 ~~ 06
06 –– 2315 7871
www.beau-nette.nl
www.beau-nette.nl~~ info@beau-nette.nl
info@beau-nette.nl

Noteboomstraat 68 Meppel
T 0522 255449 drukkerij@kleen.nl
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Methode van Dorn

DE MOLEN

Nijverheidsweg 10
7948 NE Nijeveen

T 0522 49 26 80
F 0522 49 26 74

info@kroesnijeveen.nl
www.kroesnijeveen.nl

De autoruitspecialisten van GlasGarage
Meppel staan altijd voor u klaar om u te
helpen bij autoruitschade.
Van ster-reparatie tot de vervanging van
autoruiten. We repareren als het kan en
vervangen als het moet.
Ook regelen we voor u de complete
afhandeling met de verzekeringsmaatschappij, indien de schade is
verzekerd. Is de auto niet verzekerd tegen
autoruitschade, dan kunt u rekenen op
een zeer scherpe prijs.

onderdeel van Van der Linde Meppel

MEPPEL

Blankenstein 290 | 0522-243640
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DE MOLEN
GEEN NIJEVEENS FEEST IN 2020
Op dinsdag 21 april hebben we van premier Rutte gehoord dat alle vergunningsplichtige evenementen tot 1 september 2020 niet zijn toegestaan. Hier vallen Koningsdag,
de Stille Tocht op 4 mei en het Nijeveens Feest ook onder. Ontzettend jammer, maar de
gezondheid van iedereen staat voorop.
Jaarlijks vieren we in juni het Nijeveens Feest. Een evenement waar veel bewoners naar uitkijken en waar veel Nijeveners een bijdrage aan leveren. Jong en oud kan meedoen aan allerlei activiteiten.
Het zal het derde weekend in juni dan ook stil zijn in Nijeveen.
Het bestuur van de Oranjevereniging had voor dit jaar weer een mooi en gevarieerd programma samengesteld met veel ludieke en verrassende onderdelen. Graag hadden we dit samen met jullie willen uitvoeren.
Helaas dat gaat dit jaar niet. Het is even niet anders.
Wij hopen dat we volgend jaar weer met elkaar een prachtig feest kunnen vieren en dat we ook dan weer
een beroep kunnen doen op de vele sponsoren, commissies en vrijwilligers. Dankzij ieders bijdrage kunnen
we met elkaar het Nijeveens Feest organiseren.
Kortom:
• Dit jaar is er geen Nijeveens Feest.
• Indien mogelijk maken we er volgend jaar weer een groot Nijeveens Feest van.
• Noteer alvast in de agenda: 18 t/m 22 juni 2021
• Wij doet ’t Samen!
We wensen iedereen heel veel gezondheid toe en hopen dat we deze periode snel achter ons kunnen
laten. Houd je taai en blijf gezond!
Bestuur Oranjevereniging Nijeveen
Online Bingo groot succes
Afgelopen zaterdag 25 april heeft de Oranjevereniging in samenwerking met DOS`46 en SVN‘69 een online
Bingo georganiseerd. Dit is een groot succes geweest met een fantastisch aantal deelnemers. Hartelijk dank
voor jullie enthousiasme. Hieruit blijkt maar weer eens waar een klein dorp groot(s) in kan zijn.

Zuideinde 53, Meppel | (0522) 25 27 21 | info@lever.nl | www.lever.nl
201811_0796_FIZZ_Lever_adv_DeMolen_01.indd 3

22-11-18 09:27

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

Salon

09.00 tot 11.45 uur
18.30 tot 20.30 uur
Dinsdag
Ambulant
09.00 tot 17.30 uur
Donderdag
Salon
09.00 tot 14.30 uur
Donderdagavond
18.30 tot 20.30 uur
mannenavond zonder afspraak
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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ECHTSCHEIDING|EINDE RELATIE?
In verband met de
Coronacrisis volgen wij de
richtlijnen van het RIVM.
Met gepaste voorzorgsmaatregelen kunt u bij
ons terecht voor een
bespreking en kunnen
akten op ons kantoor
worden ondertekend.

Stotijn

notariaat & mediation

Uw notaris in de regio. Waarvan akte...!

INTEGER, DOELGERICHT EN DESKUNDIG
AFGEWIKKELD VIA MEDIATION

altijd scherp!

T: de Wijk 0522 - 440 473
info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

VROUWEN VAN NU NIJEVEEN
Voor alle leden een bloemetje

Het bestuur van de Vrouwen van Nu heeft bij alle leden een
bloemetje bezorgd. Door het coronavirus zijn er vanaf begin
maart geen activiteiten meer geweest.
Geen ledenavonden, niet wandelen,
geen fietstochten, geen creatieve activiteiten e.d. Er waren leuke reacties
en er kon meteen een praatje gemaakt
worden.

URZO
WONINGINRICHTING
Damesmode
Slaapcomfort
PROJECTINRICHTING
Bedrijfskleding

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECTSTOFFERING
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Regenkleding

Noteboomstraat 7
Huishoudtextiel
7941tel.XD
Meppel
05220 - 61022
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

DE MOLEN

RECENT SNEL VERHUURD
D
R
U
HU

D
R
U
HU

VER

VER

Brouwersstraat 13, Meppel

Noteboomstraat 3, Meppel

B e n t u b e n i e uwd n a a r o n ze we r kwijze ?
Nee m c o n t a c t o p e n m a a k vr ijb lijve n d e e n a fsp r a a k.

w w w. a a r n i n k m a k e l a a r s . n l
Bemiddeling in: woonhuizen, bedrijfsmatig o.g., taxaties

Nijverheidsweg 15 | 7948 NE Nijeveen | Tel. 0522 - 49 04 34

Stilstaan bij een leven,
verder vanuit herinneringen

Met een terugblik

Een afscheid. Het moment waarop
verleden en heden elkaar ontmoeten.
En waarop een terugblik een blijvende
herinnering wordt.

vooruit kijken

Dat is de waarde van een persoonlijke
uitvaart. Samen stilstaan bij een
leven. Met elkaar omkijken en vanuit
de herinnering vooruitkijken.
Wassink Uitvaartverzorging is er voor u,
voor uw nabestaanden en voor een
afscheid dat verder helpt.

Bel bij een overlijden met
één van onze uitvaartverzorgers:

0522 - 28 18 78

Wij staan altijd voor u klaar.
7 dagen per week, 24 uur per dag.

Zomerdijk 9A | 7942 JR Meppel | info@wassink-uitvaart.nl | www.wassink-uitvaart.nl
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AAN HET WOORD... EGBERT RIJKEBOER VAN MARKTSLAGER RIJKEBOER
In 2007 heb ik mijn winkel verruild
voor een marktwagen. Al 13 jaar
lang sta ik vijf dagen in de week
met veel plezier op de markt. Naast
dat wij op de markt staan en hier
onze ambachtelijke vleesproducten
verkopen, verzorgen wij ook feestjes
en partijen.
Binnen slagerij Rijkeboer zijn wij
werkzaam met een klein aantal
mensen. Het streven van ons allen is
het verkopen van een goed kwalitatief stuk vlees en dat wij de klanten
persoonlijk advies kunnen geven,
kunnen vertellen waar ons vlees
vandaan komt, en dat wij rekening houden met vrije uitloop en het gebruik van antibiotica op de dieren.
Wat ik zo mooi vind aan dit beroep is dat wij onze eigen producten zelf maken, en hier ook met trots over
vertel. Door onze eigen werkwijze zorgen wij ook voor echte kwaliteit. Dat zorgt er ook weer voor dat je
een beter stukje vlees voor je hebt liggen. Binnen slagerij Rijkeboer hebben wij een rijkelijk assortiment.
Op dit moment zijn wij weer druk bezig met de voorbereidingen van het barbecueseizoen.
Ook wij als marktslager worden getroffen door de gevolgen van het coronavirus.
Als ondernemer moet je jezelf gaan afvragen hoe kan ik mijn werk blijven doen zonder dat ik mijzelf, mijn
medewerkers en mijn klanten in gevaar breng.
Doordat wij op de markt staan kom je er niet onderuit om met klanten in contact te komen. Dit zorgde er
ook voor dat wij aan het begin in onzekere omstandigheden verkeerden.
Gelukkig mochten de markten waar wij op staan open blijven, wel moesten wij verschillende aanpassingen
verrichten.
Wij als Team Slagerij Rijkeboer hebben verschillende aanpassingen ondergaan om het voor iedereen zo veilig
mogelijk te maken. Zo maken wij gebruik van paaltjes die klanten verplicht om minimaal 1,5 meter afstand
van elkaar te houden. Ook hebben wij een plasticzeil laten plaatsen; dit hangt tussen ons de medewerkers
en onze klanten in. De klanten kunnen ook hun bestelling via onze webshop plaatsen, dan zorgen wij dat
de bestelling klaar staat op de aangegeven afhaallocatie.
Op de markt merken wij dat veel mensen er met een goede manier mee omgaan. Mensen raken zich er
steeds meer bewust van dat dit de situatie op dit moment is en het alleen verholpen kan worden als wij
het met z’n allen doen.
Op de markt zelf merken wij op de aanpassingen na niet veel van het coronavirus. Onze vaste klanten
blijven komen. Ook zien wij nu steeds meer nieuwe mensen die naar ons toe komen om een stukje vlees te
kopen, zij willen graag de lokale ondernemingen steunen in deze onzekere tijden. Wij zijn dan ook zeer
dankbaar om dit te mogen horen.
De feestjes en partijen die wij verzorgen staan op dit moment op een laag pitje. Niemand gaat in deze
omstandigheden een feest organiseren. Wij hopen, wanneer alles weer achter de rug is, dat wij weer leuke
feestjes en partijen voor u kunnen organiseren. Tot dat moment houden wij ons aan de voorzorgmaatregelen.
Alleen samen kunnen wij het coronavirus tegengaan.
Egbert Rijkeboer

Adverteren?
Kijk op www.kleen.nl/regiobladen/de-molen/ voor de tarieven
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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.

Coronapreventie
Wij leveren Coronapreventie- en communicatieproducten,
zoals vloerschermen, desinfectiepalen, vloerstickers, banners en posters.

www.kleen.nl

KINDERCOACH SUSANNE, Susanne Eveleens, Nijeveen, 06-10720559, www.kindercoachsusanne.nl

Noteboomstraat 68 | 7941 XA Meppel | T 0522 255449
drukkerij@kleen.nl | www.kleen.nl
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Café Restaurant

De Otterskooi
Dwarsgracht

Al meer dan 55 jaar
• à la Carte
• Bruiloften
• Barbecue's
• Buffetten
• Koffietafels
• Catering

gezelligheid,
rustieke omgeving,
menselijke maat
en bovenal kwaliteit

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

Nijeveen / Ruinerwold

A A N N E M I N G S B E D R I J F

NIEUW!
BBQ’s
BBQ schotels
en salades
Meer info?
Stuur ons een berichtje

WIJ VERHUREN
Abraham
Sarah
Geboortebaby
Springkussen
Tenten
Statafels
Biertafels
Koelwagen
Grote koelkasten
Gasheaters
BBQ’s

Ronald Lankhorst | Nijeveen / Ruinerwold
T: 0653152809 | www.rlverhuur.nl | info@rlverhuur.nl

Kwekerij en Tuincentrum

Lid van de
Vakfederatie Rietdekkers

Knipschuur
Hairstylist
Sonja van der Linde

Voor al uw rietdekwerkzaamheden
Dorpsstraat 149 | 7948 BP Nijeveen | Tel. 0522 492967 of 06 53 961 998

www.rietdekkersbedrijfrenebouwknegt.nl

Kolderveen 21 Nijeveen
Tel. 0522-491853

BEPLANTING:

DE MOLEN

Heesters, bomen, vaste planten,
klimplanten, vijverplanten

DIERVOEDERS:

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

Klosseweg 4
7946 KH Wanneperveen
Tel. 0522-492634
Open op afspraak:
dinsdag 9.00 - 20.00 uur
donderdag 9.00 - 20.00 uur

Aangenaam verrassend!
Een sfeervol adres voor elk feest of bijeenkomst

Samen maak je het verschil

Samen maak je
het verschil

BERT
VISSCHER

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

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.

COOP Nijeveen
Dorpsstraat 10
7948 BR Nijeveen
Tel. 0522-49 12 91

BEMESTING
POTGROND e.d.
BESTRIJDINGSMIDDELEN
ZAAIZADEN
POOTAARDAPPELEN
POTTERIE
CADEAU-ARTIKELEN
OPENINGSTIJDEN:
Maandag
Di. en wo.
Do. en vr.
Zaterdag

GESLOTEN
13.00 tot 18.00
9.00-12.00 13.00-18.00
8.00-17.00

www.bertvisschervof.com

Dorpshuis

DE SCHALLE
Nieuweweg 27

7948 AA Nijeveen

Containerverhuur:
Voor al uw bouw- en sloopafval
www.oosterhuis-bv.nl

t
g
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k
w
u
o
B RIETDEKKERS
Kolderveense Bovenboer 12, Nijeveen
Tel. 0522 - 25 89 16 Mobiel 06 - 55 307 237
E-mail: info@bouwknegtrietdekkers.nl

www.bouwknegtrietdekkers.nl

Uw
ontmoetingscentrum

Bakkerij
Strijker

Vraag vrijblijvend
inlichtingen:

Dorpsstraat 13
7948 BL Nijeveen
Tel. 0522 - 49 12 08

Jeannet Altena

www.strijkerbrood
enbanket.jouwweb.nl

Samen maak je het verschil

GEVRAAGD
OUD IJZER EN
METALEN

METAALHANDEL

M. v.d. Gaag
Tel. 0522‑491984
Mobiel 06-23749066

   tel. 0522-491422

zonne-energie

www.rkinstallatietechniek.nl

BEGIN DE DAG
GOED
MET BROOD
VAN

h.strijker@online.nl

   b.g.g. 06-50668174
   info@dhdeschalle.nl
www.dorpshuisdeschalle.nl

Kolderveen 49 | 7948 NH | Nijeveen | tel: 0522 850 254
mob. 06-51646493 | www.faberit.nl | henri@faberit.nl

