
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



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

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
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40e jaargang nr. 11, 2 juni 2020

De volgende Molen verschijnt op 16 juni 2020.

Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk 

woensdag 10 juni 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

VLAGGEN MET DE NIJEVEENSE VLAG VAN 19 T/M 23 JUNI 2020

Ondanks dat er dit jaar geen Feestweek is, i.v.m. het Corona-virus, roepen de besturen van de Oranjever-
eniging en de Dorpsvereniging u toch allen op om vanaf vrijdag 19 juni de Nijeveense vlag uit te hangen. 
Want geen Feestweek betekent nog niet dat de Nijeveense vlag niet uit kan. Integendeel!
Juist nu is het des te mooier en belangrijker om de Nijeveense vlag uit te hangen om zo het gevoel van 
saamhorigheid van Nijeveen zichtbaar te maken. Een gevoel dat in deze tijden van Corona actueler en 
waardevoller is dan ooit.
Dus kleur heel Nijeveen rood, zwart en wit en hijs de Nijeveense vlag in de top!

Nog geen Nijeveense vlag in uw bezit, deze zijn verkrijgbaar op Kolderveen 15 bij Jeanie Schrotenboer. 
Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met j.l.schrotenboer@home of 06-18572485.                                                                                                
De Nijeveense vlaggen zijn verkrijgbaar in 4 formaten:
- 225 x 150 cm, prijs € 45,=
- 100 x 150 cm, prijs € 35,=
-   70 x 100 cm, prijs € 20,=
-   30 x   45 cm bootvlag, prijs € 15,= 
Tevens nieuw in ons assortiment een vlaggenlijn van 10 meter 
met daaraan vlaggetjes van 20 x 30 cm, prijs € 30,=

Besturen Oranjevereniging Nijeveen en Dorpsvereniging Nijeveen

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
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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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Noteboomstraat 68  |  7941 XA  Meppel  |   T 0522 255449  
drukkerij@kleen.nl  |  www.kleen.nlOntwerp | Druk | Print | Reclame

w
w

w
.k

le
e

n
.n

l

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

RECEPT NAANBROOD MET GEGRILDE PERZIK

Ingrediënten 4 naanbroodjes:
200 gram zelfrijzend bakmeel
150 gr griekse yoghurt

Ingrediënten kruidenolie:
olijfolie, 1 teentje knoflook, peper en zout

Ingrediënten topping:
4 perziken uit blik of vers, olijfolie, groene pesto, 1 bol 
mozzarella, 4 handjes rucola of meer, balsamicocrème 
en pijnboompitten

Kruidenolie maken:
Maak een kruidenolie door de olijf-
olie te mengen met een geperst 
teentje knoflook. Breng het extra 
op smaak met wat peper en zout.

Naanbroodjes maken:
Kneed een soepel deeg van het 
zelfrijzend bakmeel met de yog-
hurt. Het deeg is goed als het 
lekker elastisch en iets plakkerig 
aanvoelt. Verdeel het deeg in 4 
gelijke bollen. Rol ieder stuk uit op 
een velletje bakpapier bestrooid  

 
met zelfrijzend bakmeel, zo voor-
kom je dat het blijft plakken. Rol 
het lekker plat uit.
Laat in de tussentijd een koeke-
pan goed heet worden. Leg een 
lapje deeg in de hete koekepan 
en bestrijk de bovenkant van het 
deeg met de kruidenolie. Gebruik 
hiervoor een kwastje.
Bak het naanbrood aan de onder-
kant ongeveer 2 minuten goud-
bruin en draai het dan om. Deze in-
gesmeerde kant 1 minuut bakken.

Naanbroodje beleggen:
Snijd de perziken in partjes. Ver-
warm een koekepan op middel-
hoog vuur. Laat de pan goed warm 
worden. Smeer de perziken licht 
in met olijfolie en bak ze. Snijd de 
mozzarella in dunne plakjes. Smeer 
een laag pesto op het naanbrood. 
Verdeel de perziken en mozzarella 
over de naanbroden en zet het nog 
een paar minuten in de oven totdat 
de mozzarella gesmolten is. Maak 
af met rucola, pijnboompitten en 
balsamicocrème.
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BIODIVERSITEIT IN NIEUWBOUWBUURT NIJEVEEN 

Het zoemde vorig jaar aan de Ryge in Nijeveen. Het 
project van de buurtbewoners om 1000 m2 onbebouw-
de woonkavels te transformeren in een bloemenveld 
was een groot succes. De bloemen, vlinders, hommels 
en andere insecten waren prachtig om te zien. En ook 
de vogels, die in het najaar de zaadjes van de zonne-
bloemen kwamen plukken, wisten het veld te vinden. 
Veel bloemen hebben zichzelf uitgezaaid en de Rode 
Klaver, Klaproos, Chrysant en Phacelia staan alweer 
in bloei. 

Omdat de kavels verkocht zijn zal het bloemenveld 
verdwijnen. Er werd daarom gezocht naar een ander 
locatie. Bij voorkeur een plek waar het bloemenveld 
zou kunnen blijven bestaan. De keuze viel op het veld 
aan het begin van de Ryge. Met dit voorstel zijn de bewoners van de Ryge en de Veenties naar de gemeente 
gegaan. Namens de gemeente gaf wijkregisseur Henk den Toom groen licht. 

Vanwege de coronamaatregelen was het echter niet meer mogelijk om gezamenlijk het veld op te gaan om 
het veld in te zaaien. Hier werd een oplossing voor gevonden. Het inzaaien werd belangeloos gedaan door 
loonbedrijf fa. Bijker. Op 1 mei werd het bloemzaad, wat beschikbaar werd gesteld door Imkers Nederland 
en groothandel VisscherHolland, ingezaaid. 
Inmiddels komen de eerste groene scheuten boven de grond en over enkele weken zal het veld vol bloemen 
staan. Daarmee heeft de nieuwbouwbuurt een prachtig entree voor mens en natuur. 

Hilda Vos, de Ryge 73

STICHTING WELZIJN OUDEREN NIJEVEEN
DUO FIETS STICHTING WELZIJN OUDEREN NIJEVEEN

Wij hebben meerdere vragen gehad over het gebruik van de duofiets.
Helaas heeft de Coronacrisis ook voor dit gebruik roet in het eten gegooid. We hebben op meerdere plaat-
sen advies gevraagd en het antwoord is steeds weer nee. Ook voor dit gebruik geldt de 1,5 meter afstand.

Wel mogen 2 personen die in hetzelfde huis wonen gebruik maken van de duofiets.
We hopen dat er binnenkort iets meer vrijheid zal komen. Dit wordt dan zo spoedig 
mogelijk bekend gemaakt. Er is juist bekend gemaakt dat 2 personen die niet bij 
elkaar wonen per 1 juni op een terras aan 1 tafeltje mogen zitten.
Telefoonnummer: 06 21497902
U kunt op dit nummer doorgeven op welke datum, dagdeel en tijdstip u de fiets 
wilt gebruiken.

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

Het stuit mij tegen de borst hoe men in de Meppeler Courant het een en ander neerzet over het Kerspel 
te Nijeveen. Wat een vervelende naam en slecht gevoel hebben v.w.b. de titel/benaming bejaardenhuis. 
Het Kerspel is nooit een bejaardenhuis geweest, maar een 24-uurs verzorgingscentrum.
Trouwens bejaardenhuizen bestaan niet meer. Het woord ouderen dient voortaan te vervangen worden 
door: senioren en/of personen met veel levenservaringsjaren.

V.w.b. Het Kerspel:
- het is een appartementencomplex van Actium;                                  
- de huurappartementen zijn ruim en gelijkvloers;                                
- het complex is voorzien van een lift voor de 2 bovenetages;                                   
- het complex wordt goed onderhouden;                                   
-  is voorzien van een ruime en gezellige buurtkamer, alwaar vele activiteiten zoals: diverse spelen, gymnas-

tiek, kegelen, viering van verjaardagen, bloed prikken, enz. enz.  Dit alles van groot belang is, de sociale 
contacten voor de Kerspelbewoners en buurtbewoners;                                  

- wij zijn supertrots op onze vele vrijwilligers, die vele activiteiten mogelijk maken en ondersteunen;                                                                  
- de bewoners zijn van verschillende leeftijden en ondersteunen elkaar waar mogelijk;                                                                  
-  Actium en Noorderboog hebben een samenwerkingsverband d.w.z. wil men een appartement huren, dan 

dient men een zorgindicatie te hebben: voor persoonlijke zorg = thuiszorg Noorderboog en/of huishou-
delijke hulp = zorgzaak Noorderboog;                               

- het Kerspel staat in de directe nabijheid van supermarkt, bakker, markt, molen, geldzaken enz.

Ik hoop dat het negatieve gevoel over het Kerspel, bijgedraaid gaat worden naar het positieve, alzo er 
meer duidelijkheid gaat ontstaan.

                          Een positieve bewoner in het Kerspel

ELKE 
ZATERDAG
KABOUTER 
VOETBAL  
Kom vrijblijvend een keer meedoen.
Graag even aanmelden via jeugdbestuur@svn69.nl
Kennismaken met voetbal. 
Elke week staan onze enthousiaste trainers klaar 
met leuke voetbalspelvormen.

Aanwezig 9:25 uur

Start 9:30 uur

Einde 10:15 uur.

______

Voor alle meisjes 

en jongens 

van 4 en 5 jaar.

______

Plezier staat voorop!

______

Volwaardig jeugdlid, 

Contributie vanaf 6 jaar.

Voetbalvereniging SVN'69 

Sportcomplex:  
De Tussenboerslanden 
Tussenboersweg 2  
7948 NZ Nijeveen  

Mail:
jeugdbestuur@svn69.nl

Kantine: 0522-491360

Wij bezorgen ook in Nijeveen

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

SVN’69

NIJEVEEN
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Van de makelaar
CORONA EN DE WONINGMARKT: ZETTEN HUIZENZOEKERS HUN VERHUISPLANNEN 
ZOMAAR IN DE IJSKAST??

Nadat op 15 maart  onze regering maatregelen had genomen zagen we dat het aantal bezichtigingen 
stevig afnam, terwijl het aanbod van nieuwe huizen juist toenam.  Dit leidde  tot meer balans in vraag en 
aanbod en dus minder extreme biedingen (boven de vraagprijs).
Nu, ruim 2 maanden verder, lijkt het er op dat het aantal bezichtigingen weer is toegenomen en zitten we 
weer bijna op het niveau van voor de coronacrisis. Het aantal verkochte woningen haalt weer het niveau 
van voor de crisis. De NVM maakte onlangs deze cijfers bekend.
Ook de internetside Funda geeft aan dat het aantal bezichtigingsaanvragen sterk toeneemt en op bepaalde 
momenten zelfs ruim 30% hoger ligt dan in dezelfde periode vorig jaar. April is zelfs de beste maand qua 
nieuw aanbod van huizen in dit jaar tot nu toe.
Na een kortstondige dip blijkt dus dat de woningmarkt het onverminderd goed blijft doen. Ook de nog 
altijd historisch lage rente, het tekort aan woningen (ook nieuwbouw) zullen bijdragen aan krapte op de 
huizenmarkt.
Voor wie zijn huis wil verkopen is het dus nu een uitstekend moment om zijn woning snel en voor een 
hoge prijs te verkopen.  

Meer weten?
Aarnink Makelaars, Nijverheidsweg 15, 7948 NE  Nijeveen, tel. 0522 49 04 34

SPORT- EN CULTUURCONTRIBUTIE

Als bestuurslid van de Belangenorganisatie Amateurvoetbalverenigingen kreeg ik een publicatie onder 
ogen die ik graag met u wil delen. Omdat die niet alleen gaat om de voetballerij, maar ook om andere 
sportverenigingen en clubs die culturele activiteiten ontplooien. Kortom, om allerlei verenigingen die wij 
ook in ons goede dorp Nijeveen kennen.
Want ook in Nijeveen zijn er ongetwijfeld ouders te vinden die het moeilijk vinden om in deze coronacrisis 
de contributie van een sportclub of culturele vereniging voor hun kind te kunnen betalen.
In zo’n geval is het goed om te weten dat er sinds kort een landelijke campagne van start is gegaan getiteld: 
“Mag ik straks ook weer meedoen?” Deze campagne is erop gericht om het samen sporten en meedoen 
aan culturele activiteiten te bevorderen. In ons land groeien ruim 272.000 kinderen op in armoede en dat 
aantal zal door de crisis alleen maar toenemen, zo wordt gevreesd.
Daarom roept het Jeugdfonds Sport & Cultuur gedupeerde gezinnen op zich te melden en betaalt dan 
tijdelijk de contributie voor een sportvereniging of cultuurclub. Het fonds maakt het geld niet over aan 
de gezinnen, maar betaalt de bijdrage direct aan de vereniging waar het kind lid van is, bijvoorbeeld een 
korfbal- of voetbalclub, muziek- of toneelvereniging.
Maar naast genoemd fonds kent ook de gemeente Meppel voor zover mij bekend mogelijkheden in dit 
opzicht.
Mocht u zich dan ook in bovenstaande herkennen, maak dan gebruik van de geboden mogelijkheden. 
Daarbij hoeft u er niet voor bevreesd te zijn dat uw aanvraag in de openbaarheid komt. Een dergelijke 
aanvraag kan in de volledige anonimiteit worden afgewikkeld.

Hans de Vries

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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Gorthoek 11, Nijeveen

Bijzonder fraai gelegen - Charmante, rietgedekte woonboerderij
1830 m2 grond - Parkachtige tuin

Vraagprijs € 450.000,-

www.aarn inkmakelaars.n l
Bemiddeling in: woonhuizen, bedrijfsmatig o.g., taxaties

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

T E  K O O P

DE MOLEN
    

DE MOLEN

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

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

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.

Stilstaan bij een leven,
verder vanuit herinneringenMet een terugblik

vooruit kijken
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Schoonheidsinstituut      IPL ontharing
Acne behandelingen Elektrisch ontharen
Massages      Huidverbetering
Zonnestudio Methode van Dorn

Jeannette Bouwknegt
Dorpsstraat 16, Nijeveen

0522 – 49 23 15 ~  06 – 2315 7871
www.beau-nette.nl ~ info@beau-nette.nl

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

Jeannette Bouwknegt
Dorpsstraat 16, Nijeveen

0522 – 49 23 15 ~  06 – 2315 7871
www.beau-nette.nl ~ info@beau-nette.nl

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

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

WONEN, ZORG EN WELZIJN, informatie via de Kleine Noden, zij verwijzen u graag door.

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

COACHPRAKTIJK NIKA, Carola Bouman te Nijeveen, 06-22060552, www.coachpraktijknika.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

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

Nijeveen / Ruinerwold

Abraham
Sarah 

Geboortebaby
Springkussen

Tenten
Statafels 
Biertafels

Koelwagen
Grote koelkasten

Gasheaters
BBQ’s

WIJ VERHURENNIEUW!
BBQ’s
BBQ schotels 
en salades

Meer info?
Stuur ons een berichtje

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



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




