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 30 juni 2020.
Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk
woensdag 24 juni 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

VOSSENJACHT DOOR GROEP 8 VAN KC DE WEL
Vrijdagavond 19 juni wordt er door groep 8 van Kindcentrum De Wel een vossenjacht georganiseerd. Iedereen
kan meedoen en gezellig een rondje lopen door (een
deel van) het dorp op zoek naar de vossen. De 25 vossen
zitten verstopt aan de zuidkant van de Dorpsstraat m.u.v.
Danninge Erve zuid (Weidelint etc.) en zijn te vinden
tussen 17.30 en 19.30 uur. Via de kinderen van KC De Wel kan een deelnameformulier worden gevraagd,
maar het kan ook door zelf pen en papier mee te nemen. Iedere vos die wordt gevonden, geeft een letter
en met de gekregen letters kan een zin worden gemaakt. De zin wordt na de vossenjacht via social media
van KC De Wel bekend gemaakt.
De afsluiting van de basisschoolperiode is anders dan de kinderen verwacht hadden door alle coronamaatregelen die er genomen moeten worden. Maar gelukkig gaan de kinderen nu weer allemaal naar
school en kan groep 8 samen genieten van de laatste schoolweken en een aantal alternatieve festiviteiten.
Ze nodigen iedereen van harte uit om samen met hen een succes te maken van de vossenjacht!

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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Nijverheidsweg 10
7948 NE Nijeveen

T 0522 49 26 80
F 0522 49 26 74

APK écht voor een vaste lage prijs
95
Э 29all-in

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.

Wij zorgen dat uw Toyota een echte Toyota blijft

Van der Linde Meppel
Meppel, Blankenstein 290, 0522-491258
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info@kroesnijeveen.nl
www.kroesnijeveen.nl

DE MOLEN

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

Agenda
16 juni

De Molen nr. 12

30 juni

De Molen nr. 13

14 juli

De Molen nr. 14 - laatste Molen voor de zomerstop

20 juli t/m 8 aug.

Beau-nette gesloten i.v.m. vakantie

4 t/m 15 aug.

Kapsalon Berta gesloten i.v.m. vakantie

18 aug.

De Molen nr. 15

29 aug.

Repair Café Meppel - MensA, Witte de Withstraat 2a, Meppel - 9.30-13.00 uur

1 sept.
26 sept.

De Molen nr. 16
Repair Café Meppel - MensA, Witte de Withstraat 2a, Meppel - 9.30-13.00 uur

I.v.m. vakantie zijn wij

gesloten
van dinsdag 4 augustus t/m
zaterdag 15 augustus 2020.
Dinsdag 18 augustus
staan wij weer voor u klaar!
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Zoekt u lotenbloks
voor uw vereniging of stichting?
Kijk op:

Lotenbloks.nl
Lotenbloks.nl is een initiatief van

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

FIETS DE ALTERNATIEVE DRENTSE FIETS4DAAGSE
Sinds maart staat het leven dat we gewend waren op z’n kop. Gelukkig kunnen we nu zo langzamerhand
het “gewone” leven weer oppakken, echter de evenementen kunnen tot 1 september niet doorgaan. Helaas
is dit jaar de reguliere Drentse Fiets4Daagse daardoor geannuleerd. Drentse Fiets4Daagse wil toch graag
dat iedereen de kans krijgt om lekker te fietsen.
De alternatieve Drentse Fiets4Daagse is dé mogelijkheid om deze zomer toch heerlijk te fietsen in het mooie
Drenthe en een echte Fiets4Daagse medaille te verdienen. De deelnemer zoekt zelf vier prachtige routes van
40 km uit, die over vier verschillende dagen gefietst worden. Om mee te doen koopt iedere deelnemer een
deelnameformulier à € 5,00 per persoon via www.fiets4daagse.nl. Na het fietsen van de vier routes, stuurt
de deelnemer het ingevulde formulier op naar de organisatie en ontvangt dan in september een medaille.
Er zijn veel prachtige routes ontwikkeld in Drenthe.
Veel routes zijn te vinden op https://www.route.nl/routes?q=drentse+fiets4daagse
en https://www.drenthe.nl/fietsen-wandelen/routes?keyword=Recreatieve%20fietsroute&order=desc
Voorwaarden:
1.	Fiets tussen 1 juli en 1 september de alternatieve Drentse Fiets4Daagse. Dit doe je door vier dagen een
route van 40 km te fietsen.
2. De routes moeten in Drenthe gefietst worden.
3. Houd je aan de maatregelen van de Rijksoverheid.
4.	Stuur het ingevulde formulier in als bewijs dat je vier verschillende dagen, vier verschillende routes hebt
gefietst.
5. Alleen formulieren waarvoor betaald is, worden in behandeling genomen.

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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URZO
WONINGINRICHTING
Damesmode
Slaapcomfort
PROJECTINRICHTING
Bedrijfskleding

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM
RAAMDECORATIE
ZONWERING

Regenkleding

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

PROJECTSTOFFERING

SERVICEPUNT NIJEVEEN BRENGT BOEKEN THUIS
Vanaf deze week gaat het servicepunt van de bibliotheek in Nijeveen bij klanten boeken thuisbezorgen.
Klanten die gewend zijn hun boeken af te halen bij het servicepunt kunnen nu vooraf boeken reserveren.
Dit kan via de catalogus op de website van de bibliotheek (www.bibliotheeknijeveen.nl), maar ook telefonisch via de algemene klantenservice van de Drentse bibliotheken (088-0128000). Gereserveerde boeken
die al klaar stonden, worden nu ook thuisbezorgd.
Medewerkers van het servicepunt hangen de boeken in een tas aan de voordeur om fysiek contact te vermijden. Klanten kunnen de boeken weer inleveren via de boekenbus aan de zijkant van De Schalle.
Het is niet mogelijk zelf het servicepunt te bezoeken om boeken af te halen.
Zelf boeken halen
Klanten in Nijeveen die graag zelf naar de bibliotheek willen zijn welkom in de bibliotheek in Meppel. Deze
is inmiddels weer op de reguliere tijden geopend.

Schoonheidsinstituut
Acne behandelingen
Massages
Zonnestudio
Schoonheidsinstituut
Acne behandelingen
Massages
Zonnestudio

IPL ontharing
Elektrisch ontharen
Methode van Dorn
Bijouterie
IPL ontharing
Elektrisch ontharen
Methode van Dorn
Bijouterie

Vaderdag – Zondag 21 juni 2020
VERRAS VADER MET:
Vaderdag – Zondag 21 juni 2020

☺ een ontspannende rug-nekmassage
VADER MET:
☺ OF eenVERRAS
korte gezichtsbehandeling
☺ een NU
ontspannende
SLECHTSrug-nekmassage
€ 29,95…
☺ OF een korte gezichtsbehandeling
NU SLECHTS € 29,95…

Wij hebben ook cadeaubonnen….
Wij hebben ook cadeaubonnen….

Dorpsstraat 16, Nijeveen ~ 06-23157871 / 0522–492315
Dorpsstraat 16, Nijeveen ~ 06-23157871 / 0522–492315
Website:
www.beau-nette.nl ~ E-mail: info@beau-nette.nl
Website: www.beau-nette.nl ~ E-mail: info@beau-nette.nl
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NIJEVEEN FEEST ‘NET EEN BEETJE ANDERS’
De derde vrijdag van juni geven we normaliter het startsein voor de Feestweek Nijeveen. Een week vol
met activiteiten en feestavonden voor jong en oud. In verband met de coronamaatregelen kan een feest
van deze omvang dit jaar niet doorgaan. Toch hebben we niet stilgezeten en presenteren wij je graag een
alternatief programma. Van 19 t/m 23 juni zijn er verschillende activiteiten georganiseerd, van een rommelmarkt op eigen oprit, een online quiz tot een fietstocht door de omgeving.
Vlaggen en tuinversiering
Als verbondenheid met elkaar roept het bestuur, samen met de Dorpsvereniging Nijeveen, op in deze week
volop te vlaggen met de Nijeveense vlag. De creatieve dorpsbewoners kunnen prijzen winnen door het
versieren van de tuin. Een vakkundige jury maakt zaterdagavond een ronde om te bepalen wie de winnaars
zijn. De mooiste versieringen leveren waardebonnen op die te besteden zijn bij de plaatselijke sponsoren.
Online Quiz via livestream
Met z’n allen thuis in actie tijdens de Online Quiz op de vrijdagavond. Een ludieke quiz voor teams via de
livestream. Gedurende de gehele avond worden allerlei vragen gesteld en er worden live opnames gemaakt
die heel het dorp kan volgen. Gezelligheid en plezier voor heel Nijeveen!
Rommelmarkt en kofferbakverkoop
Eindelijk van de overbodige spullen af? Er wordt een rommelmarkt en kofferbakverkoop gehouden op
zaterdagmiddag 20 juni. Tussen 13.00 en 17.00 uur kan iedereen zijn of haar rommel verkopen op de eigen
oprit. Kort voor aanvang worden alle locaties, waar koopjes kunnen worden gescoord, gepubliceerd op
de website.
Fietsen en kleuren
Voor de kinderen is er een kleurwedstrijd. De kleurplaten worden uitgedeeld op de scholen en moeten voor
18 juni worden ingeleverd. Ook hier zijn weer mooie prijzen te winnen. Op zondag staat een fietstocht
gepland. Sportievelingen kunnen een route van 10 of 20 km fietsen in de omgeving en onderweg zijn er
opdrachten. De start is vanaf 13.00 uur op het feestterrein en de middag eindigt om 17.00 uur.
Aanmelden activiteiten
LET OP! Voor de tuinversiering, rommelmarkt, kofferbakverkoop en online quiz is opgave nodig. Stuur
z.s.m. een mail naar info@oranjeverenigingnijeveen.nl o.v.v. de activiteit.
Net even anders
Het bestuur van de Oranjevereniging Nijeveen hoopt jullie, in deze bijzondere tijd, toch een gezellige
week te bezorgen. Samen feestvieren maar dan net een beetje anders. We wensen jullie heel veel plezier
en succes. Laten we er met elkaar een ‘onvergetelijk’ feest van maken.
Kijk voor alle actuele informatie, voorwaarden en data voor het aanmelden op:
www.oranjeverenigingnijeveen.nl
Met een feestelijke groet,
Bestuur Oranjevereniging Nijeveen

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

201811_0796_FIZZ_Lever_adv_DeMolen_01.indd 2
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AANKONDIGING ENQUÊTE OP DUURZAAMNIJEVEEN.NL
Het klimaatakkoord is van kracht. Nederland heeft zich gecommitteerd om de CO2-uitstoot in 2030 met
de helft te verminderen ten opzichte van 1990. Een monsteropgave die voor iedereen van invloed is.
Er komen grote (landschappelijke) veranderingen op Nijeveen af. En laten we niet naïef zijn; de richting
is bepaald. Tegelijkertijd is het belangrijk dat we als dorp de hand aan het stuur houden. Zonder lokale
organisatie is er geen invloed.
Uw mening is belangrijk!
Voor Duurzaam Nijeveen is hier een rol weggelegd. Wij willen namens Nijeveen gesprekspartner zijn
in de energietransitie. Om deze positie in te kunnen nemen is het belangrijk om te weten hoe u hierover
denkt. Daarom roepen wij u op om uw mening te geven en mee te denken. Vanaf 1 juli staat een
enquête op www.duurzaamnijeveen.nl. Wij doen een dringende oproep om deze in te vullen. In de
volgende 'De Molen' leest u meer informatie en volgen instructies. We gaan ervan uit dat u meedoet!
Waarom is uw mening zo belangrijk?
In de Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes. De gemeenteraad van Meppel heeft op 28 mei ingestemd met het eerste conceptbod waarin wordt ingezet op
windmolens, zon op grote daken en als laatste zon op land. Dit alles op het grondgebied van de
gemeente Meppel. U zult begrijpen dat een groot gedeelte van deze grond in Nijeveen ligt. De
uitvoering van de RES gaat daarom u ook aan!
Rol voor lokale initiatieven
Er zijn veel vragen; zijn de locaties maatschappelijk gezien acceptabel en zijn de projecten financieel
haalbaar? Wat ligt al vast en waar zit nog ruimte? De overheid streeft naar 50% eigendom voor de
lokale omgeving en verwacht dat er lokaal samengewerkt wordt met marktpartijen bij het ontwikkelen
en exploiteren van deze projecten. Een hele uitdaging. Wie pakt dit op?
Evenwichtige verdeling lusten en lasten
Vanuit de gedachte 'Lokaal eigendom geeft lokale kracht' en het streven om niet alleen de lasten maar
ook de lusten terug te laten vloeien naar Nijeveen wil de energiecoöperatie deze rol oppakken.
EC Duurzaam Nijeveen als dé gesprekspartner voor de (lokale) overheid en de verschillende, betrokken (commerciële) partijen. Ziet u dit ook zo? Onder welke voorwaarden? En bent u bereid mee te
helpen? Uw mening is belangrijk!

Harry van Dijk, Wim de Kleuver, Gerdie Westenbrink,
Hylco de Boer, Bert Flierman en Tineke Knorren
www.duurzaamnijeveen.nl | info@duurzaamnijeveen.nl | (06) 224 97 418
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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 ZORG EN WELZIJN, mw. C. Jaspers, tel. 06-11010135
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

Ons kantoor is geopend voor
besprekingen en voor de
ondertekening van akten.
Wij volgen daarbij de richtlijnen die het RIVM heeft
gesteld in verband met het
Corona-virus.
Wij bieden u daarnaast de
mogelijkheid voor telefonische
besprekingen en voor audiovisuele besprekingen.
Met gepaste voorzorgsmaatregelen kunnen akten op ons
kantoor worden ondertekend.

VOLMACHT|LEVENSTESTAMENT?

Stotijn

GOED, INTEGER EN VOORDELIG
GEREGELD BIJ:
T: 0522 - 440 473

notariaat & mediation

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

altijd scherp!

info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.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
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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

