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

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

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!
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

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

Jan Bouwknegt
Dorpsstraat 4
Nijeveen
www.jaboschilderwerken.nl
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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
Noteboomstraat 68

7941 XA Meppel

telefoon 0522 255 449

De volgende Molen verschijnt op 20 april 2021.
Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk
woensdag 14 april 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

STICHTING WELZIJN OUDEREN - JEU DE BOULES NIJEVEEN
Onlangs zijn de jeu de boules banen in Nijeveen door de gemeente weer onkruidvrij gemaakt en goed te
bespelen.
Omdat we nog steeds in de lockdown blijven en alle binnenactiviteiten nog niet kunnen plaatsvinden willen
we iedereen attent maken op deze banen. Met 4 personen mag er buiten gesport worden op voldoende
afstand. Het is juist jeu de boules wat dan goed gespeeld kan worden. Op maandagmiddag is er een vaste
groep die gebruik maakt van deze banen, maar de rest van de week zijn ze vrij. Deze banen zijn voor iedereen toegankelijk, 7 dagen per week, je hoeft geen lid te zijn van een vereniging dus wat houdt je tegen
om hier eens te kijken of met vrienden of kennissen een “balletje” te gooien
Voor iedereen die graag bezig wil zijn is er JEU DE BOULES op het terrein tussen het Kerspel en de Dorpsstraat. Kom gerust eens kijken, iedere maandagmiddag wordt hier gespeeld vanaf 13.30 uur.
Lammie van Essen

TOYOTA
DAGEN

TOYOTA YARIS

€

750,-

EXTRA INRUILVOORDEEL

TOYOTA COROLA

€

2.000,-

EXTRA INRUILVOORDEEL

TOYOTA C-HR

€

3.000,-

EXTRA INRUILVOORDEEL

NU MAXIMAAL INRUILVOORDEEL
Het zijn de Toyota Switch dagen. Hèt moment om over te stappen. Maak kennis met uw favoriete Toyota. Wordt ‘t de Aygo
met gratis cabriodak of de kersverse Auto van het Jaar 2021: de Yaris? Nu met een gratis Auto van het Jaar pakket (parkeersensoren voor/achter en instaplijsten). Meer ruimte nodig? Kies dan voor de Corolla of de C-HR. Uw extra inruilvoordeel kan
wel oplopen tot € 3.000,-*! Doe snel de KentekenCheck op toyota.nl/inruilwaarde en bereken direct uw totale voordeel.
* Actieperiode loopt van 22-03-2021 t/m 25-04-2021. De uiterste registratiedatum betreft 25-06-2021. Prijs inclusief BPM, BTW en kosten rijklaar maken. Extra
inruilwaarde is niet geldig i.c.m. Private Lease. Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden. Vraag uw Toyota dealer naar de voorwaarden. Het afgebeelde model
kan afwijken van de genoemde prijzen en voorwaarden.

VAN DER LINDE MEPPEL

Blankenstein 290, 0522-491258, www.vanderlinde-meppel.nl
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Volg De Molen
op Facebook
Altijd de
nieuwste auto’s
en (verhuis)
bussen!

www.facebook/demolen.nijeveen

Agenda

Te huur
bij jou om
de hoek!

t/m 16 april Koekactie T.O.G.
6 april
De Molen nr. 7
15 april	Algemene Ledenvergadering Dorpsvereniging Nijeveen - Online - 20.00 uur
20 april
De Molen nr. 8
4 mei
De Molen nr. 9
18 mei
De Molen nr. 10
1 juni
De Molen nr. 11
15 juni
De Molen nr. 12
29 juni
De Molen nr. 13

Autohopper van der Linde Steenwijk
Broekslagen 12 / 8331 TJ Steenwijk

autohopper.nl

MUZIKAAL EERBETOON AAN TJEERD OENEMA UIT NOORDWOLDE
Op zondag 21 maart jl. heeft de Egerländer kapel “Die Dorfplatz Musikanten” uit Oldeberkoop een muzikaal eerbetoon gebracht aan hun kapellid Tjeerd Oenema. Hij werd die dag 90 jaar en is al meer dan 80
jaar muzikant!
Vanaf 9-jarige leeftijd is muziek maken een onderdeel van zijn leven geweest. Hij is begonnen bij de dorpsfanfare Concordia te Elsloo, waar hij tevens 17 jaar dirigent is geweest. Met dit orkest behaalde Tjeerd de
ereafdeling van de KNMF.
Ook was hij actief bij diverse andere fanfares en harmonieën. Zo was hij o.a. dirigent bij De Woudklank uit
Noordwolde. En bij de Koninklijke Almelose Harmonie heeft Tjeerd vele jaren als eerste hoornist geblazen.
Het is heel bijzonder en knap om op deze leeftijd nog met zo veel overgave kwalitatief hoogstaande muziek te kunnen maken en te beleven.
In zijn dankwoord benoemde Tjeerd het sociale aspect en de warme
uitstraling van muziek.
Muzikale grenzen verleggen en de hierbij behorende nieuwsgierigheid
brachten hem er toe om medeoprichter te zijn van de huidige Egerländerkapel “Die Dorfplatz Musikanten” uit Oldeberkoop. Hier is hij nog
steeds één van de stuwende krachten die het plezier en de muzikale
kwaliteiten hoog houden.
Vanuit zijn vroegere werk als onderwijzer bracht hij ook graag muziek
onder de aandacht bij zijn leerlingen. Dat dit aansloeg blijkt wel uit het
feit dat er nog regelmatig contact is met oud-leerlingen middels een
kaartje.
Meer dan genoeg redenen om Tjeerd eens in het zonnetje te zetten.
Gezien de huidige Coronamaatregelen is hier contact over geweest
met de benodigde instanties. Deze gaven groen licht voor dit muzikaal
eerbetoon aan de jarige. Onze dank hiervoor.
“Die Dorfplatz Musikanten” wensen Tjeerd en familie een fijne tijd in
goede gezondheid toe.
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WONING GEKOCHT
HYPOTHEEK (OVER)GESLOTEN?

"Uw Pedicure in omgeving Nijeveen / Meppel"
"Uw Pedicure in omgeving Nijeveen / Meppel"

Wij voeren verschillende behandelingen uit o.a.:

vanNijeveen
eelt
"Uw PedicureVerwijderen
in omgeving
/ Meppel"
"Uw
Pedicure
in omgeving
Nijeveen / uit
Meppel"
Wij
voeren
verschillende
behandelingen
o.a.:
"Uw
Pedicure
in omgeving
Nijeveen / Meppel"
Verwijderen van een likdoorn
Verwijderen van eelt
Wij voeren verschillendeBehandelen
behandelingen
uiteen
o.a.:ingroeiende teennagel
van
voeren
verschillende behandelingen
uit o.a.:
WijWij
voeren
verschillende
behandelingen
uit o.a.:
In verband met COVID-19 volgen wij de richtlijnen van het RIVM.
Verwijderen
van
een
likdoorn
Verwijderen
van eelt
Verwijderen
van eelt
Verwijderen
van
eelt
Behandelen van een kalknagel Met gepaste voorzorgsmaatregelen kunt u bij ons terecht voor een
Behandelen
van
een
ingroeiende
teennagel
Verwijderen
van een likdoorn
Verwijderen
van
een
likdoorn
bespreking en kunnen akten op ons kantoor worden ondertekend.
Verwijderen van een likdoorn
Teennagels
knippen
Behandelen van een ingroeiende teennagel
Behandelen
van een ingroeiende
Behandelen
van
kalknagel
Behandelen
van een ingroeiende
teennagel teennagel
Behandelen van een kalknagel Teennagels lakken
Behandelen
van een kalknagel
Behandelen
van
een kalknagel
Teennagels
knippen
Teennagels
knippen
Teennagels
knippen
Teennagels
knippenAlle behandelingen eventueel ook
Teennagels
lakken
Teennagels
lakken
notariaat & mediation
bij u thuis (Ambulant)
Alle behandelingen
Teennagels
lakken eventueel
Teennagels
lakkenook
bij u Alle
thuis (Ambulant)
behandelingen eventueel ook
Uw notaris in de regio. Waarvan akte...!
Alle behandelingen
eventueel ook
behandelingen
eventueel ook
bijAlle
u thuis
(Ambulant)
Desiree Lindhout

Stotijn

bij
u thuis
Desiree
Lindhout(Ambulant)

bij u thuis (Ambulant)
Burg. Weimalaan 27

Burg. Weimalaan 27
7948 AL Nijeveen
Tel. 06 – 11848796

Desiree Lindhout
Desiree Lindhout
Desiree
Burg.
Weimalaan
27 Lindhout27
info@voetverzorging-lindhout.nl
Burg. Weimalaan
Burg. Weimalaan 27
7948www.voetverzorging-lindhout.nl
AL Nijeveen
7948 AL Nijeveen
7948 AL Nijeveen
Tel. 06 – 11848796

Tel.Tel.
06 06
– 11848796
– 11848796

profiteer van onze VOORDELIGE tarieven
en UITSTEKENDE dienstverlening:

7948 AL Nijeveen
Tel. 06 – 11848796
info@voetverzorging-lindhout.nl
www.voetverzorging-lindhout.nl

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

info@voetverzorging-lindhout.nl
www.voetverzorging-lindhout.nl
info@voetverzorging-lindhout.nl
info@voetverzorging-lindhout.nl

www.voetverzorging-lindhout.nl
www.voetverzorging-lindhout.nl

HOVENIERSBEDRIJF

altijd scherp!

Kerkweg 46A
Giethoorn
06-57 31 45 14
info@peterdolfsma.nl
www.peterdolfsma.nl

aanleg | onderhoud | renovatie | advies

Wij bezorgen ook in Nijeveen

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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GEEN NEGATIEF REISADVIES VOOR DE WEL!
Hoewel op de dag van de landelijke persconferentie door premier Rutte
bekend werd gemaakt dat het negatief reisadvies is verlengd, werd er
voor de leerlingen van Kindcentrum De Wel uit Nijeveen een uitzondering
gemaakt: zij gingen dinsdag 23 maart jl. op ‘Rekenreis’.
De Wel doet sinds jaar en dag mee aan
‘De Grote Rekendag’. De Grote Rekendag is een dag voor de groepen 1 tot
en met 8 die helemaal in het teken van
rekenen staat. Doormiddel van onderzoekend leren en speelse opdrachten
kwamen de leerlingen er opnieuw
achter dat rekenen zoveel meer is dan
alleen sommen maken.
De leerlingen waren goed voorbereid en hadden hun paspoort meegenomen naar het kindcentrum. Daar aangekomen werden zij door stewards
en stewardessen ontvangen en ingecheckt. Daarna kon de Rekenreis
beginnen, maar niet voordat de kinderen gescand werden op metalen!

DOS’46 CONTINUEERT SAMENWERKING BOUMAN EN WESSEL
De TC en het bestuur van DOS’46 zijn verheugd te
mogen meedelen dat de technische staf van de selectie van DOS’46 voor het komende seizoen rond is.
Werd eerst al Michel Zink gecontracteerd als trainer/
coach voor de reserves, afgelopen week werd ook
de samenwerking met Edwin Bouman en Rick Wessel
gecontinueerd. Bouman startte begin dit seizoen als
eindverantwoordelijke, voor Wessel wordt het zijn
vierde seizoen bij de selectie.
DOS’46 bouwt onder leiding van de staf aan een nieuwe groep en bekroonde afgelopen periode een goed
seizoen met een plek in de play-offs. Daarbij worden
belangrijke punten vanuit het beleid uitgevoerd:
nieuwe spelers werden ingepast en er wordt veel
aandacht besteed aan het opleiden van jonge spelers.
Het bestuur is erg blij met deze contractverlenging en is er van overtuigd hiermee weer een stap te zetten
in de wederopbouw van de selectie, die op termijn de top van Nederland weer wil bestormen.
Foto’s: Marco Spelten / Actiefotografie.nl

Wij willen een ieder hartelijk danken voor de vele
blijken van medeleven na het overlijden van
mijn lieve man, onze trotse vader en opa

Jan Snijder
Het heeft ons ontroerd en steun gegeven.
Noordeinde 20
7941 AT Meppel
06 - 132 641 52
info@wenne-merkkleding.nl

Froukje
Kinderen en kleinkinderen

Openingstijden:
di. t/m vr. : 10.00 - 16.00 uur
zaterdag
: op afspraak

Nijeveen, maart 2021
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OPVOLGING FRANS VENEMA
Over een jaartje zijn er alweer gemeenteraadsverkiezingen. Dat lijkt nog ver weg, maar voor mij betekent
het dat ik dan na 24 jaar volksvertegenwoordiger/raadslid te zijn geweest het stokje ga overdragen. Daarom
wil ik vragen of er Nijeveners zijn die mij willen opvolgen bij Sterk Meppel.
Het is veelzijdig werk, want je houdt je met heel veel vraagstukken bezig. Zoals een passende infrastructuur van de gemeente Meppel zodat de stad vanuit het buitengebied en Nijeveen goed bereikbaar is. Dit
zal aandacht blijven vragen. Nijeveen, Rogat, Broekhuizen, De Schiphorst en het buitengebied horen erbij!
Het is heel interessant werk om te doen. In de eerste plaats ben je volksvertegenwoordiger en maak je
mede het beleid op tal van terreinen. In de tweede plaats controleer je het college. Verder maak je als
raadslid vlogs, schrijf je stukjes voor de nieuwsbrieven en sta je geregeld op straat om met onze inwoners
in gesprek te gaan.
Het vraagt wel om een tijdsinvestering, gemiddeld moet je toch wel aan 10 uur per week denken.
Wil je samen in de fractie van Sterk Meppel vooruit kijken naar wat voor de gemeente Meppel belangrijk
is, laat het me dan weten. Ik vertel je er graag meer over.
Frans Venema, 05222-491660

HONDENPOEP
Beste hondenbezitters van Nijeveen,
Bij de gereformeerde kerk mogen geen honden poepen, maar het ligt er toch! We hebben het hek achter
de kerk daarom gesloten. Willen jullie opruimen wat uw viervoeter achterlaat!
Alvast bedankt.
CvK gereformeerde kerk Nijeveen

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.

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

Daarom kiest u
voor RegioBank

Veldsink Faber

Nijverheidsweg 15
7948 NE Nijeveen
T 0522-490094
E bankzaken@nijeveen-veldsink.nl
I www.veldsink.nl
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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, oever21@xs4all.nl, www.fysionijeveen.nl. Behandeling volgens afspraak.
FYSIOTHERAPIE PRIMA LIFE Nijeveen, Fysiotherapie, Sportfysiotherapie, Kinderfysiotherapie, Specialisatie
nieuwe knieën en heup en kruisbandletsel. Op verzoek huisarts is behandeling aan huis ook mogelijk. In
Dorpshuis De Schalle, Nieuweweg 27, 7948 AA Nijeveen. Tel.nr.: 0522-237530
STICHTING WELZIJN OUDEREN NIJEVEEN:
KLEINE NODENDIENST: tel. 06-48065216
GEBRUIK DUOFIETS: mw. A. Bouma, tel. 06-21497902
INFORMATIEPUNT ZORG EN WELZIJN: mw. C. Jaspers, tel. 06-11010135
SERVICEPUNT BIBLIOTHEEK NIJEVEEN Het servicepunt van de bibliotheek is nog gesloten.
De gereserveerde boeken worden door de vrijwilligers bij u thuis gebracht.
TANDHEELKUNDIG CENTRUM NIJEVEEN, Dorpsstraat 6d, 7948 BR Nijeveen, tel. 0522-492338. Behandeling
volgens afspraak. Spoeddienstregeling te beluisteren via het antwoordapparaat of www.tandartsnijeveen.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

Nijverheidsweg 10
7948 NE Nijeveen
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T 0522 49 26 80
F 0522 49 26 74

info@kroesnijeveen.nl
www.kroesnijeveen.nl

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

Van Beek
Schilderwerken
Voor al uw schilderwerk

Industrieweg 3 • 7944 HT Meppel • 0522 78 52 49

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

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

