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

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

Altijd de
nieuwste auto’s
en (verhuis)
bussen!
Klussenbedrijf

Te huur
bij jou om
de hoek!

"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

Autohopper van der Linde Steenwijk
Broekslagen 12 / 8331 TJ Steenwijk

autohopper.nl
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Noteboomstraat 68

7941 XA Meppel

telefoon 0522 255 449

De volgende Molen verschijnt op 4 mei 2021.
Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk
woensdag 28 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

DUO-FIETS STICHTING WELZIJN OUDEREN NIJEVEEN

Zoals u allemaal in de Meppeler Courant hebt kunnen lezen zijn we een samenwerking aangegaan met
Kolderveen 17 wat betreft het gebruik van de DUO-fiets.
Voor de gebruikers uit Nijeveen verandert alleen het afhaalpunt van de fiets. Deze is nu gestationeerd op
Kolderveen 17, waar ook het reguliere onderhoud, schoonmaken, volle banden en volle accu wordt geregeld. Voor groter onderhoud blijft Grada rijwielen de aangewezen plaats.
Het weer wordt beter, de zomer is in aantocht en dan wordt ook de verleiding om er even uit te gaan
groter, vooral in deze Coronatijd.
Dus aarzel niet en bel het contactpunt om de DUO-fiets van Stichting Welzijn Ouderen voor een dagdeel
te huren voor € 2,50.
Vooral om deze tijd van het jaar is dit genieten.
Telefoonnummer: 06 21497902
U kunt op dit nummer doorgeven op welke datum, dagdeel en tijdstip u de fiets wilt gebruiken.
De fiets gebruiken is mogelijk op vele manieren; als fietser met iemand die het moeilijk zelf kan, u kunt
zelf niet of moeilijk fietsen en wilt graag fietsen met familie of kennissen, of u kunt moeilijk fietsen en wilt
graag een vrijwilliger mee. Bij het bespreken van de fiets dit graag doorgeven.
Op het moment dat u de fiets gaat ophalen worden er verdere instructies gegeven.

URZO
Damesmode
Slaapcomfort

Noteboomstraat 7
7941
XD Meppel
Bedrijfskleding
T 0522 - 25 28 21
Regenkleding
www.urzo.nl

GORDIJNEN
ZONWERING

Huishoudtextiel

tel. 05220 - 61022

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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PVC VLOEREN
TAPIJT

Wij verhuize
n
medio 2021 n
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industrieterr
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Blankenstein

DE MOLEN

Nijverheidsweg 10
7948 NE Nijeveen

In het Drentse deel van het Waterschap Drents Overijsselse Delta kunnen
agrariërs meerjarige bufferstroken aanleggen en beheren langs watervoerende watergangen.
Het doel is om de waterkwaliteit te verbeteren.
Melkveehouders, akkerbouwers en telers van intensieve gewassen kunnen
meedoen. In totaal is er ruimte voor circa 250 km bufferstroken.
Het project loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2023.
Meer informatie? https://tinyurl.com/27pbuaww
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T 0522 49 26 80
F 0522 49 26 74

info@kroesnijeveen.nl
www.kroesnijeveen.nl

DE MOLEN

Agenda
20 april
1-2 mei
4 mei
18 mei
1 juni
15 juni
28 juni-3 juli
29 juni
13 juli
13-16 juli

De Molen nr. 8
Tiptop tuinen weekend
De Molen nr. 9
De Molen nr. 10
De Molen nr. 11
De Molen nr. 12
Collect Nationaal MS Fonds
De Molen nr. 13
De Molen nr. 14
Fiets4Daagse

ICARE, NOORDERBOOG EN ISALA ORGANISEREN ONLINE CARRIÈRECAFÉ
Ontdek op 21 april welke loopbaan bij jou past!

De zorg heeft zovéél mogelijkheden. Toch zijn er momenteel weinig online mogelijkheden om je te oriënteren. Zit jij nog op je plek? Of ben je juist op zoek naar een opleiding of ander werk? Maak kennis met
ons. Icare Verpleging & Verzorging, Noorderboog en Isala organiseren op woensdag 21 april van 19.00 tot
21.15 uur een Online Carrierècafé.
Het carrièrecafé is bedoeld om geinteresseerden kennis te laten maken met loopbaanmogelijkheden in
de wijkverpleging, ouderenzorg en ziekenhuiszorg. In zes korte workshops komen professionals aan het
woord die vertellen over hun werk en de mogelijkheden die er binnen de organisaties zijn. Deelnemers
kunnen in gesprek gaan met de professionals en vragen stellen.
Voor wie
Het Online Carrièrecafé is voor iedereen die interesse heeft in een opleiding of baan in de zorg. Ook verpleegkundigen en verzorgenden die al een tijdje werken en zich willen oriënteren op een vervolgstap kunnen
deelnemen. Meer informatie over het programma en de workshops is te vinden op: https://werkenbijicare.nl/
carrierecafe .Om deel te kunnen nemen is het vooraf aanmelden bij één of meerdere workshops van belang.

DRENTSE FIETS4DAAGSE 2021 GAAT DOOR
Het bestuur van de Drentse Fiets4Daagse
is er na overleg met diverse partijen
van overtuigd dat de editie 2021 door
kan gaan. Natuurlijk zal de editie van
13 t/m 16 juli veilig georganiseerd worden. Deelnemers kunnen alleen online
inschrijven en de organisatie zal met
tijdsloten werken om te voorkomen dat
teveel deelnemers tegelijk starten.
De komende periode zorgen de zeven
startplaatsen ervoor dat er weer hele
mooie routes uitgezet worden, zodat
iedereen weer kan genieten van het
prachtige Drentse landschap en de
Drentse gastvrijheid.
Voorzitter Jan Broertjes: “Iedereen is
eraan toe om er weer lekker op uit te
gaan. Met de maatregelen die we nemen en de verwachte vaccinaties, gaan we er prachtige en veilige
fietsdagen van maken.”
Meer informatie over de exacte invulling van de Drentse Fiets4Daagse zal vanaf 15 mei op de website www.
fiets4daagse.nl te lezen zijn, waarna deelnemers zich kunnen inschrijven.
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Zuideinde 53, Meppel | (0522) 25 27 21 | info@lever.nl | www.lever.nl

Zoekt u lotenbloks voor uw vereniging of stichting?
Kijk op:

Lotenbloks.nl
Lotenbloks.nl is een initiatief van

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

MS COLLECTEWEEK VAN 28 JUNI T/M 3 JULI 2021:
COLLECTANTEN GEZOCHT IN NIJEVEEN (MEPPEL)!
Van 28 juni t/m 3 juli 2021 vindt de landelijke huis-aan-huiscollecte van het Nationaal MS Fonds plaats. We
zijn hard op zoek naar collectanten in Nijeveen (MEPPEL). Help jij ons in de strijd tegen de zenuwslopende
ziekte multiple sclerose (MS)?
Word collectant
We zijn op zoek naar collectanten! Collectanten kunnen ervoor kiezen om huis-aan-huis of thuis vanaf de
bank te collecteren. De opbrengst van de landelijke collecteweek is van essentieel belang voor de 25.000
mensen met MS in Nederland die iedere dag met een ziekte moeten leven die hun zenuwen letterlijk sloopt.
Onderzoek naar MS en onze strijd tegen MS moet daarom doorgaan.
Collecteren kost maar twee uurtjes tijd per jaar. En het is nog leuk ook!
Ziekte van het centrale zenuwstelsel
MS is een ziekte van het centrale zenuwstelsel. Doordat er iets mis is in het afweersysteem, wordt de laag
om de zenuwen aangevallen en beschadigd. Hierdoor komen signalen van en naar de hersenen niet (goed)
door, waardoor verlammings- en uitvalsverschijnselen optreden. In Nederland hebben 25.000 mensen MS
en elk jaar komen hier zo’n 1000 mensen bij. De eerste symptomen treden meestal op tussen het 20e en
40e levensjaar. Dat maakt MS de meest invaliderende ziekte onder jonge mensen.
Onderzoek hard nodig
Er is nog geen oplossing voor MS. Onderzoekers weten niet hoe MS ontstaat en hoe de ziekte te genezen
is. Onderzoek is daarom hard nodig. Het Nationaal MS Fonds besteedt de opbrengst uit de MS Collecteweek
onder andere aan wetenschappelijk onderzoek naar betere behandelingen en een betere kwaliteit van
leven voor mensen met MS.
Meer informatie en aanmelden: www.nationaalmsfonds.nl/collecteren
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TIPTOP TUINEN WEEKEND OP 1 & 2 MEI

Vrijwilligers in de gemeente Meppel knappen in één weekend zoveel mogelijk tuinen op.
Op 1 en 2 mei mobiliseert vrijwilligersplatform Meppelvoorelkaar zoveel mogelijk vrijwilligers om tuinen
op te knappen van mensen die dit zelf niet zo makkelijk kunnen. Ouderen, mensen met een beperking,
(chronische) ziekte of andere hindernis om zelf de tuin aan te pakken, worden dan ook uitgenodigd om
hun hulpvraag op het online platform te plaatsen. Vrijwilligers kunnen zich via de website opgeven en zelf
een afspraak plannen om op 1 of 2 mei te helpen in de tuin.
Heggen snoeien en grasmaaien favoriet
www.Meppelvoorelkaar.nl is een platform dat vrijwilligers koppelt aan mensen en organisaties die wel
wat hulp kunnen gebruiken. Elk jaar worden in de lente erg veel vragen over het opknappen van tuinen
geplaatst. Vooral heggen snoeien, grasmaaien en lenteklaar maken van de tuin zijn favoriet. Daarom is er
dit jaar voor gekozen om extra aandacht aan deze hulpvragen te besteden en zoveel mogelijk mensen op
te roepen om te helpen.
‘’Daarom gaan we deze keer een heel weekend organiseren! Tijdens het TipTop Tuinen Weekend op 1 en
2 mei worden alle deelnemers gevraagd een ‘voor’- en ‘na’- foto van de tuin op Instagram of Facebook te
plaatsen. Zo kunnen we het gevoel samen iets bereikt te hebben toch nog met elkaar delen”, aldus projectleider Lianne Dolstra.
Coronaproof vrijwilligerswerk
Het TipTop Tuinen Weekend zorgt voor coronaproof vrijwilligerswerk, aangezien het in de buitenlucht
plaatsvindt en gemakkelijk op 1,5 meter gedaan kan worden. Vrijwilligers kunnen zich opgeven via www.
meppelvoorelkaar.nl. Hier zien zij gelijk alle hulpvragen die met tuinen te maken hebben. Nadat er contact
gelegd is, spreken beide partijen af hoe zij het TipTop Tuinen Weekend invullen. Van een uurtje grasmaaien
tot twee dagen de hele tuin opnieuw inrichten: alle inzet wordt ontzettend gewaardeerd.

Bouwtekeningen &
Grootformaat
posters
Grootformaat tekening of poster nodig? Dan ben je bij ons aan het juiste adres.
Wil je een kopie of scan van een bestaande tekening of een print van een pdf?
Het kan allemaal!

www.kleen.nl

Wil jij helpen om een tuin op te knappen of heeft jouw tuin wel een opknapbeurt verdiend? Kijk op
www.meppelvoorelkaarnl/vrijwilligerswerk-doen/tiptoptuinenweekend om je aan te melden.

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

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
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PROEFTUIN NIEUW PUBLIEK IN NOORD-NEDERLAND
De vraag hoe culturele instellingen een breder publiek kunnen bereiken houdt de sector al jaren bezig. Het is deze vraag
die dit jaar in Noord-Nederland centraal staat in de Proeftuin
Nieuw Publiek. De proeftuin wordt uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen en Stichting Kunst & Cultuur in opdracht
van de overheden verenigd in We the North.
Hoe kun je een nieuw publiek interesseren voor al het moois
dat de theaters en theatermakers in Noord-Nederland te
bieden hebben? In de Proeftuin Nieuw Publiek gaan theaterprogrammeurs en theatermakers proberen meer mensen te
interesseren voor hun voorstellingen. Hoe kun je potentiële bezoekers interesseren voor het aanbod? Hoe
kun je de voorstellingen laten aansluiten bij de leefwereld van de ‘niet-bezoekers’. Via sociale media wordt
iedereen gevraagd aan deze discussie bij te dragen. Op www.proeftuinnieuwpubliek.nl zijn de links te vinden.
Het onderzoek start met gesprekken met theaterdirecties, theaterprogrammeurs, makers en (niet-)publiek
om beter te begrijpen hoe het culturele aanbod nu aansluit bij de leefwereld van mensen. De Proeftuin
biedt vervolgens podia en makers de kans om nieuwe plannen te ontwikkelen voor het bereik van nieuw
publiek en deze uit te proberen in producties die in najaar van 2021 geprogrammeerd staan.
Achtergrond
Op verzoek van de Minister van Cultuur is in 2018 een regioprofiel voor het Noorden opgesteld: We the
North. Hierin staan het noordelijke culturele ecosysteem en de ambities beschreven. In lijn met deze ambities
is een aantal proeftuinen opgezet op het gebied van meertaligheid, beeldende kunst en publieksbereik.
De laatste ambitie krijgt vorm in de Proeftuin Nieuw Publiek. De Proeftuin is mogelijk dankzij financiële
steun van We the North, het Fonds voor de Podiumkunsten en VSBfonds.

JEUGDORKEST SYMFONICA IN D GAAT ONLINE - DE INSCHRIJVING IS GEOPEND!
Symfonica in D, het grote jaarlijkse
Drentse projectorkest voor jongeren van 7 t/m 20 jaar, wordt in een
speciaal jasje gestoken. Omdat het
project afgelopen najaar niet door
kon gaan, is van deze editie een
online versie gemaakt. De Drentse
zangeres Martijje schreef speciaal
hiervoor een lied, getiteld ‘Zelfs
dan’.
Het nummer ‘Zelfs dan’ gaat over
muziek! Muziek is er altijd! Als alles
anders gaat dan je zou willen en
dingen niet doorgaan kun je altijd
Foto: Kunst en cultuur
luisteren naar muziek en muziek blijven maken. Het lied zal in een arrangement van Wijnand van Klaveren worden uitgevoerd door tientallen
jonge musici en leden van kinderkoren uit de hele provincie. De laatste jaren deden zo’n honderd jonge
muzikanten en zangers mee aan deze happening en de organisatie hoopt ze allemaal terug te zien bij de
online versie van het projectorkest. Ook nieuwe deelnemers zijn welkom!
Wegens corona vinden de repetities online plaats. Alle muziekpartijen kunnen via de website Symfonica
in D na aanmelding worden gedownload en met de eigen muziekdocent worden ingestudeerd. De organisatie hoopt voor de zomer opnames van alle deelnemers te maken. Op 31 oktober tijdens de live-editie
van Symfonica in D in het Atlas Theater in Emmen wordt het nummer alsnog live gezongen en gespeeld.
Symfonica in D wordt jaarlijks georganiseerd door De Kunstbeweging Emmen, Stichting Kunst & Cultuur,
ICO in Assen, Scala Hoogeveen en Meppel en vele particuliere muziekdocenten uit heel Drenthe.
Deze editie van het project wordt financieel ondersteund door Provincie Drenthe, Gemeente Emmen, Prins
Bernhard Cultuurfonds Drenthe en Stichting Ru Sevenhuijsen.
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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

TOYOTA
DAGEN

TOYOTA YARIS

€

750,-

EXTRA INRUILVOORDEEL

TOYOTA COROLLA

€

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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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.
Behandeling aan huis in Nijeveen en directe omgeving. Gratis inloopspreekuur.
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

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

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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Salon

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

t
g
e
n
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

