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

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

7941 XA Meppel

telefoon 0522 255 449

De volgende Molen verschijnt op 18 mei 2021.
Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk
woensdag 12 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

MS COLLECTEWEEK VAN 28 JUNI T/M 3 JULI 2021: COÖRDINATOR GEZOCHT IN NIJEVEEN!
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 een coördinator in Nijeveen. Want zonder coördinator kan de collecteweek hier
niet doorgaan. Hierdoor lopen we veel giften mis. 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 de ondersteuning van deze mensen moet daarom
doorgaan. Help jij ons in de strijd tegen multiple sclerose (MS)?
Word coördinator!
Een collectecoördinator is bij ons een zeer gewaardeerde spin in het web van de collecte. Van het contact
met de collectanten tot het online bestellen van de collectematerialen. In plaatsen met veel collectanten
is vaak ook een assistent-coördinator actief zodat de taken verdeeld kunnen worden. En uiteraard is er de
benodigde ondersteuning vanuit de medewerkers van het kantoor in Rotterdam. Het is een uitdagende
en hele leuke vrijwilligersklus voor een goed doel!
  
Meer informatie en aanmelden: www.nationaalmsfonds.nl/collecteren

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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DE MOLEN

Nijverheidsweg 10
7948 NE Nijeveen

T 0522 49 26 80
F 0522 49 26 74

info@kroesnijeveen.nl
www.kroesnijeveen.nl

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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DE MOLEN

Agenda

BEDANKT
“Even was ik de regie kwijt en werd totaal
verrast op maandag 26 april.
Ik wil dan ook iedereen bedanken voor de
felicitaties, bloemen, kaartjes en telefoontjes
welke ik heb ontvangen na de uitreiking van
mijn lintje, lid in de orde van Oranje Nassau,
gekregen voor mijn geleverde diensten aan
de gemeenschap.”

11 mei Inleverdatum kopij voor De Molen
13 mei	Ommetje om De Veurdeale Veendijk 2, Havelte
18 mei De Molen nr. 10
28 mei	NL Doet Schoonmaakactie dorpskern
door DVN en beide basisscholen
29 mei	NL Doet Schoonmaakactie buitengebied De Schalle - 9.00-12.00 uur
1 juni De Molen nr. 11
15 juni De Molen nr. 12

Lammie van Essen

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

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.

TESTAMENT MAKEN?

Wij bieden u daarnaast de mogelijkheid
voor telefonische besprekingen en voor
audio-visuele besprekingen.
Met gepaste voorzorgsmaatregelen
kunnen akten op ons kantoor
worden ondertekend.

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
3
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DRENTSE MUSEA BIEDEN ONLINE PROGRAMMA VOOR SCHOLEN
Jaarlijks worden er dankzij het vervoersproject Culturele Mobiliteit
duizenden Drentse basisschoolleerlingen en ruim 2.000 vmbo’ers
vervoerd naar de grote culturele instellingen in de provincie. Nu dit
vanwege corona niet mogelijk is bieden de musea ‘Culturele Mobiliteit in de klas’; een aantal digitale lessen en gastlessen waarin
leerlingen toch kennis kunnen maken met het Meisje van Yde, de
prehistorie en bijvoorbeeld het leven in de proefkolonie.
Scholen kunnen in een 360 graden ontdekkingstocht leerlingen kennis laten maken met de 18e-eeuwse bewoners van het Ontvangershuis
in Assen. Ze kunnen ook een archeoloog in de klas halen of een gastspreker die vertelt over de Tweede
Wereldoorlog. Leerlingen kunnen in een online-quiz een eeuwenoud raadsel in het archief oplossen of
een eigen Proefkolonie bouwen tijdens een spannend computerspel van Museum De Proefkolonie. Het
jubilerende Museum De Buitenplaats biedt gratis lesbrieven en creatieve opdrachten rond een kunstwerk.
Het vmbo en het praktijkonderwijs kunnen ook een ex-gedetineerde uitnodigen of een stilleven leren
maken. De programma’s zijn allemaal te vinden op de website van Stichting Kunst & Cultuur.
Culturele Mobiliteit biedt normaal gesproken educatieve programma’s in het Gevangenismuseum, Museum
De Buitenplaats, Museum De Proefkolonie, Drents Archief, Drents Museum, Herinneringscentrum Kamp
Westerbork en Hunebedcentrum. Het biedt leerkrachten de mogelijkheid om kunst en erfgoed tastbaar
te maken voor alle leerlingen, ook zij die nooit met familie een museum bezoeken. Leerlingen maken zo
kennis met de verhalen uit de Canon van Drenthe en beeldende kunst en worden uitgedaagd om zelf
dingen te onderzoeken en hun creativiteit te gebruiken. In de online programma’s gebeurt nu hetzelfde.
Het project Culturele Mobiliteit is jaarlijks mogelijk dankzij een financiële bijdrage van de provincie Drenthe.
Hierdoor hoeven scholen slechts een geringe financiële bijdrage per leerling te betalen voor het busvervoer en het programma in het museum. Stichting Kunst & Cultuur regelt het busvervoer waardoor ook de
logistieke planning uit handen wordt genomen.

13 mei Hemelvaartsdag

Zondag
9 mei is het Moederdag!!
Wij bezorgen ook in Nijeveen
Bezorging op zondag is mogelijk!!

HOVENIERSBEDRIJF

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

aanleg | onderhoud | renovatie | advies
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OVERHEK
OVERHEK
Hebben jullie enig idee hoeveel dierennamen er wel in molens voorkomen? Sommigen zijn zeer
streekgebonden. Ook zijn er die in alleen in een bepaalde soort molen genoemd worden. Als gids in de
molen (iets wat er de laatste jaar niet van is gekomen) vraag je het vaak aan kinderen nadat de
veiligheidsregels zijn uitgelegd. “Weten jullie wel hoeveel dierennamen hier in onze molen voorkomen?”
Als je er onderweg dan een paar verteld hebt, is de laatste wel de uitdrukking die altijd onthouden worden.
“Als jullie straks weer omlaag klauteren, is het met de neus naar de steile trap en dus achteruit. Dit noemen
we hier de kreeftengang”. Zo zal ik er nog een paar opnoemen:
BEER:

BOKKEPOOT:
BOKKEPOOT:
BRASEM:
EZEL:

HANETREE:
HONDENHOKJE:
HONDSOREN:

JUFFER:
KALF:
KIKKERS:
KRAAIENPOTEN

PAARD:

RAVENWIEL:
REE:
SPIN:

Een ander woord voor stormbalk. In onze molen heet
deze zware balk: burgemeester.
Deze balk zit boven in de kap, direct achter de wieken.
Verdikking van de zwichtlijn bij alle molens met zeilen.
Smeerspaan voor smering van de kruiring.
Een verdikking van de belangrijkste draagbalk in een
standerdmolen. Een correctie tegen verzakking.
Verticale balk, ook in onze molen aanwezig,
waarin de vangbalk is bevestigd.

ezel

Klein trapje, in de kap. Hulpmiddel om
vanaf de hoogste zolder de kap in te komen.
Te vinden in pelmolens.
Zware schoor tussen een achtkantstijl en het
boventafelement.

hondsoor

1e zaagmolen(1592), Deze was gebouwd op een vlot.
Korte verbindingsbalk in wipmolens.
De haakjes op de roeden(wieken) om de zeillussen
vast te zetten. Bij alle molens met zeilen.
Hulpschoren onder de stelling. Komt het meest
voor bij molens uit noordelijke provincies.
Ook bij molen Sterrenberg.
Balkconstructie onder de liggende maalsteen.
Hierin zit een scharnierende balk waarmee je de loper,
dat is de bovenste maalsteen, kunt lichten.
Te vinden in pelmolens.
Zware balken in papier- en oliemolens.
Zit is de askop. Alleen te vinden bij molens met een
wiekverbetering, zoals zwichtsystemen. Ook aanwezig
op onze molen. Precies in het hart van de wieken

SPINNEKOP:

Klein molentje met aangepaste constructie.
Te herkennen aan de andere hoek waaronder de
wieken achterover staan.
VARKEN:
Handveger in de oliemolen.
VARKENSREUZEL: Smeermiddel voor bijv. de bovenas.
Wordt ook gebruikt in molen Sterrenberg.
VINK:
Steunstuk voor schoor of spruit.
VINK:
Verankering aan het onderste deel van de schoren
van de stelling.
WOLFJE:
Benaming voor een kleine molensteen.
ZWALUWSTAART: Verbindingsconstructie. Te vinden in alle molens.

paard
spin

Leuk om te weten. Alle onderdelen van de molen hebben dus een naam. Ook andere namen dan van
dieren. Hopelijk kunnen we die nog eens aan jullie uitleggen, maar dan in de molen.
Molenaar Sterrenberg
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BESTE LEZERS VAN “DE MOLEN” IN NIJEVEEN
Op het verzoek wat onze dochter Mieke Bartelds in molen nr. 5 deed, werd door veel mensen gereageerd.
Veel kaarten werden ter eer van onze verjaardagen gestuurd, door ons bekende maar ook onbekende
Nijeveners. Hartelijk dank voor alle fijne, hartelijke reacties.
Maar onze verjaardagen verliepen niet, zo als wij hadden gedacht. Tiny kreeg in de nacht van 27 naar 28
maart op haar verjaardag (28 maart) te maken met een hartinfarct. Nadat in Isala Zwolle een “stent” was
geplaatst, kreeg ze een hartstilstand. Na 2 “schokken” ging haar hart gelukkig weer zijn normale werk
doen. Op mijn (Bertus) verjaardag (31 maart) kwam ze weer thuis. Voor mij een prachtig cadeau dus. Tiny
vind: Ik had ook een mooi cadeau op mijn verjaardag. Wie kan er nou zeggen: IK heb een “stent” op
mijn verjaardag gekregen. Gelukkig gaat het nu heel goed met haar.
Mooi dat veel mensen uit Nijeveen hebben gereageerd. Dat heeft ons heel goed gedaan en een prettig warm
gevoel gegeven. Wij denken ook nog vaak aan de tijd, dat we met veel plezier in Nijeveen mochten wonen.
Hartelijke Groeten van Tiny en Bertus Hamberg Markt 1-46, 7902 BK Hoogeveen

In verband
met Hemelvaartsdag
is de uiterlijke inleverdatum

LET OP!
Inleverdatum
kopij
vervroegd

dinsdag 11 mei

NL DOET SCHOONMAAKACTIE NIJEVEEN OP 28 EN 29 MEI 2021
Op vrijdag 28 mei gaat DVN samen met de beide basisscholen zwerfvuil
opruimen in de kern van het dorp.
En op zaterdag 29 mei organiseert DVN weer een schoonmaakactie voor
het buitengebied en de doorgaande wegen. Hiervoor verzamelen we op
zaterdag om 9.00 uur bij De Schalle. We hopen dan te kunnen beginnen met
een kop koffie (afhankelijk van de dan geldende maatregelen ivm corona)
en gaan daarna op pad tot 12.00 uur om zwerfvuil op te ruimen in het buitengebied.
Materialen om het zwerfvuil op te ruimen (plastic zakken, prikstokken) worden door de gemeente beschikbaar gesteld. Graag wel zelf een veiligheidshesje meenemen!
Aanmelden kan via Jeanie Schrotenboer (tel.nr.: 06-18572485).
Maar ook als je je niet aanmeldt, kun je uiteraard meehelpen op deze zaterdagochtend!
Vele handen maken licht werk én een schoon dorp!

SKATEBAAN NIJEVEEN

  
Nijeveen krijgt zijn eigen skatebaan. Dit is al een aantal jaar een grote wens van de jongeren in het
dorp. Er is in het dorp toch een kleine overlast van skaters en zij zochten een plek voor hun hobby/sport.
De afgelopen 2 jaar zijn de jongerenwerker, DVN en een aantal jongeren hiermee bezig geweest om het
gerealiseerd te krijgen en nu is het eindelijk zover! Mede door hulp van de gemeente, onze wijkregiseur
en wijkwethouder is het gelukt.
De skatebaan komt naast de pannakooi en kan
voor meerdere doeleinden worden gebruikt; met
je rolschaatsen, met je skeelers en misschien zelfs
met je fietsje. De jeugd wil ook clinics gaan geven.
Al met al zijn we heel blij dat het gaat gebeuren en hopen begin dit jaar te gaan bouwen.
Dit wordt gedaan door een erkend bedrijf en
alle toestellen die er op komen zijn gecertificeerd,
zodat alles veilig gebruikt kan worden.
We zijn de gemeente Meppel dankbaar voor hun
hulp bij het realiseren van de skatebaan!
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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.

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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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

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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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

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

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

