
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

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

Kwekerij en Tuincentrum

BERT 
VISSCHER

  Kolderveen 21  Nijeveen 
Tel. 0522-491853

BEPLANTING:
Heesters, bomen, vaste planten, 
klimplanten

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



www.loonbedr i j fb i jker.n l

Autohopper van der Linde Steenwijk
Broekslagen 12 / 8331 TJ Steenwijk

autohopper.nl

Te huur
bij jou om
de hoek!

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

0521 745 017

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



 

41e jaargang nr. 14, 13 juli 2021

De volgende Molen verschijnt op 24 augustus 2021.

Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk 

woensdag 18 augustus 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

DE KWF COLLECTE VAN 6 SEPTEMBER T/M 11 SEPTEMBER 

Het team Nijeveen KWF collecte stopt er mee, wij als wijk van Meppel geven het terug aan het KWF bestuur 
van Meppel.
Als er mensen in Nijeveen zijn die wel willen collecteren of helpen met het organiseren kunt u bellen met 
mevr. H. Kuurman, secretaresse KWF Meppel, tel. 06-10058901 of een mail naar kuurmanh@gmail.com 

SMALL VILLA´S IN DANNINGE ERVE VAN DE BAAN
ChristenUnie vroeg college om opheldering

De Small Villa ’s op de locatie Danninge Erve zijn van de baan. Er was onrust ontstaan bij de bewoners in 
het gebied die hun woning hadden gekocht met andere verwachtingen. Een ontwikkelaar diende een 
aanvraag voor 17 small villa’s in op die locatie en zette daarmee de omwonenden voor het blok. Het parti-
cipatieproces is niet goed verlopen, erkent ook het college na vragen van Gert Stam van de ChristenUnie.

Op een locatie in Danninge Erve waar drie woon- werkkavels waren gepland had het college aan een 
ontwikkelaar de suggestie gedaan om op die locatie 17 small villa’s te realiseren. Een ontwikkelaar diende 
een aanvraag in zonder met de omwonenden te overleggen. De bewoners trokken bij raadsfracties aan de 
bel. “Ons is een grotendeels vrij uitzicht en een rustige woonomgeving beloofd”, zeiden de omwonenden. 
“Daar is met dit plan geen sprake meer van”. Gert Stam van de ChristenUnie nam het voor hen op door 
het college om opheldering te vragen.
Uit de beantwoording blijkt dat het college alleen medewerking wilde verlenen als er een bestemmings-
planprocedure zou worden gevoerd. Dat heeft de initiatiefnemer niet gedaan. Toen er een aantal maanden 
later wel een informatiebijeenkomst werd belegd, voelden de omwonenden zich nog niet serieus genomen 
door de ontwikkelaar. Het college schrijft aan de ChristenUnie dat de minimale vereiste voor burgerpar-
ticipatie is dat plannen nog openstaan voor wijzigingen op basis van de reacties uit de participatie. Dat is 
niet gebeurd. Het college schrijft nu dat het initiatief op weinig draagvlak kan rekenen en dat er daarom 
naar een alternatieve locatie gezocht wordt buiten Danninge Erve.



DE MOLENDE MOLEN

Woensdagavond 29 september 

Noteer alvast in de agenda!
INFORMATIEAVOND GROEN GAS 

 Vooraf Algemene ledenvergadering

in samenwerking met RENDO

Nog geen lid? Meld je aan via www.duurzaamnijeveen.nl 

NU OOK HYBRID 
VOORDEEL OP 
PRIVATE LEASE

NU ALLE HYBRIDE MODELLEN

VOOR DE PRIJS 
VAN EEN BENZINE

VAN DER LINDE MEPPEL 
Meppel, Blankenstein 290, 0522-491258 

toyota-meppel.nl

Toyota Financial Services leasetarief per maand o.b.v. Toyota Private Lease, 48 mnd, 10.000 km/jaar en wegenbelasting in 
provincie Gelderland • Tarieven zijn inclusief BTW en exclusief brandstof • Tarieven kunnen afwijken bij gekozen uitvoering, 
wijziging van opties, looptijd, kilometrage en gewicht. Actieperiode loopt van 1 mei t/m 30 juni 2021 (uiterste registratiedatum 
31 december 2021). 

TIJDELIJK TOT €2.500,- VOORDEEL OP EEN TOYOTA HYBRID
Een Toyota Hybrid voor de prijs van een benzine-uitvoering? Jazeker! Tijdelijk betaalt u niets extra voor een hybride-uitvoering van uw 
favoriete Toyota. En dat geldt ook voor Private Lease! Uw voordeel loopt op tot wel € 2.500,-. Zo maken we hybride-elektrisch rijden 
bereikbaar voor iedereen, want bij Toyota geloven we in vooruitgang. Zet nu ook de stap vooruit en rij uw favoriete Toyota model 
voortaan schoner, zuiniger én voordeliger. Doe de kentekencheck en bereken direct uw inruilwaarde op toyota.nl. Let’s move forward.



Bridgen in Nijeveen
BRIDGEN IS GOED VOOR JE GEHEUGEN EN ZORGT VOOR SOCIALE CONTACTEN

Na een jaar lockdown gaan we ons afgestompte geheugen weer verfrissen en na de zomer van start.
Er wordt in Nijeveen bridge gespeeld op dinsdagochtend in de Schalle. We doen dit nu enkele jaren en het 
is altijd weer gezellig. Iedereen die een beetje bridge kan spelen is welkom. We hebben beginners en wat 
mensen die al wat langer bridge spelen. De gevorderden zijn altijd bereid de beginners te helpen als ze 
dit vragen. Uiteindelijk moeten we het leren door het veel te doen. Heb je belangstelling kom dan gerust 
een keertje binnenlopen. Wanneer corona het toelaat gaan we in september weer van start. Bij voldoende 
belangstelling starten we weer een beginnerscursus in oktober.
Voor inlichtingen en opgave kunt u met onderstaande contact op nemen.

Lammie van Essen, tel. 0522-491628 of vanessen.hl@gmail.com

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

DE MOLEN

I.v.m. vakantie zijn wij 

gesloten 

van dinsdag 27 juli t/m 
zaterdag 7 augustus 2021.

Dinsdag 10 augustus
staan wij weer voor u klaar!
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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 lzonne-energie

Kolderveense Bovenboer 12, Nijeveen

Tel. 0522 - 25 89 16  Mobiel 06 - 55 307 237
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R IETDEKKERSBouwknegt

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

Noteboomstraat 68   

7941 XA  Meppel

Telefoon 0522 255 449   

drukkerij@kleen.nl

www.kleen.nl

demolen@kleen.nl

Ontwerp | Druk | Print | Reclame www.kleen.nl

Advertentiekosten De Molen 2021

Formaat (bxh) Zwart-wit
losse
adv.prijs

Zwart-wit 
12 keer
per jaar

Zwart-wit 
heel jaar
elke uitgave

1/8 pagina   85 x   60 mm e 16,50 e 15,85 e 15,25

1/4 pagina   85 x 123 mm e 27,00 e 24,75 e 22,50

1/2 pagina 173 x 123 mm e 46,10 e 43,85 e 41,60

1/1 pagina 173 x 250 mm e 77,60 e 75,40 e 73,10

De Molen verschijnt 1 keer in de 14 dagen. Oplage 1660 exemplaren.

Bovenstaande prijzen zijn op basis van kant en klaar door u bijgeleverde,
voor ons verwerkbare bestanden.
Meerkosten voor opmaak zijn afhankelijk van het aangeleverde materiaal.

Meerprijs voor fullcolour  1 keer e 75 per uitgave
 3 keer e 70 per uitgave
 5 keer e 65 per uitgave
 half jaar e 60 per uitgave
 heel jaar e 50 per uitgave

Prijzen per uitgave en exclusief 21% BTW.
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Zuideinde 53, Meppel  |  (0522) 25 27 21  |  info@lever.nl  |  www.lever.nl

WANDELING HOLTINGERVELD

Donderdagmiddag 15 juli (start 13.30 uur) organiseert de Tourist Info Havelte een 2 uur durende wandeling 
dwars door het Holtingerveld. Tijdens de expeditie nemen de gidsen wandelaars mee langs de rijke historie 
van dit boeiende gebied. De wandeling staat helemaal in het teken van de ijstijd, oorlog én de natuur en 
biedt steeds verrassende verhalen over de geschiedenis van dit unieke stukje Drenthe. De wandeling van 
circa 4 kilometer eindigt met een kop koffie en OERDrentse stoet. Kortom een heerlijke, sportieve activiteit. 
Eerste daarop volgende wandeling is op donderdagochtend 5 augustus, start 10.30 uur. Aanmelden is verplicht 
en kan via wandelingmetgids@gmail.com of tijdens kantooruren bij de TIP Holtingerveld, van Helomaweg 
18, Havelte. (telefoonnummer: 0521 341222). Kijk voor meer informatie en verdere data van deze wandeling 
op www.hetnationaleparkvandrenthe.nl/sport/wandeltochten.

EINDE EHBO VERENIGING NIJEVEEN – CHEQUE VOOR AED-PROJECT

Op dinsdag 6 juli jl. is de afdeling Nijeveen van de KNV EHBO helaas officieel opgeheven wegens het ontbreken 
van opvolgers voor de leden van het bestuur (zie ook het artikel in de Meppeler Courant van vrijdag 9 juli jl.). 
Gelukkig heeft een aantal leden besloten zijn herhalingslessen te gaan 
volgen bij de afdeling Wanneperveen van de KNV EHBO. Hiermee 
hopen ze de hulpaanvragen uit Nijeveen (deels) te kunnen blijven 
honoreren.
Wat betreft het batig saldo van de afdeling Nijeveen heeft het landelijk 
bestuur van de KNV EHBO toestemming gegeven om dit te besteden 
aan het AED-project Nijeveen dat ze samen met DVN in 2008 hebben 
opgezet. Een grote groep vrijwilligers volgt hiervoor elk jaar een her-
halingscursus. Tot nu toe gebeurde dit altijd in samenwerking met de 
EHBO vereniging Nijeveen; gelukkig blijft dit AED-project wel voor 
Nijeveen behouden.
Op zaterdag 10 juli heeft heeft het bestuur een cheque van e  2.600,- 
overhandigd aan een afvaardiging van DVN.
DVN heeft bij deze gelegenheid de bestuursleden bedankt voor hun 
jarenlange inzet en betreurt het dat deze vereniging verloren gaat 
voor Nijeveen. 
DVN heeft de cheque voor het AED-project met grote dankbaarheid 
in ontvangst genomen.
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T: de Wijk 0522 - 440 473      

 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

GOED, INTEGER EN VOORDELIG 

GEREGELD

BEDRIJF OVERNEMEN OF STARTEN?

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

altijd scherp!altijd scherp!

notariaat & mediation
Stotijn

In verband met COVID-19 volgen wij de richtlijnen van het RIVM.

Met gepaste voorzorgsmaatregelen kunt u bij ons terecht voor een 

bespreking en kunnen akten op ons kantoor worden ondertekend. 

BELEEF HÉT DOWNTOWN ABBEY VAN OVERIJSSEL! 
Deze villa behoort tot de Top 100 van mooiste gebouwen in Nederland. Ontdek zelf waarom en bezoek 
het huis in juli en augustus tijdens de vakantie.

Stap binnen in 1899 bij Museumhuis Rams Woerthe
Ontdek achter het ijzeren toegangshek de grandeur van deze imposante villa. Beide zijn een prachtig 
voorbeeld van de ‘Nieuwe Kunst’, de Nederlandse variant van de Jugendstil of art nouveau. De villa heeft 
een gaaf bewaard interieur met wandschilderingen, geglazuurde tegels, marmeren lambriseringen, enorme 
schouwen, een eikenhouten trappenhuis en gebrandschilderd glas. 

Kijken met al je zintuigen
Centraal ligt de monumentale hal met schilderingen van Co Breman en bijzondere decoraties in de vorm 
van uilen en hagedissen. Vanuit de hal kun je aan de hand van een audiotour alle andere vertrekken be-
kijken zoals de salon, de herenkamer en de eetzaal. De bovenverdieping bereik je via een majestueuze 
eikenhouten bordestrap met een bijzondere glas-in-lood-voorstelling.

Uniek is dat je geen bordjes vindt met “niet aanraken” of spullen in vitrines. Je mag al je zintuigen inzet-
ten om te beleven hoe de familie Tromp Meesters of één van de latere bewoners, burgemeester Ram, hier 
hebben gewoond. Je waant je letterlijk één van hen. Je mag de kasten openen om te kijken wat er in zit, 
plaats nemen in de serre  en kijken naar de herten in het park of koekjes bakken in de keuken.

Midden in het groen
Villa Rams Woerthe wordt omgeven door een prachtig park in Engelse landschapsstijl, met circa 45 verschil-
lende soorten bomen en heesters, waar je heerlijk kunt wandelen.

Juli & augustus open
Museumhuis Rams Woerthe van Vereniging Hendrick de Keyser is de hele vakantie open op woensdag, 
donderdag, zaterdag en zondag van 11-16 uur. Voor adres en prijzen kijk je op www.museumhuizen.nl. 

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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Nijverheidsweg 10
7948 NE  Nijeveen

T 0522 49 26 80
F 0522 49 26 74

info@kroesnijeveen.nl
www.kroesnijeveen.nl

13 juli De Molen nr. 14 - laatste Molen voor de zomerstop
13-16 juli Fiets4Daagse
15 juli NATUURrijke IJS- en OORLOGwandeling Holtingerveld - 13.30 uur
19 juli-7 aug. Strijker Brood & Banket gesloten i.v.m. vakantie
27 juli-7 aug. Kapsalon Berta gesloten i.v.m. vakantie
  5 aug.  NATUURrijke IJS- en OORLOGwandeling Holtingerveld - 10.30 uur
19 aug.   NATUURrijke IJS- en OORLOGwandeling Holtingerveld - 13.30 uur
24 aug. De Molen nr. 15
28-29 aug. Voetbalkamp SVN ’69 voor de jeugdspelers van SVN’69 -  Sportpark De Tussenboerslanden 
  7 sept. De Molen nr. 16

Agenda

GORDIJNEN
ZONWERING

Noteboomstraat 7
7941 XD Meppel

T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

URZO
Damesmode

Slaapcomfort

Bedrijfskleding

Regenkleding

Huishoudtextiel
tel. 05220 - 61022

Wij verhuizen medio 2021 naar industrieterrein Blankenstein

PVC VLOEREN
TAPIJT

Elke maandagavond Zingen Zanggroep Timeless - De Schalle - 19.30-21.30 uur
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Belangrijke informatie
HUISARTSEN, buiten kantoortijden kunt u uitsluitend voor spoedgevallen telefonisch contact opnemen met 
de huisartsenpost in Meppel: 0900-1120112.

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

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

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

MUZIEKSPEL, praktijk voor muziektherapie, Betsy van den Boogaard, Veendijk 0522-492317

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



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

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



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




