
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

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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41e jaargang nr. 16, 7 september 2021

De volgende Molen verschijnt op 21 september 2021.

Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk 

woensdag 15 september 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

Griftestuk 33  |  7948 AH Nijeveen  |  06 - 50 20 40 08 
www.lutebijkerbouw.nl   |  info@lutebijkerbouw.nl

Lute Bijker
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Lute Bijker

VERNIEUWINGEN SCHOOLPLEIN VAN DE WEL

Maandag 23 augustus jl. is het school-
plein van Kindcentrum De Wel uit 
Nijeveen heropend. Onder toeziend 
oog van alle kinderen en vele ouders 
vond de heropening plaats, waarbij 
het jongste en het oudste kind van het 
kindcentrum een lintje door mochten 
knippen.  

Tijdens de zomervakantie is hard 
gewerkt aan de laatste fase van de 
werkzaamheden aan het schoolplein. 
Al in een eerder stadium werden een 
‘buiten-theater’ en een ‘pannakooi’ 
gerealiseerd. In het buitentheater is 
plaats voor twee volledige groepen en 
deze wordt gebruikt voor lesactivitei-
ten en voorstellingen. In de pannakooi 
voetballen de kinderen veelvuldig. 
Daarnaast kregen de jongste kinderen 
vorige zomer een verkeersplein.

In de laatste fase zijn ‘grijze’ stoeptegels verruild voor ‘groen’: er is plaatsgemaakt voor moestuinen, een 
natuurtunnel met trekkerbanden, paden van boomschors in de bos-wal en ook is het hek verplaatst, zodat 
het schoolplein en het achterliggende speelveld nu één geheel zijn. 

Met de realisatie van deze vernieuwingen komt er een wens in vervulling van ouders, team en kinderen. 
Een aantal ouders trok vanuit een ‘pleincommissie’ de kar en heeft met de inzet van lokale ondernemers 
veel bereikt, zodat de kinderen er nog jaren plezier van hebben. 
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HISTORISCHE VERENIGING NIJEVEEN
Gezamenlijke fietsroute door Stichting Historie Meppel in samenwerking met HVN

Op 11 september gaan de deuren van veel monumenten open. Het thema is dit jaar “Mijn monument is 
jouw monument”. Binnen dit thema past eigenlijk elk gebouw, want in elk gebouw hebben mensen ge-
woond, gewerkt en geleefd. Die verhalen willen we zichtbaar maken. Het kan religieus erfgoed zijn, maar 
ook beladen plekken in verband met oorlog of rouw. Maar ook plaatsen van samenkomst zoals dorpshuis, 
begraafplaats, sportterrein, haven, kerk De fietstocht begint bij het gebouw van Oud Meppel (HCM), naast 
molen De Vlijt aan de Sluisgracht. In het HCM kunt u ook een tentoonstelling bekijken.

Nijeveners kunnen ook starten in de Schalle, die deze dag open is voor consumpties en toiletvoorzieningen.
Hier is ook een kleine fotopresentatie en een diaserie over de restauratie van de monumentale boerderij 
Kolderveen 24 te zien.
Er is dit jaar gekozen voor een 
fietsroute en er worden geen 
monumenten van binnen be-
zichtigd, alleen kerk en molen, 
als de omstandigheden dit toe-
laten. U kunt de route rijden 
tussen 10.00 en 16.00 uur. We 
hebben de route niet te lang 
gemaakt, doe kalm aan, geniet 
van de natuur en stap zeker af 
bij bezienswaardigheden, waar 
gidsen klaarstaan om u rond 
te leiden en ga om 16.00 uur 
luisteren naar het orgelconcert 
in de Grote- of Mariakerk. Rou-
tebeschrijvingsfolder e 2,50, bij 
start in de Schalle op de dag 
zelf gratis verkrijgbaar.
Blijf rekening houden met 
gepaste Covid afstand en volg 
aanwijzingen van de vrijwil-
ligers. We wensen u een ge-
noeglijke dag.

Kijk verderop in de Molen voor de tarieven

Adverteren?

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
T 0522 255449  

drukkerij@kleen.nl

Noteboomstraat 68

7941 XA  Meppel www.kleen.nl
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 Scan-, print- en kopieerservice van

Bouwtekeningen
 in kleur of zwart-wit
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Wij zorgen dat uw Toyota een echte Toyota blijft

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.

APK écht voor een vaste lage prijs

Van der Linde Meppel 
Meppel, Blankenstein 290, 0522-491258

2995
all-inЭ

MUZIEKLIEFHEBBERS OPGELET!

De Vegafabriek presenteert op zaterdag 18 september: Pieter de Graaf. Edisonwinnaar De Graaf bespeelt 
dan de vleugel in de Oude Kaashal van de voormalige Zuivelfabriek te Kolderveen. 
Pieter de Graaf speelde in het Kyteman Orchestra en heeft inmiddels twee soloplaten en een EP opgeno-
men. Met de EP ‘Vortex’ won hij in 2020 een Edison. Terecht! Met zijn pianospel betovert hij de luisteraar 
met zijn romantische en gevoelige spel dat ook spannende, gejaagde en contemplatieve kanten kent. Een 
aanrader voor liefhebbers van de muziek van Ludovico Einaudi, Joep Beving of van Satie.
Het concert vindt plaats in De Vegafabriek (Kolderveen 26, Nijeveen) en begint om 20.30 uur. Voor een 
beperkte groep mazzelaars wordt vooraf een heerlijk 3-gangenvegamenu geserveerd. 
Kaarten bestel je via: www.devegafabriek.nl.
Tot ziens in de Vegafabriek!

Bort & Janneke
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WWaaaarr::  DDoorrppsshhuuiiss  ‘‘ddee  SScchhaallllee’’  
NNiijjeevveeeenn  

WWaannnneeeerr::  2222  sseepptteemmbbeerr  22002211  

TTiijjdd::    1199::3300  uuuurr  

WWaannnneeeerr  uu  nniieett  kkuunntt  kkoommeenn  eenn  uu  wwiilltt  ttoocchh  oopp  ddee  hhooooggttee  
ggeehhoouuddeenn  wwoorrddeenn  kkuunntt  uu  eeeenn  mmaaiill  ssttuurreenn  nnaaaarr  

iinnffoo@@oommggeevviinnggssrreecchhttzzuuiiddeemmaa..nnll  

Hartelijk dank voor de vele steunbetuigingen
tijdens het ziek-zijn en na het overlijden van 
onze vader en opa 

Jan Boerkamp
Het heeft ons als familie erg goed gedaan. 

Collecte voor kinderen met een handicap
VRIJWILLIGERS GEZOCHT IN NIJEVEEN

Stichting het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK) houdt van 15 t/m 20 november 2021 haar landelijke 
collecte. Duizenden vrijwilligers gaan dan op pad om geld in te zamelen voor kinderen met een handicap. 
De stichting zoekt nog helpende handen in Nijeveen. 

Eenzaamheid grootste handicap
Voor veel kinderen met een beperking is eenzaamheid de grootste handicap. Ze gaan naar aparte scholen 
of helemaal niet naar school. Spelen wordt lastig als 9 van de 10 speelplekken in ons land nog steeds niet 
of slecht toegankelijk zijn voor gehandicapte kinderen. En veel kinderen met een handicap staan aan de 
zijlijn terwijl ze graag met leeftijdgenootjes zouden willen sporten. 
 
Het Gehandicapte Kind zorgt ervoor dat kinderen met en zonder handicap elkaar leren kennen. Dat ze 
samen kunnen spelen, sporten en leren. Bijvoor-
beeld door speeltuinen aan te passen, aangepast 
sporten aan te bieden op de sportvereniging in 
de buurt of door speciale klassen op te richten 
binnen de gewone basisschool. Geen kind zonder 
vriendjes, dat is het motto.

Helpt u mee? 
Het kost maar een paar uur van uw tijd en het kan 
gewoon in uw eigen straat of buurt. Voor aanmel-
ding of informatie kunt u contact opnemen met 
Marisa Grotens – 0612926206 of marisagrotens@
gmail.com
Zie ook www.gehandicaptekind.nl.



5

DE MOLENDE MOLEN

UITNODIGING ENERGIE COÖPERATIE DUURZAAM NIJEVEEN 
INFORMATIEAVOND GROEN GAS  -  29 SEPTEMBER 2021 
Voorafgaand Ledenvergadering voor leden van de energiecoöperatie

Woensdagavond 29 september wordt in Dorpshuis ‘De Schalle’ een inspiratieavond georganiseerd door EC 
Duurzaam Nijeveen in samenwerking met RENDO. De avond begint om 20.15 uur. De ontvangst is vanaf 
20.00 uur. Iedereen is van harte welkom!  

Wat is groen gas eigenlijk? 
Deze avond praten we u kort bij over de activiteiten en toekomstplannen van Duurzaam Nijeveen waarna 
de specialisten van RENDO de avond verzorgen. Zij vertellen u wat groen gas is, informeren u over de 
nieuwste ontwikkelingen, weten alles over de verschillende mogelijkheden (zowel in het groot als voor in 
uw eigen huishouden) en beantwoorden al uw vragen. In de volgende ‘De Molen’ vindt u meer informatie 
over de invulling van de avond. Houd in ieder geval deze avond vrij! 

Algemene ledenvergadering EC Duurzaam Nijeveen
Voorafgaand aan de informatiebijeenkomst wordt om 19.30 uur de algemene ledenvergadering van EC 
Duurzaam Nijeveen gehouden. Noteer dit ook alvast in de agenda. Leden van de coöperatie ontvangen 
persoonlijk een uitnodiging met de officiële documenten. Nog geen lid en wilt u de ledenvergadering ook 
bijwonen? Word lid via www.duurzaamnijeveen.nl. 

Met een energieke groet, 
Bestuur EC Duurzaam Nijeveen
Harry van Dijk, Wim de Kleuver, Gerdie Westenbrink, Hylco de Boer en Tineke Knorren 

www.duurzaamnijeveen.nl | info@duurzaamnijeveen.nl | facebook: duurzaamnijeveen

Koersballen mag weer
Vanaf 7 september

van 13.30-16.00 uur
in De Schalle Nijeveen

Komt u ook bij ons?
Het is heel gezellig en u mag 

vrijblijvend komen kijken en meedoen

De koersbalgroep NijeveenLotenbloks.nl is een initiatief van 
Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Lotenbloks.nl

Zoekt u lotenbloks voor 
uw vereniging of stichting?

Kijk op:

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
T 0522 255449  

drukkerij@kleen.nl

Noteboomstraat 68

7941 XA  Meppel www.kleen.nl

Wij verzorgen de vormgeving en lay-out van o.a. huisstijlen, 

logo’s, magazines, advertenties en websites.

Voor al uw grafische communicatie, van concept tot afwerking, 

kunt u bij ons terecht. 

Ontwerp en opmaak

O
n

tw
e

rp

CSG Dingstede is een prettige, open christelijke school, waar je als leerling volop kansen krijgt je talenten te ontwikkelen. De school biedt degelijk, kwalitatief goed onderwijs met inzet van de meest moderne middelen en een uitstekende ondersteuning. 

Een goede begeleiding van alle leerlingen staat bij ons hoog in het vaandel. Pubers ontwikkelen zich lichamelijk, sociaal en emotioneel snel. Als je een keer extra ondersteuning nodig hebt, sneeuw je bij ons niet onder.

Wij zijn 

We Bring Our Own Device

Volg CSG Dingstede op:  

Wij geven om 
onze omgeving
CSG Dingstede is een school die in de omgeving is verankerd en daarin actief is. Wij zijn maatschappelijk betrokken en werken op verschillende manieren aan burgerschap van onze leerlingen.Zo doe je in klas 1 mee aan Young Impact om mensen en goede doelen in de omgeving te helpen. 

Leerlingen uit klas 2 gaan hooien op het trilveen bij Doosje, een gebied dat Dingstede heeft geadopteerd. 

Leerlingen uit klas 2 krijgen ook de kans te koken voor daklozen in Amsterdam. 
De leerlingen van mavo-3 gaan een week op snuffelstage om op een door hen zelf uitgekozen stageplek te ontdekken of dit beroep bij ze past.

Wij zitten op Dingstede
Ons eerste lesuur begint om 08.15 uur en een lesuur duurt 50 minuten. Wij hebben meestal 6 of 7 lesuren op een dag, waardoor een lesdag duurt tot 13.55 uur of tot 14.45 uur.

Er zijn 2 pauzes. De ochtendpauze duurt 15 minuten en dat is om 10.00 of 10.50 uur. De lunchpauze duurt 20 minuten en is om 11.55 of 12.45 uur.Wij hebben 14 vakken: godsdienst/levensbeschouwing (gl), Nederlands 

(ne), Engels (en), Frans (fa), 
wiskunde (wi), aardrijkskunde (ak),  geschiedenis (gs), biologie (bi), tekenen (te), muziek (mu), handvaardigheid (hv), lichamelijke opvoeding (lo), praktijkvak (techniek (tn), handvaardigheid (hv), O&O) en coachingsuur. Alle vakken worden apart aangeboden.

Een lesweek bestaat uit 32 lessen. Je  krijgt een digitale kluis waarin je je boeken kan leggen, zodat je niet de hele dag met alle boeken hoeft te sjouwen. Maar ook je jas en waardevolle spullen kun je hier mooi in opbergen. 
Het kan zijn dat er een docent afwezig is. De les vervalt dan niet en wordt vervangen door een andere docent. In zo’n ‘vervangingsuur’ is er tijd om een leuk boek te lezen.  

Wij geloven in extra uitdagingWil je extra uitgedaagd worden? Dan bestaat er de mogelijkheid deel te nemen aan Olympiades. Dit zijn jaarlijkse wedstrijden in met name exacte vakken waaraan je mee mag doen. Je krijgt zo de kans om uitgedaagd te worden en je talent verder te ontwikkelen. Jaarlijks vindt er een podiumavond of 

een musical plaats waar jij je 
talent kunt laten zien. En we 
hebben een talentcoördinator 
in huis die samen met jou, je 
ouders, de school en de oefenmeesters helpt je schoolprogramma te combineren met intensieve trainingen of repetities. Dit geldt indien je een talentstatus hebt.

Wij hebben 
een coach
Elke klas heeft een coach. 
De coach kijkt met jou naar je 
cijfers/resultaten en helpt je waar 
nodig op weg. 

Samen met de klas werkt de 
coach aan een prettige, veilige 
en uitdagende leeromgeving 
waarin je het beste uit jezelf kunt 
halen. Hierbij heeft de coach 
aandacht voor omgangsvormen 
en groepsdynamiek. Dat kan ook 
omdat de coach lesgeeft aan de 
klas. Hierdoor ziet de coach jou 
meerdere keren per week en krijgt 
hij op die manier een goed beeld 
van jouw leren.

Voor je ouder(s)/verzorger(s) is 
de coach het eerste aanspreekpunt 
binnen de school.

Wij doen het 
samen
CSG Dingstede wil je volop kansen 
bieden. Om die reden vinden wij een 
goede ondersteuning belangrijk. 
Als je coach door gesprekken met 
jou of met je ouder(s)/verzorger(s) 
merkt dat je extra ondersteuning nodig hebt, bespreekt je coach dit met de 
ondersteuningscoördinator. Met elkaar bekijken we welke ondersteuning je 
nodig hebt en wat we voor je kunnen 
doen.  

De ondersteuning die we kunnen 
bieden op CSG Dingstede kent ook 
grenzen. We overleggen altijd met 
jou en je ouder(s)/verzorger(s) wat 
mogelijk is binnen de ondersteuning. 
Het streven is om je zo snel mogelijk 
zonder extra ondersteuning weer 
mee te laten draaien in het reguliere 
onderwijsprogramma. 

Vanaf schooljaar 2020-2021 starten 
we op Dingstede met ‘Bring your own 
device’ (hierna: BYOD). Doordat je 
je eigen laptop mee naar school 
neemt, heb je altijd en overal de 
beschikking over digitaal leermateriaal 
en kan je bronnen op internet snel 
vinden. 

De lesstof wordt op deze wijze 
uitgebreid met visuele en auditieve 
onderdelen. Docenten kunnen jou 
hierdoor veel meer op maat bedienen.
Wij gebruiken BYOD als ondersteuning en absoluut niet in plaats van boeken. 
Met de combinatie van boeken 
en computers kunnen we lekker 

afwisselen. Het zorgt ervoor dat 
je goed voorbereid bent voor een 
opleiding na Dingstede. 

Op CSG Dingstede
•  Heb je zelf invloed op je leren
• Krijg je ondersteuning
•  Mag je versnellen, verbreden  

of verdiepen

•  Werk je zowel offline als online
• Heb je een eigen coach
•  Word je een echte wereldburger
• Ga je onderzoeken en ontwerpen
• Mag je jezelf zijn

info@dedrenthseroos.nl
www.dedrenthseroos.nl

Commissieweg 357957 NC  De Wijk

T  0528-391933M  06-24454487

www.oranjeverenigingnijeveen.nl
...

14 t/m 18 juni 2019
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Voor het melden van een overlijden 
dag en nacht bereikbaar: 
06 - 29060633
Susanne Oomkens - Havelte
www.omega-uitvaartzorg.nl
contact@omega-uitvaartzorg.nl

Verbinden in loslaten
Met oprechte aandacht,  tijd en zorgzaamheid 

samen vorm geven aan een passend afscheid.

Ze oogt klein en kwetsbaar in haar nachtgewaad. Na 92 jaar is haar leven voorbij.
Haar twee dochters en schoondochter mag ik begeleiden als zij haar de laatste
verzorging geven. Ze wordt liefdevol door hen gewassen en krijgt de kleding aan 
die met aandacht voor haar is gekozen. De sfeer is ontspannen. Er is ruimte voor
ontroering maar ook voor een lach. Met een beetje make up lijkt ze tenslotte weer
op de krachtige dame die ze tijdens haar leven was. 

Het groene
boekje

Als het moment gekomen is om haar over te brengen naar het rouwcentrum rijdt één van haar
dochters met haar moeder mee in de rouwauto. Als ze mij bij de locatie weer ziet fluistert ze zachtjes:
‘Wat is dit mooi zo!’ 
De volgende dag zit ik met de drie kinderen en hun levenspartners aan tafel. Ze vertellen me over de
bijzondere vondst die ze die ochtend deden op de kamer van moeder: een klein groen boekje. 
Eén blaadje is er uit gescheurd. Op het volgende staat een ontroerende en intens liefdevolle
afscheidsrede. Ik krijg het boekje voorzichtig overhandigd en lees de woorden van een moeder, 
een oma aan haar naasten. 
Het ontroert me. Niet alleen de woorden, maar ook dat de familie die met me deelt. 
Deze tekst zal in de dienst worden uitgesproken, besluiten de kinderen. Samen met nog een schrijven
dat ze van haar vonden: over hoe ze gewild zou hebben dat de wereld er uit zou zien als ze dat
simpelweg met een toverstokje had kunnen bewerkstelligen. Haar woorden ademen wijsheid uit.
Haar kinderen vertelden me al eerder meer over haar. Dat ze verschillende malen met kanker streed
en dat ze een hersenbloeding kreeg. Zij waren toen nog klein en gingen voor haar bidden en een
kaarsje aansteken in de kapel. Haar zoon heeft op dat moment een helder wit licht ervaren. Zijn
moeder beleeft op exact hetzelfde moment in het ziekenhuis een bijna- doodervaring. Hoe dat is
geweest heeft ze opgeschreven, in een groen boekje, vertelde ze ooit aan een kleindochter. Juist dat
blaadje is er niet meer. Het mysterie rondom deze ervaring nam ze met zich mee. 
Ons in onwetendheid achterlatend.

DEZE COLUMN IS MET TOESTEMMING VAN NABESTAANDEN GEPLAATST
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DRENTSE TALENTPRIJS CULTUUR VOOR BLACKBRIAR

De symfonische rockband Blackbriar is de elfde 
winnaar van de Drentse Talentprijs Cultuur van 
Stichting Kunst & Cultuur. De band uit Assen ont-
vangt een geldbedrag van 2.500 euro en een beeld-
je. De zeskoppige gothicband met frontvrouw 
Zora Cock wint de prijs vanwege hun meeslepende 
muziek en de manier waarop zij in 2020 wereldwijd 
fans interesseerden voor een crowdfundingactie 
om hun debuutalbum te financieren. De twee 
andere genomineerden voor de prijs, beeldend 
kunstenaar Ilana de Boer (Assen) en dichter Iduna 
Paalman (Rolde), ontvangen beiden een bedrag 
van 500 euro.
Blackbriar kon vorig jaar dankzij de succesvolle 
crowdfundingactie niet alleen een album opnemen, maar ook een videoclip maken. Het album is begin dit 
jaar verschenen. De jury heeft veel bewondering voor wat de band op eigen kracht en in eigen tempo heeft 
bereikt. De muziekclips van Blackbriar noemt zij groots en de muziek duister en dromerig tegelijk. De jury 
vindt het een feest om naar de band en hun uitingen te kijken. Daarmee schaart ze zich achter miljoenen 
YouTube-kijkers wereldwijd. 
Blackbriar is al sinds 2012 bezig. In 2017 bracht de band in eigen beheer een EP uit en begin dit jaar dus 
een debuutalbum. 
De jury schrijft in haar rapport: “De meeslepende composities zijn goed gearrangeerd, de zang is prachtig 
en de muziek wordt theatraal en met veel bezieling gebracht. Muzikaal en visueel denken de bandleden 
goed na over wat zij willen uitstralen. Tel daarbij de ambitie om zich sterk te willen ontwikkelen en je 
wordt als band zomaar de belofte van Nederland genoemd. De jury is ervan overtuigd dat de band deze 
belofte waar gaat maken.” 

Over de Drentse Talentprijs Cultuur 
De landelijke jury van de Drentse Talentprijs Cultuur, bestaande uit Jacco de Boer, Martine Consten, Ineke 
Geurts en Arthur Schmidt, beoordeelde de genomineerden onder voorzitterschap van Mieke Damsma, bur-
gemeester van Midden-Drenthe. Mieke Damsma verving burgemeester Marco Out van Assen, die een klein 
rolletje heeft in één van de clips van Blackbriar en hiermee elke schijn van partijdigheid wilde voorkomen. 
De landelijk jury beoordeelt elk jaar drie genomineerden die worden geselecteerd door een Drentse jury 
die alle suggesties van inwoners en organisaties van Drenthe bekijkt. Stichting Kunst & Cultuur is de initi-
atiefnemer van de prijs. 

De andere genomineerden 
De 26-jarige Ilana de Boer uit Assen won in 2020 de titel Amateurkunstenaar van Drenthe. Ilana schildert 
en maakt figuratieve beelden. De 30-jarige Iduna Paalman uit Rolde sleepte met haar gedichtenbundel ‘De 
grom uit de hond halen’ de Poëziedebuutprijs 2020 in de wacht.

Eerdere winnaars
In 2020 won Mare Keja (cello) uit Anderen de prijs, het jaar daarvoor kunstenaar Anne-Will Lufting (beel-
dende kunst) uit Nieuw-Amsterdam en in 2018 Willemien Dijkstra uit Sleen (musical).

Het Noteboompje.nl

In de tuin
TUINPOSTERS

BUITENKUSSENS

Alles wat je  

groeit
geeft,

liefde Laten we 
de

Buiten
zetten

Bloemetjes



8

DE MOLENDE MOLEN

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

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 lzonne-energie

Kolderveense Bovenboer 12, Nijeveen

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

E-mail: info@bouwknegtrietdekkers.nl

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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CULTURELE SECTOR IN DRENTHE OPENT DEUREN VOOR SENIOREN 
 
De Drentse actiemaand Gekleurd Grijs in Actie! vindt dit jaar in september plaats. Senioren kunnen de 
hele maand bij tal van culturele organisaties speciale activiteiten volgen. De actiemaand valt samen met 
de Drentse Uitmaand, met verschillende culturele festiviteiten voor jong en oud. 
De senioren in de provincie hebben, vanwege corona, anderhalf jaar weinig cultureels kunnen ondernemen. 
De culturele sector ontvangt ze weer met open armen met workshops muziek, theater, dans en beeldende 
kunst, tentoonstellingen en voorstellingen. Ook in Hoogeveen, Meppel en De Wolden is van alles te doen. Op 
de website www.gekleurdgrijs.nl zijn data, tijden en prijzen van alle activiteiten te vinden.
 
Beeldende kunst - Het Spaarbankbos in Hoogeveen is het decor van 23 kunstwerken van kunstenaars uit 
Noord-Nederland. Op 22 en 25 september organiseren kunstenaars Sejo Slingenberg en Willy Brugman een 
gratis rondleiding langs de beelden op de route van 1,5 kilometer. Elke dinsdag in september vertelt een gids 
op De Havixhorst in De Schiphorst over de geschiedenis, kunstwerken en kunstenaars in de beeldentuin van 
de achttiende-eeuwse havezate. Museum De Wemme in Zuidwolde organiseert elke woensdag een rond-
leiding door de tentoonstelling ‘Dankzij de Vrijheid’, over de eerste 15 jaren na de Tweede Wereldoorlog. 
 
Muziek en zang - Het Drents Senioren Orkest verzorgt samen met zangeres Martijje op 25 september een 
bevrijdingsconcert in de Vredehorst in Hoogeveen. Op het programma staat muziek uit Soldaat van Oranje, 
bevrijdingsliederen van Vera Lynn en The Western Front en de Colonel Bogey March. Een workshop zingen 
onder leiding van Sinje Kiel staat gepland op 11 en 25 september bij de Mariezin van Drenthe in Ruinerwold.
 
Nog meer workshops - In De Wijk kunnen senioren op verschillende data aan de slag in de handboekbin-
derij van Atelier C en kunstenaar Elisa van den Berg laat op 11 september in Zuidwolde en 15 september 
in IJhorst zien dat je van papiersnippers van foto’s of tijdschriften een kleurrijk landschap kunt maken. 
 
De achtste editie van Gekleurd Grijs in Actie! had in april moeten plaatsvinden, maar werd vanwege corona 
voor de tweede keer op rij afgelast. Het gevolg is dat de maand nu samenvalt met de Drentse Uitmaand, 
de maand waarin inwoners in Drenthe wordt gewezen op het nieuwe culturele seizoen, met cursussen, 
voorstellingen en evenementen. In september vinden ook de laatste buitenfestivals plaats. Jong en oud is 
bij al deze activiteiten van harte welkom. 

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
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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

  9 sept. Vrouwen van Nu: "Een frisse start" met o.a. Harm Tibben - De Schalle - 20.00 uur

11 sept.  Fietsroute ‘Mijn monument is jouw monument’; org. St. Historie Meppel i.s.m. Historische Vereniging 

Nijeveen - start De Schalle - 10.00-16.00 uur

16 sept.   NATUURrijke IJS- en OORLOGwandeling Holtingerveld - 13.30 uur

18 sept. Pianoconcert Pieter de Graaf - De Vegafabriek - 20.30 uur

21 sept. De Molen nr. 17

23 sept. Vrouwen van Nu: Huite Zonderland over Epke -De Schalle- 20.00uur

29 sept. Informatieavond Groen Gas; org. EC Duurzaam Nijeveen i.s.m. Rendo - De Schalle - 20.15 uur

  5 okt. De Molen nr. 18

  7 okt. i.p.v. 21 okt.   Vrouwen van Nu: Eendagsbestuur

13 okt. Najaarsbijeenkomst Historische Vereniging Nijeveen

16-22 okt. Afrikaloop

19 okt. De Molen nr. 19

21 okt. NATUURrijke IJS- en OORLOGwandeling Holtingerveld - vertrek 13.30 uur

  2 nov. De Molen nr. 20

16 nov. De Molen nr. 21

18 nov. NATUURrijke IJS- en OORLOGwandeling Holtingerveld - vertrek 13.30 uur

30 nov. De Molen nr. 22

14 dec. De Molen nr. 23 - laatste Molen van 2021

Agenda

Elke maandagavond Zingen Zanggroep Timeless - De Schalle - 19.30-21.30 uur
Elke dinsdagmiddag Koersbal - De Schalle - 13.30-16.00 uur
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GORDIJNEN
ZONWERING

Blankenstein 610
7943 PA Meppel

T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

URZO
Damesmode

Slaapcomfort

Bedrijfskleding

Regenkleding

Huishoudtextiel
tel. 05220 - 61022

Wij zijn
verhuisd!

PVC VLOEREN
TAPIJT

‘IK VERDWAALDE IN MIJN EIGEN ZOEKTOCHT’ 
Fenneke Knol - Eén van de schrijvers van de ‘Canon van Nijeveen’

Afgelopen jaar hebben vier (oud) Nijeveners 50 korte verhalen geschreven die gebundeld zijn tot de ‘Canon 
van Nijeveen’. Op initiatief van de Historische Vereniging Nijeveen wordt dit unieke boek, dat de geschiede-
nis van het dorp vertelt, uitgegeven. Fenneke Knol is één van de schrijvers die de markante en belangrijke 
gebeurtenissen van Nijeveen op papier heeft gezet. Voorafgaand daaraan is er veel voorwerk verricht en 
tijdens haar zoektocht kwam ze mooie en bijzondere ontdekkingen uit de Nijeveense geschiedenis tegen. 
Met de blik van nu heeft Fenneke die op een gemakkelijk te lezen manier verwoord. 

Wie het verleden niet kent, zal de toekomst nooit begrijpen
‘Ik vind het belangrijk dat dit boek, vol met geschiedenis en feiten, ook leesbaar is voor mijn generatie en 
de jongere lezers, zegt Fenneke. ‘Ook jonge mensen zijn geïnteresseerd in wat er vroeger allemaal is ge-
beurd in ons dorp. Veel van mijn leeftijdsgenoten kiezen ervoor om weer terug te komen naar Nijeveen en 
hun kinderen hier op te voeden. Dat is niet voor niets’, vindt ze. ‘Nijeveen heeft voor velen een bepaalde 
aantrekkingskracht.’ Op de vraag wat dat dan is? Is haar conclusie ook helder. ‘Het is de saamhorigheid.’ 
De titel van de canon - Eens een gemeente, altijd een dorp – geeft dit goed weer. Het dorp bindt ons met 
elkaar. We zijn een actieve gemeenschap en ons kent ons. Dat geeft ook een vertrouwd gevoel. Een behoefte 
die, juist in deze tijd, nog meer is gegroeid. 

De geschiedenis van toen, herkenbaar in het heden
‘Iedereen die iets wil weten over het hoe en waarom in ons dorp krijgt veel antwoorden’, vervolgt Fenneke. 
‘Bijvoorbeeld waarom sport in Nijeveen nog steeds een belangrijke rol speelt en hoe dit is ontstaan.’ Eén 
van de verhalen die ze heeft geschreven gaat over de Tweede Wereldoorlog. Een onderwerp dat je niet 
meteen bij een 35-jarige verwacht. ‘Het was fascinerend om te schrijven. Geschiedenis is mijn passie!’, zegt 
ze enthousiast. ‘Je weet dingen van horen zeggen en eigenlijk ook niet meer dan dat. Het was geweldig 
om me daar nu in te verdiepen. Ik verdwaalde soms in mijn eigen zoektocht. Ik keek vanuit het nu en ont-
dekte veel dingen die ook in de huidige tijd zijn te plaatsen. Vaak dacht ik; oh zit dat zo…?! Veel dingen 
zijn heel herkenbaar en begrijpelijk. Geschiedenis herhaalt zich en we kunnen leren van het verleden. 
Iedereen handelt in de geest van de tijd en naar eer en geweten. Ik hoop dat iedereen die het boek leest 
dit ook ervaart en ontdekt.’ 

Nieuwsgierig geworden? 
Noteer nu alvast in de agenda! Op woensdagavond 13 oktober staat, tijdens de najaarsbijeenkomst van 
de Historische Vereniging Nijeveen, de boekpresentatie gepland en wordt het eerste exemplaar feestelijk 
overhandigd. In de volgende ‘De Molen’ volgt hierover meer informatie.

Verkoopadressen vanaf 14 oktober 2021 
Vanaf 14 oktober is de ‘Canon van Nijeveen’ verkrijgbaar voor de prijs van € 10,- bij Bakkerij Strijker, in het 
kantoor van de Historische Vereniging Nijeveen in ‘De Schalle’ op maandag-, woensdag- en donderdagmor-
gen van 9.30 tot 12.00 uur of per mail via penningmeester@historischeverenigingnijeveen.nl   

DE MOLENDE MOLEN
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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

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. 



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

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



Samen maak je het verschil

Containerverhuur: 
Voor al uw bouw- en sloopafval

www.oosterhuis-bv.nl
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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




