
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
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De volgende Molen verschijnt op 22 februari 2022. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 16 februari  
mailen naar: demolen@kleen.nl
of inleveren bij / sturen naar Drukkerij Kleen, 

Noteboomstraat 68    
7941 XA Meppel    Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Noteboomstraat 68, 7941 XA Meppel
(Anonieme kopij kan geweigerd worden.)
Klachten bezorging: demolen@kleen.nl of
0522-255449 of o.v.v. straat, huisnummer en postcode

T 0522 255 449
www.kleen.nl

demolen@kleen.nl
drukkerij@kleen.nl

De Molen is het tweewekelijks regioblad dat huis-aan-huis verschijnt in Nijeveen | Sinds 1978 | Oplage: 1.700 exemplaren

“We gaan voor
100% tevreden
klanten”

Wat doen wij:
Dienstverlener in agrarische werkzaamheden, 
grondwerkzaamheden, tuinaanleg en onderhoud.

Bel of mail voor een vrijblijvende offerte.

T 06-12449922  |  E pvandijk1986@hotmail.com  |  A De Kolk 3, Nijeveen

Dé specialist in
agri, grond & tuin. 

IJS- EN SKEELERCLUB NIJEVEEN
JAARLIJKSE 
LEDENVERGADERING
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de jaarlijkse leden-
vergadering op Woensdag 16 februari 2022 a.s. om 20.00 uur 
in het Clubgebouw van de IJs- en Skeelerclub Nijeveen. 
Door de Coronamaatregelen zijn er beperkte plaatsen, daarom 
is aanmelden verplicht via secretaris@skeelerbaannijeveen.nl  

AGENDA
  1. Opening
  2. Notulen ledenvergadering 3 december 2019
  3. Ingekomen stukken
  4. Jaarverslag 2019-2020, 2020-2021
  5. Jaarverslagen penningmeester
  6. Verslag Kascommissie
  7. Begroting 2021-2022
  8. Vaststelling contributie
  9. Bestuursverkiezing 
10. Rondvraag
11. Uitloting obligatielening
12. Sluiting

Wij hopen u op de ledenvergadering te kunnen verwelkomen.
Als de regels niet tussentijds veranderen dan zal een Coronabewijs 
of negatieve test verplicht zijn.
Verder willen wij u nog even op het volgende wijzen: Heeft u 
uw leden- en of donateurskaart in de brievenbus ontvangen, 
alleen het bedrag nog niet overgemaakt, dan willen we 
verzoeken dit alsnog te doen.

Het Bestuur

Foto: Harm de Boer

Tim, Joey en Kyram zoeken teamgenootjes
Wij, Tim, Joey en Kyram, krijgen 
volleybaltraining op maandagavond 
van 18.00 tot 19.00 uur. Nu vragen wij 
of er nog andere kinderen het leuk 
vinden om bij ons te komen trainen 
want met 3 is wel weinig en nu kunnen 
we nog geen wedstrijden spelen.
Dus kom vrijblijvend een keer langs.

Groetjes TJK
Nijeveense Volleybal Club

Wist U dat…..
 
….. u met het pasje van de 
bibliotheek in alle bibliotheken van 
Drenthe boeken kunt lenen?
 
….. u op de site van de bieb 
onbeperkt luisterboeken en E-books 
kunt lenen?

 
Servicepunt 
bibliotheek Nijeveen
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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

Praktijkopleider en mede-eigenaar 
Ard Mennik van Bijker Nijeveen 
noemt opleiden ‘onmisbaar’. “Je moet 
bijblijven in ons vak, de kennis op 
peil houden. De ontwikkelingen gaan 
zo snel. Ik ga zelf ook nog regelmatig 
op training. Het is voor ons dus de 

gewoonste zaak van 
de wereld. Opleiden 
levert altijd wat op.”  

Vakjury
De nominaties voor de OOM Awards 
worden bepaald op basis van het 

aantal bijscholingsactiviteiten door de 
werknemers van het bedrijf, het aantal 
bbl-leerlingen dat wordt begeleid en 
het aantal stageplaatsen dat wordt 
aangeboden. Na de nominatie gaat een 
vakjury langs bij alle genomineerde 
bedrijven. Deze jury komt vervolgens 
met een eindoordeel. De winnaar 
wordt bekendgemaakt tijdens de 
jaarvergadering van de Koninklijke 
Metaalunie in het betreffende district. 
 
Over de OOM Awards
De OOM Award is een initiatief van 
OOM, het scholingsadviesbureau 
van de sociale partners in de 
metaalbewerking. Ons gezamenlijke 
doel is het vakmanschap in de sector 
naar een hoger plan tillen. Bij OOM 
zijn ruim 14.000 bedrijven met circa 
155.000 werknemers aangesloten. De 
bestuurders van OOM zijn afkomstig 
van Koninklijke Metaalunie, FNV 
Metaal, CNV Vakmensen en De Unie. 
Kijk voor meer informatie op 
www.oom.nl.

Nijeveens landbouwmechanisatiebedrijf in de  race voor 
onderscheiding meest actieve leerbedrijf  

Bijker Mechanisatie genomineerd 
voor OOM Award  
Bijker Mechanisatie is twee weken geleden genomineerd 
voor de OOM Award Noord-Nederland 2021. De OOM 
Award is de onderscheiding voor het meest actieve (metaal)
leerbedrijf in de regio. Naast Bijker Mechanisatie zijn ook 
Metalis Metaalbewerking uit Drachten en Hovécon uit 
Farmsum genomineerd. De winnaar wordt bekendgemaakt 
op een nader te bepalen datum.
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DOS’46 en hoofdcoach Bouman per direct uit elkaar, Van Gunst 
maakt seizoen af
Het bestuur van DOS’46 en hoofdcoach Edwin Bouman hebben gezamenlijk besloten per direct 
de samenwerking te beëindigen. Zowel het bestuur als Bouman stelt vast dat er momenteel 
onvoldoende basis is om het seizoen op de gewenste wijze samen af te maken. De club heeft 
Herman van Gunst bereid gevonden om tot einde seizoen de rol van hoofdcoach op zich te nemen.

Bouman was bezig aan zijn tweede 
seizoen in Nijeveense dienst. In zijn 
eerste seizoen reikte hij met DOS’46 
1 tot de play-offs van de Korfbal 
League. Een kleine maand geleden 
besloot het bestuur van DOS’46 om 
het lopende contract met Bouman niet 
te verlengen. Op dat moment hadden 
beide partijen er vertrouwen in dat 
spelers en staf het seizoen op de best 
mogelijke manier zouden  afronden. In 
de afgelopen weken is echter duidelijk 
geworden dat er onvoldoende basis 
is om op een goede manier verder 
te gaan, waarna beide partijen tot 
de conclusie zijn gekomen dat het 
beter is om direct een punt achter de 
samenwerking te zetten.
Harmen Tjeerdsma, bestuurslid 
Topkorfbal. “Als bestuur betreuren 

we dit besluit, te meer omdat Edwin 
zich van begin af aan voor de volle 
honderd procent heeft ingezet voor 
onze vereniging. Hij trad aan in een 
voor ons turbulente periode en heeft 
een belangrijke stap gezet in de 
wederopbouw van de selectie. Daar 
zijn we hem dankbaar voor en daar 
verdient hij ook de credits voor. Op 
dit moment is echter de conclusie 
dat hij niet langer de persoon is om 
deze groep naar beter spel en betere 
resultaten te leiden en dus is nu 
afscheid van elkaar nemen het beste 
besluit.”
Edwin Bouman: “Het is natuurlijk 
spijtig dat dit zo ver heeft moeten 
komen, maar op dit moment staat 
het belang van de club voorop. Als ik 
daarvoor een stap opzij moet doen, 
dan doe ik dat graag.”

Opvolging
Het bestuur van DOS’46 is blij dat 
het op deze korte termijn Herman 
van Gunst bereid heeft gevonden 
om als hoofdcoach het seizoen af te 
maken. Van Gunst begint hiermee aan 
zijn vijfde periode als hoofdtrainer 
van DOS’46, waarmee hij in 2006 de 
Korfbal League won. De clubman kent 
sowieso het klappen van de zweep 
in het topkorfbal, zo werkte hij in zijn 
rijke trainerscarrière onder andere ook 
bij Blauw-Wit (A) en Dalto/Klaverblad 
Verzekeringen.
Over de invulling van het trainerschap 
met ingang van komend seizoen is de 
Technische Commissie van DOS’46 
in gesprek met enkele kandidaten. 
Communicatie hierover zal later 
volgen.

Klussenbedrijf "Klusjes & Zo" 
Voor al uw praktische klussen in en om het huis 

Gert Strijker, Van Veenlaan 21, 7948 AB Nijeveen 
Tel: 06-51384374

klussenbedrijf@klusjesenzo.nl

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
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Agenda
  9 februari     Klaverjassen en jokeren Supportersvereniging SVN'69 - kantine SVN’69 - 20.00 uur
16 februari  N.C.V.: Josine Droogendijk vertelt over de kleding van koningin Maxima - De Schalle - 19.15 uur
16 februari Jaarlijkse ledenvergadering IJs- en Skeelerclub - clubgebouw - 20.00 uur
17 februari  NATUURrijke IJs- en OORLOGwandeling Holtingerveld - vertrek 13.30 uur                
19 februari Bingo Supportersvereniging SVN’69 - kantine SVN’69 - 20.00 uur
22 februari De Molen nr. 4
23 februari Bingomiddag St. Welzijn Ouderen - De Schalle - 13.30 uur
23 februari  Klaverjassen en jokeren Supportersvereniging SVN'69 - kantine SVN’69 - 20.00 uur
24 februari  Vrouwen van Nu Han Everts, directeur van De Meenthe - De Schalle - 20.00 uur
  2 maart Politieke Avond; Dorpsvereniging Nijeveen - De Schalle - 20.00 uur
  8 maart De Molen nr. 5
  9 maart        Klaverjassen en jokeren Supportersvereniging SVN'69 - kantine SVN’69 - 20.00 uur
11-12 maart NLDoet
17 maart NATUURrijke IJs- en OORLOGwandeling Holtingerveld - vertrek 13.30 uur  
22 maart De Molen nr. 6
23 maart N.C.V.: Zanggroep ‘Stil’ verzorgt de avond - De Schalle - 19.45 uur
23 maart Klaverjassen en jokeren Supportersvereniging SVN'69 - kantine SVN’69 - 20.00 uur
26 maart Bingo Supportersvereniging SVN’69 - kantine SVN’69 - 20.00 uur
  5 april De Molen nr. 7
  6 april          Klaverjassen en jokeren Supportersvereniging SVN'69 - kantine SVN’69 - 20.00 uur
16 april Bingo Supportersvereniging SVN’69 - kantine SVN’69 - 20.00 uur
20 april  N.C.V. Gerdi van den Broek vertelt over haar periode als verpleegkundige in Kameroen Schalle - 19.45 uur

Elke maandagavond Zingen Zanggroep Timeless - De Schalle - 19.30-21.30 uur
Elke dinsdagmiddag Koersbal - De Schalle - 13.30-16.00 uur
Elke woensdagochtend Zoete Inval - De Schalle - 10.00 uur

Nijverheidsweg 10
7948 NE  Nijeveen

T 0522 49 26 80
F 0522 49 26 74

info@kroesnijeveen.nl
www.kroesnijeveen.nl

Let op! In verband met de aangescherpte 
coronamaatregelen zou het kunnen zijn dat 
bepaalde activiteiten afgelast/opgeschort 
worden. Voor meer informatie adviseren wij u 
contact op te nemen met de organisatie.
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Verbinden in loslaten
Met oprechte aandacht,  tijd en zorgzaamheid 

samen vorm geven aan een passend afscheid.

Voor het melden van een overlijden 
dag en nacht bereikbaar: 
06 - 29060633
Susanne Oomkens - Havelte
www.omega-uitvaartzorg.nl
contact@omega-uitvaartzorg.nl

Overgave

DEZE COLUMN IS MET TOESTEMMING VAN NABESTAANDEN GEPLAATST

Eén van mijn eerste uitvaarten was die van een meneer die de mooie leeftijd van
92 jaar heeft bereikt. Hij was wel klaar voor het afscheid, klaar om het leven los te
laten, vertelden zijn kinderen me. Als dat moment gekomen is bellen ze me vroeg
in de ochtend. Als ik arriveer zitten we eerst rustig bij elkaar aan zijn keukentafel
in de verzorgingsflat en luister ik naar de verhalen over hoe de laatste dagen zijn
geweest. We verzorgen we meneer, waarna we hem opbaren op zijn eigen bed.

Enige tijd later vertrek ik bij de familie, zij creëren een fijne sfeer in de slaapkamer met foto's, bloemen
en kaarsjes. Meneer wordt daarmee precies zo opgebaard zoals ze het voor ogen hadden. Als ik in de
middag terug kom met de rouwkaarten tref ik een lieve, maar ook wat nerveuze schoondochter: de
verwarming in de slaapkamer wil niet uit. Dit is wel nodig om de conditie van het lichaam zo optimaal
mogelijk te houden. We gaan samen op zoek naar iemand van de technische dienst. De man doet een
paar handelingen, maar laat ons in onwetendheid achter: 'Vier uur geweest.' Na enige tijd bemerken we
opgelucht dat de verwarming toch uit is gegaan. Dat steunt me in mijn vertrouwen dat meneer tot de
dag van de uitvaart in zijn eigen woning kan blijven. Als die dag is gekomen staan we net klaar om te
vertrekken als een dame van de verzorgingsflat in lichte paniek aan de deur staat: de lift is stuk. Er is
iemand onderweg. Ik voel ook een ballonnetje in mijn buik ontstaan, maar doe mijn best om dat aan de
familie niet te laten merken. Met mijn collega komen we heel snel tot de conclusie dat er maar één
oplossing is: de trap. We staan echter op de zesde verdieping. Juist als we aan de trap willen beginnen
komt de lift hortend en stotend naar boven. We wagen het erop en met veel geluk komen we met de lift
beneden aan. We arriveren gewoon op de afgesproken tijd bij het crematorium. Als, aan het einde van
de dienst, meneer door zijn kinderen uit de ruimte wordt gedragen begint een baby zachtjes te huilen.
Pas op dat moment voelt het alsof er écht overgave is aan het afscheid, in het vertrouwen op de volgende
generaties.

Zuideinde 53, Meppel  |  (0522) 25 27 21  |  info@lever.nl  |  www.lever.nl
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Expositie in De Schalle
Mijn naam is Malou Etienne Boer, 31 jaar oud en woonachtig in Harderwijk.  
Hier woon ik samen met mijn man, Duitse Herder Jax en kat Kiaro. Mijn man 
heeft twee kinderen uit een voorgaande relatie, wat maakt dat ik ook parttime 
plusmoeder ben. 
Ik ben 10 jaren werkzaam bij de overheid. In mijn huidige functie ben ik 
werkzaam als centralist bij de meldkamer politie.  
Mijn werk binnen de politie zorgt ervoor dat ik dagelijks heel wat meemaak. Dit 
zijn mooie dingen, maar soms ook zware en heftige gebeurtenissen. 

Mijn ontspanning haal ik uit het 
schilderen. In 2016 ben ik gestart met 
mijn eigen online galerie ‘Art by M.E.’  
Mijn schilderijen maak ik thuis op 
zolder.  De zolder is dan ook ingericht 
als schilder atelier. De onderwerpen 
van de schilderijen verschillen steeds 
weer, maar vooral het onderwerp 
dieren keert steeds terug. Alle dieren 
hebben een mooie energie en door 
deze vast te leggen op doek geeft dit 
mij ook weer energie en kracht.  
 
De schilderijen die ik maak zijn niet 
realistisch of abstract. De stijl waar ik 
in schilder neigt het meest naar een 

cartonische stijl. Voor het maken van 
mijn schilderijen gebruik ik als basis 
acrylverf.  Daarnaast experimenteer 
ik graag met verfspuitbussen en 
andere technieken om zo tot een mooi 
eindresultaat te komen.  
Veel en felle kleuren gebruik ik graag.  
Voor mij is het een uitdaging om 
middels mijn schilderijen harmonie, 
vreugde en liefde te verspreiden. 
In de afgelopen jaren heb ik meerdere 
exposities gehad in ziekenhuizen en 
verzorgingstehuizen.  
 
Mijn schilderijen zijn de komende tijd 
te zien in Dorpshuis ‘de Schalle’.  

“kunt U ook engels spreken ?”

Hoe moet ik dat zeggen als ik in China ben,
of als mij iets wordt gevraagd door een chinees….?

Leer dit soort handige zinnetjes bij “Hanyu”.

Nu corona geen roet meer in het eten gooit 
starten we in april weer met een nieuwe cursus. 

Voor gevorderden ook privéles.

   Neem contact op met: 
Dr. Albert van den Bergh in Nijeveen

via: isad@xs4all.nl

Hierbij willen wij iedereen 

hartelijk bedanken voor 

alle felicitaties voor ons  

65-jarig huwelijks jubileum.

Alie en Gerard Lutke

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Scan-, print- en 

kopieerservice van

Bouw-
tekeningen &

Grootformaat
posters
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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

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

rpWORLD CRANECHAMPIONSHIP
2018

Two champions have been chosen so far. Have you got what it takes to be the third? Find out at the World Crane Championship, WCC. 
The WCC 2018 finals will take place at the IAA  Commercial Vehicle Show in Hanover on  September 22–23.

Visit www.worldcranechampionship.com for  registration, qualification rounds in your country, rules, and more. Take the challenge!

NOW IT’S YOUR TURN TO CREATE HISTORY

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

Kolderveen 50, 7948 NK  NIJEVEEN
M 06 54 93 76 21  T 0522 49 13 78  
E info@loonbedrijf-altena.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!

Dorpsstraat 4
Nijeveen

Jan Bouwknegt

www.jaboschilderwerken.nl
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Anders…. 

Toen in 2006 Jan Oosting overleed 
en het café werd gesloten zag 
Wakker Nijeveen dat als een moment 
om te stoppen met de jaarlijkse 
oudejaarsconference. We hadden zo 
onze principes en wilden toen nog 
niet naar de Schalle. Op een avond in 
mei ging de bel en Derk Oosterhuis 
stond aan de deur. “Ik mùs maar ies 
eem wat bespreken.” 

Derk zijn schuur was afgefikt en een 
nieuwe was in aanbouw. Hij had 
een inventaris van een kerk gekocht, 
kortom, aan stoelen geen gebrek.
We moesten maar eens even komen 
kijken en zeggen hoe groot we het 
podium wilden hebben en zo werd 
het zalencentrum Oosterhuis geboren. 
Natuurlijk hadden we een vergunning 
nodig en met de tekening van de in 
aanbouw zijnde schuur togen we 
richting stadhuis Meppel. De tekening 
hadden we niet mee hoeven te 
nemen, want die hadden ze daar 
wel en ze waren laaiend enthousiast 
over onze plannen. Ze kwamen nog 
wel even ter plaatse kijken want ze 
kenden inmiddels Derk Oosterhuis wel 
en natuurlijk waren er veel haken en 
ogen betreffende de veiligheid. Toen 
alle gemeente functionarissen er hun 
plasje over hadden gedaan kon de 
broek omhoog en mochten we los met 
ons programma ‘Goed te pas?’
Tegen eind december moest er veel 
geregeld worden en toen uiteindelijk 
de stoelen in de ‘zaal’ stonden en het 
repeteren begon werd onze vrees 
bewaarheid. De akoestiek was een 
ramp. Zuchtend dachten we terug aan 
ons knusse café Oosting. 
‘Wat is de oplossing?’, riep Derk. 
Vloerbedekking en gordijnen! ‘Weest 
niet bevreesd, ik regel wel wat.’ 
Derk had connecties in Genemuiden 
en kwam de volgende dag met een 
vrachtauto vol gekleurde rollen 
vloerbedekking die we vervolgens aan 
elkaar moesten plakken. Uiteindelijk 
bedachten we dat het groene vlak 
bestemd was voor de aanhangers 
van het CDA, het rode vlak voor 
PvdA enz enz. Aan de overkant van 
het bedrijf Oosterhuis werd voor 
deze gelegenheid een parkeerterrein 
aangelegd. 
De weersvoorspellingen waren 

slecht. Veel nattigheid en storm. 
We besloten daarom dat de oudere 
bezoekers gebruik konden maken van 
een touringcar, die van Nijeveen City 
naar de Bovenboer pendelde. Niks 
was te gek. Achter in de zaal kwam 
het café-bar gedeelte en jonge Jan 
Oosting belde ons met het voorstel 
om de stamtafel erbij te zetten. Een 
fantastisch gebaar. Zelfs het tafelkleed 
en asbak kwamen mee richting 
Bovenboer. Menig Nijevener pinkte 
een traantje weg bij het zien van dit 
stukje nostalgie. En ook bij het lied 
Oosting kwam er hier en daar een 
zakdoek tevoorschijn.
En wie herinnert zich niet het ballet ‘de 

stervende zwaan’ van Nico en Fred in 
roze tutu.
Vele uren hadden ze balletles van Sya 
Speelman om door middel van deze 
dans de teleurgang van wethouder 
Wim Zwaan op een ludieke wijze weer 
te geven. Ronald ter Brake die op 
het achterwiel van zijn motor de zaal 
binnen kwam scheuren. Een mooie 
voorstelling op een prachtige locatie. 
Ook nu hebben we weer een mooie 
voorstelling voor jullie in petto. 
Waarover? Dat is nog even een geheim 
maar als ik jullie was: KWUSSUTWÈH!

Namens Wakker Nijeveen,
Lucina Bolding 

Stichting Welzijn Ouderen Nijeveen
De Zoete Inval
Op 9 februari zijn we weer met “De Zoete Inval” gestart in de Schalle.
Iedereen is welkom, je drinkt een kop koffie/thee tegen kostprijs en kunt 
gezellig met andere mensen praten over allerlei onderwerpen.
Wij zien u graag.

Bingo
Op woensdag 23 februari a.s. 
organiseren we weer de halfjaarlijkse 
Bingomiddag in de Schalle.
Het begint om 13.30 uur, de zaal gaat 
om 13.00 uur open. Deelname is  
€ 5,00 incl. koffie/thee.
Alle 55+ers, die graag een middagje 
willen spelen zijn van harte welkom.
Omdat er veel grootouders in de 
voorjaarsvakantie oppassen zijn ook 
opa’s en oma’s met kleinkinderen van 
harte welkom. 
Natuurlijk zijn er weer mooie prijzen.

NLDoet
11 en 12 maart 2022 is het weer 
NLDoet.
Stichting Welzijn Ouderen heeft zich 
aangemeld voor deze actie om ook 
met zoveel mogelijk 
Nederlanders een dag vrijwilligerswerk 
te doen en zo het verschil te maken.
Onze klus is de 2e jeu de boules baan 
schoonmaken en opknappen.
Wie wil ons helpen de baan weer 
netjes te maken?
Vrijwilligers kunnen zich opgeven bij 
Janneke Venema tel: 491737.

Wakker Nijeveen december 2005
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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

Noteboomstraat 68  |  7941 XA  Meppel  |   T 0522 255449  
drukkerij@kleen.nl  |  www.kleen.nlOntwerp | Druk | Print | Reclame
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Verenigingsdrukwerk
Wij verzorgen periodieken, programmaboekjes, lotenbloks, flyers, posters, 
reclameborden en meer voor verenigingen in Meppel en omstreken.

Naam  ..........................................................................
.

Adres  ..........................................................................
.

Plaats  ..........................................................................
.

VERLOTING 2019
t.b.v. basisschool 
‘De Rozebottel’ 

te Koekange

GROTE VERLOTING 2019
t.b.v. basisschool ‘De Rozebottel’ te Koekange

Goedgekeurd door Gemeente De Wolden onder registratie nummer:

Z.131010/D.203749  

1e prijs: tweepersoons ligbed voor in de tuin

2e prijs: 23-delige picknicktas

3e prijs: 1 keer gratis knippen bij Hairfashion Koekange

De trekking zal plaatsvinden op donderdag 6 juni 2019.

De opbrengst van de loten komt ten goede aan een robuuste picknicktafel 

voor op het schoolplein. 

No 0001

No 0001 Prijs per lot e 0,50. Aantal loten 2.000

Naam:

Adres:

Tel.:

VERKOOP VAN NIEUWE EN 
  GEBRUIKTE AUTO’S

APK-STATION 
ROETMETING
ALLE REPARATIES

J. GROENINK
Kon. Wilhelminalaan 12-14
8384 GH  Wilhelminaoord, tel. 0521 - 382732

www.autobedrijferma.nl

Hotel Gelderingen 
Steenwijkerwold

Paradijs van het Noorden

Café De Karre

Tukseweg 186 - 8334 RX  Tuk 
Tel. 0521-515393 - www.dekarre.nl

VOGELVERENIGING  DE EDELZANGER  STEENWIJKERWOLD

1e prijs E 200,- 4e prijs E 50,- 

2e prijs E 125,- 5e prijs E 25,-

3e prijs E   75,- 6e t/m 15e prijs VLEESPRIJZEN

 
Aantal loten: 3000. Prijs per lot e 0,50

Trekking 8 december 2018 om ± 15.00 uur

in Hotel Gelderingen (het paradijs van het noorden)

NO- 1001

NO- 1001

HOOFDSPONSOR

WOLDSTRAAT 61-65, 7941 LG MEPPEL, TEL 0522-246619
VENEWEG 117, 7946 LJ WANNEPERVEEN, TEL 0522-281203    

WWW.LANTINGA-VERSHUIS.NL | INFO@LANTINGA-VERSHUIS.NL

V.
V. Oranje Zwart  

WanneperveenV.
V. Oranje Zwart  

Sportpark ’De Bovenboer’
Sportpark ’De Bovenboer’

Wanneperveen

Sportpark ’De Bovenboer’

v.v. Oranje Zwartv.v. Oranje Zwart
Opgericht 1 april 1949
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"Uw Pedicure in omgeving Nijeveen / Meppel" 

Wij voeren verschillende behandelingen uit o.a.: 

 Verwijderen van eelt 

 Verwijderen van een likdoorn 

 Behandelen van een ingroeiende teennagel 

 Behandelen van een kalknagel 

 Teennagels knippen 

 Teennagels lakken 

 Pedicure Spa Deluxe (dé ultieme voetenverwennerij)  

Desiree Lindhout 

Burg. Weimalaan 27 

7948 AL Nijeveen 

Tel. 06 – 11848796 

info@voetverzorging-lindhout.nl 

www.voetverzorging-lindhout.nl 
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Uw Pedicure in omgeving 
Nijeveen / Meppel

"Uw Pedicure in omgeving Nijeveen / Meppel" 

Wij voeren verschillende behandelingen uit o.a.: 

 Verwijderen van eelt 

 Verwijderen van een likdoorn 

 Behandelen van een ingroeiende teennagel 

 Behandelen van een kalknagel 

 Teennagels knippen 

 Teennagels lakken 

 Pedicure Spa Deluxe (dé ultieme voetenverwennerij)  

Desiree Lindhout 

Burg. Weimalaan 27 

7948 AL Nijeveen 

Tel. 06 – 11848796 

info@voetverzorging-lindhout.nl 

www.voetverzorging-lindhout.nl 

Dorpsvereniging Nijeveen 
Nieuws – februari 2022

Nieuwe AED’s  
De dorpsvereniging heeft eind januari nieuwe AED’s 
geplaatst in het dorp. De oude exemplaren bij 
Dorpshuis De Schalle en de familie Huisman aan de Kolderveense Bovenboer 
4 zijn vervangen door nieuwe, geavanceerde AED’s die aan alle eisen van de 
huidige tijd voldoen. Ook de buitenkasten zijn vernieuwd en voorzien van een 
code. 

De aanschaf is mogelijk dankzij de 
bijdrage van de voormalige EHBO 
afdeling Nijeveen en een cheque 
die de dorpsvereniging, een aantal 
jaren geleden, gekregen heeft tijdens 
de Rabobank Coöperatieweken. 
Het bestuur is blij dat het geheel 
weer tiptop voor elkaar is en dat 
de inwoners van Nijeveen kunnen 
vertrouwen op deze belangrijke 
voorziening in het dorp.

We zoeken jou! 
Woon jij fijn in Nijeveen? Heb je leuke 
ideeën of moet er juist iets gebeuren 
in ons dorp? Ben je tussen de 12 en 
20 jaar? Meld je dan NU aan voor het 

JEUGDBESTUUR dat we binnenkort 
willen oprichten. 

Je hebt NU de kans om mee te praten 
over van alles en nog wat: sport, 
chillen, recreatie, werk, wonen en 
noem maar op. Wat JIJ ook allemaal 
maar belangrijk vindt! Bovendien kun 
je ervaring opdoen in organiseren en 
bestuurswerk. Ook nog eens leuk voor 
op je CV. 

Doe je mee? 
Neem contact op met Dirk Kroes  
Mailadres: Dirk@
dorpsverenigingnijeveen.nl of PB-tje 
sturen via Facebook mag natuurlijk 
ook. En laat het je vrienden ook weten 
dat we op zoek zijn naar jullie! 

Politieke avond
2 maart – 19.00 uur – Dorpshuis De 
Schalle 
Editie: Dorpsenquête Nijeveen  

Noteer alvast in je agenda. 
Woensdagavond 2 maart organiseert 
de dorpsvereniging een politieke 
avond die in het teken staat van de 
uitkomsten van de dorpsenquête die in 
2021 is gehouden onder de inwoners 
van Nijeveen. 

Er staan een aantal belangrijke thema’s 
op de agenda; de verkeersveiligheid 
in het dorp is onderwerp, wonen voor 
jongeren, ouderenvoorzieningen, het 
groen in het dorp, de recreatieplas en 
de relatie van Nijeveen met Meppel 
komen allemaal aan bod. We zijn erg 
benieuwd hoe de politieke partijen in 
onze gemeente hierover denken en 
wat hun standpunten zijn. 

Je bent van harte welkom om erbij 
te zijn. We beginnen om 19.00 uur 
in verband met de huidige corona-
maatregelen. In de volgende De Molen 
volgt een update. 

Dorpsenquête Nijeveen 
Resultaten gepubliceerd op de site 

Goed om te weten! De resultaten 
van de dorpsenquête zijn inmiddels 
geplaatst op onze website www.
dorpsverenigingnijeveen.nl. Onder 
– Actueel - vind je het bestand met 
alle uitkomsten en conclusies. Deze 
gegevens geven richting op de visie 
van de dorpsvereniging en de taken en 
activiteiten die we komende jaren gaan 
oppakken.

Met een hartelijke groet, 
Bestuur Dorpsvereniging Nijeveen 

Tip! Volg ons ook op Facebook en 
Instagram om op de hoogte te blijven 
van alle actuele informatie. 
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Met een terugblik

vooruitkijken Heeft u ons nodig? Bel:
0522 - 28 18 78

Stilstaan bij een leven, 
verder vanuit herinneringen. 
Wassink Uitvaartverzorging is 
er voor u. En voor een afscheid 
dat verder helpt.

Zomerdijk 9A  |  7942 JR Meppel  |  info@wassink-uitvaart.nl  |  www.wassink-uitvaart.nl

Maurice Jans, 
Uitvaartbegeleider

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

toyota-meppel.nl

TOYOTA 
HYBRID DEALS

*Het daadwerkelijke te halen percentage is afhankelijk van de gebruiksomstandigheden, voertuigcon� guratie, acculeeftijd en -conditie, rijstijl en de gebruiks-, omgevings- en 
klimaatomstandigheden. Actieperiode loopt van 21-12-2021 t/m 31-03-2022 (uiterste registratiedatum 30-06-2022). Actie is niet geldig i.c.m. Private (Flex)Lease of i.c.m. andere 
acties. Vraag uw dealer naar de voorwaarden. **Het te behalen voordeel is afhankelijk van de gemaakte keuze, tot € 3.000,- voordeel is van toepassing op de Toyota C-HR.

Voordeliger wegrijden in uw favoriete Toyota met de nieuwste hybridetechnologie? Het kan nu bij Toyota Van der Linde Meppel. Want 
tijdelijk pro� teert u van aantrekkelijke Hybrid Deals op alle modellen. U kunt kiezen uit: een gratis tankpas met maximaal € 1.500,- saldo, 
een accessoire cheque ter waarde van maximaal € 1.750,- óf tot € 3.000,- éxtra inruilwaarde**. Kiezen voor hybride betekent lagere 
onderhouds- en brandstofkosten én een lagere CO2-uitstoot. Geniet van ongekend rijcomfort en rijd tot 50% van de tijd elektrisch. 
Zónder stekker*. Maak een afspraak of plan een proefrit via toyota-meppel.nl.

TOT

 3.000,-
VOORDEEL

KIES ZELF UW VOORDEEL



De Molen - 44e jaargang nr. 3 - 8 februari 2022 13

In november is met veel 
krachtsvertoon, maar toch heel rustig, 
de kap van de molen gehaald. De 
wieken waren vooraf al verwijderd. 
Eenmaal op de grond hebben de 
molenaars het rietdek van de kap 
gehaald. 

Daarna moest de hele constructie 
uit elkaar. Als eerste is de windroos 
verwijderd. Die is afgevoerd naar de 
loods van Arend Bijker. Molenaars 
zelf zullen deze constructie helemaal 
opknappen. De stalen delen worden 
licht gestraald en vervolgens van 
een nieuw verflaagje voorzien. De 
draaiende delen worden bekeken en zo 
nodig vervangen. Nu blijkt ook waarom 
we af en toe boven op het bordes een 
piepend geluid hoorden. Eén van de 
(taats)lagers is knap beschadigd. Nou 
hebben meerdere van onze molenaars 
een technische achtergrond, dus dat is 
inmiddels opgelost. 
De molenmakers hebben de houten 
delen gedemonteerd. Een heel gedoe. 
Veel verbindingen zijn met een houten 
pen geborgd. Mooi, maar zo’n ding 
krijg je er niet weer uit. Die moeten 
er uit geboord worden. En dan maar 
hopen dat je op de goede plek boort. 
Tijdens de demontage kom je al 
bepaalde dingen tegen. Sommige 
delen waren er slecht aan toe. Dan 
is de beslissing snel genomen dat dit 
vervangen of uitgestukt moet worden. 
Andere delen waarvan de molenaars 
dachten dat ze verrot waren, bleken 

Overhek
Geen gezicht, die molen zonder kap en zonder wieken. En dan met dat malle 
petje erop. 
Ja, dat vind ik ook. Maar het moet eerst minder worden voordat het beter 
wordt. Achter de schermen is de restauratie in volle gang. 
Ik zal jullie even bijpraten.

achteraf juist krijtgaaf. Alle delen zijn 
afgevoerd naar de timmerwerkplaats 
in Aalten. Daar is de kap onderste-
boven weer compleet opgesteld. 
De beide voeghouten zijn letterlijk 
overgetrokken. Gekopieerd. 

Met een figuurzaag in de vorm van een 
kettingzaag zijn ze op maat gezaagd. 

Het hart van de kapconstructie wordt 
dus volledig vernieuwd. 
Heel anders is dat met minder 
essentiële delen. Daarvan worden de 
rotte delen afgezaagd en vervangen. 
We noemen dat “uitgestukt”. Het hout 
waarmee delen uitgestukt worden is 
vaak gebruikt hout. Uitgesneden uit 
andere balken waar nog gave delen 
aan zaten. Die delen kunnen ook 
wel 200 jaar oud zijn. Iedereen kent 

het gezegde: hout werkt. Door deze 
manier van uitstukken probeert men 
het verschil in “werken” te voorkomen. 
En, het blijft dus een oude molen. 
De bovenas blijft zoals die is. Die blijft 
dus authentiek. 

De bovenas krijgt wel een speciale 
behandeling. In zijn geheel krijgt deze 
een warmtebehandeling. Hij gaat 
in een container. De lucht in deze 
container wordt opgestookt tot plm. 
70° C. Zo wordt de bonte knaagkever 
uitgeroeid. Opvallend is wel dat de 
bovenas getorst is. Goed verklaarbaar. 
Het is ook de reden waarom een 
molen altijd (uitzonderingen daar 
gelaten) tegen de wijzers van de klok 
in draait.  Eén van de verklaringen is 
dat een boom die de ruimte heeft, als 
het ware met de zon meedraait. De 
stam van de boom is dus ook enigszins 
getorst. Tijdens het belasten van de 
molen ga je de oude boomstam dus 
eigenlijk opdraaien. Het hout wordt 
dan in elkaar geperst. Net als of je een 
dweil uitwringt. Zou je de andere kant 
op draaien, dan zou je de boomstam 
uit elkaar trekken en zou hij barsten. 
Ondertussen zijn de molenaars al 
bezig met het openingsfeest. Het 
blijft spannend of de geplande datum 
gehaald wordt. De bedoeling is dat de 
molen tijdens de nationale molendag 
weer draait. Die is 14 mei. 
We zullen jullie tijdig bijpraten.  
 
Molenaar Sterrenberg
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Advertentiekosten De Molen 2022

Formaat (bxh) Zwart-wit
losse

adv.prijs

Zwart-wit 
12 keer
per jaar

Zwart-wit 
heel jaar

elke uitgave

1/8 pagina   91 x   64 mm € 17,35 € 16,65 € 16,00

1/4 pagina
  91 x 133 mm
187 x   64 mm

€ 28,35 € 26,00 € 23,65

1/2 pagina 187 x 133 mm € 48,40 € 46,05 € 43,70

1/1 pagina 187 x 271 mm € 81,50 € 79,15 € 76,75

De Molen verschijnt 1 keer in de 14 dagen. Oplage 1700 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 € 75 per uitgave
3 keer € 70 per uitgave
5 keer € 65 per uitgave

Prijzen per uitgave en exclusief 21% BTW.

Advertentiekosten De Molen 2022

Regelvermelding Rubriek Belangrijke Informatie 
Prijzen per jaar
1 regel: €   45,00
2 regels:  €   87,00  
3 regels:  € 147,00 

4 regels:  € 181,00
5 regels:  € 207,00
6 regels:  € 248,00
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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

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



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




