
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 maart 2022. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 16 maart  
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

Foto: Daan Prest

Meppeler Energiecoaches helpen 
inwoners verduurzamen
Vijf vrijwilligers gaan vanaf nu op pad voor een kosteloze 
energiescan

In Nijeveen start de pilot Meppeler Energiecoaches. De 
bedoeling is om na de pilot de energiecoaches ook in te zetten 
in de hele gemeente Meppel. Afgelopen weken volgden Jelle 
Anema, Jan van der Tooren, Theo van de Steeg en Peter Jasper 
een uitgebreide cursus tot energiecoach. Recent is het traject 
met goed gevolg afgelegd en kunnen de coaches aan de slag. 
Lute Piest is al langere tijd energiecoach in Meppel. Met een 
uitgebreide checklist en woninggegevens gaat de Meppeler 
Energiecoach, samen met de bewoner, de woning door om te 
kijken of er energie kan worden bespaard. 

De coach is niet commercieel en voert 
op vrijwillige basis een verkennende 
energiescan uit. Hij vertelt hoe de 
bewoner met eenvoudige (gedrags-) 
maatregelen energie kan besparen.  
Ook de woning (extra) isoleren en het 
rendement van bestaande installaties 
optimaliseren komen aanbod. ‘Juist 
in deze tijd, waarin de energieprijzen 
omhoogschieten wordt dit steeds 
urgenter’, zegt Wim de Kleuver die 
namens Duurzaam Nijeveen nauw 
betrokken is bij het project. 

Wethouder Jaap van der Haar ziet de 
komende jaren ook een belangrijke 

rol weggelegd voor energiecoaches. 
‘De manier waarop we onze huizen 
verwarmen en energie gebruiken 
gaat ingrijpend veranderen’, zegt hij. 
‘Iedereen krijgt er vroeg of laat mee 
te maken en zal zijn woning moeten 
aanpassen. Dat kan soms best een 
ingewikkelde zoektocht zijn. De 
energiecoaches helpen de inwoners 
daarbij op weg.’ 

Er zijn een aantal partijen betrokken bij 
het initiatief waarvan de coördinatie 
bij Energie Coöperatie Duurzaam 
Nijeveen ligt. De woningcorporaties 
Actium en Woonconcept doen mee, 

de huurdersverenigingen en Meijer 
Verduurzaamt maken onderdeel uit 
van het geheel. ‘Ik ben blij dat we 
hiervoor de handen ineengeslagen 
hebben en de coaches binnenkort op 
pad gaan’, aldus Van der Haar. 

Inwoners van Nijeveen, zowel huurders 
als woningeigenaren, kunnen geheel 
kosteloos een Meppeler Energiecoach 
inschakelen. Ook aanvragen vanuit 
Meppel zijn welkom. Hiervoor kan 
een afspraak gemaakt worden via 
energiecoach@duurzaamnijeveen.nl

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
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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

Weer uitstel Oliebollenconference, 
maar geen afstel
Eind maart kwam met rasse schreden dichterbij en bij 
elke bijeenkomst van Wakker Nijeveen werd geprobeerd 
de toekomst te voorspellen aan de hand van de koffiedik 
van Lucina Bolding. Wat zijn de uitkomsten van de laatste 
versoepelingen? Hoe bereid zijn de Nijeveners om in een 
bomvolle Schalle te gaan zitten? 

Uiteindelijk hebben we toch 
maar gewoon het zekere voor het 
onzekere genomen en opnieuw de 
Oliebollenconference verplaatst. 
We gaan gewoon weer richting 
vertrouwde jaarwisseling omdat 
we denken dat alle traditionele 
voorwaarden rond een eindejaars- 

conference dan 
het allerbest tot 
zijn recht komen. 
Omikron nasleep, beschikbaarheid 
van accommodaties en faciliteiten en 
meer dan duizend bedorven oliebollen 
hebben ons de keuze doen maken. 
Streep 26 en 27 maart als speeldata 

maar door en zet een dikke rode cirkel 
om 29 en 30 december. De fanclubdag 
op 16 juni gaat gewoon door. 
Half in maart of volle bak in 
december?: KWUSSUTWÈH!

Dreéntse karkdienst in 
de karke van Koldervene
 
Op 3 april zal er een karkdienst 
ween in de hervormde karke van 
Koldervene, die helemaol in de 
Dreéntse taol e holden zal wurden.

Veurganger is old Wannepervener 
domeneer Wim Smit en old Nijevener 
Arend Oosterveen zal mit zien maot 
dreéntse varsies zingen.
Roelie Brinkman zal de schriftlezing 
verzurgen in het dreénts.
Wie dit artiekeltie leest mut dat mar 
deurvertellen an iederiene die dit 
wil weten, zodat wij in een mooie 
dreéntse karkdienst mit
heel veul mensen moog’n begroeten 
en hiervan kunt laoten mee genieten.
Dus niet vergeten.....  3 april um 
tien ure in de karke van Koldervene. 
Hartelijk welkom.

Kinderkledingbeurs Havelte organiseert 
tweedehands zomerkinderkleding- en 
speelgoedbeurs
De werkgroep Kledingbeurs Havelte is blij te kunnen melden dat er weer een 
kleding- en speelgoedbeurs georganiseerd kan worden. Dit is een gezellige 
tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs in ontmoetingscentrum “de 
Veldkei” te Havelte.

De koopavond is op vrijdag 8 april 2022 
van 20.00 uur tot 21.30 uur.
Op zaterdag 9 april 2022 is de beurs 
geopend van 9.00 uur tot 10.00 uur. 
Bezoekers ontvangen op zaterdag 10% 
korting op hun aankoopbedrag. 
U vindt op deze beurs naast 
kleding ook een divers aanbod van 
tweedehands speelgoed. Heeft u zelf 
kleding van maat 74 t/m maat 188 of 
speelgoed in te brengen dan kunt u de 
daarvoor benodigde prijsenveloppe+ 
instructie vanaf dinsdag 1 maart 
ophalen gedurende schooltijden bij 

de kleuteringang van OBS de Bosrank 
in Havelte. Er is een maximale uitgave 
van 150 prijsenveloppen. Alle kleding 
en speelgoed dient geprijsd, schoon 
en compleet te worden aangeleverd. 
Het inbrengen van de kleding en het 
speelgoed is op donderdagavond 7 
april 2022 van 19.00 tot 20.30 uur, 
eveneens in “de Veldkei”. Dit adres 
kunt u vinden op onze website.
Raadpleeg onze website 
www.kledingbeurshavelte.nl voor 
meer informatie. We zijn ook te volgen 
via Facebook: Kledingbeurs Havelte.



4 De Molen - 44e jaargang nr. 5 - 8 maart 2022

Ledenavond Vrouwen van Nu 
donderdag 24 februari 2022

Gastspreker deze avond was dhr. Han Evers van Rabo Theater De Meenthe.
Hij vertelde ons het e.e.a. over het reilen en zeilen in Rabo Theater De 
Meenthe, dat zwaar getroffen is door Corona. Han Evers is 54 jaar en dit jaar 
22 jaar directeur.

1 mei 2000 is hij begonnen bij de 
Meenthe. Hij trof toen een verouderd, 
vergroot dorpshuis aan dat jaarlijks 
15.000 theaterbezoekers en 40.000 
andere bezoekers trok. Nu is de 
Meenthe het grootste theater van 
de regio met 180.000 bezoekers 
per jaar. 60 % van de bezoekers 
van de Meenthe komt niet uit 
Steenwijkerland. 
In 2004 en 2012 is het theater 
verbouwd. Het is belangrijk om dicht 
bij de mensen te blijven en er tussen 
te staan om ze naar het theater te 
trekken. In 2016 zijn ze begonnen met 
volkstheater met mensen uit de eigen 
regio. Zo is er toen begonnen met de 
musical Storm over de Beulaeke dat 
11.000 bezoekers trok. Ze beginnen 
nu ook met MOL producties (Meenthe 
op locatie). Zoals Mysterie Wardenier, 
Tolhekke openluchttheater en Johan 

van de Kornput (wordt geregisseerd 
door Lucina Bolding). Inmiddels 
zijn er 21 vaste medewerkers en in 
totaal 60 medewerkers in dienst 
bij De Meenthe. Het is een theater 
en Eventlocatie. Zo beheren ze ook 
’t Veerhuys en de theekoepel. De 
Meenthe is een stichting met een 
bestuur. Ze zijn samenwerkingspartner 
met het Wilmink theater en Zwolse 
theater.  
Theater is de in- en verkoop van 
artiesten. Dit is meestal tussen oktober 
en december voor september het jaar 
erop. Artiesten zijn nu al volgeboekt 
tot het eind van het jaar. Door Corona 
is er veel veranderd. Ook is het door 
Corona moeilijk om personeel te 
krijgen. Men kan slecht aan technici en 
horecapersoneel komen.
 
Het was een geslaagde avond. 

Zangdienst 13 maart in 
Nijeveen 
m.m.v. Chr. Mannenkoor Zwolle

Wij gaan weer van start met onze 
zangdiensten, en wel op zondag 
13 maart. Op deze avond komt CMK 
Zwolle optreden. 

Het koor is in 1990 opgericht en 
staat onder leiding van dirigent Harry 
Koning. Organist is Johan Smit en 
Marieke Bastiaan zal op viool het koor 
begeleiden.
Aanvang 19.00 uur in de 
Gereformeerde kerk, Dorpsstraat 7. 
Aan de uitgang is er een schaalcollecte 
voor de onkosten.
Kom zing, luister en geniet van dit 
muzikaal samenzijn.

De zangdienstcommissie PKN

Particuliere advertentie
Heeft u iets te koop? 

Zet het in De Kei! 
€ 0,26 per mm. Min. advertentiebedrag € 7,50
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Agenda
  9 maart         Klaverjassen en jokeren Supportersvereniging SVN'69 -  

kantine SVN’69 - 20.00 uur
10 maart Spelletjesdag Welzijn Ouderen - De Schalle - 10.00 uur
11-12 maart NLDoet
12 maart Verkoop loten SVN'69 door jeugdleden
13 maart   Zangdienst m.m.v. Chr. Mannenkoor Zwolle - Geref. kerk - 19.00 uur
17 maart  NATUURrijke IJs- en OORLOGwandeling Holtingerveld - 13.30 uur  
19 maart DOS’46 - Fortuna/Delta Logistiek
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
24 maart  Vrouwen van Nu - Rita Post met programma VanAllusWat, muziek en 

sketches - De Schalle - 20.00 uur
26 maart Bingo Supportersvereniging SVN’69 - kantine SVN’69 - 20.00 uur
  3 april Drentse kerkdienst in de hervormde kerk te Kolderveen - 10.00 uur
  5 april De Molen nr. 7
  6 april           Klaverjassen en jokeren Supportersvereniging SVN'69 - kantine 

SVN’69 - 20.00 uur
  7 april Algemene Ledenvergadering Dorpsvereniging Nijeveen 
  8 april Koopavond Kinderkledingbeurs Havelte - De Veldkei - 20.00-21.30 uur
  9 april Kinderkledingbeurs Havelte - De Veldkei, Havelte - 9.00-10.00 uur
13 april Ledenvergadering Historische vereniging Nijeveen
14 april Algemene Ledenvergadering EC Duurzaam Nijeveen 
16 april Bingo Supportersvereniging SVN’69 - kantine SVN’69 - 20.00 uur

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

Nijverheidsweg 10
7948 NE  Nijeveen

T 0522 49 26 80
F 0522 49 26 74

info@kroesnijeveen.nl
www.kroesnijeveen.nl

Stichting Welzijn Ouderen Nijeveen
Herinnering Spelletjesdag 10 maart

Op donderdag 10 maart is onze 
spelletjesdag  in dorpshuis De Schalle, 
aanvang 10.00 uur, de zaal gaat om 
09.30 uur open. U kunt klaverjassen, 
jokeren, bridgen of Rummikub spelen.  

De kosten voor deze dag zijn 18 euro, 
dit is inclusief koffie met koek, borrel 
voor het eten, een warme maaltijd en 
’s middags nog een consumptie.
Wilt u nog meedoen, meld u zich dan 
nu meteen aan. Bridgers kunnen zich 
aanmelden bij Lammie van Essen, 
tel. 491628 of 06-20433916. Voor 
klaverjassen, jokeren en Rummikub 
kunt u zich aanmelden bij Janneke 
Venema, tel. 491737 of 06-25345117.

NETTE ZELFSTANDIGE MAN 
ZOEKT LEUKE VROUW 
om de weekenden samen iets 

gezelligs te doen; bijvoorbeeld leuke 
toertochtjes maken, uit eten gaan, 

leuke gesprekken voeren enz. 
Leeftijd tussen 78 en 85 jaar.

Contactpersoon: 
Tiny Huisman, tel. 06-36 22 51 80.
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FIJN WONEN EN WERKEN
IN NIJEVEEN. NU EN IN DE
TOEKOMST. STEM CDA!

EGBERT KNORREN

CDA.NL/MEPPEL
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NCV ontvangt ‘royalty-kenner’ Josine Droogendijk
Deel-voorzitter Marry de Boer heet de leden en de gast welkom en verzorgt het 
liturgische gedeelte. Daarna volgen wat huishoudelijke mededelingen.
Josine Droogendijk uit IJsselmuiden krijgt het woord. Ze heeft een boeiend 
verhaal, aangevuld met een prachtige power-pointpresentatie. Ze raakte 
geïnteresseerd in het Koningshuis door het tijdschrift “Vorsten”. 

Josine is journalist en schrijft blogs, 
vlogs en colomns over Koninklijke 
mode. Dat doet ze voor Vorsten, 
Libelle en Nouveau. Ook schuift ze 
regelmatig aan bij Tijd voor Max en 
Blauw Bloed, ze volgt de royals in 
binnen- en buitenland op de voet. 
Ze vertelt dat Maxima al haar kleding 
zelf kiest, wat ze draagt is altijd 
weer een verrassing. Er zijn wel 
kledingvoorschriften: op Prinsjesdag 
draagt ze altijd lang, gaat ze naar India 
of Pakistan dan draagt ze ook altijd 
lange japonnen met lange mouw in 
dunne stoffen. Ook koopt ze in deze 
landen mooie stoffen om mee naar 
Nederland te nemen. Kleding gedragen 
door Maxima scoort altijd hoog, je 
kunt haar - met haar gevoel voor stijl 
- gerust een ‘modekoningin’ noemen. 
Als lid van de Nederlandse Koninklijke 

familie staat Maxima geregeld in de 
spotlights en wordt mode-minnend 
Nederland keer op keer verrast door 
haar stijlvolle looks. Gaat Maxima 
naar projecten dan kleedt ze zich 
zakelijk, zonder hoed. Spreekt ze 
invloedrijke personen toe, dan draagt 
ze opvallende kleuren om de aandacht 
te vragen.
Internetshoppen doet Maxima ook 
en regelmatig gaat ze naar modehuis 
Natan in België om daar japonnen uit 
te zoeken met bijpassende schoenen. 
Haar trouwjapon was ontworpen 
door Valentino, ze heeft ook enkele 
galajaponnen van deze ontwerper.

Als passende afsluiting van deze avond 
werd staand het Wilhelmus gezongen.

Bestuur NCV

“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. 

Dorpsstraat 4
Nijeveen

Jan Bouwknegt

www.jaboschilderwerken.nl

Computercursus voor 
beginners bij bibliotheek 
Meppel

In bibliotheek Meppel start 
dinsdag 22 maart een gratis 
kennismakingscursus met computers. 

Deze cursus – genaamd Klik & Tik - 
bestaat uit vier lessen en vindt plaats 
op de dinsdagavond 22, 29 maart, 5 
en 12 april van 19.00 – 21.00 uur in de 
bibliotheek. Hier leert u:
•  Hoe het toetsenbord en de muis 

werken;
•  Het programma woordpaar en 

e-mailen;
•  Over sociale media, Facebook, 

WhatsApp, Skype en Instagram.

Deze cursus is voor iedereen gratis 
toegankelijk. Je hoeft geen lid te 
zijn van de bibliotheek. Hij wordt in 
kleine groepen gegeven, zodat er veel 
persoonlijke aandacht is. 
Aanmelden vooraf noodzakelijk: 
in de bibliotheek of via 
info@bibliotheekmeppel.nl
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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

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!

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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Dorpsvereniging Nijeveen 
Nieuws – maart 2022

NL DOET - Zaterdag 12 maart - 
Van der Woude Park 

Wie helpt er mee met NL DOET? 
Zaterdag 12 maart gaan we klussen 
in het Van der Woudepark. Met z’n 
allen snoeien, een takkenhaag maken, 
bankje plaatsen en wat er allemaal 
maar op ons pad komt. Met z’n allen 
de schouders er even onder en dan 
is het park weer netjes en verzorgd 
zo voor het voorjaar. Kan iedereen 
er weer van genieten en kunnen de 
kinderen er fijn spelen. Doe je mee? 
Gezellig! 
 
Aanmelden mag via jeanie@
dorpsverenigingnijeveen.nl maar is 
niet persé nodig. 

Algemene ledenvergadering - 
7 april - Editie Dorpsenquête

Noteer alvast in je agenda. 
Donderdagavond 7 april staat de 
algemene ledenvergadering van de 
dorpsvereniging gepland. Tijdens deze 
bijeenkomst gaan we samen uitgebreid 
aan de slag met de resultaten van de 

dorpsenquête. Het verdere programma 
volgt in een volgende De Molen. 

Terugblik Politieke Avond 

Meer dan 150 belangstellenden 
hebben woensdagavond 2 maart 
de Politieke Avond in De Schalle 
bijgewoond. Een prachtig aantal en 
voor velen een welkome bijeenkomst 
na alle corona-beperkingen. Het 
was een geslaagde avond waar de 
Nijeveners hun zorgen konden delen 
met de Meppeler Politiek. Er was 
veel interactie en aan de hand van de 
resultaten uit de dorpsenquête gingen 
de acht lijsttrekkers, onder leiding van 

Andries Ophof, met elkaar in debat. 
Ook was er volop gelegenheid om 
vragen te stellen. 
Er kwamen acht stellingen aan bod, 
waarop de lijsttrekkers konden 
reageren en hun standpunten over 
kenbaar maakten. Deze stellingen 
gingen over:  
Groen/Leefbaarheid, Recreatie, 
Ouderen, Zwemplas,  
Wonen/Jongeren, Verkeersveiligheid, 
Voorzieningen

De gehele avond werd live uitgezonden 
door RTV Meppel en is terug te kijken 
op YouTube https://youtu.be/
hsyV-3Yq_QI. Deze link staat ook op 
www.dorpsverenigingnijeveen.nl 
en de Facebook-pagina van de 
dorpsvereniging. 

Met een hartelijke groet, 
Bestuur Dorpsvereniging Nijeveen

Frisse start op ’t Diep
Roeivereniging ’t Diep organiseert gratis proefles

Nu de Corona weer wat geluwd is, maakt ook ’t Diep weer een frisse start. 
Daarom organiseert de vereniging zaterdag 19 maart 2022 een gratis en 
vrijblijvende proefles roeien voor een ieder die geïnteresseerd is in de roeisport.

De dag start om 9.30 uur op 
Roeivereniging ’t Diep aan de Hooidijk 
no 2 in Tuk en duurt tot 12 uur. Het is 
een unieke mogelijkheid om te ervaren 
hoe mooi de roeisport is.
Roeien is voor alle leeftijden. Je moet 
kunnen zwemmen en lenig genoeg 
zijn om in de boot te stappen. Dan 
kan je direct aan de slag. Als lid van 
de roeivereniging mag je roeien 
wanneer je wilt. Alle dagen van de 
week, het hele jaar door. Behalve als 
het vriest. En er staan in het clubhuis 

roeiapparaten voor je klaar, net als in 
de sportschool. Je kan dus het hele jaar 
door iedere dag sporten. Recreatief en 
op wedstrijdniveau.
Daarbij, met de Weerribben en Wieden 
kent de gemeente Steenwijkerland 
één van de mooiste roeiwateren van 
Nederland.

Meld je aan via 
nieuweleden@’tdiep.nl. 
Meer info vind je ook op de website 
van ’t Diep, www.tdiep.nl.

Wist U dat…..
 
…..  u bij ons ook kinderboeken kunt 

reserveren?
…..  dit kunt u thuis doen of wij kunnen 

U ook  daarmee helpen, ook kunt u 
ze bij ons ophalen (klik dan wel aan 
‘ophalen in Nijeveen’) en ook weer 
inleveren.

      
Servicepunt Bibliotheek Nijeveen 
in de Schalle
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Zuideinde 53, Meppel  
(0522) 25 27 21

info@lever.nl
www.lever.nl

201811_0796_FIZZ_Lever_adv_DeMolen_01.indd   2 22-11-18   09:27

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.

Terug naar
nummer 38

DEZE COLUMN IS MET TOESTEMMING VAN NABESTAANDEN GEPLAATST

In de kleine, modern ingerichte woonkamer zit zijn gezin op me te wachten.
'Zijn leven was voltooid, hij verlangde er naar om te gaan.’ Zijn zoon spreekt de zin
langzaam uit en ik hoor in zijn stem dat hij zijn vader dat gunt, maar tegelijkertijd
hoor ik ook zijn verdriet. Hij zucht, haalt een keer diep adem en zegt dan met vaste
stem: ‘Hij wilde het sober, geen poes-pas.’ Zijn vrouw kijkt me aan vanuit de
knalrode stoel. ‘Hij heeft opgeschreven hoe hij het wil en zo moet het ook gebeuren.’
Ze is fel, maar ik voel de liefde die achter haar woorden zit. 

Als ik haar geruststel met ‘Dan gaan we het toch precies zo doen.’ zie ik de trekken in haar gelaat zachter
worden: ‘Ik heb het hem beloofd, weet je….’ Ze spreekt nu met zachte stem.

Als ik vraag naar wat zijn wensen dan precies waren, krijg ik een handgeschreven brief waarop hij in een
keurig, maar zwierig handschrift heeft aangegeven hoe zijn afscheid er uit moet komen te zien. Geen lange
speeches, alleen zijn gezin met aanhang en kleinkinderen. De titels van de liederen die hij graag gespeeld
zou willen hebben, heeft hij aangegeven. Maar ook de opmerking dat zijn naasten dat naar eigen wens
mogen aanvullen. 
En zo zit zijn gezin op een zaterdagmiddag rond een lange tafel, drinken ze koffie met iets lekkers erbij.
Eerst leest de dochter een gedicht dat haar vader zelf heeft geschreven en luisteren we naar een lied van
zijn voorkeur. De sfeer is ontspannen en toch is er ruimte voor emotie. Na nog een kopje koffie vertelt de
zoon heel kort iets. Hij benoemt ook zijn vaders laatste wens te zullen vervullen: Zijn as terug naar zijn
geboortehuis. ‘Van nummer 38 terug naar nummer 38 Pap, beloofd.’
 
Als ieder familielid één kleurrijke bloem op zijn kist heeft gelegd dragen we die gezamenlijk naar de
loopkoets. Zijn gezin zwaait hem uit als hij in de stralende voorjaarszon over het pad met aan weerszijden
eeuwenoude bomen uit het zicht verdwijnt.
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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

SVN’69

NIJEVEEN

Zaterdag 12 maart 2022 trekken onze SVN ‘69 jeugd-
leden door Nijeveen om loten te verkopen. Er zijn mooie 
prijzen te winnen. De opbrengst van deze loten is bestemd 
voor onze jeugd om o.a. voetbalkamp, voetbalschool en 
trainingsmaterialen mogelijk te maken. Beloont u de inzet 
van deze voetballers door loten te kopen?

DENKT U AAN CONTANT GELD
ALVAST BEDANKT

JAARLIJKSE 
VERLOTING

1 lot € 2,50

Trekking tijdens 
'Nieuwjaarsreceptie'

16 april 2022

Popkoor Afslag Nijeveen op zoek naar... 
Sopranen!
Hou je van popmuziek luisteren, 
maar meezingen lijkt je nog leuker? 
Dan hebben wij de oplossing voor 
jou en kunnen wij je helpen om daarin verder te ontwikkelen.

Hoe wij dat doen?
Je krijgt van ons in Dropbox popmuziek aangeboden met 
stempartijen en teksten.
We hebben een heel breed repertoire welke varieert van Dua 
Lipa met Be the One tot Queen met Breakthru.
Elke moment van de dag kun je dan zelf lekker zingen en 
elke maandag word je door onze enthousiaste dirigent Leon 
Moorman in het zingen begeleid om nog beter te worden. 
We oefenen de nummers heel vaak en uiteindelijk ken je het 
gemakkelijk uit je hoofd.

Als we als popkoor genoeg hebben geoefend willen we 
het resultaat natuurlijk graag aan iedereen laten horen. 
Regelmatig hebben wij daarom dan ook een optreden.
Als je meer van ons wilt weten, dan kun je nog even een kijkje 
nemen op onze website www.afslagnijeveen.nl

Ben je enthousiast? 
Stuur dan een bericht naar afslagnijeveen@hotmail.com.
Je kunt een paar keer mee doen en als het je bevalt, dan 
verwelkomen we je graag als nieuw lid.
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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

Linda Bult, 
Uitvaartbegeleidster

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

T: de Wijk 0522 - 440 473       info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

profiteer van onze VOORDELIGE tarieven 

en UITSTEKENDE dienstverlening:

altijd scherp!altijd scherp!

WONING GEKOCHT, HYPOTHEEK (OVER)GESLOTEN?

notariaat & mediation
Stotijn
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Veel Nijeveners hebben te maken met problemen op de woningmarkt, lopen 
aan tegen bureaucratie en regelgeving en we krijgen komende jaren allemaal 
te maken met de energietransitie. ‘Er staat de gemeenteraad een groot 
aantal uitdagingen te wachten’, zegt CDA-lijsttrekker Egbert Knorren. ‘CDA 
neemt hierin haar verantwoordelijkheid en gaat met vertrouwen de komende 
verkiezingen tegemoet.’

Aanpakken problemen woningmarkt 
We hebben een breed pakket aan 
maatregelen om de lokale woonissues 
aan te pakken’, zegt de Nijevener. ‘CDA 
vindt dat starters een korting moeten 
krijgen op de grondprijs, ruimere 
voorwaarden op een starterslening 
ontvangen en dat inwoners voorrang 
krijgen bij het bouwen van een huis. 
Maar ook wonen voor senioren en het 
stimuleren van flexibele en tijdelijke 
woonvormen verdienen aandacht.’ 

Behoud voorzieningenniveau
Klaas Jan Dunnink, de nummer 
twee, maakt zich hard voor het 
voorzieningenniveau in de gemeente. 
‘Dit moet in stand worden gehouden’, 
zegt hij. ‘Verenigingen, buurt- en 
dorpshuizen, scholen en kerken 
zijn de ruggengraat van onze 
samenleving en zorgen voor betere 
gezondheid en sociale samenhang. 
Het belang van deze instellingen 
wordt vaak onderschat’, geeft hij 
aan. ‘Bijvoorbeeld in het voorkomen 
van eenzaamheid. Daarom is 
het voortzetten van de wijk- en 
buurtbudgetten in de gemeente 
Meppel ook essentieel.’

Vertrouwen in eigen inwoners 
‘Het is belangrijk dat de gemeente 
dienstbaar is aan haar inwoners’, 
vervolgt Dunnink. ‘Dit vraagt een 
gemeente die ruimte en vertrouwen 
geeft en denkt in mogelijkheden. 

Bijvoorbeeld in de zorgtaken waar zij 
verantwoordelijk voor is. De hulpvraag 
van een inwoner vraagt vaak om 
maatwerk. Hierin moeten we doen wat 
nodig is’, aldus de ervaren manager 
in de Jeugdzorg. ‘Preventief werken 
is daarbij het uitgangspunt. Zo zijn 
financiële problemen vaak een bron 
voor verdere problematiek in gezinnen. 
Armoedebestrijding is voor mij een 
belangrijk doel om op in te zetten.  

Jongeren hebben de toekomst
Nieuwkomers op de lijst zijn de 
27-jarige Colinde Heijink en Marten 
Zijlstra (22). Een nieuwe generatie 
CDA-ers die de belangen van de 
jongeren vertegenwoordigen. ‘Wij 
hebben immers de toekomst’, zegt 
Heijink. ‘Daarvoor is het nodig dat er 
voldoende stageplaatsen zijn en er 
genoeg lokale werkgelegenheid is. 
Ook moeten zij veilig naar school of 
hun sportclub kunnen fietsen en in het 
weekend kunnen genieten van een 
bruisende binnenstad en fijn sociaal 
leven. Dit zijn een aantal speerpunten 
waar ik mij hard voor wil maken.’ 

Betaalbare en behapbare 
energietransitie
Marten Zijlstra is blij dat het CDA 
‘Duurzaamheid’ hoog op de agenda 
heeft staan. ‘In mijn optiek is de 
energietransitie één van de ‘grote’ 
onderwerpen die de komende raad 
gaat behandelen. Deze transitie 

moet voor inwoners en bedrijven 
betaalbaar en behapbaar zijn’, zegt 
Zijlstra. ‘Hoewel dit landelijk speelt, is 
er in elke gemeente maatwerk nodig. 
Iedereen moet zelf een eigen keuze 
kunnen maken om deel te nemen aan 
een collectieve energievoorziening. Ik 
werk hier graag aan mee zodat er een 
duurzame oplossing komt voor nu en 
in de toekomst.’

Wij is belangrijker dan ik 
CDA gaat voor een dorp waar iedereen 
kansen krijgt. Waarin iedereen 
meetelt. Wie echt hulp nodig heeft, 
krijgt die van de gemeente. We 
moeten voorkomen dat mensen er 
niet bij horen maar de menselijke 
maat centraal staat. WIJ is belangrijker 
dan ik. Nijeveen is een dorp waar het 
fijn wonen en werken is. Nu en in de 
toekomst!

Meer weten? 
Kijk op: www.cda.nl/meppel

Wonen, eerlijke samenleving en duurzaamheid speerpunten CDA 

"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 

Beste inwoners van 
Nijeveen
Vanwege de geringe belangstelling 
tot nu toe, heeft de Stichting Welzijn 
Ouderen Nijeveen besloten de inloop/
koffieochtend op woensdagmorgen 
in De Schalle met ingang van heden 
voorlopig te stoppen. 

Jammer voor diegene die wel eens 
binnen kwamen voor een kopje koffie. 
Na de zomer gaan we bekijken hoe we 
dit weer op kunnen starten en hoort u 
van ons. 

Stichting Welzijn Ouderen Nijeveen
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www.apetito-shop.nl

Met zorg bereid.

Runderlapje in jus 
met bloemkool en 

aardappelpuree

Runderhachee 
met rode kool en 

aardappelen

Nasi goreng 
met kipsaté

Macaronischotel 
met rundergehakt

Grootmoeders 
kippannetje

Bestel  
& geniet 

van:

Ook
natriumarm,
vegetarisch of 

glutenvrij.

Probeer nu 5 maaltijden 
voor slechts € 19,95!

Speciaal voor u

Wat uw woon- of eetsituatie ook is: bij apetito willen we u culinair ver rassen. 
Laten genieten van gemak… met onze keuze uit 150 vriesverse maaltijden! 
5 van deze maaltijden kunt u nu proberen in een proef pakket voor slechts € 19,95. 

Gratis aan huis bezorgd en zonder verdere verplichtingen. Dat smaakt naar meer toch? 

Ga naar apetito-shop.nl/proefpakket of bel 0800 - 023 29 75 (gratis) en maak uw keuze. 
Vermeld bij de bestelling actiecode 202-SCDR02A22. Eet smakelijk!
Deze actie is enkel voor nieuwe klanten en geldig t/m 31 december 2022. Kijk voor de overige voorwaarden op 
apetito-shop.nl/proefpakket. 

MS collecteweek 27 juni t/m 2 juli: 
coördinator gezocht in Nijeveen
Het Nationaal MS Fonds is op zoek naar een collecte-coördinator in Nijeveen 
voor de aankomende collecteweek van 27 juni t/m 2 juli 2022. Wil jij je inzetten 
voor meer onderzoek naar de oplossing voor en het ontstaan van MS in de 
toekomst en ook voor een beter leven met MS nu? Vind je het leuk om nieuwe 
sociale contacten te leggen terwijl je een onmisbare bijdrage levert? 

Word coördinator
Als coördinator ben je onmisbaar voor 
de collecte. Zonder coördinator kan de 
collecteweek namelijk niet doorgaan. 
Als coördinator onderhoud je contact 
met de collectanten in jouw plaats, 
bestel en deel je de collectematerialen 
uit en zorg je voor de financiële- en 
administratieve afhandeling van de 
opbrengsten. Het organiseren van de 
collecte doe je eventueel samen met 
een assistent coördinator. Het is een 
sociale, dynamische vrijwilligersfunctie 
waarmee je een groot verschil kunt 
maken in de strijd tegen MS. De 
werkzaamheden vinden plaats van 
midden april t/m juli. 

MS is zenuwslopend
MS is een ziekte van het centrale 
zenuwstelsel. Doordat er iets mis 
is in het afweersysteem, wordt de 
laag om de zenuwen aangevallen en 
beschadigd. Hierdoor komen signalen 
van en naar de hersenen niet (goed) 
door, waardoor verlammings- en 
uitvalsverschijnselen optreden. In 
Nederland hebben 25.000 mensen 
MS en elk jaar komen hier zo’n 1000 
mensen bij. De eerste symptomen 
treden meestal op tussen het 20e 
en 40e levensjaar. Dat maakt MS de 
meest invaliderende ziekte onder 
jonge mensen. Onderzoekers weten 
niet hoe MS ontstaat en hoe de 

ziekte te genezen is. Het Nationaal 
MS Fonds financiert onder andere 
wetenschappelijk onderzoek naar 
oplossingen voor MS, een betere 
kwaliteit van leven en een betere zorg 
voor mensen met MS.  

Meer informatie en aanmelden: 
www.nationaalmsfonds.nl/
ms-collecte of mail naar collecte@
nationaalmsfonds.nl 
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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

MILLE-PATTES, praktijk voor HSP begeleiding, Ike Piest - v.d. Ree, 0522-490663, www.mille-pattes.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




