
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 12 juli 2022. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 6 juli  
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

Particuliere advertentie
Heeft u iets te koop? 
Zet het in De Molen! 

€ 0,26 per mm. Min. advertentiebedrag € 7,50

Dorpsstraat 4
Nijeveen

Jan Bouwknegt

www.jaboschilderwerken.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!

Vossenjacht Kindcentrum De Wel
Beste Nijeveners,
Groep 8 van Kindcentrum De Wel nodigt u en jullie uit om mee te doen aan 
een vossenjacht op vrijdag 8 juli! Iedereen kan meedoen en gezellig een rondje 
lopen door (een deel van) het dorp op zoek naar de vossen. De 21 vossen 
zitten verstopt aan de zuidkant van de Dorpsstraat m.u.v. Danninge Erve zuid 
(Weidelint etc.) en zijn te vinden tussen 17.30 en 20.00 uur.

Iedere vos die wordt gevonden, geeft 
een letter en met de gekregen letters 
kan een zin worden gemaakt. De 
vossen hebben een aantal opdrachten 
bedacht om te doen voor de kinderen 
die hen gevonden hebben. Natuurlijk 

mag er gekozen worden of hier aan 
meegedaan wordt of niet.
De oplossing wordt na de vossenjacht 
via social media bekend gemaakt.

We wensen iedereen veel plezier!

Wist u dat...
 
...  wij gesloten zijn van  

1 augustus tot en met  
21 augustus?

 
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

Wi-j doet ’t Samen 3.0
Wat hebben we met elkaar een fantastische feestweek gevierd. De foto’s staan 
inmiddels op de site. Geniet nog even na op: www.oranjeverenigingnijeveen.nl. 

Het bestuur van de Oranjevereniging 
wil iedereen heel hartelijk danken voor 
alle inzet. Als dorp deden we het écht 
samen. Geweldig! 

Uitslagen Feestweek 2022 

De Alleskunner van Nijeveen 
Xander Hooghuis

Optocht - Versierde wagens
· Ereprijs – Harry Potter 
· 1e prijs – Buurman & Buurman 
· 2e prijs – Wei bruden samen 
· 3e prijs – Smooty bar 

Optocht – Lopers volwassenen 
· 1e prijs – Op ons kun je rekenen 
· 2e prijs – Wij slaan nergens op 
· 3e prijs – Bas van Goor Foundation 

Optocht – Fietsers kinderen 
· 1e prijs – Koekie Monster 
· 2e prijs – Buurman en Buurman 

Optocht – Skelters 
· 1e prijs - No Farmers No Food
· 2e prijs – Buurman en Buurman 

Optocht – Lopers kinderen 
· 1e prijs – The Avengers 

Straatversiering
· Ereprijs – De Baanderhoek 
· 1e prijs – Dorpsstraat Nije-Spoor 
· 2e prijs – Albert Keijzerlaan 
· 3e prijs – Dorpsstraat Spoor – Kerk 

De volledige uitslag vind je op 
www.oranjeverenigingnijeveen.nl 

Noteer alvast in je agenda
Feestweek 2023: 16 – 20 juni 
We vieren dan het 125-jarig bestaan 

van de Oranjevereniging Nijeveen. 
Dit heugelijke moment willen we 
groots gaan vieren. Wie heeft er leuke 
ideeën? Laat het ons vooral weten. 
Wij blijft het samen doen. Tot ziens! 

Met een hartelijke groet, 
Bestuur Oranjevereniging Nijeveen  
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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

Werkzaamheden Nijeveenseweg Meppel

Aannemer KWS gaat vanaf woensdag 29 juni a.s. werkzaamheden uitvoeren 
aan de Nijeveenseweg. 
De weg wordt ter hoogte van de rotonde bij de wijk Nieuwveenselanden afgesloten 
voor doorgaand autoverkeer. De werkzaamheden duren tot 3 september 2022. 
Een omleiding voor doorgaand autoverkeer wordt met bebording aangegeven.
 
Het fietsverkeer van en naar Nijeveen kan parallel aan de werkzaamheden over 
een tijdelijk pad. Door de aanleg van dit noodpad hoeven de fietsers niet om te 
rijden. Wel graag afstappen voor ieders veiligheid! 
 
De werkzaamheden maken deel uit van het project ‘Aanleg ontsluitingswegen 
Nieuwveenselanden’. 
 

Meer informatie op www.meppel.nl/infranoord 



De Molen - 44e jaargang nr. 13 - 28 juni 2022 5

I.v.m. vakantie zijn wij 

gesloten 
van dinsdag 2 augustus t/m 
zaterdag 13 augustus 2022.

Dinsdag 16 augustus
staan wij weer voor u klaar!

Overhek
Het gaat gebeuren. 29 juni, morgen dus, zal de kap terug geplaatst worden op 
de molenromp. Sorry dat we jullie een beetje laat informeren, maar de planning 
loopt de laatste tijd een beetje stroef.  Eerder verscheen er geen “de Molen” 
meer, dus eerder informeren ging niet.       

De kap is zo ver dat deze terug 
geplaatst kan worden. Het nieuwe 
rietdek zit er op. Ook het boven- 
tafelement van het achtkant is 
vervangen. Dit is de bovenste laag 
horizontale balken waar de kruiring op 
is gemonteerd. Daar bovenop rust de 
kap.
Zowel de kap als de windroos worden 
teruggeplaatst. Het is nog niet zeker of 
direct ook de nieuwe roeden gestoken 
(zo noemen ze dat) zullen worden. 

Graag doen we een oproep aan alle 
buurtgenoten die 29 juni langs de 
molen zouden willen rijden. Doe dit 
alstublieft niet. Bij het neerhalen 
van de kap hebben we met name ’s 
morgens vroeg gezien dat ouders met 
schoolgaande kinderen onder de kraan 
door fietsten. Dit is echt gevaarlijk. 
Deze keer zullen we de Johannes 
Nijmeijerlaan tussen de Burgemeester 
Weimalaan en de Hummelhof afzetten. 
Wilt u vanuit de zuid-westhoek 
naar het dorp, ga dan via het oude 
gemeentehuis en vermijdt de kraan bij 
de molen. 
Als u wilt komen kijken naar het 
hijsspektakel, blijf dan op de Burg. 
Weimalaan of op het parkeerterrein 
voor de molen. Daar kunt u alles goed 
volgen.         
We hopen dat het vanaf woensdag 
weer de goede kant op gaat. De 
bouwvak is de volgende vertraging.  
Daarna zal de molen er zeer snel weer 
kloek bij staan. 
 
Molenaar Sterrenberg
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“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. 

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

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

Noteboomstraat 68   Meppel 

T 0522 255449   drukkerij@kleen.nl

w
w

w
.k

le
en

.n
lAlles voor uw club!

Reclameborden
Textieldruk
Clubbladen

Lotenbloks
Websitebouw
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Nachtwandelen succesvol verlopen
20 juni is de Dag van de vluchteling en rond deze dag vindt er 
jaarlijks een sponsorloop plaats onder de naam Nacht van de 
Vluchteling. In Meppel organiseerden CSG Dingstede en de 
diaconie van Nieuwe Oecumenische Gemeente Meppel een 
variant op deze wandeling: nachtwandelen voor vluchtelingen. 
Met deze actie is van zaterdag 18 op zondag 19 juni aandacht 
gevraagd voor alle mensen die op de vlucht zijn. Wereldwijd zijn 
dat er op dit moment bijna 60 miljoen. Door met elkaar te lopen 
is er bijgedragen in de bewustwording rond opvang en toekomst 
voor al deze ontheemde mensen.  

Deelnemers konden zich laten 
sponsoren. Het bijeengebrachte 
geld werd op giro 555 voor hulp 
aan mensen in Oekraïne gestort of 
kwam op de rekening van de Stichting 
Vrolijkheid die kunstzinnige en 
creatieve activiteiten verzorgt in AZC’s. 

Om 23.00 uur startten vanuit het 
wijkcentrum De Boerhoorn in Meppel 
25 deelnemers aan een 10 kilometer 
lange tocht richting Ruinerwold. Via 
het Ringpark en fietspaden langs 
Engelgaarde en de Wold Aa kwamen 

de wandelaars aan in 
de kerk van Blijdenstein 
waar ze hartelijk 
werden ontvangen. In 
de sfeervol verlichte 
kerk met pianospel vielen de soep en 
de broodjes goed in de smaak. Via 
de Oosterboerseweg ging het daarna 
weer richting Meppel. 

De deelnemers waren positief over de 
goed georganiseerde wandeling voor 
vluchtelingen die ze voor herhaling 

vatbaar vinden. Opvallend is ook dat 
bij de organisatie van dit evenement 
geen kosten aan de strijkstok zijn 
blijven hangen. Dank gaat dan ook uit 
naar het wijkcentrum De Boerhoorn, 
de kerk in Blijdenstein en bakker 
Steenbergen. 

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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Agenda

28 juni De Molen nr. 13
  1 juli Concert Roon Staal - Herv. Kerk Kolderveen - 20.00 uur
  7 juli NATUURrijke IJs- en OORLOGwandeling Holtingerveld - start 10.30 uur
  8 juli  Vossenjacht Kindcentrum De Wel - Zuidkant Dorpsstraat m.u.v. Danninge Erve zuid - 17.30-20.00 uur
12 juli De Molen nr. 14
21 juli  NATUURrijke IJs- en OORLOGwandeling Holtingerveld - start 13.30 uur
26 juli De Molen nr. 15 - laatste Molen voor de zomerstop
1-21 aug. Bibliotheek gesloten
2-13 aug. Kapsalon Berta gesloten
  4 aug. NATUURrijke IJs- en OORLOGwandeling Holtingerveld - start 10.30 uur
18 aug. NATUURrijke IJs- en OORLOGwandeling Holtingerveld - start 13.30 uur
30 aug. De Molen nr. 16
3-4 sept.  Voetbalkamp SVN ’69 Sportpark De Tussenboerslanden te Nijeveen voor de jeugdspelers van SVN’69
13 sept. De Molen nr. 17
15 sept. NATUURrijke IJs- en OORLOGwandeling Holtingerveld - start 13.30 uur
27 sept. De Molen nr. 18
1-2 okt. Herfstrondje
11 okt. De Molen nr. 19
20 okt. NATUURrijke IJs- en OORLOGwandeling Holtingerveld - start 13.30 uur

Elke dag Jeu de boules
Elke maandagavond Zingen Zanggroep Timeless - De Schalle - 19.30-21.30 uur
 Repeteren Popkoor Afslag Nijeveen - Geref. kerk 20.00-22.00 uur
Elke dinsdagmiddag Koersbal - De Schalle - 13.30-16.00 uur
Elke donderdagavond Nijeveen wandelt, Nationale Diabetes Challenge - 19.00 uur

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

T: de Wijk 0522 - 440 473      

 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

DESKUNDIG, DOELTREFFEND

EN  VOORDELIG

FLEX-BV?

altijd scherp!altijd scherp!

notariaat & mediation
Stotijn
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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

Jeanet Koobs
Uitvaartbegeleidster

VOOR VERTREK 
DE ZOMERCHECK

ZOMER- EN AIRCOCHECK

€ 42,50

UW TOYOTA HELEMAAL IN TOPCONDITIE
Op vakantie in eigen land of een roadtrip door Europa? Waar u deze zomer ook heen gaat, een goede voorbereiding begint bij Van Der 
Linde Meppel. Tijdens de zomercheck controleren wij voor slechts € 29,95 uw auto op alle cruciale punten, waaronder de accu en 
remblokken. Daarnaast vullen we de vloeisto� en bij en brengen we de banden op spanning. Met de aircocheck controleren we voor 
€ 19,95 de airconditioning, zodat u gegarandeerd koel de zomer doorgaat. Laat u de zomer- en aircocheck samen uitvoeren, dan betaalt 
u slechts € 42,50. Maak een afspraak op toyota.nl/zomercheck.

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

toyota-meppel.nl

*Actie geldig t/m 31 augustus 2022. Neem contact op met de Toyota dealer voor meer informatie en de voorwaarden.
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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.

 Het groene boekje
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. 

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 daar weer ziet, pakt ze even mijn hand en
fluistert 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 zó liefdevolle afscheidsrede van hun moeder aan hen, haar naasten. Het raakt
me. Deze tekst zal in de dienst worden uitgesproken. 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. Het ademt wijsheid uit. Haar kinderen vertelden me al
eerder meer over haar. Hoe 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- dood- ervaring. 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 toen ze het leven los liet. Ons in
onwetendheid achterlatend. DEZE COLUMN IS MET TOESTEMMING VAN NABESTAANDEN GEPLAATST

Zuideinde 53, Meppel  |  (0522) 25 27 21  |  info@lever.nl  |  www.lever.nl
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Belangrijke informatie
HUISARTSENPRAKTIJK KOLDERVEEN, bereikbaar via tel: 0522-491224. Buiten kantoortijden is de huisartsenpost in Meppel 
bereikbaar voor uitsluitend spoedgevallen: 0900-1120112. Zie voor meer informatie www.kolderveen.nl

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.

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

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



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




