
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 11 oktober 2022. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 5 oktober  
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

Samen maken we The Passion! Doe jij mee?
Op Goede Vrijdag 7 april 2023 wordt The Passion Nijeveen uitgevoerd. Het 
eeuwenoude lijdensverhaal van Jezus wordt in een hedendaags jasje gestoken. 
Een bijzondere belevenis die zich afspeelt op verschillende locaties in het dorp.

Verhaal | Zang | Processie
Ook jij kunt mee doen! Iedereen die 
een bijdrage wil leveren aan dit unieke 
evenement is van harte welkom. 
De organisatie is op zoek naar:
- spelers - figuranten - zangers - 
doeners - denkers - creatievelingen - 
wat je talent ook maar is ….
Geef je op door voor 

15 oktober a.s. een mail te sturen 
naar thepassionnijeveen@outlook.
com. Laat je in deze mail ook even 
weten wat jij wilt doen of waar je 
belangstelling voor hebt? Bedankt!
Samen maken we The Passion!

Organisatie 
The Passion Nijeveen 2023 

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

Nieuweweg 13A, Nijeveen, 0522 492348 / 06 54900378, www.slagerijrijkeboer.nl

 

RIJKEBOER
Marktslager

Wist u dat...
...wij meedoen met het herfstrondje?
... zaterdag 1 oktober in de Schalle van 

12.00 tot 17.00 uur
... wij een leuke aanbieding hebben 

voor u?
... de bibliotheek meer doet dan alleen 

boeken uitlenen?

Kom vrijblijvend langs voor meer 
informatie!

Servicepunt 
bibliotheek Nijeveen

Gevraagd per direct:
1 of 2 vlotte medewerkers 

die op maandagmorgen samen met ons 
de marktwagens gereed willen maken 

voor de nieuwe werkweek.
Uren in overleg (onder schooltijden mogelijk).

Voor op de zaterdag en in de vakanties 
zoeken wij ook nog 

1 of 2 medewerkers vanaf 15 jaar 
die ons helpen met alle voorkomende werkzaamheden 

in de slagerij
Geïnteresseerd? Neem contact op met Egbert Rijkeboer

Bel of app: 06-54900378 
Of mail naar: info@slagerijrijkeboer.nl

Wij hopen er leuke collega’s bij te krijgen!!!

Team Slagerij Rijkeboer
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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

Jullie zien het hiernaast. Via een 
poster van de Gemeente willen we 
het iedereen vertellen, dat het oude 
vertrouwde beeld van de draaiende 
molen weer terugkeert. Het viel me op 
hoeveel reacties ik kreeg met de vraag 
wanneer de molen weer gaat draaien. 
De molen is van het dorp. De molen 
hoort bij het dorp. Het vertrouwde 
beeld van de draaiende wieken hoort 
bij het dorp.  
Zaterdag is het feest op de molen. In 
de vorige ‘De Molen’ heb ik hier al veel 
over verteld. Kom de molen bekijken. 
We kunnen niet allemaal tegelijk 
boven in de nieuwe kap. Dat kan alleen 
als de molen stil staat en hooguit 5 
mensen tegelijk. Maar daarvoor is ook 
in de toekomst nog alle tijd.
In de tent bij de molen zal de film van 
de restauratie getoond worden. In 
de molen zullen de molenaars weer 
op oude manier meel gaan malen en 
bloem gaan builen. Buiten wordt met 
paard en wagen het graan van de boer 
gehaald en het meel naar de bakker 
gebracht.
De molen wordt versierd door 
tekeningen en kleurplaten die kinderen 
van de basisscholen zullen maken. 
Om niemand te vergeten vind je de 
kleurplaat ook in dit blad. Zet wel 
even je naam, leeftijd en adres/
telefoonnummer onder de kleurplaat. 
Lever die in bij de molen, dan gaan 
we de boel daarmee versieren. 
Ouders; willen jullie je kinderen hierop 
attenderen en helpen om de kleurplaat 
in te leveren.  
’s Middags worden er pannenkoeken 
en brood gebakken bij de molen.   
Kom naar de molen! 

Molenaar Sterrenberg

Overhek
De molen gaat weer draaien! De afgelopen weken is er al proefgedraaid en alles 
lijkt goed te zijn. De molenaars staan te popelen om weer aan het werk te gaan. 
Het echte werk kan weer beginnen. Tijd voor een feestje! Zaterdag 1 oktober 
zal Sterrenberg weer officieel in bedrijf worden genomen. Kom allemaal, dan 
maken we er iets onvergetelijks van.       

Zaterdag 1 oktober 2022

van 11.00 - 16.00 uur

Met leuke activiteiten voor jong én oud!

Heropening gerenoveerde Korenmolen 
de Sterrenberg

Zaterdag 1 oktober 2022

van 11.00 - 16.00 uur

Met leuke activiteiten voor jong én oud!

Heropening gerenoveerde Korenmolen 
de Sterrenberg
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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

DAG VAN DE VEILIGHEID 10 OKTOBER 2022 
Tijdens de week van de Veiligheid vindt op 
maandag 10 oktober 2022 de Dag van de 
Veiligheid in Nijeveen plaats. Bezoek de 
ondermijningscontainer en ervaar hoe drugs 
wordt gemaakt en welke criminaliteit er achter zit. 
Burgernet, Centrum voor Criminaliteitspreventie 
en Veiligheid (CCV) en de gemeente Meppel 
zijn aanwezig om u meer te vertellen over hoe 
u mee kunt helpen om criminaliteit te voorkomen 
en zo kunt bijdragen aan de veiligheid in uw buurt.

Datum: 10 oktober 2022
Tijd: 12.00-20.00 uur (inloop)
Locatie: Dorpsstaat t.o. Coop

www.meppel.nl



De Molen - 44e jaargang nr. 18 - 27 september 2022 5

Agenda
27 sept. De Molen nr. 18
28  sept. Klaverjassen en Jokeren S.V.N.’69 - 20.00 uur 
  1 okt. Viering 50 jaar Badmintonvereniging Nijeveen
  1 okt.  Heropening molen Sterrenberg met feestelijk morgen- en 

middagprogramma - 11.00-16.00 uur
  1-2 okt. Herfstrondje - 12.00-17.00 uur
10 okt. Dag van de veiligheid - Dorpsstraat t.o. Coop - 12.00-20.00 uur
11 okt. De Molen nr. 19
12 okt. Klaverjassen en Jokeren S.V.N.’69 - 20.00 uur  
12 okt. Najaarsbijeenkomst Historische Vereniging - De Schalle - 20.00 uur
13 okt. Vrouwen van Nu; Eendagbestuur - De Schalle - 20.00 uur
19 okt.  N.C.V. Martine Dubois komt vertellen over haar werk als boswachter - 

De Schalle - 19.45 uur 
20 okt. NATUURrijke IJs- en OORLOGwandeling Holtingerveld - start 13.30 uur
21 okt. Film The Father - Dorpshuis De Schalle - 20.00 uur
25 okt. De Molen nr. 20
26  okt.    Klaverjassen en Jokeren S.V.N.’69 - 20.00 uur    
28 okt. The Best Abba Tribute - De Schalle - 20.00 uur
  8 nov. De Molen nr. 21
  8 nov.  Vrouwen van Nu; koffieochtend met Ton Henzen van de Meppeler 

Courant - De Schalle - 10.00 uur
  9 nov.    Klaverjassen en Jokeren S.V.N.’69 - 20.00 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

Najaarsbijeenkomst 
Historische Vereniging 
Nijeveen
Op woensdag 12 oktober 2022 vindt 
onze Najaarsbijeenkomst plaats in de 
Schalle. Aanvang 20.00 uur.

Er wordt een presentatie gegeven 
door Christiaan Bouwknegt. Met 
geografische landkaarten en luchtfoto’s 
laat hij zien, hoe Nijeveen er over 
verschillende tijdvakken uitzag en hoe 
het er nu uitziet. 
Na de pauze wordt een film uit 1965 
over Nijeveen vertoond.
Daarna is er gelegenheid om gezellig 
bij te praten.
We nodigen iedereen van harte uit, 
dus ook niet-leden.

Bestuur Historische Vereniging 
Nijeveen

Annerie Kremer 
& Team

Kracht halen uit een waardevol afscheid
Annerie Kremer uitvaartzorg 

(0522) 24 50 21  | www.kremeruitvaartzorg.nl

Wij begeleiden uitvaarten in Meppel en omgeving

���������������
��������

�����������������������

Wij bezorgen ook in Nijeveen

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

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

www.loonbedr i j fb i jker.n l

• sleepslangen 12 mtr.
• zode bemesten
• mixen
• overpompen
• mengmest rijden
• mestopslag
• mesttransport (4 auto’s)

• ploegen
• egaliseren
• diepwoelen

• kalk en slakkenmeel strooien
• gewas- en onkruidbestrijding
• slootonderhoud
• gladheidbestrijding

• aanleggen 
 van uw tuin / erf
• droge tuin??
  wij slaan een bron

• grasmaaien 9 mtr. triple
• swadhark 13 mtr.
• gras- en maiszaaien
• gras hakselen
• mais oogsten

• sloop werkzaamheden
• kraan-/shovel werkzaamheden
• uitgraven van bouwputten /
  kavels

tel. 0522 49 12 43
tel. 06 57 60 76 77
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Naam:  ..............................................................................................................................................................................................................................................................   Leeftijd:  .............................................

Contactadres of telefoonnummer:  ..........................................................................................................................................................................................................................................................
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H O V E N I E R S B E D R I J F

aanleg   |   onderhoud   |   renovatie   |   advies

Kerkweg 46A
Giethoorn

06-57 31 45 14
info@peterdolfsma.nl
www.peterdolfsma.nl

Noordeinde 20
7941 AT  Meppel
06 - 132 641 52
info@wenne-merkkleding.nl

Openingstijden:
di. t/m vr. : 10.00 - 16.00 uur
zaterdag : 13.00 - 16.00 uur

Herfstrondje Nijeveen 2022
1 & 2 oktober – 12.00-17.00 uur
Kunst | Crea | Hobby | Food

‘Volg de oranje pompoen, in Nijeveen is van alles te doen.’

Meer dan twintig creatievelingen houden op 1 en 2 oktober OPEN HUIS. Je bent van harte welkom om een kijkje te 
komen nemen! Veel Nijeveners hebben een (soms wat uit de hand gelopen) hobby. Ook zijn er allerlei kleinschalige 
initiatieven op het gebied van huisvlijt, kunst en cultuur die meer aandacht verdienen. Zomaar uit nieuwsgierigheid bij 
iemand binnenstappen, dat doe je niet zo snel. Tijdens het Herfstrondje ben je van harte welkom! 

Hulidiging jubilarissen 
NCV
Woensdag 21 september werden er 
tijdens een feestelijke jaarvergadering 
van de NCV maar liefst 8 jubilarissen 
gehuldigd.

Van links naar rechts: Alie Lutke (55 
jaar lid) Jentje Kroes (50 jaar lid), 
Trijntje Hoekman (50 jaar lid), Alie Vink 
(45 jaar lid), Jannie Tibben (45 jaar lid),
Gerrie Bakker (50 jaar lid), Lenie 
Valstar (50 jaar lid), afwezig Alie Matter 
(45 jaar lid).

Deelnemers:
Dorpshuis De Schalle: Zelfgemaakte 
kaarten, Rinette Bron
Dorpshuis De Schalle: Rolf maakt wat 
lekkers, Knieperties, koek en meer 
lekkernijen, Rolf Kroeze
Dorpshuis De Schalle: Kunstige koekjes, 
Ritza Kroeze
Dorpshuis De Schalle: Historische 
Vereniging Nijeveen, Oud-Nijeveen in 
beeld, (op zaterdag leden aanwezig)
Raadhuislaan 13: BanderA, Duurzame 
vlaggenlijnen van stof, Agatha Noort
Raadhuislaan 13: De Woongarage, 
Stoere, industriële en handmade 
woonaccessoires, Esther ter Wal 
Gorthoek 7: Quilts, Cobie van ‘t Ende
Gorthoek 7: Ambachtelijke kaarsen, 
Alie Bouwknegt 

Gorthoek 7: Schilderijen en keramiek, 
Anneke Oostra
Gorthoek 8: Atelier Ann 52, 
Anneke Bouwknegt
Bramenweg 5: Melkveebedrijf Korné 
en Marijke de Boer, Kijkje op het bedrijf, 
Friesland Campina, Springkussen
De Klosse 1: Pottenbakkerij ‘De Klosse’, 
Geo en Rosa Hultink, (alleen zondag)
Kolderveense Bovenboer 4: Koldermelk, 
Melkveebedrijf en boerderijwinkel, 
Fam. Huisman en fam. Ekkels
Kolderveen 57: Stal Schrotenboer, 
Pensionstalling voor paarden en pony’s en 
rijhal, Familie Schrotenboer
Leeuwerikstraat 29: Atelier Alice Kroes, 
Kunst, Alice Kroes
Veurdele 95: Israël producten, Jenny Hak, 
(op zaterdag ook livemuziek)

Dorpsstraat 58: Hervormde Kerk 
Nijeveen, Kerk open, Stichting Barbara
Dorpsstraat 117: LOOKZ Design, Skylines 
van steden en dorpen, Anja Winters
Burg. Weimalaan: Korenmolen 
Sterrenberg, Officiële opening, bezoek en 
verkoop producten, (alleen op za.) 
Binnenweg 72: Paspop Creaties, 
Corine van den Oever, (alleen op zondag)
Johannes Nijmeijerlaan 8: Atelier Hillie 
Knol, Kunst, Hillie Knol

Heel veel plezier en inspiratie 
toegewenst! 
 
Commissie Herfstrondje 
Dorpsvereniging Nijeveen
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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
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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   3 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.

 Verborgen 
liefde

DEZE COLUMN IS GESCHREVEN OP BASIS VAN EEN WERKELIJKE GEBEURTENIS

Ze wordt geboren in een grote stad in het westen van het land, groeit daar op
en gaat er ook studeren. Scheikunde, als enige vrouw van haar jaargang. Ze is
een goede student en weet haar mannetje uitstekend te staan tussen alle
heren. Ze is weleens verliefd, maar tot een langdurige relatie komt het niet.
Ze gaat werken in de farmaceutische industrie en daar ontmoet ze hem. Haar
grote, maar verboden en dus verborgen liefde. 

Als hij gevraagd wordt voor een belangrijke baan in het noorden van het land volgt ze hem. Nog
altijd als zijn onzichtbare schaduw. Ze koopt een schattig, klein huisje met een brede sloot ervoor,
waardoor het alleen bereikbaar is via een smal bruggetje. Ze sluit nieuwe vriendschappen en heeft
daarmee lieve en zorgzame vriendinnen om zich heen. Ze heeft fijne contacten met de mensen in
haar straat. 
Maar dan komt de dag dat haar minnaar haar laat vallen. Ze wordt er letterlijk ziek van.
Gekmakend is het. Ze verliest zichzelf en gaat creatieve therapie volgen. Hoewel ze haar gevoelens
vast weet te leggen in de prachtigste schilderijen, verloopt haar herstel moeizaam. Ze trekt zich
het liefst terug in haar kleine huisje. De vriendinnen die van haar houden worden nauwelijks
toegelaten. Maar juist als het mentaal wat beter lijkt te gaan, geeft haar lichaam het op. Ze sterft
in het ziekenhuis.
Ze wordt thuisgebracht door twee vrouwen, die haar in de met zorg gekozen uitvaartmand over
het bruggetje brengen, terug in haar geliefde huisje. We omringen haar met kaarsjes en haar
eigen schilderijen. Haar neef is een zachte man: ‘Ik ga een mooie bos bloemen voor haar halen.’ 
En terwijl de enige man in ons midden het huis verlaat, blijft zij achter, net als tijdens haar leven,
omringd door de liefde en zorgzaamheid van vrouwen.
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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, info@fysionijeveen.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

“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. 

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




