
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 25 oktober 2022. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 19 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

Ledenavond Vrouwen van Nu 22 september 2022
Deze avond hadden we als spreker de heer Rob van der Vegt over het internationaal Klompenmuseum. Tegenwoordig 
worden er steeds minder klompen gedragen maar in 1950 had iedereen wel een paar klompen en er waren toen ook veel 
meer klompenmakers, die elk hun eigen model en beschildering hadden. 

In Eelde was dat de fam. Wietzes. 
Egbert Wietzes was de laatste 
klompenmaker van Eelde en hij bezat 
ongeveer 400 paar verschillende 
klompen. Uit deze collectie is het 
internationaal klompenmuseum 
ontstaan en in 1990 geopend.
In de loop van de jaren is de collectie 
steeds meer uitgebreid met klompen 

uit onder andere België,  Duitsland, 
Denemarken, Spanje en Frankrijk. 
Niet alleen klompen maar ook 
gereedschappen en machines worden 
tentoongesteld. Op dit moment 
bestaat de collectie uit 2400 paar 
klompen uit 43 schillende landen. 
Het museum heeft elk jaar een nieuwe 
tentoonstelling en het is zeker de 

moeite waard er eens te gaan kijken. 
De voorzitter bedankt de heer Rob van 
der Vegt en sluit de avond af.
                            

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

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

“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
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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

Stichting Welzijn 
Ouderen Nijeveen
Onze spelletjesdag dit najaar vindt 
plaats op 3 november in dorpshuis 
“de Schalle”. Om 09.30 uur gaat de 
zaal open zodat we om 10.00 uur 
kunnen beginnen. Deze speldagen zijn 
ieder jaar weer een groot succes, de 
deelname wordt alleen maar groter. 
We raden dan ook iedereen aan die 
deze dag mee wil doen zich zo spoedig 
mogelijk op te geven.

We bieden de volgende spellen aan: 
klaverjassen, jokeren, rummicub en 
bridgen.
Op deze dag zijn alle Nijeveners van 
55+ van harte welkom.

De kosten voor deze dag zijn €18,00, 
dit is inclusief koffie met koek, borrel 
voor het eten, een warme maaltijd en 
’s middags nog een consumptie. En 
natuurlijk hebben we aan het eind van 
de dag nog enkele kleine prijsjes voor 
de winnaars.

Voor verdere inlichtingen en opgave 
voor deze dag kunt u contact opnemen 
met Albert van Gijssel tel. 492860 
of 06-40223617 of met
Janneke Venema tel. 491737, 
of 06-25345117
De bridgers kunnen zich aanmelden 
bij Lammie van Essen, tel. 491628 of 
06-20433916.

TTV Deto organiseert maandagavond 7 november 
een kennismakingstoernooi
TTV Deto en Meppel Actief organiseren op maandagavond 7 november 
een kennismakingstoernooi van 19.00 - 22.00 uur in Sporthal de Eendracht 
(Nieuweweg 5 te Nijeveen) voor dames en heren 30+. Door dit initiatief maakt 
men op een laagdrempelige manier kennis met de tafeltennissport. 

Het toernooi moet een begin zijn om 
de doelgroep in beweging te laten 
komen. Uit verschillende studies is 
gebleken dat bewegen cruciaal is 
voor de gezondheid van het menselijk 
lichaam. Bewegen kan voor de 
doelgroep van een nog groter belang 
zijn, bewegen kan deels preventief 
werken tegen dementie. Tafeltennis 
zou volgens verschillende studies de 
beste preventie zijn tegen dementie. 
Dat komt omdat je tijdens het 
tafeltennissen verschillende delen van 
de hersenen gelijktijdig gebruikt. 

Vervolg van het kennismakingstoernooi 
is dat er wekelijks op maandagavond 

getraind wordt tussen 18.30 en 23.00 
uur met een vrije in- en uitloop. 

Wilt u deelnemen aan het 
kennismakingstoernooi? Het toernooi 
is geheel gratis en aanmelden kan 
door te bellen naar 06-13702656 of 
een mail te sturen met uw naam, 
06-nummer naar liane.meppel@
sportdrenthe.nl

Voor meer informatie en activiteiten 
over Meppel Actief verwijzen wij 
u door naar onze website (www.
meppelactief.nl), instagram, twitter en 
facebook pagina.

The Best Abba Tribute in de Schalle
Hebt u ook zulke mooie herinneringen aan nummers als Waterloo, Dancing  
Queen en  Mamma Mia... komt u dan ook heerlijk dansen in de Schalle? 

Vrijdag  28 oktober a.s. treed  the Best Abba Tribute op in de Schalle.

Kaarten zijn verkrijgbaar via 
www.ABBA-TRIBUTE.nl
In de voorverkoop kosten ze € 17.50, 
aan de kassa € 22.50.
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Nijeveen Deelt 
Project: Deelauto’s in Nijeveen 

Goed nieuws! Er komen in ieder geval twee elektrische deelauto’s in Nijeveen. 
Ruim voor de zomervakantie zijn deze besteld en de bedoeling was dat ze 
medio oktober zouden worden geleverd. 

Met een energieke groet,

Dorpsvereniging Nijeveen
www.dorpsverenigingnijeveen.nl

Energie Coöperatie Duurzaam Nijeveen
www.duurzaamnijeveen.nl

Inmiddels is de vraag naar E-auto’s 
zo groot dat Nijeveen nog even in de 
wacht staat. We gaan er nu vanuit 

dat de beide auto’s in december in 
Nijeveen staan. Vanaf dat moment kan 
iedereen er gebruik van maken. We 
houden je op de hoogte.

Nijverheidsweg 10
7948 NE  Nijeveen

T 0522 49 26 80
F 0522 49 26 74

info@kroesnijeveen.nl
www.kroesnijeveen.nl

Lotenbloks.nl is een initiatief van 
Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Lotenbloks.nl
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Agenda
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
14 okt.  Informatie over autisme - Bibliotheek Meppel - 13.00-20.30 uur
19 okt. Bingomiddag Stichting Welzijn Ouderen - De Schalle - 13.30 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
30 okt. Open Huis Annerie Kremer - Afscheidshuis en de Poort - 13.00-16.00 uur
30 okt. Optreden Olga Vocal Ensemble - Herv. kerk Blijdenstein - 15.30 uur
  3 nov. Spelletjesdag Stichting Welzijn Ouderen - De Schalle - 10.00 uur
  7 nov.   Kenningsmakingstoernooi TTV Deto - sporthal De Eendracht - 19.00-22.00
  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    
12 nov. Nijeveense Kennisquiz - De Schalle - 20.00 uur
13 nov. Psalmenzangavond met Ruth Pos (orgel) - Geref. kerk - 19.00 uur
17 nov. NATUURrijke IJs- en OORLOGwandeling Holtingerveld - start 13.30 uur
18 nov. Film Nomadland - Dorpshuis De Schalle - 20.00 uur
18 nov.  Algemene Leden Vergadering Oranjevereniging - Restaurant de Nije - 

Inloop 20.00 uur, start 20.30 uur
20 nov. Zangdienst m.m.v. Euphonia - Geref. kerk - 19.00 uur
22 nov. De Molen nr. 22
23 nov.  N.C.V. Fam. Hensbergen komen vertellen over hun Bed en Breakfast - De 

Schalle - 14.15 uur
23 nov.  Klaverjassen en Jokeren S.V.N.’69 - 20.00 uur
24 nov. Themamorgen Stichting Welzijn Ouderen
24 nov. Vrouwen van Nu; Gerda Marsman wereldreizigster - De Schalle - 20.00 uur
  6 dec. De Molen nr. 23
  7 dec. Klaverjassen en Jokeren S.V.N.’69 - 20.00 uur  
  9 dec. Film Todos lo saben (Everybody knows) - Dorpshuis De Schalle - 20.00 uur
20 dec. De Molen nr. 24
21 dec. N.C.V. Kerstmiddag afsluitend een koffietafel - De Schalle - 14.15 uur 
21  dec.  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

Annerie Kremer 
& Team

Kracht halen uit een waardevol afscheid

Bezoek ons Open Huis op zondag 30 oktober 
Van 13:00 tot 16:00 uur bent u van harte welkom in het Afscheidshuis of in de Poort. 

Kijk op www.kremeruitvaartzorg.nl voor meer informatie. 

               (0522) 24 50 21 (24 uur per dag)

Stichting Welzijn 
Ouderen Nijeveen
De BINGO-middag is dit jaar weer in 
de herfstvakantie op 19 oktober in de 
Schalle. 

Deze middag  begint om 13.30 uur, 
de zaal gaat om 13.00 uur open en 
deelname is slechts € 5,00 p.p. incl. 2 
consumpties en bingo kaartjes.
Alle 55+sers die graag een middagje uit 
willen en bingo spelen zijn van harte 
welkom. Omdat er veel grootouders 
in de vakantie oppassen zijn ook 
opa’s en oma’s met kleinkinderen van 
harte welkom. Wat is er nu mooier 
dan samen met de kleinkinderen een 
spelletje te doen.
En natuurlijk zijn er weer mooie 
prijzen.

Let op:  Op 3 november is er weer 
Spelletjesdag in de  Schalle.

Scan-, print- en 

kopieerservice van

Bouw-
tekeningen &

Grootformaat
posters

k
le

e
n

.n
l

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
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Speel en zing mee in 
Symfonica in D
Symfonica in D is samen muziek 
maken en samen zingen. CultuurKlik, 
Facet, ICO en K&C zoeken honderd 
kinderen en jongeren die mee willen 
spelen en zingen in het Symfonica in D 
jeugdorkest en jeugdkoor. Op zaterdag 
6 november repeteert het pop-up 
koor en orkest in theater De Tamboer 
in Hoogeveen. Op het programma 
staan muziekstukken en liedjes rond 
het thema ‘wie, wat, waar’. Aan het 
einde van de dag is er een presentatie 
voor publiek. Aanmelden kan via 
www.SymfonicainD.nl

Symfonica in D is in het leven geroepen 
voor kinderen en jongeren tussen 
de 6 en 21 jaar in Drenthe die een 
instrument bespelen. De meeste van 
de jonge musici hebben individueel 
of in kleine groepjes les. Tijdens 
Symfonica in D ervaren ze hoe het is 
om in een groot orkest te spelen. Een 
aantal jaren geleden is ook een koor 
aan het project toegevoegd, waarbij 
jonge zangers-in-de-dop zingen met 

een live-orkest. Voor de meeste 
kinderen een hele ervaring.

Onder leiding van dirigent Roeland 
Robert speelt het Symfonica in 
D-orkest meerdere nummers. Het 
orkest en koor presenteren in ieder 
geval samen ‘Who’s afraid of the 
big bad wolf’ van Henry Hall en ‘De 
blauwbilgorgel’ van C. Buddingh. 
Daarnaast zingt het koor ook een 
aantal andere populaire liedjes. De 
muziek en songteksten worden bij 
aanmelding toegezonden, zodat er 

thuis al geoefend kan worden. Ook 
vindt er voor de liefhebbers een aantal 
repetities plaats voorafgaand aan 6 
november. 

Vorig jaar deden 93 kinderen en 
jongeren mee aan Symfonica in D. 
De organiserende partijen hopen 
dit aantal dit jaar te overtreffen. 
Symfonica in D is mogelijk dankzij 
financiële steun van de provincie 
Drenthe en de inzet van de Rotaryclub 
Assen.

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!
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Alles wordt digitaal
Lastig? Volg dan een gratis cursus!

De gratis computercursussen Klik & tik gaan ook dit najaar weer van start in de 
bibliotheek van Meppel. In 4 bijeenkomsten van elk 2 uur en een terugkomdag.

Waar:  Bibliotheek Meppel
Wanneer: 18, 25 oktober, 8, 15 november en een terugkomdag op 29 november.
Tijd: van 19:00 tot 21:00 uur. 

Doe meer met je Digi-D in het 
Bibliotheekservicepunt in Nijeveen
Bij voldoende aanmeldingen starten 
we op de dinsdagavonden in november 
ook met een cursus  Doe meer met 
je Digi-D. Deze cursus bestaat uit vier 
lessen en gaat over het gebruik van je 
digi-D op overheidswebsites.

Voor wie?
De cursussen Klik & tik zijn voor 
iedereen (vanaf 18 tot 90+) die 
beter met de computer om wil leren 
gaan. Zeker als het gaat om betalen, 
iets regelen met de overheid of je 
postpakketje volgen of terugvinden. 
Want tegenwoordig gaat het allemaal 
met de computer. En allemaal via 
internet.  

 
De cursus Doe meer met je digi-D is 
bedoeld voor mensen die al iets meer 
ervaring hebben met de computer. 
De cursus richt zich vooral op het 
vertrouwd raken met de Digi-D en 
overheidswebsites.

Aanmelden
Wil jij digitaal vaardiger worden? Kom 
dan langs bij de Bibliotheek Meppel of 
het servicepunt in Nijeveen of bel 088-
012 8000.

De cursussen zijn zowel voor de 
laptop/vaste computer als de tablet 
(Android en IOS). De cursus en het 
cursusmateriaal zijn gratis.

Het is zover! 
Hoor het noorderlicht - 
Aurora 
In een tijd waarin mensen steeds 
verder uit elkaar groeien, zocht Olga 
Vocal Ensemble naar muziek die ons 
dichter bij elkaar brengt.
Aurora is hun antwoord. Het vocaal 
mannenkwintet presenteert een 
concert dat zeer persoonlijk is en op 
een muzikale manier herinnert aan 
het feit dat ons samenzijn groter 
is dan de afstand. Hoe groter de 
duisternis, des te feller vlamt aurora.
 
30 oktober a.s. is Olga Vocal Ensemble 
om 15.30 uur te beluisteren in de 
Hervormde Kerk Blijdenstein te 
Ruinerwold.
Entree: 18 euro (contant)
Vrienden van Blijdenstein: 15.50 euro
 
Wilt u verzekerd zijn van een plaats 
dan kunt u kaarten reserveren: 
Joke.vd.veen@home.nl

Vriendelijke groet,
Joke de Vries

���������������
��������

�����������������������

G E Z O C H T
Door gezondheidsproblemen, zijn wij op zoek naar:

Een woning met slaapkamer en badkamer 
op de begane grond en 

1 of 2 slaapkamers op de 1e verdieping.

Wij hebben zelf een 2 onder 1 kap woning, met op 
de 1e verdieping 3 slaapkamers, grote badkamer en 
op de 2e verdieping 2 slaapkamers. De woning staat 

op 314 m3 grond en heeft een royale achtertuin. 

De woning bevindt zich in een kindvriendelijke buurt.

Graag uw reactie op gwithaar@ziggo.nl

Het Noteboompje.nl

Kaarsen
DIP DYE
MARMER

BEKIJK DE KLEUREN 
IN DE WEBSHOP
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T: de Wijk 0522 - 440 473       info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

GOED, INTEGER EN VOORDELIG  

GEREGELD BIJ:

TESTAMENT MAKEN?

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

altijd scherp!altijd scherp!

notariaat & mediation
Stotijn

Nieuwe hondenschool in Ruinen!
In Ruinen is per 1 april 2022 een nieuwe hondenschool geopend genaamd 
In2Dogs. In2Dogs is van Antoinette Woldring. Zij heeft veel ervaring in het 
opvoeden en trainen van honden en is inmiddels naast gediplomeerd kynoloog 
ook kynologisch instructeur. Zelf heeft ze Rhodesian ridgebacks. 

Bij In2Dogs wordt getraind zonder 
dwang, angst en intimidatie. Dat 
houdt in dat gewenst gedrag beloond 
wordt en ongewenst gedrag wordt 
omgebogen. Dit maakt de training 
voor zowel de hond als het baasje 
super leuk. Bij In2Dogs helpen we de 
baasjes geweldige hondenbezitters te 

worden. Dit doen we door de hond 
te leren wat er van hem verwacht 
wordt in onze maatschappij. Denk 
daarbij aan het netjes meelopen aan 
de lijn, niet achter fietsers aanrennen, 
niet opspringen tegen de kinderen 
en/of bezoek, afblijven van eten, 
leren omgaan met andere mensen 

en dieren. Natuurlijk besteden we 
ook aandacht aan het trainen van de 
basiscommando’s zoals zit, af, plaats 
en hier komen. Aan de cursisten leggen 
we het gedrag en de lichaamstaal 
van de pup uit zodat zij elkaar beter 
begrijpen. Verder gaan we aan het 
werk met de verdere socialisatie van 
de pup. 
Wil jij ook een hond die direct bij je 
komt als je hem roept en heeft geleerd 
om zich te beheersen? Surf naar de 
website In2Dogs en meld je aan!

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
T 0522 255449  

drukkerij@kleen.nl

Noteboomstraat 68

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

Bouwtekeningen
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Overhek
Yes, ze draait weer. Of zoals wij dat zeggen: Ze maalt weer. Beide gaat weer 
op. Na bijna een jaar draait Sterrenberg weer als vanouds. Maar nu veiliger! 
Zaterdag 1 oktober was het één groot feest. ’s Morgens tijdens de plechtigheden 
dreigde het weer roet in het eten te gooien, maar het ging allemaal goed. Met 
zo’n 300 bezoekers was het een super geslaagde dag.   

Ceremoniemeester Arend Bijker nam 
om 10.30 uur het woord en heette 
iedereen welkom. De molenaars 
zijn blij dat het project zo snel 
verwezenlijkt kon worden en dat 
ze eindelijk weer kunnen malen. 
Wethouder Mevr. J. Bos richtte het 
woord namens de gemeente. Daarna 
sprak mevr. Janny Zwerver namens 
“de Hollandse molen”. Zij bereidde ons 
voor dat de bijdrage van de Hollandse 
molen alleen onder voorwaarden 
mogelijk was.
Uit haar handen mocht Arend Bijker 
een mooie barometer in ontvangst 
nemen. Onontbeerlijk voor een 
molenaar.  Vervolgens kreeg Gerben 
Vaags – de molenbouwer – het woord. 
Hij prees alle partijen vanwege de 
geweldige samenwerking. Hij zette 
de molenaars aan het werk met 
een nieuwe steekwagen. Mooi! 
Anne Wieringa van het gelijknamige 
adviesbureau was vol lof over de inzet 
van alle partijen.  Hij overhandigde 
een plakette met een scan van een 
dwarsdoorsnede van de molen. Deze 
prijkt nu in de molen en laat duidelijk 
zien wat er aan de hand was met de 
kap. Als laatste waren er de prijzende 
woorden van Geert Roeles, voorzitter 
van de Drentse Molenstichting.  
De regen hield zich even in, dus kon 
het hele gezelschap naar buiten om 
de molen weer te zien draaien. Oud 
gemeente medewerker Jaap van 
Doorne haalde nog een mooi stuk 
geschiedenis van de molen op. Daarna 
onthulde Mevrouw Bos de baard. 
Dit ging gelukkig beter dan 45 jaar 
geleden. Het doek wilde toen niet 

vallen. Vraag dat maar eens na aan 
de molenaars. Na alle rituelen was 
het dan eindelijk zover. Oud molenaar 
Gerard Lutke kon de vang lichten. De 
molen aarzelde nog even maar pakte 
goed op. Sterrenberg draait weer!

Na al die formele plechtigheden 
was het feest. In de tent was er een 
natje en een droogje. Er werd brood 
gebakken en er werden pannenkoeken 
en knieperties gebakken.

Eindelijk ging het springkussen los. 
Altijd een succes voor kinderen.
In de molen werd weer graan gemalen 
tot meel. De buil draaide volop en 
de bloem, griesmeel en zemelen 
stroomde in de zakken. 
 

Kijk ook even op molen-sterrenberg.nl

Bezoekers kwamen in de molen kijken 
hoe mooi alles geworden is, toen plots 
de boer aan kwam rijden met paard 
en wagen om graan te brengen dat 
gemalen moest worden. Het luiwerk 
functioneerde goed en de wagen 
was snel leeg. Tegelijkertijd kon het 
meel voor de bakker geladen worden. 
Met veel kinderen werd het meel 
in optocht naar de bakker gebracht. 
Dank aan familie de Schutter waar 
de boerderij omgetoverd was tot een 
museum en dank aan bakker Strijker 
die de kinderen nog trakteerde. 
En; De grootste dank gaat uit naar 
de kinderen. De tent van 10 bij 15 
meter was rondom vol gehangen met 
tekeningen. Overweldigend! Dank je 
wel! Kom nog eens met je hele klas 
terug, dan zullen de molenaars je alles 
vertellen over molens en het malen 
van meel. 

Molenaars en vrijwilligers hebben alle 
tekeningen aandachtig bekeken. Per 
groep is daar de mooiste uitgekozen. 
Hier zijn de prijswinnaars: 
Groep 1   Faylinn Kobus
Groep 2   Jim Overweg
Groep 3   Imaé Lamaire
Groep 4   Tristan Engels
Groep 5   Jaze Somaroo
Groep 6   Janna de Vries
Groep 7   Lela Somaroo
Groep 8   Joyce Wesselink
Zij ontvingen een mooie legpuzzel 
van de molen. Naar gelang de leeftijd 
zijn dit puzzels van 48 tot 200 stukjes. 
Gefeliciteerd!

En de molen en de molenaars? Zij gaan 
weer als vanouds aan het werk. Blij 
dat ze weer kunnen malen en jullie 
van de fijnste meelproducten kunnen 
voorzien. We zien jullie graag terug. 
  
Molenaar Sterrenberg
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Mantelzorgers in Meppel worden gewaardeerd
Aanvragen kan tot 31 oktober

Mantelzorgers zijn mensen die zorgen voor iemand in hun directe omgeving.  
Het is belangrijk werk en om dat te waarderen is er de mantelzorgwaardering. 
In de gemeente Meppel wordt de Jaarlijkse mantelzorgwaardering vormgegeven 
door de gemeente, samen met een aantal Meppeler ondernemers. 

Mantelzorgers met hart en ziel
Mantelzorg is bijvoorbeeld de zorg 
voor een oude moeder, voor een 
kind met een beperking of voor een 
partner die langdurig ziek is. Het is een 
vorm van zorg waar mensen niet voor 
kiezen: het overkomt je. Mantelzorgers 
zorgen met hart en ziel voor hun 
naasten en zij verdienen natuurlijk 
zelf ook aandacht. Daarom hebben 
gemeenten het op zich genomen om 
de jaarlijkse mantelzorgwaardering te 
organiseren. 

Mantelzorg wordt gezien en 
gewaardeerd
In Meppel bestaat die waardering 
uit een cadeau in de vorm van 
bonnen. Die bonnen kunnen worden 
besteed in een aantal winkels in 
Meppel.  Maar minstens zo belangrijk 

als die bonnen is het gebaar en de 
betekenis daarvan: dat het vele werk 
wordt gezien en gewaardeerd. De 
mantelzorgwaardering is bedoeld voor 
mensen van 25 jaar of ouder die langer 
dan 3 maanden meer dan 8 uur per 
week mantelzorger zijn. 

Persoonlijk aanvragen kan nog 
tot 31 oktober
De organisatie van de 
mantelzorgwaardering in Meppel is 
in handen van Welzijn MensenWerk. 
Mantelzorgers kunnen zichzelf 
aanmelden voor de waardering. 
Aanvragen kan nog tot 31 oktober. 
Vrijwilligers zitten klaar om samen 
met de mantelzorgers de aanvragen te 
doen. Dat gebeurt in de wijkcentra van 
Meppel: 

Maandag 13.30-16.00 uur: 
Wijkpunt Oosterboer - Osseweide 1B 

Dinsdag 9.30-12.00 uur: De Poele - 
Groen van Prinsterenstraat 1A 
Dinsdag 18.30-21.00 uur: De Plataan - 
Vledderstraat 3E 

Woensdag 9.30-12.00 uur: De Koeberg 
- Rembrandtplein 83 
Woensdag 13.30-16.00 uur: 
De Koeberg - Rembrandtplein 83 

Donderdag 9.30-12.00 uur: 
Wijkpunt Oosterboer - Osseweide 1B 

Vrijdag 9.30-12.00 uur: De Plataan - 
Vledderstraat 3E 
Vrijdag 9.30-12.00 uur: 
De Schalle - Nieuweweg 27, Nijeveen 

Voor vragen over de 
mantelzorgwaardering kunnen 
mensen contact opnemen met Welzijn 
Mensenwerk: info@welzijnmw.nl, 
085 273 1444
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Herfstrondje 2022  
Kunst | Crea | Hobby | Food
Nijeveen een bijzonder dorp voor iedereen! Dat was 
zeker tijdens het Herfstrondje het geval. Meer dan twintig 
Nijeveense creatievelingen zetten, in het weekend van 1 
en 2 oktober, de deuren open of hadden een plekje in ‘De 
Schalle’ bemachtigd. Aan belangstelling mocht het zeker 
niet ontbreken. Veel mensen hebben gebruikgemaakt van 
de uitnodiging om zomaar even binnen te stappen. Het 
was gezellig druk in het dorp en het buitengebied. 

Extra feestelijk was de opening 
van de gerestaureerde molen ‘De 
Sterrenberg’. Er waren allerlei 
activiteiten georganiseerd en het paard 
en wagen was een echte eye-catcher. 
Ook in het dorpshuis was het één en 
al gezelligheid. Onder het genot van 
een kopje koffie met lekkere koek en 
de geur van overheerlijke knieperties 
kon men een kijkje nemen bij de 
zelfgemaakte kaartjes en kunstige 
koekjes. De historische afbeeldingen 
van de Historische Vereniging Nijeveen 
hadden veel bekijks. 

Onderweg was er volop moois te zien 
en te proeven en menigeen maakte 

kennis met het 
pottenbakken. Er 
mocht een kijkje 
genomen worden 
op de boerderij en 
ook de paardenstallen op Kolderveen 
trokken veel bekijks. De verschillende 
exposities werden goed bezocht en de 
creatieve Nijeveners kregen heel wat 
complimentjes. De organisatie kijkt 
dan ook terug op een zeer geslaagd 
evenement en dankt de deelnemers 
voor alle inzet en gastvrijheid. Het was 
een topweekend! 

In 2009 organiseerde de 
Dorpsvereniging Nijeveen voor de 

eerste keer het Herfstrondje, dat 
om het jaar wordt gehouden. De 
bedoeling van dit gezellige evenement 
is om mensen makkelijker kennis te 
laten maken met elkaars bijzondere 
interesses en bezigheden. Tot in 2024!

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

Met een hartelijke groet, 
Dorpsvereniging Nijeveen 

     

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

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
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Samen maken we 
The Passion 
Heb jij je al aangemeld om mee 
te doen? 

Op Goede Vrijdag 7 april 2023 wordt 
The Passion Nijeveen uitgevoerd. 
Iedereen die, op wat voor manier 
dan ook, mee wil doen aan dit unieke 
evenement is van harte welkom!

We zijn op zoek naar spelers, 
figuranten, zangers, doeners, denkers, 
creatievelingen of wat je talent ook 
maar is. Met z’n allen gaan we er iets 
moois van maken. Iets voor jou? 
Geef je voor 15 oktober op 
door een mail te sturen naar 
thepassionnijeveen@outlook.com. 
Laat ook even weten wat je wilt 
doen of waar je belangstelling voor 
hebt. Ook als je nieuwsgierig bent of 
meer wilt weten, kun je een mailtje 
sturen. Samen maken we The Passion 
Nijeveen!  

Organisatie 
The Passion Nijeveen 2023 

Film The Father 
in Dorpshuis De Schalle op 21 oktober
 
Op vrijdag 21 oktober wordt de film 
The Father vertoond in Dorpshuis De 
Schalle. 
 
The Father Anthony (Anthony Hopkins) 
wordt zichtbaar een dagje ouder, maar 
weigert alle hulp van zijn dochter 
Anne (Olivia Colman). Terwijl hij 
zijn omgeving en zijn veranderende 
gezondheid een plaats probeert te 
geven, begint hij zijn naasten in twijfel 
te trekken.
Bekroond met een Oscar voor Anthony 
Hopkins voor de beste mannelijke 
hoofdrol van 2021.
 
Aanvang: 20.00 uur
Entree: € 7,00 inclusief pauzedrankje

Informatie over autisme
Op vrijdag 14 oktober staat de 
Nederlandse Vereniging voor Autisme 
(NVA) regio Drenthe en Overijssel 
van 13.00 tot 20.30 uur met een 
informatiestand in de bibliotheek 
Meppel. 

U kunt de informatiestand bezoeken 
voor informatie over autisme, een 
persoonlijk gesprek, maar ook om te 
informeren wat de NVA voor u kan 
betekenen. 

Hierbij kunt u denken aan 
lotgenotencontact voor volwassenen 
met autisme, (groot)ouders van een 
kind met autisme en/of voor partners 
van een persoon met autisme. 

Voor uw bezoek, dat gratis is, hoeft u 
zich niet aan te melden.

Het adres van de bibliotheek Meppel 
is: Marktstraat 27, 7941 KP Meppel. 

Voor informatie kunt u mailen naar: 
nva.steenwijkerland@gmail.com

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

T 0522 255449  

drukkerij@kleen.nl

Noteboomstraat 68
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VerenigingsdrukwerkHOOFDSPONSOR

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  Wanneperveen

V.

V.
 Oranje Zwart  

Sportpark ’De Bovenboer’Sportpark ’De Bovenboer’

Wanneperveen

Sportpark ’De Bovenboer’

v.v
. Oranje Zwart

v.v
. Oranje Zwart

Opgericht 1 april 1949

Wij verzorgen periodieken, programmaboekjes, lotenbloks, 
flyers, posters, reclameborden en meer voor verenigingen 
in Meppel en omstreken.
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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

NU € 2.000,- ÉXTRA INRUILWAARDE EN BINNEN 2 MAANDEN RIJDEN*

Toyota C-HR

Ruim, sportief en veelzijdig. De Toyota C-HR biedt voor ieder wat wils. Stap over naar onze stoere crossover en pro� teer tijdelijk van € 2.000,-
éxtra inruilwaarde*. Deze extra inruilwaarde kunt u meteen slim investeren in onze winterwielenactie: een set 18” zwart gepolijste lichtmetalen 
velgen met Bridgestone winterbanden voor slechts € 1.999,- (normaal € 2.275,-)! Bovendien bent u standaard verzekerd van 10 jaar Toyota 
garantie**. Liever Private Leasen? Stap dan nu in met € 30,- korting per maand*! Kiest u voor de luxe C-HR Dynamic of aantrekkelijke C-HR Style, 
dan staat uw C-HR al binnen twee maanden voor u klaar*. Plan een proefrit en ontdek welke Deal & Drive deal het beste bij u past.

GECOMBINEERD BRANDSTOFVERBRUIK (EU 2018/1832) VARIEERT VAN 4,9-5,3 L/100 KM (20,4-18,9 KM/L); CO2 110-120 GR/KM
*Actieperiode loopt van 01-08-2022 t/m 30-09-2022 (uiterste registratiedatum 31-12-2022). Actie is niet geldig i.c.m. Zakelijke/Private (Flex)Lease of i.c.m. 
andere acties. Actie geldt niet op de Business uitvoeringen. Prijs inclusief BPM, BTW en kosten rijklaar maken. Afgebeeld model kan afwijken van de daadwerkelijke 
speci� caties. Binnen 2 maanden rijden is alleen geldig op de C-HR Dynamic en Style. **Kijk voor de volledige voorwaarden op toyota.nl/10jaargarantie.

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

toyota-meppel.nl
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Bijna zes jaar werk ik nu in de uitvaartbranche. En nog altijd met net zo veel liefde voor
de mensen die ik mag begeleiden, als de dag waarop ik begon. 

Maar na drie jaar achter elkaar 24 uur per dag, zeven dagen per week als zelfstandige 
 'aan' en 'beschikbaar' te zijn geweest, ben ik ontzettend blij, dat door de oprichting van
Hét Uitvaart Team, ik sámen met fijne collega’s deze manier van werken ten uitvoer
mag brengen. Samen met Anne Hoeksma, Joni van Pul en Sandra Burger, allen ook met
de nodige ervaring in de uitvaartbranche, zal ik in de toekomst met liefde voor de mens
en aandacht voor detail families blijven begeleiden die te maken krijgen met afscheid
nemen. 

Hét Uitvaart Team staat garant voor een persoonlijke, respectvolle en kwalitatief goed
verzorgde uitvaart. We werken met een klein team van gedreven mensen, die op een
integere, respectvolle wijze samenwerken met nabestaanden om er een mooie uitvaart
van te maken. Waardig en passend bij de gene die het leven los liet, maar ook bij diens
naasten. Onze werkwijze kenmerkt zich door betrokkenheid, persoonlijk contact, goed
luisteren en creatief zijn.

Wij zijn graag uw gesprekspartner als het gaat om uw uitvaartwensen. Er is immers
meer mogelijk dan koffie en cake, een zwarte rouwauto en een hoge hoed. U kunt
vrijblijvend een afspraak maken voor een kosteloze voorbespreking of het ‘laatste
wensenboekje’ aanvragen via onze website www.hetuitvaartteam.nl 
 

Voor het melden van een overlijden 
dag en nacht bereikbaar: 
06 - 29060633
www.hetuitvaartteam.nl
info@hetuitvaartteam.nl

Susanne Oomkens

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, 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

Dorpsstraat 4
Nijeveen

Jan Bouwknegt

www.jaboschilderwerken.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




