
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 8 november 2022. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 2 november  
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

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

Op bezoek bij de boer
Op donderdag 29 en vrijdag 30 september hebben de groepen 2 en 6 van de 
obs Commissaris Gaarlandt en cbs de Wel 2 boerderijen bezocht in Nijeveen. 
Een week eerder hadden de groepen 6 al een gastles gekregen van 2 boeren. 
Tijdens het bezoek gingen de kinderen rond op de boerderij en werd er van 
alles uitgelegd over wat er op een boerderij gebeurd. De groepen 2 werden 
opgehaald met de paardentram, wat al een belevenis op zich was.

Een groep boeren uit Nijeveen heeft 
dit educatieproject opgezet omdat zij 
merken dat mensen steeds minder 
weten over het boerenleven. Op 
deze manier zien de kinderen op een 
leuke manier waar de melk vandaan 
komt. Als het een succes is, willen ze 
proberen om dit ieder jaar terug te 

laten komen. 
Dit eerste bezoek was zeker een 
succes. In het begin vonden de 
kinderen het stinken, maar op het eind 
renden ze vol enthousiasme rond over 
het erf. Ook mochten ze nog proeven 
wat de koe produceert en konden de 
kinderen zelf boter maken. 
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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

Najaarsbijeenkomst Historische Vereniging Nijeveen 2022
Op woensdag 12 oktober jl. hield de Historische Vereniging Nijeveen haar jaarlijkse najaarsbijeenkomst waar niet alleen 
de leden, maar ook andere belangstellenden welkom zijn. Helaas moet voorzitter Margriet Kooiker wegens ziekte verstek 
laten gaan. Bestuurslid Christiaan Bouwknegt neemt in haar plaats de honneurs waar en heet een 40-tal leden en niet-
leden welkom. 

Hij geeft kort het programma 
voor de avond weer. Vervolgens 
gaat hijzelf door met een uitleg 
over het programma ARCGIS, 
een computerprogramma om 
topografische en kadastrale kaarten te 
analyseren. Het geeft vrij nauwkeurig 
aan waar woningen staan en ooit 
hebben gestaan. Het programma 
Topotijdreis kan dit ook, maar is 
minder nauwkeurig en zet kaarten 
uit verschillende jaren naast elkaar, 
terwijl ARCGIS de verschillende 
jaren over elkaar heen kan leggen, 
waardoor eventuele verschillen direct 
zichtbaar zijn. Ook Google Earth kan 
vrij gedetailleerde kaarten tonen, maar 
kan dit niet uit verschillende jaren. 
Na de verschillen van bovenstaande 
programma’s te hebben besproken 

en vergeleken te hebben met ARCGIS, 
laat hij nog een aantal interessante 
mogelijkheden van ARCGIS zien. De 
conclusie kan wel worden getrokken, 
dat het een vrij specialistisch 
programma is, dat vele mogelijkheden 
biedt, maar dat niet door iedereen 
“zomaar” is te gebruiken. Christiaan 
wordt voor zijn bijdrage bedankt door 
bestuurslid Klaas Drost. 
Tijdens het tweede kopje koffie 
worden twee oude, zwart/witte 
en “stomme” films vertoond. De 
eerste is gemaakt in 1965 en laat 
het boerenleven uit die tijd zien. De 
tweede film is opgenomen in 1951, 
eveneens met het boerenleven 
als onderwerp uit die periode. De 
verschillen tussen beide films zijn op 
het eerste gezicht niet eens zo groot, 

zeker niet als je beide films vergelijkt 
met de huidige tijd. De aanwezigen 
herkennen zo nu en dan nog mensen 
die worden vertoond en daarnaast 
zijn er fragmenten die de lachlust 
opwekken.
De derde en laatste film is in kleur 
en met geluid. Deze vertoont de 
demontage en montage van de kap van 
molen “De Sterrenberg”. Een prachtige 
film die op een mooie manier laat zien 
dat molenmaker een vak apart is.

Na de vertoning van deze film sluit 
Christiaan Bouwknegt de bijeenkomst 
en wordt er onder het genot van een 
drankje nog lang door de aanwezigen 
nagepraat. 

PdG

SAVE THE DATE! 
Algemene ledenvergadering 
Oranjevereniging Nijeveen 
Vrijdagavond 18 november 2022 

Doe mee met de HITQUIZ onder 
leiding van Bertus Roodhof 

Inloop 20.00 uur 
Start officiële gedeelte 
20.30 uur 
Na afloop quizen maar! 
Locatie: De Nije

Je bent van harte welkom! 

Rabo Clubsupport Actie
We hebben het mooie bericht 
van de Rabobank ontvangen dat 
onze penningmeester het bedrag 
van € 937,92 op de bankrekening 
bijgeschreven krijgt. Super dat er 
zoveel is gestemd. Heel hartelijk 
dank daarvoor. Dit bedrag gaan 
we gebruiken voor een fantastisch 
jubileumfeest van de Oranjevereniging 
Nijeveen volgend jaar. Meer weten 
hierover? Kom dan naar de Algemene 
ledenvergadering op 18 november. 
Tot dan! 

Met een hartelijke groet, 
Bestuur Oranjevereniging Nijeveen 

De 11e Nijeveense 
Kennisquiz in De Schalle
 
Ja, het is weer zover! De Welbekende 
Kennisquiz! Welk team wint dit jaar de 
beker en natuurlijk de Eeuwige Roem?
 
De quiz wordt dit jaar gehouden op 
zaterdag 12 november, de zaal is open 
om 19.30 uur, de quiz start om 20.00 
uur.
U kunt zich vanaf nu opgeven, max. 6 
personen per team, enkel en alleen via 
mailadres info@dhdeschalle.nl

Graag tot ziens!
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Zou je bij ons willen werken?? Maak dan een afspraak!!! 
 
Stichting Voorzieningen voor Verstandelijk Meervoudig Gehandicapten Zwolle e.o. heeft in 
de regio een drietal woonlocaties en logeerhuizen. In Kolderveen hebben we twee 
woonboerderijen waar ook gelogeerd kan worden. ‘De Kolderberg’ en ‘Kolderveen 17’ zijn 
prachtige ruime boerderijen, gelegen tussen de weilanden, dicht bij de dorpskern van 
Nijeveen en voorzien van alle faciliteiten. In Havelte, in een rustige bosrijke omgeving, 
hebben wij van een geschakelde bungalow een logeerhuis gemaakt. 
In onze locaties is iedereen met een verstandelijke of meervoudige beperking welkom. 
We kijken niet naar leeftijd of begeleidingsbehoefte maar wel naar de mogelijkheden van 
iedere cliënt om zo het wonen en logeren tot iets moois te maken. 
 
Wij zijn op zoek naar begeleiders die het een uitdaging vinden om dit avontuur met ons aan 
te gaan. 
Mocht bovenstaande jou nieuwsgierig of enthousiast maken, aarzel dan niet en bel ons  
voor een afspraak. We plannen dan een gesprek op één van deze locaties om elkaar  
te leren kennen en om samen te bekijken of er binnen onze Stichting voor jou een mooie 
uitdaging ligt. 
 
Hopelijk tot ziens!! 
 
Hartelijke groet Joan Albrecht 038 4537809 of 0638918552 
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Agenda
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    
11 nov. Theaterspektakel Drenthe Plat - De Plataan, Meppel 
12 nov. COV zingt Elias - Grote kerk Steenwijk - 15.00 uur
12 nov. Nijeveense Kennisquiz - De Schalle - 20.00 uur
13 nov. Psalmenzangavond met Ruth Pos (orgel) - Geref. kerk - 19.00 uur
15-19 nov.  Verkoop Israëlproducten - De Veurdele 95 - vanaf 10.00 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
19 nov. Bingo - kantine van SVN 69 - 20.00 uur
20 nov. Zangdienst m.m.v. Euphonia - Geref. kerk - 19.00 uur
21-23 nov.  Verkoop Israëlproducten - De Veurdele 95 - vanaf 10.00 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
17 dec. Bingo - kantine van SVN 69 - 20.00 uur
18 dec. Top 200 Event Nijeveen - Geref. kerk Nijeveen - 15.00 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  
11 jan. 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 di.- en do.middag  Wandelen om 13.30 uur vanaf de molen
 Info: Fysiotherapiepraktijk ’t Oevertje

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)

Top 2000 Event Nijeveen 
Perry Brand editie 

Mis het niet! De voorbereidingen zijn 
in volle gang. Verschillende bands en 
muziekgroepen staan zondagmiddag 
18 december op het podium tijdens 
het TOP 2000 EVENT NIJEVEEN. Je 
bent alvast van harte uitgenodigd om 
dit sfeervolle, muzikale evenement 
mee te beleven zo aan het eind van 
het jaar. 

Noteer alvast in je agenda! 
Datum: zondag 18 december 
Tijd: 15.00 uur 
Locatie: Gereformeerde Kerk Nijeveen 
Meer info volgt 

Organisatie 
TOP 2000 Event Nijeveen 

Nieuws van de 
Dorpsverenging Nijeveen 
Bedankt! Geweldig dat er massaal 
op de Dorpsvereniging Nijeveen is 
gestemd tijdens de Rabo ClubSupport 
Actie. De opbrengst is maar liefst 
€ 1.420,54. Dit bedrag wordt ingezet 
voor het AED-fonds in Nijeveen. 

Met een hartelijke groet, 
Dorpsvereniging Nijeveen 
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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 : op afspraak

Vrouwen van Nu afdeling Nijeveen 
Op donderdag 13 oktober kwamen zo’n 65 Vrouwen van Nu naar de Schalle 
om een door het eendagsbestuur georganiseerde avond te bezoeken.                                                                                    
De voorzitter van deze avond Jenny Katoele heette ons welkom 
en een speciaal welkom voor nieuw lid Tineke Claasz Coockson.                                                                                                                              
Hierna vertelde Jenny dat met haar ook Roelien Bakker, Willy de Boer, Herma 
Dorenbos, Mariëtte Ekkels, Marietje van der Linde, Siena Pit, Marjan Snijder, 
Eipie Wisselink en Ella Roze dit jaar in het eendagsbestuur zitten. Helaas zijn 
Roelien en Eipie afwezig door ziekte.

Vanavond zijn Joan Albrecht en René 
Scholte uitgenodigd om te vertellen 
over de woonvoorziening en het 
logeerhuis van Kolderveen 17 en het 
logeerhuis De Kolderberg. Joan is 
als directeur en medewerker al ruim 
30 jaar betrokken bij de Stichting 
Voorziening voor Verstandelijk en 
Meervoudig Gehandicapten Zwolle 
e.o., waar de woon/logeerhuizen op 
Kolderveen ook bij horen, en moeder 
van Sanne.  René zit in de cliëntenraad 

van deze stichting en is vader van twee 
meervoudig gehandicapte kinderen 
waarvan zijn zoon op Kolderveen 
woont en zijn dochter thuis wonend 
is en werkt in een dagbesteding, ook 
onderdeel van deze stichting, waar 
ook het gebak gemaakt is waar we 
vanavond van mogen genieten bij de 
koffie.                    
Zij vertellen ons hoe het gaat op de 
woonvoorziening en hoe gehandicapte 
kinderen naar het logeerhuis kunnen, 

ook om het gezin te ontlasten. Hoe 
je na soms lang zoeken komt op een 
plaats waar je kind goed terecht komt 
en zich daar ook thuis voelt, en wat 
je dan moet regelen en vastleggen. 
Er werden veel vragen gesteld en 
beantwoord, ook werd er nog gedacht 
en gepraat over een paar stellingen, 
over wat de grootste uitdaging zou zijn 
van het hebben van een meervoudig 
gehandicapt kind en of het wel of niet 
naar een gewone basisschool kan.                                                                             
Na nog een uitnodiging van Joan om 
eens te komen kijken op Kolderveen of 
eventueel eens meehelpen met bijv. 
een wandeling, fietstochtje of een keer 
koken voor de bewoners, bedankte 
Jenny de beide sprekers met een flesje 
wijn en een envelopje om voor de 
bewoners te gebruiken en sloot de 
avond af.

Collecte voor het Diabetes Fonds
De collecteweek van het Diabetes Fonds is van maandag 31 oktober t/m 
zaterdag 5 november.
In heel Nederland wordt er dan gecollecteerd dus ook in Nijeveen kan de 
collectant bij u aan de deur komen! Het is handig als u kleingeld in huis heeft 
of u kunt gebruik maken van de QR-code die op de collectebus staat of met de 
QR-code onder dit bericht (bedrag kunt u zelf bepalen). 

Het is ook mogelijk om een gift te 
geven op: diabetesfonds.nl/geven 
De opbrengst van de collecte wordt 
o.a. gebruikt voor onderzoek naar de 
behandeling en genezing van Diabetes.
Het Diabetes Fonds vindt dat 
iedereen een gezond leven verdient, 
zonder diabetes en de complicaties 
ervan. Voor meer informatie over 
diabetes kunt u naar de website 

www.diabetesfonds.nl of www.
diabetesfonds.nl/wat-we-doen/
nieuwe-onderzoeken gaan.
Ook dit jaar komen we collectanten 
te kort om heel Nijeveen te kunnen 
collecteren. Er is een nieuwe 
mogelijkheid om te collecteren en 
dat is online via een persoonlijk 
aangemaakte collectebus die 
vervolgens gedeeld kan worden via 

sociale media zoals Facebook of in de 
Whatsapp groep van de buurt. Mocht 
u voor het Diabetes Fonds willen 
collecteren of heeft u ergens vragen 
over dan kunt u ons altijd bellen.  
     
Yvonne van der Linde, 0623015184 
& Roelina van Gunst, 0613044011

 

Nijeveen 
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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

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

Koedijkslanden

Meppel: Rembrandtlaan 35 - T.  0522 - 474 877  
of   T. 0523 - 614 274. W. tppkoedijkslanden.nl   
E. info@tppkoedijkslanden.nl

Bent u toe aan een 
nieuw kunstgebit?
En is uw eigen risico verbruikt, maak 
dan dit jaar nog een afspraak voor een 
nieuw kunstgebit. Bel voor informatie 
of een afspraak: 0522 - 474 877.

De specialisten voor
uw kunstgebit
● aandacht voor de patiënt
● vervaardiging in eigen 
 laboratorium
● geen wachtlijst 
● reparatie van uw kunstgebit
● contract met alle 
 zorgverzekeraars
● avond- en weekend behan-
 deling op afspraak mogelijk

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

Scan-, print- en 

kopieerservice van

Bouw-
tekeningen &

Grootformaat
posters

k
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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
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Oranjevereniging Nijeveen
Jaarlijkse Ledenvergadering
Seizoen 2021-2022 + Hitquiz
Vrijdag 18 november 2022 - De Nije
Inloop vanaf 20.00 uur, start 20.30 uur
Agenda:
  1. Opening 
  2. Vaststellen agenda
  3. Ingekomen stukken en mededelingen
  4. Notulen vorige jaarvergadering
  5. Jaarverslag 
  6. Financiën 
 - Financieel verslag
 - Verslag kascommissie
 - Vaststellen financieel verslag
 - Benoeming kascommissie
 - Vaststellen contributie 
  7. Bestuurssamenstelling 
 Bardo Soer aftredend en herkiesbaar
 Bram Knol aftredend en herkiesbaar
 Het bestuur stelt als uitbreiding bestuur voor: 
 Bart Hemme en Hans Alting  
  8. Koningsdag 2023
  9. Feestweek 2023
10. Rondvraag
11. Sluiting
PAUZE

Aansluitend van het officiële gedeelte nodigen we u van 
harte uit voor de Hitquiz.

Da Costa weer op de planken!
Nadat de toneelclub een paar jaar niet heeft op kunnen treden door het 
vervelende coronavirus, hoopt de toneelvereniging uit Nijeveen komend 
seizoen het publiek weer te vermaken met een leuk blijspel.

Dit seizoen is er gekozen voor het 
blijspel in 3 bedrijven;
‘Naor Tien Hoog Achter an de 
Schaopestreek’, geschreven door 
Arend Takens.
De uitvoeringen zijn op vrijdag 3 en 
zaterdag 4 februari 2023, aanvang 
20.00 uur in de Schalle.

De voorverkoop vindt plaats op 
maandag 16 en op maandag 23 januari 
2023, van 19.00 tot 20.00 uur in de 
Schalle te Nijeveen. 
De kaarten kosten in de voorverkoop 
€ 10,00 p.p. en aan de zaal € 12,00 p.p.

Telefoonnummer 
de Schalle wijzigt
Het telefoonnummer van de Schalle 
wordt per 1 januari gewijzigd. 

In het nieuwe jaar is De Schalle 
bereikbaar via nummer 085-2731435 
voor lokale kosten. 

Psalmen-
samenzangavond
Op zondagavond 13 november 2022 
wordt er een psalmenzangavond 
georganiseerd in de gereformeerde 
kerk in Nijeveen.
Organiste Ruth Pos zal improvisaties 
spelen over diverse bekende psalmen 
en aansluitend is er samenzang.

Ruth Pos is een veel gevraagde 
bekende organiste/pianiste die een 
brede ervaring heeft in het begeleiden 
van koor- en samenzang en het 
begeleiden van solisten. 

Ook heeft zij haar medewerking 
verleend aan veel cd-opnames en ze 
is regelmatig te beluisteren op Radio 
Drenthe.
Ruth studeerde aan het 
conservatorium en behaalde haar 
theoretische vakken d.m.v. het 
staatsexamen. Daarnaast volgde ze 
orgellessen bij bekende organisten 
zoals Addie de Jong in Rotterdam en 
Willem Hendrik Zwart in de Bovenkerk 
in Kampen.       

Ze staat vooral bekend om warmte, 
die zij in haar orgelimprovisaties 
en begeleiding weet te leggen. Ze 
wordt veel gevraagd voor bijzondere 
diensten.       
Al vele jaren is zij de vaste begeleidster 
van diverse (mannen)koren, waaronder 
het Christelijk Mannenkoor Meppel en 
het Projectkoor Kolderveen.
De zangavond begint om 19.00 uur en 
duurt ongeveer een uur. 
De entree is gratis. Er wordt wel een 
collecte gehouden.

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

T: de Wijk 0522 - 440 473      

 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

GOED, INTEGER EN VOORDELIG 

GEREGELD

AFWIKKELEN NALATENSCHAP?

notariaat & mediation
Stotijn

altijd scherp!altijd scherp!
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Noteboomstraat 68  |  7941 XA  Meppel  |   T 0522 255449  
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Verenigingsdrukwerk
Wij verzorgen periodieken, programmaboekjes, lotenbloks, flyers, posters, 
reclameborden en meer voor verenigingen in Meppel en omstreken.

Naam:

Adres:

Tel.:

VERKOOP VAN NIEUWE EN 
  GEBRUIKTE AUTO’S

APK-STATION 
ROETMETING
ALLE REPARATIES

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

www.autobedrijferma.nl

Hotel Gelderingen 
Steenwijkerwold
Paradijs van het Noorden

Café De Karre

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

VOGELVERENIGING  DE EDELZANGER  STEENWIJKERWOLD

1e prijs E 150,- 4e prijs E 50,- 

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

3e prijs E   75,- 6e t/m 15e prijs VLEESPRIJZEN
 
Aantal loten: 2000. Prijs per lot e 0,50

Trekking 26 november 2022 om ± 15.00 uur

in Hotel Gelderingen (het paradijs van het noorden)

NO- 1001

NO- 1001

HOOFDSPONSOR

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

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

V.
V. Oranje Zwart  

WanneperveenV.
V. Oranje Zwart  

Sportpark ’De Bovenboer’
Sportpark ’De Bovenboer’

Wanneperveen

Sportpark ’De Bovenboer’

v.v. Oranje Zwartv.v. Oranje Zwart
Opgericht 1 april 1949

Stukje Natuur: Pimpelmees
In de jaren negentig van de vorige eeuw woonde ik een aantal jaren in Engeland. 
Mijn vrouw had daar een baan gekregen en ik heb toen het huishouden voor 
mijn rekening genomen. Boodschappen doen behoorde tot een van mijn taken. 
Echter voor één boodschap hoefde ik niet op pad, dat was voor melk. Daarvoor 
reed een melkkarretje rond, die mijn bestelling ‘s morgens op de stoep zette. Ik 
moest de flessen melk wel op tijd binnenhalen. De kans was namelijk aanwezig 
dat er in de fles werd “ingebroken”.

Op de fles zat een dun aluminium 
dopje en de pimpelmees had ontdekt 
dat gelijk onder die dop een lekker 
roomlaagje zat. Dat aluminium dopje 
was makkelijk door te prikken en 
dan kon dit slimme vogeltje van deze 
lekkernij snoepen. Het ging hem 
uitsluitend om de room, in de melk 
zit lactose dat vogels niet kunnen 
verteren. Hij gaf dit gedrag vervolgens 
door aan zijn nakomelingen. Andere 
vogels kopieerden zijn gedrag 
eveneens, zoals koolmezen, merels en 

spreeuwen. Toen op gegeven moment 
deze glazen flessen werden vervangen 
door kartonnen en plastic pakken, 
verdween dit gedrag.
De pimpelmees is natuurlijk bekend 
bij iedereen, in bijna elke tuin is hij 
wel te vinden. Als er dan ook nog een 
nestkastje hangt komt hij zelfs tot 
broeden. Dan moet de omgeving wel 
ruim voorzien zijn van allerlei planten, 
waarop rupsen en insecten kunnen 
voorkomen, het voedsel voor hem en 
zijn nageslacht.

Wat veel mensen niet zullen weten 
is dat de pimpelmees ultraviolet licht 
kan waarnemen. De pimpelmees 
heeft een karakteristiek blauw petje. 
Deze blauwe veren reflecteren het 
ultraviolet licht in hoge mate bij het 
mannetje. Hoe meer reflectie, hoe 
interessanter het mannetje is voor een 
vrouwtje. Onderzoekers ontdekten 
dit door het blauwe petje bij een 
mannetje tijdens het broedseizoen in 
te smeren met een zonnebrandcrème. 
Het mannetje was daardoor geen 
ideale partner meer en het vrouwtje 
was geneigd om desnoods een 
broedseizoen over te slaan.

Paul Mentink 
(paul@paulmentink.nl)

Lotenbloks.nl
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Open dag Het Afscheidshuis en de Poort
Het Afscheidshuis in Meppel biedt al 10 jaar een warme en 
troostrijke omgeving tijdens die intensieve dagen tussen overlijden 
en definitief afscheid nemen. Om iedereen de gelegenheid te 
geven om eens een kijkje te nemen, organiseert Annerie Kremer 
Uitvaartzorg op zondag 30 oktober aanstaande een Open Huis. 
Tussen 13.00 en 16.00 uur bent u van harte welkom in Het 
Afscheidshuis. Ook de sfeervolle uitvaartlocatie De Poort opent 
deze middag haar deuren voor belangstellenden.  

Het Afscheidshuis aan het Noordeinde 
9 is een imposant en statig pand dat 
10 jaar geleden volledig is verbouwd 
tot een sfeervolle locatie met twee 
afscheidskamers. Nabestaanden 
kunnen hier in de dagen voor de 
uitvaart 24 uur per dag in een huiselijke 
kamer samen zijn met hun overleden 
dierbare. Dat Annerie Kremer 
Uitvaartzorg hiermee in een grote 
behoefte voorziet blijkt wel uit het feit 
dat in de afgelopen 10 jaar veel families 
zich hier al welkom hebben gevoeld. 

De Poort biedt ruimte voor intieme 
uitvaartplechtigheden en is gevestigd 
aan de Zomerdijk 10a, bij de ingang 
van de Algemene Begraafplaats 
Meppel. In een intieme sfeer kunnen 

families en vrienden bijeen 
komen voor een laatste 
afscheid van hun dierbare. 
De kleinschaligheid 
in combinatie met de 
unieke gewelfde vorm 
geven geborgenheid, 
authenticiteit en warmte. 

Altijd al eens binnen willen 
kijken bij Het Afscheidshuis 
of De Poort? Kom dan 
zondag 30 oktober tussen 
13.00 en 16.00 uur langs. 
De collega’s van Annerie 
Kremer Uitvaartzorg staan 
graag voor u klaar om 
u rond te leiden en uw 
vragen te beantwoorden. Foto: Anne Weidinger fotografie

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
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Cursus ‘Omgaan met geld’ start in Meppel
Welzijn MensenWerk organiseert in noveber en december de training ‘Omgaan 
met geld’ voor inwoners van Meppel. Mensen die moeite hebben met het 
omgaan met geld, risico lopen op financiële problemen of deze al hebben, leren 
om hun geldzaken op orde te krijgen en tijdig de juiste hulp in te schakelen. 

De training is bedoeld voor iedereen, 
van hoog tot lager opgeleid, van 
alleenstaand tot ouders en jongeren. 
Het doel is om zelfstandig de financiële 
huishouding te kunnen voeren en op 
tijd hulp te leren vragen. De cursus 
is niet gericht op het oplossen van 
problematische schulden en is dus 
niet geschikt voor mensen met acute 
schulden. Die kunnen wel contact 
opnemen, maar worden op een andere 
manier geholpen. 

Informatie en ervaringen uitwisselen
In 7 lessen krijgen de deelnemers 
informatie en tips over 6 verschillende 

onderwerpen. Trainer Karin 
Roosendaal: ‘’In elke les behandelen 
we een onderwerp, waarbij je zelf 
kiest waarmee je aan de slag wilt 
gaan. Bijvoorbeeld bij het onderwerp 
‘geldzaken organiseren’ kan dat zijn 
omgaan met je administratie. Of bij het 
onderwerp ‘nu rondkomen’ bekijken 
we hoe je kunt besparen. Het leuke 
van deze training is dat de inhoud 
van de lessen wordt bepaald door de 
deelnemers zelf. Hierdoor is de training 
voor iedereen zinvol.’’
Er wordt ook geoefend en er is ruimte 
om ervaringen te delen. ‘’We merken 
dat mensen het prettig vinden om 

Vrijdag 11 november in De Plataan, 
Meppel
Drenthe Plat: Lekker 
Lachen Om  Drentse 
Humor
Decennialang genoot het drentse 
publiek van de jaarlijkse tournees van 
het humorgezelschap Drenthe Plat.

Met hun “Drentse humor op z'n 
best” stond de groep garant voor 
een heerlijke onbezorgde avond uit 
waarvan het publiek graag kwam 
genieten. Maar ook hier gooide de 
komst van de coronacrisis danig roet in 
het eten. 
Gelukkig lijkt het leed nu geleden 
en vol overgave heeft Drenthe Plat 
zich gestort op het schrijven en 
ontwikkelen van een
heerlijke nieuwe show, waarmee nu 
weer langs schouwburgen en theaters 
wordt getoerd.
De nieuwe voorstelling is het 45ste 
programma, dat Drenthe Plat voor het 
voetlicht brengt.

Het gezelschap heeft niets verloren van 
de energie, de power en de magie die 
een bezoek aan een avondje Drenthe 
Plat zo de moeite waard maakt.
Want ook in het nieuwe seizoen  is 
de echte, onvervalste drentse humor 
het hoofdingrediënt, waarmee de 

cabaretiers in de weer gaan.
Prachtige anekdotes, doldwaze 
situaties en dolkomische typetjes 
wisselen elkaar af in een heerlijke 
mix van humor en gein, waar de 
lachspieren zwaar op de proef worden 
gesteld. En natuurlijk sluit Drenthe Plat 
ook dit seizoen af met het succesduo 
Aaltje en Trijntje, twee al op leeftijd 
zijnde hartsvriendinnen, die uit de 
school klappen over hun belevenissen 
in het Drenthe van vroeger en nu. 
Heerlijke, herkenbare situaties
maken de optredens van de dames 
tot een absoluut hoogtepunt in het 
drentse dialectrepertoire. Natuurlijk 
houden de Drenthe Plat spelers het 
niet alleen bij de humor. Ook de 
aanstekelijke drentse liedjes zijn bij 

deze kanjers in goede handen. Daarbij 
begeleiden de leden zichzelf op een 
keur van instrumenten.  
Vrijdag 11 november is het nieuwe 
theaterspektakel van Drenthe Plat te 
zien in Cultureel Centrum De Plantaan, 
Vledderstraat 3E, Meppel, 
telefoon 0522 251025. De 
entreekaarten zijn nu reeds in 
voorverkoop verkrijgbaar bij De 
Plantaan.
Telefonisch reserveren kan ook. Bel 
dan met De Reserveerlijn onder 
telefoon 074 3841718 en Uw kaarten 
liggen op de avond zelf voor U klaar 
aan de kassa.

Voor meer informatie:  
www.drentheplat.com.

met anderen, die tegen dezelfde 
vragen aanlopen, hun ervaringen uit 
te wisselen en van elkaar te leren. 
Mensen voelen zich daardoor minder 
alleen en een probleem voelt minder 
zwaar. We bieden tijdens de trainingen 
daarom voldoende ruimte om met 
elkaar in gesprek te gaan.’’

De cursus duurt 7 weken en is voor het 
einde van het jaar afgerond. De eerste 
bijeenkomst is op 9 november om 
19.00 uur in De Plataan, Vledderstraat 
3f in Meppel. Er is plek voor maximaal 
12 personen. Deelname is gratis. 

Belangstellenden kunnen zich tot 
2 november opgeven bij 
Karin Roosendaal via e-mail 
k.roosendaal@welzijnmw.nl of 
06-22437948.
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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

Nijverheidsweg 10
7948 NE  Nijeveen

T 0522 49 26 80
F 0522 49 26 74

info@kroesnijeveen.nl
www.kroesnijeveen.nl



14 De Molen - 44e jaargang nr. 20 - 25 oktober 2022

Proeven van Dingstede, 
groep 8-leerlingen 
welkom
CSG Dingstede heeft haar deuren 
voor het proeflokaal weer geopend. 
Het is voor de derde keer dat 
Dingstede groep 8-leerlingen van alle 
basisscholen in de omgeving uitnodigt 
om een kijkje te komen nemen in een 
school voor voortgezet onderwijs. 

De leerlingen kunnen op dinsdagen 
en woensdagen in oktober, november, 
december, februari en maart komen 
proeven van verschillende lessen 
die door een groep enthousiaste 
docenten worden gegeven. Zo kunnen 
de kinderen naar biologie voor een 
spijsverteringspracticum en gaan ze 
bij Nederlands vloggen. Actievelingen 
kunnen verschillende sporten 
uitproberen bij lichamelijke opvoeding 
en de echte speurneuzen analyseren 
een ‘misschien wel gevaarlijke stof’ bij 
scheikunde. 

www.dingstede.nl/proeflokaal

COV zingt de Elias
De Christelijke Oratorium Vereniging (COV) Steenwijk e.o. zingt de Elias van 
Mendelssohn op zaterdag 12 november, aanvang: ’s middags om drie uur 
(15.00 uur) in de Grote Kerk te Steenwijk. 
Toegangskaarten zijn verkrijgbaar bij boekhandel Primera / Steenwijks 
Boekhuys en via de koorleden. Op de website (covsteenwijk.nl) is meer 
informatie te vinden. De uitvoering is zoals gebruikelijk met medewerking van 
de eigen dirigent (Rob Meijer) en veel beroepsmusici (solisten en een groot 
professioneel orkest).

De Elias is het door Mendelssohn op 
muziek gezette bijbelverhaal over de 
profeet Elia. Het volk Israël en zijn 
koning Achab zijn van het rechte pad 
afgedwaald en als laatst overgebleven 
priester-profeet rust op Elia de 
ondankbare taak om hen tot de orde 
te roepen. Zo staat het beschreven in 
I Koningen 17-19.

Door tekstkeuze, door variatie 
in volume en tempo, door de 
wisselwerking tussen koor en 
solisten en met de keuze van 
orkestinstrumenten worden allerlei 
gebeurtenissen prachtig uitgebeeld. 
Zo roept in het openingskoor het volk 
wanhopig om hulp, om regen: ‘Hilf 

Herr!’. Later wordt Baäl aangeroepen, 
wild en toch ook met twijfel: ‘Erhöre 
uns!’. Vrouwenstemmen zingen hoog: 
‘Er hat seinen Engeln befohlen’. 
Het volk roept om Elia’s dood: ‘Tötet 
ihn!’
Dat de Heer niet in het vuur is, maar 
in het zachte suizen van de wind drukt 
de muziek treffend uit; dan weer stijgt 
een danklied op...

We hopen veel gemeenteleden te 
ontmoeten op 12 november in de 
Grote Kerk in Steenwijk. Graag tot dan!
Roeleke Hoekman, Hennie en Andries 
Katers, Gea Veeloo, Titia en Hidde 
Visser, Wim Wamsteeker, Gert 
Wisselink en Fenna Winters.
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Wij bezorgen ook in Nijeveen
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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




