
Samen maak je het verschil

24/7
online

afspraak
maken

Ik help u graag.

chiropractienijeveen.nl

Maak nu een afspraak. 
Dorpsstraat 34
7948 BS Nijeveen
T  06-83978510
E info@chiropractienijeveen.nl

Pieter Claykens

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 

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. 085‑2731435

   b.g.g. 06‑50668174
   info@dhdeschalle.nl

www.dorpshuisdeschalle.nl

BEPLANTING:
Keuze uit meer dan 1300 
soorten Vaste Planten. 
Tevens Heesters, Bomen, 
Eenjarigen en andere 
beplanting

BEMESTING
POTGROND e.d.
ZAAIZADEN
POOTAARDAPPELEN
POTTERIE
CADEAU-ARTIKELEN

OPENINGSTIJDEN:
Maandag  GESLOTEN
Di. en wo.  13.00 tot 17.00
Do. en vr.  9.00-12.00  13.00-17.00
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

duurzame energietechnieken

Dorpsstraat 79a

7948 BM Nijeveen

06-200 10 447

06-523 22 225

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 21 maart 2023. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 15 maart  
mailen naar: demolen@kleen.nl
of inleveren bij / sturen naar Drukkerij Kleen, 

Noteboomstraat 68    
7941 XA Meppel    Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Noteboomstraat 68, 7941 XA Meppel
(Anonieme kopij kan geweigerd worden.)
Klachten bezorging: demolen@kleen.nl of
0522-255449 of o.v.v. straat, huisnummer en postcode

T 0522 255 449
www.kleen.nl

demolen@kleen.nl
drukkerij@kleen.nl

De Molen is het tweewekelijks regioblad dat huis-aan-huis verschijnt in Nijeveen | Sinds 1978 | Oplage: 1.700 exemplaren

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

Frysk toaniel yn ‘de Schalle’

spilet

‘Amateurs’
Zaterdag  25 maart 2023

20 uur in ‘de Schalle’ te Nijeveen
Entree voor niet-leden: € 16,50 (incl. 3 consumpties)

Zangdienst Nijeveen 12 maart 
m.m.v. New Way uit Hoogeveen

Zeker een dienst om te bezoeken, want de sfeervolle blije liederen en teksten 
zullen je raken. Het interkerkelijk koor bestaat uit ruim 30 leden uit de regio 
Hoogeveen en ook twee uit Nijeveen.
Ze hebben de slogan: Geloven, Getuigen, Groeien.....

Het koor kent een rijke geschiedenis en 
talloze optredens in deze regio,
maar ook verzorgen zij zelf complete 
thema kerkdiensten.
Het koor staat nu weer onder leiding 
van Eddy van Braam. De muzikale 
begeleiding is van Martijn, Thomas en 
Joanne. Het belooft dus een mooie 

dienst te worden. Aanvang 19.00 uur, 
kom luisteren en meezingen in de 
Gereformeerde kerk van Nijeveen 
aan de Dorpsstraat, U bent hartelijk 
welkom bij deze bijzondere zangdienst.
bij de uitgang zal er een schaalcollecte 
worden gehouden.

De zangdienstcommissie

Nijeveen Rocks in 
Dorpshuis de Schalle 
De activiteitencommissie van de 
Schalle nodigt u allen uit! Zaterdag 
1 april (nee, géén grap) is er een 
leuke avond met live muziek met 
twee Nijeveense Bands!

En dat zijn Peat! en Always Sunday. Het 
belooft een gezellige avond te worden 
om gezellig bij te kletsen, borrel te 
doen en heerlijk te dansen en genieten 
van de muziek! De entree is gratis, de 
deur is open vanaf 20.00 uur. We zien 
jullie graag!  

���������������
��������

�����������������������
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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

Even voorstellen: 
Wmo consulenten Nienke en Suzanne 
in Nijeveen
Misschien heeft u het eerder al gelezen in De Molen of 
misschien is dit het eerste berichtje van ons wat u ziet.  
Graag stellen wij ons (opnieuw) aan u voor. Wij zijn Nienke 
Grotenhuis en Suzanne Schotanus. Beiden werkzaam als 
Wmo consulent binnen de gemeente Meppel. 

Sinds ruim een half jaar werken we 
iedere dinsdagmiddag tussen 13.00 en 
16.30 uur in het dorpshuis De Schalle 
in Nijeveen. We zijn hier te benaderen 
voor vragen over Wmo-gerelateerde 
onderwerpen.  
Waar eerst Suzanne iedere 
dinsdagmiddag in de Schalle zat en 
de afgelopen periode voornamelijk 
Nienke er te vinden was, wisselen we 
onze aanwezigheid vanaf nu af. Samen 
hopen we gemakkelijker bereikbaar te 
zijn en meer in verbinding met u als 
inwoners van Nijeveen. 

Graag nodigen we u ook uit om ons te 
informeren over (nieuwe) initiatieven 
of ontwikkelingen in en rondom het 
dorp. Deze nieuwe ontwikkelingen of 
misschien al bestaande initiatieven 
waar wij nog geen weet van hebben, 
kunnen ons helpen in ons werk. Het 
geeft ons een beeld van wat al door 

u als inwoners wordt 
opgepakt en welke 
betrokkenheid er in 
het dorp is. 

Een mooi voorbeeld 
is dat Wim de Kleuver 
van Energie Coöperatie 
Duurzaam Nijeveen bij 
ons heeft aangeklopt 
met betrekking tot 
de deelauto’s die sinds eind januari 
2023 in Nijeveen te gebruiken zijn. 
Een duurzaam initiatief van de 
energiecoöperatie en Dorpsvereniging 
Nijeveen dat ook bijdraagt aan de 
mobiliteit van de inwoners in het dorp.  
Misschien kan het gebruik van een 
deelauto voor u of uw chauffeur ook 
aantrekkelijk zijn en ervoor zorgen dat 
u een stukje mobieler bent of wordt. 
We gaan graag met elkaar in gesprek 
om de mogelijkheden te onderzoeken. 

Wellicht dat deze deelauto’s ook op 
maatschappelijk gebied wat voor u en 
ons kunnen betekenen.

Kom dus gerust langs op 
dinsdagmiddag! 

Voor vragen kunt u iedere werkdag 
tussen 08.30 en 12.00 uur telefonisch 
contact met ons en onze collega’s 
opnemen, via 14 0522. Of u kunt naar 
de website: www.meppel.nl. 

Update oproep Micky 
In de vorige Molen hebben wij een oproep gedaan om te achterhalen wat er 
precies met onze kat Micky is gebeurd die dood is gevonden in de sloot. Wij 
vroegen de getuige zich te melden of degene die hiervoor verantwoordelijk is 
geweest. Onze oproep heeft wat opgeleverd. 

De persoon in kwestie die het voorval 
heeft zien gebeuren heeft ons 
benaderd. Dit heeft een beschrijving 
van de dame en de hond opgeleverd. 

Wij willen deze dame een kans geven 
om zich alsnog te melden.  
Ben jij deze dame en herken jij je in 
dit verhaal? Neem dan contact met 

ons op. Het gaat om het voorval 
tussen hond en kat in week 3 bij het 
schelpenpaadje richting het zandpad 
welke aansluit op de 2e Nijeveense 
Kerkweg. We gaan graag in gesprek. 

Familie Damhuis 
sdamhuis@ziggo.nl 
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  7 maart De Molen nr. 5
  8 maart Klaverjassen en Jokeren S.V.N.’69 - 20.00 uur 
  9 maart Spelletjesdag Stichting Welzijn Ouderen - De Schalle - 10.00 uur
11 maart NLdoet - Van der Woudepark- 9.30-12.00 uur
11 maart   Benefietconcert t.b.v. Turkije, Syrie - Kerkgebouw De Bron, Churchillaan 

2, Staphorst - 19.00 uur
11 maart Vegafabriek concert Remy van Kesteren  
12 maart   Zangdienst m.m.v New Way uit Hoogeveen - Geref. kerk - 19.00 uur
16 maart NATUUR-rijke IJS- en OORLOGwandeling Holtingerveld - 13.30 uur
21 maart De Molen nr. 6
22 maart  N.C.V.; Dr van Maare over zijn reis als scheepsarts - De Schalle - 19.45 uur 
22 maart  Klaverjassen en Jokeren S.V.N.’69 - 20.00 uur
23 maart Vrouwen van Nu; Willem Fledderus met muziek - De Schalle - 20.00 uur
24 maart Film The worst person in the world - Dorpshuis De Schalle - 20.00 uur
25 maart Bingo - kantine van SVN’69 - 20.00 uur
25 maart Toneelavond Fryske Krite - De Schalle - 20.00 uur
31 maart  Koopavond Kinderkledingbeurs Havelte - De Veldkei - 20.00 - 21.30 uur
  1 april  Kinderkledingbeurs Havelte - De Veldkei, Havelte - 9.00-10.00 uur
  1 april  Nijeveen Rocks; org. Activiteitencommissie - De Schalle - 20.00 uur
  1 april Vegafabriek concert Loupe
  4 april De Molen nr. 7 
  5 april Klaverjassen en Jokeren S.V.N.’69 - 20.00 uur 
  6 april  Inloop-borrelavond Vrouwencafé - Brasserie Meuleplein - 19.30 uur
  7 april The Passion Nijeveen - Dorpsstraat 7 (buiten) - 19.30 uur
  9 april  Concert Lemster Mannenkoor - Gereformeerde Kerk - 10.00 uur
13 april  Jaarvergadering Historische Vereniging Nijeveen - De Schalle - 20.00 uur
17 april Algemene Ledenvergadering Dorpsvereniging - 20.00 uur
18 april De Molen nr. 8
19 april  N.C.V.  Jaarvergadering - De Schalle - 19.45 uur 
20 april NATUUR-rijke IJS- en OORLOGwandeling Holtingerveld - 13.30 uur 
20 april Vrouwen van Nu; Tuinen Mien Ruys - De Schalle - 20.00 uur
22 april Bingo - kantine van SVN 69 -  20.00 uur
27 april Koningsdag - Evenemententerrein - vanaf 13.00 uur
28 april  Film Minari - Dorpshuis De Schalle - 20.00 uur
  2 mei De Molen nr. 9

Elke dag Jeu de boules
Elke maandagavond Zingen Zanggroep Timeless - De Schalle - 19.30-21.30 uur
Elke maandagavond Repeteren Popkoor Afslag Nijeveen - Geref. kerk 20.00-22.00 uur
Elke dinsdagmiddag Koersbal - De Schalle - 13.30-16.00 uur
Elke dinsdagmiddag   Vrije inloop voor vragen bij een WMO consulent - De Schalle - 

13.00-16.30 uur
Elke di.- en do.middag  Wandelen om 13.30 uur vanaf de molen
 Info: Fysiotherapiepraktijk ’t Oevertje

Agenda

Annerie Kremer 
Uitvaartzorg

 
0522 - 24 50 21  | www.kremeruitvaartzorg.nl

Kracht halen uit een waardevol afscheid
(bij overlijden altijd bereikbaar)

Wij begeleiden uitvaarten in Meppel en omgeving Noordeinde 9
7941AS Meppel

Frysk toaniel yn ‘de 
Schalle’
Op verzoek van de ‘Fryske Krite 
Waling Dykstra’ te Meppel  speelt ‘It 
Heideblomke’ uit Jubbega het stuk 
‘Amateurs’

Zeven acteurs kruipen in de huid van 
de amateurspelers. Om het niveau wat 
op te krikken is er een professionele 
regisseur aangetrokken. Naar mate 
de première dichterbij komt wordt de 
spanning om te snijden. De kostuums 
zijn nergens te vinden, decorstukken 
ontbreken. Met wie van de dames 
heeft de nieuwe regisseur een 
verhouding. Allemaal herkenbaar. 

De ontknoping valt zaterdag 25 maart 
2023 in de Schalle te Nijeveen

Echos Home Fiets 
Driedaagse Havelte
Fietsliefhebbers kunnen in het 
voorjaar weer meedoen aan de Echos 
Home Havelte Fiets Driedaagse. Op 
23, 24 en 25 mei worden tochten 
gereden in de natuurgebieden 
rondom Darp/Havelte. Eén of twee 
dagen meedoen kan ook. Deelnemers 
kunnen kiezen uit mooie routes van 
40 of 60 km. De start is tussen 9.30 
en 11.00 uur in het Echos Home, 
J. Postweg 5, 7973 JB Darp/Havelte. 

Inschrijving op de startdag kost € 12,50 
per persoon. Deelnemers die vóór 10 
mei inschrijven voor 3 dagen fietsen 
krijgen € 2,50 korting. Dagkaarten 
kosten € 6,00 per persoon.
Wilt u vooraf inschrijven of nadere 
informatie stuur dan een mail naar 
fietsenhavelte@echos.nl. 
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Rioolkaart
Wat hoort niet in het riool?

In deze rioolkaart ziet u afval en vuil dat vaak in het riool wordt gegooid,maar hier niet in thuishoort. Hierdoor raakt 
het riool verstopt. Dit kan bij u thuis gebeuren of bij u in de straat. Ook de pompen van de rioolgemalen en zuiverings- 
installaties raken soms verstopt. Alleen urine, ontlasting, gewoon toiletpapier en (af)waswater mogen in het riool. 

Voorkom verstoppingen, kijk waar het afval wél in moet.

Aan de straat

• Vet, (vloeibaar) frituurvet, olie 

VET-goed route 
(Vetten, Elektrische apparaten 
en Textiel) of bij het  
afvalbrengstation op het gratis veld. 

Ondergrondse container*

• (Vochtige) schoonmaakdoekjes 
• Billen en toiletdoekjes
• Maandverband, tampons, condooms, 

watten, luiers 
• Kattenbakkorrels
• Vuurwerkresten

* Bewoners van het buitengebied  
hebben een vierde container  
voor restafval.

Groene container

• Etensresten, vast afval (ook soep)
• Kleine beetjes veegzand

Bedrijven (Bijvoorbeeld Sortas  
en recycling Westerveld)

• Zand uit de tuin, grote hoeveelheden 

Autowasstraat

• Autowaswater  

Afvalbrengstation 

• Cement, gips 
• Bouwafval 

Afvalbrengstation 
(Klein Chemisch Afval KCA)

• Medicijnresten  
(mag ook naar de apotheek/drogist)

• Verf (ook waterverdunbare),  
spoelwater en reiniger van verfkwasten

• Chemicaliën zoals petroleum,  
terpentine en koelvloeistof 

+
-

Afvalbreng station (ABS)  
in Havelte

Een aantal soorten afval kunt u 
naar het Afvalbrengstation (ABS) in 
Havelte brengen. Een deel hiervan is 
gratis. Voor het andere deel betaalt u 
slechts een klein bedrag per kilo.  

n	Kijk op www.meppel.nl/afval.  
Neem uw afvalpas en pinpas mee.

Adres
Oeveraseweg 19 Havelte

Openingstijden
Dinsdag tot en met vrijdag van 
12.30 uur tot 16.00 uur.
Zaterdag van 8.30 uur tot 12.00 uur.

Klantcontactcentrum gemeente Meppel 

Voor vragen over afvalbeheer en grondstoffeninzameling. 
Of het melden van zwerfvuil en bijplaatsingen bij ondergrondse containers. 

Grof vuil laten ophalen  
Voor particulieren, eens per week op dinsdag op afroep. 
Bel voor een afspraak met het klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522.
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Lotenbloks.nl is een initiatief van 
Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Lotenbloks.nl

Hulp bij klussen zoals: 
ü Lekkende kraan ü Sloten vervangen      ü Lamp ophangen
ü Doorlopen toilet ü Klein schilderwerk    ü Plaatsen witgoed
ü Handgrepen plaatsen ü Kleine reparaties       ü Tuinhulp etc.

Tarief vanaf € 30,- per uur 

Klushulp Nijeveen 
Voor al uw klusjes 
in en rondom huis. 

Voorlopig alleen op vrijdag en zaterdag 

De Veurdele 19 
7948 DL  Nijeveen 

     06 3562 1251 

     klushulpnijeveen@gmail.com 

  www.klushulpnijeveen.nl  

KvK: 89182626  

Het Lemster 
mannenkoor zingt 
op Paasmorgen 9 april in Nijeveen 

Ja u leest het goed, in de kerkdienst 
op eerste paasdag komt Het Lemster 
mannenkoor (zo’n 100 man sterk) 
zingen in de morgendienst. 

Dirigent Feike van Tuinen en organist 
Dirk Norbruis zullen u meenemen in 
het brede repertoire van dit koor dat 
is opgericht in 1965 en haar leden 
uit de verre omtrek van Friesland en 
Noordoostpolder trekt. Het is een 
christelijk oecumenisch koor dat veel 
optredens en concertreizen verzorgt in 
binnen- en buitenland. Ook wordt er 
(internationale) volksmuziek gezongen, 
uiteraard ook van de Friesche cultuur.  
Bij speciale gelegenheden treden zij op 
in de traditionele Lemster dracht uit 
1860. 
Een dienst dus om niet te missen. Wij 
mogen samen met het koor zingen 
van zijn opstanding; wat een geweldig 
vooruitzicht.
Welkom in de gereformeerde kerk,
aanvang 10.00 uur.

Cursus Doe meer met je DigiD in Nijeveen
Digitale overheid lastig? Volg dan een gratis cursus!
 
Bij voldoende aanmeldingen starten 
we op donderdagochtend 9 maart met 
een cursus  Doe meer met je DigiD. 
Deze cursus bestaat uit drie lessen en 
gaat over het gebruik van je digiD op 
overheidswebsites. En over het vinden 
en zoeken van betrouwbare infor-
matie.

Voor wie? 
De cursus Doe meer met je digiD 
is bedoeld voor mensen die al wat 
ervaring hebben met de computer. 
De cursus richt zich vooral op het 
vertrouwd raken met de DigiD en 
overheidswebsites. 
 

Wanneer? 
Op donderdagochtend  9, 23 en 
30 maart van 10.00 tot 12.00 uur.

Aanmelden
Wil jij digitaal vaardiger worden? Kom 
dan langs bij de Bibliotheek Meppel of 
het servicepunt in Nijeveen. 
Bellen of mailen mag ook: 088-012 
8000/info@bibliotheekmeppel.nl.

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

Dierenartsenpraktijk 
Zuidwest-Drenthe

Aan de rand van de wijk 'De Oosterboer' in Meppel 
vindt u onze modern ingerichte kliniek van waaruit 
zowel gezelschapsdieren als paarden en landbouw-
huisdieren behandeld worden. 

Lepelaar 70 - 7943 SH Meppel - tel. (0522) 238538 
info@dapzwd.nl - www.dapzwd.nl

Openingstijden:   
maandag t/m vrijdag  8.00 tot 17.30 uur
zaterdag  8.00 tot 12.00 uur

Telefonisch spreekuur 
landbouwhuisdieren/paard: 8.00 tot 9.00 uur

Buiten openingstijden zijn we  24/7 beschikbaar 
voor spoedgevallen.
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Zaterdag 11 maart 

Zangavond naar de Zondag t.b.v. Ramp aardbeving Turkije en Syrië

Tal van mensen die eerder betrokken 
waren bij een van de zangavonden 
alsmede het Christelijk Mannenkoor 
uit Steenwijk en de Mondorgelclub 
De Nieuwstap willen belangeloos 
meewerken aan dit benefietconcert. 
Om die reden zal er geen entree 
worden gevraagd maar een collecte 
worden gehouden die in haar geheel 
zal worden gedoneerd aan de Stichting 
Dorcas ten behoeve van deze ramp.
Het doet de Stichting goed te ervaren 
dat zoveel mensen een bijdrage willen 
leveren. Mondorgelclub De Nieuwstap, 
onder leiding van Marja Krale is eerder 
te gast geweest en hebben toen veel 

mensen verrast met hun originele 
uiting van muzikaal talent. 
Dat geldt ook voor het Christelijk 
Mannenkoor Steenwijk onder leiding 
van Wander Mulder. In 2019 waren ze 
voor het laatst te gast in Staphorst.
Stephan van der Plas zal de avond op 
orgel en piano begeleiden. Ook Lidewij 
Slootweg op dwarsfluit en Mirte 
Schaap op viool willen een bijdrage 
leveren om deze bijzondere avond 
mogelijk te maken.
Een zang- en samenzang-avond, op de 
vertrouwde locatie van Kerkgebouw 
De Bron aan de Churchilllaan 2 in 
Staphorst. Maar toch anders dan 
anders. 

De Stichting hoopt met het organiseren 
van deze avond het geluid van 
bemoediging en medeleven te mogen 
laten klinken en van daaruit met een 
financiële bijdrage te ondersteunen 
aan betrokkenen van deze ramp.

Dit benefietconcert op zaterdag 11 
maart 2023 van de stichting Zangavond 
Staphorst zal gehouden worden in:
Locatie: Kerkgebouw De Bron, 
Churchilllaan 2, Staphorst
Aanvang: 19.00 uur (kerk open om 
18.30 uur)
Entree: gratis maar collecte t.b.v. 
Stichting Dorcas voor hulp Turkije en 
Syrië
Voor meer info zie ook: 
zangavondstaphorst.nl of 
facebook.com/zangavondstaphorst 

Leren roeien bij Roeivereniging ‘t Diep Steenwijk 
Op 18 maart organiseert de roeivereniging ’t Diep in Steenwijk een proefles voor volwassenen De roeivereniging heeft 
ook een jeugdafdeling maar geïnteresseerde jeugd heten we graag op een ander moment welkom. Het evenement  is 
voor iedereen in Steenwijk en omgeving die kennis wil maken met het roeien. Het is een brede kennismaking: roeien op 
het water, de roeimachine in het trainingshonk en een rondleiding door het gebouw en de botenloods ontbreken niet.

Wie het na de proefles leuk 
vindt en nog geen roei-
ervaring heeft, kan meedoen 
aan de basiscursus die in april 
begint. Die cursus bestaat 
uit 20 lessen en een examen 
waarmee de beginnende 
roeier veilig en comfortabel in 
stabiele roeiboten kan gaan 
varen. Jong en oud kunnen 
met het behaalde diploma het 
water op.
 ’t Diep is een gezellige roei-
vereniging met enthousiaste 
leden die anderen ook graag 
met roeien kennis willen 

laten maken. De vereniging heeft 
een grote, gevarieerde vloot met 
goed onderhouden roeiboten. Het 
vaarwater biedt veel mogelijkheden 
voor training en tochten. Het 
natuurgebied Weerribben-Wieden ligt 
immers vlakbij. Op de website (www.
tdiep.nl) staat meer informatie. 

De proefles is op 18 maart 2023, van 
9.30 tot 12.00 uur. Aanmelding vooraf 
via nieuweleden@tdiep.nl is hiervoor 
noodzakelijk, s.v.p. met vermelding 
van leeftijd en telefoonnummer. De 
roeivereniging is te vinden aan de 
Hooidijk 2, 8334 TP Tuk (Steenwijk).Het roei-examen in 2022

De laatste zang- en samenzangavond van het seizoen 2022-2023 van Stichting 
Zangavond naar de Zondag zal in het teken staan van een benefietconcert t.b.v. 
de slachtoffers van de aardbevingsramp in Turkije en Syrië.

NLdoet! Help je mee? 
Zaterdag 11 maart van 9.30 – 12.00 uur. Locatie: Van der Woudepark 

Nog even een reminder. Net als vorig jaar doet Dorpsvereniging Nijeveen mee 
met NLdoet! De speciale dag om samen met andere vrijwilligers de handen uit 
de mouwen te steken en je in te zetten voor de samenleving. In Nijeveen doen 
we dat door met elkaar aan de slag te gaan in het Van der Woudepark. 

Doe je mee? Meld je dan snel aan via www.nldoet.nl. Wanneer je je hebt 
aangemeld, verloopt het verdere contact rechtstreeks met de dorpsvereniging. 
Da’s wel zo handig. 

We verzamelen 11 maart om 9.30 uur 
bij het dierenkamp in het Van der 
Woudepark. Daar gaan we allerlei 
opknap- en opruimklussen doen. Neem 
daarvoor een spade, schop en een 
snoeischaar mee. Wij zorgen voor de 
klusjes, gezelligheid, koffie en lekkers. 
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Voor het melden van een overlijden 
dag en nacht bereikbaar: 
06 - 29060633
Susanne Oomkens - Havelte
www.omega-uitvaartzorg.nl
contact@omega-uitvaartzorg.nl

Verbinden in loslaten
Met oprechte aandacht,  tijd en zorgzaamheid 

samen vorm geven aan een passend afscheid.

 Verzekeren
Hoe zit het?

Uitvaartverzekeringen. Steeds vaker krijg ik de vraag: Hoe zit het nu precies? 
Er zijn ondernemingen die, naast dat ze een verzekeringstak hebben, ook
uitvaarten begeleiden (bijvoorbeeld Dela en Monuta). En er zijn verzekerings-
maatschappijen die geen uitvaarten begeleiden, maar uitsluitend een
verzekerd bedrag voor een uitvaart uitkeren (Ardanta, Life Tree etc.). Tot slot
zijn er zijn uitvaartondernemingen die alleen uitvaartbegeleiding aanbieden. 

Omega uitvaartzorg valt onder deze laatste groep. Wanneer je in het verleden een verzekering
hebt afgesloten kan deze twee vormen hebben: 
Een natura polis of een kapitaalpolis. Bij een kapitaal verzekering wordt het verzekerde bedrag
(met toestemming van de nabestaanden uiteraard), na een overlijden uitgekeerd aan de
uitvaartondernemer die je hebt gekozen. Deze zal het bedrag in mindering brengen op de nota. 
Er is bij deze vorm volledige vrijheid over de besteding van het bedrag. 
Bij een natura verzekering wordt ‘uitgekeerd in diensten’: denk aan een standaard kist, 75
rouwkaarten, de begeleiding van de uitvaart etc. De uitvaart wordt precies zo geregeld als in de
polis genoemd staat, door de onderneming waarbij de polis is afgesloten. Voor eventuele
aanvullende wensen moet worden bijbetaald. 
Ook bij deze polis kun je ervoor kiezen om een bedrag uit te laten keren, in plaats van het afnemen
van de diensten. De uitvaart kan dan begeleid worden door de onderneming van jouw keuze. Het
uit te keren bedrag staat echter meestal niet in verhouding tot de actuele kosten, waardoor
nabestaanden vaak duurder uit zijn wanneer zij voor een andere onderneming kiezen. 
Het mág dus wel. Wil je weten wat het regelen van een uitvaart, op basis van de verzekering die je
nu hebt, financieel voor jou betekent in relatie tot je wensen? Neem gerust contact op! .

• GORDIJNEN
• ZONWERING

URZO
Damesmode

Slaapcomfort

Bedrijfskleding

Regenkleding

Huishoudtextiel
tel. 05220 - 61022

WONINGINRICHTING

Blankenstein 610 • 7943 PA Meppel
T 0522 - 25 28 21

www.urzo.nl

• PVC VLOEREN
• TAPIJT
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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

Dit zal 5 keer plaatvinden op de 
zondagochtend. Elk kind moet door 
een ouder/verzorger begeleid worden 
tijdens de training. Na de training staat 
er wat te drinken en iets lekkers klaar. 

Tijdens de lessen liggen er rackets klaar 
om te gebruiken. 

Waar? Tennisvereniging NTC 
Tussenboerslanden 

Speciaal voor de jongste jeugd is er smurfentennis bij 
NTC! Kinderen van 4 tot 6 jaar maken kennis met het 

tennisspel en de vereniging, waarbij het plezier centraal 
staat. Met verschillende eenvoudige en uitdagende oefeningen 

ontwikkelen de kinderen hun eerste bal- en racketvaardigheden. 

Wanneer? 16 april, 
23 april, 30 april, 
7 mei, 14 mei 
Hoe laat? 
9.30-10.15 uur 
Kosten? €25,- per kind

Wilt u uw kind opgeven? Mail dan 
uiterlijk 9 april naar jeugdcommissie@
ntcnijeveen.nl met daarin de naam en 
geboortedatum van uw kind. 

Wegens groot succes verlengd: Smurfentennis bij NTC!

Notaris Bart Lever

Zuideinde 53, Meppel | (0522) 25 27 21 | meppel@hetnotarieel.nl
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Ledenavond Vrouwen van Nu 23 februari 2023
Deze avond hadden wij als spreekster Korrie Spoor uit Nijeveen. Zij stelde 
zich eerst zelf voor. Zij is 20 jaar werkzaam geweest als advocaat. De 1e 10 
jaar in een algemene praktijk en daarna als strafrechtadvocaat. Zij vertelde 
voorbeelden uit deze periode. Als advocaat behartig je de belangen van één 
partij. Na 20 jaar was zij toe aan iets anders en koos voor mediation. 

Inmiddels is zij hierin 7 jaar werkzaam. 
Hoe pak je een conflict aan, wordt 
het opgelost of suddert het door. 
Hierbij is er meer ruimte voor het 
verhaal erachter. Je treedt dan op als 
gespreksleider om het conflict op te 
lossen. Je bent neutraal, onpartijdig 
en onafhankelijk. Een mediator komt 

niet met de oplossing, dat moeten de 
partijen zelf doen. Alles is vertrouwelijk 
en onder strikte geheimhouding. 
Mediation gaat uit van de kracht van 
de mensen zelf. Sluimerende conflicten 
zijn meestal goed op te lossen met 
mediation. Het was een boeiende en 
interessante lezing.

Kinderkledingbeurs Havelte organiseert tweedehands zomerkinderkleding- 
en speelgoedbeurs

De koopavond is op vrijdag 31 maart 
van 20.00 tot 21.30 uur.
Op zaterdag 1 april is de beurs 
geopend van 9.00 tot 10.00 uur. 
Bezoekers ontvangen op zaterdag 10% 
korting op hun aankoopbedrag. 
U vindt op deze beurs naast 
zomerkleding ook een divers aanbod 
van tweedehands speelgoed. Heeft 
u zelf zomerkleding van maat 74 t/m 
maat 188 of speelgoed in te brengen 
dan kunt u de daarvoor benodigde 
prijsenvelop + instructie vanaf 
maandag 20 februari ophalen 
gedurende schooltijden bij de ingang 
van OBS de Bosrank in Havelte (zolang 
de voorraad strekt). Alle kleding en 
speelgoed dient geprijsd, schoon en 
compleet te worden aangeleverd. 
Het inbrengen van de kleding en het 

speelgoed is op donderdagavond 
30 maart van 19.00 tot 20.30 uur, 

eveneens in ‘de Veldkei’, Veldkamp 77 
in Havelte.   
We zijn te volgen via Facebook en 
Instagram: Kledingbeurs Havelte. 
En voor vragen kan er contact 
opgenomen worden via het mailadres 
kledingbeurshavelte@gmail.com

De werkgroep Kledingbeurs Havelte is blij te kunnen melden dat er weer 
een kleding- en speelgoedbeurs georganiseerd kan worden. Deze gezellige 
tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs wordt gehouden in 
ontmoetingscentrum ‘de Veldkei’ te Havelte.

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

Scan de 
QR-code

Jeanet Koobs, 
Uitvaartbegeleidster
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Café Restaurant

De Otterskooi
Dwarsgracht

Al meer dan 55 jaar

Dwarsgracht 54 - 8355 CW Giethoorn
Tel. (0521) 36 14 74 - E-mail: info@otterskooi.nl

www.otterskooi.nl

gezelligheid,

rustieke omgeving,

menselijke maat

en bovenal kwaliteit

• à la Carte
• Bruiloften
• Barbecue's
• Buffetten
• Koffietafels
• Catering

Dorpsvereniging Nijeveen - Nieuws maart 2023
Nijeveen Deelt! 
Auto nodig? Gebruik een deelauto! Bij de molen staan twee deelauto’s die 
alle inwoners en ondernemers uit Nijeveen kunnen gebruiken. En het mooie 
is … steeds meer mensen doen dat. Ook interessant voor jou? Nog even de 
voordelen op een rijtje:

·  Samen een auto delen is makkelijk, 
leuk, duurzaam en voordelig

·  Lekker rijden in een nieuwe 
elektrische auto

·  Makkelijk de auto reserveren, 
openen en betalen; allemaal via een 
app op je smartphone

· Flexibel en voordelig autorijden
·  Tot circa 8.500 km per jaar is een 

deelauto goedkoper dan het gebruik 
van een eigen auto.

·  Wellicht is dit een reden om afscheid 
te nemen van je (tweede of derde) 
auto.

·  Je hebt dan helemaal geen vaste 
lasten meer voor een (tweede) auto

·  Minder geparkeerde auto’s in het 
dorp 

Speciaal aanbod
Om jou welkom te heten, krijg je de 

hele maand maart nog korting op 
het uurtarief. Je betaalt dan niet € 3,- 
maar € 1,- per uur. Je hebt hiervoor 
geen abonnement nodig en kunt heel 
voordelig de elektrische deelauto 
proberen. 

1. Meld je aan via de QR code 
2. Download de app 
3. Reserveer je auto 
4. Rijd zorgeloos weg 

Meer informatie, 
kostenvergelijking en 
abonnement? www.
justgo.nl/hoewerkthet 

Nijeveen Deelt! is een initiatief 
van EC Duurzaam Nijeveen en 
Dorpsvereniging Nijeveen 

Staat dit al in je agenda?
Algemene Ledenvergadering 
Maandag 17 april - 20.00 uur in ‘De 
Schalle’

Na het algemene gedeelte waarin wij 
je informeren over alle activiteiten 
van de dorpsvereniging, is huisarts 
Anne Nynke Nijstad-Moes speciale 
gast. In 2018 vertelde ze alles over 
de huisartsenpraktijk Kolderveen 
2.0. Toen ging het over verleden, 
heden en vooral de toekomst van 
de praktijk in Nijeveen. Nu, 5 jaar 
later, zijn we benieuwd hoe het de 
praktijk nu vergaat en wat de verdere 
ontwikkelingen zijn. Het belooft een 
interessante avond te worden. Houd 
deze alvast vrij! 

Met een hartelijke groet, 
Bestuur Dorpsvereniging Nijeveen 
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Iets betalen? Iets regelen met de overheid? Een postpakketje volgen of 
terugvinden? Tegenwoordig gaat het allemaal met de computer. En allemaal 
via internet. Dat is soms best lastig. Zeker als je dat niet gewend bent en je het 
liever op een andere manier regelt. Maar steeds vaker verdwijnen die andere 
manieren en moet je bijna alles digitaal doen. Dan is het handig als er hulp is. 
Daarom helpt de bibliotheek je verder bij het Informatiepunt Digitale Overheid.  

In de bibliotheek Meppel én bij 
Spectrum Medisch Centrum in Meppel 
bieden we al langere tijd hulp bij 
vragen over de digitale overheid. Vanaf 
28 maart is dit informatiepunt ook in 
Nijeveen in De Schalle te bezoeken. We 
zijn daar op dinsdagen in de oneven 
weken van 15.00 tot 16.30 uur.
We helpen met het vinden van 
informatie op websites van de 
overheid. Ook kunnen mensen 

terecht met vragen over bijvoorbeeld 
het inloggen met de Digi-D, over 
belastingen & toeslagen, gemeentelijke 
regelingen, AOW, werk & uitkering, 
verkeersboetes enzovoorts. We lossen 
problemen niet voor mensen op, 
maar helpen en coachen hen om de 
weg te vinden bij de digitale overheid, 
zodat ze zelf verder kunnen. Of weten 
waar ze naartoe kunnen om tot een 
oplossing te komen.

Ook op andere plekken zijn 
informatiepunten te bezoeken:  
Bibliotheek Meppel:  
Elke dinsdag van 11.00 tot 14.30 uur 
Wijkpunt De Poele:  
Dinsdagen in de even weken van 09.00 
tot 10.30 uur 
Wijkpunt Oosterboer/De beemd: 
Dinsdagen in de oneven weken van 
09.00 tot 10.30 uur 
Spectrum Medisch Centrum: 
Elke dinsdag van 15.00 tot 17.00 uur 
Wijkpunt De Koeberg (vanaf 21 maart) 
Dinsdagen in de even weken van 15.00 
tot 16.30 uur  
Servicepunt Nijeveen/De Schalle 
(vanaf 28 maart) 
Dinsdagen in de oneven weken van 
15.00 tot 16.30 uur

Informatiepunt Digitale Overheid nu ook in de wijkpunten
 

The Passion Nijeveen  Verhaal | Zang | Processie

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 een aantal locaties in Nijeveen. 
De repetities zijn in volle gang en er wordt door velen keihard gewerkt om dit 
prachtige evenement tot een succes te maken. We stellen alvast de cast en 
meewerkende muziekgroepen en -koren aan je voor. 

The Passion Nijeveen 
· Goede Vrijdag 7 april 2023
· Aanvang: 19.30 uur 
· Locatie: buiten [Dorpsstraat 7]
· Entree: GRATIS 
·  Bijzonderheden: beperkt aantal 

zitplaatsen

The Passion Nijeveen heeft een eigen 
Facebook-pagina en Insta-account. 
Hier zie je regelmatig foto’s van de 
repetities voorbijkomen. Leuk om te 
volgen! 

Financieel bijdragen
Draag je deze lokale productie een 
warm hart toe, dan kun je dit financieel 
ondersteunen door een bijdrage te 
storten op: NL51 RABO 0371835445 
ten name van SOW-kerken Nijeveen 
onder vermelding van ‘Bijdrage 
Passion’. Hartelijk dank!

Cast
· Jezus – Dirk Kroes 
· Petrus – Han Olof Gerrits 
· Judas – Willem Meijer
· Maria (moeder) – Ritza Kroeze 
· Maria Magdalena – Barbera Kroes 
· Verteller – Jannette Klok 
· Digitale verteller – Jan Meer 
· En vele anderen 

Muziek
· Popkoor Afslag Nijeveen 
· Muziekvereniging Euphonia 
· De Welnootjes 

· Gemeenteband Nijeveen 
· Projectkoor Nijeveen/Kolderveen 
· René, Thomas en Joanne Kolsters 
· Regie: Ruth Pos en Johan Rodenhuis

Script & Regie
· Fenneke Knol 
· Fenneke Wiepkema 
· Petra Karsten 
· Han Karsten

Het wordt een verrassend, inspirerend 
en indrukwekkend geheel dat je zeker 
niet wilt missen. Je ben van harte 
welkom!

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
T 0522 255449  

drukkerij@kleen.nl

Noteboomstraat 68

7941 XA  Meppel www.kleen.nl P
ri

n
te

n

 Scan-, print- en kopieerservice van

Bouwtekeningen
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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

TANDARTS NIJEVEEN, Tandheelkundig Centrum Nijeveen, Dorpsstraat 6d Nijeveen, tel. 0522-492338.
Meer informatie kunt u vinden op www.tandartsnijeveen.nl. Nieuwe patiënten zijn van harte welkom! 

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

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

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!



Samen maak je het verschil

24/7
online

afspraak
maken

Ik help u graag.

chiropractienijeveen.nl

Maak nu een afspraak. 
Dorpsstraat 34
7948 BS Nijeveen
T  06-83978510
E info@chiropractienijeveen.nl

Pieter Claykens

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 

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. 085‑2731435

   b.g.g. 06‑50668174
   info@dhdeschalle.nl

www.dorpshuisdeschalle.nl

BEPLANTING:
Keuze uit meer dan 1300 
soorten Vaste Planten. 
Tevens Heesters, Bomen, 
Eenjarigen en andere 
beplanting

BEMESTING
POTGROND e.d.
ZAAIZADEN
POOTAARDAPPELEN
POTTERIE
CADEAU-ARTIKELEN

OPENINGSTIJDEN:
Maandag  GESLOTEN
Di. en wo.  13.00 tot 17.00
Do. en vr.  9.00-12.00  13.00-17.00
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

duurzame energietechnieken

Dorpsstraat 79a

7948 BM Nijeveen

06-200 10 447

06-523 22 225

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




