Kwekerij en Tuincentrum

Lid van de
Vakfederatie Rietdekkers

Knipschuur
Hairstylist
Sonja van der Linde

Voor al uw rietdekwerkzaamheden
Dorpsstraat 149 | 7948 BP Nijeveen | Tel. 0522 492967 of 06 53 961 998

www.rietdekkersbedrijfrenebouwknegt.nl

Kolderveen 21 Nijeveen
Tel. 0522-491853

BEPLANTING:

DE MOLEN

Heesters, bomen, vaste planten,
klimplanten, vijverplanten

DIERVOEDERS:

Zowel voor huisdieren
als voor groot- en kleinvee,
o.a. paarden-, honden- en
kattenvoer

Klosseweg 4
7946 KH Wanneperveen
Tel. 0522-492634
Open op afspraak:
dinsdag 9.00 - 20.00 uur
donderdag 9.00 - 20.00 uur

Aangenaam verrassend!
Een sfeervol adres voor elk feest of bijeenkomst

Samen maak je het verschil

Samen maak je
het verschil

BERT
VISSCHER

Appartementen Boerderij
‘De Veurdeale’
Veendijk 2
7971 RR Havelte,
0521-34 27 32
info@deveurdeale.nl,
www.deveurdeale.nl

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.

COOP Nijeveen
Dorpsstraat 10
7948 BR Nijeveen
Tel. 0522-49 12 91

BEMESTING
POTGROND e.d.
BESTRIJDINGSMIDDELEN
ZAAIZADEN
POOTAARDAPPELEN
POTTERIE
CADEAU-ARTIKELEN
OPENINGSTIJDEN:
Maandag
Di. en wo.
Do. en vr.
Zaterdag

GESLOTEN
13.00 tot 18.00
9.00-12.00 13.00-18.00
8.00-17.00

www.bertvisschervof.com

Dorpshuis

DE SCHALLE
Nieuweweg 27

7948 AA Nijeveen

Containerverhuur:
Voor al uw bouw- en sloopafval
www.oosterhuis-bv.nl
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B RIETDEKKERS
Kolderveense Bovenboer 12, Nijeveen
Tel. 0522 - 25 89 16 Mobiel 06 - 55 307 237
E-mail: info@bouwknegtrietdekkers.nl

www.bouwknegtrietdekkers.nl

Uw
ontmoetingscentrum

Bakkerij
Strijker

Vraag vrijblijvend
inlichtingen:

Dorpsstraat 13
7948 BL Nijeveen
Tel. 0522 - 49 12 08

Jeannet Altena

www.strijkerbrood
enbanket.jouwweb.nl

Samen maak je het verschil

GEVRAAGD
OUD IJZER EN
METALEN

METAALHANDEL

M. v.d. Gaag
Tel. 0522‑491984
Mobiel 06-23749066

   tel. 0522-491422

zonne-energie

www.rkinstallatietechniek.nl

BEGIN DE DAG
GOED
MET BROOD
VAN

h.strijker@online.nl

   b.g.g. 06-50668174
   info@dhdeschalle.nl
www.dorpshuisdeschalle.nl

Kolderveen 49 | 7948 NH | Nijeveen | tel: 0522 850 254
mob. 06-51646493 | www.faberit.nl | henri@faberit.nl

Nijeveen / Ruinerwold

A A N N E M I N G S B E D R I J F

NIEUW!
BBQ’s

WIJ VERHUREN

BBQ schotels
en salades
Meer info?
Stuur ons een berichtje

Abraham
Sarah
Geboortebaby
Springkussen
Tenten
Statafels
Biertafels
Koelwagen
Grote koelkasten
Gasheaters
BBQ’s

Ronald Lankhorst | Nijeveen / Ruinerwold
T: 0653152809 | www.rlverhuur.nl | info@rlverhuur.nl

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

Klussenbedrijf

"Klusjes & Zo"

Voor al uw praktische klussen in en om het huis
Gert Strijker, Van Veenlaan 21, 7948 AB Nijeveen
Tel: 06-51384374
E-mail:klussenbedrijf@klusjesenzo.nl
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Noteboomstraat 68

7941 XA Meppel

telefoon 0522 255 449

De volgende Molen verschijnt op 21 april 2020.
Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk
woensdag 15 april e-mailen naar:
demolen@kleen.nl

www.kleen.nl

of inleveren bij / sturen naar Drukkerij Kleen
Noteboomstraat 68, 7941 XA Meppel
(Anonieme kopij kan geweigerd worden.)
Klachten bezorging: 0527 - 24 64 68

HISTORISCHE VERENIGING NIJEVEEN
In deze bijzondere tijd waarin alle zowel kleine als grote bijeenkomsten niet meer plaatsvinden en waardoor
het dagelijkse of wekelijkse ritme van vele mensen om ons heen volledig is verstoord, komen vele mooie
initiatieven of ideeën naar voren. Een van deze ideeën is het plaatsen van de Nijeveense dorpsfilm “Vandaag
is morgen geschiedenis” op de beeldbank van deze vereniging. Dat dit een succes is, bewijzen de cijfers.
Het dagelijkse aantal bezoekers is van ongeveer 35 naar 160 gestegen. Bezoekers van de beeldbank zullen
naast de genoemde dorpsfilm ontdekken, dat er veel meer over Nijeveen op de beeldbank staat. Het gaat
dan om 250 filmpjes en 5000 foto’s!!! Bij de filmpjes gaat het onder andere om materiaal van de dorpsfilm
dat buiten de montage is gehouden, omdat de film dan meerdere uren in beslag zou nemen. Alle filmmateriaal is zeer de moeite waard. Eén filmpje verdient extra aandacht nl. het filmpje waarbij de interviewster
een gesprek heeft met een koerierster uit de Tweede Wereldoorlog. We hopen dat velen van onze digitale
aktiviteiten gebruik zullen maken en ons weten te vinden via de website: historischeverenigingnijeveen.nl
PdG

HOVENIERSBEDRIJF

Kerkweg 46A
Giethoorn
06-57 31 45 14
info@peterdolfsma.nl
www.peterdolfsma.nl

aanleg | onderhoud | renovatie | advies

Wij bezorgen ook in Nijeveen

Lute Bijker

Lute Bijker

Griftestuk 33 | 7948 AH Nijeveen | 06 - 50 20 40 08
www.lutebijkerbouw.nl | info@lutebijkerbouw.nl

Griftestuk 33 | 7948 AH Nijeveen | 06 - 50 20 40 08
www.lutebijkerbouw.nl | info@lutebijkerbouw.nl
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Stilstaan bij een leven,
verder vanuit herinneringen

Met een terugblik

Een afscheid. Het moment waarop
verleden en heden elkaar ontmoeten.
En waarop een terugblik een blijvende
herinnering wordt.

vooruit kijken

Dat is de waarde van een persoonlijke
uitvaart. Samen stilstaan bij een
leven. Met elkaar omkijken en vanuit
de herinnering vooruitkijken.
Wassink Uitvaartverzorging is er voor u,
voor uw nabestaanden en voor een
afscheid dat verder helpt.

Bel bij een overlijden met
één van onze uitvaartverzorgers:

0522 - 28 18 78

Wij staan altijd voor u klaar.
7 dagen per week, 24 uur per dag.

Zomerdijk 9A | 7942 JR Meppel | info@wassink-uitvaart.nl | www.wassink-uitvaart.nl

Nijverheidsweg 10
7948 NE Nijeveen
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T 0522 49 26 80
F 0522 49 26 74

info@kroesnijeveen.nl
www.kroesnijeveen.nl

DE MOLEN
Beste lezers,
Om De Molen leesbaar en gevuld te blijven houden in deze onzekere periode, willen wij u vragen om berichten, gedichten, foto’s van wat u opvalt, e.d. te sturen.
De Redactie

Agenda
7 april
21 april
5 mei
5 mei
8 mei
12 mei
13 mei
15 mei
16 mei
19 mei
29 mei
29 mei
30 mei
27 juni
29 aug.
26 sept.
31 okt.
28 nov.

De Molen nr. 7
De Molen nr. 8
De Molen nr. 9
Buurtkamer dicht i.v.m. feestdag
Kegelen - Buurtkamer, 't Kerspel - aanvang 14.00 uur tot 16.00 uur
Sjoelen, aanvang 14.00 uur tot 16.00 uur
Bingo, aanvang 14.30 uur.
Gezamenlijke 3 gangen maaltijd, aanvang 12.30 uur.
SVN’69 1 – SC Lutten 1 - Sportpark Tussenboerslanden - 14.30 uur
Gespreksgroep met de dominee, aanvang 10.00 uur.
Kwismiddag, aanvang 14.00 uur.
Maandsluiting met de dominee, aanvang 19.00 uur.
Repair Café Meppel - MensA, Witte de Withstraat 2a, Meppel - 9.30-13.00 uur
Repair Café Meppel - MensA, Witte de Withstraat 2a, Meppel - 9.30-13.00 uur
Repair Café Meppel - MensA, Witte de Withstraat 2a, Meppel - 9.30-13.00 uur
Repair Café Meppel - MensA, Witte de Withstraat 2a, Meppel - 9.30-13.00 uur
Repair Café Meppel - MensA, Witte de Withstraat 2a, Meppel - 9.30-13.00 uur
Repair Café Meppel - MensA, Witte de Withstraat 2a, Meppel - 9.30-13.00 uur

LET OP!
In verband met het coronavirus zou het kunnen zijn dat bepaalde activiteiten afgelast/opgeschort worden.
Voor meer informatie adviseren wij u contact op te nemen met de organisatie.
De redactie van De Molen

Belangrijke informatie
HUISARTSEN
Buiten kantooruren is uitsluitend voor spoedgevallen de dienstdoende huisarts bereikbaar
op telefoonnummer: 0522-491224
FYSIOTHERAPIEPRAKTIJK ’T OEVERTJE, praktijk voor fysiotherapie, manuele therapie en sportfysiotherapie
Oevertje 21, 7948 AD Nijeveen, tel. 492199. Behandeling volgens afspraak.
KLEINE NODENDIENST, 06 48 06 52 16. GEBRUIK DUOFIETS: 06 21 49 79 02
INFORMATIEPUNT WONEN, ZORG EN WELZIJN, Dhr. A. Vriend, 06 57 62 94 49.
BALANS NATUURGENEESKUNDE, Ada Beenen, 0521 857003
TANDHEELKUNDIG CENTRUM NIJEVEEN, Dorpsstraat 6d, 7948 BR Nijeveen, tel. 0522-492338. Behandeling
volgens afspraak. Spoeddienstregeling te beluisteren via het antwoordapparaat of www.tandartsnijeveen.nl
WELZIJN MENSENWERK, SOCIAAL WERK www.welzijnmw.nl
Inloop op dinsdag tussen 16.00 en 17.00 uur in De Schalle. Iedere vraag krijgt aandacht.
Paul van Os, tel. 06-20729418, e-mail: p.v.os@welzijnmw.nl, b.g.g. 085-2731444.
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.
KINDERCOACH SUSANNE, Susanne Eveleens, Nijeveen, 06-10720559, www.kindercoachsusanne.nl
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Zoekt u lotenbloks voor uw vereniging of stichting?
Kijk op:

Lotenbloks.nl
Lotenbloks.nl is een initiatief van

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

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

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

leuke cadeaus
Het Noteboompje.nl

online bestellen,
afhalen mogelijk
bij drukkerij kleen

Zuideinde 53, Meppel | (0522) 25 27 21 | info@lever.nl | www.lever.nl
201811_0796_FIZZ_Lever_adv_DeMolen_01.indd 3
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ST. ST.
WOONVOORZIENING
WOONVOORZIENINGHUIZE
HUIZE MARJO
MARJO
Dorpsstraat
57
59
Dorpsstraat 57 - 59
ST. WOONVOORZIENING
HUIZE MARJO
7948 BM Nijeveen

7948
BM Nijeveen
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57 - 59
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te
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per weten?
e-mail: U bent van harte
en mogelijkheden
van aloponze
bewoners.
Wilt U of
meer
telefonisch
bereiken
op
nummer:
0522-475453,
of
per
e-mail:
locatienijeveen@huizemarjo.nl
welkom om onze woonvoorziening te komen bezichtigen. U kunt ons
locatienijeveen@huizemarjo.nl
telefonisch bereiken op nummer:
0522-475453, of per e-mail:
locatienijeveen@huizemarjo.nl

NIEUWS VANUIT DE DORPSVERENIGING
BLOG Martin
En dan is alles anders…
Ongelofelijk hoe je van het ene op het andere moment terecht komt in een (hopelijk) tijdelijke andere
wereld. Onze premier vertelde dat we het corona-virus maximaal gaan controleren. Dat betekent veel problemen voor werkgevers, werknemers, mensen in vitale beroepen die overuren maken. En vooral: zorgen
om de gezondheid van onze geliefden.
Er zijn veel meningen over wat nodig of overdreven is, ook op social media. Maar feiten en wetenschappelijke onderbouwingen lijken me nu belangrijker.
En dus geen onnodige bijeenkomsten. Even de aandacht op elkaar, geen mallemolen van werk of school
voor velen van ons. Ik ben benieuwd of er daardoor nog onverwachte mooie neveneffecten optreden.
Komen we een beetje tot onszelf misschien?
Dus: 16 april a.s. vervalt de Algemene Ledenvergadering van de DVN
Wel gaan we, zodra het weer kan, door met het ophalen van uw ideeën over hoe het verder moet met
Nijeveen. We willen namelijk onze dorpsvisie 2015-2025 herijken of updaten zo u wilt. Maar eerst maar
even met z’n allen gezond blijven!
Mailen mag nog steeds: martin@dorpsverenigingnijeveen.nl
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Bureaus
OP MAAT GEMAAKT
Het Noteboompje.nl

OVERHEK
We hebben ontzettend veel reacties gekregen op het voornemen om vaker met een artikeltje in de Molen
te verschijnen. En daarmee zijn direct de eerste onderwerpen geboren om even aandacht aan te geven. Als
eerste “OVERHEK”. Dit is een benaming voor een bepaalde stand van de wieken. De stand zoals onze molen
altijd staat als er niet wordt gemalen. We zullen hier later een speciale rubriek aan wijden. De opmerking
is echter terecht dat de afbeelding die er bij geplaatst was, niet “overhek” was. Dat klopt, dat is de stand
”in de vreugd”. Zoals gezegd: Later meer hierover.
Als tweede was het de afzender. Wel, we spreken niet van “DE Sterrenberg”. Dat zou een zelfstandig
naamwoord zijn. We staan niet op een berg maar we werken echter wel regelmatig onder een mooie
sterrenhemel. “Sterrenberg” is een naam. Molen Sterrenberg is genoemd naar Hermann Sterrenberg,
de vorige eigenaar en molenaar op deze molen. Dit is een Duitse molenaar. Zijn Meisterbrief hangt in de
molen. Dit is het molenaarsdiploma. Dhr. Sterrenberg en zijn vrouw leven nog. Er is met enige regelmaat
schriftelijk contact.
Het was de bedoeling nu iets te melden over de Nationale Molendag van 9 mei. Het is nu wel duidelijk dat
dit evenement niet door kan gaan. Daarom nu een ander onderwerp.
De molen is momenteel gesloten voor bezoek. Dat wil niet zeggen dat de molen daarom stil staat.
We draaien “voor de prins”. Dit heeft nu wel een dubbele betekenis. De uitdrukking stamt uit de tijd van
de Spaanse bezetting van Nederlandse steden. De vijand legerde rondom de stad met de bedoeling die
uit te hongeren. Op de stadwallen stonden de torenmolens. Zolang er graan en voedsel was konden de
molens draaien en werd er meel gemalen. Stonden de molens stil, dan was dat een signaal voor de vijand
dat het voedsel op was en dat vanwege honger de stad zich zou gaan overgeven. De slimme Hollanders
lieten de molens echter gewoon draaien. Zonder meel te malen. Zo hielden ze de vijand voor de gek. Men
bleef draaien voor volk en vaderland, “voor de prins”. De vijand duurde het allemaal te lang en droop na
lang beleg af. Door de molens te laten draaien had men de vijand voor de gek gehouden.
Zo ook nu. We doen niet wat we normaal wel doen, maar we laten de molen wel draaien; “voor de prins”.
We laten de coronavijand zien dat we door gaan. We laten ons niet klein krijgen. Sterrenberg draait al
meer dan 200 jaar. Hij blijft draaien. Nijeveen blijft draaien. “Voor de prins”.
En de vijand..., die taait ooit wel weer af.
								
Molenaar Sterrenberg
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APK écht voor een vaste lage prijs
95
Э 29all-in

Waar u uw Toyota ook gekocht heeft
Onze APK is echt ‘all inclusive’. Wij rekenen geen extra kosten voor afmelding of een emissietest.
De APK keuring staat los van het onderhoud van uw Toyota. Er worden geen andere werkzaamheden
verricht en dus ook geen extra kosten gemaakt, tenzij uw auto niet aan de keuringseisen blijkt te
voldoen. In dat geval vragen wij altijd eerst uw toestemming om de reparatie uit te mogen voeren.

Wij zorgen dat uw Toyota een echte Toyota blijft

Van der Linde Meppel

Textieldruk en borduren
Voor zowel zakelijk als particulier textieldruk en borduurwerk kunt u bij ons terecht.
Voor bedrijven en verenigingen drukken of borduren wij logo’s op bedrijfs- en sportkleding, handdoeken etc.
Voorbeelden van particulier borduurwerk zijn: handdoeken, t-shirts, truien en babyartikelen,
zoals badcapes, slabbetjes, badjasjes en knuffels.

Textieldruk

Meppel, Blankenstein 290, 0522-491258

Noteboomstraat 68 | 7941 XA Meppel | T 0522 255449

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

drukkerij@kleen.nl | www.kleen.nl
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Burg. van Veenlaan 24B
7948 AC Nijeveen
Tel. 06 38 52 48 11
Maandag

Salon

09.00 tot 11.45 uur
18.30 tot 20.30 uur
Dinsdag
Ambulant
09.00 tot 17.30 uur
Donderdag
Salon
09.00 tot 14.30 uur
Donderdagavond
18.30 tot 20.30 uur
mannenavond zonder afspraak
Vrijdag
Salon
09.00 tot 11.45 uur
13.30 tot 17.30 uur
Wilt u graag op een ander tijdstip?
Bel gerust voor de mogelijkheden.

EDWIN BOUMAN NIEUWE HOOFDTRAINER DOS’46
Met ingang van volgend seizoen staat Edwin Bouman aan het roer van de
A-selectie van DOS’46. Bouman is momenteel voor het vierde achtereenvolgende seizoen coach bij AW.DTV (zaal: Hoofdklasse, veld: Ereklasse). Tevens
heeft DOS’46 de contracten met assistent-coach Rick Wessel en DOS’46 2-coach
Wilbert Leendertse met een jaar verlengd.
Haralt Lucas, aankomend bestuurslid Topkorfbal: “Na een zorgvuldig proces en
uitvoerige gesprekken met Edwin is er van beide kanten een erg goed gevoel.
De visie van Edwin sluit aan op de wijze waarop DOS’46 wil spelen, hij heeft zich
bewezen op het hoogste niveau en daarbij aangetoond dat hij aan een groep
kan bouwen. Na het vertrek van enkele dragende spelers past Edwin daarom
goed in het opgestelde profiel en met zijn komst en de contractverlenging van
Rick en Wilbert kunnen we ons - zodra de maatregelen tegen het coronavirus dit
Foto: Marco Spelten – Actiefotografie.nl
weer toelaten - gezamenlijk richten op het bouwen aan toekomstige successen.”
Lucas vervolgt: “Het is duidelijk dat we met het vertrekken c.q. stoppen van achtereenvolgens Marieke,
Harjan, Geertje, Nienke en Jelmer onze ambities moeten bijstellen. Tegelijkertijd is het goed om te kunnen
melden dat de rest van de A-selectie intact blijft en dat we ook in U21 (DOS’46 3), de junioren en aspiranten
veel talent rond hebben lopen. Iedereen weet dat we een roerige tijd achter de rug hebben en daarom is
het extra fijn om weer vooruit te kunnen kijken. Tot slot wil ik namens het bestuur onze dank uitspreken
aan Roger Hulzebosch, die na het vertrek van Pascal Zegwaard bereid was om als interim-hoofdcoach te
fungeren.”
‘Steentje bijdragen’
Bouman: “Ik ben erg blij bij een mooie club als DOS’46 aan de slag te mogen gaan. Als speler was het altijd
lastig om in de Eendracht te spelen - je voelde echt dat DOS’46 met het publiek een negende man had - en
ik kijk er enorm naar uit om in die ambiance te mogen gaan werken en mijn steentje bij te dragen aan
het bouwen aan de toekomst van DOS’46. Als trainer/coach wil ik het uiterste uit m’n spelers en speelsters
halen en we gaan er alles aan doen om dit te laten leiden tot sprankelende wedstrijden en uiteraard de
gewenste resultaten.”
Met Bouman als hoofdcoach promoveerde AW.DTV op het veld naar de Ereklasse, waar het zich wist te
handhaven en in de zaal bereikten de Amsterdammers in de Hoofdklasse tweemaal de play-offs. Eerder
was de inwoner van Bennekom als hoofdcoach actief bij De Meeuwen en KZ/Thermo4U. Verder verzorgde
hij trainingen aan de talenten van DVO/Accountor en was hij technisch adviseur bij Spirit en EKCA.
Als speler kwam Bouman zowel in zijn begin- als eindjaren uit voor DVO/Accountor en Oost-Arnhem (landskampioen veld en zaal). Tussendoor, van 1996 tot en met 2006 was hij speler/coach bij het Tsjeschische České
Budějovice, waarmee hij meerdere malen landskampioen werd. Vanwege zijn dubbele paspoort mocht
Bouman voor het Tsjechische korfbalteam uitkomen en daarmee won hij tweemaal brons op een WK en
tweemaal brons op een EK. Als assistent-coach van het nationale team won hij WK-zilver.
Verlenging Wessel en Leendertse
Voor assistent-coach Rick Wessel is het zijn tweede contractverlenging bij DOS’46, waarmee hij vorig seizoen de veldtitel en dit seizoen de Supercup won. Wilbert Leendertse beleeft momenteel zijn debuutjaar
als coach van de Nijeveense reserves, waarmee hij in de inmiddels gestaakte zaalcompetitie de play-offs
haalde. Hij kwam na vorig seizoen over van ASVD/PV Systems.
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Café Restaurant

De Otterskooi
Dwarsgracht

Al meer dan 55 jaar
• à la Carte
• Bruiloften
• Barbecue's
• Buffetten
• Koffietafels
• Catering

gezelligheid,
rustieke omgeving,
menselijke maat
en bovenal kwaliteit

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

Uw adres voor:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Jan Bouwknegt
Dorpsstraat 4
Nijeveen
www.jaboschilderwerken.nl

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!
Kolderveen 50, 7948 NK NIJEVEEN
M 06 54 93 76 21 T 0522 49 13 78 F 0522 49 28 47
E info@loonbedrijf-altena.nl

Kwekerij en Tuincentrum

Lid van de
Vakfederatie Rietdekkers

Knipschuur
Hairstylist
Sonja van der Linde

Voor al uw rietdekwerkzaamheden
Dorpsstraat 149 | 7948 BP Nijeveen | Tel. 0522 492967 of 06 53 961 998

www.rietdekkersbedrijfrenebouwknegt.nl

Kolderveen 21 Nijeveen
Tel. 0522-491853

BEPLANTING:

DE MOLEN

Heesters, bomen, vaste planten,
klimplanten, vijverplanten

DIERVOEDERS:

Zowel voor huisdieren
als voor groot- en kleinvee,
o.a. paarden-, honden- en
kattenvoer

Klosseweg 4
7946 KH Wanneperveen
Tel. 0522-492634
Open op afspraak:
dinsdag 9.00 - 20.00 uur
donderdag 9.00 - 20.00 uur

Aangenaam verrassend!
Een sfeervol adres voor elk feest of bijeenkomst

Samen maak je het verschil

Samen maak je
het verschil

BERT
VISSCHER

Appartementen Boerderij
‘De Veurdeale’
Veendijk 2
7971 RR Havelte,
0521-34 27 32
info@deveurdeale.nl,
www.deveurdeale.nl

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.

COOP Nijeveen
Dorpsstraat 10
7948 BR Nijeveen
Tel. 0522-49 12 91

BEMESTING
POTGROND e.d.
BESTRIJDINGSMIDDELEN
ZAAIZADEN
POOTAARDAPPELEN
POTTERIE
CADEAU-ARTIKELEN
OPENINGSTIJDEN:
Maandag
Di. en wo.
Do. en vr.
Zaterdag

GESLOTEN
13.00 tot 18.00
9.00-12.00 13.00-18.00
8.00-17.00

www.bertvisschervof.com

Dorpshuis

DE SCHALLE
Nieuweweg 27

7948 AA Nijeveen

Containerverhuur:
Voor al uw bouw- en sloopafval
www.oosterhuis-bv.nl

t
g
e
n
k
w
u
o
B RIETDEKKERS
Kolderveense Bovenboer 12, Nijeveen
Tel. 0522 - 25 89 16 Mobiel 06 - 55 307 237
E-mail: info@bouwknegtrietdekkers.nl

www.bouwknegtrietdekkers.nl

Uw
ontmoetingscentrum

Bakkerij
Strijker

Vraag vrijblijvend
inlichtingen:

Dorpsstraat 13
7948 BL Nijeveen
Tel. 0522 - 49 12 08

Jeannet Altena

www.strijkerbrood
enbanket.jouwweb.nl

Samen maak je het verschil

GEVRAAGD
OUD IJZER EN
METALEN

METAALHANDEL

M. v.d. Gaag
Tel. 0522‑491984
Mobiel 06-23749066

   tel. 0522-491422

zonne-energie

www.rkinstallatietechniek.nl

BEGIN DE DAG
GOED
MET BROOD
VAN

h.strijker@online.nl

   b.g.g. 06-50668174
   info@dhdeschalle.nl
www.dorpshuisdeschalle.nl

Kolderveen 49 | 7948 NH | Nijeveen | tel: 0522 850 254
mob. 06-51646493 | www.faberit.nl | henri@faberit.nl

