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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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
Noteboomstraat 68

7941 XA Meppel

telefoon 0522 255 449

De volgende Molen verschijnt op 19 mei 2020.
Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk
woensdag 13 mei 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

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING VRIJWILLIGERS HET HUNEHUIS
Op vrijdag 24 april jl. ontvingen twee vrijwilligers van het NIVON natuurvriendenhuis het Hunehuis in Darp
van de burgemeester van hun woonplaats de mededeling dat Zijne Majesteit de Koning aan hen een Koninklijke Onderscheiding heeft toegekend. De heer Henk Mulder te Landsmeer en mevrouw Doky Verhagen
te Hoogmade is deze eer te beurt gevallen. De feitelijke uitreiking zal als gevolg van het coronavirus op
een later moment in het jaar plaatsvinden.
Henk Mulder is, samen met zijn vrouw, al 20 jaar huiswacht in het Hunehuis. Als echtpaar hebben ze bovendien een aantal jaar het aanmeldsecretariaat voor hun rekening genomen, zijn enkele jaren betrokken
geweest bij de organisatie van de Sociale Groepsvakantie en vervullen in voor- en najaar een actieve rol
bij de werkweek.
Doky Verhagen is sinds 2007 aan het Hunehuis verbonden. Samen met haar echtgenoot is zij huiswacht.
Daarnaast vervult zij nog een aantal andere functies. Zij is onder meer vanaf 2009 lid van de beheercommissie,
neemt zo nodig de functie van voorzitter waar, zij coördineert het aanmeldsecretariaat en draait hierin zelf
mee, is activiteitencoördinator en zij is voorzitter van de werkgroep Sociale Groepsvakantie van het NIVON.
De beheercommissie van het Hunehuis is verguld dat twee van haar vrijwilligers een dergelijk eervolle
onderscheiding is toegekend.

Download nu onze
‘Van der Linde Meppel’ app
Uw voordelen:
U ontvangt herinneringen voor de onderhoudsbeurten van uw auto
U kunt gemakkelijk een werkplaatsafspraak inplannen
Direct contact via de chat
Altijd hulp bij pech of storingen
U kunt digitaal een schade doorgeven
U blijft altijd op de hoogte van ons actuele occasionaanbod
Speciaal voor u geselecteerde acties

Registreer uw
voor alle extra voordelen!
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Dr. Larijweg 6, Ruinerwold

Kerkplein 12, Meppel
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Rijnlaan 267, Zwolle

V.

Kloosterstraat 9, Diever

Bent u b e n i e u w d
naar on z e w e r k w i j z e ?
Neem c o n ta c t o p e n
maak vrijblijv e n d e e n a fs p r a a k .

w w w. a a r n i n k m a k e l a a r s . n l
Bemiddeling in: woonhuizen, bedrijfsmatig o.g., taxaties

Nijverheidsweg 15 | 7948 NE Nijeveen | Tel. 0522 - 49 04 34
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Skatebaan
Eindelijk! U hebt hem vast al in aanbouw gezien. Na lange tijd en meerdere gesprekken met de gemeente
is hij er: onze skatebaan in Nijeveen. We zijn heel trots dat hij, met de hulp van onze gemeente, toch gerealiseerd kon worden, naast de pannakooi aan de Schuurmansweg. Het heeft wat ‘bloed, zweet en tranen’
gekost, maar hij is er.
Samen met enkele jongeren uit ons dorp en de jongerenwerker hebben we het voor elkaar gekregen.
Vele plannen werden al gemaakt maar het grootste
obstakel was toch de financiën. Na veel gesprekken met verschillende commissies is het gelukt om
het geld voor elkaar te krijgen.
We zijn de gemeente Meppel dan ook dankbaar dat
ze met ons meegedacht hebben hoe dit te realiseren;
heel veel dank daarvoor!
We hopen, na deze toch rare coronaperiode, om een
mooie officiële opening te organiseren om een ieder
te bedanken die hieraan mee gewerkt heeft.
Voor nu is onze boodschap aan de jeugd: skate gerust op deze skatebaan maar ga er niet met te veel tegelijk
op zodat je afstand kunt houden.

Koninklijke onderscheidingen voor drie inwoners van Nijeveen
We zijn als DVN bijzonder trots op onze inwoners die stuk voor stuk hun best doen voor onze Nijeveense
samenleving. Zeker in deze tijd is het opvallend hoe mensen met elkaar meeleven en naar elkaar omzien.
Er zijn altijd mensen die zich belangeloos willen inzetten voor anderen, voor de sport, voor het verenigingsleven. Heel veel mensen doen dat in stilte en doen gewoon wat ze vinden dat ze moeten doen en hoeven
niet in het midden van de belangstelling te staan.
Daarom is het goed dat één keer per jaar onze vrijwilligers in het zonnetje worden gezet door onze koning.
De vrijwilligers die dit jaar een Koninklijke onderscheiding ontvingen staan voor al die vrijwilligers die in
stilte hun goede werk doen. Met de trots op de vrijwilligers die een onderscheiding ontvingen, zijn wij trots
op alle Nijeveners die zich inspannen voor anderen.
De mensen die dit jaar gedecoreerd zijn als Lid in de Orde van Oranje-Nassau zijn:
Frans Veldboer
Frans is een zeer actieve man bij de tafeltennisvereniging DETO. Hij was natuurlijk zelf tafeltennisser bij
deze club, maar was ook bestuurslid en jarenlang voorzitter. Daarnaast heeft hij nog meer verdiensten
gehad voor de maatschappij.
Gerrie Ebbeling-van Dijk
Gerrie is een actief lid van de korfbalvereniging DOS’46. Ook door haar werk is ze bekend met de sport- en
evenementenwereld. Mede daardoor is ze lid van de jury voor het Meppeler Sportgala. Gerrie heeft ook
haar sporen verdiend als coördinator van de Drentse Fiets4Daagse.
Hennie Kalkman
Hennie kreeg zijn onderscheiding o.a. door zijn werk bij de voedselbank, hij is kerkelijk actief en een actief
lid binnen de politieke partij Christen Unie.
Het bestuur van de DVN feliciteert de drie Nijeveners van harte met hun Koninklijke onderscheiding en
hoopt dat ze nog veel kunnen betekenen voor ons dorp.
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MEPPEL PAK EIKENPROCESSIERUPS AAN
Vorig jaar zorgden de brandharen van de eikenprocessierups voor veel overlast. De klachten die door de
brandharen ontstaan veroorzaken niet alleen ernstige jeuk en uitslag maar ook klachten aan ogen en luchtwegen. SteM diende daarom, samen met VVD en GroenLinks, een motie in om vanaf 2020 de bestrijding
van de eikenprocessierups preventief, curatief en via ander groenonderhoud structureel op te pakken.
Het aanvals- en beheersplan voor dit jaar ligt nu klaar en de rupsen kruipen inmiddels uit hun eitjes. Het
raadswerk zelf staat nu enige tijd op een laag pitje. De aanpak en het bijbehorende budget zijn daarom
nog niet door de gemeenteraad behandeld. Dat maakte dat SteM raadslid Madelinde Visscher zich afvroeg
of de verbeterde preventieve aanpak dit jaar wel van start zou gaan. Visscher: “Als het budget pas in mei
wordt goedgekeurd is het al bijna te laat’.
Wethouder Jaap van der Haar kon haar gerust stellen. Hij zet niet alleen sinds zijn aantreden volop in op
meer biodiversiteit maar heeft vorig jaar in samenwerking met scholen ook nestkastjes voor koolmezen
opgehangen, insectenhotels geplaatst en vleermuiskasten opgehangen. Belangrijke instrumenten om de
eikenprocessierups op een natuurlijke manier te bestrijden. Daarnaast gaan de mensen van de afdeling
groenonderhoud preventief aan de slag met Xen-Tari een natuurlijk bacteriemiddel dat alleen rupsen dood
maar niet schadelijk is voor andere insecten of het milieu. Het doodt echter wel álle rupsen waar het gebruikt wordt. Het middel wordt daarom heel beperkt gebruikt, bijvoorbeeld rond scholen, kinderopvang en
sportgebieden. Hierbij wordt de kaart met beschermde en kwetsbare vlindersoorten van de Vlinderstichting
gebruikt om te bepalen waar het middel toegepast kan worden. Daarnaast zullen curatief nog steeds de
nesten op de meest risicovolle plekken weggehaald.
De gemeente Meppel is dus hard aan het werk om de overlast van de eikenprocessierups te verminderen.
Daar kunnen de Meppelers ook zelf een steentje aan bijdragen door insecten, vogels en vleermuizen te
helpen door het plaatsen van een nestkastje of insectenhotel en een wilde bloemenhoek aan te leggen.
Alle beetjes helpen om in je eigen leefomgeving de overlast van de eikenprocessierups te verminderen.

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

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

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

Te Koop: Thomas de Trein
73 rails plastic, waaronder bochten,
wissels, tunnelbruggen
7 treintjes/wagonnetjes metaal,
1 helicopter, 2 hijskranen,
2 stopborden, 1 paintstation,
1 overlaadstation, 1 houtzagerij
Vraagprijs: e 30,Voor meer informatie,
bel 0522 259 877
of mail henkenalie@kleen.nl

PRO REGE FIETS 3-DAAGSE GAAT NIET DOOR
Dit voorjaar zou voor de 24ste keer vanuit het Echo’s Home in Darp/Havelte een fiets 3-daagse worden
georganiseerd. Een evenement waar deelnemers uit de regio en ver daar buiten aan mee doen. Door de
overheidsmaatregelen rondom de coronacrisis kan de gezellige fietstocht dit jaar helaas niet doorgaan.
Het organisatiecomité is van plan om volgend voorjaar weer mooie routes uit te zetten in de omgeving
van Darp/Havelte.
Meer informatie vindt u op www.fietsenprorege.nl.

HOVENIERSBEDRIJF

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

aanleg | onderhoud | renovatie | advies

Wij bezorgen ook in Nijeveen
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AAN HET WOORD... CHRIS EN MARTIJN WASSINK VAN WASSINK UITVAARTVERZORGING
Met een terugblik vooruit kijken
Wassink Uitvaartverzorging is in beweging. We gaan mee met de tijd, vooruit. En dat komt met veranderingen. Wellicht heeft u het al gehoord: begin dit jaar ging de leiding van ons familiebedrijf over in nieuwe
en bovenal vertrouwde handen. U leest er alles over op deze pagina.
Hartelijke groet,
team Wassink Uitvaartverzorging
Wisseling van de wacht
1 januari 2020, een bijzondere datum. Met ons allen zijn we een nieuw decennium ingestapt. En het jaartal
heeft dubbele cijfers, een unicum om mee te maken in een mensenleven. Voor Wassink Uitvaartverzorging
begint 2020 nog eens extra bijzonder.
Het begin van dit nieuwe decennium is ook voor ons familiebedrijf een nieuw begin. Of eigenlijk, een
vertrouwde voortzetting mét een verandering. Want oprichter Chris Wassink, als sinds 1997 aan het roer
van het bedrijf, gaf op 1 januari het stokje door aan zoon Martijn.
Vertrouwde zorg, aandacht en service
Een wisseling van de wacht dus. Of noem het wisseling van Wassink. “We werkten al jaren samen in het
familiebedrijf”, vertelt Chris Wassink. “Ik heb het uitvaartstokje met vertrouwen doorgegeven aan mijn
zoon. En met trots, want hoe mooi is het om je bedrijf voort te kunnen zetten. En hoe bijzonder is het dat
de volgende generatie Wassink ons betekenisvolle werk met net zoveel betrokkenheid en liefde doet!”
Ook Martijn ziet de toekomst vol vertrouwen tegemoet. “Als team gaan we door zoals we altijd al werkten:
de vertrouwde zorg, aandacht en service. Natuurlijk kijken we óók naar de toekomst. De uitvaartbranche
vernieuwt en dat brengt nieuwe mogelijkheden, keuzes en kansen mee. Die willen wij ook bieden aan
iedereen in onze regio.”
Nieuwe tijd, nieuw jasje
Met de verandering binnen Wassink Uitvaartverzorging vonden we het ook tijd voor een nieuwe look. Onze
zorg en service blijven natuurlijk zoals u die van ons gewend bent, maar we trekken voor deze bijzondere
gelegenheid wél graag een nieuw jasje aan: een nieuw logo en een frisse huisstijl. In onze advertentie laten
we ons nieuwe gezicht met trots aan u zien!
Zo vader, zo zoon
‘Papa, ik lijk steeds meer op jou’. Stef Bos zong het in 1991, Chantal Janzen zong haar
eigen, fijngevoelige versie in 2008. En sinds 2019 is het voor mij een heel toepasselijk
nummer. Niet vanwege een uitvaart, waar het nummer vaak te horen is, maar vanwege een heel ander einde én een nieuw begin.
Mooi is dat, hoe ieder eigen betekenis geeft aan een liedje. Ik moest aan dat van
Stef Bos denken toen mijn vader, Chris Wassink, in 2019 besloot te gaan genieten
van zijn pensioenjaren en de leiding van zijn bedrijf Wassink Uitvaartverzorging aan
mij over te dragen. Per 1 januari 2020 mocht ik het stokje officieel overnemen. En zo
zat ik ineens op de stoel van mijn vader en leek ik nóg meer op hem.
Niet dat we zo enorm van elkaar verschillen, mijn vader en ik. Ja, qua uiterlijk liggen
Martijn Wassink
we mijlen ver uiteen, maar qua kijk op het uitvaartvak zijn we vrijwel gelijk. Al sinds
Directeur
ik in 2011 aan de slag ging in ons familiebedrijf zijn mijn vader en ik behoorlijk eens- Wassink Uitvaartverzorging
gezind. Bijvoorbeeld over hoe belangrijk betrokkenheid is, met nabestaanden, met
mensen in het algemeen en met de regio waarin wij ons mooie werk mogen doen.
Net als mijn vader ben ik thuis in de regio. Meppel en omgeving, hier liggen mijn roots en mijn hart. En
dat gevoel van thuis zijn, van herkenning en van weten waar mensen waarde aan hechten in onze stad en
streek, dat komt elke dag van pas in mijn werk. En in dat van mijn collega’s, want we zijn samen Wassink
Uitvaartverzorging. Dat besef had mijn vader al die tweeëntwintig jaren dat hij het familiebedrijf runde.
En dat besef heb ik net zo sterk.
Of er verschillen zijn tussen Wassink senior en junior? Zeer zeker, die zitten vooral in de zaken en ideeën
die niet over het uitvaartvak gaan. We zijn dan ook twee verschillende generaties. Wat Wassink Uitvaartverzorging betreft, merkt u eigenlijk niets van de overdracht die eerder dit jaar plaatsvond. Met oog en
ideeën voor de toekomst, zet ik de koers van mijn vader door. Continuïteit dus, dat vind ik belangrijk. Ook
dat heb ik niet van een vreemde.
Wassink Uitvaartverzorging | Zomerdijk 9A | 7942 JR Meppel | info@wassink-uitvaart.nl | www.wassink-uitvaart.nl
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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

AMSLOD DRENTSE FIETS4DAAGSE SCHUIFT JAAR OP
Helaas gaat ook een streep door de 55e editie van Amslod Drentse Fiets4Daagse, door de verlenging van
de coronamaatregelen tot 1 september. Het evenement zal worden verschoven naar 2021. Een definitieve
datum is nog niet vastgesteld. Hoewel is aangegeven dat een rondje fietsen of wandelen mogelijk is, is het
fietsen met duizenden mensen tegelijk door onze prachtige provincie niet verantwoord en toegestaan.
De organisatie werkt ieder jaar met honderden vrijwilligers aan het mooiste en oudste fietsfeest van Nederland, de teleurstelling is dan ook groot dat de jubileumeditie dit jaar niet door kan gaan. Jan Broertjes,
voorzitter: “Wij zijn blij met de tomeloze inzet van al onze vrijwilligers en gaan nu met elkaar hard aan de
slag voor een spetterende editie in 2021. Ook zijn we voornemens om de fietsers betrokken te houden bij
mogelijke fietsuitjes die wellicht wel gemaakt kunnen worden deze zomer.”
De reeds gekochte tickets blijven geldig en kunnen gebruikt worden voor de editie van 2021.

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
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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

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

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

