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

w w w. l o o n b e d r i j f b i j k e r. n l

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 15 september 2020.
Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk
woensdag 9 september 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

KWF COLLECTE 30 AUGUSTUS T/M 5 SEPTEMBER
Een beter leven. Zonder én met kanker.

Vanwege corona hebben wij besloten om dit jaar in Nijeveen geen collecte voor
KWF te houden. Wij verwachten dat wij in het jaar 2021 de KWF collecteweek
weer kunnen organiseren. Wij hopen volgend jaar weer op de medewerking van
onze collectanten en op uw giften via de collecte bus.
Omdat er dit jaar dus geen collecte aan de deur gehouden wordt, houden wij
een digitale collecte.
Wij als organisatie van het KWF in Nijeveen hopen dat u uw gift overmaakt op
banknummer NL23 RABO 0333 7779 99 o.v.v. collecte, of ga naar kwf.nl/collecte,
of scan de QR-code en volg de stappen op uw scherm.
AlVAST BEDANKT!
Jennie van Gijssel, Aukje Brouwer, Hannie Hoogteyling, Herma Klaassen en Henk en Henny Prins

Burg. van Veenlaan 24B
7948 AC Nijeveen
Tel. 06 38 52 48 11
Maandag

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.

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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Salon

DE MOLEN
VUL VÓÓR 12 SEPTEMBER DE ENQUÊTE IN OP
DUURZAAMNIJEVEEN.NL

E N E R G I E C O Ö P E R AT I E

Duurzaam Nijeveen

Windmolens? Zonneparken? Hoe gaat Nijeveen er komende jaren uitzien?
En wat voor rol is er voor Energie Coöperatie Duurzaam Nijeveen weggelegd? Vul nu de enquête in op www.duurzaamnijeveen.nl/enquete.
Jouw mening is belangrijk! Wat jouw standpunt, mening of idee ook is.
Ongeacht of je wel/niet lid van Duurzaam Nijeveen bent of wilt worden.
Energie Coöperatie Duurzaam Nijeveen

DE HELD VAN DE HITTEGOLF
Tijdens de hittegolf wordt de zwemvijver van Nijeveen elke middag en
ochtend netjes onderhouden.
Elke ochtend om 6.30 uur trekken wij onze baantjes in deze prachtige
zwemgelegenheid in Nijeveen en kijken dan vol bewondering toe hoe
deze man zijn ronde doet over de zonneweide. Werkelijk zakken vol
met afval worden afgevoerd.
Het is jammer dat een aantal bezoekers na een dagje of avondje recreëren zo ontzettend veel afval achterlaten.
Gelukkig is er iemand die dagelijks de rotzooi opruimt, maar het zou
toch fijn zijn als iedereen zelf zijn of haar spullen netjes in de vuilnisbakken gooit.
Maar laten we teruggaan naar De held van de hittegolf. Bedankt voor
een opgeruimde zwemvijver!
Familie van den Heuvel

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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DE MOLEN

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

STICHTING WELZIJN OUDEREN NIJEVEEN
Afgelopen week hebben we weer vergadert en besloten voorlopig verschillende activiteiten nog niet te
starten. Zodra er een activiteit weer kan beginnen krijgen de deelnemers persoonlijk bericht en wordt het
via de Molen bekend gemaakt.
De gym in de Schalle op woensdag begint weer, hierbij kan voldoende afstand worden gehouden. Als er
nog personen zijn die hieraan willen deelnemen kunnen ze contact opnemen met Lammie van Essen, tel.
06-20433916.
Helaas moeten we mededelen dat ons zangkoortje, Tonegido, de coronacrisis niet heeft overleefd.
Lammie van Essen

Schoonheidsinstituut
Schoonheidsinstituut
Acne
behandelingen
Acne behandelingen
Massages
Massages
Zonnestudio
Zonnestudio

IPL ontharing
IPL ontharing
Elektrisch
ontharen
Elektrisch
ontharen
Huidverbetering
Huidverbetering
Methode
van Dorn
Methode van Dorn

- Volledige verzorging van uw administratie
- Indienen belastingaangiften
- Fiscaal advies en begeleiding
- Samenstellen van jaarrekeningen
Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek:
Het Weeme 7, 7948 AZ Nijeveen, Tel. 0522-492211
E-mail: info@gruppen-administratie.nl
Website: www.gruppen-administratie.nl

Jeannette
JeannetteBouwknegt
Bouwknegt
Dorpsstraat
Dorpsstraat16,
16, Nijeveen
Nijeveen
0522
7871
0522– –49
4923
2315
15 ~~ 06
06 –– 2315 7871
www.beau-nette.nl
www.beau-nette.nl~~ info@beau-nette.nl
info@beau-nette.nl
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DE MOLEN

Aanrijding?

Sta even stil bij het schadeformulier
Loop snel even
bij ons binnen.
moment veel zin in hebt. Toch is het belangrijk er de tijd voor te nemen. Na het
Het kan ook
invullen en ondertekenen kun je het document namelijk niet meer aanpassen.
zonder afspraak!

Het schadeformulier invullen na een aanrijding is geen bezigheid waar je op dat

Door een aanrijding kun je behoorlijk uit je doen

Je kunt dus later niet verklaren dat het anders

raken, ook al is er misschien maar weinig schade.

is gegaan: je hebt het formulier immers

Eigenlijk wil je zo snel mogelijk naar huis. Toch

ondertekend. Als je het ergens mee oneens

moet je juist na een aanrijding even de tijd nemen

bent kun je beter niet ondertekenen. Vermeld de

om het schadeformulier in te vullen – ook als er

reden dan wel bij punt 14 ‘opmerkingen’ op het

nog geen schade lijkt te zijn. Blijf kalm, en zoek

schadeformulier.

een rustige en veilige plek op en vul het samen in
Het kan ook via de app

met degene die ook bij de aanrijding betrokken

ren
Spa
|
mobielschademelden-app als vervanging
voor
len
eta
B
| je downloaden via
het schadeformulier. Dezeenkun
n
e
o
si
www.mobielschademelden.nl.
De ondertekening
Pen
|
n
e
gaat met een
ringcode die je via sms krijgt
eke
z
r
e
toegestuurd.
Een voordeel is dat je eenvoudig
| V
n
e
ek

Je kunt ook gebruikmaken van de

was. Zo kun je je goed concentreren op de
vragen.
Waarom is het schadeformulier zo belangrijk?
Het formulier is een soort aangifteformulier
voor de verzekeraar met informatie over de
situatie en de betrokkenen. Daarnaast geldt
het schadeformulier als bewijsstuk. Zodra jij

oth

Hyp

foto’s van de aanrijding kunt uploaden. Dat geeft
de verzekeraar een beter beeld van de situatie.

en de tegenpartij het schadeformulier hebben

Makkelijk is ook dat je in de app vooraf al je

ondertekend, erkennen jullie beiden dat er een

gegevens kunt invullen. Dan hoef je dat niet op

aanrijding is geweest en kun je er ook niets meer

straat te doen en ben je sneller klaar!

Je droomhuis gevonden
en snel verhuizen?

aan veranderen. Maar wat nu als je een foutje
hebt gemaakt? Dan is dat grof gezegd pech.

Heb je vragen over schade in het verkeer of

Tenzij je het formulier in overleg met de ander

over je autoverzekering?

aanpast. Zelf dingen veranderen mag niet. Bij de

Neem dan gerust contact op met een van onze

medewerkers via 0522-490094 of nijeveen@
Ook
dan
zijn
we
er
voor
jou.
veldsink.nl, of loop binnen bij ons kantoor.
van de gegevens op het schadeformulier.
afwikkeling van de schade gaan verzekeraars uit

vertrouwd, verzekerd, Veldsink.
Nijverheidsweg 15, Nijeveen

0522 - 490 094

nijeveen@veldsink.nl
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DE MOLEN
DOBBERPOP SCHUIFT DOOR NAAR 25 SEPTEMBER 2021
Er komt dit jaar geen Dobberpop. De Handelsvereniging Nijeveen ziet geen mogelijkheid om een muziekfestijn te organiseren dat past binnen de huidige maatregelen rondom het corona-virus. Normaliter staat
het festival, bij de Nijeveense plas, in het laatste weekend van september op de agenda. Het coronavirus
gooit echter roet in eten.
‘Eind vorig jaar zijn we begonnen met de voorbereidingen’, aldus voorzitter Herwin Lokken. ‘We rekenden
op zo’n 1200 bezoekers. Het hele programma stond totdat vanaf half maart alle evenementen geen doorgang konden vinden.’ De organisatie legde in eerste instantie het bijltje er niet bij neer. ‘We hebben lang
met de commissie nagedacht om een alternatief te bedenken.’
Allerlei ideeën kwamen op tafel. Nijeveen heeft een groot evenemententerrein, daar zou toch wel wat
mogelijk zijn? Ruimte genoeg in en rondom het dorp. Toch hebben de nieuwste ontwikkelingen, de strenge
richtlijnen en terughoudendheid van de overheid de handelsvereniging doen besluiten om te stoppen en de
plannen in de ijskast te leggen tot volgend jaar. ‘De huidige situatie is veel te onzeker’, aldus de voorzitter.
‘Bovendien vinden we dat we als ondernemers ook niet de grenzen op hoeven te zoeken voor een feestje.’
‘Het is jammer maar goed zo’, zegt hij. Lokken hoopt, samen met de enthousiaste groep ondernemers uit
Nijeveen, in 2021 een volwaardig programma met muziek en entertainment aan te kunnen bieden. Voor
nu is dat onmogelijk. ‘Je wilt het ook niet op je geweten hebben dat er een brandhaard van besmettingen
ontstaat. Het risico is te groot voor iedereen, stelt de voorzitter. ‘We hopen dat volgend jaar alle onzekerheid
weg is en dat we met z’n allen in goede gezondheid een prachtig, mooi muziekfestival kunnen beleven.’
Dobberpop verhuist definitief naar 25 september 2021.
Handelsverenging Nijeveen
Organisatie: Dobberpop

Wij willen iedereen bedanken voor
de aanwezigheid tijdens de condoleance,
de lieve en troostende woorden, bloemen en
vele kaarten die wij hebben ontvangen
na het overlijden van mijn lieve vrouw,
onze moeder en oma

Gea Oostergetel
Het is onmogelijk om iedereen persoonlijk te
bedanken maar we voelen ons gesterkt door
de overweldigende belangstelling.

Peter, Robin,
Stéphanie en Lauren,
Rody, Eka en Dees
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DE MOLEN

Nijverheidsweg 10
7948 NE Nijeveen

T 0522 49 26 80
F 0522 49 26 74

info@kroesnijeveen.nl
www.kroesnijeveen.nl

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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DE MOLEN

URZO
WONINGINRICHTING
Damesmode
Slaapcomfort
PROJECTINRICHTING
Bedrijfskleding

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECTSTOFFERING

Agenda
1 sept.
5 sept.
15 sept.
19 sept.
26 sept.
29 sept.
3 okt.
10-16 okt.
13 okt.
27 okt.
31 okt.
10 nov.

De Molen nr. 16
DOS’46 1 - DeetosSnel 1 - Sportpark Tussenboerslanden - 19.00 uur
De Molen nr. 17
DOS’46 1 - LDODK/Rinsma Modeplein 1 - Sportpark Tussenboerslanden - 19.00 uur
Repair Café Meppel - MensA, Witte de Withstraat 2a, Meppel - 9.30-13.00 uur
De Molen nr. 18
DOS’46 1 - AW/DTV 1 - Sportpark Tussenboerslanden - 19.00 uur
Afrikaloop
De Molen nr. 19
De Molen nr. 20
Repair Café Meppel - MensA, Witte de Withstraat 2a, Meppel - 9.30-13.00 uur
De Molen nr. 21

Marc Emmink Catering & Events
Industrieweg 5 Meppel
info@marcemmink.nl
tel.: 0522241145
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Regenkleding

Noteboomstraat 7
Huishoudtextiel
7941tel.XD
Meppel
05220 - 61022
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

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, mw A. Bouma, tel. 06 21 49 79 02
INFORMATIEPUNT ZORG EN WELZIJN, mw. C. Jaspers, tel. 06-11010135
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
COACHPRAKTIJK NIKA, Carola Bouman te Nijeveen, 06-22060552, www.coachpraktijknika.nl

WONING GEKOCHT, HYPOTHEEK (OVER)GESLOTEN?
In verband met de coronacrisis
volgen wij de richtlijnen van het
RIVM.
Met gepaste voorzorgsmaatregelen kunt u bij ons
terecht voor een bespreking en
kunnen akten bij ons op kantoor
worden ondertekend.

profiteer van onze VOORDELIGE tarieven
en UITSTEKENDE dienstverlening:
T: de Wijk 0522 - 440 473

Stotijn

notariaat & mediation

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

altijd scherp!

info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl
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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

Nijeveen / Ruinerwold

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

NIEUW!
BBQ’s
BBQ schotels
en salades
Meer info?
Stuur ons een berichtje

WIJ VERHUREN
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

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

