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

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

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 29 september 2020.
Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk
woensdag 23 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

GEMENGD KOOR TIMELESS
Beste Nijeveners,
Even voorstellen:
Wij zijn het nieuwe koor in Nijeveen. Ons gemengd koor heet Timeless en dat betekent tijdloos.
We zingen dan ook oude en nieuwe liedjes. Sinds kort zingen wij in dorpshuis De Schalle volledig Corona
proof.
Kun jij zingen, zing dan met ons mee, van zingen word je blij. Dus als het jou ook wat lijkt en je dat leuk
vindt, kom er dan bij. Onze repetitie is elke maandagavond van 19.30 tot 21.30 uur.
Na afloop is er ook nog gelegenheid om gezellig aan de bar of in de gemeenschapsruimte na te praten.
Voor info of een afspraak: 06- 28249472 (muzikaal leider) of 06-36014786 (voorzitter)
Kom je kijken of luisteren, bel dan even. I.v.m. de R.I.V.M. maatregelen is een afspraak maken noodzakelijk.
We heten U van harte welkom namens het bestuur.

De autoruitspecialisten van GlasGarage
Meppel staan altijd voor u klaar om u te
helpen bij autoruitschade.
Van ster-reparatie tot de vervanging van
autoruiten. We repareren als het kan en
vervangen als het moet.
Ook regelen we voor u de complete
afhandeling met de verzekeringsmaatschappij, indien de schade is
verzekerd. Is de auto niet verzekerd tegen
autoruitschade, dan kunt u rekenen op
een zeer scherpe prijs.

onderdeel van Van der Linde Meppel

MEPPEL

Blankenstein 290 | 0522-243640
1

DE MOLEN
NIEUWS VANUIT DE DORPSVERENIGING
Uitnodiging voor de ALV vergadering op donderdag 8 oktober 2020
Wegens de uitbraak van het Coronavirus is de geplande ALV van donderdag 16 april 2020 niet doorgegaan. Het jaarverslag 2019 is om die reden
dit jaar niet rondgebracht maar is te lezen op onze website
www.dorpsverenigingnijeveen.nl
Voor de zomer hebben we een vooraankondiging gedaan om de ALV in
aangepaste vorm te laten plaatsvinden. De vorm die we toen gekozen hadden is om alleen online aan de
vergadering deel te kunnen nemen.
Gezien het feit dat er steeds meer activiteiten op een veilige manier kunnen plaatsvinden hebben we nu
de keuze gemaakt dat u de vergadering ook fysiek kunt bijwonen.
Het thema na het officiële gedeelte is de tussentijdse evaluatie dorpsvisie 2015 – 2025. Wij willen graag
op een interactieve wijze ophalen wat er leeft in het dorp zodat wij onze dorpsvisie kunnen aanscherpen
voor de komende jaren.
Datum: 8 oktober 2020
Locatie: De Schalle, in de grote zaal
Tijd:
20.00 uur (de zaal is open vanaf 19.45 uur)
Voorwaarde is wel dat iedereen zich vooraf dient in te schrijven. Wij kunnen dan op basis van het aantal
deelnemers de ruimte volgens de landelijke richtlijnen inrichten.
U kunt zich aanmelden via het mailadres martin@dorpsverenigingnijeveen.nl of telefonisch op 0622457540
Daarnaast blijft het ook mogelijk om online deel te nemen.
Neem in dat geval ook even contact via boven vermeld emailadres. Voor de vergadering krijgen alle leden
die zich hebben aangemeld een link om online in te loggen.
Herfstrondje
Het tweejaarlijkse herfstrondje gaat dit jaar niet door, er zullen ook geen vervangende activiteiten gepland
worden.
De Nijeveense vlag bestellen
Veel inwoners van Nijeveen hebben tijdens de feestweek de vlag uit gehad. We hebben meer bestellingen
voor een nieuwe vlag gekregen dan verwacht. Bij deze laten we u weten dat de vlaggen weer binnen
zijn, ze kunnen opgehaald worden. Heeft u nog geen vlag en ook nog niet besteld, neem contact op via
j.l.schrotenboer@home.nl of 0618572485. Wij hebben de volgende vlaggen op voorraad:
70 x 100 cm, prijs € 20,- 100 x 150 cm, prijs € 35,- 225 x 150 cm, prijs € 45,Bootvlag 30 x 45 cm, prijs € 15,Vlaggenlijn 10 meter met daaraan vlaggetjes van 20 x 30 cm, prijs € 30,Bericht van de wijkagent Judith Bakker
Op woensdag 2 september zijn de wijkagenten van de gemeenten Meppel en Westerveld begonnen met
een digitaal spreekuur. Dit is te volgen via de facebookpagina van politie Meppel en bedoeld voor de inwoners van de gemeenten Meppel en Westerveld. Er is geen leeftijdsgrens. Tijdens dit spreekuur kunnen
wijkagenten antwoord geven op allerlei politie gerelateerde vragen die online gesteld kunnen worden.
Indien gewenst kan een vraag ook anoniem gesteld worden via een privébericht. Check op deze pagina
wanneer het digitaal spreekuur weer gepland gaat worden.

Zuideinde 53, Meppel | (0522) 25 27 21 | info@lever.nl | www.lever.nl
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DE MOLEN
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

HOVENIERSBEDRIJF

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

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

aanleg | onderhoud | renovatie | advies

leuke cadeaus

Timorstraat 43, Meppel

Tafel in de Tuin

Het Noteboompje.nl ZA. 19 SEPTEMBER, 10-16 UUR

Wij bezorgen ook in Nijeveen

FILM ‘PARASITE’ IN DORPSHUIS DE SCHALLE OP VRIJDAG 25 SEPTEMBER
Gelukkig, vanaf september is het weer mogelijk films te vertonen! Op vrijdag 25 september wordt de film
‘Parasite’ gedraaid.   
De familie Kim, met werkeloze vader Ki-taek en zijn familieleden, verkeren in geldnood. Ze leven in een
krappe en duistere woning zonder toegang tot Wi-Fi. Zijn kinderen besluiten op een dag om een diploma
te vervalsen zodat zoon Ki-woo de privéleraar van de dochter van de rijke familie Park, kan vervangen.
Wanneer Ki-woo in de wereld van de rijke familie belandt, maakt hij van zijn nieuwe positie misbruik door
ook zijn gezinsleden aan een baan bij de familie te helpen. Terwijl ze doen alsof ze elkaar niet persoonlijk
kennen, werken de gezinsleden zich in een mum van tijd in de luxueuze woning van de familie Park binnen. Hun nieuwe bestaan loopt echter niet zoals gepland.
De film werd in mei 2019 op het filmfestival van Cannes bekroond met de Gouden Palm. In februari 2020
won de film ook vier Oscars, waaronder die voor beste film en beste internationale film.
Het programma van dit najaar ziet er als volgt uit: 23 oktober The favourite, 27 november Den skyldige.
Aanvang van de film: 20.00 uur. Entree: € 6,00 inclusief pauzedrankje
Om alles zo coronaproof mogelijk te laten verlopen zijn er een aantal aanpassingen, zo zal het pauzedrankje
in de grote zaal geserveerd worden en zal u een plaats toegewezen worden.
We hopen weer veel mensen te ontmoeten bij de film.

BOEKENKOERIER
De bibliotheek Meppel/Nijeveen vraagt een boekenkoerier om boeken van en naar de bibliotheek in Meppel en het servicepunt in Nijeveen te brengen.
Dit gebeurt twee keer per week, op dinsdag en op donderdag. Reiskosten worden vergoed.
Interesse?
Informatie en opgave: Yke Stiksma bibliotheek Meppel tel: 0880128478 of y.stiksma@biblionetdrenthe.nl
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DE MOLEN

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

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

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

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.

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

Salon

WATERSCHAP DRENTS OVERIJSSELSE DELTA
Situatie vechtdijken zorgelijk
Door de droogte is de begroeiing van de Vechtdijken de afgelopen maanden ernstig verslechterd. Wie nu
op de dijken en in de uiterwaarden wandelt ziet dor gras en veel kale plekken.
Hierdoor is het maar de vraag of de dijk sterk genoeg is en blijft bij hoog water. Het CDA vindt deze situatie zorgelijk en gaat hier
vragen over stellen op de komende bestuursvergadering
van het Waterschap Drents
Overijsselse Delta. Een van
de vragen zal zijn of het
verstandig is om op de dijken
weer te gaan bemesten. Het
gras krijgt dan extra voeding
en de mogelijkheid om te
herstellen en is dan beter
bestand tegen de droogte.
De andere vraag is wat het
waterschap gaat doen om de
kale plekken weer begroeid
te krijgen voor de winter, als
er weer water tegen de dijk
aan klotst.
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DE MOLEN
ROMMELMARKT KOLDERVEEN GAAT NIET DOOR
De rommelmarkt van de Hervormde kerk Kolderveen-Dinxterveen, die altijd gehouden wordt op de laatste
zaterdag in september, gaat dit jaar helaas niet door.

NIEUWS VANUIT DE SCHALLE!
Na een paar hele stille maanden starten de activiteiten in de Schalle, op gepaste wijze i.v.m. de Corona
maatregelen, weer op.
Een aantal activiteiten zullen, enigszins aangepast, doorgang vinden.
Helaas hebben we moeten besluiten om de welbekende Nijeveense Kennisquiz af te moeten blazen. We
verschuiven hem naar volgend jaar, en hopelijk mogen we dan weer met een gezellige volle zaal quizzen!
We gaan op die avond wel wat gezelligs organiseren, namelijk een Bingo. Iedereen, jong en oud, is welkom,
we vragen alleen wel om u van tevoren even per mail info@dhdeschalle.nl of per app 06-50668174 aan te
melden i.v.m. het beperkte aantal plaatsen in de zaal. Graag even vermelden met hoeveel personen u komt
en of u uit 1 gezin komt. Dus Bingo op zaterdag 21 november om 20.00 uur in de Schalle.
Voor 3 oktober a.s hebben we Lucina Bolding geboekt met haar solo programma “60 en nog wat”. Het
programma is ontstaan toen Lucina door de narcotiseur gevraagd werd om aan iets leuks te denken... en
ze tot haar stomme verbazing niets kon verzinnen, dat was toch wel wat zorgelijk...
De avond zal starten om 20.30 uur, zaal open om 19.45 uur. Entree is e 12,50 inclusief 1 drankje na afloop
van de 1.5 uur durende voorstelling.
Onze filmavonden gaan ook weer van start! Ook dit kan gelukkig prima coronaproof! Deze zullen plaatsvinden op 25 september, 23 oktober en 27 november. Entree e 6 inclusief pauzedrankje.
Tevens kunnen we u melden dat er een nieuw koor, Timeless, in de Schalle oefent die nog op zoek zijn naar
nieuwe leden. Elders in deze Molen stellen zij zich aan u voor.
Ook alvast voor uw agenda, op 19 maart 2021 zullen Harm en Roelof in de Schalle spelen op hun eigen
welbekende wijze. Meer info daarover volgt.
Zoals u ziet komt één en ander weer op gang, we heten u dan ook weer van harte welkom in de Schalle!    
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DE MOLEN

ANNERIE KREMER
& TEAM
Annerie Kremer Uitvaartzorg

0522 - 24 50 21 | www.kremeruitvaartzorg.nl

Agenda
15 sept.
De Molen nr. 17
19 sept.
DOS’46 1 - LDODK/Rinsma Modeplein 1 - Sportpark Tussenboerslanden - 19.00 uur
25 sept.
Film Parasite in Dorpshuis De Schalle. Aanvang: 20.00 uur
26 sept.	Repair Café Meppel - MensA, Witte de Withstraat 2a, Meppel - 9.30-13.00 uur - aanmelden via
repaircafémeppel@gmail.com
29 sept.
De Molen nr. 18
3 okt.
DOS’46 1 - AW/DTV 1 - Sportpark Tussenboerslanden - 19.00 uur
3 okt.
Lucina Bolding - De Schalle - 20.30 uur
10-16 okt. Afrikaloop
Elke 1e zaterdag t/m mei
Elke maandag

Postzegelbeurs - de Schalle - 9.00-13.00 uur
Koor Timeless oefent in de Schalle - 19.30-21.30 uur

ACTIVITEITEN BIBLIOTHEEK MEPPEL
Bibliotheek Meppel gaat voorzichtig weer van start met activiteiten. I.v.m. de Coronamaatregelen geldt dat
men zich voor alle activiteiten vooraf moet aanmelden. Dit kan via de mail: info@bibliotheekmeppel.nl.
We starten met het Taalcafe
Wil je de Nederlandse taal beter leren spreken en begrijpen of ken je iemand die dat wil? Kom dan naar
het Taalcafé. Je leert nieuwe mensen kennen waarmee je ervaringen kunt delen. Samen met een taalcoach
bespreek je verschillende onderwerpen. Elke woensdagochtend van 10.00 tot 10.45 uur, Marktstraat 27,
Meppel. Toegang is gratis.
Ook is Anna Zagrajek van het Taalpunt weer aanwezig op dinsdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur.
Seniorweb:
Elke donderdagmorgen van 11.00 tot 13.00 uur is er het tabletcafé en informatiedesk van Seniorweb Meppel
voor alles op het gebied van uw PC, laptop en e-books.
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Bouwtekeningen &
Grootformaat
posters
Grootformaat tekening of poster nodig? Dan ben je bij ons aan het juiste adres.
Wil je een kopie of scan van een bestaande tekening of een print van een pdf?
Het kan allemaal!

Bouwtekeningen

DE MOLEN

Noteboomstraat 68 | 7941 XA Meppel | T 0522 255449

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

drukkerij@kleen.nl | www.kleen.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

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

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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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

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

