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 13 oktober 2020.
Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk
woensdag 7 oktober 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

INLEVERDATUM VOLGENDE MOLEN
Wilt u de kopij voor de volgende Molen op tijd inleveren. Wij moeten deze nl. vóór het weekend afgerond
hebben. Alvast hartelijk bedankt.
De redactie

SERVICEPUNT BIBLIOTHEEK NIJEVEEN
Vanaf dinsdag 29 september is het servicepunt van de bibliotheek de Schalle weer normaal geopend.

VOORVERKOOP LUCINA BOLDING MET HET PROGRAMMA “60 EN NOG WAT” IN DE SCHALLE
Woensdagavond 30 september van 19.00 tot 20.30 uur is er voorverkoop in de Schalle voor het optreden
van Lucina Bolding op 3 oktober in de Schalle. Kaartje kosten € 12,50 incl. 1 consumptie na de voorstelling,
er is Coronaproof plek voor 80 personen.

BEPERKTE ACTIVITEITEN BUURTKAMER KERSPEL NIJEVEEN
In de Buurtkamer in het Kerspel te Nijeveen worden weer heel beperkt en volgens de regels van Corona
activiteiten georganiseerd. Er is nog geen agenda net als voor de Corona. Maar op de dag dat de buurtkamer open is, dat is op de dinsdag en de vrijdag, gaan ze kijken wat voor activiteit er gedaan kan worden.
Maar wel is iedereen welkom voor een gezellig kopje koffie of een babbeltje of een gezelschapsspel wat
er gedaan kan worden.
Bij de Coop in Nijeveen is er een actie bij de inleverautomaat voor de flessen en kratten. Het statiegeld kun
je doneren voor een goed doel. In de maanden oktober, november en december is de opbrengst van het
statiegeld voor de Buurtkamer. Hier kunnen ze dan activiteiten voor doen, of bijvoorbeeld spelletjes voor
aanschaffen. Een hele mooie actie waar de Buurtkamer blij mee is.

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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DE MOLEN

Waarom je dit jaar nog een energielabel
aan moet vragen
Een energielabel geeft informatie over de energieprestatie Loop
van je woning.
Alle
snel even

woningen in Nederland hebben er een. Dit is in veel gevallen
voorlopig
bijnog
onseenbinnen.

label. Wij raden je aan om deze nog vóór 31 december om Het
te zetten
een definitief
kan inook
label. Waarom? Dat leggen we je graag uit.

zonder afspraak!

Aanvraagkosten stijgen fors

Energielabel verplicht bij verkoop

Een belangrijke reden zijn de kosten van de aanvraag.

Ga je je eigen woning verkopen? Dan ben je verplicht

Om een energielabel aan te vragen betaal je nu € 7,50,

een energielabel aan te leveren. Zorg er in dat geval

maar vanaf 2021 gaat de prijs omhoog naar € 100 tot

voor dat je deze vóór 31-12-2020 hebt aangevraagd.

€ 200. Het label is dan wél uitgebreider onderbouwd.

Het energielabel blijft 10 jaar geldig dus ook als de
verkoop nog niet op korte termijn in zicht is, loont het

Uitgebreider energielabel kost meer tijd

om het label nu nog aan te vragen.

Voor woningen is de grootste verandering dat het

Vraag het energielabel aan via

huidige Vereenvoudigd Energielabel (VEL) verdwijnt.

www.energielabelvoorwoningen.nl.

ren
Spa
|
len
Energielabel verbeteren?
daarvoor in de plaats. Dat verklaart de hogere kosten.
eta
B
|
Doe eerst de labelcheck, dan
Nu kun je als woningeigenaar nog zelf online een
nen de aanvraag
e
o
si
Net als bij bijvoorbeeld
aantal woningkenmerken doorgeven, waarna het label
Pen koelkasten en wasmachines,
|
en van A tot en met G. Met een
lopen energielabels
op afstand wordt vastgesteld. Dit is snel en relatief
ring
e
k
ze
A-label
eenvoudig.
Ver heb je een energiezuinige woning. Bij
|
ken
Vanaf 1 januari 2021 vraag je een energielabel aan
the labelklasse G zijn er veel verbetermogelijkheden op
o
p
y
het gebied van energieprestaties.
door een afspraak te maken met een vakbekwaamH
Een uitgebreider en nauwkeuriger energielabel komt

energieadviseur. Die komt langs en bekijkt in
gemiddeld 1 à 2 uur tijd de woning. De adviseur

Wil je voordat je je huis verkoopt een hoger label

neemt kenmerken op van de woning waaronder de

registreren? Kijk dan eerst wat je op korte termijn

afmetingen en de aanwezige isolatie en installaties,

kunt doen aan energiebesparende maatregelen en

zoals de cv-ketel en zonnepanelen. Op basis hiervan

vraag daarna het definitieve label aan. Om inzicht te

berekent hij hoeveel energie er nodig is voor

krijgen in het label waar je woning nu in valt, doe je

verwarming, warm water, ventilatie en koeling van de

de labelcheck op www.zoekjeenergielabel.nl.

woning. Zo wordt het energielabel nauwkeuriger en is

Bij De Energie coöperatie Duurzaam Nijeveen krijg je

Je droomhuis gevonden
en snel verhuizen?

snel duidelijkheid welke maatregelen het best bij jouw
Ook dan zijn we er voor jou.

het mogelijk om verbetermogelijkheden op maat aan
te bieden. Deze aanbevelingen voor verduurzaming

huis passen om het energielabel omhoog te krijgen.

komen ook op het label te staan.

Voor advies over passende financieringen kunt u altijd
bij ons terecht.

vertrouwd, verzekerd, Veldsink.
Nijverheidsweg 15, Nijeveen

0522 - 490 094

nijeveen@veldsink.nl
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DE MOLEN

URZO
WONINGINRICHTING
Damesmode
Slaapcomfort
PROJECTINRICHTING
Bedrijfskleding

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECTSTOFFERING

Regenkleding

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

COLLECTEWEEK BRANDWONDEN STICHTING: 4 T/M 10 OKTOBER

Geef om een littekenvrije toekomst
Het belangrijkste moment van het jaar voor de Brandwonden Stichting is ongetwijfeld in oktober. Want dan is
het van 4 tot en met 10 oktober collecteweek. Bij voordeuren van Groningen tot Limburg klinkt die week de
vraag: ‘Hebt u nog wat over voor de Brandwonden Stichting?’ En dan komt het eropaan. Want de Brandwonden Stichting ontvangt geen overheidssubsidie en is grotendeels afhankelijk van de inkomsten uit de collecte.
In de week van 4 tot en met 10 oktober houdt de Nederlandse Brandwonden Stichting de nationale collecteweek. Om ons ideaal te kunnen verwezenlijken – brandwonden littekenloos genezen – zijn we afhankelijk
van alle collectanten die zich voor de brandwondenslachtoffers inzetten. Vandaar onze oproep ‘Geef om een
littekenvrije toekomst’. Want mensen met brandwondenlittekens zijn vaak doelwit van vervelende opmerkingen en leven in een samenleving waarin je met een geschonden uiterlijk jezelf driedubbel moet bewijzen.
Namens de Brandwondenstichting alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.
Rinette Bron

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
Meppel, Blankenstein 290, 0522-491258

3

DE MOLEN

ALGEMENE LEDENVERGADERING ZOWEL FYSIEK ALS ONLINE
Wegens de uitbraak van het Coronavirus is onze Algemene Ledenvergadering ALV in april niet doorgegaan.
Gezien het feit dat er steeds meer activiteiten op een veilige manier kunnen plaatsvinden hebben we nu
de keuze gemaakt dat de vergadering fysiek kan worden bijgewoond en daarnaast online is te volgen.
DATUM:
LOCATIE:
TIJD:		

8 OKTOBER 2020
DE SCHALLE, IN DE GROTE ZAAL en ONLINE!
20.00 UUR (DE ZAAL IS OPEN VANAF 19.45 UUR)

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.
We zouden zeer op prijs stellen wanneer zoveel mogelijk dorpsbewoners van jong tot oud deelnemen aan
onze vergadering zodat we onze dorpsvisie breed gedragen kunnen aanpassen!
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. Voor de vergadering krijgen alle leden
die zich voor online deelname hebben aangemeld een link om in te loggen.
Mogen wij op uw aanmelding rekenen?
U kunt zich voor zowel fysieke als voor online deelname aanmelden via: martin@dorpsverenigingnijeveen.
nl of telefonisch op 0622457540.

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

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

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

201811_0796_FIZZ_Lever_adv_DeMolen_01.indd 2
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Aanmelden als lid van de Dorpsvereniging Nijeveen (DVN)
De Dorpsvereniging Nijeveen is van en voor het dorp. Het bestuur vindt het daarom van groot belang
dat veel Nijeveners zich betrokken voelen bij de DVN.
In ‘gewone’ jaren houden we daarom een ledenwerfactie. Door corona kan dat dit jaar niet.
Daarom doen we via deze weg een oproep om lid te worden van de Dorpsvereniging.
U bent lid voor slechts € 5 per jaar. Vult u onderstaand formulier in?

Ondergetekende geeft zich op als lid van de DVN:
Naam: ……………………………………………….

Voorletters: ……………………

Adres:…………………….………….………………

Postcode: 7948 … Nijeveen

Email: …………………………………………………

Telefoon:……………………………………

Toestemming automatische incasso
Incassant:
Dorpsvereniging Nijeveen
Adres:
Dorpsstraat 53, 7948BM te Nijeveen
Incassant ID:
NL02ZZZ040567740000
Kenmerk machtiging:
Inning jaarlijkse contributie
Door ondertekening van dit formulier geeft u tevens toestemming aan de Dorpsvereniging
Nijeveen om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van
uw rekening af te schrijven wegens jaarlijkse contributie en uw bank om doorlopend een
bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van DVN.
De contributie per jaar bedraagt € 5,00.
Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u deze laten terugboeken.
Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank
naar de voorwaarden.
IBAN: NL………………………………………………………(zie pinpas)
Nijeveen: ……………………….(datum)
Handtekening: ………………………………….
Dit ondertekende formulier kunt u ook bij mij afgeven of per post opsturen.
Adres: C.H. Koster, Dorpsstraat 53, 7948 BM Nijeveen.
Of:
Scannen en als email bericht versturen naar: penningmeester@dorpsverenigingnijeveen.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

Bouwtekeningen
in kleur of zwart-wit

ECHTSCHEIDING|EINDE RELATIE?

www.kleen.nl

Scan-, Print- en Kopieerservice
van

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 op ons kantoor

Noteboomstraat 68 Meppel
T 0522 255449 drukkerij@kleen.nl

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

worden ondertekend.

Stotijn

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

notariaat & mediation

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.

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

INTEGER, DOELGERICHT EN DESKUNDIG
AFGEWIKKELD VIA MEDIATION

altijd scherp!

T: de Wijk 0522 - 440 473
info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

Agenda
30 sept.
Voorverkoop kaarten optreden Lucina Bolding - De Schalle - 19.00-20.30 uur
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
13 okt.
De Molen nr. 19
23 okt.
Film The favourite in Dorpshuis De Schalle. Aanvang: 20.00 uur
27 okt.
De Molen nr. 20
31 okt.	Repair Café Meppel - MensA, Witte de Withstraat 2a, Meppel - 9.30-13.00 uur - aanmelden via
repaircafémeppel@gmail.com
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

ANNERIE KREMER
& TEAM
Annerie Kremer Uitvaartzorg

0522 - 24 50 21 | www.kremeruitvaartzorg.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.
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
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
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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

