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

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

40e jaargang nr. 22, 24 november 2020

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
Noteboomstraat 68

7941 XA Meppel

telefoon 0522 255 449

De volgende Molen verschijnt op 8 december 2020.
Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk
woensdag 2 december 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

WIE KLEURT HET ALLERMOOIST?

Handelsvereniging Nijeveen organiseert Sint kleurwedstrijd
Heb jij al iets moois gemaakt voor Sinterklaas? Nu de Sint thuis blijft werken en logeert in het Grote Pietenhuis willen we hem verrassen met heel veel tekeningen van de kinderen uit Nijeveen. In deze ‘Molen’
vind je een mooie kleurplaat die je zelf kunt versieren en in kunt kleuren.
Maak kans op een leuke prijs
Wie voor 1 december de kleurplaat inlevert bij Camping De Kolderkamp, Kolderveen 15, maakt bovendien
kans op een leuke prijs. Ook is er een mooie samenwerking met de beide scholen in Nijeveen. Alle basisschoolkinderen krijgen de kleurplaat in de klas uitgedeeld en kunnen deze op school weer inleveren. Doe
je best! Maak er iets moois van. Heel veel plezier en succes!
Handelsvereniging Nijeveen
De Sinterklaascommissie

OPBRENGST COLLECTE ALZHEIMER NEDERLAND
De collecte van Alzheimer Nederland heeft in Nijeveen in de week van 2 t/m 7 november € 1122.09 opgebracht. De organisatie Hilly Benak en Betsy Wamsteeker bedankt hiervoor alle gevers en collectanten.
Voor een toekomst zonder dementie
Aandacht voor dementie is noodzakelijk, want 1 op de 5 mensen krijgt dementie. Op dit moment leven
ruim 280.000 mensen in Nederland met deze ziekte. De verwachting is dat het aantal mensen met dementie explosief stijgt naar ruim een half miljoen (!) in 2040. Daar moet iets aan gedaan worden. Met meer
onderzoek komen we dichter bij een toekomst zonder dementie voor onze kinderen én kleinkinderen.
Opbrengst - De collecteweek draagt hier in belangrijke mate aan bij. Alzheimer Nederland bedankt iedereen
in Nijeveen die hieraan heeft meegeholpen.
Doneren nog steeds mogelijk - Collectant gemist, maar nog wel willen bijdragen? Ga naar www.onlinevooralzheimer.nl en doneer in de bus van Alzheimer Nederland.
Volgend jaar ook meehelpen? - Wilt u in 2021 ook uw steentje bijdragen door mee te helpen als collectant?
Alzheimer Nederland is hier blij mee. U kunt zich opgeven via www.alzheimer-nederland.nl/collecteren

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

Kwekerij en tuincentrum

BERT VISSCHER v.o.f.
Kolderveen 21 7948 NG Nijeveen Tel. 0522-491853

KERSTBOMEN
vers van onze eigen kwekerij

Zelf uitspitten/afzagen op de kwekerij € 12,50 per boom
VOLG DE AANWIJZINGEN VAN ONZE MEDEWERKERS OP
EN MONDKAPJE VERPLICHT
Openingstijden DECEMBER:
Maandag 10-17 uur
Dinsdag t/m Vrijdag 8-18 uur
Zaterdag 8-17 uur

www.bertvisschervof.com

SIGAAR NOMINATIES 2020!!
Het loopt weer langzaam richting het eind van het jaar en dat betekent voor de inwoners van Nijeveen altijd
dat er langzaam maar zeker een lichte opwinding groeit. Want, wie zal dit jaar de glorieuze winnaar zijn
van de Wakker Nijeveen Sigaar van het Jaar 2020? Natuurlijk, het is een vreemd pandemiejaar geweest met
vele beperkingen en de uiteindelijke uitreiking zal ook niet op de vertrouwde manier in de Schalle kunnen
worden gehouden, maar Wakker Nijeveen zal Wakker Nijeveen niet zijn als daar geen creatieve oplossing
voor wordt bedacht.
De vraag aan jullie is wie dit jaar de nominaties verdienen? Wie heeft het dorp dit jaar op opmerkelijke
wijze op de kaart gezet of van wiens inzet hebben we collectief veel plezier gehad? Mail de naam waarvan
jij vindt dat ze in aanmerking komt voor de Sigaar, inclusief duidelijke motivatie, naar info@wakkernijeveen.
nl of stuur een brief naar Wakker Nijeveen, Raadhuislaan 10, 7948BX in Nijeveen, of gooi de brief daar zelf
in de bus. We zullen te zijner tijd luid van ons laten horen!!

ANNERIE KREMER
& TEAM
Annerie Kremer Uitvaartzorg

0522 - 24 50 21 | www.kremeruitvaartzorg.nl
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DE MOLEN

VOLMACHT|LEVENSTESTAMENT?
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
worden ondertekend.

Stotijn

GOED, INTEGER EN VOORDELIG
GEREGELD BIJ:
T: 0522 - 440 473

notariaat & mediation

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

altijd scherp!

info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.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

Arbeidsongeschiktheidsverzekering
afsluiten? Laat je goed adviseren!
Loop snel even
Voor zelfstandig ondernemers is een arbeidsongeschiktheidsverzekering
(aov) een
bijbelangrijk
ons binnen.
must. Maar sluit er niet zomaar een af! Juist omdat de aov zo
is, moet
Het afkan
ookadvies.
je goed uitzoeken welke dekking bij jou past. Sluit er nooit een
zonder
zonder afspraak!

Zo verzeker je niet te weinig, maar ook niet te veel.
Wie niet in loondienst werkt, kan geen aanspraak maken

Het kan zomaar zijn dat je met een lager verzekerd bedrag

op een wettelijke uitkering bij arbeidsongeschiktheid.

ook uit de voeten kunt.

Als ondernemer kun je daardoor snel in de problemen
komen: je inkomen valt meteen voor 100% weg. Een aov

De voorwaarden zijn complex

is daarom een belangrijk vangnet voor elke zelfstandig

Daarnaast zijn de voorwaarden van de aov best

ondernemer. Die verzekering zorgt voor een maandelijkse

ingewikkeld. Een adviseur kan je daar doorheen loodsen

uitkering op het moment dat je arbeidsongeschikt raakt

en uitleggen wat de verschillen zijn tussen de diverse

door een ongeval of een ziekte.

arbeidsongeschiktheidscriteria. Heb je al nagedacht
tot wanneer je een uitkering zou willen ontvangen?n

are

p
Misschien kan je kiezen voor een eigenrisicoperiode.
| S

Ingewikkelder dan je denkt

len

ta een tijdje uit te
Als je genoeg gespaard hebt om hetBenog

Mooi, je kunt online even snel zo’n verzekering afsluiten:

|

n
zingen als je ziek wordt, scheelt
ene dat weer in de premie.

zó geregeld dus. Dat is waar, maar is het dan ook goed

sio

n

geregeld? Vaak is dat helaas niet het geval. Een aov zit

e
Ingewikkeld is ook de
| Ponderhoudsregeling, waarbij het

ingewikkelder in elkaar dan je denkt. Regel 1 bij de aov is

verzekerde ebedrag
wordt aangepast op basis van een
ri

zek

n
nge

er
omzettoetsing.
Dat kan ongunstig zijn als jouw inkomen
| V

dat je deze verzekering écht op basis van je eigen wensen

n

en behoeften moet afsluiten. Voordat je aan de slag gaat, thekewisselt en je net een omzetdip hebt.

ypo

H
moet je jezelf dus afvragen wat je precies voor dekking
nodig hebt. Weet je dan welke vragen je moet stellen?

Interessant voor jou in loondienst?
Ook als je een vaste baan hebt, kan de aov van pas

Je droomhuis gevonden
en snel verhuizen?

Verzeker wat je nodig hebt

komen. Zeker als je een relatief hoog inkomen hebt.

Een van de valkuilen is dat ondernemers hun volledige

Je krijgt maar tot een bepaald maximum een wettelijke

inkomen willen verzekeren. Dat is niet per se fout, maar

uitkering. Het verschil kun je dan voor een deel opvangen

kan wel leiden tot een hoge premie. Vraag jezelf af wat

met een aov.

je echt nodig hebt. Stel je voor dat je arbeidsongeschikt

Kortom: een goed advies kan je behoeden voor verkeerde

raakt: wat worden dan je lasten en hoeveel geld heb je

keuzes. Zeker bij een aov kan dat van groot belang zijn.

Ook dan zijn we er voor jou.

dan nodig? Heb je een partner die zelf verdient? Ga je

Kom je er niet uit? Onze adviseurs staan klaar om je te

misschien minder uitgeven? Hoeveel spaar of beleg je

helpen. Loop gerust even binnen bij ons kantoor aan de

nu? Is het nodig om dat bedrag ook mee te verzekeren?

Nijverheidsweg. Of bel voor een afspraak.

vertrouwd, verzekerd, Veldsink.
Nijverheidsweg 15, Nijeveen

0522 - 490 094

nijeveen@veldsink.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.

Agenda
24 nov.
De Molen nr. 22
27 nov.
Film Den skyldige in Dorpshuis De Schalle. Aanvang: 20.00 uur
28 nov.	Repair Café Meppel - MensA, Witte de Withstraat 2a, Meppel 9.30-13.00 uur - aanmelden via repaircafémeppel@gmail.com
8 dec.
De Molen nr. 23
22 dec.
De Molen nr. 24
22 jan.
Jaarvergadering Oranjevereniging Nijeveen - de Nije - 20.30 uur
19 maart Harm en Roelof - De Schalle
Elke 1e zaterdag t/m mei 	Postzegelbeurs - de Schalle - 9.00-13.00 uur
Elke maandag	Koor Timeless oefent in de Schalle - 19.30-21.30 uur

Van Beek
Schilderwerken

Schoonheidsinstituut
Acne behandelingen
Massages
Zonnestudio
Schoonheidsinstituut
Acne behandelingen
Massages
Zonnestudio

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.

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

BEN JE AL KLAAR VOOR DE
FEESTDAGEN?

Voor al uw schilderwerk
Ons bedrijf kenmerkt zich door
haar goede prijs-kwaliteitverhouding
en staat garant voor
een uitstekende service!

Ervaar BEN
één van
heerlijke en
verkwikkende
JEonze
AL KLAAR
VOOR
DE
Gezichtsbehandelingen op een ontspannen manier met
FEESTDAGEN?
maximale huidverbetering!
Ervaar één van onze heerlijke en verkwikkende
Natuurlijk met veelop
liefde
voor JOUW
huid.met
Gezichtsbehandelingen
een ontspannen
manier
Je huid verdient
het!!
maximale
huidverbetering!
Natuurlijk met veel liefde voor JOUW huid.
Je huid verdient het!!

Klaas van Beek
Scheerweide 35
7948 NX Nijeveen

Tel. 06-16511943
Tel. 0522-750545

Wij hebben HEEL veel aantrekkelijke
cadeautjes,
maar
ook
cadeaubonnen….
Wij hebben
HEEL
veel
aantrekkelijke
cadeautjes, maar ook cadeaubonnen….

E-mail: info@kvanbeekschilderwerken.nl
Website: www.kvanbeekschilderwerken.nl

Dorpsstraat 16, Nijeveen ~ 0522–492315 / 06-23157871
Dorpsstraat
16, Nijeveen ~ ~
0522–492315
/ 06-23157871
Website:
www.beau-nette.nl
E-mail: info@beau-nette.nl
Website: www.beau-nette.nl ~ E-mail: info@beau-nette.nl
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WAT VOOR WINTER
KRIJGEN WE DIT JAAR?

TOYOTA WINTERCHECK

€ 24,95
BEREID UW AUTO VOOR OP DE WINTER MET DE TOYOTA WINTERCHECK
In ons land kan de winter ons verrassen. Dan is het opeens

punten. En als u wilt voor € 19,95 extra ook uw airco, zodat uw

spekglad en dan weer rond het vriespunt én kletsnat. Met de

ruiten de hele winter gegarandeerd vrij zijn van condens. Ga

Toyota wintercheck bent u in ieder geval goed voorbereid. Wij

voorbereid de winter tegemoet en maak nu een afspraak op

controleren dan voor maar € 24,95 uw Toyota op 17 cruciale

toyota.nl/wintercheck.

Actie geldig t/m 31 januari 2021. Neem contact op met de Toyota dealer voor meer informatie en de voorwaarden.

VAN DER LINDE MEPPEL
Meppel, Blankenstein 290, 0522-491258
vanderlinde-meppel.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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Bouwtekeningen &
Grootformaat posters
Grootformaat tekening of poster nodig?
Dan ben je bij ons aan het juiste adres.

Bouwtekeningen

DE MOLEN

Wil je een kopie of scan van een bestaande tekening
of een print van een pdf? Het kan allemaal!

Scan-, print- en kopieerservice

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Noteboomstraat 68 | 7941 XA Meppel | T 0522 255449
drukkerij@kleen.nl | www.kleen.nl

60 JARIG HUWELIJK POUL EN GERDA KOSTER
Poul en Gerda zijn woensdag 25 november a.s. alweer 60 jaar getrouwd. Als je het zegt en leest, dan lijkt
het alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. Nou wij denken dat het best speciaal is, 60 jaar lang lief
en leed delen. En dan wil je het vieren met je naasten; je kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden. In
deze ellendige tijd waarin we door het Corona-virus worden “gegijzeld”, is niets meer vanzelfsprekend.
Geen felicitatie door een handdruk, een knuffel of een kus. Niets van dat alles wat je Poul en Gerda zo
graag zou willen geven. Om er dan toch, voor Poul en Gerda nog een onvergetelijke dag van te maken,
hebben we jullie hulp nodig.
We willen een Drive-through organiseren, een rijdende felicitatie zeg maar. Waarbij een ieder wordt uitgenodigd om in de auto of op de fiets langs Poul en Gerda te rijden, een felicitatie over te brengen en weer
verder gaan. Geheel Corona-proof, op afstand, geen fysiek contact en toch aanwezig zijn op het feestje
van Poul en Gerda. Hoe mooi zou het zijn.
Willen jullie de felicitaties overbrengen, Poul en Gerda toch een onvergetelijke dag bezorgen? Kom dan
op zaterdag 28 november tussen 15.00 uur en 17.00 uur naar Scheerweide te Nijeveen.
Daar wachten Pa en Ma op jullie om het toch een beetje samen met iedereen te vieren.
We rekenen op jullie.
Cor, Henri en Arjan

Adverteren?
Kijk op www.kleen.nl/regiobladen/de-molen/ voor de tarieven
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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

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

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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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

