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

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

Wij hebben een nieuw adres:
Industrieweg 3 • 7944 HT Meppel • 0522 78 52 49

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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Noteboomstraat 68

7941 XA Meppel

telefoon 0522 255 449

De volgende Molen verschijnt op 9 februari 2021.
Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk
woensdag 3 februari 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

AMBER VAN DOORN EN THOMAS VISSER KIEZEN VOOR DOS’46

		
De twee Friese korfbaltalenten Amber van Doorn (18) en Thomas Visser (18) treden per direct toe tot de selectie van DOS’46 uit Nijeveen.
De spelers werden al langer gevolgd door de Drentse Korfbal League
club en de huidige omstandigheden hebben de komst versneld.
Normaal gesproken zouden beide spelers van HAVIC na de zomer
overkomen. DOS’46 gebruikt het komende seizoen voor het opbouwen van een nieuwe selectie en daarin past een directe toetreding
prima. Beide spelers zullen de komende periode met de nodige
voorzichtigheid worden ingepast in de selectie.
Van Doorn en Visser zijn beide onderdeel geweest van de succesvolle
HAVIC ploeg die in de jeugd vijf kampioenschappen van Nederland
behaalde. Hoogtepunt voor Van Doorn (afkomstig van kv Harkema)
was daarbij het NK zaal hoofdklasse B-jeugd. “Ik heb dat jaar zoveel
nieuwe energie gehaald uit het korfbal. Ook natuurlijk het moment
dat ik werd geselecteerd voor Nederland U19, waar ik nu nog steeds
enorm dankbaar voor ben, was een hoogtepunt.”
Van Doorn kan met een super goed gevoel op een aantal topjaren bij HAVIC terugkijken, maar wil nu kijken
in hoeverre ze zich kan door ontwikkelen. “In de Korfbal League spelen is dan toch wel de droom en die
hoop ik zo snel mogelijk bij DOS’46 te realiseren. Mijn gevoel zegt dat ik deze nieuwe droom het beste in
Nijeveen kan realiseren.”
Visser kreeg zijn opleiding bij kv Invicta en heeft als ambitie het spelen in de Korfbal League: ”DOS’46 lijkt
me een leuke vereniging met veel jonge talentvolle spelers. Ik denk dat DOS’46 een club is met ambitie
waar ik me verder kan ontwikkelen.”
De HAVIC-droom van beide spelers stopt hiermee en zal hopelijk overgaan in een erg mooie periode in het
rood-zwart van DOS’46. De TC van DOS’46 is erg blij met de keuze van de twee korfbaltalenten.
Van Doorn heeft een boodschap aan de supporters van DOS’46: “Ik hoop snel mogelijk DOS’46 haar trouwe
supporters langs de lijn te zien, die brengen zoveel sfeer mee, daar kan ik erg van genieten. Dan hoop ik
er met z’n allen een heel mooie tijd van te maken!”
Vissers boodschap aan supporters : “Ik kijk er erg naar uit om te mogen korfballen in de Eendracht, die
hopelijk snel weer gevuld is met supporters!”

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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HERSENSTICHTING COLLECTE IN NIJEVEEN ONLINE!
Van 1 t/m 6 februari vindt de 25e Hersenstichting collecteweek plaats. Door de huidige coronamaatregelen kunnen
we dit jaar niet huis-aan-huis collecteren, daarom hebben
de organisatoren van de Hersenstichting collecte in Nijeveen
een online collectebus gemaakt. De Hersenstichting wil graag
veel geld inzamelen voor Hersenonderzoek. Uw en jouw
donatie is van harte welkom in deze online bus. Alvast heel
hartelijk dank!
Door het scannen van de QR code kom je bij de online collectebus, waar je heel eenvoudig een donatie
kunt doen.
1 op de 4 mensen heeft een hersenaandoening. Een hersenaandoening, zoals een hersenbloeding, zet het
leven op zijn kop. Van patiënten, maar óók van de mensen in hun omgeving. En waar de Hersenstichting
zich echt zorgen om maakt: hersenaandoeningen zijn hard op weg de grootste ziekte van Nederland
te worden. Ruim 4 miljoen mensen hebben een hersenaandoening, denk aan dementie, parkinson, een
beroerte, depressie of hersenletsel na een ongeluk. En het aantal mensen met een hersenaandoening
zal tot 2040 explosief stijgen. Samen kunnen we het stoppen. De Hersenstichting zet alles op alles voor
gezonde hersenen voor iedereen. We investeren in veelbelovende en baanbrekende oplossingen om
hersenaandoeningen te voorkomen, af te remmen of te genezen. Alleen samen kunnen we het door een
hersenaandoening veroorzaakte leed stoppen. We hopen op een mooie collecteopbrengst uit Nijeveen.
Namens Amanda Zwier, Ginie Lensen en Trieneke Evers
https://hersenstichting.digicollect.nl/hersenstichting-collecte-nijeveen/
gedoneerd?utm_source=digicollect&utm_medium=email&utm_campaign=hersenstichting
Ook is het mogelijk om een gift over te maken t.n.v. Hersenstichting in Den Haag
NL18 INGB 0000 000 860

URZO
Damesmode
Slaapcomfort

Noteboomstraat 7
7941
XD Meppel
Bedrijfskleding
T 0522 - 25 28 21
Regenkleding
www.urzo.nl

GORDIJNEN
ZONWERING

PVC VLOEREN
TAPIJT

Huishoudtextiel

tel. 05220 - 61022

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

Historisch lage hypotheekrente!
De hypotheekrente is gedaald naar

Op dit moment ligt de 10-jaarsrente met Nationale Hypotheekgarantie (NHG)

rond 1%. Een goed moment dus om een (eerste) woning aan te kopen, of om
uw hypotheek over te sluiten. Ook kan het profijtelijk zijn om energiebesparende

Je droomhuis gevonden
en snel verhuizen?

maatregelen uit te voeren zoals bijv. zonnepanelen.
Voor starters op de woningmarkt is de

Kijk ook altijd naar de voorwaarden van de

overdrachtsbelasting afgeschaft. Besparing van

geldverstrekker en vergelijk de aanbieders.

2% op het aankoopbedrag van uw woning.

Dat is wat wij standaard doen.

Ook dan zijn we er voor jou.
Onze hypotheekafdeling, bestaande uit

Wat u altijd mee moet nemen in uw

overwegingen: De hypotheekrente is slechts

John Slagter, Anke Faber, Anouk Baas en

onderdeel van een totaal hypotheekadvies.

Sijtze Faber, staat u graag te woord.

vertrouwd, verzekerd, Veldsink.
Nijverheidsweg 15, Nijeveen

0522 - 490 094

nijeveen@veldsink.nl

Nijverheidsweg 10
7948 NE Nijeveen
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T 0522 49 26 80
F 0522 49 26 74

veldsink.nl

info@kroesnijeveen.nl
www.kroesnijeveen.nl

DE MOLEN

OOK IN 2021 GAAN WE GEWOON
DOOR WAAR WE GOED IN ZIJN!
TRANSACTIES IN JANUARI
V.
.
O
HT

T
H
C
KO

C
O
K
ER

V

VER

Polderstraat 35, Nijeveen
Vraagprijs € 215.000,-

Oude Veerweg 10, Zwolle
Vraagprijs € 850.000,-

T
H
C
KO

D
R
U
HU

VER

VER

Stationsstraat 10, Steenwijk
Vraagprijs € 525.000,-

Raadhuisstraat 1D, Peize
Huurprijs 885,- per maand

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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COACHINGSTRAJECT POPSPORT VOOR JONGE DRENTSE POP-ACTS
Bands, singer-songwriters, urban-acts en dj/producers uit
Drenthe kunnen zich weer aanmelden voor het coachingstraject Popsport voor 14 tot 21 jarigen. Alle deelnemers kunnen
drie maanden lang workshops volgen en krijgen persoonlijke
begeleiding om zichzelf te ontwikkelen, zowel muzikaal als
op het gebied van sociale media en performance. Aanmelden
kan tot 12 maart 2021 via www.popsport.nl.
Online
Evenals voorgaande jaren begint Popsport Drenthe in maart
met een regionale kick-off. Het programma wordt afgesloten
met een presentatie, waarin de acts laten zien hoe zij zich
ontwikkeld hebben. De winnaar stroomt door naar het landelijke traject.
Naar verwachting wordt Popsport dit jaar volledig online uitgevoerd. “Uiteraard hebben we het liefst een
traject waarin acts elkaar kunnen ontmoeten en optredens vanzelfsprekend zijn, maar door corona is alles
anders. Gelukkig biedt een online programma ook kansen. Interessante coaches die normaal gesproken
onbereikbaar zijn door te grote afstanden, zijn nu beschikbaar voor online coachingsessies,” zegt Erik de
Vries, coördinator van het regionale traject.
Afgelopen jaar werd Popsport Drenthe ook grotendeels online afgelegd. Hierdoor verschoof de focus van
podiumpresentatie naar branding. Door workshopsessies van onder andere Knelis Meijer en Lara Harbers,
kregen deelnemers tips over het ideale moment voor een bericht op sociale media en leerden ze van Lara
Harbers hoe ze hun songs en verhaal online levendig en interessant kunnen maken.
Popsport Drenthe
Popsport Drenthe is het regionale begeleidings- en coachingstraject van Stichting Kunst & Cultuur in samenwerking met coaches en Popsport landelijk.

Kwekerij en tuincentrum

BERT VISSCHER v.o.f.

Kolderveen 21 7948 NG Nijeveen Tel. 0522-491853 www.bertvisschervof.com

TOT EN MET 9 FEBRUARI MOGEN WIJ U NIET MEER
OP ONS TUINCENTRUM ONTVANGEN
- voor beplanting
- voor voer voor uw dieren
- voor overige artikelen
geldt:
U kunt dit bij ons bestellen en dan wordt het bij U thuis bezorgd.
Afhalen mag volgens de coronamaatregelen helaas niet!

Alles voor 13 uur besteld, is dezelfde dag nog in huis*
* in de regio, anders wordt in overleg een bezorgdatum gepland
* op zondag wordt niet bezorgd

U kunt bestellen via 0522-491853, mail@bertvisschervof.com
of via whatsapp op 0624796114
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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

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
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DE MOLEN
ACTIE ‘MENSEN MAKEN MEPPEL’ MOET AANTAL VRIJWILLIGERS VERDUBBELEN
Op 18 januari start de publiekscampagne van Mensen maken Nederland. Het is het motto van het Nationaal
Jaar Vrijwillige Inzet 2021 dat in heel Nederland met vrijwilligers gevierd wordt. In de gemeente Meppel
nemen Welzijn MensenWerk en Meppelvoorelkaar het voortouw met de actie ‘Mensen maken Meppel”.
Zij roepen vrijwillige helden op om zich te laten interviewen. Daarnaast organiseert Meppelvoorelkaar een
borrel waar men online kan kennismaken met andere vrijwilligers en potentieel vrijwilligerswerk. Het doel
is het aantal vrijwilligers in de gemeente dit jaar te verdubbelen.
Lokale helden - Via het vrijwilligersplatform Meppelvoorelkaar zijn in de gemeente Meppel al 3.000 matches
gemaakt met vrijwilligers die samen zo’n 90.000 uur aan vrijwilligerswerk hebben gedaan de afgelopen 4
jaar. Dit grote aantal lokale helden maakt samen de gemeente Meppel mooier, socialer, groener, diervriendelijker of gewoon gezelliger.
Ondanks de mooie aantallen vrijwilligers zijn er op Meppelvoorelkaar nog veel open hulpvragen. Zo is er
behoefte aan handige helpers, chauffeurs om cliënten van a naar b te brengen en wandelmaatjes.
Verhalen - Het vrijwilligersplatform gaat dit jaar ervaringen van vrijwilligers verzamelen, om meer mensen
te enthousiasmeren voor vrijwilligerswerk. Vrijwilligers worden opgeroepen om hun verhaal te vertellen
aan Lianne Dolstra, projectleider van Meppelvoorelkaar. ‘’We laten daarmee graag zien hoe mooi het is
om je vrijwillig in te zetten voor anderen en dat dat op hele diverse manieren kan.’’
VrijMiBo - Om de bestaande vrijwilligers te bedanken en nieuwe vrijwilligers een kans te geven kennis te
maken met andere vrijwilligers en organisaties, organiseert Meppelvoorelkaar de VrijwilligersMixBorrel op
11 februari 2021. Samen zal er gebrainstormd worden over hoe in de gemeente Meppel in 2021 het aantal
vrijwilligers kan verdubbelen. Dolstra: ‘’Met deze prikkelende en ambitieuze vraag dwingen we onszelf en
alle aanwezigen om creatief te denken. Daar komen vast mooie ideeën uit. Alle vrijwilligersorganisaties,
vrijwilligers die wel of niet bij een organisatie zijn aangesloten en andere mensen die een steentje bij willen dragen zijn van harte uitgenodigd’’.
Om aan te melden voor de online borrel of een interview, kijk op www.meppelvoorelkaar.nl.

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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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, oever21@xs4all.nl, www.fysionijeveen.nl. Behandeling volgens afspraak.
FYSIOTHERAPIE PRIMA LIFE Nijeveen, Fysiotherapie, Sportfysiotherapie, Kinderfysiotherapie, Specialisatie
nieuwe knieën en heup en kruisbandletsel. Op verzoek huisarts is behandeling aan huis ook mogelijk. In
Dorpshuis De Schalle, Nieuweweg 27, 7948 AA Nijeveen. Tel.nr.: 0522-237530
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
TANDHEELKUNDIG CENTRUM NIJEVEEN, Dorpsstraat 6d, 7948 BR Nijeveen, tel. 0522-492338. Behandeling
volgens afspraak. Spoeddienstregeling te beluisteren via het antwoordapparaat of www.tandartsnijeveen.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

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!

www.kleen.nl

COACHPRAKTIJK NIKA, Carola Bouman te Nijeveen, 06-22060552, www.coachpraktijknika.nl

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

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
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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

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

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

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

