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

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
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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
Noteboomstraat 68

7941 XA Meppel

telefoon 0522 255 449

De volgende Molen verschijnt op 23 maart 2021.
Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk
woensdag 17 maart 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

KRENTENBROODACTIE MUZIEKVERENIGING EUPHONIA
Vorig jaar hebben jullie allemaal de krentenbroodactie van de muziekvereniging Euphonia moeten missen,
het was toen helaas niet mogelijk i.v.m. de corona om langs de deur te gaan met onze broden.
Dit jaar gaan we het anders doen. U kunt uw brood/broden per mail, telefonisch (WhatsApp) bestellen
voor 15 maart a.s. Wij zullen dan in de week voor het paasweekend Uw brood/broden corona-proef (met
mondkapje op) bij u aan huis brengen, u kunt dan contant of evt. met pin afrekenen.
De prijzen van de broden zullen zijn:
Krentenbrood
€ 6,50
Rozijnenbrood
€ 6,50
Krentenbrood met spijs € 7,00
Geef bij uw bestelling duidelijk naam en adres door.
Mail-adres: Krentenbroodeuphonia@outlook.com. Tel/whatsapp: 06-48631937
Nogmaals de bestelling voor 15 maart doorgeven, anders heeft de bakker niet genoeg tijd om de broden
op tijd te kunnen bakken.
Commissie krentenbroodactie Euphonia

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

Loop vrijblijvend
bij ons binnen.
Onze deur staat
voor je open.
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Gezinsuitbreiding verandert
ook je financiële situatie.
Ook dan zijn we er voor jou.
Een dikke buik, aanpassingen aan je huis, een babyuitzet, maar wat nog meer?
Met een kleine op komst gaat er een hele nieuwe wereld voor je open. Niemand kan je écht voorbereiden op
het ouderschap, maar op financieel gebied weet jouw adviseur wat je nodig hebt. Dan kun jij met een gerust
hart van deze mooie tijd genieten.

vertrouwd, verzekerd, Veldsink.
Nijverheidsweg 15, Nijeveen

|

0522 - 49 00 94

|

nijeveen@veldsink.nl
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veldsink.nl

DE MOLEN
OPROEP!
Onze ouders, Bertus en Tiny Hamberg hebben 10 jaren in
Nijeveen gewoond aan de Gruttostraat en sinds 2 jaren
wonen ze in Hoogeveen.
Beiden waren ze actief betrokken bij de Koersbal en
Bertus ook bij Welzijn Ouderen in Nijeveen.
Bertus was een aantal jaren voorzitter van de Koersbalvereniging en hij maakte o.a. de bekende ‘oprolmachine
voor de koersbalmat’ die door de leden werd omgedoopt
tot “Bertus” en nog altijd dienst doet, dat is natuurlijk
geweldig!
Waarom nou deze informatie in de Molen, zult u wellicht denken.
Nou, dat heeft een reden! Ze hebben natuurlijk best een tijdje in Nijeveen gewoond en kennen daar veel mensen, wij kennen die mensen
natuurlijk niet allemaal.
Nu wordt Tiny binnenkort 80 en Bertus 82 jaar en zoals bij zoveel
mensen, zit in deze Coronatijd, een groot feest er helaas niet in.
Nu lijkt het ons wel heel erg leuk om ze te verrassen met veel post.
Vandaar ook onze vraag, heeft u onze ouders gekend en/of lijkt het
u leuk om ze te feliciteren? Dan willen wij u vragen om een kaartje te
sturen. Het is de bedoeling om alle kaartjes te verzamelen en ze op
28 maart (verjaardag van Tiny) aan te bieden.
Uw kaartje kan gestuurd worden naar Mieke Bartelds-Hamberg, Muurlinck 9, 7943 LP in Meppel.
Wij hopen op veel kaartjes en willen u dan ook bedanken voor de genomen moeite!
Heel, heel hartelijk dank namens de kinderen en kleinkinderen.

Boekenkoerier gevraagd

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

De bibliotheek vraagt een boekenkoerier
om twee keer per week boeken
van en naar de bibliotheek in Meppel
en het servicepunt in Nijeveen te brengen.

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.

Reiskosten worden vergoed.
Voor vragen kunt u mailen naar
info@bibliotheekmeppel.nl   

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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HOVENIERSBEDRIJF

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

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

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

aanleg | onderhoud | renovatie | advies

Agenda

VACATURE:

9 maart De Molen nr. 5
9 maart	Online masterclass 'Steun je puber!;
Bibliotheek Meppel - en heb het zelf ook
leuk! - 19.30 uur
11 maart	Kerkcafé De Ontmoeting; Netflix avond
The Two Popes - 20.30 uur
23 maart De Molen nr. 6
6 april
De Molen nr. 7
20 april
De Molen nr. 8
4 mei
De Molen nr. 9
18 mei
De Molen nr. 10
1 juni
De Molen nr. 11

Op zoek naar een

hulp in de huishouding
Deze moet flexibel zijn qua werktijden
Info: dekkerb@telfort.nl

BIBLIOTHEEK MEPPEL
De bibliotheek is nog steeds een afhaalpunt.
De openingstijden zijn gewijzigd.
Vanaf nu staan we graag voor u klaar van maandag t/m donderdag van 14.00 – 17.00 uur.
Kijk voor meer informatie op www.bibliotheekmeppel.nl/openingstijden

STEUN JE PUBER! - EN HEB HET ZELF OOK LEUK!
Dinsdag 9 maart om 19:30 uur geeft Femke Wester van @sterknaarschool i.s.m. Bibliotheek Meppel een
gratis online masterclass 'Steun je puber! - en heb het zelf ook leuk!
Wat wil je voor je kind? Wat is het aller, allerbelangrijkste?
Als we er even over nadenken, weten we best welke kernwaarden we onze pubers mee willen geven in
hun leven. Met advies en wijzende vingertjes hoef je inderdaad niet aan te komen als ouder, maar er zijn
echt veel manieren om je pittige puber te bereiken en ze díe steun te geven en ze juist de eigenschappen
aan te bieden die jij je kinderen zo gunt ‘als ze later groot zijn.’
Hoe dan?
Tijdens de on-line masterclass ‘Steun je Puber (en heb het zelf ook nog een beetje leuk)’ kijken we naar
hoe een puber werkt (qua hormonen, hersenontwikkeling, biologie) en wat zijn of haar basisbehoeftes
zijn, neem je je eigen wensen en puberirritaties onder de loep en krijg je een stel praktische tips om het
thuis én relaxed te houden én je puber de steun en opvoeding te kunnen bieden die ze (ondanks dat ze
het tegendeel beweren} nog zo heel hard nodig hebben.
Aanmelden
Doe je mee? Stuur dan een mail naar info@bibliotheekmeppel.nl. Nadat jouw aanmelding is verwerkt ontvang je van ons een e-mail met deelnamelink, zodat je de online masterclass bij kan wonen.
Meer informatie vind je op www.bibliotheekmeppel.nl
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Algemene Ledenvergadering 2021 ONLINE DE

MOLEN

Omdat wij niet verwachten dat vanwege COVID-19 het dit voorjaar mogelijk is om de ALV in De

ALGEMENE
LEDENVERGADERING
ONLINE
Schalle te kunnen
organiseren hebben we2021
besloten
om dit jaar de ALV online te houden.

Omdat
wijditniet
vanwege
het20.00
dit voorjaar
We gaan
doenverwachten
via Teams opdat
donderdag
15 COVID-19
april 2021 om
uur.
mogelijk is om de ALV in De Schalle te kunnen organiseren hebben we
besloten
omvoor
dit jaar
dedeelname
ALV online
houden.
U kunt zich
online
aantedeze
ALV aanmelden via:
We
gaan
dit
doen
via
Teams
op
donderdag
15 aprilop2021
om 20.00 uur.
martin@dorpsverenigingnijeveen.nl of telefonisch
06-22457540
U kunt zich voor online deelname aan deze ALV aanmelden via: martin@
dorpsverenigingnijeveen.nl
of telefonisch
op 06-22457540.
Het jaarverslag van DVN is vanaf
15 maart beschikbaar
op onze website
Het
jaarverslag
van
DVN
is
vanaf
15
maart
beschikbaar op onze website www.dorpsverenigingnijeveen.nl.
www.dorpsverenigingnijeveen.nl.
Wilt
versievan
vanhet
hetjaarverslag
jaarverslag
ontvangen?
Neem
contact
ophet
met het secretariaat
Wiltuugraag
graag de
de papieren
papieren versie
ontvangen?
Neem
dandan
contact
op met
via
06-22015816.
secretariaat
via 06-22015816.
Nog geen lid?
U bent lid voor slechts € 5,00 per jaar. Vult u onderstaand formulier in?
Nog geen lid?
Ondergetekende geeft zich op als lid van de DVN:
U bent lid voor slechts � 5,00 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 uw pinpas)
Nijeveen: ……………………….(datum)
Handtekening: ………………………………….
Dit ondertekende formulier kunt u afgeven of per post opsturen naar C.H. Koster, Dorpsstraat 53,
7948 BM Nijeveen.
Of: scannen en als email bericht versturen naar: penningmeester@dorpsverenigingnijeveen.nl

Zuideinde 53, Meppel | (0522) 25 27 21 | info@lever.nl | www.lever.nl
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Wij bezorgen ook in Nijeveen

CHRISTIAN DEKKERS KIEST VOOR DOS’46
Christian Dekkers (28) heeft bekend gemaakt zijn korfbalcarrière vanaf volgend
seizoen voort te zetten bij DOS’46. De in Wolvega woonachtige Dekkers speelt
nu bij LDODK/Rinsma Modeplein en speelde daarvoor achtereenvolgens bij Nieuwerkerk, KCC/CK Kozijnen en Blauw-Wit (A).
“De reden waarom ik voor DOS’46 kies is omdat ik graag het plezier weer terug
wil vinden in het spelletje. Ik kijk uit naar volgend seizoen in hopelijk weer een
volle Eendracht." De TC van DOS’46 is blij met de komst van Dekkers en hoopt dat
hij zijn specifieke schutterskwaliteiten zal gaan etaleren in ons rood-zwarte tenue.

"Uw Pedicure in omgeving Nijeveen / Meppel"
"Uw Pedicure in omgeving Nijeveen / Meppel"

Wij voeren verschillende behandelingen uit o.a.:

"Uw
Pedicure
in omgeving
Nijeveen
/ Meppel"/ Meppel"
"Uw
Pedicure
in omgeving
Nijeveen

Verwijderen van eelt
Wij voeren verschillende behandelingen uit o.a.:
Verwijderen van een likdoorn
Wij voeren verschillende behandelingen uit o.a.:
Verwijderen
van
eelt
Wij voeren verschillende behandelingen uit o.a.:
Verwijderen van eelt
Behandelen van een ingroeiende teennagel
Verwijderen
van
eelteen likdoorn
Verwijderen
van
Verwijderen
van een
likdoorn
Teennagels knippen
Verwijderen
van
eeneen
likdoorn
Behandelen
van een
ingroeiende
teennagel
Behandelen
van
ingroeiende
teennagel
Teennagels
lakken
Teennagels
knippen
Behandelen van een ingroeiende teennagel
Teennagels knippen
Teennagels lakken

Teennagels knippen

Teennagels lakken

Teennagels lakken
Desiree Lindhout

Desiree Lindhout
Burg. Weimalaan 27
7948 AL Nijeveen
Tel.Desiree
06 – 11848796
Lindhout

Desiree Lindhout

Burg. Weimalaan 27
7948 AL Nijeveen
Tel. 06 – 11848796

Tel. 06
Tel.
06––11848796
11848796

info@voetverzorging-lindhout.nl
www.voetverzorging-lindhout.nl

Burg.
Weimalaan
info@voetverzorging-lindhout.nl
Burg. Weimalaan
27 27
www.voetverzorging-lindhout.nl
7948
ALNijeveen
Nijeveen
7948 AL

info@voetverzorging-lindhout.nl
info@voetverzorging-lindhout.nl
www.voetverzorging-lindhout.nl
www.voetverzorging-lindhout.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

KERKCAFÉ DE ONTMOETING
NETFLIX avond ‘The Two Popes’ – 11 maart – 20.30 uur
We beginnen wat nieuws in de samenwerking: ‘Kerkcafé De Ontmoeting’.
We gaan daar in de toekomst allerlei verschillende programma’s onderbrengen.
Programma’s die voorheen door het Kerkcafé werden georganiseerd en programma’s die onder De Ontmoeting draaiden. Er is geen vaste groep, en je hoeft niet lid van een kerk te zijn. Iedereen is welkom om
mee te doen en aan te sluiten voor een bepaald programma of avond. In alle vrijheid dus!
Start met Netflix avond
We willen in deze barre tijden van corona waarin we niet kunnen samenkomen beginnen met een gezamenlijke NETFLIX-avond. Je moet dus wel een abonnement bij Netflix hebben voor deze keer.
Wat is het idee: iedereen kijkt thuis op eigen gelegenheid de film. Als eerste film kiezen we voor ‘The Two
Popes’. Werkelijk een prachtige film om te zien. Dat is dus al smullen. Donderdagavond 11 maart vanaf
20.30 uur kun je dan meedoen met de online ontmoeting waarbij de film centraal staat.
Doe je mee?
Meld je dan aan bij één van de organisatoren van ‘Kerkcafé De Ontmoeting’. Je krijgt dan van tevoren wat
achtergrondinfo over de film en wat kijkvragen die ons TEAMS-gesprek wat meer richting kunnen geven.
Als er voldoende belangstelling is, gaan we dit vaker doen. Zolang het door corona niet mogelijk is om samen te komen, gaan we op zoek naar een andere manier van elkaar ontmoeten. Met andere films, andere
programma’s en onderwerpen. Heb je suggesties? Laat het ons ook vooral weten.
Leuk!
Interesse? Of wil je op de hoogte blijven?
Meld je dan aan bij één van ons:
Geertje de Boer, deboery@kpnmail.nl,
Barbera Kroes, barberakroes@gmail.com
Tineke Knorren, tineke.knorren@gmail.com

Klaas Neutel, klaas@famneutel.nl
René Kok, kokhal@xs4all.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, 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
COACHPRAKTIJK NIKA, Carola Bouman te Nijeveen, 06-22060552, www.coachpraktijknika.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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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

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

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

