
Samen maak je het verschil

Containerverhuur: 
Voor al uw bouw- en sloopafval

www.oosterhuis-bv.nl

GEVRAAGD
OUD IJZER EN

METALEN
METAALHANDEL

M. v.d. Gaag
Tel. 0522‑491984 

Mobiel 06‑23749066

DE MOLEN

BEGIN DE DAG 
GOED

MET BROOD 
VAN

Bakkerij 
Strijker

Dorpsstraat 13
7948 BL  Nijeveen

Tel. 0522 - 49 12 08

www.strijkerbrood 
enbanket.jouwweb.nl

h.strijker@online.nl

Knipschuur
Hairstylist

Sonja van der Linde

Klosseweg 4 
7946 KH  Wanneperveen
Tel. 0522-492634

Open op afspraak:

dinsdag 9.00 - 20.00 uur
donderdag 9.00 - 20.00 uur

Dorpshuis
DE SCHALLE

Nieuweweg 27
7948 AA  Nijeveen

Uw 
ontmoetingscentrum

Vraag vrijblijvend 
inlichtingen:

Jeannet Altena
 tel. 0522‑491422

b.g.g. 06‑50668174
info@dhdeschalle.nl

www.dorpshuisdeschalle.nl

Kwekerij en Tuincentrum

BERT 
VISSCHER

  Kolderveen 21  Nijeveen 
Tel. 0522-491853

BEPLANTING:
Heesters, bomen, vaste planten, 
klimplanten

DIERVOEDERS:
Zowel voor huisdieren 
als voor groot- en kleinvee,
o.a. paarden-, honden- en 
kattenvoer

BEMESTING
POTGROND e.d.
BESTRIJDINGSMIDDELEN
ZAAIZADEN
POOTAARDAPPELEN
POTTERIE
CADEAU-ARTIKELEN

OPENINGSTIJDEN:
Maandag  GESLOTEN
Di. en wo.  13.00 tot 18.00
Do. en vr.  9.00-12.00  13.00-18.00 
Zaterdag  8.00-17.00

www.bertvisschervof.com

w w w . r k i n s t a l l a t i e t e c h n i e k . n l

zonne-energie

Kolderveense Bovenboer 12, Nijeveen
Tel. 0522 - 25 89 16  Mobiel 06 - 55 307 237
E-mail: info@bouwknegtrietdekkers.nl

R IETDEKKERS
Bouwknegt

www.bouwknegtrietdekkers.nl

Kolderveen 49 | 7948 NH | Nijeveen | tel: 0522 850 254

mob. 06-51646493 | www.faberit.nl | henri@faberit.nl

Appartementen Boerderij 
‘De Veurdeale’
Veendijk 2
7971 RR  Havelte, 
0521-34 27 32
info@deveurdeale.nl,
www.deveurdeale.nl

Een sfeervol adres voor elk feest of bijeenkomst
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.

Aangenaam verrassend!

Samen maak je 
het verschil

COOP Nijeveen

Dorpsstraat 10

7948 BR Nijeveen

Tel. 0522-49 12 91

Samen maak je het verschil

Voor al uw rietdekwerkzaamheden

Lid van de 
Vakfederatie Rietdekkers

www.rietdekkersbedrijfrenebouwknegt.nl
Dorpsstraat 149 | 7948 BP Nijeveen | Tel. 0522 492967 of 06 53 961 998



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

Uw adres voor:

.  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!

T: de Wijk 0522 - 440 473      

 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

GOED, INTEGER EN VOORDELIG 

GEREGELD

AFWIKKELEN NALATENSCHAP?

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

altijd scherp!altijd scherp!

notariaat & mediation
Stotijn

In verband met COVID-19 

volgen wij de richtlijnen van 

het RIVM.

Met gepaste voorzorgsmaat-

regelen kunt u bij ons terecht 

voor een 

bespreking en kunnen akten 

op ons kantoor worden 

ondertekend. 

Café Restaurant

De Otterskooi
Dwarsgracht

Al meer dan 55 jaar

Dwarsgracht 54 - 8355 CW Giethoorn
Tel. (0521) 36 14 74 - E-mail: info@otterskooi.nl

www.otterskooi.nl

gezelligheid,

rustieke omgeving,

menselijke maat

en bovenal kwaliteit

• à la Carte
• Bruiloften
• Barbecue's
• Buffetten
• Koffietafels
• Catering
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41e jaargang nr. 11, 1 juni 2021

De volgende Molen verschijnt op 15 juni 2021.

Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk 

woensdag 9 juni e-mailen naar: 

demolen@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

Noteboomstraat 68       7941 XA Meppel       telefoon 0522 255 449       www.kleen.nl

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Griftestuk 33  |  7948 AH Nijeveen  |  06 - 50 20 40 08 
www.lutebijkerbouw.nl   |  info@lutebijkerbouw.nl

Lute Bijker
Griftestuk 33  |  7948 AH Nijeveen  |  06 - 50 20 40 08 

www.lutebijkerbouw.nl   |  info@lutebijkerbouw.nl

Lute Bijker

Griftestuk 33  |  7948 AH Nijeveen  |  06 - 50 20 40 08 
www.lutebijkerbouw.nl   |  info@lutebijkerbouw.nl

Lute Bijker
Griftestuk 33  |  7948 AH Nijeveen  |  06 - 50 20 40 08 

www.lutebijkerbouw.nl   |  info@lutebijkerbouw.nl

Lute Bijker

NIJEVEENS FEEST 2021

De derde vrijdag van juni geven we normaliter het startsein voor de Feestweek Nijeveen. Een week vol met 
activiteiten en feestavonden voor jong en oud. Ook dit jaar kan in verband met de coronamaatregelen een 
feest van deze omvang niet doorgaan. Toch hebben we niet stilgezeten en presenteren wij je graag een 
alternatief programma. In het weekend van 18 t/m 20 juni zijn er verschillende activiteiten georganiseerd. 
Doe allemaal mee!

Programma (voorlopig) 

14 t/m 17 juni 
Kleurwedstrijd voor de kinderen

18 t/m 20 juni 
Heel Nijeveen vlagt!
Wie heeft de mooist versierde tuin? 
(mooie prijzen te winnen)

Donderdag 17 juni 
Ludieke opening
Afhalen BBQ-pakketten

Vrijdag 18 juni
Scholendag met voorstellingen, 
kinderdisco en MudRun
Heel Nijeveen BBQ't
Muziek door het Dorp

Zaterdag 19 juni
Rommelmarkt vanaf eigen oprit
Wie zingt er als een Beest?

Zondag 20 juni
Fietstocht
Motortoertocht
 Bovenstaande onder voorbehoud en volgens de dan geldende Corona-regels

Net even anders 
Het bestuur van de Oranjevereniging Nijeveen hoopt jullie, in deze bijzondere tijd, toch een gezellige week 
te bezorgen. Samen feestvieren maar dan net een beetje anders. We wensen jullie heel veel plezier en suc-
ces. Laten we er met elkaar een ‘onvergetelijk’ feest van maken. 
Kijk voor alle actuele informatie, tijden, voorwaarden en data voor het aanmelden op: www.oranjevereni-
gingnijeveen.nl en houd onze socials in de gaten voor alle info.

Met een feestelijke groet, Bestuur Oranjevereniging Nijeveen
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Nijverheidsweg 10
7948 NE  Nijeveen

T 0522 49 26 80
F 0522 49 26 74

info@kroesnijeveen.nl
www.kroesnijeveen.nl

STICHTING WELZIJN OUDEREN - JEU DE BOULES NIJEVEEN

Onlangs zijn de jeu de boules banen in Nijeveen door de gemeente weer onkruidvrij gemaakt en goed te 
bespelen.
Omdat we nog steeds in de lockdown blijven en alle binnenactiviteiten nog niet kunnen plaatsvinden willen 
we iedereen attent maken op deze banen. Met 4 personen mag er buiten gesport worden op voldoende 
afstand. Het is juist jeu de boules wat dan goed gespeeld kan worden. Op maandagmiddag is er een vaste 
groep die gebruik maakt van deze banen, maar de rest van de week zijn ze vrij. Deze banen zijn voor ie-
dereen toegankelijk, 7 dagen per week, je hoeft geen lid te zijn van een vereniging dus wat houdt je tegen 
om hier eens te kijken of met vrienden of kennissen een “balletje” te gooien.
Voor iedereen die graag bezig wil zijn is er JEU DE BOULES op het terrein tussen het Kerspel en de Dorps-
straat. Kom gerust een kijken, iedere maandagmiddag wordt hier gespeeld vanaf 13.30 uur.

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

NIEUW HOOFDSTUK VOOR ZOMERZINNEN

Zomerzinnen gaat door! Het literatuur- en muziekfestival wordt een zelfstandig programmaonderdeel van 
FestiValderAa in het Drentsche stroomdallandschap.

Stichting Zomerzinnen kondigde najaar 2019 aan zich te bezinnen op de toekomst.
De festivalopzet, waarbij met beperkte middelen een uitgebreid gratis randprogramma werd aangeboden, 
was een te zware belasting geworden voor de kleine organisatie. Het bestuur besloot daarom dat er juni 
2020 geen nieuwe editie zou komen, nog onwetend dat vanwege corona geen enkele publieksactiviteit 
mogelijk was.
Na een pauze kan er nu aan een nieuw hoofdstuk worden begonnen. Stichting Zomerzinnen presenteert 
op 2, 3 en 4 juli aanstaande in Taarlo een gevarieerd literair programma. 
Het is een onderdeel van een fietstocht langs vier locaties van FestiValderAa.

Projectleider Annette Timmer, vanaf de start in 2007 nauw betrokken bij Zomerzinnen, is enthousiast: “Zo-
merzinnen staat zeer goed aangeschreven in de literaire wereld en bij de bezoekers. Het is prachtig om op 
deze manier een “doorstart” te kunnen maken. Publiek kan op een ontspannen en intieme manier blijven 
kennismaken met het werk van landelijke en regionale dichters en schrijvers. Auteurs en lezers ontmoeten 
elkaar, wat stimulerend en inspirerend werkt. Deze nieuwe samenwerking betekent dat Zomerzinnen een 
nog breder publiek kan bereiken en dat het programma-aanbod van FestiValder Aa – theater & muziek in 
de Drentsche natuur – wordt verrijkt met literatuur.”

Artistiek leider Henk Jongebloed van FestiValderAa heeft al in een vroeg stadium contact gezocht met 
Stichting Zomerzinnen. “Qua opzet en publiek past Zomerzinnen heel goed bij FestiValderAa. 
Ik ben dan ook zeer verheugd dat we samen deze stap hebben kunnen zetten. Hier is het bijna al weer 
verouderde begrip win-win van toepassing. Wij bieden Zomerzinnen de nodige context en zij maken ons 
brede culturele aanbod nog completer.”

Het Zomerzinnenprogramma tijdens FietseValderAa:  
Vrijdagavond 2 juli is het thema literatuur en natuur. 
Alex Vissering geeft een voorproefje van zijn solo-album Vogeltjeman en zijn boek Vogelwies. 
Sinds de lockdown is wandelen een nieuwe hobby van hem.
Wim Huijser wordt geïnterviewd over de bloemlezing die hij samenstelde met de mooiste wandelfragmen-
ten uit Bij nader inzien en Het Bureau van J.J.Voskuil (1926-2008). 
Had je nog willen wandelen is een feest der herkenning voor Voskuillezers van het eerste uur en 
voor anderen een ideale kennismaking met zijn werk. 
Zaterdagavond 3 juli kun je een gelauwerde schrijver ontmoeten. Benny Lindelauf brengt een huivering-
wekkende winterse vertelling uit Hele verhalen voor een halve soldaat. Dit boek is in april bekroond met 
de prestigieuze Woutertje Pieterse Prijs 2021. 
Rogier Hemmes zorgt voor passende livemuziek en een sfeervolle soundscape.
Zondagavond 4 juli presenteert het Vlaamse duo Eléonor en Gerry De Mol Ik had me het leven anders voor-
gesteld, een geheel nieuw liedrepertoire op teksten van J.J. Slauerhoff.  In 2021 is het 100 jaar geleden dat 
deze in Leeuwarden geboren dichter/scheepsarts zijn eerste gedichten publiceerde.

De kaartverkoop voor FestiValderAa begint vrijdag 4 juni.
Meer informatie op www.zomerzinnen.nl en www.festivalderaa.nl
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DE MOLEN

  1 juni De Molen nr. 11
15 juni De Molen nr. 12
17 juni NATUURrijke IJS- en OORLOGwandeling Holtingerveld - 13.30 uur
18-20 juni Nijeveens feest
28 juni-3 juli Collecte Nationaal MS Fonds
29 juni De Molen nr. 13
  1 juli NATUURrijke  IJS- en OORLOGwandeling Holtingerveld - 10.30 uur
13 juli De Molen nr. 14
13-16 juli Fiets4Daagse
15 juli NATUURrijke IJS- en OORLOGwandeling Holtingerveld - 13.30 uur
  5 aug.  NATUURrijke IJS- en OORLOGwandeling Holtingerveld - 10.30 uur
19 aug.   NATUURrijke IJS- en OORLOGwandeling Holtingerveld - 13.30 uur

Agenda

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

STICHTING WELZIJN OUDEREN

Zoals iedereen wel weet zijn we al enkele keren met de museumplusbus naar verschillende musea in Neder-
land geweest. We hadden gehoopt om ook dit jaar weer naar een museum te kunnen gaan. Maar corona 
heeft ons nog steeds in haar greep en het is dus afwachten wanneer het weer kan. 

Wel hebben we van de stichting die dit verzorgt in samenwerking met de BankGiroLoterij mooie boekjes 
ontvangen met foto’s van verschillende museumstukken. Deze boeken zijn gratis, heb je belangstelling dan 
graag even een telefoontje aan Aafke 0650844365 of Lammie 0620433916. Wij zorgen er dan voor dat je 
deze gratis ontvangt. Ze zijn echt de moeite waard en een vervanging voor het bezoek. Wel hopen we in 
de toekomst weer samen een bezoek te kunnen brengen aan een museum. 

Lammie van Essen
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DUO FIETS STICHTING WELZIJN OUDEREN NIJEVEEN

De duofiets staat weer klaar voor gebruik, helemaal schoon en tiptop in orde. Nu het weer een beetje op-
knapt wordt het ook tijd om eens naar buiten te gaan. De fiets staat nu gestald op Kolderveen 17 en kan 
onder dezelfde voorwaarden worden gebruikt als eerder.
EVEN EEN TELEFOONTJE EN FIETSEN MAAR! Telefoonnummer: 06-21497902
U kunt op dit nummer doorgeven op welke datum, dagdeel en tijdstip u de fiets wilt gebruiken.

POPLAB DRENTHE DAAGT MAKERS UIT

Poplab Drenthe zoekt muzikanten, theatermakers en beeldend kunstenaars die aan de slag willen met een 
project waarin popmuziek gecombineerd wordt met een andere kunstdiscipline. Een combinatie van muziek 
en beeldende kunst, een mode event of een dans: niets is te gek. Degenen met de meest veelbelovende 
voorstellen mogen het project dit jaar uitvoeren met een financiële bijdrage.
Projectleider Erik de Vries hoopt dat deze Open Call Drentse makers uitdaagt om te komen tot creatieve 
voorstellen. Het idee van kunstenaar Delia Bremer werd na een eerdere oproep gehonoreerd. De kunste-
naar uit Nieuweroord is op dit moment bezig met het project Wroeten, waarin de Drentse geschiedenis 
terugkomt in een lied, theatervoorstelling en beeldende kunst. Dankzij Poplab Drenthe heeft ook een 
schrijverskamp plaatsgevonden met als resultaat een internationaal hiphopalbum met de bijdrage van vier 
Drentse urban artiesten. De muzikale productie ‘Skik, 25 jaar live op zien best!’ kon vorig jaar eveneens 
dankzij Poplab Drenthe gerealiseerd worden.
Ideeën en projectvoorstellen voor deze Open Call kunnen tot 7 juni worden gestuurd naar erik@kunstencul-
tuur.nl. In juni wordt bekend gemaakt welke plannen verder mogen worden uitgewerkt.
Poplab Drenthe stimuleert kunstenaars in de provincie te experimenteren met cross-over producties en is 
een project van Stichting Kunst & Cultuur. Het project is mogelijk dankzij financiële steun van de provincie 
Drenthe. 

HET BIBLIOTHEEKSERVICEPUNT IN NIJEVEEN IS WEER OPEN!

Dinsdag en donderdag van 14.00 tot 17.00 uur

H O V E N I E R S B E D R I J F

aanleg   |   onderhoud   |   renovatie   |   advies

Kerkweg 46A
Giethoorn

06-57 31 45 14
info@peterdolfsma.nl
www.peterdolfsma.nl

BESTE BILJARTERS

De meeste van ons zijn ondertussen ingeënt tegen het Coronavirus.
We mogen weer voorzichtig gaan biljarten in de Schalle. We doen dit niet met allemaal tegelijk, maar 4 of 
5 man is wel verantwoord denken we. Voorlopig de maandagen nog niet, maar verder kan iedereen weer 
een balletje stoten. De contributie stellen we later dit jaar vast dus voorlopig kost het nog niets.
Na de zomervakantie zien we hoe we verder gaan.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur Welzijn Ouderen Nijeveen

Albert van Gijssel
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IMPULS VOOR ZZP’ERS CULTUUREDUCATIE IN GRONINGEN EN DRENTHE

Zzp’ers werkzaam op het gebied van cultuureducatie in 
Drenthe en Groningen kunnen na de zomer gratis deel-
nemen aan een cursusprogramma. In het programma ver-
groten ze hun kennis en digitale vaardigheden en leren ze 
het online en offline cultuuronderwijs te combineren. Het 
gratis programma is mogelijk omdat het Fonds voor Cul-
tuurparticipatie een subsidieaanvraag van 70.000 euro van 
Stichting Kunst & Cultuur en Compenta heeft goedgekeurd. 

Vanwege corona werden door scholen fysieke kunstles-
sen en erfgoedprojecten geannuleerd en moesten zzp’ers 
omschakelen naar online alternatieven. Dat was niet voor 
iedereen even makkelijk. Nu de basisscholen weer open zijn 
en ook het voortgezet onderwijs vanaf 31 mei weer open mag, zijn gastlessen van kunstdocenten op school 
wel weer mogelijk. Marieke Vegt, directeur bij Stichting Kunst & Cultuur, denkt dat online muzieklessen 
en virtuele museumbezoeken ook in de toekomst mooie aanvullingen kunnen zijn op de lessen in de klas. 
 
In januari pleitte Marieke Vegt bij gemeenten al voor financiële steun voor de groep culturele zzp’ers. Zij zag 
dat deze groep ondernemers financieel geraakt was en een aantal zzp’ers het water zo aan de lippen stond 
dat ze de branche dreigden te verlaten. Nu komt ze de groep zelf tegemoet. “We ontwikkelen de komende 
weken een cursus waar zzp’ers niet alleen gratis aan kunnen deelnemen, maar waar ze na afloop ook een 
bescheiden bedrag krijgen om het geleerde in de praktijk toe te passen. We worden hierbij begeleid door 
experts van het Digitaal Expertisecentrum Nederland en het Landelijke Kenniscentrum Cultuureducatie en 
Amateurkunst”, zegt de directeur.
“Het gaat om het vergroten van de kennis van zzp’ers rond digitale werkvormen en het interactief leren, 
met en zonder beeldscherm. Daarnaast kijken we naar mogelijke nieuwe verdienmodellen, zodat ze de 
toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen treden en weten hoe ze scholen het beste kunnen benaderen 
om hun diensten aan te bieden”. In Drenthe en Groningen zijn circa 300 zzp’ers actief in het cultuuron-
derwijs, zo heeft K&C berekend. Per provincie kunnen minimaal 30 en maximaal 76 zzp’ers deelnemen. 
Aanmelden kan na de zomervakantie.

GEMEENTE WIL MENING HOREN VAN INWONERS EN ONDERNEMERS OVER ROUTE NAAR 
EEN AARDGASVRIJ MEPPEL

Op maandagavond 7 juni organiseert gemeente Meppel een dialoogavond over de route naar een aard-
gasvrij Meppel. Inwoners en ondernemers worden uitgenodigd om van 19.30 tot 21.00 uur in gesprek te 
gaan over de ontwerp transitievisie warmte.
In een transitievisie warmte beschrijft een gemeente hoe woningen en gebouwen van het aardgas af kun-
nen gaan en welke duurzame alternatieven geschikt zijn. Ook is een routekaart opgenomen waarin wordt 
aangegeven wanneer een wijk start met het maken van een wijkplan. Het ontwerp van deze visie is nu 
klaar. Dit ontwerp is tot stand gekomen met een werkgroep van inwoners, ondernemers, netbeheerders, 
woningcorporaties en andere deskundigen.

Wat is uw mening?
De gemeente wil nu graag van zoveel mogelijk Meppelers horen wat zij van de ontwerpvisie vinden. 
Daarvoor worden de komende weken verschillende participatiemomenten georganiseerd, waaronder de 
dialoogavond van 7 juni.
Tijdens deze avond legt gemeente Meppel uit hoe de ontwerp transitievisie warmte tot stand is gekomen, 
wat de visie inhoudt en waar de gemeente in het proces staat. Naast uitleg over de route naar een aard-
gasvrij Meppel is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen en kunt u uw mening delen.

Aanmelden
Aanmelden voor de dialoogavond kan via: https://forms.gle/oaiDh5LpPDaJEiYZ6
Vooraf aanmelden is niet verplicht.
Naast deelnemen aan één van de participatiemomenten ligt de ontwerpvisie ook openbaar ter inzage tot 
en met 2 juli. U kunt hierop een zienswijze indienen. Meer informatie en de volledige ontwerpvisie vindt 
u op www.meppel.nl/warmtetransitie.
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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

Een afscheid. Het moment waarop 
verleden en heden elkaar ontmoeten. 
En waarop een terugblik een blijvende 
herinnering wordt.

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.

Stilstaan bij een leven,
verder vanuit herinneringenMet een terugblik

vooruit kijken

UW TOYOTA WEER HELEMAAL IN TOPCONDITIE
We kunnen er weer op uit! Lekker samen op pad met uw Toyota. Waarschijnlijk heeft uw Toyota de laatste tijd veel stilgestaan. Geef hem 
daarom nu wat extra aandacht. Bij de eropuit check controleren wij voor € 24,95 uw auto op alle cruciale punten, waaronder de accu. 
Daarnaast vullen we de vloeisto en bij en brengen we de banden op spanning. Of laat voor € 19,95 uw airconditioning checken, zodat u 
gegarandeerd het hoofd koel houdt. Laat u de eropuit check en de aircocheck samen uitvoeren, dan betaalt u slechts € 37,50. Maak 
vandaag nog een afspraak op Toyota.nl/eropuitcheck. Goed voorbereid eropuit gaan begint met de Toyota eropuit check.

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

VAN DER LINDE MEPPEL
Meppel, Blankenstein 290, 0522-491258 

toyota-meppel.nl

€37,50
EROPUIT- EN 

AIRCOCHECK

EROPUIT CHECK
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Belangrijke informatie
HUISARTSEN, buiten kantoortijden kunt u uitsluitend voor spoedgevallen telefonisch contact opnemen met 
de huisartsenpost in Meppel: 0900-1120112.

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.
Behandeling aan huis in Nijeveen en directe omgeving. Gratis inloopspreekuur.

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

SERVICEPUNT BIBLIOTHEEK NIJEVEEN  Het bibliotheekservicepunt in Nijeveen is weer OPEN!
Dinsdag en donderdag van 14.00 tot 17.00 uur

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

MUZIEKSPEL, praktijk voor muziektherapie, Betsy van den Boogaard, Veendijk 0522-492317

Wij bezorgen ook in NijeveenZondag 9 mei is het Moederdag!! 
Bezorging op zondag is mogelijk!! 

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. 

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



Klussenbedrijf ""KKlluussjjeess  &&  ZZoo""  
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

Dorpsstraat 4
Nijeveen

Jan Bouwknegt

www.jaboschilderwerken.nl

Autohopper van der Linde Steenwijk
Broekslagen 12 / 8331 TJ Steenwijk

autohopper.nl

Te huur
bij jou om
de hoek!

Altijd de 
nieuwste auto’s 
en (verhuis) 
bussen!



Samen maak je het verschil

Containerverhuur: 
Voor al uw bouw- en sloopafval

www.oosterhuis-bv.nl

 

GEVRAAGD
OUD IJZER EN

METALEN
METAALHANDEL

M. v.d. Gaag
Tel. 0522‑491984 

Mobiel 06‑23749066

DE MOLEN

BEGIN DE DAG 
GOED

MET BROOD 
VAN

Bakkerij 
Strijker

Dorpsstraat 13
7948 BL  Nijeveen

Tel. 0522 - 49 12 08

www.strijkerbrood 
enbanket.jouwweb.nl

h.strijker@online.nl

Knipschuur
Hairstylist

Sonja van der Linde

Klosseweg 4 
7946 KH  Wanneperveen
Tel. 0522-492634

Open op afspraak:

dinsdag 9.00 - 20.00 uur
donderdag 9.00 - 20.00 uur

Kwekerij en Tuincentrum

BERT 
VISSCHER
Kolderveen 21  Nijeveen  
Tel. 0522-491853

Dorpshuis
DE SCHALLE

Nieuweweg 27
7948 AA  Nijeveen

Uw 
ontmoetingscentrum

Vraag vrijblijvend 
inlichtingen:

Jeannet Altena
   tel. 0522‑491422

   b.g.g. 06‑50668174
   info@dhdeschalle.nl

www.dorpshuisdeschalle.nl

BEPLANTING:
Heesters, bomen, vaste planten, 
klimplanten, vijverplanten

DIERVOEDERS:
Zowel voor huisdieren 
als voor groot- en kleinvee,
o.a. paarden-, honden- en 
kattenvoer

BEMESTING
POTGROND e.d.
BESTRIJDINGSMIDDELEN
ZAAIZADEN
POOTAARDAPPELEN
POTTERIE
CADEAU-ARTIKELEN

OPENINGSTIJDEN:
Maandag  GESLOTEN
Di. en wo.  13.00 tot 18.00
Do. en vr.  9.00-12.00  13.00-18.00
Zaterdag  8.00-17.00

www.bertvisschervof.com

w w w . r k i n s t a l l a t i e t e c h n i e k . n l

zonne-energie

Kolderveense Bovenboer 12, Nijeveen
Tel. 0522 - 25 89 16  Mobiel 06 - 55 307 237
E-mail: info@bouwknegtrietdekkers.nl

R IETDEKKERS
Bouwknegt

www.bouwknegtrietdekkers.nl

Kolderveen 49 | 7948 NH | Nijeveen | tel: 0522 850 254

mob. 06-51646493 | www.faberit.nl | henri@faberit.nl

Appartementen Boerderij 
‘De Veurdeale’
Veendijk 2
7971 RR  Havelte, 
0521-34 27 32
info@deveurdeale.nl, 
www.deveurdeale.nl

Een sfeervol adres voor elk feest of bijeenkomst
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.

Aangenaam verrassend!

Samen maak je 
het verschil

COOP Nijeveen

Dorpsstraat 10

7948 BR Nijeveen

Tel. 0522-49 12 91

Samen maak je het verschil

Voor al uw rietdekwerkzaamheden

Lid van de 
Vakfederatie Rietdekkers

www.rietdekkersbedrijfrenebouwknegt.nl
Dorpsstraat 149 | 7948 BP Nijeveen | Tel. 0522 492967 of 06 53 961 998




