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Noteboomstraat 68

7941 XA Meppel

telefoon 0522 255 449

De volgende Molen verschijnt op 10 maart 2015.
Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk
dinsdag 3 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: 0522 - 85 85 80

FEESTWEEK NIJEVEEN 19 JUNI T/M 23 JUNI #NIJEV1VERENIGT
Vanwege het grote succes van #Nijev1verenigt in 2014, organiseert de Oranjevereniging tijdens de feestweek 2015 opnieuw dit spraakmakende rode draadspel. Woon je in de leukste buurt van Nijeveen? Geef je
dan snel op! Er zijn 4 spelelementen. Zet voor ieder spel de beste buur- mannen/ vrouwen/ of kinderen in.
Spelelementen
1. Straatprestatie: optocht, boog of straatversiering. Dit wordt beoordeeld door een onafhankelijke jury.
(deze beoordeling staat los van de reguliere jurering van deze elementen)
2. Samenwerk- en improvisatieopdracht: zaterdagmiddag, 4 personen
3. Muziekquiz: zaterdagmiddag, 4 personen
4. Dansen: zondagmiddag, Salsadansen, 1 danspaar per buurt. (van te voren bieden wij kosteloos 2 oefenavonden bij een professionele dansschool)
5. Sportieve activiteit: maandagavond, 2 personen, in de feesttent
Meedoen om de titel “Nijev1sleukste buurt” kan door middel van opgave per mail: nijev1verenigt@oranjeverenigingnijeveen.nl.
Het gaat ook dit jaar niet alleen om de eer, maar ook zijn er weer mooie geldprijzen voor de buurtkas te
verdienen: 1e prijs € 300,-; 2e prijs € 200,-; 3e prijs € 100,-.
Opgaves dienen uiterlijk 2 april binnen te zijn. Er is geen onbeperkte deelnemersruimte, dus wie het eerst
komt, wie het eerst maalt!
www.oranjeverenigingnijeveen.nl

ROEPT U MAAR ZANGDIENST NIJEVEEN Met medewerking van Gerwin van der Plaats
Op zondag 8 maart kunt u weer naar hartenlust zingen in de Gereformeerde kerk. Er is een gele liederenbundel aanwezig waaruit u uw voorkeurslied kunt kiezen. Er zal weer naar de liederenvoorkeur van de
aanwezigen worden gevraagd, en die zullen worden doorgegeven aan de organist.
Dit keer zal de welbekende dirigent en organist Gerwin van der Plaats uit Kampen ons begeleiden bij de
Samenzang. Ook kunt u luisteren naar zijn virtuoze orgelspel, tijdens enkele intermezzo’s in de dienst.
De toegang is gratis, bij de uitgang zal een schaalcollecte worden gehouden.
Ook u bent van harte welkom in deze dienst.
De zangdienstcommissie

Als u kiest voor vakmanschap!

Lute

Bijker Bouw
lutebijkerbouw@live.nl

05 22 49 20 19
06 50 20 40 08

Energieweg 13
7948 NT Nijeveen
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14 maart 2015

Meezingfestijn
Nijeveen

JANNES

MOOI WARK

PAPA DI GRAZZI

BONNIE ST. CLAIRE
D!KDAKKERS

WIMMIE - STARKOO - LUCAS & GEA
Verwarmde feesttent | Evenemententerrein Nieuweweg, Nijeveen
Zaal open 20.00 uur | Aanvang 21.00 uur
Speciale voorverkoopavonden:
Vrijdag 27 februari en vrijdag 6 maart
van 19.00-20.00 uur in Dorpshuis
”de Schalle” in Nijeveen.
Kaarten in v.v.k.: € 17,50
Aan de kassa € 22,50
Van 2 t/m 6 maart, tijdens openingstijden, voorverkoop bij Holties in Ruinen.
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Graag willen wij iedereen heel hartelijk bedanken
voor alle steun en medeleven die wij mochten
ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden
van mijn lieve vrouw en onze fantastische moeder

Roelien Knol-Poppema

Tel. 06 543 720 73

Ook voor volledige voetverzorging bij u thuis!

De warme belangstelling tijdens haar ziekte in de
vorm van een bezoekje, of een kaartje ter bemoediging, is haar en ons tot grote steun geweest.
Klaas Knol en kinderen

Medisch pedicure

INLINE-SKATE SEIZOEN WEER VAN START
Het is bijna maart en dat betekent dat de voorbereidingen voor het komende inline-skateseizoen in volle
gang zijn. De wekelijkse skeelertrainingen beginnen weer vanaf maandag 16 maart. Het is altijd mogelijk
om een keer vrijblijvend mee te doen met de trainingen om te kijken of de skeelersport iets voor je is. Wil
je meer informatie dan kun je kijken op de website www.skeelerbaannijeveen.nl of mailen met skeelertraining@skeelerbaannijeveen.nl .
In maart starten we ook weer een kennismakingscursus in samenwerking met Meppel Actief. Kinderen kunnen zich opgeven om in drie lessen de basisvaardigheden van het inline-skaten onder de knie te krijgen. De
lessen worden gegeven op vrijdagavond 13, 20 en 27 maart van 18.30 tot 19.30 uur. De kosten zijn 5 euro voor
drie lessen. Een leuke kans om deze prachtige sport te leren kennen! Geef je op via www.meppelactief.nl.

Faber Adviseurs/HypotheekCompany Nijeveen is ‘medewinnaar’
van de Hypotheek Award 2015 voor beste advies
De kleine Onafhankelijke Adviseurs hebben woensdag
11 februari 2015 de Hypotheek Award voor beste advies
gewonnen. Adfiz, de branchevereniging voor onafhankelijke adviseurs, heeft de Award namens de beroepsgroep in
ontvangst mogen nemen. Faber Adviseurs is lid van Adfiz.
Robin de Haan, Hypotheekadviseur bij Faber Adviseurs, is blij met de award: “Deze erkenning van de consument is voor ons heel waardevol. We werken iedere dag
hard om klanten inzicht in hun financiën te geven. Het is
mooi dat de klant zelf ook ervaart dat hij met onafhankelijk
advies beter af is en in het onderzoek heeft aangegeven
ons te ervaren als adviseur die eerlijk advies geeft. Dat is
precies waar wij voor staan.”

9 voordelen van
onafhankelijk advies
Onafhankelijk advies heeft consumenten
veel voordeel te bieden. 9 voordelen van onafhankelijk advies zijn te vinden op finfin.nl/
dienstverlening. Finfin van Adfiz is een initiatief van Faber Adviseurs samen met de ruim 800 andere Adfizleden om klanten inzicht te geven bij het nemen van belangrijke
financiële beslissingen. Op Finfin van Adfiz kun je je oriënteren
en informeren voor het nemen van deze beslissingen.
Consumentenprijs
De Hypotheken Award is een initiatief van het Institute voor International Research en onderzoeksbureau GfK en werd uitgereikt
tijdens het 23e Hypotheken Event in Almere. De onafhankelijke
adviseurs scoorden in hun categorie (Advies) het beste bij consumenten. Onderzoeksbureau GfK deed voor de categorie ’Beste
Advies’ onderzoek onder consumenten die in 2014 een adviesgesprek hebben gehad voor een nieuwe hypotheek.

Nijverheidsweg 15 7948 NE Nijeveen Tel. 0522-490094 Postbus 126 7940 AC Meppel www.faberadviseurs.nl
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Klussenbedrijf

"Klusjes & Zo"

Jan Bouwknegt

Voor al uw praktische klussen in en om het huis

Dorpsstraat 4
Nijeveen
www.jaboschilderwerken.nl

Gert Strijker, Van Veenlaan 21, 7948 AB Nijeveen
Tel: 0522-492099 of 06-51384374

STICHTING OUDEREN NIJEVEEN
Wij weten niet of het u ook zo vergaat, maar de tijd vliegt en we willen u dan ook alweer uitnodigen voor
onze spelletjesdag in het voorjaar op 12 maart a.s.
Ook dit keer kunt u weer klaverjassen, jokeren, rummicub spelen, bridgen en wanneer er interesse is lijkt
het ons toch mooi om eens te starten met scrabble.
We beginnen de dag met koffie en koek, dan nemen we een consumptie voor het eten, wat het dit keer
zal zijn is voor ons allemaal een verrassing. Dan krijgen we ook ‘s middags nog een consumptie, en dit allemaal voor € 15,=.
De zaal is om 10.00 uur open en we beginnen om 10.30 uur met de spellen.
Aan het eind van de middag zal er voor de winnaars nog een klein prijsje zijn, maar na zo’n gezellige dag
zijn we natuurlijk allemaal winnaars.
U kunt zich opgeven bij Jaap Alberts, tel. 0522-255214, Henk Hofman, tel. 0522-491886 of Jannie Dorenbos,
tel. 0522-491777.

MUZIKALE HERINNERINGEN
Belangrijke momenten in ons leven zijn vaak gekoppeld aan muziekherinneringen. Momenten van geluk,
verdriet en vreugde die we nooit willen vergeten.
Daarom brengt Accordeonvereniging Musetta uit Nijeveen de mooiste, meest romantische, verdrietigste
of grappigste herinnering van de leden van Musetta muzikaal tot leven, ondersteund door mooie beelden
en persoonlijke anekdotes. Ieder lid van Musetta heeft de mogelijkheid gehad om een muzieknummer uit
te kiezen en heeft hiermee een persoonlijke bijdrage aan het jaarconcert geleverd.
Het belooft een afwisselende avond te worden en we gaan terug in de tijd met de vrolijke herinneringen
met muziek van Pussycat, Chubby Checker en BZN afgewisseld door emotionele herinneringen van Eric
Clapton, Ede Staal, Yann Tiersen en Ennio Morricone.
Kortom, een vernieuwend jaarconcert met persoonlijke verhalen, beelden, veel muziek en natuurlijk verrassende muzikale gasten. Mis het dus niet en kom op vrijdag 6 maart naar het jaarconcert!
Kaartjes kosten € 10,- en zijn aan de zaal verkrijgbaar of op maandagavond 2 maart in de Schalle, Nieuweweg 27, Nijeveen, van 18.30 tot 19.30 uur.
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Te huur op AMELAND

LUXE
STACARAVAN

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

4-6 pers., Koudenburg, Hollum.
Indeling: zithoek, eethoek, keuken,
2 slaapkamers, douche en toilet.

Ontwerp en opmaak

Huisstijl drukwerk

Digitaal printen

Gepersonaliseerd drukwerk

XXL printen

Familiedrukwerk

Fullcolour drukwerk

Relatiegeschenken

Noteboomstraat 68
7941 XA Meppel

Inlichtingen: Fam. H. Boer, tel. 0522 491645

T 0522 255 449
E drukkerij@kleen.nl

www.kleen.nl

HEITJE VOOR EEN KARWEITJE
Jaarlijks vult het Christelijk Jeugdwerk Nijeveen de clubkas aan door middel van een verkoopactie. In het
verleden kwamen we langs de deuren met onder andere toiletrollen en drop. Vorig jaar hebben we een
nieuwe actie bedacht, ‘heitje voor een karweitje’. Omdat dit zo’n groot succes was, gaan we dit ook dit
jaar weer doen. De kinderen krijgen van 6 maart tot 10 april de tijd om geld in te zamelen. Dit kunnen ze
bijvoorbeeld op de volgende manieren doen:
• Auto van je ouders te wassen
• Gras te maaien bij de buren
• Koekjes te bakken en verkopen in de buurt
• Boodschappen te doen voor Oma
• Oude spulletjes te verkopen op Marktplaats
Het is dus mogelijk dat er binnenkort ook iemand u vraagt om een ‘heitje voor een karweitje’. We hopen
ook dit jaar weer op uw medewerking! (kijk ook eens op www.facebook.com/ChristelijkJeugdwerkNijeveen).
De clubleiding

5

DE MOLEN

- Volledige verzorging van uw administratie
- Indienen belastingaangiften
- Fiscaal advies en begeleiding
- Samenstellen van jaarrekeningen
Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek:
Het Weeme 7, 7948 AZ Nijeveen, Tel. 0522-492211
E-mail: info@gruppen-administratie.nl
Website: www. gruppen-administratie.nl

DE WEL, BIJNA DE DUURZAAMSTE SCHOOL VAN DRENTHE
Cbs De wel heeft meegedongen naar het predicaat “duurzaamste school
van Drenthe”. In de afgelopen jaren heeft cbs De Wel gewerkt aan duurzame oplossingen op verschillende fronten. Zo werd het gebouw voorzien
van dubbel glas, zonnepanelen en automatische lichtschakelaars. Allemaal
bedoeld om de wereld om ons heen wat duurzamer te maken, maar natuurlijk ook om door besparing op de energiekosten meer geld vrij te maken
voor onderwijs. Want daar gaat het tenslotte om in een school.
Bij een duurzame school gaat het niet alleen om zorgvuldig omgaan met
onze energiebronnen, maar ook om het bewust maken van de leerlingen
op dit gebied. In de hal van de school is een monitor geplaatst waarop leerlingen kunnen zien hoeveel de zonnepanelen op dat moment opleveren.
Daarnaast is er ook een bewustwording van verantwoordelijkheid voor
de leefomgeving op gang gebracht. Gezamenlijk verantwoordelijk voor
je leefomgeving. Je eigen troep opruimen. Meedoen aan een project van
IVN over afval. Daarmee leren dat afval niet bestaat, maar dat je er weer wat mee kunt doen: Recyclen.
Uit de inzenders werden drie genomineerden gekozen, waarvan cbs De Wel er dus één was. Helaas kwam
de school net niet in aanmerking voor de titel “Duurzaamste school van Drenthe”.

COLLECTEWEEK HERSENSTICHTING 2015
Na veel gezellige bijeenkomsten om collectantenlijsten compleet te maken, routes indelen en koffie te
drinken, zijn we met zijn drieën begonnen aan een nieuw avontuur, de organisatie van de Hersenstichtingcollecte. Klaasje Baylé had dit jaren gedaan en wilde graag als collectant verder gaan. Wij, Amanda Zwiers,
Ginie Lensen en Trieneke Evers hebben het stokje van haar overgenomen. Opeens blijkt Nijeveen dan best
groot te zijn..... wat zijn er veel straten. Het is een hele puzzel om alle collectanten een goede route te
laten lopen, een mooie opgave. Gelukkig zijn we eruit gekomen met zijn allen, petje af voor Klaasje Baylé
die dit jaren alleen heeft gedaan!
Na het uitleveren van de bussen, kwamen er nog wat afzeggingen, die konden we gelukkig opvangen.
Na het innemen van de collectebussen kwam het tellen. Het heeft een prachtige opbrengst opgeleverd.
Met 31 enthousiaste collectanten hebben we maar liefst € 983,- bij elkaar gecollecteerd. Gulle gevers en
vrijwilligers hartelijk bedankt!
De opbrengst van deze 19e Hersenstichtingcollecte wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek en
aan voorlichting, om zo een bijdrage te leveren aan een betere toekomst voor mensen met een hersenaandoening.
Voor volgend jaar zijn we nu alweer op zoek naar extra collectanten. Wie komt ons collectantenteam versterken? Met zijn allen is het voor iedereen maar een klein stukje lopen, en het is voor een goed doel!! Het
zou mooi zijn als we in iedere straat 1 collectant hebben, dan ken je de mensen waar je lopen gaat ook!
Super prettig, voor info of opgave? Hersenstichting 070 - 360 48 16 of www.hersenstichting.nl
Of bij een van ons drieën natuurlijk!!
Heel graag tot volgend jaar!!!
Gr. Amanda, Ginie en Trieneke
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Open dag
Eigenlijk is het bij ons altijd open dag. Op afspraak kunt u bij ons altijd terecht om
kennis te maken met onze school. Wij zij flexibel en zitten niet vast aan een
bepaalde dag.
Hebt u een kind dat in het schooljaar 2015-2016 4 jaar wordt? Dan kunt u nu al een
afspraak maken voor een vrijblijvende kennismaking met onze school en ons
kindcentrum.
Bel even met 0522490461

PLUS

kinderopvang 0-12 jaar

Kind Centrum “De Wel Plus”
Alles onder één dak, basisschool én kinderopvang.
Kleinschalig, dus flexibel.
- Kinderdagverblijf
- Peutergroep/peuterspeelzaal (twee leidsters, er is weer ruimte voor aanmelding)
- Buitenschoolse opvang
- Tussenschoolse opvang
- Basisschool
Is uw interesse gewekt, maar wilt u wat meer weten?
Kom gerust even langs of maak een afspraak voor een uitgebreidere kennismaking.
Wij werken volgens de wettelijke normen en door de rijksoverheid vastgestelde tarieven.
Kijk op www.cbsdewel.nl voor verdere informatie.
Of op www.pluskinderopvang.nl

7

DE MOLEN

Klussenbedrijf

H.W. Hopman
Uw adres voor:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Voor al uw (ver)bouwklussen
binnens- en
buitenshuis
Voor al uw (ver) bouwklussen
binnen
en buitens huis
Timmerwerk – Tegelwerk – Stucwerk

Bel voor een vrijblijvende offerte
Timmerwerk
| Tegelwerk | Stucwerk

Herwin Hopman Nijeveensebovenboer 4
7948 LG Nijeveen
tel 06 – 2158 1981

Bel voor een vrijblijvende offerte

Herwin Hopman
Nijeveensebovenboer 4 | 7948 LG Nijeveen
Tel. 06 - 2158 1981

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

www.klussenbedrijf-hwhopman.nl

Agenda
24 feb.
25 feb.
25 feb.
25 feb.
27-28 feb.
28 feb.
28 feb.
28 feb.
3 maart
6 maart
8 maart
10 maart
11 maart
12 maart

De Molen nr. 4
Bingomiddag; St. Welzijn Ouderen - De Schalle - 13.30 uur
Kangoeroe/Kleutergym-instuif Dos’46 - sporthal De Eendracht - 15.45 uur
Klaverjassen en jokeren - Supportersvereniging SVN’69 – aanvang 20.00 uur
Voorstelling ‘Apart Volk’, Da Costa - De Schalle - 20.00 uur
Schaatsen in Assen; IJs- en skeelerclub Nijeveen - vertrek om 13.00 uur parkeerterrein ijsbaan
SVN’69 1 - De Weide 1 - Sportpark De Tussenboerslanden te Nijeveen - 14.30 uur
Bingo - Supportersvereniging SVN’69 – aanvang 20.00 uur
Kaartavond Vrouwen van Nu - De Schalle - 19.30 uur
Jaarconcert Musetta - De Schalle - 20.00 uur
Zangdienst - Geref. kerk
De Molen nr. 5
Klaverjassen en jokeren - Supportersvereniging SVN’69 – aanvang 20.00 uur
Spelletjesdag St. Welzijn Ouderen - 10.30 uur

Elke dinsdag
		
Elke woensdag

Koersbal - De Schalle - 13.30 uur
Klaverjassen en jokeren, georganiseerd door Welzijn Ouderen - biljartzaal De Schalle
55+gymnastiek - Dorpshuis De Schalle - 10.30-11.15 uur

NIJEVEEN GAAT SCHAATSEN!
We hebben de hele winter gehoopt dat er nog een flinke vorstperiode zou komen. Dan hadden we namelijk
fijn kunnen schaatsen op de ijsbaan. Helaas, het mocht niet zo wezen. Af en toe wel een beetje vorst, maar te
weinig voor een flinke ijsvloer. En het ziet er ook niet naar uit dat er nog een vorstperiode komt.
Daarom heeft het Bestuur van de IJs- en Skeelerclub Nijeveen besloten om als alternatief naar de ijsbaan in
Assen te gaan. Dit zal plaatsvinden op zaterdag 28 februari a.s. Om 13.00 uur vertrekken we met de bus naar
Assen vanaf het parkeerterrein bij de ijsbaan. Om circa 17.30 uur zijn we weer terug.
Alle leden zijn hierbij van harte uitgenodigd om mee te gaan. Deelname (bus en toegang) is gratis voor leden.
Graag vooraf even opgeven via info@skeelerbaannijeveen.nl. Dit kan tot uiterlijk donderdagavond 26 februari.
Doorgang vindt plaats bij voldoende deelname.
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Gegarandeerd
de beste
DE MOLEN
onderhoudsspecialisten
voor uw huis!
Gegarandeerd
de beste
Voor uw schilder- en onderhoudswerk zijn wij als AFerkend bedrijf de besteonderhoudskeuze. Als gekwalificeerde
onderhoudsspecialist werken wij als enige volgens de
garanties en leveringsvoorwaarden overeengekomen met
specialisten
de Consumentenbond en Vereniging
Eigen Huis. Zo bent
u gegarandeerd van het beste resultaat. Met permanent
voor
uw huis!
klantentevredenheidsonderzoek
en periodieke
technische

Schildersbedrijf

J. Oedzes

Hier kan uw naam staan.

Binnenveen 1, 7948 DB Nijeeen, tel. 491257

Gegarandeerd AF

Daar kunt u blind op vertrouwen.

IN COMBINATIE MET

Doe mee aan ons klantentevredenheidsonderzoek en maak kans op een jaarabonnement van een woonblad naar keuze!

Facials
Manicure
Pedicure
Massage
Visagie

Rooie Donders, Dok architecten.

Voor uw schilder- en onderhoudswerk zijn wij als AFerkend bedrijf
de beste keuze.
Gegarandeerd
AF Als gekwalificeerde
onderhoudsspecialist werken wij als enige volgens de
Daar kunt u blind op vertrouwen.
garanties en leveringsvoorwaarden overeengekomen met
de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis. Zo bent
AF-Erkenningsregeling is een initiatief van FOSAG - Ondernemersorganisatie
uDegegarandeerd
van het beste resultaat. Met permanent
schilders-, onderhouds-, metaalconserverings- en glasbranche.
klantentevredenheidsonderzoek en periodieke technische
inspecties wordt onze kwaliteit constant onder controle
gehouden! www.af-erkend.nl - 0800-0231412

Rooie Donders, Dok architecten.

inspecties wordt onze kwaliteit constant onder controle
gehouden! www.af-erkend.nl - 0800-0231412

Waxen
Harsen

De AF-Erkenningsregeling is een initiatief van FOSAG - Ondernemersorganisatie
schilders-, onderhouds-, metaalconserverings- en glasbranche.

Salon99 Skin Care
T 0522 853809
Woldstraat 40 info@salon99.nl
7941 LK Meppel www.salon99.nl

BARELDS

SCHILDERWERKEN
Hier
kan uw naam staan.

Doe mee aan ons klantentevredenheidsonderzoek en maak kans op een jaarabonnement van een woonblad naar keuze!

Nijverheidsweg 10
7948 NE Nijeveen

tel. (0522) 49 26 80
fax (0522) 49 26 74

info@kroesnijeveen.nl
www.kroesnijeveen.nl

Ervaar de ‘Kroes Experience’ op www.kroesnijeveen.nl
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Marktaanbiedingen
KAASHANDEL

OOSTING
Oude Hollander

595

Heerlijke oude, snijdbare kaas!
500 gram voor

Jonge komijnekaas
Zacht en romig!

Woensdagochtend
8.30 uur - 12.30 uur
Centrum Nijeveen

500 gram voor

3

95

Donderdagochtend
8.30 uur - 12.30 uur
Markt Meppel

Marktslager

RIJKEBOER
Aanbiedingen

op woensdagmorgen en -middag
en vrijdagmiddag
’s morgens 8.00 tot 12.30 uur
en ’s middags 14.30 tot 17.30 uur.

Combi toppper

500 gr hoh &
4 speklappen

Samen

Rookworsten

598

3 st

598

kipfilet gerold met gehakt
100 gr

109

p/st 2.49

Normandische
rolletjes

06 - 815 22 699
info@groentewinkelrobaard.nl

Rode bieten

2 kilo

1

Milde lady burgers

Elke 5e gratis
Schouderkarbonade

00

500 gr

298

Drentse keien of
turbovinken
Alleen opwarmen
p/st 1.98

3 st

498

www.
slagerijrijkeboer.nl
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Jos Huls Timmerwerken is gespecialiseerd in het
produceren van houten kozijnen, ramen en deuren
voor zowel nieuwbouw, verbouw en renovatie.
Ook maken wij (geprofileerd) lijstwerk, ambachtelijk
restauratiewerk en houtsnijwerken.

Wij beschikken over een eigen werkplaats waar kozijnen,
ramen en deuren op maat gemaakt worden.
Dit kan naar wens behandeld worden in onze spuiterij.
Wat kunnen wij voor u verzorgen:
l Kozijnen, ramen en deuren l Alle voorkomende houtwerking in de
bouw l Lijstwerk, profileerwerk en balustrades l Interieur kasten en
aftimmerwerk l Behandeling van hout in onze spuiterij
l Inbraak-preventie aan uw woning volgens PKVW.

Nam-weg 1 - 7948 NA Nijeveen
T. 0522 - 85 55 77 M. 06 - 253 521 99
E. info@joshulstimmerwerken.nl

www.joshulstimmerwerken.nl

BV NIJEVEEN SUCCESVOL OP DE REGIONALE JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN BADMINTON

Zaterdagochtend 7 februari gingen de Regionale Jeugd Kampioenschappen badminton van regio Noord in
Veendam van start. Tijdens dit tweedaags toernooi strijden badmintonners uit de drie noordelijke provincies
in verschillende leeftijdscategorieën om het kampioenschap van regio Noord.
Namens BV Nijeveen hebben de volgende spelers deelgenomen: Maaike Agtersmit, Benjamin van den Akker,
Amber Bult, Naomi Bijker, Ronald Busscher, Jorine van Gasteren, Sebastian van de Kamp, Linda Mutsters, Laura
Nijhuis, Esmé Piso, Gijs Polmans, Bjorn Schutte, Eline Scheffer, Jelke Take en Tessah Vos.
Alle spelers hebben meerdere poule-wedstrijden gespeeld in zowel enkel- als dubbelspel. Een aantal is als
poule-winnaar doorgestroomd naar het hoofdschema en er zijn mooie resultaten behaald:
Jelke Take/Laura Nijhuis - kwartfinale Gemend Dubbel in de leeftijdscategorie onder 17
Laura Nijhuis/Jorine van Gasteren - kwartfinale Meisjes Dubbel in de leeftijdscategorie onder 17
Amber Bult - halve finale Meisjes Enkel in de leeftijdscategorie onder 15
Benjamin van den Akker 2e PRIJS Jongens Enkel in de leeftijdscategorie onder 11
Gijs Polmans 2e PRIJS Jongens Enkel en 1e PRIJS Gemend Dubbel in de leeftijdscategorie onder 13.

Alex Pianostemmer.nl
Griiestuk 7
7948 AG Nijeveen

tel. 06 28 88 69 66
______________________________
stemmen - reparatie - restauratie - advies
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Het adres voor:
* schilder- en sauswerkzaamheden
* ramen schoonmaken
* goten schoonmaken
* trespa schoonmaken
* klussen in en om het huis
reinigen
van stoepen met hoge druk
*

08:18

W&W

07-03-2008

Laat ook uw zonnepanelen
goed en betrouwbaar
schoonmaken

Uw specialist in houtbewerkingen

10321 - Kalenderkaart

Raadhuislaan 30, Nijeve
en
Tel. 0522 - 491 134
06 - 4845 8935 / 06 - 25
0 60 194
info@wenwglazenwasse
rsnijeveen.nl

DE MOLEN
Dorpsstraat 10e Nijeveen | Tel. 0522 - 85 44 00

Autobedrijf

MAtter Meppel

OPENINGSTIJDEN
di-za 11.00-23.00 uur | zo 11.30-22.00 uur

Marktstraat 4a
7941 KR Meppel
Tel. 06-16 932 635
www.birukai.nl

Renault en Dacia dealer
voor Meppel e.o.
Blankenstein 500
7943 PA Meppel

Jeannet Botter

tel. 0522-240001

tel. 0522-253292

www.MatteRMeppel.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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CBS DE WEL TWEEDE OP MEPPELER BASISSCHOOL SCHAAKKAMPIOENSCHAP 2015
Op twee woensdagmiddagen in februari streden de schakers van De Wel om het Meppeler Basisscholenschaakkampioenschap. Meester Bouwman, al jaren fanatiek schaakdocent op school, had de kinderen weer
klaargestoomd voor deze wedstrijden. Dat resulteerde in een prachtige tweede plaats. De eerste plaats
was voor De Akker (Kwadraat). Op de tweede plaats eindigde De Wel, vlak voor Het Kompas. Stefan Buitenhuis uit groep 8 haalde ook nog een individuele prijs. Hij eindigde als de nr. 3 van groep 8 en kreeg een
prachtige beker. Tot slot kregen de deelnemers allemaal een medaille uitgereikt. Terecht verdiend, omdat
ze in dit toernooi geweldig speelden!

POTGROND ACTIE NIJEVEEN
Zaterdagmorgen 14 maart zijn de leden van Chr. zangvereniging Nijeveen/Kolderveen weer op pad met
karren vol zakken potgrond en tuinaarde. In een vlot tempo en een strak schema maken zij hun rondjes in
en om Nijeveen.Wat een gemak zonder zelf te sjouwen, bezorgen zij u zo’n zak potgrond.
Het is van een bewezen goede kwaliteit, maar ondanks dat toch scherp geprijsd.
Dus houd zaterdag 14 maart de belle in de gaten en de knippe paraat, wat voor je het weet staan ze ook
bij u in de straat.
Namens T.O.G. Nijeveen/Kolderveen, Co Nagelkerke

Zaterdag 14 februari was het DPC jeugdbadminton-(Drie Provincien Circuit) toernooi in Meppel. Bijna alle
jeugdleden van BV Nijeveen deden mee. Vooral voor de jongste spelers is het een mooi toernooi, om eens
van de sfeer te proeven tijdens zo’n groot toernooi. Van Almere tot Groningen en van Klazienaveen en
Raalte tot Drachten kwamen de spelers naar Meppel. In totaal deden er 99 spelers mee, een groot succes
voor de organisatie. Wat opviel was de sportiviteit van de spelers en het plezier waarmee zij speelden. Dit
is natuurlijk een motivatie om ook weer mee te gaan doen met de toernooien die nog komen gaan. De
volgende prijzen werden behaald:
2e prijs jongens enkel onder 11: Mylan Damhuis
1e prijs jongens dubbel onder 11: Benjamin van den Akker
en Steven van der Linde
1e prijs meisjes enkel onder 11: Laura Klok
2e prijs meisjes enkel onder 13: Eline Scheffer
1e prijs meisjes dubbel onder 13: Tessah Vos en Maaike
Agtersmit
2e prijs meisjes dubbel onder 13: Linda Mutsters en Eline
Scheffer
2e prijs meisjes dubbel onder 15: Iris Bolding en Isa
Logtenberg
2e prijs meisjes enkel onder 17: Amber Bult
1e prijs meisjes dubbel onder 17: Amber Bult en Naomi Bijker
1e prijs jongens enkel onder 19: Bjorn Schutte
2e prijs jongens enkel onder 19: Sebastian van der Kamp
Allen van harte gefeliciteerd met het behaalde succes!
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Foto: Guido van Hien

NIJEVEENSE SUCCESSEN OP BADMINTON-TOERNOOI IN MEPPEL

DE MOLEN
NIJEVEEN LIVE! IS SPEKTAKEL
Een nieuw concept, een nieuw thema, een nieuw soort feestavond. Op vrijdag 13 maart a.s. vindt in Nijeveen de primeur plaats van Heel Holland Live, voor die avond toepasselijk omgedoopt tot Nijeveen Live!
Een extra feestavond voorafgaand aan het succesvolle Meezingfestijn.
Organisator Stella Vermeulen: “Dit evenement is anders dan alles wat er tot nu toe al gedaan wordt.
Nijeveen Live! is geen talentenjacht of soundmixshow. Ook is het geen jamsessie, geen karaokeavond en
geen verzoekjesparade. Het is eigenlijk veel eenvoudiger: lokale zangers en zangeressen treden op onder
begeleiding van een professionele live band. Er is geen sprake van een wedstrijdelement, voorop staat dat
het een hele leuke avond moet zijn voor zowel de lokale artiesten als voor het publiek. De mensen in de
zaal krijgen een volwaardige feestavond, het grote verschil met andere avonden in een feesttent is dat er
bekende gezichten voor op het podium staan. En daar zit hem meteen de grote meerwaarde.”
Bedenker Stella Vermeulen is zelf al jaren actief in de muziekwereld, zowel op het podium als achter de
schermen. Met haar band Glamourama! speelt ze door het hele land, daarnaast richtte ze de Heroes of
the 00’s en de Mannen van Oranje op. “Mijn drijfveer is om bands op te richten met een duidelijk thema.
Bij Glamourama! krijgt men foute feestmuziek, de Mannen van Oranje spelen bekende Nederlandstalige
kroegkrakers en de Heroes of the 00’s spelen alle grote dance- en pophits van het jaar 2000 tot nu. Allround
bands zijn er al genoeg, ik geloof in de kracht van je onderscheiden. Doen waar je voor staat en staan voor
wat je doet.”
Meezingen
“Bij de optredens van mijn eigen bands gebeurt het wel eens dat er iemand uit de zaal in de pauze naar
ons toekomt met de vraag of ze een nummer mee mogen zingen. Wij vinden dat alleen maar leuk, dus
begeleiden zo iemand dan met plezier. En als je ziet wat voor uitwerking dat op het publiek heeft, dan is
dat heel bijzonder. Mensen vinden het geweldig om iemand op het podium te zien die ze kennen. Ik dacht
dat is te gek, daar moet je wat mee doen. Het lukte me alleen niet om de juiste vorm te vinden. In het
begin zat ik veel te moeilijk te denken. Je vervalt al gauw in wedstrijden of ongestructureerde jamsessies.
Dat wilde ik niet, ik wilde een volwaardige feestavond neerzetten die zowel voor de zangers als voor het
publiek te gek is.
De band bestaat alleen maar uit professionele muzikanten, samen met hen zorg ik ervoor dat we de lokale
artiesten een perfect podium bieden. De één komt uit de band van Frans Bauer, de ander werkt samen met
Marco Borsato voor de Voice of Holland, het zijn jongens die gewend zijn om artiesten te begeleiden. In al
die jaren heb ik een heel netwerk aan muzikanten opgebouwd en die zet ik in bij Heel Holland Live. Het is
ook niet één vaste band die de verschillende avonden gaat doen, iedere avond wordt op maat samengesteld. In september bijvoorbeeld doen we Havelte Live!, maar die wordt qua bezetting en invulling alweer
totaal anders dan Nijeveen Live!”

dA advertentie in De Molen
Nijeveen in
Live!De
vindt
plaats op vrijdag 13 maart 21.00-1.00 (deur open om 20.00) in de feesttent aan de
dA
advertentie
Molen
-------------------------------------------------------------Nieuweweg 5. Tickets 7,50 in de voorverkoop en 10,00 aan de deur.
-------------------------------------------------------------Voorverkoop op vrijdag 26 februari en vrijdag 6 maart van 19.00 tot 20.00 in De Schalle.

kst PvdA advertentie in De Molen
--------------------------------------------------------------------

Inloopcafé
Inloopcafé
Inloopcafé

Schoonheidsinstituut
Acne behandelingen
Massages
Zonnestudio

Zaterdag 7 maart van 10.30-12.00 uur
Zaterdag 7 maart van 10.30-12.00 uur
Stads
Café Oasis
Kerkplein uur
Zaterdag
7 maart
van 10.30-12.00
Stads Café Oasis Kerkplein

Jeannette Bouwknegt
Dorpsstraat 16, Nijeveen ~ 0522 – 49 23 15
www.beau-nette.nl ~ info@beau-nette.nl

Stads Café Oasis Kerkplein

U bent
welkom!
U bentvan
van harte
harte welkom!
Vertel
wat
leeft bij
bij uuen
u in
in buurt.
de buurt.
Vertel
onsons
wat
ererleeft
enbijbij
u de
U bent van harte welkom!
Vertel ons wat er leeft bij u en bij u in de buurt.
tekst centreren

entreren
ertype: Verdana
tste
2 regels cursief
Verdana
entreren
egels cursief

IPL ontharing
Elektrisch ontharen
Gewichtsconsulent
Bijouterie
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Onze winkel is gevuld met een groot
assortiment bonbons, truffels en chocolade.
Taarten, gebak, petitfours en desserts
worden op bestelling speciaal voor u
gemaakt.
Ook is er een ruime keuze uit diverse
chocolade cadeaus.
Heeft u speciale wensen, dan helpen wij u
graag om een persoonlijk cadeau te maken.
Kolderveen 30A, Nijeveen
www.chocoladenzo.nl

06-25190868
info@chocoladenzo.nl

Winkel: Ma t/m zat geopend van 9:00 tot 18:00
(Workshops & Demonstraties op afspraak)

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Noteboomstraat 68
7941 XA Meppel

T 0522 255 449
E drukkerij@kleen.nl

www.kleen.nl

WAAROM IS UW INZET ONMISBAAR
Epilepsie is nog steeds niet te genezen en ook niet te voorkomen. Alleen een wetenschappelijk onderzoek
kan een oplossing dichterbij brengen. Daarom subsidieert het Epilepsiefonds jaarlijks een aantal onderzoeken,
doordat er jaarlijks veel vrijwilligers op pad gaan met de collectebus om voor die onderzoeken wat geld
bijeen te brengen.
Voor Nijeveen zoeken wij een collecteorganisator voor het aansturen en verspreiding collectebussen.
Indien u interesse heeft voor deze functie kunt u zich wenden tot:
Berend Dekker, tel. 491689, mail: dekkerb@telfort.nl.

HALLO LEDEN VAN VROUWEN VAN NU
Op donderdag 3 maart houden we weer een kaartavond, in de Schalle.
Aanvang 19.30 uur en de kosten zijn € 2.50 per persoon. Opgeven t/m 1 maart bij: Harmke Kicken tel. 491725
of Hillie Nijland tel. 492960 of per mail: hillienijland@gmail.com
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DIPLOMA B ZWEMMEN ZWEMBAD “DE DUKER”
Afgelopen zaterdag is er weer afgezwommen voor het diploma B zwemmen in zwembad “De Duker” van
Sportcentrum R. v.d. Veen te Nijeveen.
Geslaagd voor hun B-diploma zijn:
Rutger de Boer, Jinte Hartink, Joan Snijder, Seth Snijder,Stan Thieme, Ansya Beekman, Roan Beekman,
Nienke Worst, Bas Gökemeijer, Lennars de Boer, Jurre Mansier, Nick Stelling, Elise Bosch, Julian Faber, Lieke
Pit, Karlijn Albrecht, Lynn Beerta, Jonathan Meij, Osa Wiersma, Ingmar Wietsma, Salmane el Kadouri, Tiego
Hilbers, Mette v.d. Berg, Tim Zuidema, Mika Tuin en Rosa-Ana Meeuwis
Weer een diploma erbij, nu nog voor
C en dan hebben ze het hele zwem
ABC compleet.
Dat is alleen nu niet fijn, maar ook
voor later. Wil uw kind bijvoorbeeld
verder met een sportopleiding, dan
heeft uw kind het complete zwem
ABC nodig.
Wij hebben 2x per week een les
van 25 minuten en de keuze uit de
volgende combinaties ma/do, di/vr
en wo/za. Elk kind wordt individueel
beoordeeld. Door deze manier van
werken hebben wij een vlotte doorstroming van A naar B en van B naar C en hoeven uw kinderen niet lang op de wachtlijst te staan.
Voor meer informatie over de zwemlessen kunt u bellen: tel.0522-492383 of 0522-491934 of bezoek onze
website: www.zwembaddeduker.nl. Via de website kunt u uw kind ook aanmelden voor de zwemles.
Wij gebruiken géén swim –safe- pakjes, maar de ouderwetse buikkurk en armkurken.

Kidsdance
In het sportcentrum Van der Veen worden danslessen gegeven
speciaal voor kinderen!
Er zijn twee groepen:
• voor jongens en meisjes van 4 jaar t/m groep 3 (kidsdance) om 9.00 zaterdagochtend
• voor jongens en meisjes groepen 4, 5 en 6 (streetdance) om 9.45 zaterdagochtend
Tijdens de lessen worden er verschillende spellen gedaan en dansjes geoefend zodat de
kinderen lekker kunnen bewegen op muziek. Kinderen bewegen graag en dat is ook goed
voor ze! Tijdens de lessen wordt die ruimte gegeven.
Elke zaterdagochtend worden de lessen gegeven.
Langskomen kan altijd! Een keertje mee doen is ook geen probleem.
Als er vragen zijn plaats ze gerust op de facebook pagina, kom langs of bel het sportcentrum.
Tijdens de lessen is er voor de ouders natuurlijk mogelijkheid voor koffie of thee!
Kolderveen 46, 7948 NK Nijeveen
Telefoon 0522-492 383
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sportcentrumveen@kpnmail.nl
www.facebook.com/kidsdancenijeveen
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Ben jij goed in lijstjes maken?

“Ik help
u graag bij
een goed
afscheid.”

Maar blijft het daarbij?

Kom dan naar de workshop

‘Gevoelsmatig plannen’!
Na afloop heb je geen to-do lijstjes of post-its meer nodig.

Mijn naam is Roelof van der Veen, ik ben uitvaartverzorger
voor Yarden in Meppel en omstreken. Uit ervaring weet ik
dat een betekenisvolle manier van afscheid nemen helpt
bij het rouwproces. Daarom ondersteun en inspireer ik u
bij het organiseren van een begrafenis of crematie.
U kunt mij bellen op 0522 251939.

Je kunt je inschrijven voor:
- dinsdag 17 maart 2015
- donderdag 26 maart 2015
- woensdag 8 april 2015

09.30 uur
13.30 uur
19.00 uur

Locatie: Weidelint 26 in Nijeveen Kosten: € 15,00 per persoon
Duur workshop: ± 1,5 uur
Voor aanmelding of informatie:
Maximaal aantal deelnemers: 4
ike@mille-pattes.nl / 06 10163198

Yarden Uitvaartzorg Reestdal. Wilt u een overlijden melden?
Bel dan 0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl

coaching vanuit het hart
weidelint 26
7948 cg nijeveen

t 0522 49 06 63
m 06 101 631 98

e ike@mille-pattes.nl
i www.mille-pattes.nl

BIJZONDERE VAKANTIES IETS VOOR U?
Het Rode Kruis bijzondere vakanties voor bijzondere gasten. Een vakantie doet wonderen, ook voor mensen
die minder mobiel zijn of extra zorg nodig hebben. Het Rode Kruis heeft prachtige vakantiebestemmingen.
Zo zijn er de hotels de Valkenberg en de Paardestal in Rheden en hotel IJsselvliedt in Wezep.
Ook is er het vakantieschip de J.H. Dunant, deze vaart door de Nederlandse wateren.
De organisatie biedt tijdens deze vakanties volledige verzorging en waar nodig verpleging en medische
begeleiding.
Voor mensen in de gemeente Meppel/Nijeveen zijn ook enkele weken ingepland.
Het aantal plaatsen is beperkt.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Ria Frieswijk, tel. 0522-256463 of Anny Vink, tel. 0522-491566.

URZO
WONINGINRICHTING
Damesmode
Slaapcomfort
PROJECTINRICHTING
Bedrijfskleding

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECTSTOFFERING
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Kruisstraat
6
Regenkleding
7941 AN
Meppel
Huishoudtextiel
ingang
tel.Noteboomstraat
05220 - 61022
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl
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Uw testament up to date?
Doe de GRATIS test!
Ga naar testamenttest.nl
maak een vrijblijvende en kosteloze afspraak

Stationsweg 54 - Meppel | T (0522) 25 27 21 | info@lever.nl

MILLE-PATTES COACHING
Ike Piest: Vraag iemand hoe het gaat en meestal krijg je als antwoord: “druk”. Hoe kan het dat iedereen
zo druk is? Veel mensen denken dat ze hun planning voor elkaar hebben omdat ze heel goed zijn in lijstjes
maken. De realiteit is vaak anders; er komen vaak meer taken bij dan er af gaan, en veel zaken worden
vooruit geschoven, om welke reden dan ook!
In de workshop “gevoelsmatig plannen” ga je op een geheel andere manier aan de slag met je planning;
na afloop geen lijstjes of post-its meer!
Nieuwsgierig geworden? Geef je op voor één van de workshops. Deze worden gehouden op: 17 maart,
26 maart of 8 april. Voor meer informatie: ike@mille-pattes.nl of 06 - 101 631 98.

Van
Beek
Van Beek Schilderwerken
Schilderwerken
Voor al uw schilderwerk, ons bedrijf kenmerkt zich
Voor al uw schilderwerk
door haar goede prijs-kwaliteitverhouding
Ons bedrijf kenmerkt zich door
haar goedeen
prijs-kwaliteitverhouding
staat
garant voor
garant voor en
eenstaat
uitstekende
service!
een uitstekende service!

Klaas van Beek
Scheerweide 35
7948 NX Nijeveen

Klaas van Beek
Tel: 06-16511943.
Scheerweide 35
Tel: 0522-750545
7948 NX Nijeveen

NU
NU 10%
10%
KORTING
KORTING

E-mail: info@kvanbeekschilderwerken
Website: www. kvanbeekschilderwerken.nl
Tel. 06-16511943

Tel. 0522-750545
E-mail: info@kvanbeekschilderwerken
Website: www. kvanbeekschilderwerken.nl
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WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN
28 feb. en 1 maart
7 en 8 maart

Dokter Tan
Dokter Speelman

Tel. 0521-361326
Tel. 0522-491224

www.kolderveen.nl

FYSIOTHERAPIEPRAKTIJK ’T OEVERTJE, praktijk voor fysiotherapie, manuele therapie en sportfysiotherapie
Oevertje 21, 7948 AD Nijeveen, tel. 492199. Behandeling volgens afspraak.

CENTRUM BIRU KAI, NATUURGENEESKUNDIGE PRAKTIJK
Marktstraat 4a, 7941 KR Meppel, tel. 06-16932635. Behandeling volgens afspraak.

KLEINE NODENDIENST, mevr. Willy Boer, 06 48 06 52 16.
INFORMATIEPUNT WONEN, ZORG EN WELZIJN, Dhr. A. Vriend, 06 57 62 94 49.
BALANS NATUURGENEESKUNDE, Ada Beenen, 0522 492151
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, MAATSCHAPPELIJK WERK
Elke dinsdagmorgen tussen 9.00-10.00 uur inloopspreekuur in De Schalle, zaal 6.
Telefoonnummer 085-2731444.

WELZIJN MENSENWERK, INFORMATIEPUNT
Elke dinsdagmiddag tussen 16.00-17.00 uur inloopspreekuur in De Schalle, zaal 6.
Telefoonnummer algemeen: 085-2731444 of Paul van Os: 06-20729418
OPENINGSTIJDEN BIBLIOTHEEK NIJEVEEN (0522 492150)
• maandag: 15.00 – 19.00 uur • dinsdag en donderdag: 15.00 – 17.30 uur
www.bibliotheeknijeveen.nl
Lenen en inleveren kan ook bij bibliotheek Meppel (Marktstraat 27, Meppel)
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.

Dorpsstraat 149

Mitra slijterij Kisjes
De Putstoel 2, 7941 BX Meppel
0522 255923 / 06 1256 0615
info@mitrakisjes.nl
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7948 BP NIJEVEEN
Tel: 0522 492967
of 06 53 961 998

Internationaal Biersommelier en Liquorist
Ruim 450 soorten bier op voorraad
Ruim 200 soorten whisky op voorraad
Cateringservice
Verhuur mobiele biertaps en statafels.
Vraag naar de mogelijkheden!
Alle wijnen 6 halen = 5 betalen!!
In iedere combinatie
Bedenker van het Meppeler Grachten tripel en
Grachten Blond bier
Gratis bezorgen in Meppel en Nijeveen.
Groot aanbod in cadeaus en relatiegeschenken.
Ook voor uw kerstpakket bent u bij ons aan het
juiste adres.
Verkoop van Nijeveens slokje en Meppeler slokje.
Voor al uw proeverijen en wensen op drankgebied.

Voor:
• Nieuwbouw
• Reparatie
• Onderhoud
• Alg- & mosbestrijding
• Aanbrengen schroefdakplaten
www.rietdekkersbedrijfrenebouwknegt.nl
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