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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
Noteboomstraat 68

7941 XA Meppel

telefoon 0522 255 449

De volgende Molen verschijnt op 27 september 2016.
Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk
dinsdag 20 september 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

PASSAGE
Op woensdag 28 september hopen we weer bij elkaar te komen op onze eerste ledenavond na de zomerstop.
Als gast hebben we Elly Zuiderveld uitgenodigd. De vrouwelijke helft van het zangduo Elly en Rikkert. Naast
zangeres is zij ook televisiepresentatrice en actrice. Elly komt samen met haar vriendin die sneltekenares
is, ongetwijfeld gaat zij een paar tekeningen maken!
Neem gerust een vriendin of buurvrouw mee. We beginnen om 20.00 uur, maar om 19.45 uur staat de koffie en thee al klaar in de Schalle.
Tot ziens, het Bestuur

ROMMELMARKT 2016 HERVORMDE KERK KOLDERVEEN/DINXTERVEEN
Ook dit jaar wordt er weer een rommelmarkt gehouden en wel op zaterdag 24 september.
De opbrengst is bestemd voor het jeugdwerk binnen onze gemeente en natuurlijk ook voor het jeugdgebouw.
Als u nog spullen hebt voor de rommelmarkt (geen bankstellen) kunt u contact opnemen met Arie Voerman
tel. 492014 of Jacob Bakker tel. 492533.
De rommelmarkt is van 9.00-12.00 uur en wordt gehouden in de schuur van Loonbedrijf Altena, Kolderveen 50.
Komt allen, de koffie staat klaar!
De rommelmarktcommissie

FILM ‘TRACKS’ IN DORPSHUIS DE SCHALLE
Het filmseizoen van Dorpshuis De Schalle gaat weer van start.
Het programma ziet er als volgt uit: 7 oktober Tracks, 4 november Publieke werken, 9 december Nebraska.
Tracks vertelt het waargebeurde verhaal van Robyn Davidson (Mia Wasikowska) die in de zeventiger jaren
met vier kamelen en haar hond een tocht van bijna 3000 kilometer door de Australische woestijn maakt,
van Alice Springs naar de westkust. Een aangrijpend en prachtig verhaal dat op indrukwekkende wijze is
verfilmd door regisseur John Curran.
Aanvang: 20.00 uur. Entree € 3,50.
Wij hopen u weer in De Schalle te kunnen verwelkomen.

Als u kiest voor vakmanschap!

Lute

Bijker Bouw

05 22 49 20 19
06 50 20 40 08

lutebijkerbouw@live.nl
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WELKOM
bij Kisjes
vanaf 1 September 2016
onze naam

Jan Bouwknegt
Dorpsstraat 4
Nijeveen
www.jaboschilderwerken.nl
VILLA KAKETOE OPENT DE DEUREN!

ADV Kisjes Molen 85x123-ZW.indd 1

06-09-16 08:24

Doomijn kinderopvang nodigt iedereen uit voor
de Open dag van “Villa Kaketoe” op zaterdag 24
september a.s.
Kinderdagverblijf “Villa Kaketoe“, gehuisvest in het
oude gemeentehuis aan de Dorpsstraat in Nijeveen, is
onlangs in een fris en nieuw jasje gestoken. Daarom
wordt er op zaterdag 24 september een Open dag
georganiseerd.
Villa Kaketoe, die naast kinder- en buitenschoolse
opvang ook onderdak biedt aan de peuterspeelzaal,
geeft deze dag iedereen de gelegenheid om een
kijkje te komen nemen bij deze bijzondere plek voor
de jongste mensen. Mooi gelegen in het hart van het dorp met veel ruimte binnen maar ook buiten in de
grote tuin met klimbomen, en veel gras.
Het belooft een feestelijke en actieve dag te worden met een programma voor het hele gezin. Er worden
leuke activiteiten georganiseerd waaronder schminken, spelletjes, luchtkussen, rijden op een echte pony,
samen koken, een fotoshoot en nog veel meer. En dat onder het genot van een ijsje, hapjes en drankjes.
Ter afsluiting zal er om 15.00 uur een familievoorstelling met live zandtekenen door een zandtekenaar
worden verzorgd.
Zelf zien en ervaren blijft de beste kennismaking. Alle kinderen, ouder(s)/verzorger(s), en andere belangstellende zijn van harte welkom.
Wanneer: zaterdag 24 september

Tijdstip: 10.30-16.00 uur

Locatie: Kinderdagverblijf Villa Kaketoe

Mochten er belangstellenden zijn die niet in de gelegenheid zijn om bij deze Open dag van Doomijn aanwezig te zijn dan is het altijd mogelijk om op een ander moment vrijblijvend een kijkje te komen nemen
bij “Villa Kaketoe”. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de locatie e-mail: kdv.dorpsstraat@
doomijn.nl of tel. 0522- 490562.
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Elkenain Bewindvoering biedt ondersteuning aan mensen die door omstandigheden hun financiële zaken niet
meer zelf kunnen regelen. Bewindvoering geeft rust voor de betrokkene en de omgeving. Een bewindvoerder is er
voor verschillende personen: mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, dementerende ouderen,
psychiatrische patiënten of mensen die hun financiën niet meer overzien. Ook in geval van problematische
schulden. Elkenain is gespecialiseerd in schuldenbewinden. U kunt bij ons ook terecht voor budgetbeheer.
Bewindvoerders worden aangesteld en gecontroleerd door de rechtbank.

www.elkenain-bewindvoering.nl - T 0522 76 90 51 - Kolderveen 26C Nijeveen - Bezoek alleen op afspraak

STICHTING WELZIJN OUDEREN

ELKENA

Na het succes in het voorjaar bieden wij u opnieuw in samenwerking met de activiteitencommissie van de
Schalle een film aan in de Schalle. Dit zal zijn op woensdag 12 oktober om 13.30 uur.
Wij hebben dit keer gekozen voor de film “Sonny Boy” naar een boek van Annejet van der Zijl.
Sonny Boy is de verfilming van het gelijknamige boek, gebaseerd op het waargebeurde verhaal over
een verboden liefde. Rika verlaat haar man en vestigt zich in Den Haag. Ze ontmoet de 17 jaar jongere
Surinaamse Waldemar. Ze krijgen een zoon, Waldy, die ze “Sonny Boy” noemen. Als de oorlog uitbreekt
verandert Rika’s pension al gauw in een toevluchtsoord voor onderduikers. Dit gaat een tijd goed totdat
ze verraden worden en afgevoerd. Zal Sonny Boy zijn beide ouders terugzien….?
Wij bieden deze middag aan voor € 5,=, hierbij krijgt u in de pauze een kop koffie/thee aangeboden.

Ontdek onze kracht in hypotheken
De hypotheekmarkt is behoorlijk in beweging.
Kopers zien lage rentestanden, maar ook
allerlei belemmeringen. Een oerwoud aan
regeltjes waaraan je moet voldoen en dan
nog maar de vraag of je de juiste hypotheek
te pakken hebt.
Ons advies: laat het over aan Faber
Adviseurs. Wij kennen de markt, de regels

maar ook de valkuilen. Kortom “laat ons
het doen”. Wij kunnen de leukste hypotheek
koppelen aan je woning!

Plannen?
Bel voor een informatief gesprek en ontdek
onze kracht in hypotheken.

Nijverheidsweg 15 7948 NE Nijeveen Tel. 0522-490094 Postbus 126 7940 AC Meppel www.faberadviseurs.nl
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Schoonheidsinstituut
Acne behandelingen
Massages
Zonnestudio

ROMMELMARKT

IPL ontharing
Elektrisch ontharen
Gewichtsconsulent
Bijouterie

Kolderveen/Dinxterveen
zaterdag 24 september
van 9.00-12.00 uur
in de schuur van
Loonbedrijf Altena, Kolderveen 50

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

Komt allen!

STICHTING WELZIJN OUDEREN
Zoals we enige tijd al kenbaar hebben gemaakt zal er een workshop “Levensverhaal” schrijven worden
gegeven door Eipie Wisselink. We hebben ondertussen al opgave voor 2 workshops. Hebt u echter ook
belangstelling dan kunnen er nog enkele bij.
De deelname voor deze workshop is maximaal 6 personen per workshop.
We starten met de eerste sessie in oktober, deze is vol en er zal een volgende workshop gehouden worden
in januari 2017. Hier kunnen nog enkele deelnemers bij.
Deze workshops zullen 6 x plaatsvinden op de middag in overleg. De kosten bedragen € 27,50, dat is inclusief een mooi werkboek en koffie of thee tijdens de workshop naar keuze.
Opgave bij Lammie van Essen, tel. 0522-491628.

Uw specialist in houtbewerkingen
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
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GAS - WATER - ELEKTRA - ZINKWERKEN VERWARMING
ZONNEPANELEN - BEVEILIGING SYSTEMEN
ZONNESTROOMBOILERS
GECERTIFICEERD
INSTALLATEUR

Wilhelminastraat 8 | 7948 AR | Nijeveen | tel: 0522 850 254
mob. 06-51646493 | www.faberit.nl | henri@faberit.nl

WEEK VAN DE BADMINTON
In de week van 17 tot en met 25 september is de landelijke “week van de badminton”. Door het hele land
zijn er extra sportactiviteiten bij badmintonverenigingen. Zo zijn er clinics van de Olympische badmintonspelers, jeugdtoernooien of extra trainingen voor nieuwe aspirant-leden. Kortom er is van alles te doen in
den lande.
Badminton Vereniging Nijeveen heeft gekozen voor een Vrienden Team Toernooi op de zaterdag van 24
september en boxgames op donderdag 22 september. Iedereen die een avond vrij is en het wel leuk vindt
om een keer te badmintonnen is welkom op deze avonden.
Kijk voor meer informatie op onze site: www.bvnijeveen.nl

4 Twee-onder-één-kapwoningen De Pleinen
en 8 Rijwoningen vanaf € 149.500,- v.o.n. Nijeveen

ontwikkeling

Danninge Erve Zuid II
informatie en verkoop

Putstoel 4, Meppel
0522 – 25 24 12
www.boelensjorritsma.nl

Energiezuinig! Op alle woningen worden PV cellen aangebracht.
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Nijeveen De Pleinen
www.meppelwoont.nl
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PLUS

kinderopvang 0-12 jaar

Hebt u een kind dat in 2016/17 4 jaar wordt? Dan kunt u nu al een afspraak maken voor een
vrijblijvende kennismaking met onze school en ons kindcentrum. Bel even met 0522-490461

Kind Centrum “De Wel Plus”
Alles onder één dak, basisschool én kinderopvang. Kleinschalig, dus flexibel.
- Buitenschoolse opvang
- Tussenschoolse opvang
- Basisschool

- Kinderdagverblijf
- Peutergroep/peuterspeelzaal
(twee leidsters, er is weer ruimte voor aanmelding)

Is uw interesse gewekt, maar wilt u wat meer weten?
Kom gerust even langs of maak een afspraak voor een uitgebreidere kennismaking. (let op: Meivakantie van 2 mei t/ 17 mei)
Bij de peuters werken wij volgens de wettelijke normen en door de rijksoverheid vastgestelde tarieven.
Kijk op www.cbsdewel.nl voor verdere informatie.

Bent u met uw peuter al eens naar het peutergym geweest?
Op 14 oktober is er weer Peutergym in het speellokaal van cbs De Wel.
Aanvang: 11.00 uur. Vrij toegankelijk voor alle peuters in Nijeveen.
SPORTIEVE DRIEDAAGSE IN NIJEVEEN VOOR REGIONALE TENNISJEUGD  
Ze staan niet alleen op de tennisbaan, maar spelen ook sportieve spelletjes, organiseren een bonte avond
en slapen twee nachten in tentjes. Zesendertig kinderen uit Ruinerwold, Havelte en Nijeveen hebben afgelopen week meegedaan aan het Tenniskamp 2016 op Sportpark Tussenboerslanden in Nijeveen.
Het Tenniskamp werd voor het tiende achtereenvolgende jaar gehouden en is mogelijk dankzij de tennistrainers (dit jaar Mark Cossee, Jelle Boers en Mirjam Talen), de vrijwilligers en ook het sportteam van
Meppel Actief heeft een ochtend activiteiten verzorgd.
De jonge tennissers (6 t/m 12 jaar) leefden zich drie dagen uit op en rond de tennisbaan. Ze zijn gek op
tennis, aldus de trainer Mark Cossee. We hebben dit jaar veel ingezet op technische trainingen. Na afloop
van het kamp gaf 1 van de deelnemers aan dat ze dit jaar veel meer getennist en gesport hebben dan
andere jaren. Want naast het tennissen, worden er ook veel andere sportieve activiteiten georganiseerd.
Uiteraard is er ook gezwommen in de Nijeveense plas, want het credo luidt: “het Tenniskamp in Nijeveen
is pas compleet als er gezwommen is in de plas”, aldus 1 van de kinderen.
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PEUTERGYM NIJEVEEN SEIZOEN 2016-2017
Goed en gezond bewegen is belangrijk voor peuters en heeft een goede invloed op ontwikkeling van de
motoriek. Daarnaast heeft het een positieve uitwerking op de hersenontwikkeling van jonge kinderen.
Vanaf vrijdag 9 september (de eerste keer is dus al geweest, maar dat maakt voor het vervolg niet uit), biedt
ook basisschool de Wel in Nijeveen “Peutergym” aan voor alle peuters in Nijeveen.
Elke maand verzorgt meester Gerrit Griffioen de speelse peutergymlessen op de Wel en geeft hij ouders
tips om het bewegen in de thuissituatie verder te stimuleren. Meester Gerrit is verbonden aan de Wel en
Meppel Actief.
Door het afwisselende aanbod is elke les anders. Peuters mogen met alle lessen meedoen, maar een keer
overslaan is geen probleem. Er zijn geen kosten verbonden aan deze peuteractiviteiten en opgave door
deelnemers is niet nodig. Voordat de deelnemende peuters naar de basisschool gaan, krijgen ze een peutergymdiploma.
De lessen zijn in de Wel, waardoor het ook mogelijk is om even in de klas te kijken en mee te doen met kinderen die al op school zitten. Zo maken ze op een ontspannen manier kennis met de basisschool. De peuters
leren door deze activiteiten andere peuters kennen. Ook ouders vinden het plezierig elkaar te ontmoeten.
Peutergym februari t/m juli 2017
Vrijdag 14 okt., 11 nov., 9 dec., 13 jan., 10 febr.,
10 maart., 12 mei, 9 juni en 14 juli

11.00 uur: Speelzaal van “de Wel”
Burg. Haitsmalaan 3, Nijeveen

4-DAAGSE INLINE-SKATE TIJDENS NATIONALE SPORTWEEK. DOE MEE EN NEEM IEMAND MEE!
De skeelerclub Nijeveen organiseert al jaren met succes de 4-daagse inline-skate op de skeelerbaan. Net
zoals vorig jaar is het gekoppeld aan de Nationale Sportweek. Tijdens deze week worden kinderen in het
hele land uitgedaagd om te gaan sporten.
Wij dagen jullie uit om naar de skeelerbaan in Nijeveen te komen en een aantal dagen zo veel mogelijk
rondjes te skeeleren. Niet alleen de jeugd, maar ook volwassenen zijn van harte welkom. En kom niet alleen, maar neem iemand mee!
De 4-daagse wordt georganiseerd van maandag 19 tot en met 22 september (iedere avond van 18.00 en
19.30 uur).
Wie houdt dit 4 dagen vol? Laat je hierdoor niet weerhouden, want ook al wil je 1 avond meedoen, je bent
van harte welkom, dus kom gezellig naar de skeelerbaan!
Alle deelnemers die minimaal 3 avonden meedoen krijgen een herinnering. Ook voor niet-leden gratis
deelname!
www.skeelerbaannijeveen.nl

HVN EN BURGEMEESTERS
Vanwege de aanstelling van de nieuwe burgemeester van de gemeente Meppel, heeft de Historische Vereniging Nijeveen besloten om foto’s van alle burgemeesters van de voormalige gemeente Nijeveen ten
toon te stellen. Hiervoor is ruimte gevonden in de foyer van De Schalle.

•
•
•
•
•

Voetreflexologie
Bach Bloesem Remedies
Voedingsadviezen
Pedicurebehandelingen
Kadobonnen

- 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

Voor vergoedingen: zie website

Meer informatie?
Ada Beenen 0522 492151; adabeenen@home.nl
of bekijk onze website, www.balansnatuurgeneeskunde.nl
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w w w. l o o n b e d r i j f b i j k e r. n l

info@kroesnijeveen.nl

www.kroesnijeveen.nl
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jeanie’s

Gezamenlijk meer dan
75 jaar ervaring in uitvaarten.

kolderveen 15 • 7948 ng nijeveen • tel. 06-18572485

JEANIE’S ZUIVELIJS
heeft nu ook EKOzuivel
Vanaf nu is ijs niet het enige produkt
dat in het assortiment zit.
Vanaf nu hebben we ook:

EKOzuivel

0522-281878

zoals melk, karnemelk, yoghurt,
boter, kaas en kwark

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

WASSINK

Daarbij zijn ook natuurlijke

Uitvaartverzorging

--

-,

sappen,

noten en confituren aanwezig.

De uitvaartverzorger voor Meppel en omstreken

Kom gerust eens kijken en proeven.
We zijn dagelijks open vanaf 10 uur,
donderdags vanaf 12.00 uur.

Zomerdijk 9A 7942 JR Meppel
e-mail: cc.wassink@hetnet.nl www.wassink-uitvaart.nl

Agenda
13 sept.
De Molen nr. 17
17-18 sept.
Toyota Experience bij Van der Linde Meppel
21 sept.
Vrouwen van Nu avontuurlijke rit Heide Express vertrek 13.00 uur vanaf De Schalle.
22 sept.
“Boxgames” badmintonwedstrijden - sporthal de Eendracht - vanaf 19.00 uur
22 sept.
Vrouwen van Nu, dhr. Ben Hut over geurtjes met humor - De Schalle - 20.00 uur
23 sept.	Open Dag Hennie Katers - KBB 55 - 14.00-21.00 uur. Informatie over Workshops beelden,
wanddecoraties en sieraden
24 sept.
Rommelmarkt Herv. kerk Kolderveen/Dinxterveen - Schuur Loonbedrijf Altena - 9.00-12.00 uur
24 sept.	Open Dag Hennie Katers - KBB 55 - 10.00-16.00 uur. Informatie over Workshops beelden,
wanddecoraties en sieraden
24 sept.
Open Dag Villa Kaketoe - 10.30-16.00 uur
24 sept.
DOS’46 1 - Oranje Wit 1 - Sportpark Tussenboerslanden - 15.30 uur
24 sept.
“Vrienden Team Toernooi”, teambadmintonwedstrijden - sporthal de Eendracht - vanaf 19.00 uur
24 sept.
Glamourbingo - De Schalle - 20.00 uur
27 sept.
De Molen nr. 18
28 sept.
Passage-ledenavond met als spreekster Elly Zuiderveld - De Schalle 20.00 uur
28 sept.
Klaverjassen en jokeren, Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
1 okt.
De Schalle Live - De Schalle
1 okt.
Bingo, Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
1 en 2 okt.
Herfstrondje Nijeveen
7 okt.
Film ‘Tracks’ - De Schalle - 20.00 uur
11 okt.
De Molen nr. 19
12 okt.
Filmmiddag St. Welzijn Ouderen - De Schalle - 13.30 uur
12 okt.
Klaverjassen en jokeren, Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
12 okt.
Najaarsbijeenkomst Hist. Ver. Nijeveen, ook voor niet-leden - De Schalle - 20.00 uur
Elke dinsdag

Koersbal - De Schalle - 13.30 uur
Klaverjassen en jokeren, georganiseerd door Welzijn Ouderen - biljartzaal De Schalle
Elke woensdag 55+gymnastiek - Dorpshuis De Schalle - 10.30-11.15 uur
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URZO
WONINGINRICHTING
Damesmode
Slaapcomfort
PROJECTINRICHTING
Bedrijfskleding

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECTSTOFFERING

Regenkleding

Noteboomstraat 7
Huishoudtextiel
7941tel.XD
Meppel
05220 - 61022
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

STICHTING WELZIJN OUDEREN NIJEVEEN
De halfjaarlijkse BINGO-middag is weer in aantocht. Zoals ieder jaar organiseren we deze ook nu weer in
herfstvakantie en wel op woensdag 19 oktober in de Schalle.
Deze middag begint om 13.30 uur, de zaal gaat om 13.00 uur open, en deelname is slechts € 2,50 p.p.
Alle 55+sers die graag een middagje uit willen en bingo willen spelen zijn van harte welkom. Omdat er veel
grootouders oppassen in de vakantie hebben we besloten dit jaar ook opa’s en oma’s met kleinkinderen te
verwelkomen. Wat is er nu mooier dan samen met de kleinkinderen een spelletje te doen.
En natuurlijk is er voor iedereen een prijsje.

EXTRA INSCHRIJFDAG SENIORWEB MEPPEL
Twee extra inschrijfdagen voor computercursus bij SeniorWeb Meppel. Op donderdag 15 september in de
Bibliotheek Meppel van 14.00 tot 16.00 uur. Op vrijdag 16 september zelfde tijd in het leslokaal aan de
Grote Akkerstraat 10.

Ongewenste
haargroei?
De oplossing:
definitieve laserontharing
pijnloos, snel, veilig én effectief

Laserontharing wordt door
veel zorgverzekeraars
vergoed

Atelier Hillie Knol

Definitieve
laserontharing

Aquarel Acryl Olie
Pastel en teken
cursussen

voor hem en haar

Start in week 38
Voor informatie
Tel: 0522 492281
E: hilliek@hccnet.nl
www.hillieknol.nl

Woldstraat 40 | 7941 LK Meppel | (0522) 853 809
info@salon99.nl | www.salon99.nl
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REGIO MEPPEL MAAKT ZICH OP VOOR KOMST NEDERLANDS KORFBALTEAM
Over een kleine week strijkt het Nederlands korfbalteam twee dagen neer in de regio Meppel. Oranje speelt
een wedstrijd tegen Korfbal League-club DOS’46 en geeft gratis clinics en inlooptrainingen in Meppel,
Nijeveen, Havelte en Ruinerwold  
DOS’46 vs. Oranje
Oranje, dat zich voorbereidt op het EK korfbal in Dordrecht in oktober, speelt op dinsdagavond 13 september een oefenwedstrijd tegen DOS’46 én een onderlinge wedstrijd. Dit vier kwarten tellende spektakel
vindt plaats in de Kroes Arena in sporthal De Eendracht te Nijeveen. De wedstrijd begint om 20.00 uur. Voor
kinderen tot en met 14 jaar is de entree gratis. Vanaf 15 jaar bedraagt de entree 5 euro. Kaartverkoop vindt
plaats aan de deur en de zaal is open vanaf 19.00 uur.  
Gratis korfbalclinics bij basisscholen
Het Nederlands team bezoekt op dinsdagmiddag 13 en woensdagochtend 14 september diverse basisscholen
in Meppel, Nijeveen, Havelte en Ruinerwold om daar korfbalclinics te geven aan de groepen 3 tot en met 6.  
Gratis inlooptrainingen bij korfbalclubs
Op woensdagmiddag verzorgen de internationals van 13.30 tot 15.30 uur gratis inlooptrainingen bij de
korfbalclubs Meko’74 (Meppel), DOS’46 (Nijeveen), UDI (Havelte) en KIOS (Ruinerwold). Verder wordt in
Meppel ook op het Troelstraplein een training verzorgd. Kinderen in de groepen 3 tot en met 8 van de
basisschool kunnen zich nog steeds voor deze trainingen aanmelden.  
Burgemeester
Leuk detail is dat Richard Korteland, de pas aangetreden burgemeester van Meppel, Oranje op dinsdagochtend 13 september zal ontvangen in het gemeentehuis. Vervolgens vliegen de internationals uit om de
kinderen in de regio enthousiast te maken voor de korfbalsport. Woensdagmiddag 14 september eindigt
de trip met een kort samenzijn in het clubhuis van Meko’74.  
www.dos46.nl/oranje
Voor meer informatie én opgave voor de gratis inlooptrainingen: www.dos46.nl/oranje
De Meppeler Courant is mediapartner van dit evenement in het land van de Meppeler Courant.
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UITNODIGING INFORMATIEBIJEENKOMST – 2025 NIJEVEEN ENERGIE NEUTRAAL
Met het gehele dorp werken aan een schonere wereld en samen besparen op de energierekening.
Wie wil dat niet? Doet u mee?
In 2015 is op initiatief van de Dorpsvereniging Nijeveen de Dorpsvisie 2015-2025 opgesteld. Dit met als doel
om projecten te initiëren die erop gericht zijn om de leefbaarheid in Nijeveen te behouden en te versterken. Eén van de thema’s die worden uitgewerkt is Energie & Duurzaamheid. Hiervoor is een werkgroep in
het leven geroepen die ondertussen niet stil heeft gezeten. Er is inmiddels ondersteuning van de stichting
SEN (Samen Energie Neutraal) en ook de Rijksuniversiteit Groningen is bij de plannen betrokken. De eerste
stappen zijn gezet om het project: 2025 – Nijeveen Energie Neutraal van de grond te krijgen.
Informatieavond – donderdag 13 oktober om 20.00 uur – dorpshuis ‘De Schalle’
Nu is het tijd om samen met alle inwoners van Nijeveen (huurders, huiseigenaren en bedrijven) het project
daadwerkelijk vorm te gaan geven. Daarom wordt er op donderdagavond 13 oktober a.s. om 20.00 uur
een informatieavond georganiseerd in dorpshuis ‘De Schalle’. U wordt van harte uitgenodigd om deze
avond bij te wonen. In de volgende ‘De Molen’ volgt verdere informatie over het programma. Noteer deze
bijeenkomst in ieder geval alvast in uw agenda. Wij rekenen erop dat u erbij bent!
Werkgroep: Energie & Duurzaamheid,
Harry van Dijk (voorzitter), Harmien Nijkamp, Klaas Jan Bakker,
Klaas Brand, Jan van Gijssel, Piet de Graaf, Arnold Mulder en Tineke Knorren

GLAMOURBINGO IN DE SCHALLE OP 24 SEPTEMBER
Een bingo is een bekend fenomeen, maar een glamour Bingo is net even iets anders, met net iets andere
prijzen. De presentatie gaat onder begeleiding van een knap stukje muziek. Om in de juiste stemming te
komen, starten we de avond met een heerlijk glas prosecco (of een sapje) en gaan we los! De prijzen zijn
variërend van geurtjes tot sieraden tot een prachtige hoofdprijs, een TABLET.
Het zal een gezellige bingoavond voor de dames worden, maar aan de mannen is natuurlijk ook gedacht! De
mannen kunnen in de foyer van De Schalle met z’n allen gaan darten, terwijl de dames (hopelijk) de prijzen
binnenslepen. Wanneer de mannen goed hun best doen met darten, is daar ook nog een prijs te winnen.
De ballen gaan om 20.00 uur rollen, de toegang is gratis.

DE SCHALLE LIVE OP 1 OKTOBER
Nijeveen puilt uit van de talenten. In de sport, in de hobbymatige activiteiten, maar ook in de muzikale talenten. We kennen de band Bruun Brood van de vele partijtjes. Maar naast Bruun Brood zijn er nog andere
bands waar een Nijevener in speelt.
Er zijn drie bands die zich deze avond gaan voorstellen, te weten: Dreuge Worst, The Dick Rosewaterband
en Blinq.
Een avond met zeer gevarieerde muziek met een Nijeveens sausje!
Waar: De Schalle. Wanneer: 1 oktober. Zaal open: 20:00 uur (21:00 uur start de eerste band) . Toegang: gratis.

START NIEUWE BADMINTONSEIZOEN
Nu de scholen zijn begonnen, zijn wij ook weer begonnen in de sporthal! Er is zo aan het begin van het
seizoen plaats voor nieuwe spelers. Zowel jong als oud is van harte welkom op onze tainings/wedstrijd
avond. Vooral op de maandagmiddag is er nog plek voor jeugdige spelers. De badmintontraining is van
15.30 tot 16.30 uur.
Mocht je belangstelling hebben, kijk even op onze site en neem vrijblijvend contact met ons op. Weet je
het nog niet zeker of je badmintonnen leuk vindt, geen probleem! Je mag altijd een paar keer meedoen
voordat je lid moet worden.
Wij zien u graag komen.
Het bestuur
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A A N N E M I N G S B E D R I J F

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

Een ondernemende bries,
ontwikkelt een
windkracht van beleving!

Tel. 06-16511943
Tel. 0522-750545

info@andrehopman.nl
06 54 32 64 05

E-mail: info@kvanbeekschilderwerken
Website: www. kvanbeekschilderwerken.nl
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Energieweg 3, Nijeveen
www.andrehopman.nl

DE MOLEN
VROUWEN VAN NU AFDELING NIJEVEEN
De scholen zijn weer begonnen en zo ook het verenigingsleven.
Onze 1e activiteit staat gepland op woensdag 21 september
2016.
Een rondrit met de Heide Express door het Holtingerveld
(max. 20 pers.)
Wij rijden door een schitterde omgeving met bos, heide, hunebedden, grafheuvels en restanten uit de 2e wereldoorlog.
De avontuurlijke rit duurt 1½ a 2 uur, waarbij op verschillende plaatsen zal worden gestopt.
Een gids zal ons informeren over de bezienswaardigheden.
Daarna sluiten wij af onder het genot van een kop koffie of thee met iets lekkers erbij.
De kosten voor deze middag zijn € 17.50 p.p. Vertrek 13.00 uur vanaf De Schalle.
Wie kan en wil rijden?
Opgave mogelijk tot 17 september 2016 bij Truus tel: 491714, Ammy tel: 491357, via de site of bij een van
de andere dames van de reiscommissie.
De reiscommissie

EN DAN……………. BEN JE GEEN MITRA MEER
1 juli 2016 werd een gedenkwaardige datum met het faillissement van onze franchisegever Mitra. In december zouden we
als franchisenemers ons 10-jarige jubileum vieren. Ondanks
dat het bekend was dat Mitra het moeilijk had, was het faillissement een onverwachte wending.
Ja en dan, hoe verder... Na een aantal onzekere weken over
hoe de toekomst eruit zou zien, hadden we als lid van de
franchiseraad veel overleg met de overige bestuursleden.
De curator had vanaf dat moment de touwtjes in handen,
niemand wist hoe dit allemaal zou gaan aflopen.
Dit alles vond vlak voor de vakantie plaats. Voor ons was al snel duidelijk dat wanneer er een doorstart
zou zijn van Mitra, wij niet mee zouden gaan. In de basis waarop de doorstart moest plaatsvinden, hadden
wij geen vertrouwen. De enige juiste beslissing voor ons was om zelfstandig verder te gaan. Tijdens onze
vakantie hebben we hier goed over kunnen nadenken en alvast plannen gemaakt voor de toekomst. Samen
met collega’s die hetzelfde dachten over de doorstart, zijn wij een groep gestart om elkaar te helpen en te
voorzien van tips en alle andere zaken die nu voorbij komen.
Wij gaan nu door onder de naam Kisjes-Slijterijen, in Meppel en in Staphorst. De plannen waren er al om
een 2e winkel te beginnen in Staphorst, alleen gaan we dat nu helemaal zelf doen. We zijn de afgelopen
weken druk bezig geweest om alles om te zetten: de naam, het logo, een nieuw assortiment, een nieuw
kassa-systeem en wat alles er nog meer bij komt kijken om helemaal los te komen. We hebben er zin in!
Graag laten wij jullie het resultaat zin: Proef, geniet en beleef bij Kisjes-Slijterijen in Meppel en Staphorst!
Staphorst gaat ongeveer half september open en wordt grotendeels gedraaid door Robert Schalen, oudcollega bij Mitra en een bekend gezicht in Staphorst.

Tel. 06 543 720 73

Ook voor volledige voetverzorging bij u thuis!

Medisch pedicure
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Villa Kaketoe
opent de deuren!
Je kent Villa Kaketoe vast wel. Maar nu is de villa in een fris en nieuw jasje gestoken.
Kom je kijken hoe mooi het is geworden? Dan maken we er samen een feestje van.

We hebben een leuk programma voor het
hele gezin. Kom koken, laat je schminken,
doe een fotoshoot en geniet van een
lekker ijsje. Om 15.00 uur is er een
familievoorstelling van een zandtekenaar.
Kom kennis maken met deze mooie Villa
en haar medewerkers. Doomijn laat graag
aan heel Nijeveen zien wat ze in huis
hebben!

Open dag
Villa Kaketoe
ZATERDAG 24 SEPTEMBER
VANAF 10.30 UUR

Iedereen mag komen en
toegang is gratis

a

www.doomijn.nl

t

(0522) 49 05 62

/doomijn

e

bso.dorpsstraat@doomijn.nl

Dorpsstraat 41, Nijeveen
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Ontdek je eigen
Kinderopvang

DE MOLEN

HET NIEVEEN 34 NIJEVEEN
Zaterdag 17 september Open huis van 11.00 tot 13.30 uur

Vrijstaand wonen op een mooi plekje
voor een vriendelijke prijs!
Woningruil bespreekbaar.
Dus zekerheid van verkoop eigen woning!
Kunststof kozijnen met HR glas
Perceeloppervlak circa 600 m2
Forse garage met verdieping
Historisch lage hypotheekrente

Vraagprijs € 280.000,Dit object is een greep uit ons aanbod, voor een volledig overzicht verwijzen wij naar

w w w. a a r n i n k m a k e l a a r s . n l

Tel. 0522 - 49 04 34

Bemiddeling in: woonhuizen, bedrijfsmatig o.g., taxaties

16

DE MOLEN

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

Marktslager

RIJKEBOER
op woensdagmorgen en -middag
en vrijdagmiddag
8.00 tot 12.30 uur en 14.30 tot 17.30 uur.

Jeannet Botter

Slavinken

Eigen gemaakt

Gebr. Spare ribs

Sweet, spicy of honing-ketjap

Drents gehakt

4 x 125 gram

398

400 gram

498

298
Gepaneerde schnitzels 500 gram 498
2 soorten

onze merken
Mcgregor | Gaastra | HV Polo
Henri Lloyd | Key west | Para-Mi
Alberto | Haupt | Soccx

500 gram

Milde lady of stoere
mannenburger
4 + 1 gratis
Gehaktballen
98

sportieve mode voor mannen en vrouwen!

Vers of gebraden

4 stuks

4

Ook voor buffetten bij u thuis
www.slagerijrijkeboer.nl

Piet Soerplein 5 | Havelte | zmode.nl

WETHOUDER TEN HULSCHER OP BEZOEK BIJ HET SERVICEPUNT BIBLIOTHEEK NIJEVEEN
Op 11 augustus jl. heeft de heer Ten Hulscher een bezoek gebracht aan het Servicepunt Bibliotheek Nijeveen in De Schalle. De officiële opening was in december vorig jaar. Helaas waren hierbij geen leden van
de bibliotheek aanwezig. Daarom is de wethouder door de vrijwilligsters uitgenodigd om een keer langs
te komen als het Servicepunt geopend is, zodat hij ook met de klanten kan praten. De heer Ten Hulscher
heeft deze uitnodiging enthousiast aangenomen. Op donderdag 11 augustus jl. was het zo ver. In een heel
informele sfeer liet de wethouder zich informeren door de diverse klanten over het reilen en zeilen van het
Servicepunt. Diverse Nijeveners maakten de heer Ten Hulscher duidelijk dat ze erg blij zijn met deze vorm
van bibliotheekvoorziening. De mogelijkheid om in dorpshuis De Schalle boeken uit te zoeken, boeken te
reserveren en boeken in te leveren stelt men zeer op prijs. De heer Jan Bartelds, teamleider bibliotheek Meppel/Nijeveen, was deze middag ook aanwezig. Hij zegde, in het bijzijn van de wethouder, o.a. toe dat er een
extra computer in het servicepunt komt, dat er meer nieuwe boeken bij komen, dat er ook steeds een wisselcollectie aanwezig zal zijn, dat
er meer grote letterboeken
komen, dat er een tabletinloopspreekuur komt en dat
de vrijwilligsters cursus krijgen
over e-books en het gebruik
van het bibliotheekcomputersysteem, om zodoende de
klanten hierover te kunnen
informeren. De wethouder
juicht het toe dat het Servicepunt blijft bestaan en vindt
het zeer uniek dat dit in Nijeveen door de vrijwilligsters
mogelijk wordt gemaakt.
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VOOR ALLE BASISSCHOOLKINDEREN
Wij willen graag een heel groot kinderkoor vormen om met dit koor
op 2e Kerstdag leuke kerstliedjes te zingen in een Volkskerstzang.
Dit festijn zal gehouden worden in een loods bij het bedrijf van Oosterhuis op de Kolderveense Bovenboer.
Het duurt ongeveer een uur. Er wordt alleen maar gezongen, er zijn
geen sprekers en na afloop is er voor iedereen drinken en iets lekkers.
Juf Ineke Heersma van de Gaarlandtschool en juf Riëtte Smit van de Wel gaan ons helpen om zoveel mogelijk kinderen bij elkaar te krijgen en om de liedjes te oefenen.
We gaan in november en december een paar keer samen oefenen op donderdagmiddag, maar dat horen
jullie dan nog wel.
Onderaan dit bericht in de Molen zie je een aanmeldingsstrook die je kunt invullen en dan kun je dit strookje
bij één van deze juffen inleveren.
We gaan vanaf oktober één keer per week oefenen op beide scholen.
De kinderen die niet op één van deze twee scholen zitten kunnen natuurlijk ook meedoen. Zij kunnen zich
aanmelden bij Gerda Kreeft. gerda.kreeft@kpnmail.nl
Er komt ook een heel groot volkskerstzangkoor waar alle volwassenen aan mee kunnen doen.
En niet te vergeten………! Euphonia doet ook mee en gaat de samenzang begeleiden.
We willen er graag een heel groot algemeen volkskerstfeest van maken en daarom nodigen we jullie allemaal uit om je op te geven.
Doen hoor….! Leuk man.
De werkgroep volkskerstzang
Ik wil graag meedoen met het kinderkoor
Naam: ................................................................................................................................................................
Adres: ................................................................................................................................................................
Klas : ..................................................................................................................................................................
School: ...............................................................................................................................................................
Inleveren bij juf Ineke Heersma of juf Riëtte Smit, of aanmelden via de mail bij Gerda Kreeft.

NEDERLANDSE BRANDWONDEN STICHTING ZOEKT COLLECTANTEN
“Met dat ene avondje collecteren, help je mensen met brandwonden.”
In Nijeveen zijn we op zoek naar mensen die willen collecteren voor de brandwondenstichting. Dit jaar is
de collecte week van 9 t/m 15 oktober.
Wilt u collecteren in Nijeveen? Neem dan contact op met Rinette Bron, telefoon 0522-242080
of via www.brandwondenstichting.nl/collecteren.
Namens de Brandwondenstichting alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.
Rinette Bron en Alie Dijksma

KINDERKLEDINGBEURS HAVELTE ORGANISEERT TWEEDEHANDS WINTERKLEDING- EN
SPEELGOEDBEURS
De werkgroep Kledingbeurs Havelte organiseert haar halfjaarlijkse kinderkleding en speelgoedbeurs. Een
gezellige tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs in ontmoetingscentrum “de Veldkei” te Havelte.
De koopavond is op vrijdag 7 oktober 2016 van 20.00 uur tot 21.30 uur.
Op zaterdag 8 oktober 2016 is de beurs geopend van 9.00 uur tot 10.00 uur.
U vindt tijdens deze beurs naast winterkleding ook een divers aanbod van tweedehands speelgoed. Heeft
u zelf kleding van maat 74 t/m maat 188 of speelgoed in te brengen dan kunt u de daarvoor benodigde
prijsenveloppe+ instructie vanaf maandag 5 september 2016 ophalen gedurende schooltijden bij de kleuteringang van OBS. de Bosrank in Havelte. Er is een maximale uitgave van 150 prijsenveloppen. Alle kleding
en speelgoed dient geprijsd, schoon en compleet te worden aangeleverd. Het inbrengen van de kleding
en het speelgoed is op donderdagavond 6 oktober 2016 van 19.00 tot 20.30 uur, eveneens in “de Veldkei”.
Dit adres kunt u vinden op onze website.
Raadpleeg onze website www.kledingbeurshavelte.nl voor meer informatie. We zijn ook te volgen via
Twitter:@Kledinghavelte en Facebook: Kledingbeurs Havelte.
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Zuideinde 53, Meppel
(0522) 25 27 21 | info@lever.nl

www.lever.nl

REDDINGSBRIGADE LUIDT DE NOODKLOK ZWEMVAARDIGHEID IN NEDERLAND
Uit cijfers blijkt dat de zwemvaardigheid in Nederland al jaren
afneemt. Uit onderzoek blijkt dat steeds minder kinderen over
diploma A, B en C beschikken. Pas dan ben je zwemvaardig. In
2015 was het percentage kinderen met een diploma C gedaald
tot zo’n 30%. En als je weinig meer zwemt na het behalen van je
diploma, verlies je snel een deel van je zwemvaardigheid en bouw
je ook geen zwemconditie op. Zodra je dan met bijvoorbeeld
stroming te maken krijgt, kan je snel in de problemen raken.
De Reddingsbrigade ziet het aantal noodzakelijke reddingen
uit een levensbedreigende situatie flink stijgen: van 270 in 2011
tot gemiddeld 303 per jaar in 2016. Het aantal ongevallen met
dodelijke afloop steeg van gemiddeld 4 per jaar in 2011 naar 12 in 2016. De Reddingsbrigade adviseert dan
ook om alleen het water in te gaan als je zwemvaardig en fit bent. Als je niet goed kunt zwemmen en je
wilt toch het water in gaan, ga dan maximaal tot je knieën te water.
Reddingsbrigade ‘de Dukers’ biedt uitkomst! Heb jij je zwemdiploma (minimaal A). Dan bieden wij je de
mogelijkheid om kennis te maken met de Reddingsbrigade in Nijeveen.
Bij Reddingsbrigade heb je de mogelijkheid je zwemvaardigheid te verbeteren en kennis te maken met
zwemmend redden. Je leert onder andere jezelf en anderen redden en op oudere leeftijd ook om in teamverband een bewaking of redding uit te voeren.
Kom in september 2 keer gratis mee zwemmen en ervaar zelf wat de Reddingsbrigade te bieden heeft!
En zorg zo dat je zwemvaardigheid op pijl blijft en dat je bij een noodsituatie niet hulpeloos hoeft toe te
kijken. We zien je graag in het zwembad!
Als je het leuk vindt kun je lid worden van de Reddingsbrigade en is het mogelijk verschillende zwemdiploma’s te halen. Naast het ‘Zwemmend Redden; hebben we een afdeling ‘Waterhulpverlening’, ook hier
zijn diploma’s voor te halen.
De afdeling ‘Waterhulpverlening’ assisteert bij verschillende evenementen zoals bijvoorbeeld de intocht
van Sinterklaas en het Grachtenfestival en andere wateractiviteiten.
En als je 16 jaar bent en je hebt de nodige brevetten, dan kun je naar het strand om opgeleid te worden
voor Strandwacht!
Kijk maar eens op onze site. http://www.reddingsbrigade-nijeveen.nl
Je bent van harte welkom.

OLD NI’JS IN DE SCHALLE OP 29 OKTOBER
Voor diegene die er twee jaar geleden niet bij kon zijn en voor diegene die het nog een keer wil meemaken,
Old Ni’js komt op 29 oktober de Schalle weer op de kop zetten.
Old Ni-js bestaat uit de generatie muzikanten die in de jaren zestig fungeerde als de uitvinders van de
nederpop. Liedjes van Blitz Wending, Puddingh, Toontje Lager, Captain Gumbo, Boh Foi Toch en Normaal
zitten in het repertoire. Heerlijke herkenbare muziek om een avond te ontspannen in de Schalle.
Kaarten zijn tijdens de voorverkoop op 17 oktober van 19:00-20:00 uur te verkrijgen voor € 10.
Aan de zaal kosten de kaarten € 12,50.
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www.kolderveen.nl

WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN
17-18 september
24-25 september

Moes / Speelman
0522-491224
Westerbeek / Tan-Koning 0521-361326

Dokter Moes
Dokter Westerbeek

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.
ELKENAIN BEWINDVOERING geeft rust aan mensen die door omstandigheden hun financiële zaken niet
meer zelf kunnen regelen. Kolderveen 26C - Nijeveen - T 0522 76 90 51 - Bezoek op afspraak.
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, SOCIAAL WERK    www.welzijnmw.nl
Inloop op dinsdagmiddag tussen 16.00-17.00 uur in De Schalle, kantoor beheer.
Paul van Os: telefoon 06-20729418, e-mail p.v.os@welzijnmw.nl, b.g.g. 085-2731444.
WELZIJN MENSENWERK, MAATSCHAPPELIJK WERK
Telefonisch spreekuur (085-2731444): elke maandag en woensdagmorgen tussen 9.00-10.00 uur.  
OPENINGSTIJDEN SERVICEPUNT BIBLIOTHEEK NIJEVEEN
De Schalle, Nieuweweg 27 • dinsdag: 15.00-19.00 uur • donderdag 15.00 - 17.30 uur
Tel. 06 47 57 64 67 E-mail: info@bibliotheeknijeveen.nl
INEKE KNOL INDIVIDUEEL-, RELATIE- EN GEZINSTHERAPEUT, counsellor, docent, supervisor, (team)coach en trainer.
BIJ IK, Dorpsstraat 66, 7948 BT Nijeveen. 0522-259308 06-17067004. Tel.spreekuur: wo. en vr. 8.30-9.00 uur.

Dorpsstraat 149

Uw adres voor:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

7948 BP NIJEVEEN
Tel: 0522 492967

Hout zagen, snoeien en snipperen
Stobben frezen
Grondverzetwerkzaamheden
Aanleg en onderhoud van riolering
Oogstwerkzaamheden
Voederwinning
Slootonderhoud
Mestverwerking
Graslandvernieuwing
Uitgraven bouwkavels

of 06 53 961 998

Voor:
• Nieuwbouw
• Reparatie
• Onderhoud
• Alg- & mosbestrijding

Staat er iets niet bij?
Vraag ernaar, wij helpen u altijd!

• Aanbrengen schroefdakplaten

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.rietdekkersbedrijfrenebouwknegt.nl
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