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Noteboomstraat 68

7941 XA Meppel

telefoon 0522 255 449

De volgende Molen verschijnt op 8 november 2016.
Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk
dinsdag 1 november 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

STICHTING WELZIJN OUDEREN NIJEVEEN
Onze spelletjesdagen vinden plaats in dorpshuis “de Schalle” en dit najaar op donderdag 3 november a.s. om
10.30 uur. We kunnen wel vaststellen dat deze dagen een succes zijn, de deelname wordt alleen maar groter.
We bieden de volgende spellen aan: klaverjassen, jokeren, rummicub en bridgen.
Natuurlijk kunnen we de samenstelling van de spellen uitbreiden. We zitten nog steeds te wachten op een
groepje dat wil gaan scrabbelen. Lijkt dit wat en zijn er 4 personen die dit willen spelen, aarzel dan niet
maar geef je op.
Op deze dag zijn alle Nijeveners van 55+ van harte welkom.
De kosten voor deze dag zijn € 15,00, dit is inclusief koffie met koek, borrel voor het eten, een warme
maaltijd en ‘s middags nog een consumptie.
En natuurlijk hebben we aan het eind van de dag nog enkele kleine prijsjes voor de winnaars.
De bridgers kunnen zich opgeven bij Lammie van Essen, tel. 491628.
Voor verdere inlichtingen en opgave voor deze dag kunt u contact opnemen met
J. Alberts, tel: 255214, Henk Hofman, tel. 491886 of Jannie Dorenbos, tel. 491777.

POPKOOR AFSLAG NIJEVEEN ORGANISEERT EEN ZOMIBO
Op zondagmiddag 30 oktober a.s. organiseert Popkoor Afslag Nijeveen een ZoMiBo in De Schalle.
Popkoor Afslag Nijeveen ontmoet deze middag Trust. Trust en het popkoor zullen afwisselend voor u optreden.
Ook hebben zij samen enkele nummers ingestudeerd.
ZoMiBo: een gezellig ongedwongen samen zijn onder het genot van een ZOndagMIddagBOrrel.
Aanvang 15.00 uur. Entree: € 5,-.

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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DE MOLEN

URZO
WONINGINRICHTING
Damesmode
Slaapcomfort
PROJECTINRICHTING
Bedrijfskleding

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT
[Typ  hier]  
  

MARMOLEUM
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECTSTOFFERING

Regenkleding

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

  
WINTERFAIR MET SPECTACULAIRE VEILING
Winterfair  met  spectaculaire  veiling    
Vrijdag 18 november van 17.00-21.30 uur wordt een winterfair gehouden in de gereformeerde kerk,
Vrijdag  18  november  van  17.00  –  21.30  uur  wordt  een  winterfair  gehouden  in  de  gereformeerde  kerk  
Dorpsstraat 7 in Nijeveen. Met als klap op de vuurpijl een spectaculaire veiling met fraaie kavels waarop
Dorpsstraat  7  in  Nijeveen.  Met  als  klap  op  de  vuurpijl  een  spectaculaire  veiling  met  fraaie  kavels  
geboden kan worden. Dit mag u niet missen. U bent van harte welkom!
waarop  geboden  kan  worden.  Dit  mag  u  niet  missen.  U  bent  van  harte  welkom!    
Wat is er te beleven op de Winterfair?
ü

Lekker eten en drinken

ü

Kinderactiviteiten

Wat  is  er  te  beleven  op  de  Winterfair?    
ü Muziek
üü Lekker  eten  en  drinken    
Verkoop bloemstukjes
üü Muziek    
Het Rad van Fortuin
Leuke winterse kraampjes
üü Kinderactiviteiten    
ü
Workshops
ü Verkoop  bloemstukjes    
ü En nog veel meer …
ü Het  Rad  van  Fortuin  
Programma
ü• 17.00
Leuke  winterse  kraampjes  
uur - aanvang Winterfair
•
18.30
uur - start inschrijving veiling
ü Workshops  
•
18.30
uur - bezichtiging kavels
ü En  nog  veel  meer  …    

• 19.30 uur - start veiling onder begeleiding van een officiële veilingmeester

Programma    

Door verschillende bedrijven en gemeenteleden zijn er leuke, prachtige en waardevolle kavels ingebracht.
Van• een
vakantie tot een mooi schilderij en van een avondje lekker eten tot een onderhoudsbeurt. Wij
17.00  uur  –  aanvang  Winterfair    
danken de gulle gevers hier hartelijk voor. De opbrengst van de winterfair is voor beeld- en geluidmateriaal
• 18.30  uur  –  start  inschrijving  veiling    
en het groot onderhoud van de kerk.
• informatie?
18.30  uur  –  bezichtiging  kavels    
Meer
Gerrit
			
(06) 205 38 997 kroes.g@hetnet.nl
• kroes  
19.30  uur  –  start  veiling  onder  begeleiding  van  een  officiële  veilingmeester  
Johanna
van
der
Linde  
(06) 336 09 199 vanderlinde.prins@hetnet.nl 		
  
Irna Oosterhuis   		
(06) 271 52 630 irnaoosterhuis@live.com

Door  verschillende  bedrijven  en  gemeenteleden  zijn  er  leuke,  prachtige  en  waardevolle  kavels  
U bent van harte welkom!
ingebracht.  Van  een  vakantie  tot  een  mooi  schilderij  en  van  een  avondje  lekker  eten  tot  een  
Het kan toch niet zo zijn dat uw buurman er met die mooie kavel vandoor gaat? Bied mee!
onderhoudsbeurt.  Wij  danken  de  gulle  gevers  hier  hartelijk  voor.  De  opbrengst  van  de  winterfair  is  
voor  beeld-‐  en  geluidmateriaal  en  het  groot  onderhoud  van  de  kerk.    
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Meer  informatie?  

DE MOLEN
NIJEVENER SCHRIJFT ROMAN
Onlangs verscheen de roman ‘Gezocht: een vader’, geschreven door Nijevener
André Beltman. André schrijft over de zoektocht naar zijn biologische vader,
en schetst een typerend beeld van de jaren vijftig en zestig in Zutphen waar
hij opgroeide.
De hoofdpersoon Victor groeit in het boek toe naar de niet te vermijden
vraag: wie was mijn vader? Schoorvoetend en omzichtig betreedt hij het
wazige terrein van de ware feiten en wentelt geleidelijk aan het deksel
van de put die decennialang de waarheid verborgen hield. Victor ontrafelt
daarmee het grote geheim dat mannen en vrouwen in zijn naaste omgeving
in haar greep hield.
De roman verscheen bij uitgeverij Boekscout te Soest (www.boekscout.nl)
en is te verkrijgen via de webwinkel van Boekscout, alsmede bij de erkende
boekhandels in Meppel en Steenwijk.

SCHRIJF EEN BESTSELLER MET MARJA WEST
Heeft u altijd zelf willen schrijven, maar geen idee hoe daar mee te beginnen? Dan kan dit de start zijn
naar uw eigen boek!
Marja West, Schrijfster van Uitgeteld en Echte barkeepers heten Henk verzorgt vier workshops rond het
schrijven van dialogen, opbouw van een personage en de spanningsboog.
Datum en tijd
dinsdag 25 oktober 2016 (19.30 - 21.30 uur)
dinsdag 29 november 2016 (19.30 - 21.30 uur)
dinsdag 24 januari 2017 (19.30 - 21.30 uur)
dinsdag 21 februari 2017 (19.30 - 21.30 uur)
Locatie: De Plataan (lokaal B14)
Kosten: € 15,00 per avond; € 49,00 voor vier avonden
Aanmelden graag vooraf in de bibliotheek of via info@bibliotheekmeppel.nl

STICHTING WELZIJN OUDEREN - VOORAANKONDIGING
Enige tijd geleden hebben we opnieuw bericht ontvangen dat wij als welzijn ouderen ook dit jaar de
Museumplus Bus aangeboden hebben gekregen voor een bezoek aan een museum. Deze bus zal op 15
december rijden en we brengen dan een bezoek aan “de Welle”in Enschede.
Deze dag wordt gesponsord door de BankGiroLoterij en is gratis voor de ouderen uit Nijeveen.
Nadere gegevens volgen.
Lammie van Essen

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
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DE MOLEN
10321 - Kalenderkaart

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

Laat ook uw zonnepanelen
goed en betrouwbaar
schoonmaken

07-03-2008

ÉÉN MERK, RUIME KEUS!

08:18

W&W

SHOVELS

Pagina 2

VERREIKERS

Het adres voor:
* schilder- en sauswerkzaamheden
* ramen schoonmaken
* goten schoonmaken
* trespa schoonmaken
klussen
in en om het huis
*
* reinigen van stoepen met hoge druk

4-WIELBESTURING OF
KNIKBESTURING

JCB
DAAR KUN JE MEER MEE!

Voor meer informatie neem vrijblijvend contact op!
Johan Mark de Boer
| 06 20 07 54 37
Mark Gorte
| 06 17 10 93 95

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

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

Jeannet Botter

sportieve mode voor mannen en vrouwen!
Piet Soerplein 5 | Havelte | zmode.nl

FILM PUBLIEKE WERKEN IN DORPSHUIS DE SCHALLE
Op vrijdag 4 november wordt de film Publieke werken in dorpshuis De Schalle vertoond.
Amsterdam, 1888: De getergde vioolbouwer Vedder moet het veld ruimen als zijn huisje,
gelegen tegenover het net opgeleverde Centraal Station van Amsterdam, moet wijken voor
het geplande Victoria Hotel. Zijn overmoedige neef Anijs, apotheker te Hoogeveen, heeft
zich door ongeoorloofd medisch handelen ernstig in de nesten gewerkt en zoekt een uitweg, voor zichzelf en zijn vrouw Martha, maar ook voor een groep arme turfstekers die hij
een toekomst in Amerika belooft. Bevlogen - of is het hoogmoed? - beramen de twee een
uiterst riskant plan om het onderste uit de kan te halen. Met tragische gevolgen.
Naar de gelijknamige roman van Thomas Rosenboom. Met Gijs Scholten van Asschat, Jacob
Derwig en Rifka Lodeizen.
Aanvang: 20.00 uur. Entree: € 3,50

ALGEMENE
LEDENVERGADERING 2016

Ongewenste
haargroei?

SVN’69

NIJEVEEN
Hierbij nodigen wij de leden uit tot
het bijwonen van de Algemene
Ledenvergadering, welke gehouden zal worden op
WOENSDAG 2 NOVEMBER 2016 in ons clubhuis.
Aanvang 20.00 uur.

De oplossing:
definitieve laserontharing
pijnloos, snel, veilig én effectief

AGENDA:
1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Notulen ledenvergadering 2015
4. Jaarverslag secretaris
5. Verslag penningmeester
6. Verslag kascommissie
7. Vaststellen kascommissie
8. Begroting en vaststellen contributie
9. Mededelingen van het bestuur, o.a.:
- Aanstelling vertrouwenspersoon
	- Huishoudelijk reglement wijziging (concept is
opvraagbaar bij de secretaris)
10. Bestuursverkiezing *
- Bert Zijlstra: aftredend – niet herkiesbaar
- Eiso de Boer: aftredend – niet herkiesbaar
11. Rondvraag
12. Sluiting

Laserontharing wordt door
veel zorgverzekeraars
vergoed

Definitieve
laserontharing
voor hem en haar

* Tegenkandidaten kunnen door tenminste 5 leden worden
voorgedragen, mits zij hiervan voor de vergadering schriftelijk
kennis geven aan de secretaris.

Namens het bestuur,
Fijgje Bos Secretaris SVN’69

Woldstraat 40 | 7941 LK Meppel | (0522) 853 809
info@salon99.nl | www.salon99.nl
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DE MOLEN
HERFSTRONDJE NIJEVEEN
Het was weer druk in Nijeveen in het weekend van 1
en 2 oktober.
De Dorpsvereniging Nijeveen organiseerde voor de vijfde keer het inmiddels bekende Herfstrondje Nijeveen.
Onder het motto: Volg de oranje pompoen, in Nijeveen
is van alles te doen, traden 26 hobbyisten weer naar
buiten om anderen iets van hun creativiteit te laten zien.
En dat hebben ze geweten: er was vaak nauwelijks tijd
om te eten of iets te drinken.
Op een aantal lokaties waren meerdere hobby’s bij
elkaar gebracht:
* In de oude melkfabriek (waar ook de Historische
Vereniging een doorlopende filmvoorstelling gaf)
handwerkstukken, beelden en decoraties; bij bonbon
atelier A3 konden kinderen voor een kleine bijdrage
hun hand afdrukken in chocola en meenemen naar huis;
* Bij de familie Van ’t Ende op Gorthoek 7 met lekker hapjes, prachtige quilts bewonderen evenals keramiek
en schilderijen en kinderen mochten zelf een kaars maken;
* In de Schalle waren wenskaarten -ook al voor kerst- en natuurlijk voor verjaardagen, kadootjes van o.a.
papier, textiel en tafelzeil, allemaal zelf ontworpen en gemaakt. Ook artikelen met het UIT- Nijeveen logo
en veel persoonlijk gemaakte cadeau’s van textiel. Tevens was er een tafel met Israelprodukten. Beide
dagen was hier ook een kinderactiviteit.
Ook kon men een kijkje nemen bij het melkveebedrijf van fam. De Groot aan de Dorpsstraat 96, en dat
heeft men in grote getale gedaan. Hier was ook nog een deelnemer met bloemen en decoraties.
De Hervormde Kerk aan de Dorpsstraat was ook beide dagen open, Molen de Sterrenberg was alleen zaterdag open.
Nieuwe deelnemers zoals ‘Voor Thuis’ en ‘Nostalgische kinderwagens’ waren zeer enthousiast en doen een
volgende keer zeker weer mee.
Verder kon men een kijkje nemen bij o.a. een atelier met glaskunst, op een ander adres handgemaakte
tasjes, kussens en windlichten of om een kaarsje te maken. Of wil je haken, breien, wolvilten, dat kon weer
op een ander adres. Natuurlijk ontbrak de schilderkunst niet; schilderijen met bloemen, mensen en natuur;
net als een adres met pompoenen - hier kon je ook proeven. Ook een hobbyist met tuigpaarden had de
staldeuren wijd open staan. En bij de pottenbakker stond de draaischijf klaar om zelf (vooral de kinderen)
eens een kommetje te maken.
Zaterdagmiddag heeft ook onze nieuwe burgemeester Richard Korteland met zijn gezin een aantal adressen bezocht en zij waren onder de indruk van alles wat de deelnemers lieten zien.
Kortom: het was weer een geslaagd Herfstrondje dit jaar!
Leden van de werkgroep, Jeanie, Helen, Marijke en Albert
Dorpsvereniging Nijeveen

COLLECTE VOOR HET DIABETES FONDS
Dit jaar wordt in Nijeveen van 31 oktober tot en met 5 november de collecte gehouden voor het Diabetes
Fonds. 46 collectanten komen aan de deur voor het goede doel. Diabetes, oftewel suikerziekte is een sluipmoordenaar; het heeft verwoestende gevolgen zoals een hartaanval, dementie, blindheid en nierschade.
In Nederland overlijden jaarlijks evenveel mensen aan diabetes als aan borstkanker, namelijk ruim 3.000.
Het is heel belangrijk dat er iets aan diabetes wordt gedaan. Iedereen kent wel iemand met diabetes. Het
is een rotziekte met ernstige gevolgen. Daarom is onderzoek zo belangrijk, zodat minder mensen diabetes
krijgen en het te voorkomen en te genezen is.
Het Diabetes Fonds zet alles op alles om diabetes en de verwoestende gevolgen ervan te voorkomen. Dat
doet het fonds door fundamenteel onderzoek te betalen. Maar van alle aanvragen van onderzoekers kan
er maar een kwart gehonoreerd worden. Het Diabetes Fonds krijgt geen geld van de overheid, dus is afhankelijk van donaties en de collecte.
Help het Diabetes Fonds in de strijd tegen diabetes en geef deze week aan de collectant. Mensen kunnen
ook op een andere manier helpen; door vrijwilliger of donateur te worden. Of om een actie te organiseren
met bijvoorbeeld de sportvereniging of muziekclub. Voor meer informatie: www.diabetesfonds.nl.
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BEDRIJVENDAG MEPPEL/NIJEVEEN

Bezoek op 5 november de
bedrijven in Nijeveen
DE GROOTSTE OPEN BEDRIJVENDAG VAN NEDERLAND

Bezoek een bedrijf
bij u in de buurt

Onderstaande bedrijven zijn te
vinden op :

● Timmerman Marktkramen
Nijverheidsweg 2
7948 NE Nijeveen

● Autobedrijf Meijer
Nijverheidsweg 9
7948 NE Nijeveen

● Bijker
Mechanisatie Nijeveen BV
Nijverheidsweg 7
7948 NE Nijeveen

● Wim ter Braake Motoren
Nijverheidsweg 8
Op7948
zaterdag
NE Nijeveen5 november

● Gerard Schulenberg
Fotografie
Nijverheidsweg 7
7948 NE Nijeveen
● Loon- en Grondverzetbedrijf
Altena
Kolderveen 50
7948 NK Nijeveen

Nijverheidsweg 15
7948 NE Nijeveen

● Faber Adviseurs

openen
bedrijven
● Spoor
Mediation in
heel Drenthe hun deuren voor
publiek.
● het
Atelier
PIBA
● Boersma Stukadoorswerken
DéNijverheidsweg
kans om 19
een kijkje achter●de
schermen te
Jemako
nemen
een bedrijf of instelling
bij u in Susanne
de buurt.
● Kindercoach
7948 NE bij
Nijeveen
●
Bijker
loon
en grondverzet
Kijk
voor
deelnemende
bedrijf
Kolderveense Bovenboer 45
obddrenthe.nl
7948 LT Nijeveen

Kijk voor alle deelnemende bedrijven op de website

obddrenthe.nl
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● Ga creatief met Tineke

bedrijven op de website.

De gezamenlijke
ondernemers uit Nijeveen
wensen u een
informatieve dag!

DE MOLEN
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

info@kroesnijeveen.nl

www.kroesnijeveen.nl
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Energieweg 3, Nijeveen
www.andrehopman.nl

0522 49 26 80

DE MOLEN

jeanie’s

Gezamenlijk meer dan
75 jaar ervaring in uitvaarten.

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

Vanaf 1 oktober zijn de openingstijden:
ma. en di.
wo. en do.
vr. en za.
zondag

0522-281878

Kom nu ook u eigen

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

geschenkenmand

WASSINK

in elkaar zetten met de produkten
die in de winkel te krijgen zijn,
zoals ekozuivel, thee,

Uitvaartverzorging

--

gesloten
van 13.00 uur tot 18.00 uur
van 9.00 uur tot 18.00 uur
gesloten

-,

De uitvaartverzorger voor Meppel en omstreken

natuurlijke sapjes en noten.

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

Agenda
25 okt.
De Molen nr. 20
26 okt.
Klaverjassen en jokeren, Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
26 okt.   	Passage ledenavond met als spreeksters dames van Buurtzorg Meppel Team 2 - de Schalle - 20.00 uur
27 okt.
Vrouwen van Nu, Eendagsbestuur - De Schalle - 20.00 uur
28 okt.
Spooktocht voor jeugdleden SVN’69, Dos’46 en Skeelerclub Nijeveen
29 okt.
Old Ni’js - De Schalle
29 okt.
Bingo Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
29 okt.
Jubileumconcert Meppeler Mannenkoor - Kruiskerk Meppel
30 okt.
ZoMiBo (Zondagmiddagborrel) Popkoor Afslag Nijeveen - De Schalle - 15.00 uur
2 nov.
Algemene Ledenvergadering SVN’69 - clubhuis - 20.00 uur
3 nov.
Spelletjesdag St. Welzijn Ouderen - De Schalle - 10.30 uur
4 nov.
Film ’Publieke werken’ - De Schalle - 20.00 uur
5 nov.
Open Bedrijvendag
5 nov.
Uitvoering Projectkoor Havelte - Herv. kerk Kolderveen - 19.30 uur
6 nov.
Zangdienst m.m.v. Voicemail St. Jansklooster - Geref. kerk - 19.00 uur
7 nov.
Algemene ledenvergadering Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
8-11 nov. Open Huis Israël Producten - de Veurdele 95 Nijeveen - 9.00-16.00 uur of op afspraak
9 nov.
Klaverjassen en jokeren, Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
10 nov.
Themamorgen St. Welzijn Ouderen; lezing door Frank van Rijn - De Schalle - 9.45 uur
18 nov.
Winterfair en veiling - Geref. kerk Nijeveen - vanaf 17.00 uur
19 nov.
6de Nijeveense Kennisquiz - De Schalle
23 nov.	Passage ledenavond mevr. van Kessel uit Staphorst vertelt over het Staphorster stipwerk- de Schalle 20.00 uur
23 nov.
Klaverjassen en jokeren, Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
24 nov.
Vrouwen van Nu, Elly ten Napel over sierraden maken van ruwe edelstenen - 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
Elke vrijdag
wordt er door Tonegido gezongen in het gebouwtje bij de kerk in Nijeveen om 13.30 uur
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DE MOLEN
Collecte voor kinderen met een handicap

NSGK ZOEKT VRIJWILLIGERS IN NIJEVEEN
NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind) houdt van 14 tot en met 19 november 2016
haar landelijke collecte. Duizenden vrijwilligers gaan dan op pad om geld in te zamelen voor kinderen met
een handicap. De stichting zoekt nog helpende handen in Nijeveen.
Al 65 jaar steunt NSGK met de opbrengst van de collecte onder andere speciale vakanties, aangepaste
speelplaatsen en kleinschalige woonvormen. Zodat kinderen en jongeren met een handicap volwaardig
kunnen leven. Helpt u mee? Het kost maar een paar uur van uw tijd. Voor aanmelding of informatie kunt
u contact opnemen met Roelie Rozema-Hein, Regiocoördinator Collecte Groningen / Drenthe, tel. 06 52
59 87 62, e-mail: rrozema@nsgk.nl.
Zie ookwww.nsgk.nl.

ZANGDIENST
Zangdienst m.m.v. het vocaal kwartet Voicemail uit St. Jansklooster. Organist Arjan Kroes
Op zondag 6 november 2016 om 19.00 uur in de gereformeerde kerk Nijeveen.
Toegang is gratis. Schaalcollecte aan de uitgang
Van harte welkom.
De zangdienstcommissie

10

DE MOLEN

Ramona’s

Hairfashion

OPENING
1 december

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.

Wilhelminastraat 10
7948 AR Nijeveen
Tel. 0522 47 52 01
Tel. 06 207 99 440

Kapsalon voor dames,
heren en kinderen
Openingstijden:
di-do 9.00-18.00 uur
vr
9.00-18.00 uur
19.00-21.00 uur
za
8.00-12.00 uur

Knippen
op afspraak
Wij beschikken over een eigen werkplaats waar kozijnen,
ramen en deuren op maat gemaakt worden.
Dit kan naar wens behandeld worden in onze spuiterij.

Ook voor:

Bovenlip

Epileren

Hele gezicht

(Met touwtje)
Wenkbrauwen

800

300
1400

Wenkbrauwen
verven

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

500

www.joshulstimmerwerken.nl

BIBLIOTHEEK NIJEVEEN
Wist U dat…..
- onze wisselcollectie vernieuwd en uitgebreid is?   
…met romans en thrillers….
- 	de groot letterboeken-collectie ook is uitgebreid?  
….meer boeken en andere titels…
Kom gerust langs en wij helpen U graag! Dinsdag 15.00 tot 19.00 uur. Donderdag 15.00 tot 15.30 uur.
Servicepunt bibliotheek Nijeveen

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
Ontwerp en opmaak

Gepersonaliseerd drukwerk

Digitaal en XXL printen

Textieldruk en Borduren

Fullcolour drukwerk

Belettering

Huisstijl drukwerk

Websites

Noteboomstraat 68
7941 XA Meppel

T 0522 255 449
E drukkerij@kleen.nl

www.kleen.nl
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STICHTING WELZIJN OUDEREN NIJEVEEN

THEMAMORGEN
op donderdag 10 november 2016
Om 09.45 uur in de Schalle, zaal open 09.30 uur.
Frank van Rijn, wereldfietser (in alle continenten) en
auteur zal een lezing geven met prachtige dia’s over
een van zijn reizen.
Nederlands bekendste
wereldfietser is nu al bijna
30 jaar onderweg.
Af en toe is hij thuis om
een boek te schrijven of een
lezing te houden om op die
manier zijn levenswerk met
anderen te delen.
Tien boeken heeft hij op
zijn naam staan over tal van
reizen naar alle uithoeken
van de wereld.
Lijkt het u wat? Kom dan naar de Schalle. Toegang is gratis, een kop koffie wordt u
aangeboden door Stichting Welzijn Ouderen.
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KINDERBOEKENWEEK OBS COMMISSARIS GAARLANDT
In het kader van de Kinderboekenweek hebben we op donderdag 6 okt. een spetterende opening gehad
waarbij de kinderen en leerkrachten verkleed op school kwamen. De verklede meesters en juffen (personage
uit het boek dat ze gaan voorlezen) gingen in een andere klas voorlezen.
In de kinderboekenweek kwamen ook
opa’en oma’s (thema’s) voorlezen voor
de jongste kinderen
en dat was een groot
succes.

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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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
DAG VAN DE DUURZAAMHEID OP CBS DE WEL
Maandag 10 oktober was de Dag van de Duurzaamheid. Op duizenden basisscholen werd voorgelezen uit
het boek “De Wereld van Plastic” dat gratis werd aangeboden.
Prinses Laurentien las voor op een basisschool in Heerhugowaard. In Nijeveen kwam wethouder Koos de
Vos op basisschool De Wel. Groep 5/6 was hiervoor uitgekozen door IVN (Instituut voor Natuureducatie en
Duurzaamheid).
Na het voorlezen gingen de kinderen in gesprek met de wethouder over het onderwerp Duurzaamheid.
De deelnemende scholen kregen ook een knikkertegel van gerecycled plastic. Daar waren de leerlingen
van De Wel erg blij mee!
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MET HET GEHELE DORP WERKEN AAN EEN SCHONERE WERELD EN SAMEN BESPAREN OP DE
ENERGIEREKENING. WIE WIL DAT NIET?
Bijna 100 inwoners van Nijeveen waren donderdagavond 13 oktober aanwezig tijdens de informatieavond
over het project: 2025 – Nijeveen Energie Neutraal. Een prachtig aantal waar de organiserende werkgroep
bijzonder blij mee is. Dit betekent dat het energievraagstuk leeft in Nijeveen. Met elkaar is de ambitie
uitgesproken om in minder dan tien jaar Nijeveen energieneutraal te krijgen. Daarvoor moeten we
wel met elkaar de schouders eronder zetten. Het proces wordt begeleid door de Stichting SEN (Samen
Energie Neutraal). Architect Pieter Brink, lid van deze stichting, informeerde het publiek over de diverse
mogelijkheden van het opwekken van energie door middel van bijvoorbeeld zonnepanelen, collectoren,
warmtepompen, hout, rioolslib en wind. De belangrijkste boodschap van de avond was dat ervan uitgegaan
wordt dat het mogelijk is om de ambitie te realiseren. Met daarbij het doel dat de woonlasten, door de
genomen energiebesparingen, naar beneden gaan. Dit is een belangrijke voorwaarde.
Albert Smand uit Ansen en voorzitter van de EnergieKansen vertelde op onderhoudende wijze wat de
successen en valkuilen in Ansen zijn geweest. Ansen heeft zich ten doel gesteld om in 2020 energieneutraal
te zijn. En het dorp is inmiddels aardig op weg er zijn grote stappen gezet. Tijdens de informatiebijeenkomst
spraken beide dorpen nadrukkelijk uit de samenwerking te zoeken. Spontaan werden al een aantal ideeën
geopperd.
Er kwamen verschillende vragen van de belangstellenden. Deze worden hieronder toegelicht:
1) Ik ben benieuwd naar een nulmeting. Wat is het huidige verbruik in Nijeveen?
Deze vraag wordt opgepakt door de werkgroep. Het is een belangrijk onderdeel van het gehele
proces. De netbeheerder kan hier (vaak na enig aandringen) antwoord op geven. Zo zal ook worden
gemeten wat huidige besparingen en toekomstige besparingen gaan opleveren en wat het resultaat
is van iedere actie.
2) 2025 – Nijeveen Energie Neutraal een mooie ambitie. Denken we dan aan woningen of om bedrijven?
In eerste instantie richt het project zich op de particuliere woningen maar we zullen al snel tot de
conclusie komen dat we ook de bedrijven hard nodig hebben. Het is goed mogelijk dat er speciale
avonden komen voor agrariërs of het MKB. Belangstelling hiervoor kan alvast doorgegeven worden
bij de werkgroep.
3) Er loopt op dit moment een actie van Friesland Campina voor de agrarische bedrijven. Misschien is het
slim om daarop aan te haken? Er wordt subsidie gegeven.
De voorzitter geeft aan hier wat verschillende geluiden over te horen maar het is zeker een onderzoek
waard. De werkgroep pakt dit op. Agrariërs die mee willen denken, zijn van harte welkom!
4) Ben je als werkgroep niet geneigd om de resultaten te optimistisch te bekijken?
Verschillende experts geven aan dat dit project kans van slagen heeft. De werkgroep heeft dan ook
sterk de overtuiging dat het ook in Nijeveen gaat lukken als we er met z’n allen voor gaan.
Enquête
De Rijksuniversiteit Groningen doet een wetenschappelijk onderzoek naar de bereidheid van de Nijeveners
om mee te werken aan een energieneutrale toekomst van ons dorp. Bij deze ‘De Molen’ heeft u een
enveloppe ontvangen met een korte vragenlijst. Het invullen hiervan wordt door de werkgroep van harte
aanbevolen. Uw antwoorden zijn van grote waarde voor het vervolg van het project: 2025 – Nijeveen
Energie Neutraal. Mevrouw Fleur Goedkoop lichtte het onderzoek tijdens de informatiebijeenkomst toe.
Er wordt met nadruk op gewezen dat de gegevens strikt vertrouwelijk zijn. De uitkomsten van de enquête
worden op een later moment met u gedeeld.
Samen Energie Neutraal in 2025. Denk en doe mee!
Het project is onderverdeeld in drie aandachtsgebieden: Opwekken, Besparen & Schone Energie Ontwerp.
Heb je ervaring met, interesse of belangstelling voor deze onderwerpen? Dan ben je van harte welkom om
aan te sluiten. Neem daarvoor contact op met een van de werkgroep leden. Doen!
De werkgroep:
Harry van Dijk
Klaas Jan Bakker
Klaas Brand
Arnold Mulder

Voorzitter
Opwekken
Opwekken
Opwekken

Piet de Graaf
Jan van Gijssel
Harmien Nijkamp
Tineke Knorren

(06) 129 64 871
(06) 221 39 957
(06) 531 80 525
(06) 228 07 389

www.samenenergieneutraal.nl/nijeveen

Besparen
Besparen
Communicatie
Communicatie

2025 – Nijeveen Energie Neutraal
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(0522) 491 785
(06) 298 21 322
(06) 338 12 457
(06) 137 63 040

@NEN2025
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Activiteiten najaar/winter
Marktslager

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

Gepaneerde schnitzels
Combi topper

Voor het najaar/winter staan de volgende workshops
en bijeenkomsten gepland:
26 oktober: Informatiebijeenkomst beelddenken
27 oktober: HSP koffie- en thee (avond) café
1 november: Gevoelsmatig plannen (deel 1)
3 november: Gevoelsmatig plannen (deel 2)
4 november: Voorlichtingsavond hooggevoeligheid

500 gram

500 gr half om half gehakt
samen
en 4 saucijzen
Speklappen

m/z z/z

500 gram

De echte

500 gram

Dikke vleesribben

Een uitgebreid overzicht van alle activiteiten
kun je vinden op mijn website: www. mille-pattes.nl

Liter 3,98 of samen met een rookworst

598

Erwtensoep Uit eigen keuken
t 0522 49 06 63
m 06 101 631 98

Rookworsten Uit eigen worstmakerij

Per stuk 2,49

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

298

4 stuks

Het is er weer

weidelint 26
7948 cg nijeveen

598
298
349

Runderhamburgers

coaching vanuit het hart

498

3 stuks

598

De hypotheekrente daalt nog verder!
NHG 10 jaar vast nu vanaf 1,57%
Misschien ook tijd om uw huidige hypotheek opnieuw te bekijken.
Als de resterende looptijd van uw rentevaste periode korter dan 3 jaar is,
kan de besparing behoorlijk oplopen.
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

16

DE MOLEN

Uw testament up to date?
Doe de TestamentTest

De uitkomst van de test kan in een persoonlijk gesprek
VRIJBLIJVEND EN KOSTELOOS worden besproken bij
Notaris Lever in Meppel.
‘MET UW ERFENIS KUNT U ANDEREN WEER TOEKOMST GEVEN’
Lever Netwerk Notarissen | Zuideinde 53, Meppel
(0522) 25 27 21 | info@lever.nl | www.lever.nl

BADMINTON VERENIGING NIJEVEEN ORGANISEERT HET 1E JEUGDTOERNOOI VAN HET SEIZOEN.
Op zaterdag 15 oktober werd het Veengroavertjes toernooi georganiseerd door Badminton Vereniging
Nijeveen. Dit jeugdtoernooi voor startende en gevorderde jeugdspelers was dit jaar goed bezet. Er deden
uiteindelijk 55 spelers mee van 15 verschillende verenigingen uit de wijde omtrek. In 7 poules werden de
spelers ingedeeld naar sterkte.
Het jeugdtoernooi werd geopend met een warming-up die gegeven werd door onze jeugdspelers, Eline
Scheffer en Linda Mutsters, onder leiding van Bjorn Bijker.
In totaal moest elke speler 6 wedstrijden spelen en dat was best veel voor de startende spelers. Voor de
gevorderde speler ging dat wat makkelijker, maar uiteindelijk was iedereen aan het eind van het toernooi
moe maar voldaan. De sfeer was erg gezellig, er werd uitermate sportief gespeeld.
Zo rond enen werden de poulewinnaars bekend, hieronder de uitslagen;
Poule 1:
2 Laura Klok
BV Nijeveen
1 Silvia van den Berg
BC Dwingeloo
3 Stig Huyser
BV Dalen
2 Niek Jonker
Meppeler Meppers
Poule 5:
3 Florian Molanus
Meppeler Meppers
1 Annika Wagner
Meppeler Meppers
Poule 2:
2 Alinda Kroeze
BV Nijeveen
1 Maik Bos
Oldemarkt
3 Chris Tietema
Griffioen
2 Annelien Pit
Griffioen
Poule 6:
3 Luuk Wassenaar
Griffioen
1 Thijs Goorts
BV Dalen
Poule 3:
2 Wesley Anderson
Smash
1 Brian Danker
Genemuider BC
3 Brigitta Teunissen
IJsselmuiden
2 Linda Kloosterman
Genemuider BC
Poule 7:
3 Maike Tichelaar
AFC Appelscha
1 Natasja de Jong
Oldemarkt
Poule 4:
2 Willemijn de Jong
BC Ruinen
1 Jef van der Walle
AFC Appelscha
3 Vera Kops Hagedoorn IJsselmuiden
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JUBILEUMCONCERT TER GELEGENHEID VAN HET 90-JARIG JUBILEUM VAN HET MEPPELER
MANNENKOOR
Dit jaar bestaat het Meppeler Mannenkoor 90 jaar. In het voorjaar vierden we dat al door in Most op te
treden en gezellig samen uit te zijn. We deden dat samen met organist/pianist Mannes Hofsink die daar
een geweldig orgelwerk ten gehore bracht en die daarnaast het Meppeler Mannenkoor begeleidde.
Op 29 oktober aanstaande wil het Meppeler Mannenkoor het 90 jarig bestaan vieren met iedereen uit
Meppel en omgeving.
Nieuw
Het sprankelende concert staat in het teken van “nieuw”. Als voorbeeld van nieuw repertoire kan “Fiets”,
van Herman van Veen genoemd worden, maar ook het Italiaanse Quatro Cavai Che Trottano. Hoewel niet
het hele repertoire nieuw is wordt het wel op een nieuwe manier ten gehore gebracht. Daarbij wordt op een
enkel moment ook het publiek betrokken. Dat gebeurt onder leiding van de nieuwe dirigent Roelof Bosma.
Nieuw is ook ons kostuum, dat mede door het Prins Bernhard Cultuurfonds is mogelijk gemaakt.
De locatie waar het koor optreedt is nieuw voor hen. De Kruiskerk aan de Thorbeckelaan 73 in Meppel
heeft een prachtige akoestiek.
Nieuw is ook het optreden met een popband. De band Trust uit Meppel zal een deel van het optreden
verzorgen en er zal bij een enkel nummer gezamenlijk worden opgetreden.
De enkele jaren geleden ingezette verjonging van het koor krijgt gestalte en er doen ook nieuwe leden mee.
Wat verder nieuw is is de samenwerking met AOC Terra. Deze school verzorgt de aankleding met bloemen.
Daarnaast wordt tijdens het concert het nieuwe logo van het koor gepresenteerd.
Nieuw is ook de burgemeester, die samen met de wethouder van cultuur en de respectievelijke vrouwen
het concert zullen bezoeken.
Dank
Dat het koor zo kan uitpakken is mede te danken aan Stichting Waarborgfonds Meppel en Stichting Het
Burgerweeshuis Meppel. Zoals eerder genoemd heeft het Prins Bernhard Cutuurfonds de aanschaf van
nieuwe pakken mogelijk gemaakt.

- Volledige verzorging van uw administratie
- Indienen belastingaangiften
- Fiscaal advies en begeleiding
- Samenstellen van jaarrekeningen

proef,
geniet &
beleef

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

Schoonheidsinstituut
Acne behandelingen
Massages
Zonnestudio

IPL ontharing
Elektrisch ontharen
Gewichtsconsulent
Bijouterie

Meppel

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

De Putstoel 2
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Staphorst

info@kisjes-slijterijen.nl

Ebbinge Wubbenlaan 9A

kisjes-slijterijen.nl

ADV Kisjes Molen 85x123-ZW-incl.adres.indd 2

11-09-16 21:25
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Tel. 06 543 720 73
Noordeinde 20
7941 AT Meppel
06 - 132 641 52
info@wenne-merkkleding.nl

Ook voor volledige voetverzorging bij u thuis!

Openingstijden:
di. t/m vr. : 09.00 - 12.00 uur
13.30 - 16.30 uur
zaterdag
: 10.00 - 16.00 uur

Medisch pedicure

BURGEMEESTER RICHARD KORTELAND OP BEZOEK BIJ OBS COMMISSARIS GAARLANDT
Erg leuk bezoek van de nieuwe burgemeester, Richard Korteland, aan onze
Commissaris Gaarlandtschool. Na ontvangst door directeur Johan Pekel werd
de heer Korteland voorgesteld aan het team.
Vervolgens kreeg hij een rondleiding door onze mooie, boeiende school en
informeerde hij naar een aantal hedendaagse onderwijskundige ontwikkelingen.
Hij heeft in alle groepen een bezoekje gebracht en de meeste kinderen
(ook een aantal kleuters) wisten wel dat hij de nieuwe burgemeester was.
Dat konden ze allemaal zien aan zijn fraaie, zilveren ambtsketen (en “het
mooie pak” zeiden een paar kleuters).
In groep 8 heeft hij in het kader van de kinderboekenweek voorgelezen uit
“Voor wie doe jij een moord? door Izzy Love” geschreven door Manon Sikkel.
De burgemeester houdt zelf veel van lezen en leest zijn dochtertje van één
jaar regelmatig voor. Hij kan dus prima voorlezen!
Na het voorlezen mochten de kinderen vragen stellen waarop de burgemeester uitgebreid antwoord gaf.
De kinderen hadden erg leuke en goede vragen voorbereid en ik noem er
een paar:
“Waarom bent u burgemeester geworden?”
“Welke studie heeft u gedaan?”
“Wat wilde u worden toen u klein was?”
“Wat vindt u belangrijk aan uw werk?”
“Wat wilt u graag veranderen in Meppel?”
Ook persoonlijke vragen over huisdieren, hobbies, sporten, auto en huis ontbraken niet.
Jorn vroeg hoe zwaar de ambtsketen was. Hij mocht deze wegen op zijn hand en de jarige Sander kreeg
de ambtsketen zelfs een paar seconden om.
Twan wilde graag weten of de burgemeester voor DOS’46 of PKC was, omdat hij had gelezen dat hij bij
Papendracht in de buurt had gewoond.
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www.kolderveen.nl

WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN
29/30 okt.
5/6 nov.

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

Dokter Speelman
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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