
Samen maak je het verschil

www.oosterhuis-bv.nl

Containerverhuur: 
Voor al uw bouw- en sloopafval

 

GEVRAAGD
OUD IJZER EN

METALEN
METAALHANDEL

M. v.d. Gaag
Tel. 0522‑491984 

Mobiel 06‑23749066

DE MOLEN

BEGIN DE DAG 
GOED

MET BROOD 
VAN

Bakkerij 
Strijker

Dorpsstraat 13
7948 BL  Nijeveen

Tel. 0522 - 49 12 08

www.strijkerbrood 
enbanket.jouwweb.nl

h.strijker@online.nl

Knipschuur
Hairstylist

Sonja van der Linde

Klosseweg 4 
7946 KH  Wanneperveen
Tel. 0522-492634

Open op afspraak:

dinsdag 9.00 - 18.00 uur
donderdag 9.00 - 20.00 uur

Kwekerij en Tuincentrum

BERT 
VISSCHER
Kolderveen 21  Nijeveen  
Tel. 0522-491853

Dorpshuis
DE SCHALLE

Nieuweweg 27
7948 AA  Nijeveen

Uw 
ontmoetingscentrum

Vraag vrijblijvend 
inlichtingen:

Jeannet Altena
   tel. 0522‑491422

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

www.dorpshuisdeschalle.nl

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

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

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

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

www.bertvisschervof.com

 

Troostvol afscheid nemen.
Wij bieden u de tijd,
rust en aandacht die nodig is.

‘

 
0522 - 245021
Dag en nacht bereikbaar

www.kremeruitvaartzorg.nl 

KREMER
uitvaartzorg

Annerie

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

zonne-energie

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

R IETDEKKERS
Bouwknegt

www.bouwknegtrietdekkers.nl

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

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

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

Een sfeervol adres voor elk feest of bijeenkomst
Bij ons kunt u terecht voor eten en drinken, catering, 
overnachten en activiteiten. Een sfeervol adres voor 20 tot 
100 personen. Vroeger werd hier een intensief boerenbedrijf 
gevoerd. Tegenwoordig is De Veurdeale een moderne locatie 
voor diverse activiteiten, met een uitstekend restaurant 
en een luxe appartementencomplex. De locatie is ook 
toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Kortom, De Veurdeale 
is een ideale plek voor elk feest of bijeenkomst.

Aangenaam verrassend!

Samen maak je 
het verschil

COOP Nijeveen

Dorpsstraat 10

7948 BR Nijeveen

Tel. 0522-49 12 91

Samen maak je het verschil



Voor de totale verzorging 
van uw evenement 
vanaf 50 tot ….. personen:

Bedrijfsfeesten, dorpsfeesten, 
familiefeesten

Voor meer info bel/mail 
voor een vrijblijvende offerte.

Rembrandtstraat 38 
Nijeveen 
0522 491864 
jan@onsnijeveen.nl

H. de Wagt, Nijverheidsweg 1, 7948 NE  Nijeveen
Tel. 0522-492542
E-mail: info@schoonmaakbedrijfparaat.nl

Glasbewassing binnen / buiten
Onderhoud kantoren, bedrijfsgebouwen etc.
Gevelreiniging / renovatie

Verwijdering van graffiti en kauwgom
Reiniging van zonnepanelen
Rioolreiniging en ontstoppingen

Verkoop o.a. stof- / waterzuigers / 
schrobmachines Numatic, Nilfisk,
alle toilet- / schoonmaakartikelen o.a. Vendor,
Gojo, Taski

Schoonmaakbedrijf 

‘Paraat’v.o.f.
VCA gecertificeerd

* Electra      * Gas * Dak/Zink
*Water * Cv * Aardwarmte
* Zonne Energie  * Nen 3140 Keuring

Westerweiden 70, 7961 EA Ruinerwold 
         Tel: 06-13471784 
Mail: info@heroldpouwels.nl          
Site: www.heroldpouwels.nl 

    Voor al uw riool werkzaamheden    
Riool verstoppingen, Aanleg riool 

 Camera / Rook inspectie 

Westerweiden 70, 7961 EA Ruinerwold 
Tel: 06-13471784      

Mail: info@riooltechniekdrenthe.nl 
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Café Restaurant

De Otterskooi
Dwarsgracht

Al meer dan 55 jaar

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

www.otterskooi.nl

gezelligheid,

rustieke omgeving,

menselijke maat

en bovenal kwaliteit

• à la Carte
• Bruiloften
• Barbecue's
• Buffetten
• Koffietafels
• Catering

Gezamenlijk meer dan 
75 jaar ervaring in uitvaarten. 

0522-281878 
DAG EN NACHT BEREIKBAAR 

WASSINK 
Uitvaartverzorging -- -, 

De uitvaartverzorger voor Meppel en omstreken 

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

Klussenbedrijf "Klusjes & Zo" 
Voor al uw praktische klussen in en om het huis 
Gert Strijker, Van Veenlaan 21, 7948 AB Nijeveen 

Tel: 0522-492099 of 06-51384374 
E-mail:klussenbedrijf@klusjesenzo.nl 

Noteboomstraat 68  |  7941 XA  Meppel  |   T 0522 255449  

drukkerij@kleen.nl  |  www.kleen.nlOntwerp | Druk | Print | Reclame
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Ontwerp en opmaak
Wij verzorgen de vormgeving en lay-out van o.a. huisstijlen, logo’s, magazines, advertenties en websites.

Voor al uw grafische communicatie, van concept tot afwerking, kunt u bij ons terecht. 
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39e jaargang nr. 3, 12 februari 2019

De volgende Molen verschijnt op 26 februari 2019.

Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk 

woensdag 20 februari e-mailen naar: 

demolen@kleen.nl

of inleveren bij / sturen naar Drukkerij Kleen

Noteboomstraat 68, 7941 XA Meppel

(Anonieme kopij kan geweigerd worden.)

Klachten bezorging: 0527 - 24 64 68

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

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

ACTIVITEITEN ’T KERSPEL NIJEVEEN

In het Kerspel in Nijeveen worden allerlei activiteiten georganiseerd die zeker de moeite waard zijn. Zo is 
er op woensdag 20 februari bingo. Aanvang is om 14.30 uur tot ongeveer 16.30 uur. De kosten zijn € 7,50 
incl. 2 koffie/thee, consumptie en een hapje. Op vrijdag 22 februari is er om 12.30 uur een gezamenlijke 
maaltijd die bestaat uit 3 gangen. Kosten:  € 10,-. Opgave voor 15 februari op telefoonnummer 06-10044206.

OO JEE….. DE KOEK IS OP……

Maar daar brengt de Chr. gemengde zangvereniging Tot Ons Genoegen snel verandering in. U kunt ons dit 
keer aan de deur verwachten met heerlijke verse kruidkoek van maandag 25 februari t/m zaterdag 2 maart.
Zeker weten dat de koffie of thee lekkerder smaakt met een koek van T.O.G. Nijeveen/Kolderveen.
Deze actie vervangt voor het tweede achtereenvolgende jaar onze bekende potgrondrondgang door 
Nijeveen.

BUURTKAMER ’T KERSPEL EEN  SUCCES

Het is een schot in de roos om in ’t Kerspel in Nijeveen een buurtkamer te organiseren. De buurtkamer is 
er voor mensen die eenzaam zijn, of om mantelzorgers te ontlasten door twee dagen in de week naar de 
buurtkamer te gaan. Maar ook voor mensen die van gezelligheid houden en van spelletjes, creatief bezig 
zijn, bakken, kwis doen, sporten, sjoelen, kegelen, bloemschikken en noem maar op. Is het zo dat je wel 
de gezelligheid en een praatje wil maar je eigen breiwerk of haakwerk mee wil nemen dan is dit ook geen 
probleem. Het kan allemaal.  Maar ook gezellig met elkaar aanschuiven bij de gezamenlijke maaltijd is 
een van de dingen die wordt georganiseerd in ’t Kerspel. Er wordt al steeds meer gebruik gemaakt van de 
buurtkamer op dinsdag en vrijdag van 10.00 uur tot 16.00 uur. Als je er de hele dag blijft moet je wel je 
eigen lunch meenemen. Maar wil je een halve dag komen is dat ook een van de mogelijkheden. Hermina 
Hoekstra, de deskundige, die altijd aanwezig is en mocht zij er niet zijn, wordt zij vervangen door ook 
iemand met dezelfde deskundigheid, doet dit niet alleen. Zij wordt bijgestaan door vele vrijwilligers, want 
zonder deze vrijwilligers ka n de buurtkamer niet draaien, aldus Hermina. Inlichtingen 06-10044206.

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

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

www.lutebijkerbouw.nl   |  info@lutebijkerbouw.nl

Lute Bijker

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

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

www.lutebijkerbouw.nl   |  info@lutebijkerbouw.nl

Lute Bijker
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Van Beek 
Schilderwerken

Voor al uw schilderwerk

Ons bedrijf kenmerkt zich door 
haar goede prijs-kwaliteitverhouding

en staat garant voor 
een uitstekende service!

Klaas van Beek 
Scheerweide 35 
7948 NX Nijeveen 

Tel. 06-16511943
Tel. 0522-750545

E-mail: info@kvanbeekschilderwerken.nl 
Website: www.kvanbeekschilderwerken.nl

ALZHEIMERCAFE MEPPEL - WOENSDAG 20 FEBRUARI
Wat kunnen de huisarts en praktijkondersteuner huisarts betekenen bij dementie?

Deze avond zullen Mariëlle van Iersel en Gera Laarman van Huisartsenpraktijk De Wijk u vertellen wat de 
huisarts en de praktijkondersteuner kunnen betekenen. 
Ze geven praktische voorbeelden en gaan in op vragen van bezoekers. 
Waar? Cultureel Centrum De Plataan, Vledderstraat 3, 7951 LC  Meppel, tel. 0522-247100. U kunt ook naar 
binnen aan de Marktstraat 27 (zijde bibliotheek). NB; Verandering van aanvangstijd.
Hoe laat? Het café is open vanaf 19.00 uur, het programma begint om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur. 
De toegang is gratis.
Organisatie - Het Alzheimercafé Meppel is een samenwerkingsproject van Alzheimer Nederland met Vrij-
willigers, Stichting Icare, Zorggroep Noorderboog en Welzijn Mensenwerk

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
T 0522 255449  

drukkerij@kleen.nl

Noteboomstraat 68

7941 XA  Meppel www.kleen.nl

Wij verzorgen de vormgeving en lay-out van o.a. huisstijlen, 

logo’s, magazines, advertenties en websites.

Voor al uw grafische communicatie, van concept tot afwerking, 

kunt u bij ons terecht. 

Ontwerp en opmaak
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rpWORLD CRANECHAMPIONSHIP
2018

Two champions have been chosen so far. Have you got what it takes to be the third? Find out at the World Crane Championship, WCC. 
The WCC 2018 finals will take place at the IAA  Commercial Vehicle Show in Hanover on  September 22–23.

Visit www.worldcranechampionship.com for  registration, qualification rounds in your country, rules, and more. Take the challenge!

NOW IT’S YOUR TURN TO CREATE HISTORY

info@dedrenthseroos.nl
www.dedrenthseroos.nl

Commissieweg 357957 NC  De Wijk

T  0528-391933M  06-24454487

15 t/m 19 juni 2018

www.oranjeverenigingnijeveen.nl
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SLIM WONEN, WERKEN EN LEVEN. DICHTERBIJ DAN WORDT GEDACHT

Slimme technologie krijgt steeds meer invloed op ieders leven. Daarom heeft Anton Klunder uit Nijeveen 
recentelijk het bedrijf Casiot opgericht. Casiot creëert woon-, werk- en leefgemak met behulp van slimme 
technologie. 

Iedereen gaat de komende jaren ‘slimmer’ wonen, 
werken en leven. In 2020 zal 95% van alle nieuwe ap-
paratuur met het internet en met elkaar verbonden 
zijn. In 2025 zijn er rond de 50 miljard van deze slimme 
‘verbonden’ apparaten. Maar hoe pas je dit toe in 
de praktijk en profiteer je daar optimaal van? Casiot 
speelt hierop in, adviseert, installeert de oplossing en 
kan deze onderhouden voor u. Slim wonen, werken en 
leven wordt elders ook wel Smart Home, Domotica en/
of het Internet of Things (IoT) genoemd. 

Inspiratiesessie succes
Recentelijk organiseerde Klunder, ter introductie van 
zijn nieuwe bedrijf, bij Onderwijsbureau Meppel een 
inspiratiesessie over de invloed van slimme technologie 
thuis en op het werk. Marco Heida, oprichter van Inter-
net of Things Nederland, was één van de presentatoren 
en gaf een kijkje in het heden en de toekomst. De 
belangstelling voor de sessie was groot en de deelne-
mers kregen veel nieuwe ontwikkelingen te zien. Er 
werden mooie praktijkvoorbeelden gedeeld en kansen 
benoemd. Soms is een kleine aanpassing of aanschaf 
voldoende om nu al veel comfort en gemak te ervaren.

Nieuwe ontwikkelingen
Nieuwe technologie is niet alleen interessant voor men-
sen die daar affiniteit mee hebben. Ook voor degene 
die meer comfort zoekt, besparingen wil realiseren, 
het huis veiliger wil inrichten of duurzamer bezig wil 
zijn is de aanschaf van slimme technologie aantrek-
kelijk. De ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Het 
is binnenkort normaal dat de voordeur op afstand 
kan worden geopend of gesloten en dat de gordijnen 
automatisch dicht gaan als het donker wordt. Uw (be-
veiligings)camera of uw slimme deurbel opnamen gaat 
maken als er beweging is maar er niemand aanwezig 
zou moeten zijn. Dat het huis comfortabel warm in de 
ruimten die u gebruikt of gaat gebruiken. Deze kleine 
aanpassingen kunnen veel gemak opleveren en hoeven 
niet duur te zijn.
 
Slim Wonen 
Ook de inzet van slimme speakers of spraakassistenten 
zoals Apples Siri, Google Assistant (bijvoorbeeld met 
de Google Home Mini) of de Amazon Alexa neemt 
een vlucht. Deze slimme speakers beantwoorden (nu 
nog simpele) vragen, lezen het laatste nieuws en uw 
agenda voor, kunnen de verlichting bedienen of spelen 
de muziek af waar u om vraagt.  Spreek het boodschap-
penlijstje maar in en de bestelling wordt automatisch 
doorgegeven en afgeleverd op het moment dat u dat 
wenst. Gemak tot aan de (koelkast)deur.  Casiot noemt 
dit Slim Wonen. 

De techniek staat niet stil 
Slim Wonen is vaak makkelijker te realiseren dan u 

denkt en uw huis hoeft niet verbouwd te worden; zo 
goed als ieder huis is geschikt. Belangrijk is dat men 
een goed (thuis)netwerk heeft. Ook daar staat de 
techniek niet stil, de nieuwste oplossingen bieden een 
veel sneller en stabieler netwerk overal in huis. Bijna 
alles is slim te maken; de schakelaar, het stopcontact, 
een lamp, de deurbel, de verwarming, het slot op de 
voordeur. Een misverstand is dat er veel kosten mee 
gemoeid zijn. U kunt klein beginnen en daarna uitbrei-
den. Bovendien bespaart u met Slim Wonen doordat 
het licht of de verwarming automatisch uitgaat als er 
niemand aanwezig is.

Hoe dan? 
Het selecteren van de juiste oplossingen is géén sine-
cure.  Er zijn veel leveranciers en diverse standaarden 
die niet altijd met elkaar samenwerken. Verder moeten 
uw huis en uw (Wireless) netwerk geschikt zijn en wilt 
u niet dat u gehackt wordt of dat uw privacy in het 
geding komt. Daarbuiten denken veel mensen dat het 
ingewikkeld en duur is. Dat hoeft echter niet! Vraag 
het ons.   

De dienstverlening van Casiot onderscheidt zich door 
het ter plekke bekijken van de situatie. Daar start het 
gemak meteen al.  Middels een scan zal onderzocht 
worden of uw huis geschikt is en welke apparatuur u 
al in gebruik heeft. De kans is groot dat u al slimme 
technologie gebruikt. Deze kunnen we hoogstwaar-
schijnlijk gewoon inzetten. De eisen en wensen worden 
thuis of op de werkplek doorgenomen en aan de hand 
hiervan wordt een voorstel gedaan.

Casiot biedt geïntegreerde oplossingen van marktlei-
ders aan. Die zijn veilig, maken gebruik van beveiligde 
verbindingen, updaten zich vaak zelfstandig en zullen 
het meeste gemak, duurzaamheid, besparingen en 
veiligheid opleveren. Niet voor niets is Casiot – De 
Gemaks(s)maker. Slim wonen, werken en leven is de 
toekomst en die toekomst is heel dichtbij. 

Diverse Pakketten
Casiot levert diverse pakketten voor het netwerk, 
veiligheid, gemak en duurzaamheid/besparingen. De 
kosten zijn afhankelijk van de beginsituatie en die 
verschilt per klant. Wij komen graag eens langs om 
het voor u uit te rekenen! 

Is uw huis geschikt om slim te gaan wonen en leven? 
Vraag het ons!
Wilt u ook weten of uw huis geschikt is voor slimme 
technologie? Wilt u (extra) veiligheid, besparingen, 
comfort en/of duurzaamheid realiseren? Neem dan 
contact op via www.casiot.nl. 
Wij komen graag naar u toe om de situatie in beeld te 
brengen en de mogelijkheden te bespreken.
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Dankwoord

Hartelijk dank voor alle belangstelling 
en blijken van medeleven tijdens het 
ziekteproces en na het overlijden van 
mijn lieve vrouw, onze lieve moeder en 
zorgzame oma 

Aaltje de Roo-Reinds

Alie had voor haar overlijden aangegeven 
dat ze bij haar uitvaart liever geen 
bloemen wilde. In plaats daarvan kon 
er een gift gegeven worden aan de 
Hartstichting. 
Er is in totaal € 300,00 bijeengebracht. 
Namens de Hartstichting hartelijk dank 
hiervoor. Het geld wordt gebruikt voor 
onderzoek naar hart- en vaatziekten.

Jan de Roo en (klein)kinderen

Schoonheidsinstituut                               IPL ontharing 
Acne behandelingen     Elektrisch ontharen 
Massages            Huidverbetering 
Zonnestudio                                      Bijouterie 
 
 

 
   Valentijnsdag – 14 februari 2019 

 
Een dag om NIET te vergeten! 

 
DE kans om je liefste te verwennen met 

ons Valentijnsarrangement (€ 35,00): 
 

een lieve Valentijnsbehandeling 
en een romantische Valentijns attentie 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Wij hebben ook cadeaubonnen…. 
 

Dorpsstraat 16, Nijeveen  ~ 0522–492315 / 06-23157871  
Website: www.beau-nette.nl  ~  E-mail: info@beau-nette.nl 
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Wij hebben ook cadeaubonnen…. 
 

Dorpsstraat 16, Nijeveen  ~ 0522–492315 / 06-23157871  
Website: www.beau-nette.nl  ~  E-mail: info@beau-nette.nl 

FAIRTRADE GEMEENTE: MEPPEL PROLONGEERT TITEL!

Meppel is ook de komende twee jaar een Fairtrade Gemeente. Meppel voert de titel al vanaf maart 2010. 
In december vroeg de Werkgroep Fairtrade Meppel voortzetting van deze titel aan. De landelijke jury vindt 
dat Meppel voldoet aan de zes criteria van de campagne. Zij is lovend over de verschillende activiteiten die 
de lokale werkgroep organiseert en onder de indruk dat het aantal winkels, supermarkten en horecabe-
drijven nog steeds toeneemt. Een felicitatie voor alle deelnemers in de campagne. En een uitnodiging aan 
iedereen om de campagne te ondersteunen.

Wat is een Fairtrade Gemeente?
In een Fairtrade Gemeente besteden allerlei bedrijven en instellingen aandacht aan fairtrade. Dat staat 
voor ‘eerlijke handel’. Bij het kopen van fairtrade producten helpt u boeren in ontwikkelingslanden aan 
een leefbaar loon en betere toekomstmogelijkheden.

Fairtrade feestje bij SVN’69
De Voetbalvereniging SVN’60 gebruikt al meer dan 10 jaar fairtrade producten, zoals fairtrade koffie, thee, 
suiker, koekjes, bananen en chocolade. Omdat deze vereniging zo enthousiast is, heeft de werkgroep be-
sloten hier een feestje te organiseren. Iedereen die mee heeft geholpen de titel te verlengen is welkom. 
Maar ook andere belangstellenden zijn van harte welkom. Het feestje is op 2 maart van 14.30 tot 17.00 
uur. Opgeven kan via postbus@meppel.nl.

Nieuwe partners
Het aantal winkels en horeca met fairtrade producten breidt nog steeds uit. Nieuw in de campagne zijn onder 
andere kledingwinkel Leef! in de Hoofdstraat en restaurant Sukade. Wist je dat ook bij boekhandel Riemer 
Barth volop fairtrade chocolade te koop is? En dat je in de Vodafone winkel als klant fairtrade thee kunt drinken? 
Bij de tankstations in Meppel vind je onder ander Tony’s Chocolonely en Ben & Jerry’s ijs. Ook dat is fairtrade. 
Naast bedrijven die fairtrade producten verkopen, zijn er ook veel instellingen die fairtrade producten ge-
bruiken. Natuurlijk de gemeente, maar ook bedrijven als de Rendo en het Waterschap Drents Overijsselse 
Delta. En scholen zoals KC Stadskwartier en Het Kompas.
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MEUBELEN,  KLEINMEUBELEN,  BANKSTELLEN,  TAFELS,  
SLAAPKAMERKASTEN, EETHOEKEN,  KASTEN,  DRESSOIRS,  BIJZETTAFELS, 

BOXSPRINGS,  KARPETTEN,  ENZ

HUGO DE GROOTSTRAAT 9  MEPPEL
06 82522839

www.meubelstuntermeppel.nl
OPENINGSTIJDEN: DINSDAG t/m VRIJDAG 10.00 TOT 18.00 UUR

   VRIJDAG KOOPAVOND TOT 21.00 UUR  ZATERDAG 10.00 - 17.00 UUR

GEHEEL COMPLEET!
OP VOORRAAD!!

VOORDELIG AANBOD BOXSPRINGS

BIJNA ALLES VOOR HALVE PRIJS!!

Hebben=Hebben,want OP=OP!!

OPHEFFINGSOPRUIMING
U KUNT NOG STEEDS VOLOP PROFITEREN VAN ONZE 
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Nijverheidsweg 10
7948 NE  Nijeveen

T 0522 49 26 80
F 0522 49 26 74

info@kroesnijeveen.nl
www.kroesnijeveen.nl

NIEUW IN DE VERKOOP

Karspelstraat 26  
Nijeveen
2/1 kap woning met garage 

Een huis waar u zo in kan:  
prima onderhouden met 
mooie badkamer, keuken, 
dubbel glas, dakkapel enz.

Vraagprijs 
€ 219.500,-

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

www.aarn inkmake laars .n l
Nijverheidsweg 15, 7948 NE Nijeveen, 0522-490434 Bemiddeling in: woonhuizen, bedrijfsmatig o.g., taxaties
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Agenda
13 feb. Open Dag CBS De Wel - tussen 8.30 en 14.00 uur
13 feb. Kerkcafé; In gesprek met moslims dichtbij - De Schalle - 20.00 uur
16 feb. Lammetjesdag - Kolderveense Bovenboer 4 - 10.00-16.00 uur
17 feb. E-meeting - Geref. Kerk - 10.00 uur
20 feb. Bingo-middag St. Welzijn Ouderen - De Schalle - 13.30 uur
20 feb.   Bingo - ’t Kerspel - 14.30 uur
20 feb. Alzheimercafé - De Plataan, Meppel - 19.30 uur
20 feb. Klaverjassen en Jokeren Supportersvereniging SVN'69 - 20.00 uur 
21 feb. Vrouwen van Nu, lezing over de Veldschuur en natuurgebied Olde Maten - De Schalle - 20.00 uur
22 feb.  Gezamenlijke maaltijd - ’t Kerspel - 12.30 uur
22 feb. Film The party - Dorpshuis De Schalle - 20.00 uur
23 feb. Klaverjas- en Pokertoernooi - De Schalle
23 feb. Repair Café - Gebouw Trias, Groenmarktstraat 6, Meppel - 9.30-13.00 uur
23 feb. DOS’46 1 - Fortuna/Delta Logistiek 1 - Sporthal de Eendracht - 20.00 uur 
26 feb. De Molen nr. 4
27 feb. N.C.V. reisverslag Antartica - De Schalle - 19.45 uur 
  1 maart Voorverkoop kaarten Meezingfestijn - De Schalle - 19.00-20.00 uur
  1 maart Jaarconcert Musetta; Back to the Seventies - De Schalle - 20.00 uur 
  2 maart  Bingo Supportersvereniging SVN'69 - 20.00 uur
  2 maart DOS’46 1 - KZ/Thermo4U 1 - Sporthal de Eendracht - 20.00 uur  
  6 maart Kaartverkoop Twee Recht Twee Averecht - De Schalle - 19.00 uur
  6 maart  Klaverjassen en Jokeren Supportersvereniging SVN'69 - 20.00 uur
  8 maart Voorverkoop kaarten Meezingfestijn - De Schalle - 19.00-20.00 uur
Elke dinsdag Koersbal - De Schalle - 13.30 uur
  Klaverjassen en jokeren, georganiseerd door Welzijn Ouderen - biljartzaal De Schalle
Elke di. en vr. Buurtkamer Kerspel - 10.00-16.00 uur
Elke woensdag   55+ gymnastiek - Sporthal De Eendracht - 09.00-10.00 uur (van begin september t/m mei)
Elke woensdag 55+ tafeltennissen - Sporthal De Eendracht - 10.00-12.00 uur (m.i.v. 5 sept.)
Elke woensdag  55+gymnastiek voor minder mobiele ouderen - Dorpshuis De Schalle - 10.30-11.15 uur
Elke woensdag   Zingen met Crescendo - De Schalle - 19.30-21.30 uur
Elke vrijdag   wordt er door Tonegido gezongen in het gebouwtje bij de kerk in Nijeveen - 13.30 uur

De vaste activiteiten van Stichting Welzijn Ouderen vinden plaats van september t/m april.

 

Nijverheidsweg 15  7948 NE Nijeveen  Tel. 0522-490094  www.faberadviseurs.nl  verzekeringen@faberadviseurs.nl

Een mooi vooruitzicht als u de sneeuw op zoekt, of kiest u toch maar voor de zon.
Misschien nog even na denken over een reisverzekering.

Hulp bij pech onderweg is er toch vaak? Vervangend vervoer? 
Een ziektekostenverzekering kent een buitenlanddekking  toch? 
Verlies van bagage, hoe zit het ook al weer in het buitenland?

Wellicht een beetje ondoorzichtig waar u nu wel of niet voor verzekerd bent. 
Wij leggen het u uit en sluiten reisverzekeringen aanvullend waar risico's ontstaan.

Wacht dus niet te lang en regel het tijdig. Geniet daarna vooral van uw vakantie!

Winter(sport)vakantie gepland?
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proef, 
geniet & 
beleef

Meppel

De Putstoel 2

0522 255923 
info@kisjes-slijterijen.nl 
kisjes-slijterijen.nl

STICHTING RUSLAND KINDERHULP PROJECT KINDEREN 2019

De werkgroep Rusland Kinderhulp Meppel/Nijeveen gaat voor een periode van 20 maart tot 1 mei 2019 voor 
de zesde keer circa 30 kinderen uit Wit-Rusland uitnodigen. Deze kinderen wonen in het zuid oosten van dit 
dunbevolkte land met zijn 10 miljoen inwoners. Indirect ondervinden zij nog dagelijks de gevolgen van de 
desastreuze ramp met de kerncentrale in Tsjernobil (1986), ondanks dat dit al meer dan 25 jaar geleden is.
Direct worden de kinderen daar geconfronteerd met armoede, opgroeien in één-ouder gezinnen of, erger 
nog en niet zelden, zonder ouders of in gezinnen met alcoholproblemen, werkloosheid en dergelijke.

De werkgroep heeft er bewust voor gekozen om, net als bij de vorige kinderprojecten, dié kinderen uit 
te nodigen die het het hardst nodig hebben. De leeftijd van de kinderen die wij uitnodigen is 9-10 jaar. 
Voor deze kinderen hebben wij in samenwerking met onze beide basisscholen en particulieren gezocht 
naar gastgezinnen in Nijeveen. Gelukkig zijn wij daarin geslaagd.
Maar ook tot Meppel, Hasselt en Staphorst hebben wij onze zoektocht uitgestrekt zodat ook daar kinderen 
kunnen worden ondergebracht.
Hierbij gaat het om mensen die bereid zijn om de kinderen in die periode liefdevol op te vangen en hen 
een mooie tijd in een ander land te bieden, waarbij de cultuurverschillen misschien wel verdwijnen.

De kinderen gaan net als de Nederlandse kinderen gewoon naar school. Het is de Oosterboerschool in 
Meppel die zich in die zin als opvanglocatie heeft aangeboden.
Met de kinderen komen ook twee leerkrachten mee die de kinderen daar les gaan geven. Daarnaast wordt 
er wanneer daar behoefte aan is ook buitenschoolse opvang georganiseerd.
Naast de schoolse- en buitenschoolse activiteiten gaat de werkgroep allerhande nevenactiviteiten organi-
seren om de kinderen op die manier een onvergetelijk verblijf te bieden.

Graag willen wij al die mensen die betrokken zijn geweest bij het inzamelen van kinderkleding inmiddels 
bedanken voor hun bereidwilligheid.

Namens de werkgroep,
Hans de Vries
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Uw specialist in houtbewerkingen

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

www.joshulstimmerwerken.nl

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.

A A N N E M I N G S B E D R I J F

LAMMETJESDAG NIJEVEEN

Heeft u met uw (klein) kinderen al iets te doen op de eerste zaterdag van de 
voorjaarsvakantie? Nee? Kom dan naar de lammetjesdag op 16 februari. U kunt 
lammetjes kijken en aaien, maar ook kunt u zien hoe een schaap geschoren 
wordt, hoe wol gesponnen wordt, hoe schapen bij elkaar gedreven worden 
door mooie border collies en misschien bent u zelfs getuige van de geboorte 
van een lammetje! 

U bent welkom op 16 februari van 10.00 tot 16.00 uur aan de Kolderveense 
Bovenboer 4 in Nijeveen. De kosten zijn € 2,50 per persoon.

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

Openingstijden:
di. t/m vr. : 10.00 - 16.00 uur
zaterdag : 13.00 - 16.00 uur

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
Noteboomstraat 68   Meppel 
T 0522 255449   drukkerij@kleen.nl

w
w

w
.k

le
en

.n
lAlles voor uw club!

Reclameborden
Textieldruk
Clubbladen

Lotenbloks
Websitebouw
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De uitkomst van de test kan in een persoonlijk gesprek 
VRIJBLIJVEND EN KOSTELOOS  worden besproken bij 
Notaris Lever in Meppel. 

Doe de TestamentTest

Uw testament up to date?

‘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 

DE MOLEN

WEDSTRIJDVERSLAG TOP – DOS’46 (24-23)

Het is DOS’46 niet gelukt om zichzelf te belonen in Sassen-
heim tegen TOP/SolarCompleet. In een spannend en gelijk 
opgaand duel trekt TOP een minuut voor tijd de overwin-
ning naar zich toe door een raak afstandsschot van Mick 
Snel; 23-24.

DOS’46 begon in de volgende opstelling:
Eerste aanval: Nienke Hintzbergen, Kim Petersen, Max Ma-
lestein en Harjan Visscher.
Eerste verdediging: Geertje Hoekstra, Fenna de Jong, Jelmer 
Jonker en Leander Zwolle

In sporthal de Korf floot scheidsrechter Johan Vries om 
19.30 uur voor het begin van de wedstrijd tussen TOP en 
DOS’46. Het was DOS’46 dat met twee snelle doelpunten 
van Harjan Visscher en Kim Petersen op een 0-2 voorsprong 
kwam. Paul Anholts antwoordde gelijk en zorgde voor een 1-2 tussenstand. Celeste Split bracht de ploegen 
met een afstandsschot weer op gelijke hoogte; 2-2. Barbara Brouwer scoorde een afstandsschot en Kim 
Petersen counterde uit een afgelegde vrije bal; 3-3. Via Mick Snel (strafworp), Paul Anholts (afstandsschot) 
en Jet Hendriks liep TOP uit naar 6-3. Harjan Visscher, Geertje Hoekstra en Jelmer Jonker schoten vervolgens 
met scherp en zodoende kwam DOS’46 weer op gelijke hoogte; 6-6. Nick Pikaar schoot TOP naar 7-6, Max 
Malestein antwoordde met een doorloopbal; 7-7. Beide ploegen zijn tot dit moment aan elkaar gewaagd 
en scores wisselen elkaar af. Via 8-7, 8-9, 9-9 en 10-10 blijft het spannend en gelijk opgaand. Kim Petersen 
bracht DOS’46 weer op voorsprong (10-11). Via Mick Snel en Celeste Split liep TOP/SolarCompleet uit naar 
13-11. Harjan Visscher zorgde vlak voor rust voor de 13-12 en dit was dan ook de ruststand.
Binnen 10 seconde na rust was het diezelfde Harjan Visscher die beide ploegen weer op gelijke hoogte 
bracht met een raak afstandsschot. Celeste Split bracht TOP nog op voorsprong, maar via Jelmer Jonker 
(strafworp), Max Malestein en Kim Petersen (tweemaal afstandsschot) liep de ploeg uit Nijeveen uit naar 
14-16 en nam TOP een time-out. Mick Snel en Celeste Split zorgden voor 16-16 en via 17-17 en 18-18 liep 
DOS’46 uit naar 18-20. Mick Snel scoorde tweemaal en zorgde voor een 20-20 tussenstand op het scorebord 
met nog 13 minuten te spelen. Max Malestein schoot DOS’46 naar 20-21 en goede kansen om de voorsprong 
uit te breiden werden niet benut. Jet Hendriks schoot de ploeg uit Sassenheim weer naast DOS’46; 21-21. 
Met nog acht en een halve minuut neemt Pascal Zegwaard een time-out en Jelmer Jonker brengt DOS’46 
met een rake strafworp op 21-22. Celeste Split zorgt met een doorloopbal voor de 22-22 en op dit moment 
zijn Jelmer Jonker en Harjan Visscher van vak gewisseld. Barbara Brouwer schiet TOP met een buzzerbeater 
naar 23-22, Nienke HIntzbergen countert met een doorloopbal; 23-23. Een periode zonder goals wordt 56 
seconde voor tijd doorbroken door Mick Snel, hij schiet de thuisploeg in de laatste minuut op voorsprong 
(24-23). Harjan Visscher had nog een aantal pogingen om beide ploegen op gelijke hoogte te brengen, 
maar het lukte niet. TOP houdt de punten in eigen huis en DOS’46 neemt ondanks het goede spel geen 
punten mee terug naar Nijeveen.
Doelpunten DOS’46: Harjan Visscher 6, Kim Petersen 4, Max Malestein 4, Jelmer Jonker 3, Nienke Hintzber-
gen 2, Fenna de Jong 2, Geertje Hoekstra 1 en Leander Zwolle 1.

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

201811_0796_FIZZ_Lever_adv_DeMolen_01.indd   3 22-11-18   09:27
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Meezingfestijn
Nijeveen

16 maart 2019

Speciale voorverkoopavonden:
Op de vrijdagen 1 en 8 maart van 19.00-20.00 uur
in Dorpshuis ”de Schalle” in Nijeveen.
Kaarten in v.v.k.: € 20,-  |  Aan de kassa € 25,-
Tevens verkoop via www.meezingfestijn.nl

Verwarmde feesttent | Evenemententerrein Nieuweweg, Nijeveen
Zaal open 20.00 uur | Aanvang 21.00 uur

JANNES

FRANS BAUER
MELROSE  - ANCORA
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Wij zorgen dat uw Toyota een echte Toyota blijft

Waar u uw Toyota ook gekocht heeft
Onze APK is echt ‘all inclusive’. Wij rekenen geen extra kosten voor afmelding of een emissietest. 
De APK keuring staat los van het onderhoud van uw Toyota. Er worden geen andere werkzaamheden 
verricht en dus ook geen extra kosten gemaakt, tenzij uw auto niet aan de keuringseisen blijkt te 
voldoen. In dat geval vragen wij altijd eerst uw toestemming om de reparatie uit te mogen voeren.

APK écht voor een vaste lage prijs

Van der Linde Meppel 
Meppel, Blankenstein 290, 0522-491258

Open dag 
13 februari

Tussen 8.30 en 14.00 uur is ons Kindcentrum geopend voor alle belangstellenden. Loop gerust binnen, neem een 
kijkje in de lessen en bij de kinder- en peuteropvang en ervaar wat wij u te bieden hebben. 
U bent van harte welkom op woensdag 13 februari aanstaande!

Komt het niet gelegen? 
Maak gerust een vrijblijvende afspraak om ons Kindcentrum op een ander moment te bezoeken!

Kindcentrum De Wel - Burgemeester Haitsmalaan 7 - 7948 AC Nijeveen - cbsdewel@cbsdewel.nl 
PlusKinderopvang (onderdeel van De Wel) - kcdewel@pluskinderopvang.nl - www.pluskinderopvang.nl
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JUBILARISSEN BIJ DE VROUWEN VAN NU

Op 24 januari jl. hield de Vrouwen van 
Nu, afdeling Nijeveen haar jaarverga-
dering.
Dit jaar viert de afdeling haar 85-jarig 
jubileum. Dit wordt later uitgebreid 
gevierd.
Bij binnenkomst stonden op een tafel 
5 opgespoten koeken met de teksten: 
85 JAAR – GEFELICITEERD – VROUWEN 
VAN NU – NIJEVEEN – HIEP HIEP HOERA. 
Die werden in de pauze aangesneden 
voor bij de koffie.
Huldiging van de jubilerende leden:
55 jaar lid : Minie Bakker
50 jaar lid : Lies Schokker en Trijntje de 
Weerd
40 jaar lid : Hillie Nijland
25 jaar lid : Dina Gruppen
Zij werden in de bloemen gezet. Minie, 
Lies en Trijntje kregen een oorkonde en Hillie en Dina kregen een handdoek aangeboden. Daarna gingen 
ze samen op de foto.
De avond werd afgesloten met een winterbingo, samengesteld door voorzitter Roelie Zandwijk.

FILM THE PARTY OP 22 FEBRUARI IN DORPSHUIS DE SCHALLE

Op vrijdag 22 februari wordt de film The Party vertoond in dorpshuis De Schalle.  
Beschaafde mensen zijn het, de genodigden van het feestje uit The Party. Hoog-
opgeleid, politiek bewust, sociaal bewogen. De muziek - van de Buena Vista Social 
Club tot jazz - staat op lp’s, de boekenkast is gevuld. Er is rode wijn en gastvrouw 
Kristin Scott Thomas maakt canapés, met een schortje voor om haar kleding niet 
vies te maken. Hoe kan het dan dat het allereerste shot van The Party, een voor-
uitblik naar wat komen gaat, een beeld is van diezelfde Scott Thomas, volledig 
verwilderd, met een pistool in haar handen? Hoe kan een feestje als dit nou zo 
extreem uit de hand lopen?
Regie: Sally Potter. Met: Kristin Scott Thomas, Patricia Clarkson, Bruno Ganz, Timothy 
Spall. De film is in zwart-wit.
Aanvang: 20.00 uur
Entree: € 6,00 (inclusief pauzedrankje)

E-MEETING

We zijn met zijn allen steeds meer online. Vaak noodzakelijk voor school of werk maar ook regelmatig voor 
ontspanning of voor het onderhouden van sociale contacten.
In hoeverre heeft ons online leven invloed op ons offline leven? Sneeuwt het één het ander onder? We 
weten precies wanneer onze favoriete artiest een paar nieuwe schoenen heeft gekocht maar dat de moeder 
van het meisje naast je in de klas zwaar ziek is, gaat langs je heen. 
Samen met een groep jongeren gaan we deze e-meeting op zoek naar antwoorden. Online/offline, waar 
leg je de balans? Ook gaan we een kleine bijbelquiz doen waar we de parate kennis van de oudere ge-

meenteleden het op laten nemen tegen de zoeksnelheid van de jeugd. U wordt 
dan ook verzocht een bijbel en/of smartphone mee te nemen.
Tijdens de e-meeting worden er opnames gemaakt door EO radio. Nadere infor-
matie hierover krijgt u op de ochtend zelf.
Tenslotte zal de Gemeenteband de samenzang begeleiden. 
Nieuwsgierig geworden? 
Zondag 17 februari 10.00 uur Gereformeerde Kerk. De koffie staat klaar.
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www.loonbedr i j fb i jker.n l

Woldstraat 40
7941 LK Meppel 

Salon99 Skin Care
T 0522 853809 

info@salon99.nl 
www.salon99.nl 

Proskin 30 min.
Proskin 60 min.

Detox jouw huid met 
deze gepersonaliseerde 

behandeling voor 
mind, body en soul

Dorpshuis De Schalle heeft een 

mooie ruimte 
te huur 

welke geschikt is voor diverse doeleinden:

- Ca. 90 m2

- Eigen opgang
- Aparte hal/toiletgroep
- Aparte berging
- Buitenruimte
- Voldoende parkeergelegenheid

Interesse?
Bel voor inlichtingen: Jan van Gijssel 
(voorzitter), tel.: 06 29 82 13 22

 

Dorpshuis
DE SCHALLE
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MEPPEL CITY RUN HELPT KINDEREN SPORTEN

De Meppel City Run organisatie gaat met haar volgende editie op 19 mei 2019 het Jeugdsportfonds in 
Meppel ondersteunen. Deelnemers aan de Meppel City Run kunnen een bijdrage leveren om zo kinderen 
die nu nog langs de kant staan, te laten sporten bij een sportvereniging. Heel Meppel doet mee! 

Jeugdsportfonds Meppel
Het Jeugdsportfonds Meppel is dit jaar het nieuwe goede doel van de Meppel City Run. Dit fonds vergoedt 
de contributie van de sportvereniging of de sportattributen wanneer ouders dit niet kunnen betalen. 
Rondom de Meppel City Run wordt op verschillende manieren geld opgehaald voor het Jeugdsportfonds. 
Zo kunnen alle deelnemers bij het inschrijven geld doneren voor dit goede doel. Kinderen die meelopen 
met de SNS Kidsrun kunnen ook een sponsorbijdrage vragen aan familie, vrienden of klasgenootjes om zo 
andere kinderen ook een kans te geven te sporten.

Deelnemen en doneren
Inschrijven en doneren voor de editie van 2019 kan via www.meppelcityrun.nl. Deelnemers kunnen ook dit 
jaar weer kiezen uit verschillende loopafstanden door de historische binnenstad van Meppel.  Dit jaar is het 
ook mogelijk om naast het unieke shirt, een medaille te bestellen als blijvende herinnering. 

Heel Meppel doet mee!
De doelstelling van het Jeugdsportfonds ‘alle kinderen moeten kunnen sporten’ sluit goed aan bij het doel 
van de Meppel City Run om heel Meppel mee te laten doen. Niet alleen door zelf mee te lopen maar ook 
door supporter te zijn, een leuke activiteit langs de lijn te organiseren of een mooie donatie te geven aan 
het Jeugdsportfonds. Jij doet toch ook mee?  

NIEUWS VAN EC DUURZAAM NIJEVEEN 

Heeft u de thermografen al gezien? 
Sinds een aantal weken zijn de thermografen van Duurzaam Nijeveen druk bezig om de warmtescans uit 
te voeren in het dorp. Ruim twintig woningen hebben al bezoek gehad van één van de vrijwilligers, die 
met de warmtecamera in de aanslag, kijken waar in de woning energie lekt. De reacties van de bewoners 
zijn altijd positief en vaak is men verrast. Deze actie is vooral bedoeld om de Nijeveners bewust te maken 
van energieverlies. Mooi om te zien dat dit lukt. Er zit energie in Nijeveen!

Heeft u zich opgegeven maar nog geen bericht ontvangen? De volgorde van scannen wordt bepaald aan 
de hand van het moment van opgeven. U kunt komende weken een telefoontje verwachten. Uiteraard zijn 
we wel afhankelijk van het weer. Er moet voldoende verschil zijn tussen de buiten- en binnentemperatuur. 
Hoe kouder, hoe beter. Om de meer dan zestig aanvragen deze winter nog te kunnen verwerken, is er een 
tweede warmtecamera aangeschaft. We konden dit doen dankzij de bijdrage die EC Duurzaam Nijeveen 
heeft ontvangen van de Rabobank. Als de lente echter al snel intreedt, lukt het misschien niet om iedereen 
die zich heeft opgegeven, van dienst te zijn. Diegenen zijn komende winter het eerst aan de beurt. Wij 
houden u op de hoogte. 

Ledenvergadering 12 maart in ‘De Schalle’
20 maart a.s. bestaat de energiecoöperatie precies een jaar. Afgelopen jaar hebben we met elkaar mooie 
dingen gedaan en zijn er volop gesprekken gevoerd en verbindingen gelegd om het doel ‘Nijeveen – ener-
gieneutraal in 2025’ vorm te geven. We verwachten dat er komend jaar een aantal nieuwe projecten kunnen 
worden gerealiseerd of worden gestart. We vertellen hier graag meer over op onze eerste ledenvergadering. 
Deze wordt gehouden op dinsdag 12 maart a.s. in dorpshuis ‘De Schalle’. Het definitieve programma leest 
u in de volgende ‘De Molen’.  

Bent u al lid? 
Het aantal leden van de EC Duurzaam Nijeveen groeit. Steeds meer Nijeveners zijn betrokken bij de coö-
peratie en steunen de initiatieven die worden opgepakt. Wanneer u lid bent kunt u meepraten tijdens de 
ledenvergadering op 12 maart. Nog geen lid? Meld u aan via www.duurzaamnijeveen.nl 
 
Met een energieke groet, 
EC Duurzaam Nijeveen 
Bestuur: Harrry van Dijk, Hylco de Boer, Wim de Kleuver en Tineke Knorren
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WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN
15/16 feb. Huisartsenpraktijk Giethoorn
22/23 feb. Huisartsenpraktijk Giethoorn

Dorpsstraat 149

7948 BP NIJEVEEN 

Tel: 0522 492967 

of 06 53 961 998

Voor:

• Nieuwbouw

• Reparatie

• Onderhoud

• Alg- & mosbestrijding

• Aanbrengen schroefdakplaten

www.rietdekkersbedrijfrenebouwknegt.nl

Dienstdoende huisarts: 
0522 - 49 12 24

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

KLEINE NODENDIENST, 06 48 06 52 16. GEBRUIK DUOFIETS: 06 21 49 79 02

INFORMATIEPUNT WONEN, ZORG EN WELZIJN, Dhr. A. Vriend, 06 57 62 94 49.

BALANS NATUURGENEESKUNDE, Ada Beenen, 0521 857003

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 dinsdag tussen 16.00 en 17.00 uur in De Schalle. Iedere vraag krijgt aandacht.
Paul van Os, tel. 06-20729418, e-mail: p.v.os@welzijnmw.nl, b.g.g. 085-2731444. 

OPENINGSTIJDEN SERVICEPUNT BIBLIOTHEEK NIJEVEEN  De Schalle, Nieuweweg 27 • dinsdag en donderdag 
van 15.00 tot 18.00 uur; op deze uren tel. 06 47 57 64 67. Zie ook www.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.

www.kolderveen.nl

Kolderveen 50, 7948 NK  NIJEVEEN
M 06 54 93 76 21  T 0522 49 13 78  F 0522 49 28 47
E info@loonbedrijf-altena.nl

Uw adres voor:

.  Hout zagen, snoeien en snipperen

.  Stobben frezen

.  Grondverzetwerkzaamheden

.  Aanleg en onderhoud van riolering

.  Oogstwerkzaamheden 

.  Voederwinning

.  Slootonderhoud

.  Mestverwerking

.  Graslandvernieuwing

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



Voor de totale verzorging 
van uw evenement 
vanaf 50 tot ….. personen:

Bedrijfsfeesten, dorpsfeesten, 
familiefeesten

Voor meer info bel/mail 
voor een vrijblijvende offerte.

Rembrandtstraat 38 
Nijeveen 
0522 491864 
jan@onsnijeveen.nl

H. de Wagt, Nijverheidsweg 1, 7948 NE  Nijeveen
Tel. 0522-492542
E-mail: info@schoonmaakbedrijfparaat.nl

Glasbewassing binnen / buiten
Onderhoud kantoren, bedrijfsgebouwen etc.
Gevelreiniging / renovatie

Verwijdering van graffiti en kauwgom
Reiniging van zonnepanelen
Rioolreiniging en ontstoppingen

Verkoop o.a. stof- / waterzuigers / 
schrobmachines Numatic, Nilfisk,
alle toilet- / schoonmaakartikelen o.a. Vendor,
Gojo, Taski

Schoonmaakbedrijf 

‘Paraat’v.o.f.
VCA gecertificeerd

* Electra      * Gas * Dak/Zink
*Water * Cv * Aardwarmte
* Zonne Energie  * Nen 3140 Keuring

Westerweiden 70, 7961 EA Ruinerwold 
         Tel: 06-13471784 
Mail: info@heroldpouwels.nl          
Site: www.heroldpouwels.nl 

    Voor al uw riool werkzaamheden    
Riool verstoppingen, Aanleg riool 

 Camera / Rook inspectie 

Westerweiden 70, 7961 EA Ruinerwold 
Tel: 06-13471784      

Mail: info@riooltechniekdrenthe.nl 

* Electra      * Gas * Dak/Zink
*Water * Cv * Aardwarmte
* Zonne Energie  * Nen 3140 Keuring

Westerweiden 70, 7961 EA Ruinerwold 
         Tel: 06-13471784 
Mail: info@heroldpouwels.nl          
Site: www.heroldpouwels.nl 

    Voor al uw riool werkzaamheden    
Riool verstoppingen, Aanleg riool 

 Camera / Rook inspectie 

Westerweiden 70, 7961 EA Ruinerwold 
Tel: 06-13471784      

Mail: info@riooltechniekdrenthe.nl 
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Café Restaurant

De Otterskooi
Dwarsgracht

Al meer dan 55 jaar

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

www.otterskooi.nl

gezelligheid,

rustieke omgeving,

menselijke maat

en bovenal kwaliteit

• à la Carte
• Bruiloften
• Barbecue's
• Buffetten
• Koffietafels
• Catering

Gezamenlijk meer dan 
75 jaar ervaring in uitvaarten. 

0522-281878 
DAG EN NACHT BEREIKBAAR 

WASSINK 
Uitvaartverzorging -- -, 

De uitvaartverzorger voor Meppel en omstreken 

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

Klussenbedrijf "Klusjes & Zo" 
Voor al uw praktische klussen in en om het huis 
Gert Strijker, Van Veenlaan 21, 7948 AB Nijeveen 

Tel: 0522-492099 of 06-51384374 
E-mail:klussenbedrijf@klusjesenzo.nl 

Noteboomstraat 68  |  7941 XA  Meppel  |   T 0522 255449  

drukkerij@kleen.nl  |  www.kleen.nlOntwerp | Druk | Print | Reclame

O
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Ontwerp en opmaak
Wij verzorgen de vormgeving en lay-out van o.a. huisstijlen, logo’s, magazines, advertenties en websites.

Voor al uw grafische communicatie, van concept tot afwerking, kunt u bij ons terecht. 



Samen maak je het verschil

www.oosterhuis-bv.nl

Containerverhuur: 
Voor al uw bouw- en sloopafval

 

GEVRAAGD
OUD IJZER EN

METALEN
METAALHANDEL

M. v.d. Gaag
Tel. 0522‑491984 

Mobiel 06‑23749066

DE MOLEN

BEGIN DE DAG 
GOED

MET BROOD 
VAN

Bakkerij 
Strijker

Dorpsstraat 13
7948 BL  Nijeveen

Tel. 0522 - 49 12 08

www.strijkerbrood 
enbanket.jouwweb.nl

h.strijker@online.nl

Knipschuur
Hairstylist

Sonja van der Linde

Klosseweg 4 
7946 KH  Wanneperveen
Tel. 0522-492634

Open op afspraak:

dinsdag 9.00 - 18.00 uur
donderdag 9.00 - 20.00 uur

Kwekerij en Tuincentrum

BERT 
VISSCHER
Kolderveen 21  Nijeveen  
Tel. 0522-491853

Dorpshuis
DE SCHALLE

Nieuweweg 27
7948 AA  Nijeveen

Uw 
ontmoetingscentrum

Vraag vrijblijvend 
inlichtingen:

Jeannet Altena
   tel. 0522‑491422

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

www.dorpshuisdeschalle.nl

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

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

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

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

www.bertvisschervof.com

 

Troostvol afscheid nemen.
Wij bieden u de tijd,
rust en aandacht die nodig is.

‘

 
0522 - 245021
Dag en nacht bereikbaar

www.kremeruitvaartzorg.nl 

KREMER
uitvaartzorg

Annerie

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

zonne-energie

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

R IETDEKKERS
Bouwknegt

www.bouwknegtrietdekkers.nl

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

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

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

Een sfeervol adres voor elk feest of bijeenkomst
Bij ons kunt u terecht voor eten en drinken, catering, 
overnachten en activiteiten. Een sfeervol adres voor 20 tot 
100 personen. Vroeger werd hier een intensief boerenbedrijf 
gevoerd. Tegenwoordig is De Veurdeale een moderne locatie 
voor diverse activiteiten, met een uitstekend restaurant 
en een luxe appartementencomplex. De locatie is ook 
toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Kortom, De Veurdeale 
is een ideale plek voor elk feest of bijeenkomst.

Aangenaam verrassend!

Samen maak je 
het verschil

COOP Nijeveen

Dorpsstraat 10

7948 BR Nijeveen

Tel. 0522-49 12 91

Samen maak je het verschil




