
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

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. 
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39e jaargang nr. 5, 12 maart 2019

De volgende Molen verschijnt op 26 maart 2019.

Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk 

woensdag 20 maart 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

WEET U HET NOG VAN VORIG JAAR? 
OOK DIT JAAR DOET SVN’69 WEER MEE AAN DE RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE

Iedereen die klant én lid is van de Rabobank kan tijdens de stemweken stemmen en ervoor zorgen dat 
SVN’69 op 17 april 2019 een mooie financiële bijdrage ontvangt!! 
Tijdens de Rabobank Clubkas Campagne kunnen leden van Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland 
hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) waaraan zij hun clubhart willen laten zien. SVN’69 
dus! Deze stemmen zijn geld waard voor onze vereniging. Hoe meer stemmen er op ons uitgebracht wor-
den, des te meer geld onze club ontvangt. Dit jaar wordt er € 125.000,- verdeeld. Een hele boel dus! Alle 
leden, supporters en hun familieleden kunnen een stem uitbrengen op SVN’69. 
De stemperiode loopt van vrijdag 15 maart tot maandag 1 april 2019. Alle uitgebrachte stemmen worden 
geteld en het beschikbare bedrag wordt naar rato verdeeld. 

Hoe werkt het stemmen?
Alle leden vanaf twaalf jaar van Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland worden persoonlijk uitgeno-
digd om hun stemmen uit te brengen. Ieder lid krijgt vijf stemmen ter beschikking die uitsluitend via een 
online stemmodule uitgebracht mogen worden. Dit gaat op een beveiligde manier. Een lid mag vijf stem-
men uitbrengen, waarvan maximaal twee op dezelfde club. Als klant van de Rabobank ben je overigens 
niet automatisch lid en dat is wel een vereiste om stemmen uit te brengen. 

ROMMELMARKT DOS’46

DOS’46 houdt zaterdag 6 april de jaarlijkse rommelmarkt in Nijeveen op het evenemententerrein tegenover 
sporthal De Eendracht. De traditionele markt van de korfbalvereniging beleeft dit jaar haar 43ste editie. 
De aanvang is om 13.00 uur, de entree bedraagt 2 euro.
De ophaaldag vindt plaats op zaterdag 30 maart. Vanaf 9.30 uur komen de wagens langs om spullen op 
te halen in Nijeveen en een groot deel van het buitengebied. DOS’46 haalt huis-aan-huis op in Nijeveen, 
Kolderveen, Nijeveense Bovenboer, Kolderveense Bovenboer, De Klosse en een deel van de Veendijk. De 
ophalers nemen alleen goed verkoopbare spullen mee en geen grof vuil, witgoed, matrassen, televisies met 
toeter en grote meubels zoals bankstellen en grote fauteuils.

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

KERKCAFÉ 
Donderdag 28 maart – 20.00 uur – Geref. Kerk

Wat kan jij betekenen voor je medemens? 
Interactieve avond met Stichting Present Meppel 

Iemand anders helpen en iets voor de ander betekenen is erg waardevol. Donderdagavond 28 maart 
komt Ineke van Faassen meer vertellen over Stichting Present en de projecten die worden gedaan door de 
vrijwilligers die worden ingezet. Present brengt een beweging op gang waarbij steeds meer mensen het 
vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. Er komen verschillende vragen aan bod. Hoe kunnen 
wij naar elkaar omzien? En wie heeft het, het hardst nodig? En wellicht kunnen we met elkaar helpen. Een 
bijzondere en interactieve avond waar je van harte welkom bent. Het begint om 20.00 uur in de Geref. 
Kerk. Tot dan?! 
Wil je helpen deze avond verder voor te bereiden? 
Stuur dan een mail naar Tineke Knorren tineke.knorren@gmail.com of bel (06) 137 63 040. Leuk!  

Met een hartelijke groet, 
Team Kerkcafé

Geertje de Boer, Klaas Neutel en Tineke Knorren

BEGINNERSGROEP NIJE RIEDERS

Heb je altijd al eens willen fietsen op een racefiets en dan in een groep? Maar denk je: Kan ik dit wel?

De Nije Rieders wil dit seizoen een nieuwe beginnersgroep op gaan starten. Mocht je dit iets lijken geef 
je dan op info@wtcnijerieders.nl.
De startdatum en dag zullen na inventarisatie nader bekend  worden gemaakt. 



3

DE MOLEN

MENSEN MET BEPERKING ONTMOETEN FRACTIE CHRISTENUNIE

De fractie van de ChristenUnie organiseert verschillende activiteiten om met burgers uit Meppel in 
contact te komen. Op deze manier verkrijgt de fractie informatie vanuit de samenleving die dient bij het 
maken en onderbouwen van keuzes  en het maken van voorstellen. 

De fractie probeert iedere keer aan te sluiten bij haar gesprekspartner. In navolging van een middag vorig 
jaar met leden van Onderling Sterk Meppel willen wij nu een bredere groep van mensen met 
een beperking bereiken. 
Daarom kiest de fractie voor een vorm van ontmoeting door middel van spel, gesprek, drinken en 
eten. De fractie staat open voor een ronde tafelgesprek maar biedt ook gelegenheid voor een 1 op 1 ge-
sprek. De middag is bedoeld voor iedereen die zich thuis voelt bij deze groep. 

Wij horen graag van mensen hoe het met hen gaat, wat hen bezighoudt. Voelen zij zich 
geaccepteerd. Aandachtspunten kunnen zijn of zij plezierig wonen, vrije tijdsbesteding, sport, werk, 
ondersteuning tot zelfs een hobbel op de stoep. 

Niet overal kunnen wij een antwoord op geven. Maar wij willen luisteren en daar mede onze keuzes op 
baseren. Onze slogan is “u bent waardevol”. Die willen wij uitdragen en invulling aan geven. 
Voor ons is iedere inwoner van Meppel van waarde. 

Kom zaterdagmiddag 16 maart 2019, naar de Kruiskerk, Thorbeckelaan 73, 7942 CL Meppel. 
Wij beginnen om 14.30 uur en we sluiten af rond 17.45 uur. 
Wil je mee-eten? Meld je dan aan via fractiechristenuniemeppel@gmail.com of 06-40220814.

REUMAFONDS WEER ACTIEF IN NIJEVEEN 

Na een afwezigheid van 2 jaar is vorig jaar weer in Nijeveen gelopen voor het reumafonds. Veel mensen 
hebben hun ‘oude’ route weer op willen pakken en op deze manier is er weer geld ingezameld voor on-
derzoek en begeleiding van mensen met reuma. Helaas is er nog een heel groot gedeelte van Nijeveen, 
vooral de kern, waarvoor wij nog geen ‘lopers’ hebben kunnen vinden.
Wij zouden het geweldig vinden om nog meer straten en dus nog meer geld bijeen te kunnen halen voor 
mensen met deze vreselijke ziekte. De collecte is dit jaar in de week van 18 maart. 
Indien u wilt collecteren voor het Reumafonds zou u dan contact met ons willen opnemen?
Namens het Reumafonds zouden we dit heel fijn vinden. 

Vriendelijke groet, Edwin en Melanie Vos, ed.mel@ziggo.nl, 06-50889421 

REGIOBANK DRENTSE FIETS4DAAGSE ORGANISEERT KLEINTJE FIETS4DAAGSE

Met Kleintje Fiets4Daagse richting Col du Vam
Het fietsjaar 2019 start in Drenthe met een week vol fietsactiviteiten. In de week van 11 tot en met 17 
maart valt er elke dag iets te beleven; Doe mee aan een bedrijvenclinic of een Vam Challenge en voor de 
geoefende fietser is er de Toerversie van de Ronde van Drenthe. Ook de Drentse Fiets4Daagse doet mee 
en trakteert de deelnemers op een gratis Kleintje Fiets4Daagse.

Kleintje Fiets4Daagse: vrijdag 15 maart 
Een mooie warming-up voor de Drentse Fiets4Daagse deze zomer is Kleintje Fiets4Daagse. Deelnemers 
kunnen op vrijdag 15 maart starten tussen 12.00 en 14.00 uur bij Brasserie Diggels in Westerbork (Hoofd-
straat 8). Er is een mooie 40 km route uitgezet vanuit Westerbork. Onderweg zijn er verschillende leuke 
beleefposten, waaronder melkveehouderij Woertink, een kijkje bij de Col du Vam, waar het damespeloton 
van de Ronde van Drenthe tussen 14:00 – 15:00 uur voorbij komt, en het pittoreske dorpje Orvelte. Bij te-
rugkomst ontvangen deelnemers een leuke attentie en worden beloond met een culinair hapje en drankje.

Doe mee!
Deelname is gratis. Opgeven kan door te mailen naar kleintje@fiets4daagse.nl, of op de dag zelf bij Bras-
serie Diggels in Westerbork. Kijk voor meer informatie over op www.fiets4daagse.nl
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Schoonheidsinstituut       IPL ontharing 
Acne behandelingen  Elektrisch ontharen 
Massages       Huidverbetering 
Zonnestudio      Bijouterie 

Jeannette Bouwknegt 
Dorpsstraat 16, Nijeveen  

0522 – 49 23 15 ~  06 – 2315 7871 
www.beau-nette.nl ~ info@beau-nette.nl

Schoonheidsinstituut       IPL ontharing 
Acne behandelingen  Elektrisch ontharen 
Massages       Huidverbetering 
Zonnestudio      Bijouterie 

Jeannette Bouwknegt 
Dorpsstraat 16, Nijeveen  

0522 – 49 23 15 ~  06 – 2315 7871 
www.beau-nette.nl ~ info@beau-nette.nl

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

STEMT U MEE VOOR DE NCV?

Vanaf vrijdag 15 maart tot maandag 1 april kunt u stemmen op de NCV. Wat moet u doen?
Ga naar www.rabobank.nl/mss en zoek de lijst met verenigingen die vanuit Meppel, Staphorst en Steenwij-
kerland meedoen: u kunt hier ook alle informatie over deze actie lezen. Leden van de Rabobank krijgen 
automatisch een mail, waarin alles wordt uitgelegd en u kunt doorklikken naar de genoemde lijst. Per lid 
mag u 5 stemmen uitdelen, waarvan 2 stemmen voor onze vereniging: hoe meer hoe beter natuurlijk! 
Probeert u ook andere gezins- of familieleden, buren en vrienden te interesseren voor deze actie, dat 
waarderen we zeer. Sinds 1 januari 2018 zijn we een zelfstandige vereniging geworden. We willen graag 
een reserve opbouwen voor onze leden, zodat we iets extra’s kunnen doen.
Wij danken u (en de mensen om u heen) alvast hartelijk voor uw deelname en stem(men)!

Bestuur NCV (Nijeveense Christen Vrouwen)

DE MOLEN

HARM EN ROELOF IN DE SCHALLE 

Op vrijdag 12 april komen Harm en Roelof met hun nieuwe programma “Nagelholt en Zoepenbrij“ naar 
de Schalle. Het belooft weer een mooie avond te worden met hun welbekende humor en mooie, soms 
gevoelige liederen! 
Kaarten aan de zaal € 10,-. Zaal open om 19.30 uur.

WILBERT LEENDERTSE VERSTERKT TECHNISCHE STAF DOS’46

DOS’46 heeft voor volgend seizoen Wilbert Leendertse toegevoegd aan de technische staf van de A-selectie. 
Leendertse, in het dagelijks leven werkzaam als teamleider bij Landstede, is bezig aan 
zijn zesde seizoen als trainer/coach bij ASVD Korfbal in Dronten. ASVD is momenteel 
koploper in de eerste klasse. Op het veld is het team van Leendertse middenmoter 
in de overgangsklasse.
‘DOS’46 is blij met deze ervaren toevoeging aan de technische staf,’ aldus voorzit-
ter Frank Meulenkamp. Wilbert Leendertse geeft aan prettige gesprekken te heb-
ben gehad met de club uit Nijeveen. 
‘Hieruit sprak gedrevenheid, de wil 
om vooruit te kijken en verder te 
ontwikkelen. Dit past bij mij,’ aldus 
Leendertse. ‘Ik hoop met mijn opge-
dane ervaring een bijdrage te kunnen 
leveren aan de verdere ontwikkeling 
van de selectie.’

Na drie seizoenen stopt Peter Lageweg als onderdeel van 
de technische staf. Of Casper Boom betrokken blijft bij de 
begeleiding van de A-selectie is nog niet bekend. 
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www.doomijn.nl

/doomijn

klantadvies@doomijn.nle

(038) 421 45 21t

WORD  
OVERBLIJFKRACHT

BIJ LUNCHPLEIN
OBS Commissaris Gaarlandt

 
Overblijven is leuk, het is hèt moment om even lekker 
te ontladen en te ontspannen. Hou jij van kinderen  
en vind jij het leuk om bij te dragen aan een gezellige 
sfeer en een veilig overblijfuur? Wil jij de kinderen 
hierbij begeleiden met leuke activiteiten zowel 
binnen als buiten? Neem dan contact met ons op! 
Ook als je onregelmatig beschikbaar bent kunnen 
wij jouw hulp goed gebruiken! 

Per overblijfbeurt ontvang je een vergoeding van € 9,00.  

Interesse? Neem contact op met  
Willy de Vries via:
06 13679639 of w.dvries@doomijn.nl

Van der Linde Meppel 
Blankenstein 290, 0522-491258

toyota-meppel.nl

INTRO EVENT 
NEW COROLLA
ZATERDAG 23 & 
ZONDAG 24 MAART 
11.00 - 16.00 UUR

ONTDEK ’M
ALS EERSTE!

De nieuwe Corolla gaat verder dan u ooit heeft durven dromen. Dat laten wij u graag zien tijdens ons exclusieve Intro Event op zaterdag 
23 en zondag 24 maart van 11.00 - 16.00 uur. Dan onthullen wij niet één, niet twee, maar drie nieuwe uitvoeringen van ’s werelds meest 
verkochte auto: een sportieve Hatchback, veelzijdige Touring Sports en elegante Sedan. Meld u snel aan op toyota-meppel.nl. 

MELD U SNEL AAN OP TOYOTA-MEPPEL .NL

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

T: de Wijk 0522 - 440 473      

 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

GOED, INTEGER EN VOORDELIG 

GEREGELD

HUWELIJKSE VOORWAARDEN
SAMENLEEFCONTRACT?

altijd scherp!

notariaat & mediation
Stotijn



6

DE MOLEN

Nijverheidsweg 10
7948 NE  Nijeveen

T 0522 49 26 80
F 0522 49 26 74

info@kroesnijeveen.nl
www.kroesnijeveen.nl

Kolderveen 6, Nijeveen

Deze objecten zijn 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

VERKOCHT

VERKOCHT

WILT U OOK VERKOPEN?

Karspelstraat 16,  Nijeveen

Maak eens een afspraak met uw NVM makelaar hier in Nijeveen
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Agenda
12 maart De Molen nr. 5
12 maart Inspiratieavond ‘Duurzame samenleving’ - De Schalle - 20.00 uur
13 maart Feestelijke opening kabelbaan in het Van der Woudepark - 15.00 uur
14 maart Spelletjesdag; St. Welzijn Ouderen - De Schalle - 10.30 uur
15-16 maart Schoonmaakactie Nijeveen - 9.30 uur bij de Schalle
15 maart Kegelen - 't Kerspel - 14.00 uur
15 maart DVN i.s.m. de scholen: NL Doet grote schoonmaakactie Centrum Nijeveen door groep 7 en 8
16 maart DVN: NL Doet grote schoonmaakactie buitengebied Nijeveen door volwassenen 
16 maart Meezingfestijn - verwarmde feesttent Evenemententerrein - zaal open 20.00 uur, aanvang 21.00 uur
16 maart DOS’46 1 - DeetosSnel 1 - Sporthal de Eendracht - 20.00 uur
16 maart “Om’t it kin” Fries Kabaret - De Schalle - 20.00 uur
17 maart E-meeting; Carnaval en vasten - Geref. Kerk - 10.00 uur
17 maart Nijeveen Open Darten - Evenemententerrein - vanaf 13.00 uur
20 maart    N.C.V. Huisartsen Nijeveen - De Schalle - 19.45 uur
20 maart Klaverjassen en Jokeren Supportersvereniging SVN'69 - 20.00 uur
21 maart Vrouwen van Nu, muziekquiz verzorgd door Aaltsje Ypeij -de Schalle- 19.45 uur
22 maart Gezamenlijke 3-gangen maaltijd: pannenkoeken - 't Kerspel -  12.30 uur
22-23 maart Twee Recht Twee Averecht - De Schalle
23 maart SVN’69 1 - Avereest 1 - Sportpark Tussenboerslanden - 14.30 uur
26 maart De Molen nr. 6
27 maart Bingo - 't Kerspel - 14.30 uur
28 maart Kerkcafé - Geref. Kerk - 20.00 uur
29 maart Hersengym, kwissen - 't Kerspel - 14.00 uur
29 maart Film God’s own country - Dorpshuis De Schalle - 20.00 uur
30 maart Repair Café - Gebouw Trias, Groenmarktstraat 6, Meppel - 9.30-13.00 uur
30 maart SVN’69 1 - Fit Boys 1 - Sportpark Tussenboerslanden - 14.30 uur
31 maart Middagconcert Zangver. Crescendo m.m.v. Koor van Streek uit Wapserveen - De Schalle - 14.30 uur
  3 april Klaverjassen en Jokeren Supportersvereniging SVN'69 - 20.00 uur
  5 april Koopavond Kinderkleding- en speelgoedbeurs - De Veldkei - 20.00-21.30 uur
  6 april Kinderkleding- en speelgoedbeurs - De Veldkei - 9.00-10.00 uur
  6 april Rommelmarkt Dos'46 - Evenemententerrein - 13.00 uur
  9 april De Molen nr. 7
10 april Ledenvergadering Historische Vereniging
11 april  Lezing door Erik Dijkstra over zijn boek Spitten voor de vijand - De Schalle - 10.00-12.00 uur
11 april Jaarvergadering DVN - 20.00 uur
12 april Harm en Roelof - De Schalle - 19.30 uur
13 april  Bingo Supportersvereniging SVN'69 - 20.00 uur
17 april N.C.V. Paasavond - De Schalle - 19.45 uur
23 april De Molen nr. 8
26 april Film Lean on Pete - Dorpshuis De Schalle - 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.

Zuideinde 53, Meppel  
(0522) 25 27 21

info@lever.nl
www.lever.nl

201811_0796_FIZZ_Lever_adv_DeMolen_01.indd   2 22-11-18   09:27
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www.loonbedr i j fb i jker.n l

GASTGEZINNEN GEZOCHT VOOR ÉÉN NACHT
 
Het lijkt nog ver weg, maar er moet nog veel gebeuren voor die tijd, vandaar de vraag:
Hebt u een slaapplaats voor 1 nacht in de herfstvakantie?

In de herfstvakantie van 19 tot en met 25 oktober, wordt voor de veertiende keer de Afrikaloop gelopen, 
een wandelactie waarvan de opbrengst voor straat- en weeskinderen in Afrika is. Voor de wandelaars die 
blijven overnachten, is de stichting nog op zoek naar enkele gastgezinnen in Havelte of omgeving. Dit gaat 
om de nacht van woensdag 23 oktober op donderdag 24 oktober. De wandelaars komen in de loop van de 
middag aan in Havelte. U weet van te voren wie bij u slaapt (man, vrouw, leeftijd enz.). Wanneer de mensen 
gefinisht zijn op woensdag, wordt u gebeld en gevraagd uw gast(en) op te halen. Mocht ophalen niet luk-
ken, zorgt de stichting dat de mensen bij u thuis gebracht worden. De volgende ochtend wordt er gestart 
tussen 8.00 uur en 8.30 uur. U neemt dan weer afscheid of misschien wandelt u zelf mee, alles is mogelijk. 
Voor de overnachting en het eten betaalt de wandelaar een kleine vergoeding. Deze vergoeding komt ten 
goede aan de Afrikaloop en is op deze manier onderdeel van de totale opbrengst van de Afrikaloop. Vorig 
jaar was dat ruim e 23.000,00. Doordat u helpt een slaapplaats en eten te bieden aan een wandelaar, helpt 
u ondertussen de kinderen in Afrika aan een slaapplaats en eten.
De Afrikaloop is een wandelactie van 7 dagen, maar men kan ook 1 dag of 2 dagen meewandelen. Dagelijks 
is er keuze uit etappes van 15, 25 en 35 km. De start is in Hoogeveen en loopt de eerste dag naar Westerbork. 
De volgende dag gaat de tocht naar Hooghalen daarna respectievelijk naar Dwingeloo, Vledder, Havelte 
en Ruinen, om ten slotte op de zevende dag weer in Hoogeveen te finishen. De routes zijn prachtig.
U kunt één of enkele dagen meelopen, zoveel als u wilt. Onderweg zijn er iedere dag 3 gezellige pauze-
plaatsen. Voor de eerste dertig deelnemers is er tegen een kleine vergoeding een slaapplaats. Voor deze 
wandelaars is de stichting nog enkele slaapplaatsen nodig.
Wilt u meehelpen een straat- of weeskind toekomst te bieden dan kunt u zich opgeven als gastgezin bij 
Elise van Lienen; email:elise.v.lienen@gmail.com of telefonisch 06-11420515.
Informatie over de stichting of de Afrikaloop kunt u vinden op de website www.andreasmanna.org of op 
facebook Afrikaloop.
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Noteboomstraat 68  |  7941 XA  Meppel  |   T 0522 255449  
drukkerij@kleen.nl  |  www.kleen.nlOntwerp | Druk | Print | Reclame
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Verenigingsdrukwerk
Wij verzorgen periodieken, programmaboekjes, lotenbloks, flyers, posters, 
reclameborden en meer voor verenigingen in Meppel en omstreken.

Naam  ..........................................................................
.

Adres  ..........................................................................
.

Plaats  ..........................................................................
.

VERLOTING 2018
t.b.v. basisschool 
‘De Rozebottel’ 

te Koekange

GROTE VERLOTING 2018
t.b.v. basisschool ‘De Rozebottel’ te Koekange

Goedgekeurd door Gemeente De Wolden onder registratie nummer:

Z.054693/D.081718  

1e prijs: witte bistro-set 

2e prijs: weerstation/digitale fotolijst

3e prijs: schoonheidsbehandeling t.w.v. 40,00

De trekking zal plaatsvinden op donderdag 7 juni 2018.

De opbrengst van de loten komt ten goede aan een schaduwdoek voor 

op het schoolplein en buitenspelmateriaal.

No 0001

No 0001 Prijs per lot e 0,50. Aantal loten 2.000

Naam:

Adres:

Tel.:

VERKOOP VAN NIEUWE EN 
  GEBRUIKTE AUTO’S

APK-STATION 
ROETMETING
ALLE REPARATIES

J. GROENINK
Kon. Wilhelminalaan 12-14
8384 GH  Wilhelminaoord, tel. 0521 - 382732

www.autobedrijferma.nl

Hotel Gelderingen 
Steenwijkerwold

Paradijs van het Noorden

Café De Karre

Tukseweg 186 - 8334 RX  Tuk 
Tel. 0521-515393 - www.dekarre.nl

VOGELVERENIGING  DE EDELZANGER  STEENWIJKERWOLD

1e prijs E 200,- 4e prijs E 50,- 

2e prijs E 125,- 5e prijs E 25,-

3e prijs E   75,- 6e t/m 15e prijs VLEESPRIJZEN

 
Aantal loten: 3000. Prijs per lot e 0,50

Trekking 8 december 2018 om ± 15.00 uur

in Hotel Gelderingen (het paradijs van het noorden)

NO- 1001

NO- 1001

HOOFDSPONSOR

WOLDSTRAAT 61-65, 7941 LG MEPPEL, TEL 0522-246619
VENEWEG 117, 7946 LJ WANNEPERVEEN, TEL 0522-281203    

WWW.LANTINGA-VERSHUIS.NL | INFO@LANTINGA-VERSHUIS.NL

V.
V. Oranje Zwart  

WanneperveenV.
V. Oranje Zwart  

Sportpark ’De Bovenboer’
Sportpark ’De Bovenboer’

Wanneperveen

Sportpark ’De Bovenboer’

v.v. Oranje Zwartv.v. Oranje Zwart
Opgericht 1 april 1949

DE MOLEN

DORPSFIM IN HET KERSPEL

Op 8 februari heeft de Historische Vereniging Nijeveen de “Dorpsfilm” gedraaid in het seniorencomplex 
“Het Kerspel.”.
Na het Drents kwartiertje begon de film om 14.15 uur. Er was veel belangstelling voor deze filmmiddag. 
Enkele personen hadden de film al gezien, maar vonden het prachtig om het nog een keer te bekijken.

“OM’T IT KIN”- FRIES KABARET OP 16 MAART 2019 IN DE SCHALLE

Troubadour Adri de Boer en theaterman Folkert Wesseling kun-
nen het niet laten het publiek te laten meedoen en meezingen. 
Zaterdag 16 maart brengen de twee rasartiesten een gevarieerd 
programma van kabaret, poëzie en muziek.
Aanvang 20.00 uur in De Schalle in Nijeveen.
De avond met dit heel bijzondere duo wordt georganiseerd door 
de Friese vereniging “Waling Dykstra”. De vereniging organiseert 
bijeenkomsten waarbij Friezen uit Meppel en omgeving elkaar 
kunnen ontmoeten en in hun eigen taal met elkaar kunnen 
spreken.
Adri (63) is al meer dan 32 jaar actief als Friestalig troubadour. 
Hij won al verschillende malen de finale van het Friese Songfestival “Liet”.
Folkert (24) is al jaren acteur bij het “Herman van Veen Arts Center”. Hij is bekend als sidekick by “Noarde-
wyn Live” en werkt ook als regissieur.
De voertaal van de avond is het Fries.
Leden betalen € 5,00 voor deze blikken achter de coulissen, inclusief drie consumpties. Niet-leden betalen 
€ 12,50. Voor belangstellenden die minder goed ter been zijn, regelt de vereniging vervoer.
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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

OKKO-TOERNOOI WEER EEN GESLAAGD BADMINTON EVENEMENT!

Het jaarlijkse OKKO (Ouder- Kind, Kind- Ouder) toernooi werd 
dit jaar in de voorjaarsvakantie georganiseerd. Iets later in de 
tijd dan gewoonlijk en dat had wel als gevolg dat er vakantie-
gangers en grieplijders gemist werden. Desondanks was er een 
redelijke deelname en was de gezelligheid als vanouds.
Met 17 koppels verdeeld over 3 poules was de onderlinge strijd 
heftig maar sportief. Het gebruikelijke rallypointsysteem werd 
losgelaten, dit keer werd er een alternatief puntensysteem ge-
hanteerd. De koppels speelden 1 set tot 30 punten. Elk koppel 
speelde die avond 4 à 5 wedstrijden, dat was voor de introducee 
best een hele inspanning! Gelukkig konden alle spelers het 
goed volbrengen zonder blessures. Hooguit wat spierpijn de 
volgende dagen.
Tijdens de pauze werd de veiling gehouden onder leiding van 
onze veilingmeester, Trea Agtersmit en haar assistent Teun Bakker. Onze sponsoren hadden weer mooie 
prijzen ter beschikking gesteld en er werd driftig geboden. Samen met de verloting (dank aan alle mensen 
die allerlei leuke kadootjes hebben meegenomen) is er een mooi bedrag bijeengebracht voor onze clubkas.
De winnaars zijn:
Poule 1; Myrthe Bijker en Bjorn Bijker
Poule 2; Laura Klok en Jeannet Klok
Poule 3; Jarne Oostenbrug en Berend Oostenbrug
De aanmoedigingsprijs werd dit keer door Britt Kuiper en Geesje de Gooijer gewonnen.
Allen hartelijk gefeliciteerd met het behaalde resultaat!

We kunnen terugkijken op een geslaagde en gezellige badmintonavond! 
Het organiserend comité bedankt een ieder hartelijk voor zijn/haar bijdrage, inspanning en gezelligheid. 
Tot volgend jaar!

Bb 

 

 

 

 

Het voorjaar komt eraan. Tijd voor een nieuw 

begin. Ook voor Bloemenboetiek Heidi!

In maart en april

Wekelijks acties met verse voorjaarsbloemen, 

bloembollen, planten, vazen en potten! 

Frisse start voor Bloemenboetiek Heidi 

Na 27 jaar is het tijd voor iets 

nieuws. In mei  sluiten de   

deuren van mijn Bloemen-

boetiek en ga ik een nieuwe 
uitdaging aan .”  Heidi Smit 

Nieuwsgierig?  

Kom naar de winkel en profiteer van leuke kortingen. 

Check ze op Bloemenboetiek Heidi
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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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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

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
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Draai Relaxfauteuil

6 eetkamer stoelen van 1099,- nu... 550,- 

TV Dressoir 250,- 

Dressoir teak van 995,- nu... 500,- 

Groot wandmeubel van 1899,- nu... 950,- 

Bankstel 3+2 van 1199,- nu... 600,- enz.enz.

MEUBELEN,  KLEINMEUBELEN,  BANKSTELLEN,  TAFELS,  
SLAAPKAMERKASTEN, EETHOEKEN,  KASTEN,  DRESSOIRS,  BIJZETTAFELS, 

BOXSPRINGS,  KARPETTEN,  ENZ
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E-MEETING 17 MAART: CARNAVAL EN VASTEN!  
M.m.v. de Gemeenteband
Aanvang 10.00 uur. Gereformeerde Kerk aan de Dorpsstraat

In Brabant begint de Veertigdagentijd met een kerkdienst en daarna is er een groot feest: Carnaval. En de 
Veertigdagentijd eindigt met een feestelijke kerkdienst: Pasen!
In bijvoorbeeld Valkenswaard proberen buurtverenigingen de mooiste carnavalswagen te bouwen. Jong 
en oud werken er maanden aan. Tijdens de optocht wordt de mooiste wagen gekozen. Carnaval is ook 
een soort reünie: Brabanders gaan terug naar hun geboorteplaats om er samen feest te vieren. Mensen 
zoeken elkaar thuis op en de echte carnavalvierders zorgen ervoor dat er altijd een stevige pan met eten 
klaar staat: schuif maar aan en eet mee.
Tijdens het Carnaval is Prins Carnaval de baas: De burgemeester overhandigt hem ‘de sleutels’. Even de 
wereld op z’n kop. De bedoeling is om los te komen van je dagelijkse beslommeringen en dagelijkse ritme. 
Er is sprake van een zekere creatieve chaos: het Carnavalsfeest én de 40 dagentijd daarna zijn bedoeld om 
uiteindelijk weer met een frisse blik naar jezelf en naar andere mensen te kijken. Natuurlijk loopt het wel 
eens uit de hand met Carnaval, maar dat uit de hand lopen gebeurt ook op andere dagen.
Carnaval eindigt in feite pas op Paasmorgen. Carnaval én de 40-dagentijd worden gedragen door het besef 
dat God zijn liefdevolle en barmhartige licht laat schijnen op de goede en boze kanten van ons hart. God is 
de oergrond van ons bestaan. Oergrond waarop wij mogen dansen, liefhebben, ruzie maken, elkaar helaas 
ook beschadigen, elkaar mogen corrigeren en bestraffen. Maar het is onmogelijk om door die oergrond 
van eindeloze liefde en trouw heen te zakken. Er klinkt altijd weer de oproep: Sta Op! 
De  beschrijving van Carnaval in Brabant is bewust geromantiseerd. Voor velen is het gewoon zuipen, hos-
sen en raar doen. Maar de bedoeling van Carnaval is hiermee hopelijk wel enigszins duidelijk gemaakt.
En dat laatste hopen we ook te doen tijdens de E-Meeting op zondag 17 maart. Veel zingen, een grap en 
een grol, een beetje hossen, maar ook inkeer en verdieping. Voor jong en oud.

Namens de voorbereidingscommissie,
Vijko Top 

proef, 
geniet & 
beleef

Meppel

De Putstoel 2

0522 255923 
info@kisjes-slijterijen.nl 
kisjes-slijterijen.nl
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Nijverheidsweg 15  7948 NE Nijeveen  Tel. 0522-490094  www.faberadviseurs.nl  verzekeringen@faberadviseurs.nl

Het ideale verzekeringspakket waarin 18 verschillende schadeverzekeringen 
kunnen worden samengevoegd. Onderverzekering tot het verleden behoort en met de unieke 

"beste voorwaardengarantie". 

Pakketkorting oplopend tot 12% en altijd voldoende verzekerd tegen een scherpe prijs. 
Kom en vergelijk het met uw huidige verzekeringen.

En dat op een adres waar u nog zo kunt binnenlopen, u herkend wordt en we allemaal 
de telefoon gewoon opnemen in plaats van standaard:  "Alle medewerkers zijn in gesprek" 

of: "Er zijn nog 5 wachtenden voor u".

Kwaliteit en gemak. Soms dichterbij dan u denkt.

Privé Compleet! Verzekeren anno 2019 

SLAGWERKGROEP DYNAMIC VERHUISD

Euphonia heeft als onderdeel de Slagwerkgroep Dynamic. Die 10 jaar geleden samen zijn gegaan met 
O.G.G.F. uit Wanneperveen. Dit is een zeer plezierige samenwerking. De eerste 10 jaar  hebben we van-
wege ruimtegebrek in Wanneperveen altijd in De Schalle Nijeveen gerepeteerd. Nu is er de tijd en ruimte 
in Wanneperveen gerealiseerd in de Wanne. Komende jaren wordt dit ons vaste stekkie voor de repetities. 
Want om steeds te veranderen van oefenruimte komt onze dure instrumenten niet ten goede.
In het dorp Nijeveen zal het op dinsdagavond wel even stil zijn, maar we blijven gewoon oefenen alleen 
vanaf nu in de Wanne te Wanneperveen. Van 19.45 uur tot 21.30 uur.
De lessen van leerlingen  blijven wel in de Schalle  te Nijeveen op dinsdag.
Heb je tijd en zin kom dan gerust langs in de Wanne, want ook daar ben je van harte welkom. 
En we laten ons als vereniging nog graag  horen, ook in Nijeveen!
Al is de repetitielocatie nu niet meer in de Schalle, we blijven wel een gezamenlijk onderdeel van Eupho-
nia Nijeveen.

VROUWEN VAN NU

Op de ledenavond van 21 februari jl. waren Ton Valk en Gerrit de Jong uitgenodigd. Zij zijn vrijwilligers 
van de Veldschuur ”Bid en Werk” in Rouveen. Dit is een educatief informatiecentrum voor natuur, cultuur, 
historie en archeologie van het natuurgebied De Oldematen. Eigenaar hiervan is Staatsbosbeheer.
Deze heren zijn echte natuurliefhebbers. Zij lieten prachtige, eigen gemaakte foto’s zien van verschillende 
vogels, vlinders, hazen, reeën, insecten, bloemen en wat nog meer in de natuur voorkomt. Ton Valk houdt 
ook van macrofotografie, zoals muggenlarven in het water en een dauwdruppel op een grasstengel. Zij 
weten alles bij naam te noemen en gaven er informatie over. 
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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

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM 
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECT-
STOFFERING

Noteboomstraat 7
7941 XD Meppel
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

WONINGINRICHTING

PROJECTINRICHTING

URZO
Damesmode

Slaapcomfort

Bedrijfskleding

Regenkleding

Huishoudtextiel
tel. 05220 - 61022

GEMENGDE ZANGVERENIGING CRESCENDO EN KOOR VAN STREEK IN DE SCHALLE

Op zondagmiddag 31 maart geeft Gemengde Zangvereniging Crescendo samen met Koor van Streek uit 
Wapserveen een gezamenlijke zanguitvoering. Beide koren staan o.l.v. dirigent Hennie Dijkstra. 
Op deze muzikale middag zullen beide koren afzonderlijk en gezamenlijk zingen.
Het repertoire is heel afwisselend!
Ook zijn er leden van Crescendo die gehuldigd worden voor hun jarenlange lidmaatschap!
Crescendo hoopt op een mooie opkomst. Laat u verrassen. En misschien besluit u ook eens op een woens-
dagavond op proef mee te zingen. 
Er wordt op 31 maart geen entree geheven. Na afloop is er een openschaalcollecte.
Zaal open 14.00 uur. Aanvang 14.30 uur.
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WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN
16/17 maart Huisartsenpraktijk Giethoorn
22/23 maart 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 
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*Water * Cv * Aardwarmte
* Zonne Energie  * Nen 3140 Keuring

Westerweiden 70, 7961 EA Ruinerwold 
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Site: www.heroldpouwels.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. 



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




