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Knipschuur

Annerie
KREMER
uitvaartzorg

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

0522 - 245021

Hairstylist
Sonja van der Linde

Dag en nacht bereikbaar
www.kremeruitvaartzorg.nl

BERT
VISSCHER
Kolderveen 21 Nijeveen
Tel. 0522-491853

BEPLANTING:

DE MOLEN

Heesters, bomen, vaste planten,
klimplanten, vijverplanten

DIERVOEDERS:

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

Klosseweg 4
7946 KH Wanneperveen
Tel. 0522-492634
Open op afspraak:
dinsdag 9.00 - 18.00 uur
donderdag 9.00 - 20.00 uur

Aangenaam verrassend!
Een sfeervol adres voor elk feest of bijeenkomst

Samen maak je het verschil

Samen maak je
het verschil

Kwekerij en Tuincentrum

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

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.

COOP Nijeveen
Dorpsstraat 10
7948 BR Nijeveen
Tel. 0522-49 12 91

BEMESTING
POTGROND e.d.
BESTRIJDINGSMIDDELEN
ZAAIZADEN
POOTAARDAPPELEN
POTTERIE
CADEAU-ARTIKELEN
OPENINGSTIJDEN:
Maandag
Di. en wo.
Do. en vr.
Zaterdag

GESLOTEN
13.00 tot 18.00
9.00-12.00 13.00-18.00
8.00-17.00

www.bertvisschervof.com

Dorpshuis

DE SCHALLE
Nieuweweg 27

7948 AA Nijeveen

Containerverhuur:
Voor al uw bouw- en sloopafval
www.oosterhuis-bv.nl
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B RIETDEKKERS
Kolderveense Bovenboer 12, Nijeveen
Tel. 0522 - 25 89 16 Mobiel 06 - 55 307 237
E-mail: info@bouwknegtrietdekkers.nl

www.bouwknegtrietdekkers.nl

Uw
ontmoetingscentrum

Bakkerij
Strijker

Vraag vrijblijvend
inlichtingen:

Dorpsstraat 13
7948 BL Nijeveen
Tel. 0522 - 49 12 08

Jeannet Altena

www.strijkerbrood
enbanket.jouwweb.nl

Samen maak je het verschil

GEVRAAGD
OUD IJZER EN
METALEN

METAALHANDEL

M. v.d. Gaag
Tel. 0522‑491984
Mobiel 06-23749066

   tel. 0522-491422

zonne-energie

www.rkinstallatietechniek.nl

BEGIN DE DAG
GOED
MET BROOD
VAN

h.strijker@online.nl

   b.g.g. 06-50668174
   info@dhdeschalle.nl
www.dorpshuisdeschalle.nl

Kolderveen 49 | 7948 NH | Nijeveen | tel: 0522 850 254
mob. 06-51646493 | www.faberit.nl | henri@faberit.nl
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Schoonmaakbedrijf

Café Restaurant

v.o.f.

De Otterskooi

VCA gecertificeerd

Dwarsgracht
Rembrandtstraat 38
Nijeveen
0522 491864
jan@onsnijeveen.nl

Glasbewassing binnen / buiten

Onderhoud kantoren, bedrijfsgebouwen etc.

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

Al meer dan 55 jaar
• à la Carte
• Bruiloften
• Barbecue's
• Buffetten
• Koffietafels
• Catering

gezelligheid,
rustieke omgeving,
menselijke maat

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

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

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

Bedrijfsfeesten, dorpsfeesten,
familiefeesten

en bovenal kwaliteit

Ontwerp en opmaak

Ontwerp

Gevelreiniging / renovatie

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.

Voor meer info bel/mail
voor een vrijblijvende offerte.

Gezamenlijk meer dan
75 jaar ervaring in uitvaarten.

drukkerij@kleen.nl | www.kleen.nl

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
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Uitvaartverzorging

Noteboomstraat 68 | 7941 XA Meppel | T 0522 255449

Klussenbedrijf

-,

De uitvaartverzorger voor Meppel en omstreken

Zomerdijk 9A 7942 JR Meppel
e-mail: cc.wassink@hetnet.nl www.wassink-uitvaart.nl
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Noteboomstraat 68

7941 XA Meppel

telefoon 0522 255 449

De volgende Molen verschijnt op 9 april 2019.
Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk
woensdag 3 april e-mailen naar:
demolen@kleen.nl

www.kleen.nl

of inleveren bij / sturen naar Drukkerij Kleen
Noteboomstraat 68, 7941 XA Meppel
(Anonieme kopij kan geweigerd worden.)
Klachten bezorging: 0527 - 24 64 68

STICHTING WELZIJN VOOR OUDEREN
Op 13 maart is er weer een spelletjesdag van Stichting Welzijn Ouderen in de Schalle gehouden. Er waren
ruim 90 enthousiaste personen die meegedaan hebben aan diverse spellen en we kunnen melden dat er
weer veel nieuwe gezichten waren. Mede ook door het bridgen, ook van de cursus welke momenteel wordt
gegeven waren meerdere leerlingen aanwezig. Zij hebben op deze wijze kennis gemaakt met het spelen
van een drive. Bij het klaverjassen, jokeren en rummy cub zijn altijd veel trouwe enthousiaste deelnemers
.In het najaar hopen we al deze deelnemers weer te zien op deze gezellige dag.
Ook de verzorging van de inwendige mens was weer prima, de bestuursleden die niet mee speelden zorgden weer voor een optimale bediening. Naast de diverse consumpties konden we weer genieten van een
heerlijk chinees buffet. Natuurlijk gingen de winnaars weer met een attentie naar huis.
De volgende deelnemers gingen met een prijsje naar huis:
Jokeren:
1. Lammie Mol
2. Hennie Doornbos
3. Hennie Smeenge

540 punten
624 punten
658 punten

Klaverjassen:
1. Jenny van Elven
2. Albert Beugeling
3. Janneke Venema
4. Harmke Kicken
5. Mini Alberts
6. Harry Kicken
7. Sjouke Twerda

7229 punten
7076 punten
7036 punten
6825 punten
6725 punten
6637 punten
6635 punten

Rummicub:
Hennie Maat
Mw. Voerman
Mw Reuvekamp

Bridge: (dit keer 2 lijnen)
Lijn A:
1. Karst en Annie Zinger
2. Conny Langeveld en Diny van Roon
(dichtst bij de 50%)
3. Heltje Boxum en Bertus Scheper
(2e van onderen)
Lijn B:
Jansje Corbeek en Marianne Steenbergen
Eipie Wisselink en Femmie Eleveld /
Margriet Wardenier
(dichtst bij de 50%)
Ineke Ridderinkhof en Kees Vaartjes
(2e van onderen)

65 punten
105 punten
120 punten

53,22%
51,38%
46,44%

56,29%
48,80%
48,20%

In november 2019 is de najaarsspelletjesdag opnieuw in de Schalle. De juiste datum volgt in het programmaboekje en in De Molen. We hopen u allemaal weer te zien en natuurlijk zijn ook nieuwe deelnemers
van harte welkom.
Lammie van Essen

Lute Bijker

Lute Bijker

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

Griftestuk 33 | 7948 AH Nijeveen | 06 - 50 20 40 08
www.lutebijkerbouw.nl | info@lutebijkerbouw.nl
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Privé Compleet! Verzekeren anno 2019
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.

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

Weet u het nog van vorig jaar?

OOK DIT JAAR DOET BV NIJEVEEN WEER MEE AAN DE RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE
Iedereen die klant en lid is van de Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland kan tijdens de stemweken
(15 maart t/m 1 april) stemmen en ervoor zorgen dat BV NIJEVEEN op 17 april 2019 een mooie financiële
bijdrage ontvangt. Tijdens de Rabobank Clubkas Campagne kunnen leden van Rabobank Meppel-StaphorstSteenwijkerland hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) waaraan zij hun clubhart willen
laten zien. BV NIJEVEEN dus!
Deze stemmen zijn geld waard voor onze vereniging. Hoe meer stemmen er op ons uitgebracht worden,
des te meer geld onze club ontvangt. Dit jaar wordt er € 125.000,00 verdeeld. Een hele boel dus. Alle leden,
supporters en hun familieleden kunnen een stem uitbrengen op BV Nijeveen.
De stemperiode loopt van 15 maart tot 1 april 2019. Alle uitgebrachte stemmen worden geteld en het
beschikbare bedrag wordt naar rato verdeeld.
Hoe werkt het stemmen? Alle leden vanaf 12 jaar van Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland worden persoonlijk uitgenodigd om hun stemmen uit te brengen. Ieder lid krijgt 5 stemmen ter beschikking
die uitsluitend via een online stemmodule uitgebracht mogen worden. Dit gaat op een beveiligde manier.
Een lid mag 5 stemmen uitbrengen, waarvan maximaal 2 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.
Namens BV Nijeveen bedankt u alvast voor het stemmen.

LEDENVERGADERING HISTORISCHE VERENIGING NIJEVEEN
Op woensdag 10 april as. houdt de Historische Vereniging Nijeveen haar jaarlijkse ledenvergadering. Deze
wordt gehouden in dorpshuis “De Schalle” om 20.00 uur. Na afloop van het zakelijke gedeelte wordt een
korte pauze gehouden, waarna dhr J. Bakker uit Urk in zijn lezing “Een wandeling door de geschiedenis
van Urk” de aanwezigen een kijkje in de Urkse historie gunt.
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80’S CONCERT BIJ RESTAURANT DE NIJE
Kom zondagmiddag 7 april genieten van muziek uit de jaren 80. Van Queen tot Willeke Alberti, het orkest
zal een gevarieerd programma ten gehore brengen. De toegang is gratis en het concert begint om 16.00
uur. Tot 7 april!
Euphonia Nijeveen

NIEUWS VANUIT DE DORPSVERENIGING
Uitnodiging Algemene Leden Vergadering DVN
Wij houden onze Algemene Leden Vergadering op donderdag 11 april a.s. om 20.00 uur in De Schalle,
inloop is vanaf 19.30 uur.
Voor de pauze is het officiële gedeelte en geven wij graag een presentatie van al onze activiteiten van 2018.
Daarbij is het dit keer een speciale ALV want onze voorzitter en algemeen adjunct gaan afscheid van ons
nemen. Zij hebben hun bestuurstermijn van 8 jaren volgemaakt en dienen af te treden. We zijn verheugd
dat we én een voorzitter én een algemeen adjunct van buitenaf hebben kunnen aantrekken en kunnen
voordragen aan de leden.
Voor het gedeelte na de pauze hebben we als gastsprekers uitgenodigd: Karst Spijkervet en Wendy Dolstra
van het Waterschap Drents Overijsselse Delta.
De thema’s zijn: hoe speelt het waterschap in op klimaatverandering en wat doet het waterschap in en
voor Nijeveen.
Met trots kunnen we melden dat momenteel 660 huishoudens lid zijn van de Dorpsvereniging Nijeveen.
Toch hebben we onszelf een doelstelling opgelegd.
Wij willen graag dat minimaal 50% van de huishoudens lid zijn, dus op de naar de 750 leden!
Mocht u nog geen lid zijn, maar dit wel graag willen?
Een lidmaatschap is € 5,- per jaar, u kunt zich aanmelden via onze website www.dorpsverenigingnijeveen.nl
Opening kabelbaan in het Van der Woudepark
Op 13 maart is de kabelbaan officieel geopend door de wethouder Henk ten Hulscher.
Het weer zat niet echt mee, storm en regen, maar na het doorknippen van het lint konden de kinderen
dan eindelijk voor de eerste keer een toertje maken.
Gecombineerd met deze opening hebben een aantal kinderen die tijdens de overblijf op de Gaarlandtschool
nestkastjes gemaakt hadden deze opgehangen i.s.m Vliegvlug uit Uffelte.
Schoonmaakactie NL Doet
Op vrijdag 16 maart hebben leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van beide basisscholen meegedaan aan
de schoonmaakactie van het dorp in het kader van NL Doet.
De Dorpsvereniging organiseert dit elke twee jaar.
Bijzonderheid deze keer was dat twee leerlingen van de Gaarlandtschool, Maud en Emma, de Dorpsvereniging enkele maanden geleden hadden laten weten graag een opruimdag te willen organiseren voor de
groepen 6, 7 en 8. Zo kwamen de dingen mooi bij elkaar.
Zo’n 120 kinderen zijn, gekleed in oranje hesjes en gewapend met prikstokken, plastic handschoenen en
vuilniszakken, enthousiast op pad gegaan om zwerfvuil op te ruimen. Kinderen verbaasden zich over en
ergerden zich aan hoeveel rommel mensen laten slingeren. Kinderen zeiden: ‘als mensen ons zo bezig zien
gaan ze in het vervolg hopelijk bewuster om met hun afval’. Ook werd gezegd: ‘je kunt het niet maken
het milieu zo te vervuilen’.
Het ingezamelde afval werd naar de molen gebracht. Daar stond een auto van de gemeente Meppel klaar,
die goed gevuld met opgehaald afval, kon terugkeren naar Meppel.
Al met al een geslaagde actie, die over twee jaar vast weer gehouden wordt.
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Schoonheidssalon

OPEN DAG
Vrijdag 5 april | 12:00 - 17:00

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

Gratis Huidscan & Persoonlijk advies
aken

Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek:
Het Weeme 7, 7948 AZ Nijeveen, Tel. 0522-492211
E-mail: info@gruppen-administratie.nl
Website: www. gruppen-administratie.nl

Dijkhuizen 8b, Ruinerwold
06 14 30 50 56 | www.huid365.nl | huid365@gmail.com

Goede huidverzorging | Ontspanning | Persoonlijk advies

NIJEVEEN WERKT HARD AAN VERDUURZAMING
Een goed gevuld dorpshuis ‘De
Schalle’ liet zich dinsdagavond 11
maart inspireren tijdens de inspiratiebijeenkomst georganiseerd door
de energiecoöperatie Duurzaam
Nijeveen. Voorzitter Harry van Dijk
opende de avond door de bezoekers
te informeren over de projecten en
plannen van de coöperatie. Speciale
gast Kees Klomp vertelde enthousiast over betekenisvol ondernemen
en leven. Een onderwerp dat aansluit bij de doelstelling van de energiecoöperatie. De betekeniseconomie bouwt volgens Klomp niet alleen aan een duurzame maar ook aan
een sociale samenleving. Iedereen heeft daar een rol in. Een duurzame samenleving begint immers bij wij.
Een prikkelend en leerzaam onderwerp. De aanwezigen gingen met voldoende stof tot nadenken naar huis.
Er gebeurt veel in Nijeveen. Harry van Dijk vertelde er uitgebreid over. Zo zijn er al een aantal gesprekken
geweest met Actium. Hij verzekerde de aanwezigen dat er binnenkort iets moois staat te gebeuren. Op de
vraag waarom er nog steeds geen zonnepanelen op ‘De Schalle’ liggen, kon de voorzitter kort en krachtig
zijn. De gemeente heeft nog steeds geen medewerking verleend waardoor er vertraging is opgelopen.
Ook zorgde de aankondiging van minister Wiebes, over de wijziging van de subsidieregeling, voor een
pas op de plaats. De projectgroep gaat met hernieuwde energie aan de slag om dit gezamenlijke project
te doen slagen.
De energiecoöperatie is in gesprek met de Commissaris Gaarlandtschool en ondersteunt bij de mogelijke
aanschaf van zonnepanelen. Het plan is opgevat om de basisscholen van Nijeveen een educatief programma
aan te bieden waarbij bewustwording van de jeugd centraal staat. De warmtescanactie die vanaf begin dit
jaar wordt gehouden, gaat voorspoedig. Er zijn inmiddels ruim 30 scans succesvol uitgevoerd. Acht vrijwilligers gaan als het maar even kan op pad met de warmtebeeldcamera. Omdat Koning Winter niet heel
actief is geweest afgelopen tijd, is het de vraag of alle 60 aanmeldingen dit seizoen nog kunnen worden
verwerkt. Het verschil tussen de binnen- en buitentemperatuur moet groot genoeg zijn om een scan te
maken. Eind dit jaar wordt er zeker een vervolg aan gegeven.
Samen met LTO Noord afdeling Zuidwest Drenthe is vooronderzoek gedaan naar EAZ- molens. Omdat de
hoeveelheid wind in het Nijeveense niet voldoende is, is de exploitatie van een dergelijke windmolen niet
rendabel te maken. Op dit moment wordt samen met LTO gesproken over het project ‘Zon op Groot dak’.
Het eerste doel is om een transparant businessmodel uit te werken zodat Nijeveense bedrijven en bewoners
hiervan kunnen profiteren.
Wind, zon, vergisting, waterstof of misschien wel een nieuwe ontwikkeling? Duurzaam Nijeveen bereidt het
proces voor om samen keuzes te kunnen maken voor een ‘groot volume oplossing’. Uitgangspunt hierbij is
dat de lusten en lasten verdeeld worden binnen het dorp. Kortom; Nijeveen werkt hard aan een duurzaam
dorp en een duurzame samenleving.
Met een energieke groet, EC Duurzaam Nijeveen
Bestuur: Harry van Dijk, Hylco de Boer, Wim de Kleuver en Tineke Knorren
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AANKONDIGING LANDELIJKE COLLECTE NATIONAAL FONDS KINDERHULP
1 op de 12 kinderen valt buiten de boot door armoede
Kinderhulp-collectanten weer langs de deuren van 15 t/m 20 april
Van 15 tot en met 20 april 2019 gaat Nationaal Fonds Kinderhulp weer met duizenden vrijwilligers de
straat op. Allemaal met 1 doel: een volle collectebus. Want in ons land groeit 1 op de 12 kinderen op in
armoede. Dat zijn er 315.000 in totaal. En al snel zo’n 3 per klas… Een onbevangen jeugd of een sociaal
vangnet kennen zij niet, volwassen zorgen wel. Niemand die een fiets voor ze koopt als deze kapot gaat of
helpt met schilderen van hun kamer als ze het huis uitgaan. Ze slaan verjaardagen en feestdagen over en
lopen in de winter nog in dunne zomerkleren. Kinderhulp helpt hen door simpele dingen zoals een dagje
uit, een fiets, opleiding of een laptop mogelijk te maken. Omdat ook zij moeten kunnen meedoen en een
mooie toekomst verdienen!
Om dit mogelijk te maken is Nationaal Fonds Kinderhulp afhankelijk van giften en donaties. De landelijke
collecteweek speelt daarin een belangrijke rol. En de collectanten misschien nog wel de grootste. Want zij
zijn degene die het doen. Die tijdsinvestering is het zeker waard, want de inhoud van 1 volle collectebus
is al snel goed voor:
• 3 keer een mooie pakjesavond,
• een goede winterjas,
• een dagje uit inclusief openbaar vervoer,
• of een gym-outfit inclusief schoenen voor op school.
Om zoveel mogelijk kinderen te kunnen helpen, is veel geld nodig. Kinderhulp hoopt daarom op jouw hulp
of gift tijdens de collecteweek van 15 t/m 20 april. Elk jaar gaan er zo’n 16.000 collectanten op pad, dus
grote kans dat ze ook bij jou langskomen. Met jouw gift steun je niet alleen Kinderhulp, maar draag je ook
bij aan een mooiere samenleving waarin iedereen meetelt en kan meedoen. Samen maken we dit mogelijk!

Activiteiten

Alles voor uw club!
Reclameborden
Textieldruk
Lotenbloks
Clubbladen
Websitebouw

27-03
09-04
15-04
08-05

HSP koffie- en theecafé
Voorlichtingsavond Hooggevoeligheid
Start HSP begeleiding in kleine groep
HSP wandeling Havelte

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Schoonheidsinstituut
Schoonheidsinstituut
Acne
behandelingen
Acne behandelingen
Massages
Massages
Zonnestudio

Meer informatie is te vinden op de website:
www.mille-pattes.nl/agenda/nieuws

Zonnestudio

Ike Piest-van der Ree
gecertificeerd HSP begeleider

weidelint 26
7948 cg nijeveen

t 0522 49 06 63
m 06 101 631 98

Noteboomstraat 68 Meppel
T 0522 255449 drukkerij@kleen.nl

IPL ontharing
IPL ontharing
Elektrisch
ontharen
Elektrisch
ontharen
Huidverbetering
Huidverbetering
Bijouterie

Jeannette
JeannetteBouwknegt
Bouwknegt
Dorpsstraat
Dorpsstraat16,
16, Nijeveen
Nijeveen
0522
7871
0522– –494923
2315
15 ~~ 06
06 –– 2315 7871
www.beau-nette.nl
www.beau-nette.nl~~ info@beau-nette.nl
info@beau-nette.nl

Praktijk voor HSP-begeleiding & coaching
e ike@mille-pattes.nl
i www.mille-pattes.nl
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Ga voor meer informatie over Nationaal Fonds Kinderhulp en de collecte naar www.kinderhulp.nl

Bijouterie
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Agenda

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
Open Dag Schoonheidssalon Huid365 - Dijkhuizen 8B, Ruinerwold
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
7 april
80’s concert harmonie orkest muziekvereniging Euphonia - Restaurant de Nije - 16.00 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
Algemene Ledenvergadering DVN - De Schalle - 20.00 uur
12 april
Kegelen - 't Kerspel - 14.00 uur
12 april
Harm en Roelof - De Schalle - 19.30 uur
13 april	Palmpaasoptocht CBS De Wel i.s.m. OBS Commissaris Gaarlandtschool - Startlocatie: Molen De Sterrenberg - 11.00 uur
13 april
SVN ‘69 1 - Hardenberg ‘85 1 - Sportpark Tussenboerslanden - 14.30 uur
13 april
Bingo Supportersvereniging SVN'69 - 20.00 uur
15-16 april Krentenbroodactie muziekvereniging Euphonia
16 april
Paasbloemstuk maken - 't Kerspel - 14.00 uur
17 april
Paasbingo - 't Kerspel - 14.30 uur
17 april
N.C.V. Paasavond - De Schalle - 19.45 uur

20 april

23 april
26 april
27 april
7 mei
18 mei
21 mei
21-23 mei
25 mei
29 juni
28 sept.
26 okt.

SVN ‘69 1 - SCD ‘83 1 - Sportpark Tussenboerslanden - 14.30 uur

De Molen nr. 8
Film Lean on Pete - Dorpshuis De Schalle - 20.00 uur
Repair Café - Gebouw Trias, Groenmarktstraat 6, Meppel - 9.30-13.00 uur
De Molen nr. 9
SVN ‘69 1 - Elim 1, Sportpark Tussenboerslanden, aanvang 14.30 uur
De Molen nr. 10
Pro Rege Fietsdriedaagse - start Echos Home Het Baken, J. Postweg 5, Darp
Repair Café - Gebouw Trias, Groenmarktstraat 6, Meppel - 9.30-13.00 uur
Repair Café - Gebouw Trias, Groenmarktstraat 6, Meppel - 9.30-13.00 uur
Repair Café - Gebouw Trias, Groenmarktstraat 6, Meppel - 9.30-13.00 uur
Repair Café - Gebouw Trias, Groenmarktstraat 6, Meppel - 9.30-13.00 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.
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Jan Bouwknegt
Dorpsstraat 4
Nijeveen
www.jaboschilderwerken.nl
Nijverheidsweg 10
7948 NE Nijeveen
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T 0522 49 26 80
F 0522 49 26 74

info@kroesnijeveen.nl
www.kroesnijeveen.nl

DE MOLEN

NVM OPEN HUIZEN DAG
Op zaterdag 30 maart 2019 is er weer een landelijke NVM Open
Huizen Dag. Van 11:00 tot 15:00 uur bent u van harte welkom om
een kijkje te nemen in misschien wel uw nieuwe droomwoning!

Uw team van Oostergetel Makelaardij

Griftestuk 5
Nijeveen

Griftestuk 9
Nijeveen

Binnenveen 5
Nijeveen

Leeuwerikstraat 33
Nijeveen

Schoutstraat 17
Nijeveen

Burgemeester Knopperslaan 18
Meppel

Recent verkocht in Nijeveen

Kleine Oever 6
7941 BK Meppel

(0522) - 25 99 11
info@oostergetel.nl

Like ons op Facebook en blijf op de hoogte van ons aanbod!
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De Kampen 46
Meppel

Rammersveld 20
Meppel

Reestlaan 100
Meppel

Weth. Visscherstraat 15
Wanneperveen

Weth. Vosstraat 69
Wanneperveen

Parkkamp 5
Havelte

Kom vrijblijvend en zonder afspraak een kijkje
nemen bij onze deelnemende woningen!

Kijk voor een actuele lijst van onze Open Huis-deelnemers op:

www.oostergetel.nl
9

Sparrenlaan 36
Ijhorst

DE MOLEN

APK écht voor een vaste lage prijs

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.

Wij zorgen dat uw Toyota een echte Toyota blijft

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

Van Beek
Schilderwerken
Voor al uw schilderwerk

proef,
geniet &
beleef

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
Meppel

De Putstoel 2
0522 255923

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

info@kisjes-slijterijen.nl
kisjes-slijterijen.nl
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BEDRIJF OVERNEMEN OF STARTEN?

Stotijn

DESKUNDIG , TREFZEKER
EN VOORDELIG:

T: de Wijk 0522 - 440 473

notariaat & mediation

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

altijd scherp!

info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

ACTIEMAAND GEKLEURD GRIJS IN MEPPEL
De hele maand april activiteiten voor senioren

Onder de titel ‘Gekleurd Grijs in Actie!’ openen zo’n
80 theaters, musea, kunstenaars, orkesten, muzieken kunstencentra in Drenthe in april hun deuren
speciaal voor senioren. De organisaties bieden een
breed scala aan creatieve activiteiten, voorstellingen
en tentoonstellingen. Ook in Meppel.
Kunstencentrum Scala biedt op 11 en 15 april een
laagdrempelige workshop theater, waardoor iedereen eens kan kijken of toneelspelen iets voor hem of
haar is. Schouwburg Ogterop licht 3 voorstellingen
uit. Het prijswinnende Cape Town Opera Chorus verzorgt het op Pasen geïnspireerde programma ‘African Passion’. Maria Goos en Marcel Musters kijken met een
nieuw theaterstuk terug op de 15 jaar die verstreken zijn sinds hun voorstelling ‘SMOEDER’ en muziekliefhebbers zijn welkom bij het Stabat Mater van Luigi Boccherini, uitgevoerd door ensemble Combattimento.
De exacte data, tijden en kosten van alle activiteiten in de provincie zijn te vinden op de website www.
gekleurdgrijs.nl of in het programmaboekje dat onder andere bij bibliotheken en welzijnsorganisaties te
verkrijgen is. Senioren kunnen voor verschillende activiteiten gebruik maken van de service van deur tot
deur van Stichting Vier het Leven.
Festival
Op zaterdag 20 april 2019 vindt het gratis toegankelijke Gekleurd Grijs Festival plaats in Diever. Een festival
voor jong en oud, met muziek, theater, dans, workshops, exposities en een gezellige festivalmarkt.
Gekleurd Grijs is een project van Stichting Kunst & Cultuur (K&C). Met Gekleurd Grijs wil K&C zoveel mogelijk
senioren stimuleren op pad te gaan naar voorstellingen, rondleidingen, tentoonstellingen en actief deel te
nemen aan workshops. Meedoen aan kunstzinnige en creatieve activiteiten verbindt, brengt levensvreugde
en is goed voor de gezondheid, het welbevinden en de persoonlijke ontwikkeling, meent de organisatie.
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RUIM 200 DEELNEMERS AAN HET KNOTSHOCKEY TOERNOOI MEPPEL ACTIEF 2019!
In samenwerking met hockeyvereniging Meppel (MHV) en Fysiotherapie De Commissaris
organiseert sportteam Meppel Actief op woensdagmiddag 10 april 2019, de zevende editie
van het Knotshockey toernooi Meppel Actief 2019 op sportpark Koedijkslanden, velden MHV.
Het toernooi is gericht op kinderen uit de groepen 3 en 4 van de basisschool uit de gemeente Meppel.
Ruim 200 kinderen in 41 teams hebben zich dit jaar opgegeven. Tijdens het toernooi spelen de teams in
verschillende poules tegen elkaar. Na de poulefase, kwalificeren de hoogst geplaatste teams zich voor de
knock-out rondes. Het toernooi begint om 13.15 uur voor de teams, om 13.30 starten de eerste wedstrijden.
Om 17.00 uur worden de prijzen uitgereikt. De beste nummers 4 van het toernooi plaatsen zich automatisch
voor de Drentse knotshockeyfinale op woensdag 24 april 2019, wederom in Meppel.
Middels deze weg zijn supporters en geïnteresseerden van harte uitgenodigd om een kijkje te nemen op
sportpark Koedijkslanden op woensdagmiddag 10 april 2019 tijdens het Knotshockeytoernooi Meppel Actief.

MUSETTA ZOEKT VRIENDEN
Accordeonverenging Musetta bestaat al sinds 1958 en is sindsdien niet meer weg te denken uit Nijeveen.
Iedere maandagavond repeteren we in de Schalle voor onder andere ons jaarconcert op de 1e vrijdag van
maart. Om een gezonde vereniging te blijven, zijn we afhankelijk van de opbrengst bij het jaarconcert,
lopen wij ieder jaar in het dorp met onze Paaseitjesactie en doen wij regelmatig mee met acties van de
Rabobank en de Oranjeactie (Prins Bernhard Cultuurfonds). Zo hebben wij ook enkele donateurs die Musetta een warm hart toedragen.
Om met de tijd mee te gaan zijn we op zoek naar Vrienden van Musetta. Wilt u ons steunen? Vul dan
het formulier in en geef dit mee aan ons wanneer wij in de week van 8 april bij u onze paaseitjes komen
verkopen. Lukt dit niet? Dan kunt u het bij Greta Mol (voorzitter) in de brievenbus doen: Leeuwerikstraat
3 in Nijeveen. U kunt nog denken: ‘Wat levert het mij op?’ U krijgt korting op de toegangsprijs van ons
jaarconcert, in plaats van € 10,- per kaartje betaalt u de helft voor 2 personen. Bent u al donateur? Super!
U kunt het formulier invullen en erbij vermelden dat u nu een vriend van Musetta wilt worden in plaats
van donateur. Alvast hartelijk bedankt!
Muzikale groet van uw vrienden van Musetta

✁

Ja, ik word Vrienden van Musetta – Accordeonvereniging Musetta te Nijeveen –
ik word Vrienden van Musetta – Accordeonvereniging Musetta te Nijeveen –
en geef Ja,
toestemming
om jaarlijks* O €5,- O €10,- O € af te schrijven
af te van:
schrijven van:
en geef toestemming om jaarlijks* O €5,- O €10,- O €
IBAN rekening
/giro:
IBAN bank
rekening
bank /giro:
T.n.v.
Naam:
Adres:

T.n.v.
Naam:
Adres:
Postcode / woonplaats:

(optioneel):
Postcode / E-mail
woonplaats:
Datum:

E-mail (optioneel):
Datum:

Handtekening:

Handtekening:

* AANKRUISEN WAT VAN TOEPASSING IS

* AANKRUISEN WAT VAN TOEPASSING IS

12

DE MOLEN

Detox jouw huid met
deze gepersonaliseerde
behandeling voor
mind, body en soul

Proskin 30 min.
Proskin 60 min.

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

ENKELE MOESTUINEN BESCHIKBAAR NIJEVEEN
Weinig mensen weten dat we een prachtig moestuinencomplex hebben in Nijeveen. Zelf je eigen groenten
verbouwen is ontzettend leuk en gezond! Het seizoen begint weer!
Op het moestuin complex “de proatakker” aan de Namweg in Nijeveen zijn enkele tuinen beschikbaar.
Een moestuin van 100 m2 kost ongeveer 33 euro per jaar aan huur. Beetje spitten, zaaien, onkruid weghalen en opeens begint het wonder! De zaadjes zijn uitgekomen en kleine plantjes komen boven de grond.
Dan begint het vertroetelen en voeden van de plantjes, weghouden van slakken en aantrekken van bijen,
lieveheersbeestjes en andere nuttige insecten.
Ook is er, als je wilt, tijd voor een leerzaam praatje met je buren die dit al veel langer doen en advies kunnen geven.
Doe mee en maak meteen een mooie start om onbespoten te gaan eten. Beter voor jou en je familie!
Je kunt je aanmelden bij: Hennie Veenstra haar email is: gabrielenhennie@gmail.com.

FILM ‘GOD’S OWN COUNTRY’ IN DORPSHUIS DE SCHALLE OP VRIJDAG 29 MAART
Op vrijdag 29 maart wordt de film ‘God’s own country’in Dorpshuis De Schalle gedraaid. Johnny Saxby is een jonge schapenboer uit Yorkshire die het familiebedrijf
draaiende moet houden nadat z’n vader gedeeltelijk verlamd is geraakt. Hij uit z’n
emotionele onvermogen en frustraties in veel drinken en snelle seks. Wanneer het
lammerenseizoen eraan komt, zorgen zijn vader en inwonende grootmoeder ervoor
dat Johnny hulp krijgt van een Roemeense gastarbeider. Vanaf dat moment zal
Johnny’s leven nooit meer hetzelfde zijn.
Aanvang: 20.00 uur. Entree: € 6,00 (inclusief pauzedrankje).
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SKEELER-4-DAAGSE IN NIJEVEEN VAN 1 TOT EN MET 4 APRIL
Ieder jaar organiseert de skeelerclub een skeeler4-daagse op de skeelerbaan aan de Schuurmansweg in Nijeveen. Van maandag 1 tot en met
donderdag 4 april kunnen er iedere dag zo veel
mogelijk rondjes worden gereden op de baan. Je
bepaalt zelf het aantal ronden dat je rijdt en probeert dat iedere volgende avond weer te halen of
misschien zelfs wel meer! Na de laatste avond gaan
we kijken hoeveel kilometer er totaal is gereden.
Iedereen, jong en oud, is van harte welkom om
aan deze gratis activiteit deel te nemen. Voor nietleden een mooie gelegenheid om kennis te maken
met de skeelerclub. Er kan gereden worden van
18.00 en 19.30 uur. Lukt het niet om alle avonden
te komen? Geen probleem, kom zo vaak je kunt.
Tot ziens op de skeelerbaan!
Voor meer informatie over de skeelerclub kijk op www.skeelerbaannijeveen.nl

VERTELLEN MET DE CAMERA

Expositie van David de (foto)Graaf in Dorpshuis ‘De Schalle’ in Nijeveen
David de Graaf is een man met Downsyndroom van 35 jaar. Hij begon met fotografie toen zijn ouders hem
voor zijn zeventiende verjaardag in 2001 een eenvoudige camera cadeau gaven. Een digitale camera – toen
al – waarbij hij bij thuiskomen zelf de bestanden zo ‘in zijn computer kon prikken’. Het ging toen nog
niet om de foto’s als beeld, maar eerst en vooral om het communicatie-aspect. Wat had de niet zo bijster
vlot pratende David meegemaakt die dag? Van het begin af aan heeft hij zo veel vastgelegd. ‘Voor mijn
verslag’, zoals hij dat zelf vaak zegt. In de loop van de tijd stapte David over op steeds betere camera’s.
Heel bijzonder was het moment dat weerman Peter Timofeeff voor het eerst een door hem gemaakte foto
gebruikte in het RTL-Weerbericht van 16 juli 2003, ruim vijftien jaar geleden dus. David zou daarna –met
vaders hulp- nog heel veel foto’s insturen naar het weerbericht, waarvan er in de loop van de jaren en tot
heel recent heel wat in de uitzendingen gebruikt zijn.
Van het een kwam het ander. Zo deed David steeds meer ervaring op. In de loop van de jaren maakte hij
steeds meer foto’s die het vertonen buiten de familiekring waard waren. Veel meer als foto dan als ‘verslag’.
Intussen levert David al sedert september 2010 als vrijwillig medewerker foto’s bij – jawel – het weerbericht
van de Opregte Steenwijker / Meppeler Courant. Dat is natuurlijk ook al heel bijzonder. Verder heeft hij
ook vele zomers fotografisch verslag gedaan van de jaarlijkse zes Donderdag Meppeldagen (DMD) in die
Meppeler Courant.
In het dagelijks leven heeft David een vaste parttime aanstelling op het landelijk bureau van de Stichting
Downsyndroom (SDS), een middelgrote, landelijke patiëntenorganisatie, gevestigd in Meppel (www.downsyndroom.nl). Behalve eenvoudig kantoorwerk, het geven van presentaties en uiteraard ook het met enige
regelmaat leveren van foto’s voor het eigen SDS-magazine Down+Up, probeert David ook gericht middelen
te werven voor de SDS die altijd meer geld kan gebruiken om meer noodzakelijk werk te kunnen doen.
Behalve bij de SDS werkt David in het seizoen op woensdagmiddagen en in het weekend bij Theeschenkerij
De Wieden in Sint Jansklooster: http://www.theeschenkerijdewieden.nl/. In de bediening, maar regelmatig
ook als fotograaf. Op woensdag- en vrijdagochtenden is David aan het werk in Coöp-supermarkt Slomp in
Nijeveen. Tenslotte fotografeert David tegenwoordig ook als vrijwillig fotograaf bij Landschap Overijssel.
Veel meer informatie over David vindt u op zijn website (www.daviddefotograaf.nl). Daar zijn ook heel
veel foto’s van zijn hand te zien, in groot formaat.
ACTIE!! Op dit moment loopt er een crowdfunding-campagne. David wil namelijk graag middelen werven om
een volgende grote serie foto’s af te kunnen laten drukken op aluminium, voor latere, hopelijk nog mooiere
exposities. Zie: https://www.voordekunst.nl/projecten/7485-david-de-fotograaf-wil-exposeren#het-verhaal
David wil deze foto’s graag verkopen ten gunste van zijn favoriete goede doel, diezelfde SDS, met haar
landelijk bureau in Meppel. Hij vraagt er dan minimaal 95 Euro voor. Maar ook directe giften voor de SDS,
bijvoorbeeld geïnspireerd door het werk van David of David zelf, zijn meer dan welkom!
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Uw specialist in houtbewerkingen
A A N N E M I N G S B E D R I J F

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

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

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

www.joshulstimmerwerken.nl

CERTIFICAAT VOOR DEELNEMERS DIGISTERKER CURSUS
Woensdag 6 maart jl. heeft opnieuw een
groep inwoners van Nijeveen met succes de
cursus Aan de slag met je Digid afgerond.
Bij deze training leren cursisten werken
met de e-overheid, zoals de website van de
eigen gemeente en Mijn Overheid.
Digivaardig
De cursisten zijn blij dat ze de training
gevolgd hebben. ‘Je wordt vrijer in het
gebruik, in het doen’ vertelde een van de
cursisten, terwijl een ander trots vermeld
dat ze ‘dingen heeft geleerd die mijn
kinderen nog niet wisten!’ De cursisten
zijn trots op de nieuw verworven kennis: ‘Ik heb er een boel van geleerd’.
De cursus
De Bibliotheek is er voor lezen, leren, informeren en participeren. Iedereen moet mee kunnen doen in deze
snel veranderende maatschappij, een computer kunnen gebruiken is daarbij noodzakelijk. Graag helpen we
de inwoners van Meppel (en heel Drenthe) om zelfstandig met de computer te kunnen werken. Zo is het ook
mogelijk om via de bibliotheek de cursus Klik & Tik te gaan volgen, een computertraining voor beginners.
Ook computervaardig(er) worden?
Regelmatig organiseert bibliotheek Meppel/Nijeveen een nieuwe reeks cursussen Aan de slag met je Digid
of Klik & Tik. Als u interesse hebt, kunt u zich aanmelden bij de bibliotheek: info@bibliotheekmeppel.l of
088 – 012 84 80. U krijgt dan bericht wanneer nieuwe data bekend zijn.
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HUISARTSEN
Buiten kantooruren is uitsluitend voor spoedgevallen de dienstdoende huisarts bereikbaar
op telefoonnummer: 0522-491224

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.

Dorpsstraat 149

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

7948 BP NIJEVEEN
Tel: 0522 492967

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

of 06 53 961 998

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

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

• Aanbrengen schroefdakplaten

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

www.rietdekkersbedrijfrenebouwknegt.nl
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Schoonmaakbedrijf

Café Restaurant

v.o.f.

De Otterskooi

VCA gecertificeerd

Dwarsgracht
Rembrandtstraat 38
Nijeveen
0522 491864
jan@onsnijeveen.nl

Glasbewassing binnen / buiten

Onderhoud kantoren, bedrijfsgebouwen etc.

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

Al meer dan 55 jaar
• à la Carte
• Bruiloften
• Barbecue's
• Buffetten
• Koffietafels
• Catering

gezelligheid,
rustieke omgeving,
menselijke maat

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

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

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

Bedrijfsfeesten, dorpsfeesten,
familiefeesten

en bovenal kwaliteit

Ontwerp en opmaak

Ontwerp

Gevelreiniging / renovatie

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.

Voor meer info bel/mail
voor een vrijblijvende offerte.

Gezamenlijk meer dan
75 jaar ervaring in uitvaarten.

drukkerij@kleen.nl | www.kleen.nl

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

* Electra * Gas
* Dak/Zink
Electra
Gas
Dak/Zink
Electra * CvGas * Aardwarmte
Dak/Zink
*Water
** Electra
*
Gas
*
Dak/Zink
CV
Water EnergieCV
Aardwarmte
Zonne
* Nen 3140
Keuring
Water
Aardwarmte
*Water
*
Cv
*
Aardwarmte
Zonne
energie
Nen
3140
Zonne energie Nen 3140 Keuring
Keuring
* Westerweiden
Zonne
Energie
*
Nen
3140
Keuring
70,
7961
EA
Ruinerwold
Westerweiden 70, 7961 EA Ruinerwold

**
**
**

*
*

*

*
*

* WaterSite:
*Aardwarmte
Tel:*06-13471784
CV
Site: www.heroldpouwels.nl
www.heroldpouwels.nl
* Zonne
* Nen 3140
* Keuring
Mail:
info@heroldpouwels.nl
energie
*
* Site: www.heroldpouwels.nl

Tel. 06 - 134 717 84

0522-281878
DAG EN NACHT BEREIKBAAR

WASSINK

--

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

"Klusjes & Zo"

Tel.
06Tel:
134 717
84
Tel:-06-13471784
06-13471784
Tel.
Westerweiden
70,
Ruinerwold
Electra
Gas7961 EADak/Zink
Mail:
Mail: info@heroldpouwels.nl
info@heroldpouwels.nl

Uitvaartverzorging

Noteboomstraat 68 | 7941 XA Meppel | T 0522 255449

Klussenbedrijf

-,

De uitvaartverzorger voor Meppel en omstreken

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

Voor al uw riool
Gas werkzaamheden
Dak/Zink
* Electra
*
*
Riool
verstoppingen,
Aanleg
riool
CV
Aardwarmte
* Water
*
*
Voor
al
uw
riool
werkzaamheden
Camera
/ Rook
Zonne
energie
3140 Keuring
* Neninspectie
* Riool
verstoppingen,
Aanleg riool
Camera /Gas
Rook
inspectie
Westerweiden
70,
EA
Ruinerwold
Dak/Zink
Westerweiden
70, 7961
7961
EA
Ruinerwold
Tel.
06
134
717
84
* Electra
*
*
Tel:
06-13471784
Tel:
06-13471784
CV
Water
Aardwarmte
* Zonne
* 70,Nen
Westerweiden
7961*EA Ruinerwold
Mail: info@riooltechniekdrenthe.nl
info@riooltechniekdrenthe.nl
Mail:
energie
Tel: 06-13471784
* 3140 Keuring
*

Tel.Mail:06info@riooltechniekdrenthe.nl
- 134 717 84

‘

Knipschuur

Annerie
KREMER
uitvaartzorg

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

0522 - 245021

Hairstylist
Sonja van der Linde

Dag en nacht bereikbaar
www.kremeruitvaartzorg.nl

BERT
VISSCHER
Kolderveen 21 Nijeveen
Tel. 0522-491853

BEPLANTING:

DE MOLEN

Heesters, bomen, vaste planten,
klimplanten, vijverplanten

DIERVOEDERS:

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

Klosseweg 4
7946 KH Wanneperveen
Tel. 0522-492634
Open op afspraak:
dinsdag 9.00 - 18.00 uur
donderdag 9.00 - 20.00 uur

Aangenaam verrassend!
Een sfeervol adres voor elk feest of bijeenkomst

Samen maak je het verschil

Samen maak je
het verschil

Kwekerij en Tuincentrum

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

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.

COOP Nijeveen
Dorpsstraat 10
7948 BR Nijeveen
Tel. 0522-49 12 91

BEMESTING
POTGROND e.d.
BESTRIJDINGSMIDDELEN
ZAAIZADEN
POOTAARDAPPELEN
POTTERIE
CADEAU-ARTIKELEN
OPENINGSTIJDEN:
Maandag
Di. en wo.
Do. en vr.
Zaterdag

GESLOTEN
13.00 tot 18.00
9.00-12.00 13.00-18.00
8.00-17.00

www.bertvisschervof.com

Dorpshuis

DE SCHALLE
Nieuweweg 27

7948 AA Nijeveen

Containerverhuur:
Voor al uw bouw- en sloopafval
www.oosterhuis-bv.nl
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B RIETDEKKERS
Kolderveense Bovenboer 12, Nijeveen
Tel. 0522 - 25 89 16 Mobiel 06 - 55 307 237
E-mail: info@bouwknegtrietdekkers.nl

www.bouwknegtrietdekkers.nl

Uw
ontmoetingscentrum

Bakkerij
Strijker

Vraag vrijblijvend
inlichtingen:

Dorpsstraat 13
7948 BL Nijeveen
Tel. 0522 - 49 12 08

Jeannet Altena

www.strijkerbrood
enbanket.jouwweb.nl

Samen maak je het verschil

GEVRAAGD
OUD IJZER EN
METALEN

METAALHANDEL

M. v.d. Gaag
Tel. 0522‑491984
Mobiel 06-23749066

   tel. 0522-491422

zonne-energie

www.rkinstallatietechniek.nl

BEGIN DE DAG
GOED
MET BROOD
VAN

h.strijker@online.nl

   b.g.g. 06-50668174
   info@dhdeschalle.nl
www.dorpshuisdeschalle.nl

Kolderveen 49 | 7948 NH | Nijeveen | tel: 0522 850 254
mob. 06-51646493 | www.faberit.nl | henri@faberit.nl

