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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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DAG EN NACHT BEREIKBAAR

WASSINK

--
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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
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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
Noteboomstraat 68

7941 XA Meppel

telefoon 0522 255 449

De volgende Molen verschijnt op 7 mei 2019.
Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk
woensdag 1 mei 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

VERHUIZING HUISARTSENPRAKTIJK KOLDERVEEN
Maandag 29 april verhuist onze praktijk naar Kolderveen 7.
In verband met deze verhuizing zijn er een aantal wijzigingen in de openingstijden van de huisartsenpraktijk en apotheek.
- Maandag 29 april zal er geen spreekuur gehouden worden. We zijn die dag uitsluitend bereikbaar voor
spoedgevallen.
- De apotheek is op maandag 29 april tevens gesloten en uitsluitend bereikbaar voor spoedrecepten. Er is
die dag dus geen afhaalmoment voor herhaalrecepten. Ook zal er niet in de Perelaar bezorgd worden
- Herhaalrecepten die na donderdag 25 april 12.00 uur zijn aangevraagd, kunnen vanaf dinsdag 30 april
afgehaald worden. Herhaalrecepten die na vrijdag 26 april 12.00 uur worden aangevraagd kunnen pas
woensdag 1 mei afgehaald worden. Houdt u hier alstublieft rekening mee bij het bestellen van uw medicatie.
Dinsdag 30 april is de eerste werkdag op onze nieuwe locatie, Kolderveen 7. U kunt daar terecht voor
zowel de apotheek als voor alle spreekuren. Wij hopen dat alles volgens planning verloopt en bieden bij
voorbaat ons excuus aan voor eventueel ongemak als gevolg van de verhuizing.
Graag tot ziens in ons nieuwe praktijkgebouw op Kolderveen 7!
Vriendelijke groet,
Huisartsen en medewerkers huisartsenpraktijk Kolderveen

ZWIEG’N - EEN OORLOGSVERHAAL
Enige tijd geleden is op de Beeldbank van de Historische Vereniging Nijeveen een filmpje (nr. 8104) gezet
met het interview dat Wilma van den Dolder heeft gehad in 2016 met Griet van Dijk-Kooiker. Zij vertelt
het verhaal hoe zij op heel jonge leeftijd (14 jaar) opgroeide in een boerengezin dat flink in het verzet
zat. Het is zeer de moeite waard dit aandoenlijke verhaal te beluisteren. De Historische Vereniging is haar
dan ook zeer erkentelijk dit via deze media door te geven. Griet van Dijk is 87 jaar, woont in het Kerspel
en loopt nog dagelijks haar rondje.

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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URKSE HISTORIE VOOR HISTORISCHE VERENIGING NIJEVEEN
Een kleine 40-tal leden van de Historische Vereniging Nijeveen werd door voorzitter Lourens Schipper welkom geheten op de jaarlijkse ledenvergadering. De zakelijke agenda werd vlot afgehandeld. In zijn openingswoord memoreerde de voorzitter een aantal in 2018 overleden en actieve leden. Daarnaast noemde
hij een aantal projecten, waaraan door leden van de vereniging wordt gewerkt. De notulen van de vorige
ledenvergadering en de jaarverslagen van secretaris en penningmeester werden door de aanwezigen goedgekeurd. Jan van Geijssel bracht namens de kascommissie verslag uit. Hij was bovendien aftredend en in zijn
plaats werd dhr. Kappe benoemd. In het bestuur werd Klaas Drost benoemd. Hij komt in de plaats van het
in 2018 overleden bestuurslid Roelie Huisman. Arend Tissingh werd herkozen. In de rondvraag werd door
de voorzitter tekst en uitleg gegeven op de vraag hoe de vereniging omgaat met de wet op de privacy.
Na een korte pauze werd het woord gegeven aan Jaap Bakker van Urk die op een kostelijke wijze een met
anekdotes, Urkse volkswijsheden en kleine gedichtjes doorspekte presentatie gaf over de geschiedenis
van Urk. De daarnaast vertoonde dia’s gaven een goed prachtig beeld van dit vroegere Zuiderzee-eiland.

VLADIMIR SLOT NIEUWE AANWINST DOS’46
Vladimir Slot speelt volgend seizoen voor DOS’46. De 21-jarige korfballer speelt nu
nog voor overgangsklasser Wit-Blauw/Green Organics uit Kampen en is Surinaams
international.
Slot is student aan de Rijksuniversiteit Groningen en woont in Groningen. De doelpuntenmaker speelt al van jongs af aan bij Wit-Blauw. ‘Ik ben gehecht aan mijn
club, maar dit is voor mij een stap vooruit. Een hele mooie uitdaging,’ aldus Slot.
Hij geeft aan dat hij goede gesprekken heeft gehad met de technische staf van
DOS’46. ‘Daaruit sprak vertrouwen. Het zal best even wennen zijn, maar ik ken
al redelijk wat spelers van de groep. Ik heb er super veel zin in. Mijn uiteindelijke
doel is om het eerste te halen.’

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
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www.joshulstimmerwerken.nl
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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

FILM ‘LEAN ON PETE’ OP VRIJDAG 26 APRIL IN DORPSHUIS DE SCHALLE
Op vrijdag 26 april wordt alweer de laatste film van dit seizoen vertoond.
Het gaat om de film ‘Lean on Pete’.
De introverte tiener Charley (Charlie Plummer) kent weinig vastigheid; zijn
moeder is niet in beeld, zijn jonge vader heeft al moeite genoeg zijn eigen
leven op de rails te houden. Geen wonder dat Charley de kans om op eigen
benen te staan met beide handen aangrijpt.
Hij regelt een baantje bij de nukkige paardenmenner Del Montgomery.
Met hem en jockey Bonnie reist hij langs paardenraces in stoffige stadjes,
met het grootse Amerikaanse landschap als achtergrond. Charley vindt een onverwachte zielsverwant in
het paard Lean on Pete, maar als de lijmfabriek dreigt, komt de jongen voor het eerst in zijn leven voor
een volwassen keuze te staan.
Aanvang: 20.00 uur. Entree: € 6,00 (inclusief pauzedrankje)

BUURTKAMER KERSPEL NIJEVEEN
Er worden ook in mei nog volop activiteiten georganiseerd in de buurtkamer van ’t Kerspel waar een ieder
heen kan. Zo zal er op 30 april een gitarist zijn die tijdens de koffie om 10.00 uur van zich laten horen. Dus
gezellig meezingen. Op 3 mei is er een kwismiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur. De entree is € 3,50 incl.
koffie/thee/consumptie en hapje. Kegelen staat op het programma voor 10 mei. Dit is van 14.00 uur tot
16.00 uur. De zomermode wordt op 14 mei getoond door Lanco mode. De modeshow zal beginnen om
10.00 uur. Op 15 mei is er de bingo. Dit wordt gehouden van 14.30 uur tot 16.30 uur en de kosten bedragen
€ 7,50 incl. koffie/thee/consumptie en hapje. Gezellig met een groep eten kan ook in de buurtkamer en
wel op 17 mei. De gezamenlijke maaltijd bestaat uit 3-gangen en de kosten daarvoor zijn € 10,00. Opgave
voor 10 mei op telefoonnummer 06-10044206. Dan is er de laatste activiteit in mei en wel op 24 mei. Dan
is er weer onze gitarist die voor een gezellige noot zorgt tijdens de koffie om 10.00 uur.
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NIEUWS VAN DE ORANJEVERENIGING NIJEVEEN
Contributie 2018/2019
Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van de Oranjevereniging Nijeveen is de contributie voor het seizoen 2018/2019 vastgesteld op € 8,50 voor volwassenen en € 5,00 voor jeugdleden. De vergadering is hier
unaniem mee akkoord gegaan. Het is alweer een tijd geleden dat we een contributieverhoging hebben
doorgevoerd. Omdat alle kosten stijgen en we een gezonde financiële basis van onze vereniging willen
houden, is deze verhoging nodig.
De Oranjevereniging Nijeveen organiseert jaarlijks festiviteiten op Koningsdag. Deze dag is voor iedereen
gratis toegankelijk. Daarnaast wordt ieder jaar de feestweek gehouden en zijn dan tal van activiteiten gratis
te bezoeken. Met de aangepaste contributiebedragen kunnen we dit zo veel mogelijk blijven aanbieden.
Nog geen lid?
Op onze website (www.oranjeverenigingnijeveen.nl) staat een formulier. Wanneer u dit invult, krijgt u uw
ledenkaart vanzelf toegestuurd. Als lid ondersteunt u onze activiteiten en krijgt u korting op de entreeprijzen tijdens de feestweek.
Programma Koningsdag 2019
Samen met het Landbouwcomité Nijeveen is een aantrekkelijk programma samengesteld. U bent van harte
welkom op het evenemententerrein in Nijeveen.
Vanaf 11.00 uur: Vrijmarkt voor alle leeftijden - Kofferbakverkoop
Vanaf 13.30 uur: Skelterslep - Ponyrijden - Grote zandbult met speelgoed - Rodeostier - Sumo-worstelen Spieker slaan - Touwtrekken - Springkussen - Schminken
Muziek: The Band-Its en DJ Nijs
Vier Koningsdag 2019 in Nijeveen. Er is van alles te beleven voor jong en oud!
Met een feestelijke groet,
Bestuur Oranjevereniging Nijeveen

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
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Jan Bouwknegt
Dorpsstraat 4
Nijeveen
www.jaboschilderwerken.nl

Agenda
23 april
De Molen nr. 8
26 april
Film Lean on Pete - Dorpshuis De Schalle - 20.00 uur
27 april
Repair Café - Gebouw Trias, Groenmarktstraat 6, Meppel - 9.30-13.00 uur
30 april
Koffie met gezellige muziek - Buurtkamer Kerspel - 10.00 uur
3 mei
Kwismiddag - Buurtkamer Kerspel - 14.00 uur
7 mei
De Molen nr. 9
10 mei
Kegelen - Buurtkamer Kerspel - 14.00 uur
14 mei
Lanco modeshow - Buurtkamer Kerspel - 10.00 uur
15 mei
Bingo - Buurtkamer Kerspel - 14.30 uur
17 mei
Gezamenlijke 3-gangen maaltijd - Buurtkamer Kerspel - 12.30 uur.
18 mei
SVN ‘69 1 - Elim 1, Sportpark Tussenboerslanden, aanvang 14.30 uur
21 mei
De Molen nr. 10
21-23 mei Pro Rege Fietsdriedaagse - start Echos Home Het Baken, J. Postweg 5, Darp
24 mei
Koffie met gezellige muziek - Buurtkamer Kerspel - 10.00 uur.
25 mei
Repair Café - Gebouw Trias, Groenmarktstraat 6, Meppel - 9.30-13.00 uur
25 mei 	Open toer rit Oldtimer Bromfietsclub Meppel e.o. - opstapplaats bij ‘De Toekomst’, Steenwijkerstraatweg 10 Meppel - Inschrijving van 10.00-11.00 uur. Starttijd 11.00-11.45 uur
29 juni
Repair Café - Gebouw Trias, Groenmarktstraat 6, Meppel - 9.30-13.00 uur
5 juli
Zomeravondconcert muziekvereniging Euphonia
28 sept.
Repair Café - Gebouw Trias, Groenmarktstraat 6, Meppel - 9.30-13.00 uur
26 okt.
Repair Café - Gebouw Trias, Groenmarktstraat 6, Meppel - 9.30-13.00 uur
30 nov.
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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FEESTELIJKE UITREIKING CHEQUES RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE
Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland heeft woensdag op feestelijke wijze ruim 180 cheques uitgereikt aan alle deelnemende verenigingen en stichtingen van de Rabobank Clubkas Campagne. In een
volle zaal in Rabo Theater de Meenthe in Steenwijk stonden de stichtingen en verenigingen te popelen op
hun welkome bijdrage. Voor het tweede jaar investeert de bank via de Clubkas geld in het stichting- en
verenigingsleven in de regio. Het verenigingsleven zorgt voor sociale samenhang, iets waar de Rabobank
al jarenlang in investeert.
Totale investering van € 125.000,Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland verdeelt € 125.000,- onder 171 verenigingen en stichtingen. In
totaal zijn er 24.545 stemmen uitgebracht door 4.909 leden. Het beschikbare bedrag werd op basis van het
aantal stemmen verdeeld, dus hoe meer stemmen hoe meer geld voor de club. Clubs hebben de afgelopen
weken flink campagne gevoerd om zoveel mogelijk stemmen te werven van de leden van Rabobank MSS.
Hoe gastvrij zijn de clubs?
De bijzondere avond in Rabo Theater de Meenthe begon met speciale gast Milo Berlijn. Zijn unieke, chaotische karakter stelde hem in staat om op een eigenzinnige humoristische manier de aanwezigen een
spiegel voor te houden op het gebied van gastvrijheid. Clubs werden even goed scherp gezet over hun
eigen gastvrijheid.
Aansluitend reikten onder leiding van dagvoorzitter Willem Gunneman de medewerkers en ledenraadsleden van de bank op feestelijke en sportieve wijze de cheques uit. Vol verwachting werden de cheques
geopend met als resultaat; 500 blije gezichten in de theaterzaal. Elke club ontving een mooi bedrag voor
het realiseren van hun doelen.
Clubhart
Uit de vele hartverwarmende campagnes haalde Historische Vereniging Staphorst de meeste stemmen op en
kan een bedrag van € 2.553,47 tegemoetzien. Zij gaan een dia-scanner aanschaffen waarmee ze de dia’s uit
het archief kunnen gaan digitaliseren. Zij werden op de voet gevolgd door Christelijke Muziek Vereniging
Margriet uit Rouveen, die een bedrag van € 2.070,89 op de cheque zag staan en dit gaan gebruiken voor de
investering in nieuw straatinstrumentarium. De top drie werd afgesloten door Stichting Kopje Cultuur uit
Steenwijkerland met een bedrag van € 1.874,11. Zij besteden het geld aan hun cultuur- en muziekfestival
voor ouderen dat in september dit jaar plaatsvindt.
Hartverwarmend
Verenigingen kampen met een teruglopend aantal vrijwilligers, minder financiële middelen en een afname
van leden. Betrokkenheid en zichtbaarheid zijn van waarde om leden en vrijwilligers te boeien en binden om
mee te (blijven) doen. Met dit idee is de Rabobank Clubkas Campagne ontstaan, door clubs uit te dagen om
zichzelf op een hartverwarmende manier te presenteren en jeugdige leden te activeren. Deze oproep heeft
verscheidene clubs gemotiveerd om uitvoerige eigen campagnes te voeren. De 10 meest hartverwarmende
en jeugdige campagnes hebben als beloning voor hun inzet een bonusprijs ontvangen bovenop hun cheque.
Het was wederom een groot succes, dat ook volgend jaar zeker kan rekenen op een herhaling!

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

201811_0796_FIZZ_Lever_adv_DeMolen_01.indd 2

6

22-11-18 09:27

DE MOLEN

Reisverzekering
De vakantieplannen worden weer gemaakt en de reizen geboekt.
Denk daarbij ook aan de mogelijkheid
van een doorlopende reis- en annuleringsverzekering.
Als er vaker een reis gemaakt wordt per jaar
is een doorlopende verzekering voordeliger dan losse polissen.
In praktijkvoorbeelden, w.o. opname in een ziekenhuis, bleek de bemiddeling
van de door de reisverzekeraar ingeschakelde hulpdiensten meer dan gewenst.
Begeleiding ter plekke is dan net zo belangrijk als vergoeding van eventuele kosten.
Plannen? Bel of mail ons voor een vrijblijvend advies.

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

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

7

DE MOLEN

te Koekange

Wolden onder registratienummer:
Goedgekeurd door Gemeente De
Z.17-53720/D.17-90790

te Koekange

1e prijs: Kinderpicknicktafel

No 0001

3e prijs: Zomerpakket
Naam

...........................................................................

Adres

...........................................................................

Plaats

...........................................................................

NO- 1001

De trekking zal plaatsvinden op donderdag

v.

Wanneperveen
Opgericht 1 april

ena

rt

1949

rwolde-Wetering’ e.o.

VERLOTING
1e prijs
2e t/m 10e prijs

Woonplaats

Verloting goedgekeu
rd
door het gemeenteb
estuur
van Steenwijkerland

Naam

2.000

1 juni 2017.

Feestcommissie ‘Schee
De trekking vindt
plaats
tijdens de ponymarkt
op zaterdag
12 augustus 2017
om 13.30 uur in
feesttent te Scheerwoldde
e.

Adres

Prijs per lot e 0,50. Aantal loten

No 0001

njjee ZZ
Orraan
w
O
w
.
.
V
n
a
r
j
e rve
Zw aa
. OWannepe
v..V

rt

HOOFDSPONSOR

2e prijs: Terrashaard

Heel

Aantal loten: 2500

: Stalen ros
: Diverse leuke

Prijs per lot: € 1,-

VAN CONCEPT
TOT AFWERKIN
G

Noteboomstraat
68
7941 XA Meppel

T 0522 255 449
drukkerij@kleen.nl

KROES

wenst

prijzen

NO- 1001

Ontwerp | Druk
| Print | Reclame

#HEELNIJEV1

VOGELVERENIGING

NO- 1001

Naam:

Adres:

1e prijs E 200,2e prijs E 125,3e prijs E 75,-

een

DE EDELZANGER

Fijne

STEENWIJKERWOLD

4e prijs E 50,5e prijs E 25,6e t/m 15e prijs VLEESPRIJZEN

Feestweek

Aantal loten: 3000. Prijs per lot e 0,50
uur
Trekking 25 november 2017 om ± 15.00
het noorden)
in Hotel Gelderingen (het paradijs van

Hotel Gelderingen
Steenwijkerwold

Paradijs van het Noorden

WOLDSTRAAT 61-65,
7941 LG MEPPEL,
TEL 0522-246619
VENEWEG 117, 7946
LJ WANNEPERVEEN,
TEL 0522-281203
WWW.LANTINGA-VER
SHUIS.NL | INFO@LAN
TINGA-VERSHUIS.NL

NO- 1001

VERKOOP VAN NIEUWE EN
GEBRUIKTE AUTO’S
APK-STATION
ROETMETING
ALLE REPARATIES

Sportpark ’De Bov

enboer’

Sportpark ’De
Bovenboer’

J. GROENINK

Kon. Wilhelminalaan 12-14
- 382732
8384 GH Wilhelminaoord, tel. 0521
www.autobedrijferma.nl

Café De Karre

Tel.:

info@kroesnijeveen.nl

www.kroesnijeveen.nl

0522 49 26 80

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

Verenigingsdrukwerk
Wij verzorgen periodieken, programmaboekjes, lotenbloks, flyers, posters,
reclameborden en meer voor verenigingen in Meppel en omstreken.

www.kleen.nl

t.b.v. basisschool ‘De Rozebottel’

t.b.v. basisschool

‘De Rozebottel’

V

GROTE VERLOTING 2017

VERLOTING 2017

Textieldruk en borduren
Voor zowel zakelijk als particulier textieldruk en borduurwerk kunt u
bij ons terecht. Voor bedrijven en verenigingen drukken of borduren wij
logo’s op bedrijfs- en sportkleding, handdoeken etc.
Voorbeelden van particulier borduurwerk zijn: handdoeken, t-shirts,
truien en babyartikelen, zoals slabbetjes, badcapes en knuffels.

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
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Noteboomstraat 68
7941 XA Meppel

T 0522 255449
drukkerij@kleen.nl

DE MOLEN

Download nu onze
‘Van der Linde Meppel’ app
Uw voordelen:
U ontvangt herinneringen voor de onderhoudsbeurten van uw auto
U kunt gemakkelijk een werkplaatsafspraak inplannen
Direct contact via de chat
Altijd hulp bij pech of storingen
U kunt digitaal een schade doorgeven
U blijft altijd op de hoogte van ons actuele occasionaanbod
Speciaal voor u geselecteerde acties

Registreer uw
voor alle extra voordelen!

SUCCESVOLLE TWEEDEHANDS KINDERKLEDING- EN SPEELGOEDBEURS IN HAVELTE
In het weekend van 5 en 6 april 2019 werd in de Veldkei in Havelte voor het 27ste jaar de tweedehands
kinderkleding- en speelgoedbeurs georganiseerd. Via deze weg willen we alle vrijwilligers en kleding- en
speelgoedinbrengers bedanken. En natuurlijk ook de sponsoren.
De opbrengst van deze zomerbeurs is 2750 euro.
De kleding die niet verkocht werd op de beurs, is aangeboden aan verschillende goede doelen. Dit zijn
Onderwijs voor Gambia, Kledingbank Westerveld en Stichting ORA.
Het doel van Stichting Kinderkleding- en speelgoedbeurs Havelte is het sponsoren van activiteiten die ten
goede komen aan de Havelter jeugd van 0 t/m 13 jaar. (Sport)verenigingen in Havelte kunnen een verzoek
bij de stichting indienen voor een sponsorbedrag.
Voor meer informatie over het aanvragen van een sponsorbedrag: www.kledingbeurshavelte.nl.

Schoonheidsinstituut
Schoonheidsinstituut
Acne
behandelingen
Acne behandelingen
Massages
Massages
Zonnestudio
Zonnestudio

IPL ontharing
IPL ontharing
Elektrisch
ontharen
Elektrisch
ontharen
Huidverbetering
Huidverbetering
Bijouterie

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

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
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Bijouterie

DE MOLEN

WONING GEKOCHT
HYPOTHEEK (OVER)GESLOTEN?

Stotijn

notariaat & mediation

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

profiteer van onze VOORDELIGE tarieven
en UITSTEKENDE dienstverlening:

altijd scherp!

T: de Wijk 0522 - 440 473
info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

VOGELWERKGROEP VLIEGVLUG GEEFT OEVERZWALUWEN DE RUIMTE
Heeft u de zwaluwen al zien vliegen? De eerste oeverzwaluwen vliegen nu bij de kunstmatige betonwand
bij Tweeloo. Ook de eerste boerenzwaluwen zijn gezien in onze omgeving. Op enkele plaatsen in Nederland
zijn al huiszwaluwen waargenomen. In onze omgeving moeten we nog even wachten op deze zwaluwen.
De gierzwaluwen kunnen wij eind deze maand verwachten.
Dat de oeverzwaluwen elk jaar weer in grote aantallen aanwezig zijn in Meppel komt voor een belangrijk
deel door de activiteiten van Vogelwerkgroep Vliegvlug. Een tiental gedreven vrijwilligers zijn afgelopen
zaterdag 30 maart weer actief geweest om de zwaluwwand en het gebiedje ervoor bij Tweeloo in orde te
maken voor de oeverzwaluwen. De zwaluwwand en het omliggende gebied wordt al jaren onderhouden
door de werkgroep. Dat deze 70 meter lange betonnen kunstwand van twee en een halve meter nog steeds
bezocht wordt is te danken aan de vrijwilligers
die nu ook weer vroeg de natuur ingetrokken
zijn in het belang van deze vogels.
De soortenrijkdom van vogels in en rondom
Meppel staat al jaren onder druk. Alle vogelsoorten hebben een goede omgeving nodig
om te kunnen leven. Die omgeving wordt
helaas steeds meer aangetast. Daarom zetten
bestuur, maar nog meer de andere vrijwilligers van Vliegvlug zich al bijna 25 jaar om
in Meppel en omgeving zo goed mogelijke
levensvoorwaarden te creëren voor vogels.
Uw financiële en fysieke hulp is daarbij van
harte welkom. Voor meer informatie bezoekt
u vliegvlugmeppel.nl.
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NIEUWS VANUIT DE DORPSVERENIGING
Terugblik Algemene Ledenvergadering d.d. 11 april 2019
(Observatie van een nieuweling)
Donderdag 11 april jl. was de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
van DVN in De Schalle. Voor ondergetekende was het de eerste keer
en meteen een belangrijke want ik werd geïnstalleerd als bestuurslid
en adjunct voorzitter; samen met Klaas Neutel als nieuwe voorzitter.
We nemen het stokje over van Wim de Kleuver en Christo Kok. Beide heren hebben de afgelopen jaren
met de diverse werkgroepen bergen verzet namens DVN onder het motto “met het dorp, voor het dorp
en van het dorp”. Dat bleek ook uit het jaaroverzicht van secretaris Jennie Sterckenburgh. Het project van
de reflecterende huisnummerbordjes is afgerond; het Van der Woudepark wordt steeds leuker voor kinderen, er zijn diverse subsidiegelden binnengehaald en juist deze weken is het voetpad naar de zwemplas
opgeleverd; om maar een paar concrete successen te noemen. We staan er financieel goed voor. De relatie
met de gemeente is constructief en het ledental en daarmee uw betrokkenheid groeit.
Zeer interessant was de presentatie na de pauze van het Waterschap door gastsprekers Wendy Dolstra en
Karst Spijkervet. We blijken het spreekwoordelijke waterputje van de regio te zijn. Nooit geweten hoe
belangrijk goed ‘watermanagement’ in onze gemeenschap is.
Uiteraard waren er mooie woorden voor de scheidende bestuursleden. Wim de Kleuver werd geroemd om
zijn vermogen om op de juiste momenten de juiste acties te ondernemen. Hij blijft betrokken via de coöperatie Duurzaam Nijeveen. Christo Kok bleek een verbindende voorzitter die ook onderwerpen als Zorg
en Veiligheid in goede banen heeft geleid.
Ga er dan maar aan staan als kakelverse bestuursleden. Klaas zal zich in de volgende Molen nog nader aan
u voorstellen, al vermoed ik dat velen in Nijeveen hem al kennen.
Dat geldt niet voor mij, vandaar hier alvast een kleine toelichting. In 1966 geboren in Hardenberg, woon
ik sinds 2017 aan de Veurdele 89, met Susanne en de kinderen. Voor mijn werk als Consultant bij Mercuri
International reis ik af en toe en ik werk ook veel vanuit kantoor aan huis. Dat geeft me de kans om soms
ook overdag contact met instanties als de gemeente te onderhouden. En ook om de handen uit de mouwen
te steken en bijvoorbeeld een heggetje te planten langs het voetpad naar de zwemplas. (Onze eigen tuin
moet ook nog trouwens…).
Er is in Nijeveen al veel goed geregeld maar in een dorp is altijd iets te verbeteren. Op de ledenvergadering
trof ik bijvoorbeeld opvallend weinig jongeren (50-) en voornamelijk mannen.
Kortom, ik kijk er naar uit om aan de slag te gaan in de gemeenschap die deze nieuweling zo fijn in haar
midden heeft opgenomen. U weet me te vinden.
Martin van Setten
*************
Vanuit het oogpunt van duurzaamheid willen we vanaf 2020 zoveel mogelijk het jaarverslag digitaal versturen.
Daarom vragen we aan onze leden om hun naam, woonadres én emailadres door te geven op het volgende
mailadres: penningmeesterdorpsvereniging@kpnmail.nl.
*************
Nieuw voetpad naar de ingang van de zwemplas
Een grote wens uit het dorp is vervuld: een veilig voetpad
van het parkeerterrein aan de Tussenboersweg naar de
ingang van de zwemplas.
Dat voetpad is er nu en om de verkeersveiligheid verder te
verbeteren is er een haagbeuk geplant tussen het voetpad
en het rijwielpad.
Om de kosten van de aanleg van het voetpad te drukken
was met de gemeente afgesproken dat het dorp het inplanten zou uitvoeren. Op maandag 15 april jl. heeft een
groepje vrijwilligers dat gerealiseerd en nu is het aan de
gemeente om het project verder af te ronden.
Het voetpad is doorgetrokken tot aan de Binnenweg en
sluit zo mooi aan op het wandelpad door het Van der Woudepark.
Een mooi voorbeeld hoe Nijeveen zijn motto waar maakt: ‘Voor het dorp en door het dorp = van het dorp’!
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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

t
g
e
n
k
w
u
o
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

