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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
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--
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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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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
Noteboomstraat 68

7941 XA Meppel

telefoon 0522 255 449

De volgende Molen verschijnt op 1 oktober 2019.
Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk
woensdag 25 september 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

COLLECTEWEEK BRANDWONDEN STICHTING: 6 T/M 12 OKTOBER
Geef om een littekenvrije toekomst

In de week van 6 tot en met 12 oktober houdt de Nederlandse Brandwonden Stichting de nationale collecteweek. Om ons ideaal te kunnen verwezenlijken – brandwonden littekenloos genezen – zijn we afhankelijk
van alle collectanten die zich voor de brandwondenslachtoffers inzetten. Vandaar onze oproep ‘Geef om
een littekenvrije toekomst’. Want mensen met brandwondenlittekens zijn vaak doelwit van vervelende
opmerkingen en leven in een samenleving waarin je met een geschonden uiterlijk jezelf driedubbel moet
bewijzen. Meer informatie over projecten van de organisatie, het voorkomen van brandwonden en voorlichtingen, vindt u op www.brandwondenstichting.nl.
In Nijeveen zijn we op zoek naar mensen die willen collecteren voor de brandwondenstichting.
Wilt u collecteren in Nijeveen? Neem dan contact op met Rinette Bron, telefoon 0522-242080.
Namens de Brandwondenstichting alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.
Rinette Bron

EERSTE KINDERKLEDINGBEURS IN NIJEVEEN OP ZATERDAG 12 OKTOBER
Dit jaar zal er voor het eerst een kinderkledingbeurs worden georganiseerd in Nijeveen. Initiatiefneemster
Jessica Stens merkte dat er vraag is naar een beurs waar tweedehands kinderkleding wordt verkocht. In de
regio zijn er meerdere kinderkledingbeurzen, maar ze vond het nodig tijd worden voor een beurs in Nijeveen.
Inmiddels zijn de plannen concreet en zal de eerste Nijeveense kinderkledingsbeurs worden gehouden op
zaterdag 12 oktober van 9.00 tot 12.00 uur. De beurs vindt plaats in dorpshuis De Schalle. De commissie,
bestaande uit Jessica Stens, Aaltje Compagner, Gerda Schipper, Jeanien Faber en Daniëlle Mulder, is inmiddels druk met de voorbereidingen. Naast het regelen van organisatorische zaken zijn ze op dit moment
bezig de beurs onder de aandacht te brengen in Nijeveen en omgeving. En dat doen ze vol enthousiasme.
Aaltje Roskam: “We hopen dat er veel mensen mee doen en gebruikte kleding willen verkopen. De inbrenger krijgt 75% van de verkoopprijs en 25% gaat naar een goed doel. Als organisatie hebben we besloten
dat dit Kika zal zijn. De Stichting Kinderen Kankervrij is bekend en iedereen weet hoe belangrijk het werk
is van deze stichting.”
Wie herfst- en winterkleding heeft liggen en dat graag wil verkopen, kan zich melden bij de organisatie
via kledingbeursnijeveen@gmail.com. De tweedehands kleding moet wel in goede staat zijn. Op facebook
is de pagina ‘Kinderkledingbeurs Nijeveen’ aangemaakt. Nieuwe info zal daar geplaatst worden.

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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w w w. l o o n b e d r i j f b i j k e r. n l
CO NAGELKERKE EXPOSEERT IN DE SCHALLE
Deze expositie is een door de jaren heen gemaakte collectie van werk gemaakt
door Co Nagelkerke uit Nijeveen. Hij heeft veel kennis en inspiratie opgedaan
bij de schildersclub “De Kameleon” in Meppel, waar hij nog steeds lid van
is. Werkt graag met grote doeken en diverse materialen zoals krantenpapier
en karton, wat soms niet altijd als schilderskunst wordt gezien, maar is volgens
hem wel kunstzinnig en abstract.  
Indien u belangstelling heeft voor één van de werken, kunt u dat kenbaar
maken door op een sticker aan de voorkant “verkocht” te schrijven en op de
achterkant uw gegevens en telefoonnummer. Ik zal dan contact met u opnemen.  
Co Nagelkerke, Binnenveen 15, 7948 DB Nijeveen, tel. 0522-492056, 06-28957892

URZO
WONINGINRICHTING
Damesmode
Slaapcomfort
PROJECTINRICHTING
Bedrijfskleding

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECTSTOFFERING
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Regenkleding

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

DE MOLEN
MTB JEUGDTRAINING WTC NIJERIEDERS
Vanaf woensdag 2 oktober start WTC NijeRieders weer met de MTB training op de MTB-baan bij de ijs-/
skeelerbaan in Nijeveen.
De jeugd traint van oktober t/m maart elke woensdagavond van 18.30 tot 19.30 uur. De groep kinderen
bestaat uit jongens en meisjes in de leeftijd van 7 t/m 12 jaar.
Er wordt onder leiding van een trainer en een begeleider getraind op de MTB-baan die rond de ijsbaan ligt
en dus goed verlicht wordt door de lichtmasten van de ijsbaan. Wel is een goede lamp op de fiets verplicht,
zodat in het donker de paden goed te zien zijn.
Naast de MTB baan wordt er gefietst bij de Nijeveense plas, op de paden in het Van Der Woudepark en
door het “Spookie, Spookie” bos (favoriet bij de kinderen).
Lijkt het je wat en heb je zin om ook eens op je mountainbike in het donker te fietsen, heb je een helm
en een goede lamp en ben je in de leeftijd van 7 t/m 12, kom het dan eens uitproberen. Je mag het 2 keer
gratis proberen en daarna kun je lid worden van WTC NijeRieders. Een mooie kans om kennis te maken
met de MTB sport. Meer informatie vind je op onze website www.wtcnijerieders.nl.
Graag tot ziens!
Michel Bakker
MTB commissie WTC NijeRieders

WIST U DAT ER IN DE SCHALLE…
...vanaf 1 oktober dansles wordt gegeven? 10 lessen voor € 80. U kunt zich nog opgeven via 06-50668174
(alleen of per paar).
...er op 26 oktober weer de Knijpkattenroute is i.s.m. de Dorpsvereniging. Houd de media in de gaten voor
meer info.
...onze welbekende filmavonden ook weer beginnen op 27 september.
...en…u zich weer op kunt geven voor de Nijeveense Kennisquiz… graag per mail op info@dhdeschalle.nl.

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

Schoonheidsinstituut
Schoonheidsinstituut
Acne
behandelingen
Acne behandelingen
Massages
Massages
Zonnestudio
Zonnestudio

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

IPL ontharing
IPL ontharing
Elektrisch
ontharen
Elektrisch
ontharen
Huidverbetering
Huidverbetering
Bijouterie
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

3

DE MOLEN
UNIEK DUBBELCONCERT IN VOORMALIGE ZUIVELFABRIEK
De Vega-Fabriek presenteert op vrijdag 11 oktober 2019 een optreden met dichter en performer Tjitske
Jansen en singer-songwriter Teije en zijn meisjesleger. Het optreden vindt plaats in een van de fabrieksruimtes die met ondersteuning van de Muziekcoöperatie Meppel omgebouwd wordt tot een intiem poptheater
voor 60 mensen, inclusief hoog plafond en balkons.
Teije en zijn meisjesleger roept met zijn donkere stem associaties op van Tom
Waits, Thé Lau (The Scene) en Maarten van Roozendaal. Zichzelf vooral begeleidend op piano brengt hij zijn eigen nummers op een rauwe, hese en tedere
wijze. Zijn titelloze debuut verscheen vorig jaar en werd omschreven als ‘een
mokerslag’, vanwege de pijnlijke eerlijke en poëtische teksten.
Tjitske Jansen zal het concert van Teije onderbreken
met haar toegankelijke en bezwerende gedichten.
Haar poëzie “hakt erin als een bijl” en haar voordracht is “zo helder, aards en licht van toon dat het
onmogelijk is in gedachten af te dwalen”.
Van ‘Het moest maar eens gaan sneeuwen’ (2003),
haar eerste bundel, zijn inmiddels meer dan 15.000 exemplaren verkocht. Het
is het best verkochte Nederlandse poëziedebuut sinds Neeltje Maria Mins Voor
wie ik liefheb wil ik heten (1966).
Speciaal voor het concert wordt de huiskamer in de fabriekswoning omgebouwd
tot pop-up restaurant, waar voor een beperkte groep mensen een heerlijk
avondmaal (vegetarisch) wordt opgediend.
Aanmelden kan via borthartog@me.com (aanmelding verplicht i.v.m. beperkte
plekken). Bezoekers betalen een vaste vrijwillige bijdrage van 15 euro voor het
concert (inclusief drankjes). Het vegetarisch drie-gangen-menu kost 17,50 euro (inclusief drankjes).
Het concert vindt plaats aan de Kolderveen 30A, Kolderveen.

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

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

Agenda
18 sept.
18 sept.
18 sept.
19 sept.
20 sept.
21 sept.
26 sept.
27 sept.
27 sept.
27 sept.
28 sept.
28 sept.
1 okt.
1 okt.
4 okt.
5 okt.
5 okt.
7 okt.
8 okt.
8 okt.
11 okt.

Bingo - Buurtkamer Nijeveen - 14.40 uur
Alzheimercafé - De Plataan Meppel - 19.30-21.00 uur
NCV; spreker Gevangenispastor st. Neemias - De schalle - 19.45 uur
Vrouwen van Nu; deurwaarder dhr. Karl May - De Schalle - 20.00 uur
Kwismiddag - Buurtkamer Nijeveen - 14.00-16.00 uur
SVN’69 1 – Achilles 1894 1 - Sportpark Tussenboerslanden - 14.30 uur
Informatieavond Wandelknooppuntennetwerk Nijeveen - De Schalle - 20.00 uur
Gezamenlijke 3-gangen maaltijd - ’t Kerspel - 12.30 uur
Maandsluiting met de plaatselijke dominee - ’t Kerspel - 19.00 uur
Filmavond in de Schalle, film Edie
Rommelmarkt Herv. Gem. Kolderveen/Dinxterveen - Schuur Altena, Kolderveen 50 - 9.00-12.00 uur
Repair Café - Gebouw Trias, Groenmarktstraat 6, Meppel - 9.30-13.00 uur
De Molen nr. 18
Muziek met Bertus op DVD - ’t Kerspel - 10.00 uur
Gezamenlijke 3-gangenmaaltijd, soep, zelfgebakken pannenkoeken, dessert - ’t Kerspel - 12.30 uur
SVN’69 1 – Hoogeveen1 - Sportpark Tussenboerslanden - 14.30 uur
DOS’46 1 - KZ/Thermo4U 1 - Sportpark Tussenboerslanden - 19.00 uur
St. Welzijn Ouceren; Start beginnerscursus Bridge - 9.30-11.30 uur
Sjoelen - ’t Kerspel - 14.00 uur
Kerkcafé - De Schalle - 20.00 uur
Kegelen - ’t Kerspel - 14.00-16.00 uur.

Elke dinsdag
Koersbal - De Schalle - 13.30 uur
	Klaverjassen en jokeren, georganiseerd door Welzijn Ouderen - biljartzaal De Schalle
Bridgen in de zomer - De Schalle - 09.15 uur
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 (september t/m april)
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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BEDANKT
Graag willen we iedereen hartelijk dankzeggen voor de felicitaties, in welke vorm dan ook, ter gelegenheid
van ons 60-jarig huwelijk op zondag 1 september jl.
We hebben er samen met onze familie enorm van genoten.
Bovendien danken wij alle goede gevers voor hun bijdrage aan onze aktie voor Artsen zonder Grenzen die
in totaal het mooie bedrag van E 800,- heeft opgeleverd. Dit wordt bijzonder op prijs gesteld.
Een vriendelijke groet van Dirk en Ali Wolters

STICHTING WELZIJN OUDEREN NIJEVEEN

Onlangs is het programmaboekje van Welzijn Ouderen bij u in de bus gevallen. We willen u via deze weg
nogmaals op attenderen welke cursussen we in dit seizoen willen organiseren.
Ten eerste is dit de kookcursus voor mannen. We hebben al opgave, maar nog niet voldoende om het te laten doorgaan. Lijkt het u wat om gezellig met mannen onder elkaar te koken en te eten dan is dit mogelijk.
Voor inlichtingen kunt u bellen met Lammie van Essen, tel. 06-20433916. Dan is er de danscursus welke we
in samenwerking met de Schalle organiseren. Hiervoor kunt u contact opnemen met Aafke Bouma, tel. 0522491293 of de Schalle. Dan is er nog de bridgecursus, zowel voor beginners als gevorderden, hiervoor mag u
ook Lammie van Essen bellen, tel. 06-20433916. Hebt u nog vragen over andere zaken, dan kunt u terecht
bij Gert Wisselink, tel. 0522-491650 of Albert Vriend, tel. 0522-491993.

MEPPEL ACTIEF & GEZOND ORGANISEERT ACTIVITEITEN IN DE NATIONALE SPORTWEEK 2019

Van 20 t/m 29 september 2019 staat heel Nederland in het teken van sport en bewegen. Meppel Actief wil er
een mooie & succesvolle week van maken. Tijdens de Nationale Sportweek wordt er aandacht aan #drinkwater
besteed. Daarnaast zijn wij opzoek naar de mooiste, lekkerste en gezondste pannenkoek. Mail een foto van
jouw pannenkoek en recept voor 28 september naar info@meppelactief.nl. De winnaar mag met het hele
gezin komen eten op het pannenkoekenschip de Liberté.
Kijk op www.meppelactief.nl voor meer informatie en eventuele aanmelding.

We worden ouder met z'n allen!
Dat heeft voor een aantal verzekeringen zo
z'n voordeel. Denk aan levensverzekeringen.
Het risico van overlijden voor een bepaalde
leeftijd daalt, en dus ook de premie van deze
verzekeringen.

De premie van deze polissen is nu ongeveer
de helft vergeleken met 10 jaar geleden.
De lopende polissen zijn dagelijks,
zonder verdere kosten, opzegbaar.
Een nieuwe ORV is binnen een dag geregeld.

Dit zien we vooral bij overlijdensrisicoverzekeringen (ORV). Vaak werden ze
verplicht bij het aangaan van een hypotheek,
dus veel mensen hebben zo'n polis wel ergens
liggen en betalen er maandelijks voor.

Uw lopende polis even vergelijken
met de actuele tarieven?
Wij helpen u daar graag bij.

Nijverheidsweg 15 7948 NE Nijeveen Tel. 0522-490094 www.faberadviseurs.nl info@faberadviseurs.nl
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NIEUWS VAN EC DUURZAAM NIJEVEEN

Postcoderoos op De Schalle niet meer haalbaar
Het bestuur van de Energie Coöperatie Duurzaam heeft in haar laatste bestuursvergadering besloten te
stoppen met het postcoderoosproject op De Schalle. Het bestuur is niet langer overtuigd van de (financiële)
haalbaarheid van een zonnedak op het dorpshuis via een zogenaamde postcoderegeling.
Herhaalde verzoeken aan gemeente Meppel leiden niet tot resultaat
Er zijn een aantal redenen voor dit besluit. Er is niet of nauwelijks medewerking van de gemeente geweest.
Inmiddels wordt er bijna anderhalf jaar gewacht op een eerste concept voor een benodigde ‘dak overeenkomst’. Er is geen gebrek aan politieke wil. De lijnen naar wethouder Jaap van der Haar zijn kort en het
bestuur heeft de nadrukkelijke steun gevoeld van een aantal raadsleden en fracties. Toch hebben herhaalde
verzoeken van de energiecoöperatie niet tot resultaat geleid. Ook is er op de aangeleverde punten, die in
een overeenkomst moeten worden opgenomen, nagenoeg geen actie ondernomen.
Geen toezegging Enexis op aansluiting energienet
De periode van hele en halve toezeggingen, in combinatie met het gebrek aan daadkracht, heeft ondertussen te lang geduurd. Buiten het gemeentehuis van Meppel draaide de wereld door. Zo is afgelopen
anderhalf jaar de wachttijd voor een aansluiting bij Enexis opgelopen tot maximaal een half jaar en het
aanvraagtraject hiervoor duurt ook nog eens drie maanden. Enexis kan en wil ook niet langer op voorhand
toezeggen dat een postcoderoos op De Schalle ook daadwerkelijk een aansluiting krijgt op het energienet.
Daling energiebelasting maakt postcoderegeling minder aantrekkelijk
In juli 2018 heeft minister Wiebes het einde van de huidige postcoderoosregeling aangekondigd. Er komt een
nieuwe regeling maar het is niet duidelijk op welke termijn. Ondertussen is de energiebelasting op stroom
(met de teruggave van energiebelasting op stroom verdienen deelnemers de aangeschafte zonnepanelen
terug) in 2019 naar beneden gegaan en is de verwachting dat deze de komende jaren nog verder zal dalen. Deelnemen aan de bestaande postcoderegeling is daarom financieel minder aantrekkelijk geworden.
Juiste moment is voorbij
Al met al is het bestuur van Energie Coöperatie Duurzaam Nijeveen van mening dat het momentum voor
een postcoderoos op De Schalle voorbij is. Wanneer er nieuwe regelgeving komt vanuit Den Haag wordt
opnieuw onderzocht of er alsnog een collectief gefinancierd zonnedak op De Schalle kan worden gerealiseerd. Het bestuur vindt het bijzonder jammer dat, ondanks alle inspanningen, dit besluit moet worden
genomen en rekent op uw begrip.
Met een hartelijke groet,
Energie Coöperatie Duurzaam Nijeveen
Harry van Dijk, Hylco de Boer, Wim de Kleuver, Gerdie Westenbrink en Tineke Knorren

OPBRENGST COLLECTE KWF

Van 2 tot en met 7 september is er gecollecteerd in Nijeveen voor de KWF, de opbrengst heeft het mooie
bedrag van € 2152,- opgeleverd. Dit is € 189,- meer dan vorig jaar. Hiervoor willen wij de collectanten en
gevers hartelijk bedanken!!! Kanker is nog steeds doodsoorzaak 1 in Nederland. Het KWF legt zich daar
niet bij neer en zamelt geld in voor wetenschappelijk onderzoek. Het ideaal is een wereld waarin niemand
meer sterft aan kanker.
Jennie van Gijssel, Aukje Brouwer, Hannie Hoogteyling, Herma Klaassen en Henk en Henny Prins

COLLECTE HANDICAP NL

Net als iedereen willen mensen met een fysieke, verstandelijke of meervoudige beperking ook zelf bepalen
hoe hun leven eruit ziet. Hoewel de handicaps heel divers zijn, lopen de ruim 2 miljoen mensen met een
beperking in Nederland tegen dezelfde problemen aan.
Eenzaamheid, weinig eigen regie, afhankelijkheid en ingewikkelde regelgeving: het zijn veel voorkomende
voorbeelden. Handicap NL wil dat iedereen volwaardig mee kan doen in de samenleving. Om dit te realiseren ondersteunt Handicap NL projecten die mensen met een handicap helpt het heft in eigen handen te
nemen en zo hun zelfvertrouwen te vergroten. Iedereen hoort erbij, iedereen eerlijke kansen!
In de week van 23 t/m 28 september a.s. wordt in ons land geld ingezameld middels een collecte voor Handicap NL. Ruim veertig Nijeveense vrijwilligers (!) gaan met een collectebus op pad om huis aan huis een
(kleine) bijdrage te vragen voor dit goede doel. Ook is het mogelijk om een bijdrage te leveren d.m.v. een
iDEAL QR code die zich op de collectebus bevindt. Vele kleintjes maken een grote! In 2018 is er in totaal
in ons dorp € 1279,- opgehaald, een fantastisch mooi bedrag. Doet U dit jaar weer mee? Handicap NL is U
er dankbaar voor.
L. Dijkstra, coördinator in Nijeveen voor Handicap NL
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KERKCAFÉ

Dinsdag 8 oktober – 20.00 uur – De Schalle
Als de dood dichtbij is …
Gast: Johan Massier – coach en schrijver van ‘Levenskunstenaar’
Tijdens het eerste Kerkcafé dit seizoen komt Johan Massier uit Veeningen naar Nijeveen. In 2002 verloren
Johan en zijn vrouw Hetty hun zoon Peter aan leukemie. De ziekte werd in 1999 op zestienjarige leeftijd
geconstateerd.
‘Een moment waarop de wereld even stil stond. Maar ook een moment waarop wij erachter kwamen wat
voor een ongelooflijk sterk persoon onze zoon was. Hij gunde zichzelf nauwelijks de tijd om het nieuws
op zich in te laten werken, maar ging meteen het gevecht aan. Een gevecht vóór het leven, niet tégen de
ziekte waaraan hij leed.’
Over dit gevecht schreef Massier het boek ‘Levenskunstenaar’. Een aangrijpend boek dat niet gelezen kan
worden zonder traan en brok in de keel. Het voorwoord werd geschreven door Maarten van der Weijden.
Dinsdagavond 8 oktober deelt Johan Massier dit verhaal met ons en kan je met je eigen vragen bij hem
terecht. Ben je erbij? Je bent van harte welkom!
Nu al meer weten over ‘Levenskunstenaar’? Kijk op www.massiercoaching.nl
Met een hartelijke groet,
Geertje de Boer, Wolly Brand, Jeen Nijmeijer, Klaas Neutel en Tineke Knorren

PLUSKINDEROPVANG VIERT 5-JARIG BESTAAN MET WEEK VAN HET KINDCENTRUM
Feest op Kindcentrum cbs De Wel
PlusKinderopvang is vijf jaar geleden opgericht door TrEf onderwijs en PCBO Meppel en inmiddels uitgegroeid tot een succesvolle kinderopvangorganisatie. Op zeven locaties in Meppel, Nijensleek, Zuidwolde
en Nijeveen wordt opvang aangeboden. Kindcentrum De Wel is één van deze locaties.
Het 5-jarig jubileum wordt gevierd met de week van het Kindcentrum van 23 tot en met 30 september.
Eén van de onderdelen van het programma is een voorstelling voor alle kinderen. Voor de leeftijdsgroepen
peuter t/m groep 5 verzorgt de theatergroep “Anders nog iets” een voorstelling op alle locaties. Dezelfde
theatergroep geeft voor de groepen 6 t/m 8 op vrijdag 27 september een voorstelling in de grote zaal van
Ogterop in Meppel.
Daarnaast worden op alle kindcentra de komende weken kunstwerken gemaakt die vanaf vrijdag 20
september twee weken tentoongesteld worden in winkeletalages in de Hoofdstraat en de Woldstraat in
Meppel. Bij alle kunstwerken komen letters te staan, die te maken hebben met een leuke prijs-puzzeltocht.
Formulieren kunnen opgehaald worden bij De Wel en zijn verkrijgbaar bij boekhandel Barth in Meppel.
Op Kindcentrum De Wel staat de hele week in het teken van het thema ‘Feest’. De feestweek wordt maandagochtend 23 september om 8.30 uur gestart met alle kinderen, de pedagogisch medewerkers en de leerkrachten. Als afsluiting is er vrijdag van 13.30 tot 14.30 uur een voorstelling die wordt verzorgd door alle
kinderen. Natuurlijk zijn ouders en andere belangstellenden van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig
te zijn. Er wordt afgesloten met koffie, thee, ranja en taart!

Zuideinde 53, Meppel | (0522) 25 27 21 | info@lever.nl | www.lever.nl
201811_0796_FIZZ_Lever_adv_DeMolen_01.indd 3
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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!

NIEUWS VAUIT DE DORPSVERENIGING NIJEVEEN
Informatieavond Wandelknooppuntennetwerk Nijeveen
Donderdag 26 september a.s. is er een informatiebijeenkomst over het wandelknooppuntennetwerk in de gemeente Meppel. Er is veel belangstelling
voor wandelen. Het is gezond en je ziet wat van ons mooie landschap en
dorp. In Nijeveen zijn er al de bekende dorpsommetjes en daarnaast zijn
er paden in de omgeving. Wanneer de netwerken met andere gebieden
worden verbonden zijn er ineens veel meer mogelijkheden.
De afgelopen periode heeft een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van Dorpsvereniging Nijeveen,
het Recreatieschap Drenthe en de gemeente Meppel uitvoerig gewerkt aan een concept wandelnetwerk
dat is verbonden met omliggende gebieden. Er is gekozen om te starten met Nijeveen. Uitgangspunt is om
zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande routes en daar verbindingen tussen te leggen.
Het concept wandelknooppuntennetwerk loopt mogelijk langs of (deels) over uw grond. In dat geval wordt
u ook persoonlijk geïnformeerd en uitgenodigd. Daarnaast wil de werkgroep iedereen graag informeren
over de conceptplannen en met u in overleg gaan over de mogelijkheden.
Kortom, iedereen die geïnteresseerd is, is welkom om mee te kijken naar en te praten over de plannen.
Donderdag 26 september, aanvang 20.00 uur in De Schalle.
Rabo ClubSupport Actie en de AED’s in Nijeveen!
Het is weer gelukt! Dorpsvereniging Nijeveen doet mee met Rabo ClubSupport Actie.
Met de ClubSupport actie investeert de coöperatieve Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland een deel
van hun winst in het welzijn en succes van lokale clubs en verenigingen. We hebben ons aangemeld voor
de vervanging van sleutelkastjes voor de AED’s in ons dorp. De huidige AED kasten zijn nu niet allemaal
even snel toegankelijk bij noodsituaties. Met nieuwe codekasten zal ons netwerk van goed opgeleide vrijwilligers de AED’s bedienen en zal daarmee nog beter en veiliger ondersteund worden. Het is nu tijd om
campagne te voeren. Er worden bedragen toegekend op basis van jullie stemmen! We zullen campagne
voeren via diverse media, zoals op facebook, via WhatsApp en op onze website. Er kan gestemd worden
van 27 september tot 11 oktober. Op 17 oktober wordt dan al bekend gemaakt wat we gewonnen hebben!
Wordt vervolgd….
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KOFFIE- EN ACTIVITEITENKAART IN ’T KERSPEL
Voor koffie of activiteiten in ’t Kerspel is er een kaart. U hoeft dan geen geld meer mee te nemen als U komt,
maar er komt een knipje in de kaart. De koffiekaart kost € 11,00 voor 10 koffie/thee/fris. De activiteitenkaart
kost € 10,00 voor 10 activiteiten. Verkrijgbaar op de dinsdag of vrijdag in het Kerspel.

ACTIVITEITEN BUURTKAMER ’T KERSPEL
De zomer is weer voorbij en de activiteiten in de buurtkamer van ‘t Kerspel gaan weer volop van start. Tot
20 september staan in de agenda van de Molen al de activiteiten. We gaan verder met 27 september dan
is er weer de 3-gangen maaltijd voor € 10,-. Gezellig met een hele groep eten. Aanvang 12.30 uur. Opgave
voor 19 september bij 06-10044206 op dinsdag of vrijdag. Op deze dag is er om 19.00 uur de maandsluiting
met de plaatselijke dominee. Kosten € 2,50 of 2 knipjes in de koffiekaart. Voor 1 oktober staat er op het
programma tijdens de koffie, 10.00 uur, muziek met Bertus op DVD. € 2,50 of 2 knipjes in de koffiekaart.
Op vrijdag 4 oktober is er weer de 3-gangenmaaltijd. Deze keer worden er zelfgemaakte pannenkoeken
gebakken en vooraf een soepje en na een dessert. Aanvang 12.30. Opgave voor 27 september op telefoonnummer 06-10044206 op dinsdag of vrijdag. Kosten € 10,00. Dan is er dit seizoen sjoelen, competitie. Op
8 oktober wordt er gestart met de competitie sjoelen om 14.00 uur. Kosten € 2.50 of 2 koffiekaart knipjes.
Sjoelen is op elke 2e dinsdag van de maand. Kegelen is er op 11 oktober. Prijs een wisselbeker. Aanvang
14.00 tot 16.00 uur. Kosten € 2,50 of 2 knipjes koffiekaart. Op 15 oktober is er om 10.00 uur een gespreksgroep met de plaatselijke dominee. Kosten € 2,50 of 2 knipjes koffiekaart. Dan is er op 16 oktober bingo om
14.30 uur. Kosten € 7.50 incl. koffie/thee/fris en hapje of 4 knipjes koffiekaart en 2 knipjes activiteitenkaart.
De 3-gangenmaaltijd is op vrijdag 18 oktober om 12.30 uur. Kosten € 10,00. Opgave voor 10 oktober op
telefoonnummer 06-10044206 op dinsdag en vrijdag. Dan hebben we op 25 oktober nog de kwismiddag
om 14.00 uur. Kosten € 3,50 incl. koffie/thee/fris en hapje of 2 knipjes in de koffiekaart en 1 knipje in de
activiteitenkaart. De laatste activiteit van oktober is op 29 oktober en wel muziek met Bertus op DVD tijdens
de koffie om 10.00 uur. Kosten € 2.50 of 2 knipjes koffiekaart.

Voor al uw stukadoorswerk
Verbouw/ Renovatie/
Keukens/ Badkamers
Klusbedrijf G. Wesselink
Lijsterstraat 17A
7948 DJ Nijeveen
Tel. 06 12 41 63 52
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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

AANGEBODEN BIJLES WISKUNDE, NATUURKUNDE EN SCHEIKUNDE
Heeft uw zoon, dochter, (achter)kleinkind, buurmeisje of -jongen moeite met één of meer exacte vakken?
Heeft hij of zij net dat beetje extra uitleg nodig om die voldoende te halen. Of wil hij of zij graag wat
zekerder het eindexamen in? Dan kan bijles een uitkomst bieden.
Met ruim zes jaar ervaring als (bijles)docent en examentrainer bent u bij mij aan het goede adres. Met
tarieven vanaf € 15,- per uur kom ik bij u thuis om de bijlessen te verzorgen. Dag en tijd worden in overleg
afgesproken. Meer informatie of een afspraak plannen, u kunt mij bereiken op: hilmabuiten@gmail.com of
06-28739953.
Vriendelijke groet, Hilma Buiten

leuke cadeaus
Het Noteboompje.nl

Wij bezorgen ook in Nijeveen
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online bestellen,
afhalen mogelijk
bij drukkerij kleen

DE MOLEN
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 14.00 tot 17.00 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.
KINDERCOACH SUSANNE, Susanne Eveleens, Nijeveen, 06-10720559

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

12

’
t
a
a
r
a
‘P
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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*Aardwarmte
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Tel. 06 - 134 717 84

0522-281878
DAG EN NACHT BEREIKBAAR

WASSINK

--

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

"Klusjes & Zo"
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Electra
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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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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

