
Samen maak je het verschil

www.oosterhuis-bv.nl

Containerverhuur: 
Voor al uw bouw- en sloopafval
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BEGIN DE DAG 
GOED

MET BROOD 
VAN

Bakkerij 
Strijker

Dorpsstraat 13
7948 BL  Nijeveen

Tel. 0522 - 49 12 08

www.strijkerbrood 
enbanket.jouwweb.nl

h.strijker@online.nl

Knipschuur
Hairstylist

Sonja van der Linde

Klosseweg 4 
7946 KH  Wanneperveen
Tel. 0522-492634

Open op afspraak:

dinsdag 9.00 - 18.00 uur
donderdag 9.00 - 20.00 uur

Kwekerij en Tuincentrum

BERT 
VISSCHER
Kolderveen 21  Nijeveen  
Tel. 0522-491853

Dorpshuis
DE SCHALLE

Nieuweweg 27
7948 AA  Nijeveen

Uw 
ontmoetingscentrum

Vraag vrijblijvend 
inlichtingen:

Jeannet Altena
   tel. 0522‑491422

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

www.dorpshuisdeschalle.nl

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

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

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

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

www.bertvisschervof.com

 

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

‘

 
0522 - 245021
Dag en nacht bereikbaar

www.kremeruitvaartzorg.nl 

KREMER
uitvaartzorg

Annerie

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

zonne-energie

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

R IETDEKKERS
Bouwknegt

www.bouwknegtrietdekkers.nl

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

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

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

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

Aangenaam verrassend!

Samen maak je 
het verschil

COOP Nijeveen

Dorpsstraat 10

7948 BR Nijeveen

Tel. 0522-49 12 91

Samen maak je het verschil



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

Bedrijfsfeesten, dorpsfeesten, 
familiefeesten

Voor meer info bel/mail 
voor een vrijblijvende offerte.

Rembrandtstraat 38 
Nijeveen 
0522 491864 
jan@onsnijeveen.nl

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

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

Verwijdering van graffiti en kauwgom
Reiniging van zonnepanelen
Rioolreiniging en ontstoppingen

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

Schoonmaakbedrijf 

‘Paraat’v.o.f.
VCA gecertificeerd

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

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

    Voor al uw riool werkzaamheden    
Riool verstoppingen, Aanleg riool 

 Camera / Rook inspectie 

Westerweiden 70, 7961 EA Ruinerwold 
Tel: 06-13471784      

Mail: info@riooltechniekdrenthe.nl 
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Café Restaurant

De Otterskooi
Dwarsgracht

Al meer dan 55 jaar

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

www.otterskooi.nl

gezelligheid,

rustieke omgeving,

menselijke maat

en bovenal kwaliteit

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

Gezamenlijk meer dan 
75 jaar ervaring in uitvaarten. 

0522-281878 
DAG EN NACHT BEREIKBAAR 

WASSINK 
Uitvaartverzorging -- -, 

De uitvaartverzorger voor Meppel en omstreken 

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

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

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

Noteboomstraat 68  |  7941 XA  Meppel  |   T 0522 255449  

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

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

Voor al uw grafische communicatie, van concept tot afwerking, kunt u bij ons terecht. 
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39e jaargang nr. 21, 12 november 2019

De volgende Molen verschijnt op 26 november 2019.

Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk 

woensdag 20 november e-mailen naar: 

demolen@kleen.nl

of inleveren bij / sturen naar Drukkerij Kleen

Noteboomstraat 68, 7941 XA Meppel

(Anonieme kopij kan geweigerd worden.)

Klachten bezorging: 0527 - 24 64 68

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

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

ALZHEIMERCAFÉ MEPPEL EN PUBLIEKSACADEMIE SPECTRUM MEDISCH CENTRUM MEPPEL 
INSPIREREN MET DAG MAMA

Alzheimercafé Meppel en Publieksacademie Spectrum Medisch 
Centrum Meppel kiezen voor een bijzondere manier om de 
gemeenschap mee te nemen in de wereld van dementie. Op 9 
december haalt zij “DAG MAMA” naar Meppel; de veelgeprezen 
muziek theatervoorstelling over omgaan met dementie. 

‘Dag Mama’
De voorstelling gaat over een vrouw, die zichzelf aan het verliezen 
is. Met de brandende vraag voor dochter hoe daarmee om te gaan. 
Het stuk speelt zich af in de nieuwe leefomgeving van moeder: 
haar kamertje in het verpleeghuis. Hier moeten de werelden van 
moeder, dochter en zorgprofessional samenkomen. Dit blijkt niet 
eenvoudig. 
De makers van de voorstelling zijn (gepromoveerde) ouderen-
psychologen, artiesten en voormalig mantelzorgers. Ze delen de 
mooiste inzichten en handvatten om het béste te kunnen geven, zodat het leven met dementie zoveel 
mogelijk een gelukkig leven kan zijn. Voor iedereen.
DAG MAMA geniet bekendheid in Nederland en België, met reportages door onder andere de NPO-
programma’s NIEUWSUUR, LANDINWAARTS en TIJD VOOR MAX. In november verscheen het boek bij DAG 
MAMA in de bestsellerlijsten: ‘Jij bent toch mijn dochter?’ 

Deze theatervoorstelling is mede mogelijk gemaakt door; Alzheimercafé Meppel, Publieksacademie Spec-
trum, Welzijn MensenWerk, Gemeente Meppel, Gemeente Westerveld, Gemeente de Wolden, Stichting 
Ondersteuning Gezondheidzorg Meppel en diverse donaties.

De voorstelling vindt plaats op maandag 9 december om 19.00 uur in de Grote zaal van Schouwburg Ogterop. 
Toegangskaartjes à € 7,50 zijn verkrijgbaar vanaf 4 november via Schouwburg Ogterop. 
Wees er snel bij, we hebben maar een beperkt aantal toegangskaarten.  
Tel. 0522-254242  www.schouwburgogterop.nl.

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

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

www.lutebijkerbouw.nl   |  info@lutebijkerbouw.nl

Lute Bijker

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

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

www.lutebijkerbouw.nl   |  info@lutebijkerbouw.nl

Lute Bijker
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Zuideinde 53, Meppel  
(0522) 25 27 21

info@lever.nl
www.lever.nl

201811_0796_FIZZ_Lever_adv_DeMolen_01.indd   2 22-11-18   09:27

WAKKER NIJEVEEN LEVERT WINDSTREKEN

Volgens de tweejaarlijkse cyclus is het eind de-
cember weer tijd voor een Oliebollenrevue van 
Wakker Nijeveen. Er is de afgelopen twee jaar 
in Nijeveen teveel gebeurd om niet even op 
ludieke wijze te behandelen. Het weer heeft 
een extreme rol gespeeld. Hitte, tornado’s, 
alles hebben we gehad. Stikstof schijnt de 
oorzaak te zijn. Krabbend zijn we de zomer 
doorgekomen. Leg dat maar eens uit aan al die 
internationale studenten die langzamerhand 
Nijeveen aan het bevolken zijn. En waar moet 
je in Nijeveen zijn als je elektrische auto leeg is? Wie krijgt de Sigaar, wie krijgt hem dit jaar?
De Wakker Nijeveen editie van 2019 wordt gespeeld in de Schalle op 29 en 30 december. De titel is Wind-
‘Streken’. Zondagmiddag is de seniorenmatinee en de twee avonden is er weer een dubbele aflevering. De 
voorverkoop is op zaterdag 14 december in de Schalle tussen 18.00 en 20.00 uur. 
Tot Wins-‘Streken’. 

SINTERKLAAS KOMT NAAR NIJEVEEN! 
23 november – 14.00 uur – molen ‘De Sterrenberg’

Zaterdagmiddag 23 november om 14.00 uur wordt 
de goedheiligman en zijn pieten verwacht bij molen 
‘De Sterrenberg’. Kom je ook de Sint verwelkomen? 
Leuk! 

Gewijzigde route
Let op! De route die de Sint neemt, is dit jaar gewij-
zigd. De start is bij ‘De Schalle’ en gaat richting de sporthal, dan direct rechtsaf de Dorpsstraat op naar de 
molen. De straten worden daarvoor even afgezet met hekken.
Na de ontvangst rijden de Sint en zijn Pieten weer terug naar ‘De Schalle’ waar het grote Sinterklaasfeest 
losbarst. 

Vlogpiet
Sint neemt dit jaar voor het eerst zijn ‘Vlogpiet’ mee. ‘Vlogpiet’ gaat via social media alles vertellen over zijn 
bezoek aan Nijeveen en de avonturen die hij hier beleeft. Hartstikke hip natuurlijk. En hij heeft iets heel 
leuks bedacht. ‘Vlogpiet’ wil Sinterklaas verrassen met heel veel kleurplaten van de Nijeveense kinderen. 
Doe je mee? 
Volg Vlogpiet via Facebook: UitNijeveen, Instagram: Handelsvereniging Nijeveen en Youtube: UitNijeveen. 
Veel succes met kleuren en een hele fijne Sinterklaas! 

Handelsvereniging Nijeveen 
Commissie: Intocht Sinterklaas
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Intocht Sinterklaas

23 NOVEMBER SINTERKLAAS IN NIJEVEEN 
om 14.00 uur bij de Molen. Daarna is het grote Pietenfeest in  De Schalle. 

Jij komt toch ook?

Maak jij de mooiste 

kleurplaat voor 

Sinterklaas? 

Kleuren maar en lever hem 

in bij de Coop of Bakkerij 

Strijker. Er is een leuke prijs 

te winnen!

Bij de Coop en Bakkerij 

Strijker zijn extra 

kleurplaten verkrijgbaar.

Naam

Adres

E-mail
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Voor al uw stukadoorswerk

Verbouw/ Renovatie/ 
Keukens/ Badkamers

Klusbedrijf G. Wesselink 
Lijsterstraat 17A 
7948 DJ Nijeveen

Tel. 06 12 41 63 52

Uw specialist in houtbewerkingen

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

www.joshulstimmerwerken.nl

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

Wij beschikken over een eigen werkplaats waar kozijnen, 
ramen en deuren op maat gemaakt worden. 
Dit kan naar wens behandeld worden in onze spuiterij.

Wat kunnen wij voor u verzorgen:
l Kozijnen, ramen en deuren  l  Alle voorkomende houtwerking in de 
bouw  l  Lijstwerk, profileerwerk en balustrades  l  Interieur kasten en 
aftimmerwerk  l  Behandeling van hout in onze spuiterij 
 l  Inbraak-preventie aan uw woning volgens PKVW.

STICHTING WELZIJN VOOR OUDEREN

Op 7 november is er weer een spelletjesdag van Stichting Welzijn Ouderen in de Schalle gehouden. Deze 
middag waren we met 95 personen in de Schalle, een topmiddag. Er zijn deze middag met veel enthousi-
asme weer meerdere kaartspellen gespeeld.
De catering mens was weer prima, de bestuursleden die niet mee speelden zorgden weer voor een opti-
male bediening, naast de diverse consumpties konden we weer genieten van een heerlijk chinees buffet.
Natuurlijk gingen de winnaars weer met een prijsje naar huis.
De volgende personen waren deze middag de besten bij het door hen gekozen spel:

Jokeren: 1. Aaltje Nijmeijer, 449 punten; 2. Aly Wiltinge, 511 punten 
Klaverjassen: 1. Arend Varwijk/Jan Venema,7645 punten; 2. Dirk de Bruin, 7511 punten; 3. Egbert Baas, 
7136 punten; 4. Piet Groen, 6871 punten; 5. Janneke Venema, 6836 punten; Poedelprijs: Nel van Willingen, 
4721 punten
Bridge: 1. Heltje Boxum en Bertus Scheper, 63,25%; 2. Harmien Nijkamp en Anja Pieters, 62,57%
Rummicub: Mw. Reuvekamp, 15 punten; Mw. J.v.d.Linde, 48 punten 

Op donderdag 12 maart 2020 is de voorjaarsspelletjesdag in de Schalle. 
We hopen u allemaal weer te zien en natuurlijk zijn ook nieuwe deelnemers van harte welkom. 

Lammie van Essen

DE MOLEN IN DECEMBER

De laatste Molen van dit jaar verschijnt niet op 10 december, maar op 17 december a.s.
De redactie
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HAVELTE BUITENGEWOON HOLLANDS DE WINTER IN!

Dit jaar organiseren wij voor de 12e keer een buitengewoon gezellig weekend in Havelte.
De feestelijke decembermaand nadert en opnieuw zet een groep Havelter ondernemers haar deuren open. 
U kunt maar liefst 17 ondernemers op 8 locaties ontmoeten, dus kom inspiratie opdoen en sfeerproeven. Dit 
jaar staat het evenement in het teken van het thema “Hollands”. Dit houdt in dat de locaties extra sfeervol 
zijn aangekleed, maar ook dat u op iedere locatie een Hollands lekkernijtje krijgt aangeboden. In onze 
flyer, die op iedere locatie te vinden is, staat tevens een prijsvraag, zodat u kans maakt op een waardebon 
die bij één van de deelnemers te besteden is.
 
Kortom, wij zien u graag tijdens het rondje Havelte 
Buitengewoon Hollands. Waar u een aanbod vindt 
van “sfeer” proeven in prachtige locaties als de 
molen, een voormalig meestershuis, in de wijn-
gaard of een oud boerderijtje. U kunt inspiratie 
opdoen op het gebied van creatief bloemwerk, de 
laatste trends bekijken op het gebied van wonen 
en persoonlijke verzorging. Neem de tijd en bekijk 
de prachtige schilderijen die op 2 locaties worden 
tentoongesteld. Maar ook uw smaakpapillen kun-
nen worden getest met een glas Havelter wijn en 
overheerlijke pattisererie.
U kunt zich inschrijven voor de workshops die de 
komende wintermaanden worden gegeven en uiteraard is het bij één van de horeca-ondernemers genieten 
van een buitengewoon lekker kopje koffie, een lunch of een drankje. Ons rondje biedt ook de ruimte voor 
serieuze zaken, als het kunnen communiceren met je baby in gebarentaal, maar ook kan een uitvaartver-
zorger op één van de locaties u van de nodige informatie voorzien.     
De deelnemers van ‘Havelte Buitengewoon’ heten u van harte welkom op 16 en 17 november van 11.00 
tot 17.00 uur.   

proef, 
geniet & 
beleef

Meppel

De Putstoel 2

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

Van Beek 
Schilderwerken

Voor al uw schilderwerk

Ons bedrijf kenmerkt zich door 
haar goede prijs-kwaliteitverhouding

en staat garant voor 
een uitstekende service!

Klaas van Beek 
Scheerweide 35 
7948 NX Nijeveen 

Tel. 06-16511943
Tel. 0522-750545

E-mail: info@kvanbeekschilderwerken.nl 
Website: www.kvanbeekschilderwerken.nl
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Noordeinde 20
7941 AT  Meppel
06 - 132 641 52
info@wenne-merkkleding.nl

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

Wij bezorgen ook in Nijeveen

E-MEETING ZONDAG 17 NOVEMBER

Zondag 17 november om 10.00 uur is er weer een e-meeting in de gereformeerde kerk te Nijeveen. De 
dienst heeft als thema “Cadeau”. Een toepasselijk thema met alle feestdagen voor de deur. We spreken vaak 
van cadeau als we de ander iets moois geven. Maar ook andere woorden kunnen worden gebruikt zoals 
presentje, pakje, kleinigheidje. Verkleinwoorden die gebruikt worden om de bescheidenheid aan te geven.  
In de Bijbel wordt vaak het woord geschenk gebruikt, met name in het oude testament. Daar geldt vaak 
“hoe groter, hoe beter”. 
Het leven is een cadeau van God, maar niet iedereen ziet of voelt het zo. De één geniet ervan met volle 
teugen en pakt flink uit. Voor de ander voelt of is het minder feestelijk door zorgen of gemis. 
Het belooft een dienst te worden met veel verrassende elementen. Graag ontmoeten we u en jullie op ons 
“feest”.

De E-meeting commissie 

DE MOLEN

Nijverheidsweg 10
7948 NE  Nijeveen

T 0522 49 26 80
F 0522 49 26 74

info@kroesnijeveen.nl
www.kroesnijeveen.nl
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Agenda
12 nov.   Vrouwen van Nu; koffieochtend met dr. van Maare - De Schalle - 10.00 uur
12 nov. Sjoelen - ‘t Kerspel - 14.00 uur
15 nov. Kegelen - ‘t Kerspel - 14.00 uur
16 nov. Poppentheatervoorstelling Rupsje Hap Smak Smak - Bibliotheek Meppel - 10.00-10.45 uur
16 nov. Bingo - kantine S.V.N. ‘69 - 20.00 uur
16, 17 nov. Rondje Havelte Buitengewoon - 11.00-17.00 uur
17 nov. E-meeting - Geref. kerk - 10.00 uur
19 nov. Gespreksgroep plaatselijke dominee - ‘t Kerspel - 10.00 uur
19 nov. Pubquiz - Bibliotheek Meppel - 19.30 uur
20 nov. Bingo - ‘t Kerspel - 14.30 uur
20 nov. Alzheimercafé - De Plataan, Meppel - 19.30-21.00 uur
20 nov. NCV; Weerman Jacob Kuiper - De Schalle - 19.45 uur
20 nov. Klaverjassen en jokeren S.V.N. ‘69 - 20.00 uur
20, 21, 22, 23 en 25 nov.  Open Huis Israël Producten - De Veurdele 95 - 10.00-15.00 uur
21 nov. Themamorgen Stichting Welzijn Ouderen; Reizen met Openbaar Vervoer - 10.00 uur
21 nov. Kerkcafé; bezoek moskee Meppel - 19.00 uur
21 nov. Vrouwen van Nu; dhr. Hans Meijering over div. soorten autisme - De Schalle - 20.00 uur
22 nov. 3-gangenmaaltijd met snert, roggebrood en spek - ‘t Kerspel - 12.30 uur
23 nov. Sinterklaasintocht - Molen De Sterrenberg - 14.00 uur
23 nov.  SVN’69 1 – SCD’83 1 - Sportpark Tussenboerslanden - 14.30 uur
23 nov. DOS’46-TOP - Sporthal De Eendracht - 20.00 uur
23 nov. Nijeveense Kennisquiz in de Schalle
24 nov. @Home met AfslagNijeveen - De Nije - 15.30-17.30 uur
25 nov. Popkoor AfslagNijeveen; Mannen inloop repetitie - Jeugdgebouw aan Dorpsstraat 58 - 20.00-22.00 uur
26 nov. De Molen nr. 22 - de volgende Molen verschijnt over 3 weken
27 nov. High Tea met live muziek - ‘t Kerspel - 14.00 uur
29 nov. Kwismiddag - ‘t Kerspel - 14.00 uur
29 nov. Maandsluiting met plaatselijke dominee - ‘t Kerspel - 19.00 uur
29 nov. Filmavond de Schalle, film Greenbook  - De Schalle - 20.00 uur
29 nov. Let’s party vrouwencafé - De Nije - vanaf 20.30 uur
30 nov. Repair Café - Gebouw Trias, Groenmarktstraat 6, Meppel - 9.30-13.00 uur
  4  dec.    Klaverjassen en jokeren S.V.N. ‘69 - 20.00 uur
  7 dec.  SVN’69 1 – ZZVV 1 - Sportpark Tussenboerslanden - 14.30 uur
  7 dec. DOS’46 – KZ/Thermo4U - Sporthal de Eendracht - 20.00 uur
17 dec. De Molen nr. 23
13 dec.  Kerstconcert “Tot Ons Genoegen” - Geref. kerk Nijeveen
14 dec. Bingo - kantine S.V.N. ‘69 - 20.00 uur
18 dec.  NCV; Kerstavond - De schalle - 19.45 uur 
18 dec.  Klaverjassen en jokeren S.V.N. ‘69 - 20.00 uur
19 dec. Vrouwen van Nu : Kerstavond - De Schalle - 20.00 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.

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM 
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECT-
STOFFERING

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

WONINGINRICHTING

PROJECTINRICHTING

URZO
Damesmode

Slaapcomfort

Bedrijfskleding

Regenkleding

Huishoudtextiel
tel. 05220 - 61022
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OPBRENGST DIABETES COLLECTE 

Meer dan 44 vrijwilligers in Nijeveen / Kolderveen gingen eind oktober op pad voor het Diabetes Fonds.  
Gezamenlijk haalden zij met de collectebus € 1.384,51 op. Met dit geld wordt nieuw onderzoek gedaan naar 
diabetes en uitleg gegeven over de ziekte. Ongeveer 1 miljoen Nederlanders hebben diabetes, suikerziekte. 
Iedereen kan het krijgen en iedere dag komen er in ons land 200 mensen met diabetes bij.
Veel mensen denken dat diabetes wel meevalt, maar helaas kan het ernstig zijn. Diabetes leidt ook vaak tot 
andere ziekten of klachten. Zoals hart- en vaatziekten, dementie en problemen met ogen ,nieren en voeten.
Het Diabetes Fonds houdt elk jaar een collecte. Het opgebrachte geld gaat naar onderzoek om diabetes 
beter te behandelen of te voorkomen. Het Diabetes Fonds betaalt in Nederland het meeste onderzoek 
naar diabetes.
Bedankt collectanten, gevers en iedereen die zich heeft ingezet.

Collectecoördinator Nijeveen, Sita Zuidema

Intocht
Sinterklaas

23 NOVEMBER 
SINTERKLAAS IN
NIJEVEEN om 14.00 uur 

bij de Molen. Daarna is het grote 

Pietenfeest in  De Schalle. 

Jij komt toch ook?

Dit jaar heeft sinterklaas een vlogpiet! Hou de facebook 

pagina van de handelsvereniging in de gaten. 

Facebook: UITNijeveen 

YouTube: handelsverenigingnijeveen

Website: www.handelsverenigingnijeveen.nl

Lotenbloks.nl is een initiatief van 
Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Lotenbloks.nl
Zoekt u lotenbloks voor uw vereniging of stichting?

Kijk op:

Marcel Jonker
RADIO & TELEVISIE SERVICE 

VERKOOP ALLE MERKEN AUDIO, TV EN SCHOTELS 
RIJKSERKEND REPARATEUR EN INSTALLATEUR

 Zuidveenseweg 85 8343 XR Zuidveen
Tel. 0521 511 886 / 06 53 84 47 85

Open ma t/m vrij + zat. morgen
www.marceljonker.nl

leuke cadeaus
online bestellen,
afhalen mogelijk 
bij drukkerij kleenHet Noteboompje.nl
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TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

Koedijkslanden

Rembrandtlaan 35 -  Meppel T. 0522 - 474 877 
W.  www.tppkoedijkslanden.nl   E. info@tppkoedijkslanden.nl

●  gebitsreparatie snelservice  ●  vervaardiging in eigen laboratorium ●  geen wachtlijst  ● avondbehandeling op afspraak mogelijk

Wees de veranderingen in 
2020 van uw 

zorgverzekering voor

Maak een afspraak via 
info@tppkoedijkslanden.nl

of bel 0522 - 474 877

Een goed kunstgebit is belangrijk 
voor het kauwen en de spijsver-
tering maar ook voor uw uiterlijk. 
Wilt u weer voluit kunnen lachen, 
praten en eten? Tandprothetische 
Praktijk Koedijkslanden maakt voor 
u een kunstgebit dat bij u past.

In 2020 zullen de vergoedingen 
van de zorgverzekeraars hoogst-
waarschijnlijk weer veranderen. 

Bent u dit jaar door uw eigen 
risico heen en is uw kunstgebit 
aan vervanging toe, dan is het 
wellicht verstandig om tijdig een 
afspraak te maken voor een 
nieuw kunstgebit nog in 2019. Voluit lachen, praten en eten

POPPENTHEATER MET RUPSJE HAP SMAK SMAK IN BIBLIOTHEEK MEPPEL      
                                                       
Poppentheater Het @penstaartje speelt zaterdag 16 november Rupsje Hap Smak Smak in bibliotheek Meppel. 
Rupsje Hap Smak Smak heeft altijd zin in eten en eet dan ook het hele boodschappenmandje leeg. Op een dag 
maakt ze een cocon en verandert in een prachtige vlinder.   
De voorstelling, voor iedereen vanaf drie jaar, is zaterdag 16 november van 10.00 tot 10.45 uur. 
Entree is e 3,50.

PUBQUIZ IN DE BIBLIOTHEEK OVER DE NATUUR (EN ANDERE ONDERWERPEN) 

Op dinsdagavond 19 november organiseert bibliotheek Meppel een pubquiz. Deze quiz staat in het teken 
van duurzaamheid, het thema van Nederland Leest. De quiz bestaat uit vijf rondes. Eén ronde bevat vragen 
over de natuur, de andere rondes gaan o.a. over sport en actualiteit.

Gratis in de bibliotheek: Winterbloei                                                                                                            
Nederland Leest is een actie van de gezamenlijke bibliotheken om mensen aan het lezen te krijgen. Idee 
is dat iedereen hetzelfde boekje leest en daarover in gesprek gaat. Het thema moet iets zijn dat op dat 
moment in de belangstelling staat. Dit jaar is dat duurzaamheid.  Het boekje dat de bibliotheken de hele 
maand november aanbieden, is Winterbloei, een bloemlezing van natuurverhalen van Jan Wolkers. Het 
boekje ademt liefde voor de natuur uit en dat is de basis van duurzaam leven. In het kader van dit thema 
worden er in de bibliotheken diverse activiteiten georganiseerd.

Meer weten?              
De pubquiz wordt gehouden op dinsdag 19 november in bibliotheek Meppel. De quiz begint om 19.30 
uur. Je kunt je hiervoor aanmelden als team (maximaal 4 personen). Kosten bedragen p.p. e 3,50 (incl. één 
consumptie). Aanmelden vooraf in de bibliotheek, of stuur een e-mail naar info@bibliotheekmeppel.nl of 
bel naar nummer 088 012 8480.
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Noteboomstraat 68  |  7941 XA  Meppel  |   T 0522 255449  

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

U laat uw klanten 
toch niet 
in de regen staan?
Promoot uw bedrijf met een paraplu bedrukt met uw eigen logo

of kijk op www.kleen.nl/relatiegeschenken

voor onze catalogus promotiemateriaal en relatiegeschenken.

U bent natuurlijk ook van harte welkom bij ons aan de Noteboomstraat

voor vrijblijvend advies of prijsopgave.

Ontwerp | Druk | Print | Reclam
e
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OPENBAAR VERVOER – PUBLIEK VERVOER – HUB TAXI

Iedereen moet gebruik kunnen maken van het Openbaar Vervoer. Er zijn 
steeds meer mensen die (bijvoorbeeld omdat ze ouder worden) geen eigen 
auto meer hebben. Openbaar vervoer is dan gewenst als je over grotere 
afstanden wilt reizen. Onder openbaar vervoer verstaan we dan treinen 
en bussen met een vaste dienstregeling. Maar niet overal en niet altijd 
zijn er bussen en treinen beschikbaar. Daarom is er ook Publiek Vervoer.

Het Openbaar Vervoer is niet alleen ingedeeld volgens buslijnen en spoorrails, maar het bevat ook nog 
knooppunten of overstappunten. Dat zijn punten van waar uit bussen en treinen vertrekken naar verschil-
lende bestemmingen. Zo’n knooppunt noemen we in Drenthe een “Hub”. Als er geen Openbaar Vervoer 
beschikbaar is, in ons dorp bijvoorbeeld op zaterdag en zondag, moet je toch bij zo’n Hub kunnen komen 
om van daaruit met het Openbaar Vervoer naar de plaats van bestemming te kunnen reizen. Het vervoer 
naar zo’n Hub wordt, per “Hubtaxi” verzorgd door het Publiek Vervoer. Je belt dan naar het contactpunt in 
je regio en je spreekt af wanneer en waar je naar toe wilt. De “Hubtaxi” brengt je daar dan naar toe, zodat 
je van daar met het Openbaar Vervoer verder kunt. De kosten zijn lang niet zo hoog als met een gewone 
taxi, maar per kilometer wel hoger dan het Openbaar Vervoer. De Hubtaxi haalt je thuis op en brengt je 
naar de Hub. Omgekeerd natuurlijk ook. Het vergt wel enige aandacht, want je moet natuurlijk van te 
voren aangeven dat je gebruik wilt maken van de Hubtaxi, waar en hoe laat je opgehaald wilt worden en 
naar welke Hub je gebracht moet worden.

Wil je meer weten over de Hubtaxi en hoe het werkt ga dan naar: https://www.publiekvervoer.nl/voor-
iedereen/hubtaxi 

Het Publiek Vervoer in Zuidwest-Drenthe wordt verzorgd door: DVG Personenvervoer 0800 82 94 225.

Het bestuur van DVN houdt het Openbaar Vervoer en het Publiek Vervoer in de gaten en zal actie onder-
nemen als daar verslechtering gaat optreden voor de inwoners van Nijeveen.

MEPPEL
Blankenstein 290 | 0522-243640

onderdeel van Van der Linde Meppel

De autoruitspecialisten van GlasGarage 
Meppel staan altijd voor u klaar om u te 
helpen bij autoruitschade. 
Van ster-reparatie tot de vervanging van 
autoruiten. We repareren als het kan en 
vervangen als het moet.

Ook regelen we voor u de complete 
 afhandeling met de verzekerings-
maatschappij, indien de schade is 
verzekerd. Is de auto niet verzekerd tegen 
autoruitschade, dan kunt u rekenen op 
een zeer scherpe prijs.
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Schoonheidsinstituut       IPL ontharing 
Acne behandelingen  Elektrisch ontharen 
Massages       Huidverbetering 
Zonnestudio      Bijouterie 

Jeannette Bouwknegt 
Dorpsstraat 16, Nijeveen  

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

Schoonheidsinstituut       IPL ontharing 
Acne behandelingen  Elektrisch ontharen 
Massages       Huidverbetering 
Zonnestudio      Bijouterie 

Jeannette Bouwknegt 
Dorpsstraat 16, Nijeveen  

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

TE HUUR

Woonhuis 
met bedrijfsgedeelte 

te Nijeveen

Tel. 06 2213 9957

NAJAARSBIJEENKOMST HISTORISCHE VERENIGING NIJEVEEN

Op woensdag 30 oktober jl. hield de Historische Vereniging Nijeveen haar jaarlijkse najaarsbijeenkomst. 
Voorzitter Lourens Schipper kon een 70-tal leden en niet-leden welkom heten. Een bijzonder woord van 
welkom richtte hij tot Jack Corbeek. Deze heeft vele jaren bij Royal Huisman gewerkt. Hij vertoonde een 
film  over dit bedrijf, dat begonnen is in de Ronduite met de bouw van houten werkschepen en nu een 
toonaangevende speler is op de markt van de aluminium zeiljachten en gevestigd is in Vollenhove. Na de 
vertoning van de film liet Arend Tissingh de veranderingen betreffende de boerderijen en woningen zien 
van de Dorpsstraat zoals deze er tegenwoordig bij staan en dezelfde woonsteden van 100 of zelfs soms 200 
jaar terug. Na de pauze braken de aanwezigen hun hoofd in de vorm van een quiz over oude gereedschap-
pen die werden vertoond.  Dat het een pittige quiz was, blijkt wel uit de uitslag. De winnaars hadden 14 
van de 22 vragen goed! Na een slotwoord van de voorzitter keerde iedereen huiswaarts.

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

Uw adres voor:

.  Hout zagen, snoeien en snipperen

.  Stobben frezen

.  Grondverzetwerkzaamheden

.  Aanleg en onderhoud van riolering

.  Oogstwerkzaamheden 

.  Voederwinning

.  Slootonderhoud

.  Mestverwerking

.  Graslandvernieuwing

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

Dorpsstraat 149

7948 BP NIJEVEEN 

Tel: 0522 492967 

of 06 53 961 998

Voor:

• Nieuwbouw

• Reparatie

• Onderhoud

• Alg- & mosbestrijding

• Aanbrengen schroefdakplaten

www.rietdekkersbedrijfrenebouwknegt.nl
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Vorig jaar was het prachtig versierd in het dorp!
Dit jaar wordt het vast nog veel mooier, want wie wil er nu niet 
zo’n prachtige statafel van de Handelsvereniging winnen?

De ideeën en uitvoering alleen al brengt veel gezelligheid en saamhorigheid 
in het dorp. En dan al die mooie lichtpuntjes in de donkere maand aan het einde 
van het jaar, daar wordt iedereen warm en blij van.

Welke buurt of straat wint die prachtige UITNijeveen statafel?

Meld je aan!
- Aanmelden kerstboomactie voor 30 november
- Opgave via kerst@handelsverenigingnijeveen.nl
- De kerstbomen worden 6 of 7 december uitgedeeld
- Jury komt langs op zaterdag 14 december
-   De prijsuitreiking 22 december tijdens de kerstmarkt  

bij de molen.

Wie versiert de mooiste
kerstboom van 2019!

ALZHEIMERCAFE MEPPEL WOENSDAG 20 NOVEMBER 
“VOEDING EN DEMENTIE”

Voor veel mensen met Dementie is eten en drinken moeilijk. Dat is een ingrijpend probleem, want eten 
en drinken is heel belangrijk voor de gezondheid en voor de kwaliteit van leven. Vanavond geeft Angela 
de Jonge (Diëtiste bij de Noorderboog) voorlichting welke problemen zich kunnen voordoen die invloed 
hebben op eten en drinken. En hoe er mee om gegaan kan worden.

Waar?
Cultureel Centrum De Plataan, Vledderstraat 3 7951 LC  Meppel, tel. 0522-247100
U kunt ook naar binnen aan de Marktstraat 27 (zijde bibliotheek) 

NB; Verandering van aanvangstijd
Hoe laat?
Het café is open vanaf 19.00 uur, het programma begint om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur. De toegang 
is gratis.

Organisatie
Het Alzheimercafé Meppel is een samenwerkingsproject van Alzheimer Nederland met Vrijwilligers, Stichting 
Icare, Zorggroep Noorderboog en Welzijn Mensenwerk

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. Tijdstip in overleg. We hebben voldoende opgaves om dit in 
januari/februari door te laten gaan, er kunnen nog maximaal 2 mannen bij. Dus heeft u belangstelling? 
Geef u dan zo spoedig mogelijk op. Voor inlichtingen kunt u bellen met Lammie van Essen, tel. 06-20433916. 
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Nijverheidsweg 15  7948 NE Nijeveen  Tel. 0522-490094  www.faberadviseurs.nl  hypotheken@faberadviseurs.nl

De markt blijft volop in beweging en we noteren nog steeds een lage rente.

NHG 10 jaar vast vanaf 1,03% 
Bij energiezuinige woningen met een zgn. "Groen label" vaak lagere tarieven.

(Ver)bouwplannen?? Neem energiebesparende maatregelen daarin mee 
en informeer vooraf naar de mogelijkheden. Het resultaat is vaak lagere hypotheeklasten 

door de lage rente en een sterk gedaalde energienota.

Daar doen we het ook voor. Voor een orienterend gesprek, meer dan welkom. 

Hypotheekrente is laag!

T: de Wijk 0522 - 440 473      

 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

DESKUNDIG,  TREFZEKER 

EN VOORDELIG

BEDRIJF OVERNEMEN OF STARTEN?

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

altijd scherp!

notariaat & mediation
Stotijn

RIJKEBOER
Marktslager

Gevulde party pan bestellen?
Een verjaardag, een examenfeest, een jubileum  
of gewoon een gezellig samenzijn met vrienden, familie.  
Reden genoeg voor een goed gevulde hapjespan! 
Voor iedere gelegenheid hebben wij een passende  
hapjespan! Gevuld met de lekkerste hapjes,  
Het enige wat u hoeft te regelen, is de stroom en gasten. 
Bekijk ons uitgebreide assortiment partypannen op onze 
webshop/website https://rijkeboer.vleesbesteld.nl/

www.slagerijrijkeboer.nl 

Gevulde party pan bestellen?
Een verjaardag, een examenfeest, een jubileum  
of gewoon een gezellig samenzijn met vrienden, familie.  
Reden genoeg voor een goed gevulde hapjespan! 
Voor iedere gelegenheid hebben wij een passende  
hapjespan! Gevuld met de lekkerste hapjes,  
Het enige wat u hoeft te regelen, is de stroom en gasten. 
Bekijk ons uitgebreide assortiment partypannen op onze 
webshop/website https://rijkeboer.vleesbesteld.nl/

www.slagerijrijkeboer.nl 

Gevulde party pan bestellen?
Een verjaardag, een examenfeest, een jubileum  
of gewoon een gezellig samenzijn met vrienden, familie.  
Reden genoeg voor een goed gevulde hapjespan! 
Voor iedere gelegenheid hebben wij een passende  
hapjespan! Gevuld met de lekkerste hapjes,  
Het enige wat u hoeft te regelen, is de stroom en gasten. 
Bekijk ons uitgebreide assortiment partypannen op onze 
webshop/website https://rijkeboer.vleesbesteld.nl/

www.slagerijrijkeboer.nl 
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KINDERKLEDINGBEURS NIJEVEEN

Zaterdag 12 oktober werd voor het eerst sinds langere tijd een kinderkledingbeurs gehouden in dorpshuis 
de Schalle. De beurs heeft een mooi bedrag opgeleverd, waarbij 25% van deze opbrengst naar stichting 
KIKA is gegaan. Bertin en Joni Huisman hebben de cheque t.w.v. € 130 overhandigd in het Prinses Máxima 
Centrum te Utrecht. 

Wij willen alle klanten, inbrengers, vrijwilligers en sponsoren hartelijk bedanken voor deze eerste, geslaagde 
beurs.
Tot ziens op onze lente-/zomerbeurs!
Voor meer informatie kunt u ons volgen op facebook: https://www.facebook.com/groups/506522753498719/
Ons emailadres: kledingbeursnijeveen@gmail.com.

www.loonbedr i j fb i jker.n l
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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 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

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



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

Bedrijfsfeesten, dorpsfeesten, 
familiefeesten

Voor meer info bel/mail 
voor een vrijblijvende offerte.

Rembrandtstraat 38 
Nijeveen 
0522 491864 
jan@onsnijeveen.nl

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

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

Verwijdering van graffiti en kauwgom
Reiniging van zonnepanelen
Rioolreiniging en ontstoppingen

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

Schoonmaakbedrijf 

‘Paraat’v.o.f.
VCA gecertificeerd

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

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

    Voor al uw riool werkzaamheden    
Riool verstoppingen, Aanleg riool 

 Camera / Rook inspectie 

Westerweiden 70, 7961 EA Ruinerwold 
Tel: 06-13471784      
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Café Restaurant

De Otterskooi
Dwarsgracht

Al meer dan 55 jaar

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

www.otterskooi.nl

gezelligheid,

rustieke omgeving,

menselijke maat

en bovenal kwaliteit

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

Gezamenlijk meer dan 
75 jaar ervaring in uitvaarten. 

0522-281878 
DAG EN NACHT BEREIKBAAR 

WASSINK 
Uitvaartverzorging -- -, 

De uitvaartverzorger voor Meppel en omstreken 

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

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

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

Noteboomstraat 68  |  7941 XA  Meppel  |   T 0522 255449  

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

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

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



Samen maak je het verschil

www.oosterhuis-bv.nl

Containerverhuur: 
Voor al uw bouw- en sloopafval

 

GEVRAAGD
OUD IJZER EN

METALEN
METAALHANDEL

M. v.d. Gaag
Tel. 0522‑491984 

Mobiel 06‑23749066

DE MOLEN

BEGIN DE DAG 
GOED

MET BROOD 
VAN

Bakkerij 
Strijker

Dorpsstraat 13
7948 BL  Nijeveen

Tel. 0522 - 49 12 08

www.strijkerbrood 
enbanket.jouwweb.nl

h.strijker@online.nl

Knipschuur
Hairstylist

Sonja van der Linde

Klosseweg 4 
7946 KH  Wanneperveen
Tel. 0522-492634

Open op afspraak:

dinsdag 9.00 - 18.00 uur
donderdag 9.00 - 20.00 uur

Kwekerij en Tuincentrum

BERT 
VISSCHER
Kolderveen 21  Nijeveen  
Tel. 0522-491853

Dorpshuis
DE SCHALLE

Nieuweweg 27
7948 AA  Nijeveen

Uw 
ontmoetingscentrum

Vraag vrijblijvend 
inlichtingen:

Jeannet Altena
   tel. 0522‑491422

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

www.dorpshuisdeschalle.nl

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

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

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

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

www.bertvisschervof.com

 

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

‘

 
0522 - 245021
Dag en nacht bereikbaar

www.kremeruitvaartzorg.nl 

KREMER
uitvaartzorg

Annerie

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

zonne-energie

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

R IETDEKKERS
Bouwknegt

www.bouwknegtrietdekkers.nl

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

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

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

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

Aangenaam verrassend!

Samen maak je 
het verschil

COOP Nijeveen

Dorpsstraat 10

7948 BR Nijeveen

Tel. 0522-49 12 91

Samen maak je het verschil




