
Samen maak je het verschil

www.oosterhuis-bv.nl

Containerverhuur: 
Voor al uw bouw- en sloopafval

 

GEVRAAGD
OUD IJZER EN

METALEN
METAALHANDEL

M. v.d. Gaag
Tel. 0522‑491984 

Mobiel 06‑23749066

DE MOLEN

BEGIN DE DAG 
GOED

MET BROOD 
VAN

Bakkerij 
Strijker

Dorpsstraat 13
7948 BL  Nijeveen

Tel. 0522 - 49 12 08

www.strijkerbrood 
enbanket.jouwweb.nl

h.strijker@online.nl

Knipschuur
Hairstylist

Sonja van der Linde

Klosseweg 4 
7946 KH  Wanneperveen
Tel. 0522-492634

Open op afspraak:

dinsdag 9.00 - 18.00 uur
donderdag 9.00 - 20.00 uur

Kwekerij en Tuincentrum

BERT 
VISSCHER
Kolderveen 21  Nijeveen  
Tel. 0522-491853

Dorpshuis
DE SCHALLE

Nieuweweg 27
7948 AA  Nijeveen

Uw 
ontmoetingscentrum

Vraag vrijblijvend 
inlichtingen:

Jeannet Altena
   tel. 0522‑491422

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

www.dorpshuisdeschalle.nl

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

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

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

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

www.bertvisschervof.com

 

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

‘

 
0522 - 245021
Dag en nacht bereikbaar

www.kremeruitvaartzorg.nl 

KREMER
uitvaartzorg

Annerie

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

zonne-energie

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

R IETDEKKERS
Bouwknegt

www.bouwknegtrietdekkers.nl

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

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

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

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

Aangenaam verrassend!

Samen maak je 
het verschil

COOP Nijeveen

Dorpsstraat 10

7948 BR Nijeveen

Tel. 0522-49 12 91

Samen maak je het verschil



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

Bedrijfsfeesten, dorpsfeesten, 
familiefeesten

Voor meer info bel/mail 
voor een vrijblijvende offerte.

Rembrandtstraat 38 
Nijeveen 
0522 491864 
jan@onsnijeveen.nl

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

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

Verwijdering van graffiti en kauwgom
Reiniging van zonnepanelen
Rioolreiniging en ontstoppingen

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

Schoonmaakbedrijf 

‘Paraat’v.o.f.
VCA gecertificeerd

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

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

    Voor al uw riool werkzaamheden    
Riool verstoppingen, Aanleg riool 

 Camera / Rook inspectie 

Westerweiden 70, 7961 EA Ruinerwold 
Tel: 06-13471784      

Mail: info@riooltechniekdrenthe.nl 
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Café Restaurant

De Otterskooi
Dwarsgracht

Al meer dan 55 jaar

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

www.otterskooi.nl

gezelligheid,

rustieke omgeving,

menselijke maat

en bovenal kwaliteit

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

Gezamenlijk meer dan 
75 jaar ervaring in uitvaarten. 

0522-281878 
DAG EN NACHT BEREIKBAAR 

WASSINK 
Uitvaartverzorging -- -, 

De uitvaartverzorger voor Meppel en omstreken 

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

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

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

Noteboomstraat 68  |  7941 XA  Meppel  |   T 0522 255449  

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

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

Voor al uw grafische communicatie, van concept tot afwerking, kunt u bij ons terecht. 
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39e jaargang nr. 22, 26 november 2019

De volgende Molen verschijnt op 18 december 2019.

Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk 

woensdag 11 december 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

ACTIVITEITEN BUURTKAMER NIJEVEEN

In de laatste maand van het jaar 2019 zijn in de buurtkamer van Nijeveen nog allerlei activiteiten te doen. 
Op 3 december is er een Sinterklaas Bingo om 14.00 uur. Kosten € 7,50  incl. koffie/thee, fris en hapje of 
4 knipjes in de koffiekaart. Op 6 december is er de gezamenlijke 3-gangenmaaltijd om 12.30 uur. Opgave 
voor 27 november op telnr. 06-10044206 op dinsdag of vrijdag. Kosten € 10,00. Voor de sjoelers is er op 
10 december om 14,00 uur sjoelen. Kosten € 2,50 of 2 knipjes. Kegelen is er op 13 december om 14.00 uur. 
Kosten 2,50 of 2 knipjes. Op 17 december komen de kinderen van Domijn zingen. Dan hebben we op 18 
december een optreden van Crescendo, aanvang 19.30 uur. Kosten € 5,00 incl. koffie/thee en hapje. 20 de-
cember is er de maandsluiting en de kerstbingo. Aanvang 14.00 uur. Kosten € 7,50 incl koffie/thee en hapje 
of 4 knipjes. Op 21 december is er een kerstmaaltijd. Aanvang 19.00 uur. Kosten € 15,00 en opgave voor 6 
december op telnr. 06-10044206 op dinsdag of vrijdag. De laatste activiteit van dit jaar in de buurtkamer is 
op 27 december en wel een Oliebollen Quiz. Aanvang 14.00 uur en de kosten zijn € 3,50 of 2 knipjes in de 
koffiekaart en 1 in de activiteitenkaart. 

NIEUWS VANUIT DE DORPSVERENIGING

Kadotip voor de decembermaand
De donkere dagen komen er weer aan. Tijd om aan de cadeautjes te 
denken voor Sint of voor onder de kerstboom. Denk bij het zoeken 
naar een cadeau ook eens aan de prachtige Nijeveense Vlag. De 
Nijeveense Vlag is weer volop verkrijgbaar in 4 formaten:
• 70 x 100 cm,  prijs € 20,--
• 100 x 150 cm,  prijs € 35,--
• 225 x 150 cm,  prijs € 45,--
• de Nijeveense bootvlag met het formaat 30 x 45 cm, prijs € 15,--
Nieuw in ons assortiment is een vlaggenlijn van 10 meter met daaraan vlaggetjes van 
20 x 30 cm, prijs € 30,--
Wilt u in het bezit komen van een van deze mooie vlaggen, dan kunt u contact met 
ons opnemen. Via j.l.schrotenboer@home.nl of 0618572485.

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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Voor al uw stukadoorswerk

Verbouw/ Renovatie/ 
Keukens/ Badkamers

Klusbedrijf G. Wesselink 
Lijsterstraat 17A 
7948 DJ Nijeveen

Tel. 06 12 41 63 52

KERSTNACHTDIENST NIJEVEEN

Op dinsdag 24 december vindt weer de jaarlijkse kerstnachtdienst Nijeveen plaats. De dienst begint om 
22.00 uur en vindt plaats in Dorpshuis “De Schalle”.
De organisatie ligt in handen van leden van de drie kerken van Nijeveen, maar is nadrukkelijk voor iedere 
Nijevener. Kerst vier je immers samen. Maar wat vieren we eigenlijk met kerst, anno 2019? Naar het ant-
woord op die vraag gaan we opzoek tijdens deze viering.
De viering is een mix van modern en traditioneel; we stellen elkaar vragen en zijn niet bang om daarbij 
ook kritisch te zijn, maar maken ook gebruik van de traditionelere kerstliedjes. 
Bekendere Nijeveners geven antwoord op de vraag wat kerst nou eigenlijk voor hen betekent. Daarnaast 
wordt de muzikale omlijsting verzorgd door verschillende Nijeveense muzikanten. 
Het is een kerstviering voor Nijeveners, door Nijeveners.

KERST-ORATORIUM “LICHT EN VREDE”

Op vrijdag 13 december a.s. vindt in de Gereformeerde Kerk in Nijeveen een muzikale kerstavond plaats. 
De Christelijk Gemengde Zangvereniging Tot Ons Genoegen zal het Kerst-Oratorium “Licht en Vrede” 
uitvoeren.
Meewerkenden zijn: dirigent Bert Gelderman, orgel Gert Jan Raidt, piano Wim Kanis, sopraan Tiny Schaap-
man, fluit Willeke Boer, hobo Arjo Hovenberg en trompet Thoby Lieffers. Roeleke Hoekman zal de gesproken 
tekst uit het oratorium lezen. U kunt het concert gratis bezoeken. 
Na afloop wordt er een schaalcollecte gehouden bij de uitgang. 
Het concert begint om 20.00 uur.
Wij heten u van harte welkom.
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proef, 
geniet & 
beleef

Meppel

De Putstoel 2

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

BEDANKT

Via deze weg wil ik een ieder bedanken voor zijn of haar aanwezigheid op mijn afscheidsreceptie.
Fijn dat jullie er waren. De opbrengst voor de Hartstichting is 242 euro.

Detje Knol-van der Zee 

IJS- EN SKEELERCLUB NIJEVEEN

JAARLIJKSE 
LEDENVERGADERING
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de jaarlijkse 
ledenvergadering op 
Dinsdag 3 december 2019 om 20.00 uur in 
het Clubgebouw van de IJs- en Skeelerclub Nijeveen.

AGENDA
1. Opening
2. Notulen ledenvergadering 11 december 2018
3. Ingekomen stukken
4. Jaarverslag 2018-2019
5. Jaarverslag penningmeester
6. Verslag Kascommissie
7.	 Begroting	2019-2020
8.	 Vaststelling	contributie
9. Bestuursverkiezing
10. Rondvraag
11.	 Uitloting	obligatielening
12.	 Sluiting

Wij hopen u op de ledenvergadering te kunnen 
verwelkomen.

Het Bestuur

LEDEN- EN DONATEURSKAARTEN IJS- EN SKEELERCLUB NIJEVEEN

De komende weken komen we bij u langs met de leden- en donateurskaarten. Tot de ALV kunt u lid wor-
den van de ijsbaan voor het standaardbedrag van 10 euro voor een familie- en 5 euro voor een individueel 
lidmaatschap (boven 16 jaar). Na de ALV, en dus als er ijs ligt, is het lidmaatschap 50% duurder. Als u het 
afgelopen jaar lid was, dan komen we vanzelf bij u langs. Bent u nu nog geen lid en wilt u dat wel worden, 
neem dan contact op met één van de bestuursleden. Hun adressen vindt u op www.skeelerbaannijeveen.nl 

FILM GREEN BOOK, OSCARWINNAAR IN 2019, OP 29 NOVEMBER IN DORPSHUIS DE SCHALLE

Op vrijdag 29 november wordt in Dorpshuis De Schalle de film Green Book gedraaid. 
Deze film won dit jaar de Oscar voor beste film. 
Wanneer pianist Don Shirley in 1962 op zoek is naar een lijfwacht voor zijn tournee 
door het zuiden van Amerika, komt hij in contact met Tony Lip. Samen reizen ze door 
verschillende zuidelijke staten aan de hand van een speciale reisgids (The Green Book) 
die hen informeert over plekken waar Afro-Afrikanen welkom en veilig zijn. Regis-
seur: Peter Farrelly.  Met Viggo Mortensen en Mahershala. 

Aanvang: 20.00 uur. Entree: € 6,00 inclusief pauzedrankje.

Foto: Harm de Boer
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HET WORDT WEER KOUDER! 
De warmtescanners zijn weer op pad 

Misschien heb je ze al gesignaleerd? De warmtescanners van Duurzaam Nijeveen zijn weer op pad. De 
temperatuur gaat naar beneden en dat betekent dat we aan de slag kunnen om woningen door te lichten 
met de warmtebeeldcamera om zo energielekken vast te leggen. De Nijeveners die zich vorig jaar hebben 
aangemeld voor de ‘Warmtescan Actie’, maar door het warme weer van destijds nog niet aan de beurt zijn 
gekomen, worden als eerste benaderd. 

Doe ook mee! 
Heb je je nog niet aangemeld? Voor slechts € 50,- kunt je jouw woning ook laten doorlichten en wellicht 
veel besparen op de energierekening. Op basis van het rapport dat je ontvangt, kun je maatregelen treffen 
om energielekken te dichten. De volgorde van scannen wordt bepaald aan de hand van de binnenkomst 
van de aanmelding. Meer informatie en aanmelden via: www.duurzaamnijeveen.nl.  

Oproep
Wij zijn op zoek naar mensen die willen helpen scannen. Heb je tijd om ’s morgens, samen met een andere 
scanner, op pad te gaan om met de warmtebeeldcamera scans te maken van woningen Nijeveen? Laat 
het ons weten! Je bepaalt zelf hoeveel tijd je wilt besteden. Voor meer informatie kun je bellen met Tinus 
Kikkert (06) 102 86 375.

Met een energieke groet en tot ziens! 
Warmtescan Team 

Duurzaam Nijeveen

KERSTINSTUIF BIJ BLOEMENCENTRUM GIETHOORN

Op vrijdag 13 december houdt Bloemencentrum Giethoorn open huis.
Deze dag is bedoeld om u te laten inspireren en om ideeën op te doen voor Kerst.
We hebben bijna alles in huis, om het in uw huis gezellig te maken! Een ruime keuze in: boeketten,  
arrangementen en cadeauartikelen. En we hebben volop keuze in kerstbomen, o.a. picea conica, nordmann, 
fraseri, omorica, abies.
 
Maar ook voor uw relaties, zakelijk of privé, hebben wij mooie Kerstarrangementen klaar staan, bezorging 
van uw cadeau behoort tot de mogelijkheden.
     
Tip: Bloemen bestellen via onze website: www.bloemeningiethoorn.nl, dat kan! Wij accepteren de Fleurop 
bloemenbon, maar ook de vvv.cadeaukaart en we hebben onze eigen bloemencadeaubon.

De instuif is van 10.00 uur tot 18.00 uur. Voor koffie/thee wordt gezorgd.
Tijdens de instuif ontvangt u 10% contante korting.

Wees welkom! Het belooft een gezellige dag te worden.
Team Bloemencentrum Giethoorn, Bert, Bea en Nadine
Kerkweg 46A  Giethoorn

Bureaus
op maat gemaakt

Het Noteboompje.nl
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Danninge Erve

Danninge Erve Zuid II is het laatste 
stuk van Nijeveen waar nieuwbouw 
plaatsvindt. Deze wijk vormt straks 
de zuidwestelijke rand van het dorp. 
Het is hier landelijk en ruim wonen met 
de stadse voorzieningen van Meppel 
op fietsafstand. In Danninge Erve Zuid 
II is plaats voor ruim honderd woningen, 
maar het dorpse karakter blijft behouden. 
Op de vrije kavels kunnen zowel 
vrijstaande als een twee-onder-een-kap 
woningen een plek krijgen. 
U kunt uw eigen duurzame droomhuis 
laten bouwen!

Informatieavond 
de Schalle

Bent u geïnteresseerd? 
Kom dan naar de informatieavond op 
dinsdag 10 december 2019 
van 19.30-21.00 uur in dorpshuis 
de Schalle, Nieuweweg 27 in Nijeveen

Uw eigen duurzame 
droomhuis bouwen?
Binnenkort start de verkoop van 
10 kavels voor vrijstaande en 
2-onder-1-kap woningen in Nijeveen, 
Danninge Erve.

Meer informatie: 
www.meppel.nl/danningeerve
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Nijverheidsweg 10
7948 NE  Nijeveen

T 0522 49 26 80
F 0522 49 26 74

info@kroesnijeveen.nl
www.kroesnijeveen.nl

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

201811_0796_FIZZ_Lever_adv_DeMolen_01.indd   3 22-11-18   09:27

KOFFIEOCHTEND VROUWEN VAN NU 12 NOVEMBER 2019 

Op dinsdagmorgen 12 november jl. hadden we dr. van Maare op de koffie. Hij is huisarts in de praktijk te 
Kolderveen.Hij ging ons vertellen over zijn hobby als scheepsarts op een groot zeilschip (een driemaster) 
naar Antarctica. Zo’n tocht heeft hij al enkele keren gemaakt. De overtocht van Zuid-Amerika via Vuur-
land naar Antarctica duurt wel 5 dagen. Zodra het schip op volle zee vaart, worden veel mensen zeeziek. 
Wanneer hij geen zieken hoeft te behandelen, helpt hij mee in de keuken en gaat mee op excursie. Hij liet 
prachtige foto’s zien van ijsbergen, afbrokkelende gletsjers, pinguïns, walvissen, albatrossen, zeehonden, 
orka’s, zeeolifanten. Afgewisseld met korte filmpjes om zijn verhaal nog meer kracht bij te zetten. O.a. een 
filmpje over hoe het schip tekeer gaat op de hoge golven en het zeewater over het dek spoelt. 
Op Antarctica bezocht hij o.a. een onderzoekstation van Oekraïne. 
De 58 aanwezige dames hebben een mooie ochtend gehad.
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Agenda
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
  3 dec. Sint Bingo - Buurtkamer - 14.00 uur
  3 dec. Jaarlijkse ledenvergadering IJs- en Skeelerclub - clubgebouw - 20.00 uur
  4 dec.    Klaverjassen en jokeren S.V.N. ‘69 - 20.00 uur
  6 dec. Gezamenlijke 3-gangen maaltijd - Buurtkamer - 12.30 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
10 dec. Sjoelen - Buurtkamer - 14.00 uur 
10 dec. Kerstinstuif Bloemencentrum Giethoorn, Kerkweg 46a - 10.00-18.00 uur
10 dec. Informatieavond Gemeente Meppel; verkoop 10 kavels Danninge Erve - De Schalle - 19.30-21.00 uur
13 dec. Kegelen - Buurtkamer - 14.00 uur 
13 dec.  Kerstconcert “Tot Ons Genoegen” - Geref. kerk Nijeveen
14 dec. Bingo - kantine S.V.N. ‘69 - 20.00 uur
17 dec. De Molen nr. 23
17 dec. Zingen met kinderen van Domijn - Buurtkamer
18 dec. Optreden Crescendo - Buurtkamer - 19.30 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
20 dec. Kerstbingo - Buurtkamer - 14.00 uur
20 dec. Maandsluiting - Buurtkamer - 19.00 uur
20 dec. Oudejaarsconference Rob Favier - Geref. kerk - 20.00 uur
21 dec. Kerstmaaltijd - Buurtkamer - 19.00 uur
21 dec. DOS’46 – Tempo - Sporthal de Eendracht - 20.00 uur
22 dec. Kerst UITNijeveen - Rondom molen De Sterrenberg
24 dec. Optreden “Tot Ons Genoegen”; kerstnachtdienst - Herv. kerk Koekange

BERT 
VISSCHER

Kwekerij en tuincentrum

Kolderveen 21  7948 NG Nijeveen  Tel. 0522-491853

KERSTBOMEN
vanaf € 5,00

Zelf uitspitten/afzagen 
op de kwekerij 
€ 10,00 per boom

www.bertvisschervof.com

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

KERST UITNIJEVEEN 
Zondag 22 december, 14.00-19.00 uur, Rondom molen De Sterrenberg 

Kom heerlijk struinen en geniet van de gezelligheid. Zondagmiddag 22 december wordt rondom molen ‘De 
Sterrenberg’ het kerstspektakel gehouden met meer dan dertig kramen, lekker eten en drinken, kerststuk-
ken, brocante, sieraden en nog veel meer. De Welnootjes zorgen voor de muzikale klanken en de kinderen 
kunnen naar hartelust spelen met de dieren in de dierenweide. 
Ook wordt bekend gemaakt welke straat of buurt de mooiste kerstboom van 2019 heeft gemaakt. Rond 
18.00 uur worden de winnaars van die prachtige UITNijeveen statafel bekend gemaakt. Mis het niet! 
Iedereen is van harte welkom om een bezoekje te brengen, even een kop snert te nuttigen, alvast een 
oliebol te eten en een koopje te scoren op de kerstmarkt. Dit alles in het prachtige decor van de fraai, 
verlichte molen. Tot ziens! 

SVN’69

NIJEVEEN

ALGEMENE 
LEDENVERGADERING 
2019
Hierbij nodigen wij de leden uit tot het 
bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, 
welke gehouden zal worden op 
WOENSDAG 27 NOVEMBER 2019 in ons clubhuis. 
Aanvang 20.00 uur.

AGENDA:
1. Opening
2. Notulen ledenvergadering 2018
3.  Jaarverslag secretaris
4. Verslag penningmeester
5. Verslag kascommissie
6. Vaststellen kascommissie
7. Begroting en vaststellen contributie
8. Ter bespreking: 
 1. Rookbeleid
 2. VOG / Gedragsregels
 3. Criteria ereleden / leden van verdienste
 4. Lidmaatschappen en jubilea
9. Scheidsrechtersbeleid en convenant 
10. Bestuursverkiezing 

-  Aftredend (niet herkiesbaar): Harry Kicken, 
Marjanne vd Berg

- Aftredend (herkiesbaar) : Jaap van der Niet
-  Aantredend: Jarno Westenbrink*,  

Hans van Scheijen*, Monique Schra*
11. Rondvraag
12. Sluiting
* Tegenkandidaten kunnen door tenminste 5 leden 
worden voorgedragen, mits zij hiervan voor de 
vergadering schriftelijk kennis geven aan de secretaris.

Namens het bestuur,
Anneke Oosterhuis, Secretaris SVN’69

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
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Bestelformulier 
feestdagen 2019

GOURMETSCHOTELS
Gourmetgourmet
Vanaf 4 personen 7,50 p.p. ..................
7 soorten vlees, ± 350 gram per persoon
- Duitse bief
- Medaillon
- Slavink
- Kipfilet
- Gehaktschnitzel
- Kipshoarma en hamburger
- Gourmetschotel in kerststijl opgemaakt

Gourmet excellent
Vanaf 4 personen 8,50 p.p. ..................
Een luxere gourmet met 10 soorten vlees 
± 350 gram per persoon 
- Varkenshaas
- Duitse bief
- Brusselse kipfilet
- Shoarma
- Slavink
- Kipfiletschnitzel
- Gehaktschnitzel
- Varkensschnitzel
- Minisaté en shaslick
- Gourmetschotel in kerststijl opgemaakt

Aanvullend pakket
Vanaf 4 personen 4,25 p.p. ..................
- Gesneden uitjes
- Gesneden champignons
- 3 koude sauzen
- 2 soorten salade
- Stokbrood en kruidenboter

KERSTSPECIALS
Kerstslee
± 500 gram 7,95 ..................
Voor 2 personen. Varkenshaasmedaillons 
in champignon pepersaus. 20 minuten 
in voorverwarmde oven op 150 graden.

GA NAAR ONZE WEBSITE VOOR EEN UITGEBREIDER 
ASSORTIMENT. U KUNT OOK VIA ONZE WEBSHOP BESTELLEN. 

Mixgrill sleetje
± 500 gram 7,95 ..................
Voor 2 personen. Varkenshaas, kipfilet 
en biefstuk. 20 minuten in voorverwarmde 
oven op 150 graden.
Biefstuk van de lende
Per stuk 4,35 ..................
 Extra mals ± 175 gram met gratis 
kruidenboter. 
Kerststeak van de varkensfilet
± 200 gram, per stuk 2,98 ..................
Gevuld met spekjes en uitjes  
Cordon bleu van varkensfilet
± 200 gram, per stuk 2,98 ..................
Gevuld met ham en kaas 
Varkenshaas 
± 300 gram, per stuk 4,75 ..................

Meppeler mug gepekeld 
varkensfilet
Per kilo 12,90 ..................  
Kerstham 
Per kilo 11,90 ..................
Mini beenham
Per kilo 11,90 ..................
600 tot 800 gram per stuk

HAPJESSCHALEN 
Populair 8-10 pers. 23,50 ..................
Luxe 8-10 pers. 27,50 ..................
Luxe groot 10-15 pers. 32,50 ..................
Smul plank  44,95 ..................

KERSTROLLADE’S
Boerenrollade
500 gram 4,98  ............... gr. 
Gevuld met gebakken spekjes, gehakt, 
ui en champignons.

Cordon bleu rollade 
500 gram 4,98  ............... gr. 
Gevuld met ham, gehakt en kaasblokjes. 
Vanaf 800 gram tot 1,2 kilo keuze mogelijkheid.
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ROLLADE’S 
Vanaf 1 kilo tot 2 kilo keuze mogelijkheid
Procureurrollade  ...............gr.
Varkensrollade   ...............gr.
Spekrollade  ...............gr.
Fricandeau rollade van de ham (mager)  ...............gr. 
Varkensfiletrollade  ...............gr.
Runderrollade  ...............gr.
Half om half rollade   ...............gr.

PARTYPAN
Partypan grill hapjes
Partypan gevuld met 90 heerlijke hapjes! Slagersbonbons, 
Indische gehaktballetjes, kipkluifjes, gehaktballetjes, 
grillworst en mini kipspiesjes.Geschikt voor 8-10 
personen.
Voor slechts 29,50 ..................
 
Partypan grill hapjes de luxe
Partypan gevuld met 90 heerlijke hapjes! Uitgebreid met 
knapperige stokbroden, kruidenboter, 3 sauzen en 2 
maaltijdsalades: boerenscharrel- en rundvleessalade. Als 
maaltijd voldoende voor 8-10 personen en als hapje voor 
15-20 personen.
Voor slechts 49,50 ..................
 

Partypan beenham/rollade
Partypan gevuld met beenham en/of rollade inclusief 
broodjes en honingmosterdsaus voldoende voor 8-10 
personen.
Voor slechts 35,00 ..................
 
Partypan bami/nasi
Partypan gevuld met bami en of nasi, satéstokjes in 
satésaus, kipkluifjes in piri piri saus, Indische balletjes 
in ketjap saus en varkensreepjes in babi pangang saus. 
Geschikt voor 6 personen.
Voor slechts 39,50 ..................
 
Partypan stamppot
Boerenkool, zuurkool, hutspot. Inclusief 
rookworst,dobbelsteentjes spek, procureurlapje en jus. 
Geschikt voor 6 personen.
Voor slechts 39,50 ..................
 
Partypan kipsaté
Partypan gevuld met 30 kipsatéstokjes.  
Inclusief satésaus en stokbrood. Geschikt voor  
± 10 personen.
Voor slechts 39,50 ..................
 

Voor meer soorten partypannen kunt u kijken op onze 
website/webshop www.slagerijrijkeboer.nl

Egbert & Claudia en het 
team van Marktslagerij 
Rijkeboer, wensen u 

fijne feestdagen en een 
voorspoedig 2020.

Nieuweweg 13A, Nijeveen, 0522 492348 / 06 54900378, www.slagerijrijkeboer.nl

VUL HIER UW GEGEVENS INOPENINGSTIJDEN FEESTDAGEN 2019

AFHALEN

Maandag 23 december   Nijeveen tot ± 16:30 uur
Dinsdag 24 december  Nijeveen tot ± 16:30 uur
Vrijdag 27 december Zwolle (centrum), Nijeveen
Zaterdag 28 december Zwolle centrum
Dinsdag 31 december  Nijeveen tot ±15:00 uur
Donderdag 2 januari Meppel centrum/koedijkslanden
Vrijdag 3 januari Zwolle centrum/Nijeveen
Zaterdag 4 januari Zwolle centrum 

Nieuweweg 13a Nijeveen
Dinsdag 24 december
2e kerstdag 12:00 - 13:00 uur

Naam:  ....................................................................................

Adres:  ....................................................................................

Telefoon:  ................................................................................

Afhaaldatum:  ..........................................................................

Afhaallocatie:  .........................................................................

Bestelformulier kan 

ingeleverd worden tot en met 

zaterdag 21 december 2019.
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Handelsvereniging Nijeveen organiseert 

DECEMBERACTIE 2019
De in december uitgegeven kassabonnen 
van de deelnemende bedrijven zijn geld 
waard! 

Verzamel voor € 50,00 aan kassabonnen, 
doe ze in de decemberactie-enveloppe en 
lever deze in bij een van de deelnemende 
bedrijven. Uw enveloppe is een lot geworden 
tijdens de Decemberactie-Trekking, welke 
bij de jaarlijkse BINGO op 8 januari 2020 
wordt gehouden. Er wordt maar liefs 
€ 1.250,00 aan prijzengeld uitgekeerd!

Deelnemende bedrijven:
• Beau-nette
• Bert Visscher Tuincentrum
• COOP Slomp Nijeveen
• Dekker Klompenhandel Nijeveen
• Grada Bikes
• Kapsalon Berta
• Kisjes Slijterijen
• Knipschuur Sonja

• Marktslagerij Rijkeboer
• ‘t Meuleplein Snack-Plaza & Brasserie
• Ramona’s Hairfashion
• Strijker Brood en Banket
• Tank Service Station Nijeveen

U herkent de deelnemers aan de 
Decemberactie-poster op raam/deur en 
aan de innamedoos op de balie. 
De enveloppen en reglementen van de 
Decemberactie 2019 liggen bij de deelnemende 
bedrijven.

Wij wensen u een fijne, gezellige 
decembermaand en veel succes met 
de Decemberactie 2019! 
Bedankt voor uw deelname.

Handelsvereniging Nijeveen
Commissie Decemberactie

handelsverenigingnijeveen.nl
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SVN’69

NIJEVEEN

Zaterdag 7 december 2019 trekken onze SVN ‘69 
jeugdleden door Nijeveen om loten te verkopen. 
Er zijn mooie prijzen te winnen. De opbrengst van 
deze loten is bestemd voor onze jeugd om o.a. 
voetbalkamp, voetbalschool en trainingsmaterialen 
mogelijk te maken. Beloont u de inzet van deze 
voetballers door loten te kopen?

DENKT U AAN CONTANT GELD
ALVAST BEDANKT

JAARLIJKSE 
VERLOTING

1 lot €2,50

Trekking tijdens 
Nieuwjaarsreceptie

4 januari 2019

Wij zorgen dat uw Toyota een echte Toyota blijft

Waar u uw Toyota ook gekocht heeft
Onze APK is echt ‘all inclusive’. Wij rekenen geen extra kosten voor afmelding of een emissietest. 
De APK keuring staat los van het onderhoud van uw Toyota. Er worden geen andere werkzaamheden 
verricht en dus ook geen extra kosten gemaakt, tenzij uw auto niet aan de keuringseisen blijkt te 
voldoen. In dat geval vragen wij altijd eerst uw toestemming om de reparatie uit te mogen voeren.

APK écht voor een vaste lage prijs

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

2995
all-inЭ
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Dorpsstraat 4
Nijeveen

Jan Bouwknegt

www.jaboschilderwerken.nl

ROB FAVIER - OUDEJAARS  CONFERENCE 2019
vrijdag 20 december 2019 - 20.00 - Nijeveen Gereformeerde kerk, Dorpsstraat 7
 
Oudejaarsconference 2019: “Rob knoopt de eindjes aan elkaar”
Aan het einde van een jaar waarin een paar hele grote onderwerpen steeds in het nieuws kwa-
men en een heleboel andere niet, probeert Rob weer een rode draad te ontdekken, want hij 
kan er geen touw meer aan vastknopen. Klimaat en stikstof, Boris en de EU, de steeds grotere 
verschillen in ons land: het leven lijkt soms wel een touwtrekwedstrijd. Maar wie trekt er nu 
aan het langste eind? Dat is een zoektocht waar je even voor moet gaan zitten en waar kun 
je dat beter doen dan bij de zesde oudejaarsconference van Rob? Ook dit jaar heeft hij in een vlaag van 
verstandsverbijstering toegezegd weer een voorstelling te maken. Hij wist niet waar hij aan begon, maar 
wie weet dat eigenlijk wel? Sinds hij in 2013 voor het eerst gevraagd werd om een conference te schrijven, 
die op tv werd uitgezonden, is het niet meer gestopt. Dat zegt genoeg! Veel plezier, rake liedjes en vier 
topmuzikanten zijn de ingrediënten voor zes avonden terug- en vooruitkijken, verspreid over het hele land. 
Dus je hebt geen excuus meer om thuis te blijven omdat het te ver weg is... Rob neemt je op sleeptouw 
zonder je aan het lijntje te houden en wordt daarin bijgestaan door Jan Willem van Delft/Bas Gankema op 
piano, Mark Dekkers op (contra)- bas, Paul van der Feen/Thieme Schipper op saxofoon/klarinet en Steven 
Favier op drums.
Rob Favier (niet zelden ‘de zingende dominee’ genoemd) heeft een geheel eigen stijl van optreden. Naast 
het verzorgen van diensten en samenkomsten, waarin hij zowel zingt als spreekt, doet hij ook (avondvul-
lende) voorstellingen met een hoog cabaretgehalte. Hij komt op zeer veel verschillende gelegenheden en 
schrijft ook regelmatig voor anderen. Verder verzorgt hij een maandelijkse column in het Friesch Dagblad 
en twee overdenkingen per week voor Groot Nieuws Radio. Er zijn zeven CD’s van hem verschenen, twee 
boeken en een songbook. Maar de oudejaarsconference is een speciaal geschreven voorstelling om samen 
het jaar uit te zwaaien..
De kaartverkoop voor “Rob knoopt de eindjes aan elkaar” is inmiddels van start gegaan.
Aanvang 20.00 uur. Er is een pauze.
Kaarten zijn verkrijgbaar via www.events4christ.nl of 0297-237172 of in de Gereformeerde kerk en bij het 
kosters echtpaar Cornelis en Hillie Hoekman, 0522-492095 of op 06-11956760

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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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!

OPBRENGST COLLECTE ALZHEIMER NEDERLAND 

De collecte van Alzheimer Nederland heeft in Nijeveen in de week van 4 t/m 9 november 2019 € 1446.50 
opgebracht. De organisatie bedankt hiervoor alle gevers en collectanten.

Voor een toekomst zonder dementie
Aandacht voor dementie is noodzakelijk, want 1 op de 5 mensen krijgt dementie. Op dit moment leven 
ruim 280.000 mensen in Nederland met deze ziekte. De verwachting is dat het aantal mensen met demen-
tie explosief stijgt naar ruim een half miljoen (!) in 2040. Daar moet iets aan gedaan worden. Met meer 
onderzoek komen we dichter bij een toekomst zonder dementie voor onze kinderen én kleinkinderen. 

Opbrengst
De collecteweek draagt hier in belangrijke mate aan bij. Alzheimer Nederland bedankt iedereen in  Nijeveen 
die hieraan heeft meegeholpen.

Doneren nog steeds mogelijk
Collectant gemist, maar nog wel willen bijdragen? Ga naar www.onlinevooralzheimer.nl en doneer in de 
bus van Alzheimer Nederland.

Volgend jaar ook meehelpen?
Wilt u in 2020 ook uw steentje bijdragen door mee te helpen als collectant? Alzheimer Nederland is hier 
blij mee. U kunt zich opgeven via www.alzheimer-nederland.nl/collecteren of bij: Hilly Benak tel.492001 
of Betsy Wamsteeker tel. 492048

BIBLIOTHEEK NIJEVEEN

Wist u dat er in de bibliotheek in Nijeveen weer nieuwe boeken zijn die, naast de reguliere collectie, tij-
delijk te leen zijn? Er kan gekozen worden uit Waar gebeurde verhalen, Romans, Spannende boeken en 
Streekromans.
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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

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

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

Schoonheidsinstituut                               IPL ontharing 
Acne behandelingen     Elektrisch ontharen 
Massages            Huidverbetering 
Zonnestudio                                      Bijouterie 
 
 

 
     BEN JE AL KLAAR VOOR DE 

FEESTDAGEN? 
 

 Ervaar één van onze heerlijke en verkwikkende 
Gezichtsbehandelingen op een ontspannen manier met 

maximale huidverbetering! 
 

Natuurlijk met veel liefde voor JOUW huid. 
Je huid verdient het!! 

 
 

Wij hebben HEEL veel aantrekkelijke 
cadeautjes, maar ook cadeaubonnen…. 

 
 

Dorpsstraat 16, Nijeveen  ~ 0522–492315 / 06-23157871  
Website: www.beau-nette.nl  ~  E-mail: info@beau-nette.nl 
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 Ervaar één van onze heerlijke en verkwikkende 
Gezichtsbehandelingen op een ontspannen manier met 

maximale huidverbetering! 
 

Natuurlijk met veel liefde voor JOUW huid. 
Je huid verdient het!! 

 
 

Wij hebben HEEL veel aantrekkelijke 
cadeautjes, maar ook cadeaubonnen…. 

 
 

Dorpsstraat 16, Nijeveen  ~ 0522–492315 / 06-23157871  
Website: www.beau-nette.nl  ~  E-mail: info@beau-nette.nl 

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
Noteboomstraat 68   Meppel 
T 0522 255449   drukkerij@kleen.nl

w
w

w
.k

le
en

.n
lAlles voor uw club!

Reclameborden
Textieldruk
Clubbladen

Lotenbloks
Websitebouw
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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

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.

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



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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Site: www.heroldpouwels.nl 
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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. 



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




