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Knipschuur

Annerie
KREMER
uitvaartzorg

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

0522 - 245021

Hairstylist
Sonja van der Linde

Dag en nacht bereikbaar
www.kremeruitvaartzorg.nl

BERT
VISSCHER
Kolderveen 21 Nijeveen
Tel. 0522-491853

BEPLANTING:

DE MOLEN

Heesters, bomen, vaste planten,
klimplanten, vijverplanten

DIERVOEDERS:

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

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

Aangenaam verrassend!
Een sfeervol adres voor elk feest of bijeenkomst

Samen maak je het verschil

Samen maak je
het verschil

Kwekerij en Tuincentrum

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

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

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

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

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

www.bertvisschervof.com

Dorpshuis

DE SCHALLE
Nieuweweg 27

7948 AA Nijeveen

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

www.bouwknegtrietdekkers.nl

Uw
ontmoetingscentrum

Bakkerij
Strijker

Vraag vrijblijvend
inlichtingen:

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

Jeannet Altena

www.strijkerbrood
enbanket.jouwweb.nl

Samen maak je het verschil

GEVRAAGD
OUD IJZER EN
METALEN

METAALHANDEL

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

   tel. 0522-491422

zonne-energie

www.rkinstallatietechniek.nl

BEGIN DE DAG
GOED
MET BROOD
VAN

h.strijker@online.nl

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

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

Café Restaurant

v.o.f.

De Otterskooi

VCA gecertificeerd

Dwarsgracht
Rembrandtstraat 38
Nijeveen
0522 491864
jan@onsnijeveen.nl

Glasbewassing binnen / buiten

Onderhoud kantoren, bedrijfsgebouwen etc.

Verwijdering van graffiti en kauwgom
Reiniging van zonnepanelen
Rioolreiniging en ontstoppingen
Verkoop o.a. stof- / waterzuigers /
schrobmachines Numatic, Nilfisk,
alle toilet- / schoonmaakartikelen o.a. Vendor,
Gojo, Taski

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

gezelligheid,
rustieke omgeving,
menselijke maat

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

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

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

Bedrijfsfeesten, dorpsfeesten,
familiefeesten

en bovenal kwaliteit

Ontwerp en opmaak

Ontwerp

Gevelreiniging / renovatie

Wij verzorgen de vormgeving en lay-out van o.a. huisstijlen, logo’s, magazines, advertenties en websites.
Voor al uw grafische communicatie, van concept tot afwerking, kunt u bij ons terecht.

Voor meer info bel/mail
voor een vrijblijvende offerte.

Gezamenlijk meer dan
75 jaar ervaring in uitvaarten.

drukkerij@kleen.nl | www.kleen.nl

Voor al uw praktische klussen in en om het huis
Gert Strijker, Van Veenlaan 21, 7948 AB Nijeveen
Tel: 0522-492099 of 06-51384374
E-mail:klussenbedrijf@klusjesenzo.nl
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Uitvaartverzorging

Noteboomstraat 68 | 7941 XA Meppel | T 0522 255449

Klussenbedrijf

-,

De uitvaartverzorger voor Meppel en omstreken

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

7941 XA Meppel

De volgende Molen verschijnt op 14 januari 2019.
Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk
woensdag 8 januari e-mailen naar:
demolen@kleen.nl

EENZAAMHEID

WAT IS DAT?

telefoon 0522 255 449

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

HOE HERKEN JE HET?

Bij eenzaamheid denken we vaak aan senioren die niet meer zo mobiel zijn, daardoor contacten gaan missen en in de eenzaamheid belanden.
Maar dat is wel een eenzijdige benadering van eenzaamheid.
Wat is eenzaamheid? Als je onder deze omstandigheden moet leven spreken we van eenzaamheid:
a. eenzaamheid heeft te maken met tekorten in de sociale relaties;
b. eenzaamheid is een gevoel wat mensen hebben;
c. eenzaamheid is niet gelijk te stellen met alleen zijn;
d. eenzaamheidsgevoel is onplezierig en bedrukkend.
Eenzaamheid heeft niets met leeftijd te maken. Ook onder jongeren groeit tegenwoordig de eenzaamheid.
We hebben allemaal begrip voor mensen die een eenzaam bestaan hebben. We zouden er allemaal wel
wat aan willen doen. Zeker in deze tijd voor kerst. Maar hoe doe je dat? Hoe herken je eenzaamheid? Wie
ben ik, dat ik daar mensen op kan aanspreken?
Allemaal vragen waar we wel wat mee zouden willen, maar waarvoor we niet weten hoe we de eerste
stap moeten zetten.
Als we wat willen doen aan eenzaamheid moeten we in de eerste plaats eenzaamheid herkennen. Het is
ook goed om te weten hoe we de eerste stappen zetten om na de herkenning actie te ondernemen.
Deze zaken komen in het kerkcafé aan de orde op dinsdag 21 januari 2020.
De avond begint om 20.00 uur in De Schalle.
We hebben die avond deskundige inbreng van Willie Oldengarm. Willie is adviseur “Eén tegen eenzaamheid” van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS).
Iedereen is van harte welkom op deze avond. De avond verplicht je niet om actief met eenzaamheid aan
de slag te gaan. Het is voor alle belangstellenden.
Namens het kerkcafé: Klaas Neutel, 0612448015

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

DE MOLEN
Wij wensen iedereen

Prettige Kerstdagen
en een

Gelukkig Nieuwjaar

Bouwbedrijf
Opdrachtgever
Project

: 743 Bouwbedrijf Heran v.o.f.
: Reclamebord

Datum
Opdrachtnummer
Uitvoering
Ontwerp

:
:
:
:

Versie
Schaal

: 01
:1:9

03-12-2009
743B011009
Enkelzijdig voorzien van reclame gedecoreerd in vinyl
Jurjens / JM

H ER AN
Voor al uw:
• nieuwbouw • verbouw •
• onderhoud •
• levering bouwmaterialen •

Wij wensen u een
gezond en
knallend
2020

v.o.f.
Bekijk onze website:
www.bouwbedrijfheran.nl
Andries Wagter
Tel. 0521-512322
06-51265084

Herald Hopman
Tel. 0522-491156
06-51757172

Meppel
De Putstoel 2
0522 255923

info@kisjes-slijterijen.nl
kisjes-slijterijen.nl

1200 mm x 750 mm

VROUWEN VAN NU LEDENAVOND DONDERDAG 21 NOVEMBER 2019
Hans Meijering uit Meppel gaf een lezing over autisme en hoe je daarmee moet omgaan. Hij begon in de
PMS kleur
: 165
c
jaren
70 als
onderwijzer
op een lagere school. Toen werd er nog weinig aandacht aan geschonken. Later is
Vinyl kleur
: Avery 910 Dark Orange
hij
kinderen
met autisme gaan begeleiden en dat doet hij nog steeds, ondanks dat hij al met pensioen is.
RAL kleur
:Hij heeft plezier in het resultaat wat hij behaalt.
PMS kleur
Vinyl kleur
RAL kleur

: 314 c
: Oracal 951 - 553 lagune
:-

MUSICAL JONA IN NIJEVEEN EN ACTIE VOOR KINDEREN IN DE KNEL
Op zondag 23 februari 2020 komt er een echte theatergroep naar Nijeveen om binnen 1 dag een musical over Jona met kinderen tussen 4 en 12 jaar in te studeren.
Iedereen krijgt een rol in de musical, waarbij de musical wordt gedragen door professionele spelers. De voorstelling is aan het einde van de dag en belooft heel mooi
te worden. Familie, vrienden, buren, allemaal welkom bij de voorstelling! Iedereen
mag kosteloos meedoen. Geven jullie je op? Dit kan via jonanijeveen@gmail.com.
Wil je meer weten? Laat het ons weten of kijk op www.facebook.com/jonanijeveen/
De kosten die de theatergroep ‘De Vliegende Speeldoos’ maakt wil Kerk in Actie voor
ons betalen. In ruil daarvoor verzamelen wij geld in voor Kinderen in de Knel. Veel
kinderen en jongeren staan er alleen voor in het leven zonder de bescherming van volwassenen. Kinderen in de knel zet zich in voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties, zoals voor straatkinderen en
werkende kinderen. Hun rechten moeten nageleefd worden, zoals hun recht op onderwijs. Op de dag van
de uitvoering overhandigen wij het geld aan kerk in actie en zij zorgen ervoor dat het bij de kinderen en
jongeren terecht komt.
Tot 23 februari verzamelen we zoveel mogelijk geld. Wij staan onder andere op de kerstmarkt op zondag
22 december met leuke acties. Komen jullie ook?
Hopelijk tot 22 december en 23 februari!
Ank Bouwknegt, Linda Huisman, Marianne Polinder,
Alida Prins en Ranita Slijkhuis

DE MOLEN

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Wij bedanken alle adverteerders en tekstschrijvers
en wensen iedereen Prettige Kerstdagen
en een Gezond en Succesvol 2020

MEULEKIEKERS PROLONGEREN DE NIJEVEENSE
KENNISQUIZ
Voor de 9de editie van de Nijeveense Kennisquiz streden maar liefst 31
groepen voor de Eeuwige Roem en de inmiddels felbegeerde beker.
Zoals de presentator van de quiz, Bert Lucas, al zei: het is een jaarlijks
evenement waar je bij moet zijn geweest!
De spanning liep de hele week voorafgaand aan de quiz al flink op
in het dorp. In groepsapps nieuwsfeiten uitwisselen, alle Molens van
het afgelopen jaar nog even nalezen, een extra rondje op de fiets
door het dorp, nieuwe straatnamen uit het hoofd leren en het aantal
eikenbomen van Kolderveen nog even tellen. En dan maar hopen dat
er een vraag over gesteld wordt.
Op vragen als: “Hoe heette de voormalige camping aan de Tusssenboersweg?” of “Wie was de kampioen
klumpen dit jaar?” was niet op gerekend. Dat Ruldof de tweede naam van de bekende Nederlander Peter
R. de Vries is, was ook niet bij iedereen bekend, terwijl elke deelnemer hem kent van TV.
Na elke 20 vragen werd er een pauze ingelast, waarbij de jury de gelegenheid werd gegeven de antwoorden
na te kijken. Hierna werden de 20 vragen met de juiste antwoorden doorgenomen. De hilariteit was groot,
de “o ja natuurlijk” of “ach dat wist ik eigenlijk ook wel” was niet van de lucht en toen “Vrouwkes” van
de “Snollebollekes” uit de speakers kwam werd er volop meegedeind. Na elke ronde werd er een tussenstand gegeven, waaruit bleek dat het verschil al in de eerste ronde was gemaakt met 4 punten. Gelukkig
hield Bert Lucas de spanning erin. “Maar toch is het ze weer gelukt: de Meulekiekers won met uiteindelijk
3 punten verschil”.
De volledige eindstand is:
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Meulekiekers
Jeugdcommissie SVN69
Dubbelblok 1
IQ
Oranjevereniging
Gratis Bier aan de Bar
Maisgirls
Startups
Komt wel goed
Tisseus2
DVN

52
49
45
45
43
42
42
42
41
40
39

12
13
14

18

Geen Idee
Never Give Up
Feestbeesten
Tisseus 1
Ongeregeld
Van alle markten thuis
Hillie Billies
Pinten boven Punten
Vrouwen van Nu
Jeanet geeft een rondje
Meulekiekers 2.0

38
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33
33
33
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30
31

Barodij
eNBeBeetjes
Eindelijk Bijker ook
Dubbelblok 2
Tussen de Poalties
WIN
t Zal wel
Roekelozen
Survivalcommissie

De Meulekiekers

Met dank voor uw vertrouwen
wensen wij u fijne kerstdagen en
in alle opzichten een goed 2020 toe.

Dorpsstraat 13, 7948 BL Nijeveen
Tel. 0522 - 491208

32
32
32
31
30
29
28
25
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DE MOLEN
DANSLESSEN IN DE SCHALLE EN MEER...  

Hebt u ook zo genoten van de dansles van Henk Hulzebosch tijdens de knijpkattenroute?
Is het dansvirus weer aangewakkerd? Dan is hier uw kans... We starten op 21 januari met dansles in de Schalle,
dit in samenwerking met Welzijn Ouderen Nijeveen.
U kunt zich individueel opgeven, de kosten zijn € 80 per persoon voor 10 lessen. Ervaring is niet nodig, ook om
uw danskunsten weer op te frissen bent u van harte welkom!
U kunt zich opgeven bij Aafke Bouma op 06-50844365 of per mail: info@dhdeschalle.nl. Aanvangstijd is 20.00 uur.  
Alvast wat agendapunten voor volgend jaar;
15 februari 2020      	 Klaverjas- en Pokeravond   	 aanvang 20.00 uur
4 april         	2020   	 Bingo                                   	 aanvang 20.00 uur
24 april      	 2020     	 Harm en Roelof                  	 aanvang 20.00 uur
Wist u dat u in de Schalle kunt pinnen? Dus voor een evenement hoeft u niet langs de pinautomaat! Stuk
makkelijker voor u en ons!
De activiteitencommissie

NIEUWE EXPOSITIE IN DE SCHALLE

Vanaf 10 december is er een nieuwe expositie te bezichtigen in de Schalle! Ditmaal van de Nijeveense Alice
Kroes-van Dijk. Ze stelt zich hieronder aan u voor; Mijn passie is schilderen! Ik schilder in opdracht, dan heb ik
altijd een origineel ontwerp. Mijn stijl is losse toets, en ik probeer zo dicht mogelijk bij het onderwerp te komen.
Doordat ik graag in opdracht werk, heb ik 1 vaste prijs vastgesteld en het is laagdrempelig en zit ik nooit zonder
opdracht. De prijs is € 200 voor alle formaten en met of zonder baklijst.
Je kunt mij een foto sturen via Social Media, of mail dirkenalice@hotmail.com of bellen op 06-17727069
Hartelijke groet, Alice

TTV DETO ORGANISEERT TWEE KENNISMAKINGSTRAININGEN BIJ DE VERENIGING

TTV Deto en Meppel Actief & Gezond organiseren op woensdag 8 en 15 januari van 10.00 tot 12.00 uur in
Sporthal de Eendracht (Nieuweweg 4 te Nijeveen) twee kennismakingstrainingen voor dames en heren van 55+
met of zonder tafeltenniservaring. Door dit initiatief maakt men op een laagdrempelige manier kennis met de
tafeltennis sport.
De tafeltennistweedaagse moet een begin zijn om de doelgroep in beweging te laten komen. Uit verschillende
studies is gebleken dat bewegen cruciaal is voor de gezondheid van het menselijk lichaam. Bewegen kan voor
de doelgroep van een nog groter belang zijn, bewegen kan deels preventief werken tegen dementie. Tafeltennis zou volgens verschillende studies de beste preventie zijn tegen dementie. Dat komt omdat je tijdens het
tafeltennissen verschillende delen van de hersenen gelijktijdig gebruikt.
Wilt u deelnemen aan de kennismakingstrainingen? De trainingen zijn geheel gratis en aanmelden kan door te
bellen naar 06-13702656 of een mail te sturen met uw naam naar liane.meppel@sportdrenthe.nl
Voor meer informatie en activiteiten over Meppel Actief & Gezond verwijzen wij u door naar onze website
(www.meppelactief.nl), instagram, twitter en facebook pagina.

CHRISTELIJKE BASISSCHOLEN IN DRENTHE STARTEN CAMPAGNE: ‘’NORMEN EN WAARDEN
ZIJN TIJDLOOS, TOCH?’’

De Christelijke stichtingen voor primair onderwijs en kinderopvang in Drenthe hebben de handen ineen geslagen om zich hard te maken voor het behoud van verdraagzaamheid in de samenleving. Samen willen de
stichtingen het goede voorbeeld geven aan de jongste generatie van 0-13 jaar. Dit doen ze door een provincie
brede campagne op te zetten.
Normen en waarden staan bij ons centraal
De wereld verandert, maar normen en waarden raken nooit uit de tijd. Dat is de boodschap die de onderwijsstichtingen CKC Drenthe, PCBO Meppel, Tref, Viviani, PricoH, Fiers en Quadraten uit willen dragen met de campagne. In hun nieuwe commercial op RTV Drenthe staan normen en waarden centraal. Albert Velthuis, voorzitter
College van Bestuur CKC Drenthe: ‘’Op onze kindcentra leren we kinderen niet alleen basiskennis, maar ook om
samen op te trekken, waardering te tonen voor de ander en verantwoordelijk te zijn voor hun eigen gedrag’’.
#Kindcentraalindrenthe
De campagne bestaat uit een promotiefilm, reclameborden in de provincie, een social media campagne en
uitingen op en rond de verschillende kindcentra.
Daarnaast is er een website gemaakt: www.kindcentraalindrenthe.nl waar alle stichtingen en kindcentra te
vinden zijn. PCBO bestuursvoorzitter, Herman Langhorst: ‘’Wij vinden het belangrijk om ons gezamenlijk in te
zetten voor een samenleving die staat voor betrokkenheid, aandacht, gelijkwaardigheid en geborgenheid. Daar
staan we voor en dat willen we uitdragen, niet alleen op onze kindcentra, maar ook naar buiten toe.

DE MOLEN

Nijeveen

Stichting Welzijn Ouderen

Nieuwjaarsreceptie
Woensdag 8 januari 2020
aanvang 13.30 uur
(zaal open om 13.00 uur)

Thomasvaer en Pieternel zullen het jaar 2019
in dichtvorm weer voorbij laten komen.

Hierna kunnen we genieten van een optreden van de

Flageolettes
Muziek van vroeger tot nu, van tango tot
jazz, van Nederland tot Zuid-Amerika
en via Rusland weer terug.
Dit mag u niet missen.

Natuurlijk is er weer koffie en thee met knieperties en een
consumptie in de pauze.

Entree € 5,- p.p.

DE MOLEN

Ramona’s

Hairfashion

wenst u

Wij bedanken al onze klanten voor
het in ons gestelde vertrouwen
en hopen u ook in 2020 weer
van dienst te kunnen zijn.

Fijne Feestdagen
en een

Goed Uiteinde

Namens alle medewerkers
wensen wij u

prettige kerstdagen
en een

gezond 2020!!
Wilhelminastraat 10
7948 AR Nijeveen

Tel. 0522 47 52 01
Tel. 06 207 99 440

www.rkinstallatietechniek.nl
NIEUWS VAN DE DORPSVERENIGING
Bibliotheekvoorziening Nijeveen gewaarborgd in 2020
In verband met de bezuinigingen die de Bibliotheek Meppel wil
doorvoeren zijn er in de afgelopen maanden een tweetal gesprekken geweest tussen de leiding van de Bibliotheek Meppel en een afvaardiging van de vrijwilligers die het servicepunt van de bibliotheek
in Nijeveen draaiende houden. Het bestuur van DVN heeft de vrijwilligers ondersteund in deze gesprekken.
Vanaf het moment dat de bibliotheek aan het Binnenveen (De Nije Stee) dreigde te verdwijnen heeft DVN
zich ingezet voor ten minste een servicepunt in Nijeveen.
In het eerste gesprek leek het erop dat de bibliotheek Meppel van het servicepunt af wilde. Natuurlijk
hebben de vrijwilligers en het bestuur van de DVN zich hier tegen verzet. Daarbij kregen we steun van de
politiek. Ook de gemeenteraad wenst dat de huidige bibliotheekvoorziening in Nijeveen gehandhaafd blijft.
Het tweede gesprek verliep geheel anders. Het begon al met de mededeling dat de voorziening in 2020
gehandhaafd zou blijven op het huidige niveau. Dat haalde natuurlijk meteen al de kou uit de lucht. Maar
2020 is nog geen 2021 en verder. Onder een aantal voorwaarden kan het servicepunt in Nijeveen ook in
2021 en verder doorgaan. Het servicepunt moet dan ingebed worden in de sociale structuur in Nijeveen. Het
moet een functie krijgen die breder is dan alleen het uitlenen van boeken en andere tekstdragers. Het moet
een functie krijgen die de contacten tussen burgers bevordert. Het zou bijvoorbeeld een functie kunnen
hebben in het bestrijden van eenzaamheid doordat mensen elkaar kunnen ontmoeten in de bibliotheek,
samen een kopje koffie kunnen drinken en er ruimte is voor gesprek. De bibliotheekfunctie kan een functie
vervullen bij laaggeletterdheid en het bevorderen van het werken met digitale middelen.
De vrijwilligers willen zich hier graag voor inzetten en het bestuur van de DVN wil hen daar graag bij ondersteunen. Zo kan ook de bibliotheekfunctie na 31 december 2020 blijven bestaan!

DE MOLEN

OOK IN 2020 ZIJN WE U GRAAG WEER VAN DIENST!

WIJ WENSEN U PRETTIGE FEESTDAGEN EN
EEN GEZOND EN GELUKKIG NIEUWJAAR
T: de Wijk 0522 - 440 473

Stotijn

notariaat & mediation

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

altijd scherp!

info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

Marktslager

RIJKEBOER
Ons bestelformulier feestdagen 2019
ligt weer voor u klaar!!!
U kunt uw bestelling ook plaatsen
in onze webshop,
www.slagerijrijkeboer.nl
Tevens bestaat er de mogelijkheid
dat u uw bestelling kunt afhalen
2de kerstdag aan de zaak
(Nieuweweg 13 a Nijeveen)
tussen 12.00 en 13.00 uur.
Egbert & Claudia en het team van
slagerij Rijkeboer wensen u

Fijne Feestdagen
en een

Voorspoedig 2020

Wij wensen u

Prettige Kerstdagen
en een

Goed en Gezond

2020
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

DE MOLEN

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

Fijne Kerstdagen
en een

Mooi Gekleurd 2020
Wij wensen
Wij bezorgen
ook in uNijeveen

fijne feestdagen en een bloemrijk 2020

Dorpsstraat 4
Nijeveen

www.jaboschilderwerken.nl

Agenda
17 dec.
18 dec.
18 dec.
18 dec.
18 dec.
19 dec.
20 dec.
20 dec.
20 dec.
20 dec.
20 dec.
21 dec.
21 dec.
22 dec.
22 dec.
24 dec.
24 dec.
27 dec.
27 dec.
28 dec.
29, 30 dec.
29-31 dec.
4 jan.
5 jan.
8 jan.
8 jan.
8 jan.
10 jan.
11 jan.
14 jan.
21 jan.
22 jan.

Zingen met kinderen van Domijn - Buurtkamer
Optreden Crescendo - Buurtkamer - 19.30 uur
NCV; Kerstavond - De schalle - 19.45 uur
Klaverjassen en jokeren S.V.N. ‘69 - 20.00 uur
Uitvoering Projectkoor Kolderveen - Herv. kerk Kolderveen - 20.30 uur
Vrouwen van Nu : Kerstavond - De Schalle - 20.00 uur
Kerstbingo - Buurtkamer - 14.00 uur
Maandsluiting - Buurtkamer - 19.00 uur
Kerstconcert Chr. Mannenkoor Steenwijk - Grote kerk, Steenwijk - 19.45 uur
Oudejaarsconference Rob Favier - Geref. kerk - 20.00 uur
Uitvoering Projectkoor Kolderveen - Clemenskerk Havelte - 20.00 uur
Kerstmaaltijd - Buurtkamer - 19.00 uur
DOS’46 – Tempo - Sporthal de Eendracht - 20.00 uur
Kerst UITNijeveen - Rondom molen De Sterrenberg
Kerstconcert De Liesterkrallen / De Bricksanghers - Clemenskerk Havelte - 15.00 uur
Optreden “Tot Ons Genoegen”; kerstnachtdienst - Herv. kerk Koekange
Kerstnachtdienst; org. drie kerken van Nijeveen - De Schalle - 22.00 uur
Oliebollen quiz - Buurtkamer - 14.00 uur
Alg. Ledenvergadering SVN'69 - clubhuis - 20.00 uur
Henk Hofmantoernooi - Sporthal De Eendracht - 9.00 uur
Oliebollenrevue
Oliebollenactie De Brincksanghers - De Veldkei Havelte - 29 dec. v.a. 13.00 uur; 30-31 dec. v.a. 9.00 uur
DOS’46 – Fortuna/Delta Logistiek - Sporthal de Eendracht - 20.00 uur
Nieuwjaarsconcert Brincksanghers - De Veldkei, Havelte - 14.30 uur
Nieuwjaarsreceptie St. Welzijn Ouderen - De Schalle - 13.30 uur
Decembertrekking/Bingo; Handelsvereniging Nijeveen
Klaverjassen en jokeren S.V.N. ‘69 - 20.00 uur
Jaarlijkse ledenvergadering en nieuwjaarsborrel Oranjevereniging - Rest. De Nije - 20.00 uur
Dagmarathon Klaverjassen en jokeren S.V.N. ‘69
De Molen nr. 1
Kerkcafé; eenzaamheid - De Schalle - 20.00 uur
Klaverjassen en jokeren S.V.N. ‘69 - 20.00 uur

DE MOLEN

wenst iedereen prettige kerstdagen
en een gezond 2020!

DE MOLEN

DE MOLEN

bedankt haar opdrachtgevers voor het bemiddelen bij de verkoop, verhuur of aankoop
van hun woning en/of verkoop van bedrijfsobjecten/beleggingen en wenst iedereen

Prettige Feestdagen en een Gelukkig 2020
Anserweg 3
Uffelte

Boverhofsweg 4
Koekange

Braamspinner 14
Meppel

Citroenvlinder 9
Meppel

Citroenvlinder 114
Meppel

Concordiastraat 67
Meppel

Dorpsstraat 25
Nijeveen

Energieweg 7
Nijeveen

Engelgaarde 19
Meppel

Hellingstraat 8
Ossenzijl

Het Nieveen 5
Nijeveen

Kampen 15
Meppel

Karspelstraat 16
Nijeveen

Karspelstraat 24
Nijeveen

Kerkplein 12
Meppel

Kerkplein 17
Meppel

Kolderveen 6
Nijeveen

Marktstraat 2
Meppel

Merelstraat 19
Nijeveen

Nijerwalstraat 8
Zwolle

Noteboomstraat 3
Meppel

Oosterlaan 23
Darp

Oostwijkstraat 9
Steenwijk

Paterswoldsweg 748
Groningen

Prinsesseweg 12
Koekange

Rembrandtstraat 1C
NIjeveen

Thorbeckestraat 3a
Heerenveen

Valeriaan 56
Meppel

Vuurvlinder 23
Meppel

Westercluft 69
Steenwijk

Wethouder Vosstraat 78
Wanneperveen

Nijverheidsweg 15 | 7948 NE Nijeveen | 0522-490434 | info@aarninkmakelaars.nl

DE MOLEN

PRETTIGE FEESTDAGEN &
EEN GEZOND EN GELUKKIG

NIEUWJAAR

VAN DER LINDE MEPPEL
Meppel, Blankenstein 290, 0522-491258, toyota-meppel.nl

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

info@andrehopman.nl Energieweg 3, Nijeveen
+31 654 326 405 www.andrehopman.nl

wenst u

Prettige Kerstdagen
en een

Voorspoedig 2020!
Ook in 2020
staan wij voor u klaar.
Dorpsstraat 149 7948 BP NIJEVEEN
Tel: 0522 492967 of 06 53 961 998

www.rietdekkersbedrijfrenebouwknegt.nl

Fijne Feestdagen
&

EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

DE MOLEN

URZO
WONINGINRICHTING
Damesmode
Slaapcomfort
PROJECTINRICHTING
Bedrijfskleding

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECTSTOFFERING

Regenkleding

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

KERSTCONCERT “DE LIESTERKRALLEN” EN DE “DE BRINCKSANGHERS”
Op zondag 22 december geven het vrouwenkoor De Liesterkrallen en het mannenkoor “De Brincksanghers”
een kerstconcert in de Clemenskerk in Havelte.
De Clemenskerk is vanwege de sfeer en prima akoestiek een geliefde locatie om een concert te geven.
Het vrouwenkoor “De Liesterkrallen” is in 1988 opgericht in Havelte. Nu zijn er ook veel leden uit de wijde
omtrek. Het koor heeft zo’n 55 leden. Plezier in het zingen is belangrijk en ook het goede onderlinge
contact. Het koor heeft een veelzijdig repertoire van licht klassiek tot musical en zingt zowel a-capella als
met begeleiding. Als u wilt genieten van een prachtig, afwisselend kerstconcert dan bent u op zondag 22
december hartelijk welkom in de Clemenskerk, Uffelterkerkweg 1 in Havelte.
Het concert begint om 15.00 uur; de kerk is open vanaf 14.30 uur. Entree is € 8,50 p.p. incl. een kopje koffie/thee. Kaartjes reserveren: mcmulder@hetnet.nl of jbaaiman@kpnmail.nl, telefonisch 0521-512430 of
06-13952890 of aan de kassa.

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

DE MOLEN

Kom met kerst
kijken in de stal!
Elke zaterdagochtend tussen 10 en 12 zijn wij geopend.
Er is o.a. verse melk verkrijgbaar wat wij rechtstreeks
uit onze tank tappen aan de Dorpsstraat 89.

zijnwij
wijextra
extraopen.
open.
Tijdens de kerstdagen
kersdagen zijn
Naast
!
!
!
!
!

verse melk is er ook:
Karnemelk
Chocolademelk
Boter
Kruiden (voor door de boter)
Eieren

Openingstijden:
1e kerstdag 25 december 2019:
2e kerstdag 26 december 2019:

van 10 tot 14 uur
van 14 tot 17 uur

En natuurlijk elke zaterdag geopend van 10 tot 12 uur.
Zien we u dan?

Melktap Nijeveen, verse melk en meer…

Marcel Jonker

TE HUUR

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

Bedrijfs- / Opslagruimte ca. 250 m2
Bedrijventerrein Spijkerserve
Nijeveen
Inl.: tel. 06 36 43 39 78

www.marceljonker.nl

Zuideinde 53, Meppel | (0522) 25 27 21 | info@lever.nl | www.lever.nl
201811_0796_FIZZ_Lever_adv_DeMolen_01.indd 1

22-11-18 09:27
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Kwekerij en tuincentrum

BERT VISSCHER v.o.f.
Kolderveen 21 7948 NG Nijeveen Tel. 0522-491853

LET OP!

Gewijzigde Openingstijden
maandag 23 en dinsdag 24 december open van 9-17 uur
25 december t/m 1 januari zijn wij GESLOTEN

We wensen iedereen

Fijne Kerstdagen
en een Voorspoedig 2020
www.bertvisschervof.com

Het begrip DUURZAAMHEID staat al jaren hoog in het vaandel
op onze mooie school in Nijeveen.
Het gaat om de toekomst van onze (klein-)kinderen. Daar willen we graag, hoe klein ook, onze bijdrage aan leveren en een
voorbeeldfunctie vervullen.
Dat kunnen we niet alleen. Stichting Promes heeft ons -met
een substantiële bijdrage- geholpen om twee van onze drie
doelstellingen te bereiken.
Zo proberen we een steentje bij te dragen aan een leefbare
wereld van morgen.
Promes heeft onlangs alle lampen op onze school vervangen
door LED-verlichting (doel 1) en daarmee besparen we veel
energie! Ook hebben we een paar weken geleden maar liefst
80 zonnepanelen (doel 2) op ons dak laten bevestigen om helemaal energieneutraal te zijn op het gebied
van elektriciteit.
Het scheiden van afval is doel 3 en daar zijn we al behoorlijk ver mee gevorderd. We proberen in overleg
met de gemeente Meppel ons afval op school duurzaam te scheiden middels het project “Afval scheiden
in de klas”.
Alle kinderen van groep 5 t/m 8 hebben op vrijdagmiddag 22 november een gastles van Jan van der Kamp
over het onderwerp “Duurzaamheid” gekregen. De geplaatste zonnepanelen stonden centraal in deze
gastlessen. De kinderen en ouders kunnen op een monitor in de hal zien hoeveel elektriciteit wij dagelijks
/ wekelijks / maandelijks / jaarlijks besparen. Het is uiteraard mooi om hier veel geld mee te besparen, maar
het hoofddoel blijft natuurlijk HET BEWUST WORDEN van de duurzaamheid van je leefomgeving en die
begint altijd bij je zelf.
Johan Pekel
Directeur o.b.s. Commissaris Gaarlandt te Nijeveen

Foto: Ebel Zandstra

O.B.S. COMMISSARIS GAARLANDT DUURZAME SCHOOL

DE MOLEN

DE MOLEN
39STE EDITIE HENK HOFMANTOERNOOI OP ZATERDAG 28 DECEMBER

Ook dit jaar staat het Henk Hofmantoernooi weer op de kalender van SVN. Een leuk en gezellig zaaltoernooi voor de eigen leden. Traditiegetrouw vlak voor Oud en Nieuw in sporthal De Eendracht in Nijeveen.
Dit jaar op zaterdag 28 december.
De dag begint om 9 uur met wedstrijden voor de kabouters en JO-7 en JO-8. Vanaf 11 uur zijn JO-9 en
JO-10 aan de beurt en om 13.30 uur JO-12 en JO-13. De laatste jeugdwedstrijden worden vanaf 15.30 uur
gespeeld door JO-15 en JO-17. En natuurlijk is er ’s avonds vanaf 19.00 uur ook weer het toernooi voor JO19, vrouwen en de (zaal)senioren.
Supporters zijn van harte welkom om deze dag te komen kijken in de sporthal. De kantine is geopend voor
een hapje en een drankje.
De jeugdleden hebben zich inmiddels opgegeven en worden ingedeeld. Voor JO-19, vrouwen en senioren
is opgave van tevoren niet nodig. Zij kunnen zich op de dag zelf aanmelden tussen 18.30 en 18.45 uur.
Graag tot 28 december!

Dorpsstraat 10e Nijeveen | Tel. 0522 - 85 44 00

Oranjevereniging Nijeveen
Jaarlijkse Ledenvergadering
+ Nieuwjaarsborrel
Vrijdag 10 januari 2020
Restaurant de Nije
Aanvang 20.00 uur
Graag nodigen wij u als lid van
de Oranjevereniging Nijeveen uit
voor de jaarlijkse ledenvergadering.

Openingstijden feestdagen

Snack-Plaza & Brasserie Meuleplein
KERST
Maandag 23 december
Dinsdag 24 december
Woensdag 1e kerstdag
Donderdag 2e kerstdag

gesloten
11.00 - 03.00 uur
21.00 - 03.00 uur
11.30 - 03.00 uur

OUD EN NIEUW
Maandag 30 december gesloten
Dinsdag 31 december 11.00 - 19.30 uur
Woensdag 1 januari
16.30 - 22.00 uur
Voor andere dagen gelden
de normale openingstijden.
Kijk op www.meuleplein.nl voor meer informatie.

Wij wensen iedereen

Fijne Kerstdagen
en een

Gelukkig 2020

Agenda:
1. Opening door voorzitter André van der Vegt
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen
4. Jaarverslag
5. Verslag penningmeester
6. Verslag kascommissie
7. Benoeming kascommissie
8. Vaststellen contributie 2020
9. Bestuurssamenstelling 2020
André van der Vegt	Aftredend en niet herkiesbaar
Judith de Boer	Aftredend en niet herkiesbaar
10. Koningsdag 2020
11. Dodenherdenking 2020
12. Feestweek 2020
13. Rondvraag
14. Sluiting
Aansluitend van het officiële gedeelte nodigen we u van
harte uit voor onze nieuwjaarsborrel.
Daar willen we op een leuke wijze terugblikken op de
feestweek van 2019.
A. van der Vegt
M. Schiphorst
J. de Boer
C. Koster		

Voorzitter
Vice-voorzitter
Secretariaat
Penningmeester

De notulen van de jaarvergadering van 2018 zijn te
vinden op onze site. www.oranjeverenigingnijeveen.nl
We zien u graag tegemoet op 10 januari 2020 in de Nije.
Namens het bestuur van de Oranje Vereniging Nijeveen,
J. de Boer
Secretariaat Oranjevereniging Nijeveen
secretariaat@oranjeverenigingnijeveen.nl

DE MOLEN

w w w. l o o n b e d r i j f b i j k e r. n l
Schoonheidsinstituut
Acne behandelingen
Massages
Zonnestudio
Schoonheidsinstituut
Acne behandelingen
Massages
Zonnestudio

IPL ontharing
Elektrisch ontharen
Huidverbetering
Bijouterie
IPL ontharing
Elektrisch ontharen
Huidverbetering
Bijouterie

BEN JE AL KLAAR VOOR DE
FEESTDAGEN?

ErvaarBEN
één van
heerlijke en
verkwikkende
JEonze
AL KLAAR
VOOR
DE
Gezichtsbehandelingen
op een ontspannen manier met
FEESTDAGEN?
maximale huidverbetering!
Ervaar één van onze heerlijke en verkwikkende
Gezichtsbehandelingen
een ontspannen
manier
Natuurlijk met veelop
liefde
voor JOUW
huid.met
maximale
Je huid huidverbetering!
verdient het!!
Natuurlijk met veel liefde voor JOUW huid.
Je huid verdient het!!

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

FIJNE KERSTDAGEN EEN HEEL MOOI 2020!!!
FIJNE KERSTDAGEN EEN HEEL MOOI 2020!!!

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

LOON- EN GRONDVERZETBEDRIJF

DE MOLEN
PROJECTKOOR ZINGT ENGELSE KOORMUZIEK IN KOLDERVEEN OP WEG NAAR KERST
Het projectkoor Kolderveen is voor het 9e jaar weer actief en studeert op dit moment een repertoire in dat
in Engelse kerstsfeer op weg gaat naar Kerst 2019.
Het koor bestaat uit 8 sopranen, 8 alten, 6 tenoren en 4 bassen.
Ruth Pos begeleidt het koor op de piano en het koor staat onder leiding van dirigent Johan Rodenhuis.
Roeleke Hoekman presenteert het concert en is tevens de lector.
Naast koorzang is er ook samenzang (in het Nederlands) begeleid door Ruth op het orgel.
Iedere week is er gerepeteerd in het jeugdgebouw en evenals voorgaande jaren gaat het koor weer voor
fraaie uitvoeringen en is er klaar voor.
De uitvoeringen zijn op:
18 december om 20.30 uur in de Hervormde kerk Kolderveen.
(Met de aanvangstijd is er rekening gehouden met het kinderkerstfeest)
20 december om 20.00 uur in de Clemenskerk Havelte
De entree is gratis, aan de uitgang wordt een collecte gehouden.
De werkgroep Projectkoor Kolderveen

CHR. MANNENKOOR STEENWIJK
Vrijdag 20 december 2019 zingt het bekende Chr. Steenwijks Mannenkoor het Kerst oratorium “Een nieuw
begin” van Johan Bredewoud in de Grote Kerk te Steenwijk. Voor de pauze samen zingend naar Kerst.
Algehele leiding en dirigent: Marco Hoorn.
Verder werken mee; Piano; Harold Kooy, Orgel; Arjan Kroes, Dwarsfluit; Caroline Roth, Trompetten; Olaf
Schippers en Thomas Piet, Spreekstem en zang; Wilma Werkman, Solist zang; Marco Hoorn
Aanvang 19.45 uur. Kom op tijd. Vol is vol.
Kaarten i.v. voor de aanvang en in voorverkoop; Bloemisterij Gaal Gasthuisstraat 10 en Steenwijks Boekhuys
Oosterstraat 4 te Steenwijk à 10 euro (incl. consumptie). Kinderen t/m 12 jaar gratis.
			

Eindejaarstip

De overlijdensrisicoverzekering
Deze wordt gesloten om de financiele gevolgen
van een overlijden op te vangen. Denk daarbij
wat het dan betekent voor nabestaanden,
inkomen, hypotheken, bankfinancieringen, of
bijvoorbeeld firmanten.
Goed om eens bij stil te staan of het allemaal
afdoende geregeld is. De premies voor deze
verzekeringen worden steeds lager, omdat we
langer leven dan vroeger.
Maar dat betekent ook dat lopende polissen,

die bijvoorbeeld acht jaar geleden gesloten zijn,
nu veel voordeliger zijn geworden.
De verzekeraars melden u dat niet.
Wij bij voorkeur wel. Waarom niet besparen
als het vaak gewoon kan en mag.
Toch maar even de polis erbij zoeken en
kijken of het in 2020 beter kan.
Voor een orienterend gesprek bent u
meer dan welkom.

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

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

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

Tel. 06-16511943
Tel. 0522-750545
E-mail: info@kvanbeekschilderwerken.nl
Website: www.kvanbeekschilderwerken.nl

’
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Schoonmaakbedrijf

Café Restaurant

v.o.f.

De Otterskooi

VCA gecertificeerd

Dwarsgracht
Rembrandtstraat 38
Nijeveen
0522 491864
jan@onsnijeveen.nl

Glasbewassing binnen / buiten

Onderhoud kantoren, bedrijfsgebouwen etc.

Verwijdering van graffiti en kauwgom
Reiniging van zonnepanelen
Rioolreiniging en ontstoppingen
Verkoop o.a. stof- / waterzuigers /
schrobmachines Numatic, Nilfisk,
alle toilet- / schoonmaakartikelen o.a. Vendor,
Gojo, Taski

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

gezelligheid,
rustieke omgeving,
menselijke maat

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

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

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

Bedrijfsfeesten, dorpsfeesten,
familiefeesten

en bovenal kwaliteit

Ontwerp en opmaak

Ontwerp

Gevelreiniging / renovatie

Wij verzorgen de vormgeving en lay-out van o.a. huisstijlen, logo’s, magazines, advertenties en websites.
Voor al uw grafische communicatie, van concept tot afwerking, kunt u bij ons terecht.

Voor meer info bel/mail
voor een vrijblijvende offerte.

Gezamenlijk meer dan
75 jaar ervaring in uitvaarten.

drukkerij@kleen.nl | www.kleen.nl

Voor al uw praktische klussen in en om het huis
Gert Strijker, Van Veenlaan 21, 7948 AB Nijeveen
Tel: 0522-492099 of 06-51384374
E-mail:klussenbedrijf@klusjesenzo.nl

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

**
**
**

*
*

*

*
*

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

Tel. 06 - 134 717 84

0522-281878
DAG EN NACHT BEREIKBAAR

WASSINK

--

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

"Klusjes & Zo"

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

Uitvaartverzorging

Noteboomstraat 68 | 7941 XA Meppel | T 0522 255449

Klussenbedrijf

-,

De uitvaartverzorger voor Meppel en omstreken

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

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

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

