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Noteboomstraat 68

7941 XA Meppel

telefoon 0522 255 449

De volgende Molen verschijnt op 22 november 2016.
Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk
dinsdag 15 november e-mailen naar:
demolen@kleen.nl

www.kleen.nl

of inleveren bij / sturen naar Drukkerij Kleen
Noteboomstraat 68, 7941 XA Meppel
(Anonieme kopij kan geweigerd worden.)
Klachten bezorging: 0522 - 85 85 80

STICHTING WELZIJN OUDEREN
Wij bieden u opnieuw in samenwerking met de activiteitencommissie van de Schalle een film aan in de
Schalle. Dit zal zijn op woensdag 19 november om 13.30 uur.
Wij hebben gekozen voor de film “La vie en Rose” naar het leven van Edith Piaf.
“Non, je ne regrette rien”. Op onvergetelijke wijze zong ze dat ze nergens spijt van had.
Edith Piaf, “de kleine mus”. Nu ziet u eindelijk waarom……
Van zingend zwerven op straat, tot staande ovaties in de grootste concertzalen ter wereld. Edith Piafs tragische leven gaat van de hoogste pieken tot de diepste dalen. Ze lijkt niet voor het geluk geboren. Door haar
fenomenale stem kan ze haar armoedige jeugd achter zich laten. Na Europa verovert ze zelfs Amerika, maar
lang gelukkig is ze nooit. Ze verliest haar eerste kind, haar grote liefde komt om bij een vliegtuigongeluk
en ze raakt verslaafd aan drank en drugs. Het maakt haar tot een van de beste zangeressen aller tijden.
Dit is het hartverscheurende mooie levensverhaal van een legende. Een film om nooit te vergeten.
Wij bieden deze middag aan voor € 5,-. Hierbij krijgt u in de pauze een kop koffie/thee aangeboden.

‘AIGEN-HAIMERS’ HOUDEN HERFSTBIJEENKOMST
Op zaterdag 12 november 2016 houdt de Groninger Club Aigen-Haimers haar jaarlijkse Herfstbijeenkomst
in dorpshuis de Schalle, Burg. Haitsmalaan 28 in Nijeveen.
De avond begint om 20.00 uur en wordt verzorgd door de muziekgroep TAMARIX. De groep vaart dwars
door Europa overdenkbeeldige grote rivieren en maakt muziek uit de landen waar ze doorheen komen.
Zo horen we oorspronkelijke volksmuziek. Uitleg wordt gegeven over volksdansen en volksgebruiken die
bij het land behoren en verder wordt verteld over de bijpassende instrumenten die in het betreffende
land worden gebruikt. Tot slot van de reis komt de groep aan in de provincie Groningen waar ze oude en
nieuwe Groninger liedjes laten horen. Uiteraard kan er bij de swingende muziek meegezongen worden.
Het belooft een heel gezellige avond te worden.
Naast de leden zijn ook niet leden van harte welkom. De entreeprijs bedraagt € 7,50 waarbij inbegrepen
koffie of thee.
Nadere informatie bij de secretaris van de club onder telefoon 0522-254360.

Als u kiest voor vakmanschap!

Lute

Bijker Bouw

05 22 49 20 19
06 50 20 40 08

lutebijkerbouw@live.nl
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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

GOSPELGROEP “LIVING RELATIONS UIT NIJEVEEN
Wij bestaan in november 30 jaar. We geven aandacht aan dit JUBILEUM door oude en nieuwe nummers te
laten horen en mee te laten zingen. Tevens is dit het laatste optreden van onze gospelgroep.
Dit vieren wij graag samen met U. Iedereen is dus van harte welkom op 12 november in de Geref. Kerk om
19.30 uur te Nijeveen.
We hebben als gastoptreden erbij genomen de Malletband CONCORDIA uit Nijkerkerveen.
U komt toch ook? In de pauze is er gratis koffie met wat lekkers.
Vrij entree voor deze avond.

HUWELIJKSE VOORWAARDEN | SAMENLEEFCONTRACT?

altijd scherp!
GOED, INTEGER EN VOORDELIG
GEREGELD BIJ:
T: de Wijk 0522 - 440 473

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

info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl
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COLLECTE NEDERLANDSE BRANDWONDEN STICHTING GROOT SUCCES
In de week van 9 tot en met 15 oktober collecteerden in heel Nederland meer dan 50.000 vrijwilligers voor
de Nederlandse Brandwonden Stichting. Ook in Nijeveen gingen de collectanten langs de deuren. En met
succes! Gezamenlijk werd een bedrag van € 944,42 opgehaald. De opbrengsten van de collecte stelt de
Brandwonden Stichting in staat om haar werk voor mensen met brandwonden voort te zetten.
Ernstige brandwonden kunnen je hele leven op zijn kop zetten. Het medische traject, met tientallen operaties, duurt soms jaren. Daarnaast zijn er de verwerkingsproblemen van het vaak traumatische ongeluk.
En tot slot zijn het vooral de ontsierende littekens die het leven van brandwondenslachtoffers moeilijk
maken. Mensen met brandwonden worden vaak nagestaard, gemeden en soms niet voor vol aangezien.
Daar moeten zij mee leren leven. De Brandwonden Stichting helpt hen daarbij.
Al meer dan 40 jaar voert de Nederlandse Brandwonden Stichting haar strijd tegen deze littekens. Dit doet
zij op drie fronten: het voorkomen van brandwonden, het verbeteren van de behandeling (door onderzoek)
en het bevorderen van de psychosociale nazorg en begeleiding. Dankzij de collecte kan de Nederlandse
Brandwonden Stichting haar activiteiten voortzetten. Namens de plaatselijke collecteorganisator dankt de
Brandwonden Stichting alle collectanten en gulle gevers in Nijeveen voor hun bijdrage aan ‘de strijd tegen
de littekens’.
Rinette Bron

SINT MAARTEN OPTOCHT
Elk jaar lopen de kinderen uit Nijeveen een rondje door het dorp op 11 november met hun eigengemaakte
lampion onder begeleiding van Euphonia.
Ieder jaar organiseert een van de lagere scholen deze rondgang, toerbeurt door de OBS commissaris Gaarlandt of CBS de Wel. Dit jaar vertrekken we om 19.00 uur vanaf CBS de Wel. Na afloop ontvangt ieder kind
een traktatie bij terugkeer op het schoolplein van CBS de Wel.
Alle kinderen zijn van harte uitgenodigd om mee te lopen (onder begeleiding).

JELMER JONKER NIEUWE HOOFD JEUGDOPLEIDING DOS’46
Jelmer Jonker is de nieuwe hoofd jeugdopleiding van DOS’46. Hij
neemt daarmee de taken over van Rick Wessel, die dit seizoen is
toegevoegd aan de trainersstaf van de A-junioren. De speler van
DOS’46 1 gaat de resultaten van drie jaar Korfbal Instituut DOS’46
(KID) verder uitbouwen binnen de Nijeveense korfbalclub. Dit
doet hij in samenwerking met Emiel Katoele (jeugdcoordinator
E- en F-jeugd en kangoeroes), de commissies KID en Topkorfbal
en de jeugdtrainers.
Jelmer Jonker is erg enthousiast over zijn nieuwe functie en heeft
een duidelijke visie op het jeugdkorfbal bij DOS’46. ‘Of het nu gaat om de C1 of de D4, ieder kind wil op
zijn of haar eigen niveau beter worden. Elk kind dat bij DOS’46 komt korfballen moet zich in een veilige
omgeving kunnen ontwikkelen en ontplooien en vooral plezier hebben,’ aldus de 23-jarige Jonker.

Elkenain Bewindvoering biedt ondersteuning aan mensen die door omstandigheden hun financiële zaken niet

meer zelf kunnen regelen. Bewindvoering geeft rust voor de betrokkene en de omgeving. Een bewindvoerder is er
voor verschillende personen: mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, dementerende ouderen,
psychiatrische patiënten of mensen die hun financiën niet meer overzien. Ook in geval van problematische
schulden. Elkenain is gespecialiseerd in schuldenbewinden. U kunt bij ons ook terecht voor budgetbeheer.
Bewindvoerders worden aangesteld en gecontroleerd door de rechtbank.

www.elkenain-bewindvoering.nl - T 0522 76 90 51 - Kolderveen 26C Nijeveen - Bezoek alleen op afspraak
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JOHANNES DE HEER IN NIJEVEEN
Samenzang met Johannes de Heer liederen!
Johannes de Heer werd op 23 mei 1866 in Rotterdam geboren en is overleden op 16 maart 1961
in Driebergen.
In navolging van zangavonden in andere plaatsen zal, in het kader van het 150e geboortejaar van de alom
bekende musicus Johannes de Heer, ook in Nijeveen een samenzangavond worden georganiseerd.
De Nijeveense organiste Ruth Pos zal op zondagavond 20 november 2016 om 19.00 uur in de gereformeerde
kerk aan de Dorpsstraat in Nijeveen een samenzangavond organiseren met uitsluitend bekende liederen
uit de Johannes de Heer bundel. Eén van de docenten van Ruth Pos was Willem Hendrik Zwart uit Kampen.
Hij heeft veel improvisaties geschreven over deze liederen.
Als inleiding op de liederen speelt Ruth improvisaties van hem maar ook van andere bekende organisten,
zoals Jan Zwart en Feike Asma. En natuurlijk zullen haar eigen improvisaties ook aan bod komen.
Een uur samen zingen in een sfeer van ‘de tijd stond even stil ’ kunt u genieten van orgelspel en veel samenzang. De teksten kunt u via de beamer lezen.
De toegang is gratis en aan het eind is er een collecte. De deur staat wagenwijd open voor iedereen!

6DE NIJEVEENSE KENNISQUIZ  
Hoe heet? Wie was? Waar staat? Wanneer was? Vragen vragen vragen...  
Strijd mee op 19 november a.s. vanaf 20.00 uur of kom gezellig als publiek kijken. De vragen zijn niet
moeilijk, maar kom maar eens op het juiste antwoord op het juiste moment...
Er zal in groepjes van maximaal 6 personen gestreden worden om een prachtige prijs en natuurlijk om de
eeuwige roem.
Opgeven kan (al dan niet voorzien van een groepsnaam) via mailadres: info@dhdeschalle.nl.
Dus vraag je buurman, buurvrouw, vrienden, collega’s, teamgenoten etc etc en geef je op voor de kennisquiz. De deelname is gratis. Maximaal aantal groepen is 25. Vol is echt vol.
Wanneer: 19 november. Aanvang: 20:00 uur. Waar: De Schalle

Ongewenste
haargroei?
De oplossing:
definitieve laserontharing
pijnloos, snel, veilig én effectief

Laserontharing wordt door
veel zorgverzekeraars
vergoed

Definitieve
laserontharing
voor hem en haar

Woldstraat 40 | 7941 LK Meppel | (0522) 853 809
info@salon99.nl | www.salon99.nl
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Van
concept
naar

FEESTELIJKE
ONTHULLING
DE NIEUWE TOYOTA C-HR!

Vrijdag 25 november - 20.00 uur

Op vrijdag 25 november is het zo ver! Dan staat de lang verwachte Toyota
C-HR in de showroom. Dit vieren wij feestelijk met een hapje, drankje en
heuse goodiebag! U komt toch ook?
Meld u aan via: C-HR@vanderlinde-meppel.nl

Van der Linde Meppel

Blankenstein 290, 0522-491258, www.vanderlinde-meppel.nl

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

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

Een ondernemende bries,
ontwikkelt een
windkracht van beleving!
info@andrehopman.nl
06 54 32 64 05

Tel. 06-16511943
Tel. 0522-750545

Energieweg 3, Nijeveen
www.andrehopman.nl

E-mail: info@kvanbeekschilderwerken
Website: www. kvanbeekschilderwerken.nl
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Marktstraat 4a
7941 KR Meppel
Tel. 06-16 932 635
www.birukai.nl

onze merken
Mcgregor | Gaastra | HV Polo
Henri Lloyd | Key west | Para-Mi
Alberto | Haupt | Soccx

Jeannet Botter

sportieve mode voor mannen en vrouwen!
Piet Soerplein 5 | Havelte | zmode.nl

STICHTING WELZIJN OUDEREN
Hebt u hulp nodig bij het gebruik of beheer van uw tablet of i-pad?
Elke 1e en 3e dinsdagmiddag van de maand in “De Schalle” van 13.30 tot 14.30 uur.
Wilt u meer informatie? Bel dan Albert Vriend, 0522-491993.

Maak je sterk tegen MS

MS COLLECTEWEEK 21-26 NOVEMBER
Van 21 t/m 26 november organiseert het Nationaal MS Fonds de landelijke huis-aan-huiscollecte. Ieder jaar
gaan er weer duizenden collectanten met een collectebus langs de deur om geld in te zamelen voor mensen
met Multiple Sclerose (MS). Over de ziekte MS is nog veel onbekend. Zo weten we nog niet waardoor MS
veroorzaakt wordt en hoe we het kunnen genezen.
De collecte is de belangrijkste bron van inkomsten voor het Nationaal MS Fonds. We ontvangen geen subsidies en zijn volkomen afhankelijk van donaties en giften. Met de opbrengst van de collecte kunnen we
investeren in het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met MS én in innovatieve onderzoeken
om MS te genezen.
Maak je ook sterk tegen MS
Geef aan de collectant van het Nationaal MS Fonds. Iedere donatie –groot of klein– is welkom! De collectant van het Nationaal MS Fonds is te herkennen aan de collectebus met het oranje vlinderlogo. Collectant
gemist? Ga naar www.mscollecte.nl en doneer online. Het is ook mogelijk om een donatie over te maken
op giro 5057 (NL 92 INGB 000000 5057) of sms STOPMS naar 4333 en doneer eenmalig € 2.
Aanmelden als collectant kan ook nog steeds! Kijk op de website www.mscollecte.nl voor meer informatie
over de MS Collecteweek.
Samen maken we ons sterk tegen MS!

NIERSTICHTING NIJEVEEN WISSELING VAN COÖRDINATOREN
Bij de Nierstichting in Nijeveen is er een wisseling in de wijkcoördinatoren en de hoofdcoördinator.
Aafke Bouwma die de wijkcoördinatie deed in de Nijeveense en Kolderveense Bovenboer, Bramenweg en
Gorthoek stopt met deze activiteit binnen de stichting. Wie hier voor in de plaats komt is nog niet bekend.
In Nijeveen-Zuid stopt Jenneke Hulzebosch als wijkcoördinator. Haar taken worden overgenomen door
Marion Schiphouwer aan de 1e Nijeveense Kerkweg. Ook stopt Jenneke met het hoofdcoördinatie werk in
Nijeveen. Wie dit van haar gaat overnemen is nog niet bekend.
Zowel Aafke als Jenneke bedanken de collectanten voor hun jarenlange samenwerking en hopen dat de
Nierstichting voor de vrijgekomen activiteiten weer nieuwe dames/heren vinden om het over te nemen.
								
Aafke en Jenneke
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Ramona’s

Hairfashion

OPENING
1 december

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.

Wilhelminastraat 10
7948 AR Nijeveen
Tel. 0522 47 52 01
Tel. 06 207 99 440

Kapsalon voor dames,
heren en kinderen
Openingstijden:
di-do 9.00-18.00 uur
vr
9.00-18.00 uur
19.00-21.00 uur
za
8.00-12.00 uur

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

Ook voor:

Bovenlip

Epileren

Hele gezicht

(Met touwtje)
Wenkbrauwen

800

300
1400

Wenkbrauwen
verven

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

500

www.joshulstimmerwerken.nl

NIET VERGETEN! INVULLEN ENQUÊTE
De Rijksuniversiteit Groningen doet een wetenschappelijk onderzoek naar de bereidheid van de Nijeveners
om mee te werken aan een energieneutrale toekomst van ons dorp.
Bij de vorige ‘De Molen’ heeft u een enveloppe ontvangen met een korte vragenlijst. Heeft u deze nog niet
ingevuld dan verzoeken wij u dit alsnog voor 15 november te doen. Het invullen wordt door de werkgroep
2025 - Nijeveen Energie Neutraal van harte aanbevolen.
Uw antwoorden zijn van grote waarde voor het vervolg van het project. Hartelijk dank voor uw medewerking!  
Werkgroep 2025 - Nijeveen Energie Neutraal  

•
•
•
•
•

Voetreflexologie
Bach Bloesem Remedies
Voedingsadviezen
Pedicurebehandelingen
Kadobonnen
Voor vergoedingen: zie website

Meer informatie?
Ada Beenen 0522 492151; adabeenen@home.nl
of bekijk onze website, www.balansnatuurgeneeskunde.nl
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jeanie’s

Gezamenlijk meer dan
75 jaar ervaring in uitvaarten.

boerderij
kolderveen 15 • 7948 ng nijeveen • tel. 06-18572485

Vanaf 1 oktober zijn de openingstijden:
ma. en di.
wo. en do.
vr. en za.
zondag

0522-281878

Kom nu ook u eigen

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

geschenkenmand

WASSINK

in elkaar zetten met de produkten
die in de winkel te krijgen zijn,
zoals ekozuivel, thee,

Uitvaartverzorging

--

gesloten
van 13.00 uur tot 18.00 uur
van 10.00 uur tot 17.00 uur
gesloten

-,

De uitvaartverzorger voor Meppel en omstreken

natuurlijke sapjes en noten.

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

Agenda
8 nov.
De Molen nr. 21
8-11 nov. Open Huis Israël Producten - de Veurdele 95 Nijeveen - 9.00-16.00 uur of op afspraak
9 nov.
Klaverjassen en jokeren, Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
10 nov.
Themamorgen St. Welzijn Ouderen; lezing door Frank van Rijn - De Schalle - 9.45 uur
10 nov.
Jaarlijkse ledenvergadering Oranjevereniging - De Schalle - 20.00 uur
11 nov.
Lampionnen optocht SintMaarten 19.00 uur vanaf CBS de Wel
12 nov.
Jubileumconcert Living Relations - Geref. kerk - 19.30 uur
12 nov.
Herfstbijeenkomst Aigen-Haimers - De Schalle - 20.00 uur
13 nov.
E-meeting; thema Knijpkat - Geref. kerk Nijeveen - 9.45 uur
18 nov.
Winterfair en veiling - Geref. kerk Nijeveen - vanaf 17.00 uur
19 nov.
St. Welzijn Ouderen; film La Vie en Rose - De Schalle - 13.30 uur
19 nov.
Intocht Sinterklaas om 14.00 uur bij de molen
19 nov.
6de Nijeveense Kennisquiz - De Schalle - 20.00 uur
20 nov.
Samenzang met Johannes de Heer liederen - Geref. kerk Nijeveen - 19.00 uur
22 nov.
De Molen nr. 22
23 nov.	Passage ledenavond mevr. van Kessel uit Staphorst vertelt over het Staphorster stipwerk- de Schalle 20.00 uur
23 nov.
Klaverjassen en jokeren, Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
24 nov.
Vrouwen van Nu, Elly ten Napel over sierraden maken van ruwe edelstenen - De Schalle - 20.00 uur
26 nov.
Bingo, Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
6 dec.
De Molen nr. 23
7 dec.
Klaverjassen en jokeren, Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
9 dec.
Film ’Nebraska’ - De Schalle - 20.00 uur
16 dec.
Kerstconcert T.O.G. en Meppeler Mannenkoor - Grote of Mariakerk Meppel - 19.30 uur
17 dec.
Kerstconcert T.O.G. - Geref. kerk Nijeveen - 20.00 uur
Elke dinsdag

Koersbal - De Schalle - 13.30 uur
Klaverjassen en jokeren, georganiseerd door Welzijn Ouderen - biljartzaal De Schalle
Elke woensdag 55+gymnastiek - Dorpshuis De Schalle - 10.30-11.15 uur
Elke vrijdag
wordt er door Tonegido gezongen in het gebouwtje bij de kerk in Nijeveen om 13.30 uur
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info@kroesnijeveen.nl

www.kroesnijeveen.nl
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0522 49 26 80

DE MOLEN
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Appartementen
Dorpsstraat 25, Nijeveen
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Timorstraat 58, Meppel

Parkweg 114, Groning

Wilt u ook uw hui

Maak eens vrijblijvend een afspraak met u

w w w. a a r n i n k

Nijverheidsweg 15 - 7948 NE Nijeveen - Tel. 0522 - 49 04 34
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wij op zoek naar nieuw aanbod!
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K. Sophiastraat 27, Zwolle

Korte Baan 9, Steenwijk
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Dahliastraat 34, Zwolle

is verkopen?

uw NVM makelaar hier in Nijeveen.

makelaars.nl

Bemiddeling in: woonhuizen, bedrijfsmatig o.g., taxaties
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GAS - WATER - ELEKTRA - ZINKWERKEN VERWARMING
ZONNEPANELEN - BEVEILIGING SYSTEMEN
ZONNESTROOMBOILERS
GECERTIFICEERD
INSTALLATEUR

Wilhelminastraat 8 | 7948 AR | Nijeveen | tel: 0522 850 254
mob. 06-51646493 | www.faberit.nl | henri@faberit.nl

Intocht
Sinterklaas
19 NOVEMBER
SINTERKLAAS IN
NIJEVEEN om 14.00 uur
bij de Molen. Daarna is het grote
feest in De Schalle.
Jij komt toch ook?
Kun je zingen, dansen of iets voordragen?
Mail dan naar: info@handelsverenigingnijeveen.nl

Jan Bouwknegt

Wie weet word jij uitgekozen om dit

Dorpsstraat 4
Nijeveen
www.jaboschilderwerken.nl

aan Sinterklaas te laten zien.
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DE SCHALLE EN WELZIJN MENSENWERK BEKRACHTIGEN SAMENWERKING
Op woensdag 26 oktober hebben dorpshuis De Schalle en Welzijn MensenWerk (WMW) hun samenwerking
bekrachtigd. De voorzitter van het bestuur van De Schalle, Jan van Gijssel, en directeur/bestuurder van WMW,
Corine Volleberg, tekenden een herijkte samenwerkingsovereenkomst tussen beide partijen. De nieuwe
overeenkomst beschrijft hoe De Schalle toekomstbestendig blijft, met als grootste wijziging de inzet van
de vrijwilligers en de afspraken hierover tussen beide partijen.
In het bijzijn van vrijwilligers van De Schalle en de bibliotheek, het bestuur van De Schalle, medewerkers van
WMW, de bibliotheek en de gemeente Meppel vertelden Jan van Gijssel, Corine Volleberg, wethouder Henk
ten Hulscher van de gemeente Meppel en bibliotheek manager Anneke de Haas hoe deze samenwerking
zijn vorm heeft in de veranderende samenleving.
Dorpshuis in Nijeveen
In 2009 is de samenwerkingsovereenkomst ontstaan, na een aantal financieel moeilijke jaren. Gelukkig
hielp de gemeente Meppel door het gebouw over te nemen, subsidie budgetten vast te stellen en Welzijn
MensenWerk erbij te betrekken. Hierdoor kan het bestuur zich nu bezig houden met besturen en met activiteiten. WMW regelt de exploitatie en de gemeente is eigenaar van het gebouw.
Participatiesamenleving
Er verandert veel in de samenleving. Taken en geldstromen van het Rijk gaan naar de gemeenten. We leven
in een participatiesamenleving waarin de zelfredzaamheid van burgers en de eigen verantwoordelijkheid
vergroot worden. Welzijn MensenWerk heeft daarom haar werk anders ingericht; van aanbodgericht
naar vraaggericht, erop af, van zorgen voor naar zorgen dat. Dit betekent dat WMW gericht is op het
faciliteren en ondersteunen van burgers. Bij deze veranderingen ligt een gevaar op de loer. Te veel eigen
verantwoordelijkheid kan tot gevolg hebben dat mensen het als last ervaren en uitvallen. Het is belangrijk
om de goede balans te vinden met de burgers, gemeente en ketenpartners. Doen we de goede dingen en
doen we de dingen goed?
Samen (Digi)sterk
Met samenwerken kan veel bereikt worden; goedkoper, efficiënter en innovatiever werken. WMW en de
bibliotheek werken steeds meer samen in onder meer De Schalle om nieuwe activiteiten en diensten met de
burgers te ontwikkelen. Diensten die de burger (digitaal) sterker maken. De overheid is een ‘talige’ omgeving: burgers moeten taalvaardig én digitaal-vaardig zijn om met de digitale overheid te kunnen werken.
Bedrijven en burgers kunnen uiterlijk in 2017 zaken die ze met de overheid doen digitaal afhandelen. Een
ambitieuze doelstelling vanuit de verschillende overheden, die voor veel burgers te hoog gegrepen is. Zij
hebben een steuntje in de rug nodig. De bibliotheek heeft hiervoor het traject Digisterk in het leven geroepen, dat ze samen met bewoners wil starten in De Schalle. Want burgers, jong en oud, die taalvaardig
en digitaal-vaardig zijn, zijn zelfredzaam, participeren in de samenleving, beschikken over betere arbeidsmarktvaardigheden waardoor zij beter toe geleid kunnen worden tot de arbeidsmarkt. Iedereen doet mee.

GRATIS DIGITALE WORKSHOPS
Altijd al meer willen weten over digitale fotobewerking, adreslabels maken, Clouds, Word, Excel, Windows
10 enz. enz. of: “mijn partner zit altijd achter de PC en ik doe er niets mee”, dan is dit je kans.
Vanwege haar 10-jarig bestaan biedt SeniorWeb Meppel in week 49 gratis workshops aan. Je maakt kennis
met enkele docenten, hun werkwijze en met de laagdrempeligheid. De workshop bestaat uit één dagdeel
waarin je kennis maakt met de inhoud van de lessen. Geef je snel op want vol is vol.
Opgave via email: administratie@seniorwebmeppel.nl of telefonisch: op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot
10.00 uur en van 18.30 tot 19.30 uur, tel. nummer 06-57231484 / 0522-491579 of 06-51951174.
1 is ochtend, 2 is middag
Maandag 5 december
Dinsdag 6 december
Woensdag 6 december
Donderdag 7 december
Vrijdag 8 december

1. Fotoalbum maken met Albelli
1. Digitale overheid
1. Kennis maken met Ecxel
1. Internetbankieren
1. Digitale overheid
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2. Etiketten bestand maken
2. Windows 10
2. Kennis maken met Word
2. Genodigden
2. Google toepassingen

DE MOLEN

Oranjevereniging Nijeveen

Icare in Nijeveen

Jaarlijkse ledenvergadering

Als u ons nodig heeft, zijn we er

Donderdag 10 november
Dorpshuis De Schalle
Aanvang 20.00 uur
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

Opening door de voorzitter Bert Lucas
Ingekomen stukken en mededelingen
Notulen
Jaarverslag 2016
Verslag penningmeester
Verslag kascommissie
Benoeming kascommissie
Bestuursleden aftredend
Andre van der Vegt
(herkiesbaar)
Jan Herman Hoekman (niet herkiesbaar)
Ard Mennik
(niet herkiesbaar)
Edwin de Wekker
(niet herkiesbaar)
Benoeming nieuwe bestuursleden
nog onbekend bij indienen agenda
Koningsdag 2017
Presentatie feestweek 2017
Rondvraag
Sluiting

Hiervoor kunt u bij ons terecht:
• verpleging en verzorging
• specialistische thuisverpleging
• verpleging en verzorging bij dementie
• advies over wonen, zorg en welzijn
• palliatieve zorg
• thuisbegeleiding
• personenalarmering
• nachtzorg
• thuisleen van hulpmiddelen en
verpleegartikelen

Voor meer informatie kunt
u bellen met wijkteam
Haveltermade/Nijeveen:
(0522) 27 96 85 (7- 23 uur).
Of mail naar:
wijkverplegingmeppel@icare.nl

Uit liefde voor mensen,
dat is Icare.

ZINNENPRIKKELEND: BIBLIOTHEEK MEPPEL OP TELEVISIE
In de maanden november t/m maart 2017 presenteert Bibliotheek Meppel zich met het nieuwe televisieprogramma ‘Zinnenprikkelend’.
Bibliotheek Meppel wil graag laten zien hoe zij verandert van een plek waar de nadruk eerst lag op het
uitlenen van materialen tot een plek midden in de samenleving van Meppel. Of het nu gaat om het aanleren
van lees- en/of schrijfvaardigheden of kennis van digitale media, zodat iedere burger mee kan draaien in
de maatschappij. Of het een ontmoetingsplek is, een plek waar je leert, je ontwikkelt, inspiratie opdoet of
debatteert, het kan in de bibliotheek.
Bibliotheek Meppel wil in het tv-programma Zinnenprikkelend de kijkers informeren over deze Bibliotheek
‘Nieuwe Stijl’.
De opname is elke 2e zondag van de maand (vanaf 14.00 uur) in de Bibliotheek in samenwerking met RTV
Meppel. Publiek kan de opnames kosteloos bijwonen.
In de 1e uitzending op zondag 13 november zijn de gasten: Anis Jadib, ondernemer in Meppel,
Rudolf Bosch, Statenlid voor de PvdA met cultuur en onderwijs in zijn portefeuille en Anneke de Haas,
bibliotheekmanager.

WINTERFAIR MET SPECTACULAIRE VEILING
Vrijdag 18 november van 17.00 – 21.30 uur wordt een winterfair gehouden in de gereformeerde kerk
Dorpsstraat 7 in Nijeveen. Met als klap op de vuurpijl een spectaculaire veiling met fraaie kavels waarop
geboden kan worden. Dit mag u niet missen. U bent van harte welkom!
Meer informatie?
Gerrit kroes  
Johanna van der Linde  
Irna Oosterhuis  

(06) 205 38 997
(06) 336 09 199
(06) 271 52 630

kroes.g@hetnet.nl
vanderlinde.prins@hetnet.nl 		
irnaoosterhuis@live.com
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DE MOLEN
NAJAARSBIJEENKOMST HISTORISCHE VERENIGING NIJEVEEN
Op woensdag 12 oktober hield de HVN haar jaarlijkse najaarsbijeenkomst. Voorzitter Lourens Schipper
heette ruim 80 aanwezigen welkom. Deze keer stond de bijeenkomst in het teken van verschillende filmfragmenten. De reeks werd geopend met het fragment waarin Dirk Oosterhuis laat zien waar hij tijdens
graafwerkzaamheden in de Mandensteeg op het land van Albert Keizer een zo goed als gave kanonskogel
vond. Deze kogel is vermoedelijk van de munitiewagen gevallen toen de troepen van Maurits optrokken
naar Steenwijk in 1592. Of tijdens de tocht naar Coevorden na het ontzet van Steenwijk. Deze kogel werd
door Dirk aan de vereniging aangeboden, zodat deze nu te bewonderen valt in de vitrinekast waar meer
zeer oude zaken worden tentoongesteld.
Daarna kwam een kort fragment uit de privécollectie van Klaas Nijmeijer. Dit fragment vertoonde het uitrijden van de mest met de mestkar tegenover het uitrijden met een giertank.
Vervolgens kwamen heel veel korte fragmenten van de Dorpsfilm, waaraan nog druk wordt gewerkt, aan
de orde. Arend Tissingh gaf enige toelichting en benadrukte dat het nog wel een jaar in beslag zal nemen,
voordat de gehele montage compleet met muziek, interviews en teksten klaar zal zijn. Daarnaast hoopte
hij dat de aangevraagde subsidies toegekend zullen worden, zodat de bekostiging geen probleem zal opleveren. Uiteraard is de ambitie een zo professioneel mogelijk produkt te vertonen.
Een oude film van de Nederlandse Onderwijs Film liet het oude Giethoorn in zwart wit aan de toeschouwers
zien, die zichtbaar genoten van het hooien, het vervoer van het hooi per punter en het verweiden van het
vee, eveneens per punter.
De reeks filmfragmenten werd besloten met een fragment die het besturen door Jan en Suzan Bouma van
een zesspan Friese paarden voor een presentatievoertuig vertoonde. Zeer professioneel werd er met de
zesspan een rondje om de molen gemaakt. Een waar kunststuk!!! Dit fragment was ook bijzonder, omdat
er gebruik werd gemaakt van een drone, waardoor prachtige luchtopnamen van Nijeveen en omgeving
konden worden vertoond.
De avond werd besloten met een quiz over verschillende bekende en minder bekende plekjes in Nijeveen.
Er waren echter maar een paar aanwezigen die van de 27 vragen er 20 goed wisten te beantwoorden.

MOTIVATIEDAG 5 NOVEMBER 2016
Op 5 november hebben wij een ’motivatiedag‘ gehouden. Dit hield in dat u
de hele ochtend de tijd had om, samen
met uw kind, het plezier van en in het
water te beleven en ontdekken. De
dag draaide om plezier en gelegenheid
te oefenen met uw kind. Broertjes en
zusjes waren ook welkom. Het is een
groot succes geworden en zeker voor
herhaling vatbaar.

Voor de leukste

Sinterklaascadeautjes

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Het Noteboompje.nl

Ontwerp en opmaak

Gepersonaliseerd drukwerk

Digitaal en XXL printen

Textieldruk en Borduren

Fullcolour drukwerk

Belettering

Huisstijl drukwerk

Websites

Noteboomstraat 68
7941 XA Meppel
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T 0522 255 449
E drukkerij@kleen.nl

www.kleen.nl

DE MOLEN
VOLKSKERSTZANG: WE GAAN BEGINNEN….!
De wintertijd is ingegaan en we kunnen dus vooruitkijken naar de decembermaand.
Iedereen heeft kunnen lezen dat we in Nijeveen een Volkskerstzang gaan organiseren op Tweede Kerstdag
om 10.00 uur bij Oosterhuis BV aan de Kolderveense Bovenboer.
Er is een kinderkoor gevormd en de repetities gaan van start. Ook Euphonia heeft haar repertoire uitgezocht
en gaat starten met de voorbereiding en wat betreft het volwassen koor:
Op woensdagavond 9 november a.s. starten we met de repetities van het Volkskerstzangkoor (gelegenheidskoor) in de kantine van Oosterhuis BV aan de Kolderveense Bovenboer.
Er hebben zich inmiddels ruim 50 zangers aangemeld en dat is een zeer respectabel aantal.
Het repertoire bestaat uit een aantal vrolijke kerstliederen.
Mocht u alsnog mee willen doen, meld u zich dan aan bij: gerda.kreeft@kpnmail.nl of kom gewoon op de
repetitie op 9 november a.s. We beginnen om 19.30 uur en het duurt tot 20.45 uur.
Van harte welkom!
De werkgroep

CHOCOLADELETTERACTIE DOS’46
Dit jaar organiseren we in samenwerking met Bonbon Atelier A3 uit Nijeveen weer een chocoladeletteractie.
U kunt de handgemaakte chocoladeletters in de smaken puur-melk-wit bestellen voor 3 euro per stuk. De
opbrengst is bestemd voor de jeugdactiviteiten van DOS’46.
Hoe kunt u deze heerlijke letters bestellen?
• U kunt een bestelformulier downloaden op www.dos46.nl of u kunt deze ophalen op de Veurdele 70 of
op Karspelstraat 15
• U vult dit bestelformulier in en levert deze met het bedrag in een gesloten envelop in op de Veurdele
70 of Karspelstraat 15
• De letters zijn te bestellen tot en met 17 november 2016
• De letters worden tussen 24 en 30 november bij u thuisbezorgd.

Pensioen
AOW weer uitgesteld
Nu naar 67 jaar en 3 maanden (2022)
Is uw pensioen toereikend?
Of toch maar een keer naar de specialist!
Pensioenadvies: Soms dichterbij dan u denkt!

Nijverheidsweg 15 7948 NE Nijeveen Tel. 0522-490094 Postbus 126 7940 AC Meppel www.faberadviseurs.nl
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Zuideinde 53, Meppel
(0522) 25 27 21 | info@lever.nl

www.lever.nl

BESLUIT STAATSSECRETARIS: DEFINITIEF GEEN AZC IN MEPPEL
In september heeft de Commissaris van de Koning, de heer Tichelaar, samen met de gemeente en het COA
het advies aan staatssecretaris Dijkhoff uitgebracht om geen AZC in Meppel te vestigen. Staatssecretaris
Dijkhoff heeft op 31 oktober jl. aan de gemeente bekendgemaakt dat hij dit advies overneemt. Het is nu
definitief: er komt geen AZC in Meppel. Het COA zal het verzoek intrekken. Direct omwonenden hebben
een brief ontvangen met het definitieve bericht.
Toekomst
De gemeente vindt het belangrijk om haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en mensen
in nood op te vangen. Als de situatie daar om vraagt en het COA in de toekomst opnieuw een verzoek
indient voor de vestiging van een AZC in onze gemeente, zullen wij dit opnieuw afwegen en beoordelen.
Een verzoek van het COA is hierbij leidend.

w w w. l o o n b e d r i j f b i j k e r. n l
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DE MOLEN
KINDERKLEDING EN SPEELGOEDBEURS HAVELTE
Na weer een geslaagde tweedehands kinderkleding en speelgoedbeurs 7 & 8 oktober 2016 in de Veldkei te
Havelte willen we langs deze weg alle sponsors, vrijwilligers, kleding-/ speelgoedinbrengers en bezoekers
bedanken. Gelukkig waren er ook dit jaar weer veel enthousiaste vrijwilligers om te helpen.
Samen met onze sponsors, vrijwilligers, kleding-/speelgoedinbrengers en bezoekers kunnen we elk half
jaar weer een super fijne beurs tot stand brengen en onze goede doelen steunen. Het maakt ons trots dat
onze kleding- en speelgoedbeurs altijd goed wordt bezocht, er zoveel wordt ingebracht en er elke beurs
weer vrijwilligers en sponsors klaarstaan om de beurs weer tot een succes te brengen. Er is weer heel veel
kleding en speelgoed ingebracht en naar een nieuwe eigenaar gegaan. De opbrengst van deze winterbeurs
bedraagt ± € 2500,-. Ons hoofddoel is de Havelter jeugd van 0 t/m 12 jaar. Met deze opbrengst sponsoren
wij onze vaste doelen zoals de bijv. de Havelter kerstmarkt, het Havelter Oranje Comité beiden met de
kinderactiviteiten, de kindermiddag van het Havelter Volksfeest. Daarnaast hebben we eens in de zoveel
tijd een groter doel zoals we pas bijv. het schoolzwemmen van obs De Bosrank en zwembad ‘De kerkvlekken’ al eens hebben gesponsord.
De overgebleven kleding en het speelgoed wordt elke beurs aangeboden aan verschillende goede doelen
waaronder bijv. Kledingbank Westerveld.
Voor meer info kijk op: www.kledingbeurshavelte.nl of Facebook: Kledingbeurs Havelte.

DE SIGAAR VAN HET JAAR WORDT UITGEREIKT TIJDENS DE APPELFLAP-AVOND IN DE SCHALLE
Dit jaar is er geen oliebollenconference, maar wel een appelflap-avond! Wakker Nijeveen zal tijdens deze
avond de Sigaar van het Jaar uitreiken aan de Nijeveener of Nijeveeners die iets speciaals hebben betekend
voor het dorp en de inwoners. Hiervoor is Wakker Nijeveen op zoek naar nominaties. Wilt u iemand nomineren? Dat kan! Graag zelf! Stuur uw nominatie, samen met uw motivatie naar info@wakkernijeveen.nl.
Op 30 december om 20.30 uur zal de Sigaar uitgereikt worden, waarna er onder het genot van een drankje
en muziek van DJ Robin en DJ Rene, alvast geklonken kan worden op 2017!
Wanneer: 30 december. Waar: De Schalle. Zaal open: 20.00 uur. Toegang: Gratis

Marktslager

RIJKEBOER
op woensdagmorgen en -middag
en vrijdagmiddag
8.00 tot 12.30 uur en 14.30 tot 17.30 uur.

proef,
geniet &
beleef

Runderriblappen
De echte

500 gram

Schouderkarbonade

500 gram

598
298

3 smaken

500 gram

398

Boeren procureur
Boeren of drents
gekruid gehakt
Slavinken

500 gram
4 x 125 gram

Erwtensoep Uit eigen keuken

Liter 3,98 of samen met een rookworst

Meppel

Uw buffet op locatie

De Putstoel 2
Staphorst

info@kisjes-slijterijen.nl

Ebbinge Wubbenlaan 9A

kisjes-slijterijen.nl

ADV Kisjes Molen 85x123-ZW-incl.adres.indd 1

www.slagerijrijkeboer.nl
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DE MOLEN
Schoonheidsinstituut
Acne behandelingen
Massages
Zonnestudio

IPL ontharing
Elektrisch ontharen
Gewichtsconsulent
Bijouterie

Tel. 06 543 720 73

Ook voor volledige voetverzorging bij u thuis!
Jeannette Bouwknegt
Dorpsstraat 16, Nijeveen ~ 0522 – 49 23 15
www.beau-nette.nl ~ info@beau-nette.nl

Medisch pedicure

STICHTING WELZIJN OUDEREN NIJEVEEN - THEMAMORGEN
op donderdag 10 november 2016
Denkt u allemaal aan de themamorgen,
Frank van Rijn zal een van zijn fantastische reizen op de fiets opnieuw samen met u beleven.

UNIEK MEPPELER KERST COMBI CONCERT
met koren uit Meppel & Nijeveen op 16 december.
Aanvang 19.30 uur. Entree gratis ( schaalcollecte )
Het Christelijk Meppeler Mannenkoor en het Christelijk gemengd koor T.O.G. uit Nijeveen brengen apart,
maar ook samen bekende en ook nieuwe sfeervolle kerstliederen ten gehore in de Grote of Maria kerk aan
het Kerkplein in Meppel. De beide koren worden zowel op orgel als op de piano begeleid door Ruth Pos.
De muzikale avond staat onder leiding van dirigent Johan Rodenhuis. Een mooie gelegenheid om de boodschap van kerst dan muzikaal te ontvangen.
Op 17 december geeft T.O.G. weer haar jaarlijkse kerstconcert om 20.00 uur In de Gereformeerde kerk van
Nijeveen.
Dit jaar verleent T.O.G. ook haar medewerking aan de kerstnachtdienst op 24 december in de PKN kerk van
Koekange, Kerklaan 18, aanvang 22.00 uur.
Meer informatie vindt u op de site www.tognijeveen.nl en te zijner tijd via uw lokale media.

E-MEETING 13 NOVEMBER KNIJPKAT
Zondag 13 november is er weer een E-meeting in de gereformeerde kerk in Nijeveen.
Het thema van de bijeenkomst is KNIJPKAT. Om licht te krijgen met een knijpkat,
moet je zelf in actie komen!
Een knijpkat is een zaklantaarn zonder batterijen, waarbij de benodigde elektrische stroom wordt opgewekt door middel van een ingebouwde dynamo die wordt aangedreven door in het apparaat te knijpen.
Licht is belangrijk voor ons. We kunnen niet zonder licht. Licht staat ook voor iets moois en warms. God
schijnt met Zijn licht in ons hart en Zijn licht wijst ons de weg. Ook wijzelf kunnen een lichtje zijn door wat
we uitstralen en doen voor een ander.
We staan stil bij mooie teksten over LICHT en gaan veel samen zingen. Margreet van Dorsten-Lopers speelt
op het orgel en een aantal liederen worden begeleid door de gemeenteband o.l.v. René Kolsters. En er
zal weer een interactief deel zijn, waar iedereen op eigen wijze aan kan deelnemen. Voor de kinderen is
er een leuk programma bij de kindernevendienst en natuurlijk is er oppas voor de kleinste kinderen. Van
harte welkom! Jong en oud… vanaf 9.45 uur staat de koffie, thee en ranja weer voor iedereen klaar! We
hopen op een fijne dienst met veel lichtpuntjes!
Lichtpuntjes… Soms zijn ze groot, soms zijn ze klein.
Je hoeft ze niet te zoeken, je kunt ze ook zijn.
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www.kolderveen.nl

WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN
12/13 nov.
19/20 nov.

Moes / Speelman
0522-491224
Westerbeek / Tan-Koning 0521-361326

Dokter Tan
Dokter Moes

FYSIOTHERAPIEPRAKTIJK ’T OEVERTJE, praktijk voor fysiotherapie, manuele therapie en sportfysiotherapie
Oevertje 21, 7948 AD Nijeveen, tel. 492199. Behandeling volgens afspraak.

CENTRUM BIRU KAI, NATUURGENEESKUNDIGE PRAKTIJK
Marktstraat 4a, 7941 KR Meppel, tel. 06-16932635. Behandeling volgens afspraak.

KLEINE NODENDIENST, mevr. Willy Boer, 06 48 06 52 16.
INFORMATIEPUNT WONEN, ZORG EN WELZIJN, Dhr. A. Vriend, 06 57 62 94 49.
ELKENAIN BEWINDVOERING geeft rust aan mensen die door omstandigheden hun financiële zaken niet
meer zelf kunnen regelen. Kolderveen 26C - Nijeveen - T 0522 76 90 51 - Bezoek op afspraak.
BALANS NATUURGENEESKUNDE, Ada Beenen, 0522 492151
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 dinsdagmiddag tussen 16.00-17.00 uur in De Schalle, kantoor beheer.
Paul van Os: telefoon 06-20729418, e-mail p.v.os@welzijnmw.nl, b.g.g. 085-2731444.
WELZIJN MENSENWERK, MAATSCHAPPELIJK WERK
Telefonisch spreekuur (085-2731444): elke maandag en woensdagmorgen tussen 9.00-10.00 uur.  
OPENINGSTIJDEN SERVICEPUNT BIBLIOTHEEK NIJEVEEN
De Schalle, Nieuweweg 27 • dinsdag: 15.00-19.00 uur • donderdag 15.00 - 17.30 uur
Tel. 06 47 57 64 67 E-mail: info@bibliotheeknijeveen.nl
INEKE KNOL INDIVIDUEEL-, RELATIE- EN GEZINSTHERAPEUT, counsellor, docent, supervisor, (team)coach en trainer.
BIJ IK, Dorpsstraat 66, 7948 BT Nijeveen. 0522-259308 06-17067004. Tel.spreekuur: wo. en vr. 8.30-9.00 uur.

Dorpsstraat 149

Uw adres voor:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

7948 BP NIJEVEEN
Tel: 0522 492967

Hout zagen, snoeien en snipperen
Stobben frezen
Grondverzetwerkzaamheden
Aanleg en onderhoud van riolering
Oogstwerkzaamheden
Voederwinning
Slootonderhoud
Mestverwerking
Graslandvernieuwing
Uitgraven bouwkavels

of 06 53 961 998

Voor:
• Nieuwbouw
• Reparatie
• Onderhoud
• Alg- & mosbestrijding

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

• Aanbrengen schroefdakplaten

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

www.rietdekkersbedrijfrenebouwknegt.nl
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