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37e jaargang nr. 6, 21 maart 2017

De volgende Molen verschijnt op 4 april 2017.

Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk 

dinsdag 28 maart 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: 0522 - 85 85 80

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

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

STICHTING WELZIJN OUDEREN

In samenwerking met de activiteitencommissie van de Schalle bieden wij u opnieuw een film aan in de 
Schalle. Dit zal zijn op 29 maart 2017 om 13.30 uur.
Wij hebben dit keer gekozen voor de film A Walk in the Woods.
A walk in the woods is de eerste verfilming van een van de hilarische reisverhalen van Bill Bryson.
Na omzwervingen over de hele wereld vindt schrijver Bill Bryson het tijd voor een trip door thuisland Ame-
rika. Hij kiest de Appalachian Trail; ’s werelds langste wandelpad van 5500 km door het oosten van de VS. 
De enige die hij zo gek krijgt om mee te gaan is brombeer Katz, een jeugdvriend waarmee hij alle contact 
verloren is. Bill’s vrouw vindt het maar niks dat de twee ongetrainde mannen de zware tocht gaan onder-
nemen. Haar zorgen blijken niet geheel onterecht. De twee krijgen het aan de stok met elkaar, de natuur 
en een parade aan opmerkelijke reisgenoten.
Deze film is het zien waard dus kom allen.
Wij bieden deze middag aan voor € 5,-. Hierbij krijgt u in de pauze een kop koffie/thee aangeboden.

MUSETTA - MUSIC GALA OF THE YEAR

Vrijdagavond 3 maart gaf Accordeonvereniging Musetta uit Nijeveen hun jaarconcert. Dit jaar was het 
thema Music Gala of the Year, daarom was de grote zaal van de Schalle ook in galastijl gehuld en werden 
de bezoekers ontvangen met een heerlijke bonbon voor bij de koffie. Dirigent Arjan Pit werd gehuldigd 
vanwege zijn 35 jarig lidmaatschap bij de vereniging.
De avond was goed bezocht en de reacties waren ook deze keer erg positief. Het programma was erg 
divers met onder andere als openingsnummer ‘Free world fantasy’, het gevoelige ‘You raise me up’, maar 
ook ‘When you are a king’ en ‘Hallelujah’ met medewerking van Fred Zweistra en Caroline Mussche waren 
een groot succes.
Tijdens de pauze werden de prijzen voor de verloting uitgereikt, de sponsoren waren bijzonder gul en 
hadden ons mooie prijzen gegeven om uit te reiken.
Iedereen hartelijk bedankt voor uw komst en hopelijk tot volgend jaar!
Nu het muzikale jaar voor ons afgesloten is en wij weer vol goede moed beginnen met nieuwe muziek-
stukken, is het ook weer tijd om de paaseitjes in te pakken zodat wij deze kunnen verkopen maandag  
27 maart. Hopelijk mogen wij ook op uw steun rekenen, alvast bedankt!

05 22 49 20 19
06 50 20 40 08

Als u kiest voor vakmanschap!

Lute Bijker Bouw

lutebijkerbouw@live.nl
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Schuurmansweg 6
7948 NM  Nijeveen
Tel. 0522 - 49 13 54
Mob. 06 - 54 39 35 06

• Timmerwerk
• Nieuwbouw - Verbouw
• Onderhoudswerk - Renovatie
• Verkoop van bouwmaterialen

www.pietbouwknegt .n l

Schoonheidsinstituut    IPL ontharing 
Acne behandelingen Elektrisch ontharen 
Massages Gewichtsconsulent 
Zonnestudio      Bijouterie  

Jeannette Bouwknegt 
Dorpsstraat 16, Nijeveen ~ 0522 – 49 23 15 
www.beau-nette.nl ~ info@beau-nette.nl  

ROMMELMARKT DOS’46

DOS’46 houdt zaterdag 1 april de jaarlijkse rommelmarkt in Nijeveen op het evenemententerrein tegenover 
sporthal De Eendracht. De traditionele markt van de korfbalvereniging beleeft dit jaar haar 41ste editie. 
De aanvang is om 13.00 uur, de entree bedraagt 2 euro.
De ophaaldag vindt plaats op zaterdag 25 maart. Vanaf 9.30 uur komen de wagens langs om spullen op 
te halen in Nijeveen en een groot deel van het buitengebied. DOS’46 haalt huis-aan-huis op in Nijeveen, 
Kolderveen, Nijeveense Bovenboer, Kolderveense Bovenboer, De Klosse en een deel van de Veendijk.
De vrijwilligers hebben vorig jaar ontzettend veel spullen opgehaald. DOS’46 is blij dat zoveel mensen de 
club steunen om de rommelmarkt tot een succes te maken. Helga Bolding van de rommelmarktcommissie 
plaatst wel een kanttekening. ‘Helaas hebben we geconstateerd dat er veel goederen tussen zaten die niet 
volledig of helemaal kapot waren. Dit bezorgt ons niet alleen veel extra werk, maar zorgt ook voor hoge 
afvoerkosten, wat weer ten koste gaat van een mooie opbrengst.’ Bolding benadrukt dat de ophalers al-
leen goed verkoopbare spullen meenemen en geen grof vuil, witgoed, matrassen, televisies met toeter en 
grote meubels zoals bankstellen en grote fauteuils.

REGIONALE JEUGD KAMPIOENSCHAPPEN BADMINTON

In het weekend van 16 en 17 februari werden in Veendam de jaarlijkse 
jeugdkampioenschappen badminton van regio Noord gehouden.
BV Nijeveen was aanwezig met 12 spelers, die allemaal goed gestreden 
hebben.
Alle spelers hebben prima gespeeld, velen drongen door tot de halve 
finale. Zo werd Jarne Oostenbrug 3e in de jongensenkel onder 15 jaar 
en Linda Mutsters 3e in de meisjes enkelspel U15 jaar. Linda speelde 
samen met Jarne de mix in dezelfde leeftijdsklasse en samen kwamen 
ze ook op een 3e plaats te staan.
In de klasse jongensdubbel onder 13 jaar werd Benjamin van den Akker 
met Jef van der Walle (die bij Appelscha speelt) kampioen. Erg knap van 
de heren omdat ze een gelegenheidskoppel waren.

In de meisjes enkelklasse onder 15 werd de finale een Nijeveens feestje. 
Eline Scheffer speelde samen met Maaike Agtersmit tegen ploeggeno-
ten Tessah Vos en Linda Mutsters. Er werd fel gestreden om de winst, 
welke gewonnen werd door Eline en Maaike. Zij werden de kampioen 
in de dames dubbel.
Eline en Maaike kwamen elkaar ook nog individueel tegen in de meisjes 
enkel finale! Dat was helemaal super spannend voor de meiden. Eline 
wist de wedstrijd naar zich toe te trekken en won in 2 sets. Zij kreeg de 
wisselbeker overhandigd en mag haar naam bijschrijven op de beker. 
BV Nijeveen is supertrots op alle deelnemers aan het RJK Noord in Veendam. Er zijn hele mooie en span-
nende partijen gespeeld. Complimenten aan alle deelnemers. 

De kampioenen v.l.n.r. Maaike Agtersmit, 
Eline Scheffer en Benjamin van den Akker.
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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.

Ook voor volledige voetverzorging bij u thuis!

Tel. 06 543 720 73

Medisch pedicure

TE KOOP

Scootmobiel 

Merk: EXCEL z.g.a.n.

Tel. 06 36 433 978   Nijeveen        

CABARET TWEE RECHT TWEE AVERECHT

Cabaret Twee Recht Twee Averecht komt met hun nieuwe programma “Ongemak” naar dorpshuis De Schalle.

Wanneer:  Vrijdag 12 mei en zaterdag 13 mei  2017
Aanvang: 20.00 uur
Kaartverkoop: Woensdag 19 april vanaf 19.00 uur in De Schalle
Entree: e 12,50

Vragen:  Lucina Bolding, tel. 492426  

Boekenmarkt 
BARBARA

Zaterdag 8 april op het terrein van de 
hervormde kerk Nijeveen

Van 10 tot 15 uur 

Gratis toegang
Keuze uit 25.000 boeken. 
Ook  LP’s, CD’s  en DVD’s.

Grijp uw kans. 

Voor de prijs (een euro per boek of 
misschien een enkele keer twee euro) 

hoeft u het niet te laten.

Een hele zomer vol leesplezier 
ligt in het verschiet!
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Autobedrijf Matter Meppel 
uw Renault- en Dacia dealer 

voor 
Meppel, Steenwijk, Staphorst e.o. 

Tot ziens in onze showroom! 

RENAULT 

Autobedrijf Matter Meppel BV 
Blankenstein 500 7943 PA MEPPEL 
Tel: 0522 - 253 292 
mattermeppel.nl 

PALMPASENOPTOCHT 

Elk jaar lopen de kinderen uit Nijeveen een rondje door het dorp ter gelegenheid van Palmpasen. 
Dit jaar is dit op zaterdag 8 april om 11.00 uur. 
Iedereen loopt mee met een eigen gemaakte en versierde Palmpasenstok onder begeleiding van Eupho-
nia. 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 11.00 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).

Meppel

De Putstoel 2

Staphorst

Ebbinge Wubbenlaan 9A

info@kisjes-slijterijen.nl 

kisjes-slijterijen.nl

proef, 
geniet & 
beleef

ADV Kisjes Molen 85x123-ZW-incl.adres.indd   2 11-09-16   21:25

ELKENAIN

Elkenain biedt ondersteuning aan mensen die door omstandigheden hun financiële zaken niet meer zelf kunnen 
regelen. Beschermingsbewind brengt rust voor de betrokkene en de omgeving en kan conflicten in familiaire kring en 
misbruik door derden voorkomen. Bewindvoerders worden benoemd en gecontroleerd door de rechtbank. 
Ook in geval van problematische schulden kan Elkenain ondersteuning bieden. 
U kunt bij ons ook terecht voor budgetbeheer of budgetcoaching.
Uw personeel in financiële problemen? 
Werknemers met financiële problemen zorgen voor extra werk en extra kosten en vormen 
een aanzienlijk (veiligheids)risico voor organisaties. Ook hier biedt Elkenain ondersteuning!

www.elkenain-bewindvoering.nl  - T 0522 76 90 51 - Kolderveen 26C Nijeveen - Bezoek alleen op afspraak
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www.handelsverenigingnijeveen.nl

Aan iedereen die iets betekend heeft voor de beurs UITNijeveen: 

HET WAS EEN GROOT SUCCES. 
HEEL ERG VEEL DANK!
Namens de Beurs Commissie Jan Busscher, Rudi Timmerman, 
Gerard Schulenberg, Jeannet Altena, Fijgje Bos en Rineke Bootsma 
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info@kroesnijeveen.nl           www.kroesnijeveen.nl           0522 49 26 80

Wanneer:     Woensdag 12 en donderdag 13 april 2017 

Tijdstip:   Tussen 17.00 en 21.00 uur 
Waar:    We komen bij u aan de deur (Nijeveen) 

Kosten:    Krenten- of rozijnenbrood € 6,50 per stuk 

          Krentenbrood met spijs € 7,00 per stuk 
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Agenda
21 maart De Molen nr. 6
22 maart Passage dhr ten Hoopen vertelt over zijn huisartsenpraktijk in het dialect - de Schalle - 20.00 uur
22 maart Klaverjassen en jokeren, Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
23 maart  Vrouwen van Nu, dhr.Meirink uit Wijnaldum helpt boeren in Rusland - De Schalle - 20.00 uur
25 maart  SVN’69 1–FIT BOYS 1 - Sportpark De Tussenboerslanden - 14.30 uur
25 maart Bingo, Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
25 maart Filmavond Survivaltocht 2016 - kantine Skeelerclub - 21.00 uur
27 maart Verkoop paaseitjes door Accordeonvereniging Musetta
  1 april Open Atelier Hillie Knol -   J. Nijmeijerlaan 8, Nijeveen - 11.00-17.00 uur
  1 april Rommelmarkt Dos’46 - evenemententerrein - 13.00 uur
  1 april SCD’83 1–SVN’69 - Sportpark De Boekweit - 14.30 uur
  2 april Open Atelier Hillie Knol  - J. Nijmeijerlaan 8, Nijeveen - 11.00-17.00 uur
  4 april De Molen nr. 7
  5 april Vrouwen van Nu, bezoek grammofoonmuseum in Nieuwleusen - vertrek 13.15 uur vanaf De Schalle
  5 april  Jaarvergadering Historische Vereniging Nijeveen - De Schalle - Aanvang 20.00 uur
  5 april   Klaverjassen en jokeren, Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
  6 mei  Open Atelier Hillie Knol - J. Nijmeijerlaan 8, Nijeveen - 11.00-17.00 uur
  7 mei  Open Atelier Hillie Knol - J. Nijmeijerlaan 8, Nijeveen - 11.00-17.00 uur
  7 april Film Een man die Ove heet - De Schalle - 20.00 uur
  8 april       Grote boeken- en platenmarkt (25.000 st.) - Herv. Kerk Nijeveen - 10.00-15.00 uur 
  8 april  Palmpasenoptocht - vanaf CBS de Wel - 11.00 uur
  8 april SVN’69 1-Nieuwleusen SV1 - Sportpark De Tussenboerslanden - 14.30 uur
  8 april Kinderkleding- en speelgoedbeurs - De Veldkei, Havelte - 9.00-10.00 uur
12-13 april Krentenbroodactie Euphonia - 17.00-21.00 uur
15 april  SVN’69-Lutten SC 1 - Sportpark De Tussenboerslanden - 14.30 uur
19 april Algemene ledenvergadering Dorpsvereniging

Elke dinsdag Koersbal - De Schalle - 13.30 uur
 Klaverjassen en jokeren, georganiseerd door Welzijn Ouderen - biljartzaal De Schalle
Elke 1e en 3e dinsdag Inloop tablethulp in de Schalle tussen 15.00 uur en 16.30 uur.
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 - 13.30 uur

boerderij
jeanie’s

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

Openingstijden:
ma. en di.  gesloten
wo. en do.  van 13.00 uur tot 18.00 uur
vr. en za.  van 10.00 uur tot 17.00 uur
zondag  gesloten

Kom uw eigen 

geschenkenmand 
in elkaar zetten met de produkten 
die in de winkel te krijgen zijn.

Nu ook bij ons verkrijgbaar 

zakken aardappelen 
van 10 en 25 kg.

RIJKEBOER
Marktslager

op woensdagmorgen en -middag 
en vrijdagmiddag

8.00 tot 12.30 uur en 14.30 tot 17.30 uur.

Gepaneerde schnitzels 
 500 gram  498

Verse worst elke 2e halve prijs

Cordonbleu burgers
 4 x 125 gram  450

Uw buffet op locatie  
www.slagerijrijkeboer.nl

Drents gehakt 
Ideaal voor pastagerechten 500 gram  298

Gebraden gehaktballen 
Per stuk 1,49 4 stuks  498

Voorjaarsrolletje 
150 gram 4 stuks  498
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DÈ GOUDEN TIP: 8 APRIL BOEKENMARKT VAN BARBARA

Het voorjaar staat voor de deur en u maakt plannen voor de vakantie. Voor velen een tijd om naar uit te 
zien en voor sommigen een saaie tijd waarin iedereen weg is.
Voor iedereen geldt: een stapeltje boeken om je lekker in te verliezen is nooit weg.
Omdat regeren vooruitzien is, zou het een uitgelezen moment zijn om eens rond te neuzen op de jaarlijkse 
boekenmarkt van de stichting Barbara.
Zoals u misschien weet is de opbrengst van de markt bestemd om de kosten te kunnen betalen van het on-
derhoud aan ons kerkje. Dit idyllische plekje mag niet in verval raken, vindt iedere rechtgeaarde Nijevener 
en waarschijnlijk ook niet Nijevener. 
Op de boekenmarkt vindt u dit jaar een keuze uit zo’n 25.000 boeken (ja u leest het goed !) en daarbij ook 
nog langspeelplaten, CD’s en DVD’s. De toegang is gratis.
Voor de slimsten onder u hebben we nog een geweldige tip: Als u zo’n 20 à 30 boeken koopt voor, laten we 
zeggen € 25,-, heeft u dit jaar de bibliotheek niet meer nodig. U vindt bij ons meer dan alleen kinderboeken 
en streekromannetjes.
We zullen u als VIP behandelen als u uw uitgelezen boeken later weer inlevert. We verkopen ze dan nog 
een keer. “Ja, ik ben mij er eentje”, zou Herman Finkers zeggen.
Hoe dan ook: het is allemaal voor het goede doel!
Tot ziens iedereen op zaterdag 8 april (let op!: dit jaar op de tweede zaterdag van april) op het terrein van 
de hervormde kerk in Nijeveen (Dorpsstraat 58). Om 10 uur gaat de poort open en om 15 uur houden we 
het voor gezien. 

Stichting Barbara /Nijeveen

TUINDERSVERENIGING DE PROATAKKER TE NIJEVEEN

Voor belangstellenden zijn er op dit moment nog een aantal groentetuinen beschikbaar op het tuinen-
complex aan de Namweg te Nijeveen. De tuindersvereniging heeft als doel het kweken van alle soorten 
groenten, maar kent daarnaast ook een bepaalde mate van gezelligheid. Indien u belangstelling hebt, kom 
eens kijken of vraag een tuin aan bij ons secretariaat, mw. Veenstra, tel. 0522-492534.

 

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

Gezien op de beurs? 

Het ideale verzekeringspakket waarin 18 verschillende schadeverzekeringen 
kunnen worden samengevoegd. Met de unieke ‘beste voorwaardengarantie’

Pakketkorting oplopend tot 12% en altijd voldoende verzekerd tegen een scherpe prijs. 
Kom en vergelijk het met uw huidige verzekeringen.

Kwaliteit en voordeel zit soms dichterbij dan u denkt!

Privé Compleet! Verzekeren nieuwe stijl
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Kolderveen, 16 maart 2017

AAN ALLE PATIËNTEN VAN HUISARTSENPRAKTIJK KOLDERVEEN,
 
Graag willen we u met dit schrijven op de hoogte brengen van het heugelijke feit dat wij een nieuwe huis-
arts, mevrouw Marthy Lucas-Bouwman, hebben gevonden die ons team komt versterken. In dokter Lucas 
hebben we een ervaren huisarts gevonden die de huidige kleinschalige en laagdrempelige zorg in Nijeveen 
omarmt en de schouders eronder wil zetten om dit naar de toekomst toe te continueren. Zij heeft al vele 
jaren ervaring als huisarts in verschillende praktijken (Meppel, Zuidwolde) en heeft zich in die jaren ook nog 
eens inhoudelijk gespecialiseerd in de ouderenzorg. Wij zijn dan ook erg trots en blij met deze versterking 
van ons team. Naast het, voor u bekende, vaste huisartsenteam Roelof Moes, Anne Nynke Nijstad-Moes en 
Daan van Maare zal zij vanaf maandag 3 april in onze praktijk aan het werk zijn. Onderaan dit artikel stelt 
zij zich nog wat uitgebreider aan u voor.

Afscheid - Zoals u wellicht al heeft vernomen is Piet Speelman aan zijn laatste werkweken als huisarts be-
gonnen. Dit betekent dat hij na 32 jaar trouwe dienst afscheid zal nemen van het huisartsenvak en onze 
praktijk. Roelof Moes blijft de komende tijd nog gewoon aan het werk in de praktijk. Wel zal hij op enig 
moment ook zijn werkzaamheden afbouwen. Hierop vooruitlopend hebben we uit praktische overwegingen 
besloten om alvast een afscheid te organiseren voor zowel Piet Speelman als Roelof Moes. Dit afscheid zal 
in dorpshuis de Schalle te Nijeveen plaatsvinden op vrijdag 30 juni a.s. Te zijner tijd zult u hierover nader 
worden geïnformeerd via onze website www.kolderveen.nl en de plaatselijke media. 

Nieuwe praktijk - Wij zijn op dit moment druk bezig met plannen om een nieuw praktijkgebouw neer 
te zetten. Middels deze nieuwbouw kunnen we een huisartsenpraktijk vormgeven die aan alle moderne 
bouweisen voldoet en waar alle medewerkers in één gebouw samenwerken. We zijn hier met veel ener-
gie en enthousiasme mee bezig. Op dit moment lopen er nog de nodige noodzakelijke procedures bij de 
gemeente. Wij hopen dat dit binnen afzienbare tijd afgerond zal zijn en we kunnen starten met de bouw. 
Ook in een nieuw gebouw en met de komst van een nieuwe huisarts zullen wij de zorg op dezelfde manier 
blijven aanbieden zoals u van ons bent gewend, laagdrempelig en kleinschalig. We zijn ook erg gemotiveerd 
om de zorg in de avond-, nacht- en weekenden te behouden met de kleinschalige dienstenstructuur die we 
samen met de huisartsen uit Giethoorn sinds jaar en dag voor u verzorgen! 
Wellicht tot ziens in de praktijk of op 30 juni a.s. in de Schalle!

Hartelijke groet, 
mede namens alle medewerkers van huisartsenpraktijk Kolderveen,

Piet Speelman, Roelof Moes en Anne Nynke Nijstad-Moes

Even voorstellen
Marthy Lucas-Bouwman, huisarts 

Graag wil ik mij via deze weg aan u voorstellen. Ik ben Marthy Lucas-Bouwman. Per 1 april zal ik voor 3,5 
dag komen werken in uw huisartsenpraktijk. De bedoeling is dat ik te zijner tijd, als Roelof Moes met pen-
sioen gaat, samen met Anne Nynke Nijstad-Moes de huisartsenpraktijk zal voortzetten.
In 2003 ben ik aan de Universiteit van Groningen als huisarts afgestudeerd. Na enkele jaren waarnemen in 
verschillende praktijken, ben ik in 2005 in Meppel aan de slag gegaan; eerst als waarnemer en vanaf 2008 
als praktijkhouder. Aangezien ik in deze praktijk veel oudere patiënten zag, heb ik aan de universiteit van 
Leiden een aanvullende opleiding in de ouderengeneeskunde gevolgd. Op dit moment gebruik ik de daar 
opgedane kennis met name om op provinciaal niveau mee te denken over het verbeteren van de oude-
renzorg in de huisartsenpraktijk. 
Ondanks dat ik met plezier in Meppel werkte, werd het voor mij steeds duidelijker dat ik op den duur graag 
zou willen werken in een kleinschalige plattelandspraktijk met een eigen dienstenstructuur. Toen de kans 
zich voordeed om in Zuidwolde te gaan werken in zo’n setting, heb ik deze in 2015 met beide handen 
aangegrepen. En, het kleinschalig werken bevalt me inderdaad prima….
Echter, ik ben niet alleen huisarts, maar ook “huismoeder”. Ik ben getrouwd en heb drie kinderen; met 
mijn gezin woon ik inmiddels 12,5 jaar naar grote tevredenheid in Giethoorn. Diensten doen in Zuidwolde 
betekent dat verhuizen op den duur wenselijk zou zijn en dat is thuis onbespreekbaar….. De vacature in 
Nijeveen was dan ook een gouden kans!
De lat ligt hoog: Roelof Moes en Piet Speelman, de vertrouwde dorpsdokters in Nijeveen en omstreken, 
hebben jarenlang uitstekende en hooggewaardeerde zorg geleverd. Samen met Anne Nynke Nijstad-Moes, 
met Daan van Maare en alle vertrouwde assistentes, ga ik deze uitdaging met veel enthousiasme aan. 

A.R. Moes 
P. Speelman 
R. Poutsma 

Praktijk:
Afspraken 0522 - 491224
SPoed 0522 - 491404
Collegae 0522 - 491414
Telefax 0522 - 490201

Huisartsen
Kolderveen 3 en 4
7948 NG  Nijeveen

Apotheek:
Receptenlijn 0522 - 492901
Informatie 0522 - 492020
Collegae 0522 - 491450
Telefax 0522 - 492530

www.kolderveen.nl

APoTheekhoudende

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

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

tekst PvdA advertentie in De Molen 
----------------------------------------------------------------------- 

Inloopcafé 

Zaterdag 2 januari van 10.30-12.00 uur 
Stads Café Oasis Kerkplein 

U bent van harte welkom!  
Vertel ons wat er leeft bij u en bij u in de buurt. 

Alle tekst centreren 
Lettertype: Verdana 
Laatste 2 regels cursief 

Plaatsen in week 
5 
9 
13 
17 
21 
27 

Data Inloopcaf 
2 februari 
2 maart 
6 april  
4 mei   
1 juni  
6 juli  
3 augustus  
7 september  
5 oktober 
2 november  
7 december  

Afspraak is bovenstaande advertentie 1 x per maand plaatsen in De Molen in de 
afgesproken week, volgens kolom 2. Omdat nog niet is bepaald wanneer De Molen 
uitkomt na juli zijn de data voor plaatsing na juli nog niet ingevuld. Maar dat wordt altijd 
de laatste verschijningsdatum voor de datum van het Inloopcafé in kolom 1. Met Michel 
afgesproken dat ik een email krijg als verschijningsdata vanaf juli bekend zijn. Ik kom 
daarna weer even bij jullie langs om de overige data vast te leggen. 

De bedoeling is elke keer bij plaatsing de datum in de advertentie achter ”Zaterdag ……..” 
aan te passen volgens kolom 1. 

De afspraak is plaatsing 1 x per maand van februari t/m december 2013. Groot 1/8 
pagina, 85 x 60 mm, zwart, hele jaar wisselend, prijs per advertentie in 2012 € 13,55 
excl. btw. Het is bekend dat er in 2013 een kleine prijsverhoging wordt doorgevoerd. 

Nadat alle verschijningsdata zijn afgesproken kan de rekening voor het hele jaar naar Jan 
Jonker, Biezenveld 50, 7943MC Meppel. Email: jonkerjan@lijbrandt.nl 

Contact: Dinie Veld-Fonk, Stationsweg 49, 7941HC Meppel. Tel.: 06-53175002. 
Email: fractiepvdameppel@gmail.com

tekst PvdA advertentie in De Molen 
----------------------------------------------------------------------- 

Inloopcafé 

Zaterdag 2 januari van 10.30-12.00 uur 
Stads Café Oasis Kerkplein 

U bent van harte welkom!  
Vertel ons wat er leeft bij u en bij u in de buurt. 

Alle tekst centreren 
Lettertype: Verdana 
Laatste 2 regels cursief 

Plaatsen in week 
5 
9 
13 
17 
21 
27 

Data Inloopcaf 
2 februari 
2 maart 
6 april  
4 mei   
1 juni  
6 juli  
3 augustus  
7 september  
5 oktober 
2 november  
7 december  

Afspraak is bovenstaande advertentie 1 x per maand plaatsen in De Molen in de 
afgesproken week, volgens kolom 2. Omdat nog niet is bepaald wanneer De Molen 
uitkomt na juli zijn de data voor plaatsing na juli nog niet ingevuld. Maar dat wordt altijd 
de laatste verschijningsdatum voor de datum van het Inloopcafé in kolom 1. Met Michel 
afgesproken dat ik een email krijg als verschijningsdata vanaf juli bekend zijn. Ik kom 
daarna weer even bij jullie langs om de overige data vast te leggen. 

De bedoeling is elke keer bij plaatsing de datum in de advertentie achter ”Zaterdag ……..” 
aan te passen volgens kolom 1. 

De afspraak is plaatsing 1 x per maand van februari t/m december 2013. Groot 1/8 
pagina, 85 x 60 mm, zwart, hele jaar wisselend, prijs per advertentie in 2012 € 13,55 
excl. btw. Het is bekend dat er in 2013 een kleine prijsverhoging wordt doorgevoerd. 

Nadat alle verschijningsdata zijn afgesproken kan de rekening voor het hele jaar naar Jan 
Jonker, Biezenveld 50, 7943MC Meppel. Email: jonkerjan@lijbrandt.nl 

Contact: Dinie Veld-Fonk, Stationsweg 49, 7941HC Meppel. Tel.: 06-53175002. 
Email: fractiepvdameppel@gmail.com

Opmaak advertentie 2016 m.b.t. Inloopcafé in De Molen: graag dezelfde 
opmaak en lettergrootte als in 2015, maar met enigszins gewijzigde tekst. 

Inloopcafé 

Zaterdag 1 april van 10.30-12.00 uur
Iedereen is welkom in Stadscafé Oasis! 

Deel met de raadsleden wat er speelt bij u of in 
uw buurt. Ook het PvdA Ombudsteam is aanwezig 

Hierbij het lijstje van de Inloopcafé zaterdagen in 2016 in verband met de te 
plaatsen advertenties in De Molen: 

Data Inloopcafé: 

6 februari  
5 maart  
2 april  
7 mei  
4 juni  
2 juli   
6 augustus  
3 september 
1 oktober  
5 november  
3 december  

BURGEMEESTER KORTELAND BEZOEKT DE WEL 

Donderdag 16 maart, een dag na de verkiezingen, kwam burgemeester Korteland op bezoek op basis-
school De Well. Hij werd ontvangen door de kinderen van groep 8. Alle andere kinderen hadden zich ook 
verzameld op het grote plein en samen werd het schoollied gezongen. Daarna ging de burgemeester een 
kijkje nemen in alle klassen. In groep 8 hadden de kinderen een interview voorbereid, in groep 7 was de 
burgemeester aanwezig bij een Engelse les, er werden proefjes gedaan en natuurlijk mochten de kinderen 
vragen stellen. Het was erg leuk om de burgemeester de school te laten zien. 
(Foto’s gemaakt door Jochem, Steven en Sam) 



11

 DE MOLEN

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

info@andrehopman.nl
06 54 32 64 05

Energieweg 3, Nijeveen
www.andrehopman.nl

Een ondernemende bries,

windkracht van beleving!
ontwikkelt een

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

STICHTING WELZIJN VOOR OUDEREN

Er waren 9 maart 85 personen aanwezig op de Spelletjesdag van Stichting Welzijn Ouderen Nijeveen. Er 
werd weer enthousiast meegedaan aan diverse spellen. 
Ook de verzorging van de inwendige mens was fantastisch, naast de diverse consumpties konden we weer 
genieten van een heerlijk chinees buffet.
Natuurlijk gingen de winnaars weer met een attentie naar huis.
De uitslagen waren:
Jokeren: 1. Annie Kruidhof: 396 punten, 2. Marrie Piest: 408 punten, 3. Trijn Brugging: 456 punten. 
Klaverjassen: 1. Jan Slagter: 7482 punten, 2. Klaasje v.d. Linde: 7317 punten, 3. Bertus Hamberg: 7095 pun-
ten, 4. Aly Tuut: 7060 punten, 5. Roelie Zandwijk: 6970 punten, 6. Gerrit van de Belt: 6928 punten. 
Bridge: 1. paar Scheper/de Boer: 62,5%, 2. paar de Boer/ Smit: 60,1%.
Rummicub: 1. Jennie van Gijssel: 29 punten, 2. Grietje Bouwknegt: 80 punten, 3. Gerrit Schutte: 91 punten.

Onze volgende Spelletjesdag is in oktober. Er zal tegen die tijd weer een berichtje in de Molen verschijnen.

Lammie van Essen

WIST U DAT…..

 …..onze wisselcollectie weer is vernieuwd….100 andere titels te leen bij het servicepunt van de Bibliotheek!
…..er elke week nieuwe boeken binnenkomen voor het servicepunt?
…..U vanuit uw luie stoel boeken kunt reserveren en deze kunt ophalen bij het servicepunt in de Schalle!!       

Vergeet dan niet om bij het reserveren als ophaalvestiging ‘Nijeveen’aan te klikken. 
Graag tot ziens! 

Servicepunt Bibliotheek 
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CASPER BOOM IN TECHNISCHE STAF DOS’46

DOS’46 heeft Casper Boom toegevoegd aan de technische staf van de A-selectie voor 
volgend seizoen. De 37-jarige Boom wordt samen met Peter Lageweg verantwoorde-
lijk voor het tweede team. ‘Peter en ik wisten elkaar als vakmaatjes goed te vinden, 
hopelijk ook als trainers,’ aldus de oud-speler van DOS’46.
Casper Boom speelde dertien jaar in de selectie van DOS’46. Hij was erbij toen DOS 
in 2006, 2007 en 2009 in Ahoy landskampioen werd en ook bij het behaalde veld-
kampioenschap in 2007. Ook de medailles van de Europacup uit 2007, 2008 en 2010 
hangen in zijn kast.
Zijn lidmaatschap heeft hij na zijn actieve loopbaan nooit opgezegd. ‘Ik ben blij dat ik 
na mijn spelerscarrière nu ook op trainingsgebied iets voor DOS’46 kan doen. Bovenal 
vind ik het erg mooi om betrokken te zijn bij de mooiste club van Nederland!’

FILMAVOND SURVIVALTOCHT 2016

Op 25 maart 2017 organiseert de Survivalcommissie samen met de IJs- en skeelerclub Nijeveen een Filmavond.
Hier zal de film getoond worden van de survivaltocht 2016.
 
Iedereen is welkom in de kantine van IJs- en Skeelerclub aan de Schuurmansweg 3a Nijeveen.
Kantine opent om 20.30 uur en de film zal rond 21.00 uur starten.

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
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sportieve mode voor mannen en vrouwen!

Piet Soerplein 5 | Havelte | zmode.nl

onze merken

Mcgregor | Gaastra | HV Polo
Henri Lloyd | Key west | Para-Mi 

Alberto | Haupt | Soccx

Marktstraat 4a
7941 KR  Meppel

Tel. 06-16 932 635
www.birukai.nl

Jeannet Botter

ZWERFVUILACTIE NIJEVEEN

In het kader van NL-Doet hebben vrijdagmiddag  
10 maart de kinderen van de hoogste groepen van onze 
basisscholen de handen uit de mouwen gestoken en 
hebben zwerfvuil gezocht. Alle straten in het dorp zijn 
ze door geweest en hebben heel goed werk verricht, 
resultaat: heel veel zakken met afval.
Zaterdagmorgen 11 maart, is op voorstel uit het dorp 
en op initiatief van de DVN door een aantal vrijwilligers 
de opschoonactie voortgezet, nu was het buitengebied 
aan de beurt.
Dat het nodig was bleek wel aan het eind van de 
ochtend: meer dan 20 zakken met zwerfvuil was het 
resultaat. En dan hebben we nog niet eens het hele 
buitengebied uitgekamd.
Een volgende keer willen we graag meer vrijwilligers 
om echt het hele buitengebied schoon te maken. Maar 
Nijeveen is nu weer een stuk mooier.

Namens Dorpsvereniging Nijeveen, Albert Bron

ESRA HOKSBERGEN WINT DE VOORLEESWEDSTRIJD IN DE MEPPEL/NIJEVEEN 2017   
  
Woensdag 17 maart was de voorleeswedstrijd van gemeente Meppel/Nijeveen. 
De winnaar van deze gemeentelijke ronde is geworden: Esra Hoksbergen van 
de Gereformeerde basisschool Johannes Calvijn uit Meppel. Zij las voor uit ‘Om 
8 uur bij de Ark’ van Ulrich Hub. Zij zal onze gemeente vertegenwoordigen 
tijdens de provinciale ronde op woensdag 12 april in De Schalm in Assen. 
Elf voorleeskampioenen van basisscholen uit de gemeente Meppel/Nijeveen 
zijn met elkaar de strijd aangegaan om kampioen te worden van hun ge-
meente. Er werd onder meer voorgelezen uit de boeken van Tosca Menten, 
Paul van Loon, Harmen van Straaten, Manon Berns en Jeff Kinney. Het was 
een spannende wedstrijd, het niveau van de kandidaten lag dicht bij elkaar 
en de jury had het moeilijk. Volgens de jury zat Esra goed in het verhaal en 
had ze het verhaal helemaal eigen gemaakt. Ze had een helder en duidelijk 
stemgebruik. Ook legde ze de klemtoon in de tekst op de juiste momenten 
en had ze  een goed oogcontact met het publiek. 
De jury bestond uit Evelien Huizenga, Bep Polet en Sanne Hulst. De presentatie  
was in handen van Marinka Koopman. 
De Nationale Voorleeswedstrijd is een wedstrijd voor de kinderen van de twee hoogste groepen van de 
basisschool. Het is een initiatief van Stichting Lezen in samenwerking met stichting CPNB en de Vereniging 
van Openbare Bibliotheken. Deze organisaties willen hiermee op een leuke manier aandacht vragen voor 
lezen, leesbevordering en het kinderboek.
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Woldstraat 40
7941 LK Meppel 

Salon99 Skin Care
T 0522 853809 

info@salon99.nl 
www.salon99.nl 

Facials 
Manicure 
Pedicure 
Massage 

Visagie 
Laserontharing

Waxen 
Harsen

W&WW&W
Het adres voor:

* schilder- en sauswerkzaamheden 

* goten schoonmaken

* trespa schoonmaken
* klussen in en om het huis

* reinigen van stoepen met hoge druk

Laat ook uw zonnepanelen
goed en betrouwbaar 

schoonmaken
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* ramen schoonmaken

Raadhuislaan 30, Nijeveen
Tel. 0522 - 491 134

06 - 4845 8935 / 06 - 250 60 194info@wenwglazenwassersnijeveen.nl

1. Hoe wordt casinobrood gebakken? 
 ○  Op de vloer van de oven. 
 ○  In een broodblik met de deksel erop. 
 ○  In een broodbus. 
 ○  Op een ronde vloer van een oven. 
 ○  Uitgestreken op een bakplaat.     
 

2. Waar is suikerbrood het bekendste? 
 
 ○ Flevoland 
 ○ Drenthe 
 ○ Gelderland 
 ○ Limburg 
 ○ Friesland 
 
3. Welke van deze broden bestaat niet? 
 
 ○ Klopbrood 
 ○ Dezembrood 
 ○ Witbrood 
 ○ Moutbrood 
 ○ Allinsonbrood 
 
4. Hoeveel brood wordt er per jaar per persoon gegeten? 
 
 ○ 15 kilo 
 ○ 40 kilo 
 ○ 52 kilo 
 ○ 60 kilo 
 ○ 76 kilo 
 

5. Wanneer is het nationaal schoolontbijt? 
 
 ○    4    t /m   7     februari  
 ○  11    t/m  14     april  
 ○    1    t/m    5     oktober  
 ○    2    t/m    5     november     ((in 2017 van 7 nov. t/m 10 nov.  IN NOVEMBER DUS!)) 
 ○  15    t/m  18     december 
 
6. Op hoeveel graden moet je de oven zetten om maisbrood te maken? 
 
 ○  150  gr. 
 ○  170  gr. 
 ○  200  gr. 
 ○  210  gr. 
 ○  250  gr. 

 
Hoeveel 

weet jij over 
brood? 

…….. 
Antwoorden 

…….. 

De door bijna 500 mensen ingevulde kwisvragen 
op de ondernemersbeurs in Nijeveen 
zijn door 7 mensen goed ingevuld. 

De winnaar (door loting) is geworden
Ger Zevenhuizen. 

De andere 6 zijn: 

Harry Mulder 
Mandy van den Heuvel 

Rutger de Boer ☺ 
Renee Bijker 

Ruth Oosterhuis ☺ 
Ilse van der Vegt 

Ze kunnen alle 7 een prijs komen halen in de winkel. 

De door bijna 500 mensen ingevulde kwisvragen 
op de ondernemersbeurs in Nijeveen 
zijn door 7 mensen goed ingevuld. 

De winnaar (door loting) is geworden
Ger Zevenhuizen. 

De andere 6 zijn: 

Harry Mulder 
Mandy van den Heuvel 

Rutger de Boer ☺ 
Renee Bijker 

Ruth Oosterhuis ☺ 
Ilse van der Vegt 

Ze kunnen alle 7 een prijs komen halen in de winkel. 

De door bijna 500 mensen ingevulde kwisvragen 
op de ondernemersbeurs in Nijeveen 
zijn door 7 mensen goed ingevuld. 

De winnaar (door loting) is geworden
Ger Zevenhuizen. 

De andere 6 zijn: 

Harry Mulder 
Mandy van den Heuvel 

Rutger de Boer ☺ 
Renee Bijker 

Ruth Oosterhuis ☺ 
Ilse van der Vegt 

Ze kunnen alle 7 een prijs komen halen in de winkel. 
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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 
Website: www. kvanbeekschilderwerken.nl

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

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

Ramona’s 
Hairfashion

Knippen
Dames 1300

Heren 1200

Ook voor:

Epileren
(Met touwtje)
Wenkbrauwen 800

Bovenlip 300

Hele gezicht 1400

Wenkbrauwen 
verven 500

Knippen 
met en zonder 
afspraak

VROUWEN VAN NU - AFD. NIJEVEEN 

Dames,
Woensdag 5 april 2017 gaan we naar het grammofoonmuseum in Nieuwleusen. U wordt ontvangen met 
een kop koffie of thee met daarbij iets lekkers. Daarna volgt er een rondleiding met uitleg en muziek uit 
de oude doos.
De kosten zijn € 8.50 p.p., incl. reiskosten. Graag bij vertrek afrekenen met gepast geld bij Truus en Siena.
Opgave is mogelijk t/m 31 maart via de site, bij Truus tel. 491714 of Ammy tel. 491357. 
Wij wensen u alvast een fijne gezellige muzikale middag.
       

De reiscommissie

De uitkomst van de test kan in een persoonlijk gesprek 
VRIJBLIJVEND EN KOSTELOOS  worden besproken bij 
Notaris Lever in Meppel. 

Doe de TestamentTest

Uw testament up to date?

‘MET UW ERFENIS KUNT U ANDEREN WEER TOEKOMST GEVEN’
Lever Netwerk Notarissen | Zuideinde 53, Meppel 
(0522) 25 27 21 | info@lever.nl | www.lever.nl 
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WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN
25-26 maart Dokter Moes
1/2 april Dokter Nijstad-Moes

Dorpsstraat 149

7948 BP  NIJEVEEN 

Tel: 0522 492967 

of  06 53 961 998

Voor:

• Nieuwbouw

• Reparatie

• Onderhoud

• Alg- & mosbestrijding

• Aanbrengen schroefdakplaten

www.rietdekkersbedrijfrenebouwknegt.nl

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

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.

www.kolderveen.nl

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!


