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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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* Nen 3140
* Keuring
Mail:
info@heroldpouwels.nl
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* Site: www.heroldpouwels.nl

Tel. 06 - 134 717 84

0522-281878
DAG EN NACHT BEREIKBAAR

WASSINK

--

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

"Klusjes & Zo"

Tel.
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134 717
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06-13471784
Tel.
Westerweiden
70,
Ruinerwold
Electra
Gas7961 EADak/Zink
Mail:
Mail: info@heroldpouwels.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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- 134 717 84
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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
Noteboomstraat 68

7941 XA Meppel

telefoon 0522 255 449

De volgende Molen verschijnt op 29 januari 2018.
Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk
woensdag 23 januari 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: 0527 - 24 64 68

WINNAARS DECEMBERACTIE 2018
Woensdagavond 9 januari heeft wethouder Koning
de trekking van de Decemberactie 2018 verricht.
Veel mensen hebben de decemberinkopen weer in
Nijeveen gedaan. Geweldig! U steunt hiermee de
middenstand in het eigen dorp. Uit maar liefst 3800
ingeleverde enveloppen zijn elf winnaars getrokken.
Deze winnaars ontvangen waardebonnen te besteden bij Nijeveense ondernemers.
De gelukkigen zijn:
€ 250,- voor M.A. Bal | € 100,- voor A. Jonker |
€ 100,- voor A. Rodermond | € 100,- voor H. Lotterman |
€ 100,- voor T. Rodermond | € 100,- voor Fam. Mosterman | € 100,- voor M. Timmerman | € 100,- voor R. Kok |
€ 100,- voor A. Schrotenboer | € 100,- voor J. Bos | € 100,- voor G. Westenbrink
Jaarlijkse bingo groot succes!
Tijdens de trekking van de Decemberactie werd, onder bezielende leiding van presentator Marc-Jan van
der Linde, de jaarlijkse bingo gehouden. De belangstelling en het enthousiasme was groot. Veel spelers
gingen met mooie prijzen naar huis.
De prijzen voor de bingo zijn beschikbaar gesteld door: SieVa, Toyota Van der Linde Meppel, Cateringbedrijf Jan Busscher, Bouwknegt Rietdekkers, Bloemboetiek Heidi, Schildersbedrijf JABO, Restaurant de Nije,
Installatiebedrijf H. Faber, COOP Huisman, Strijker Brood & Banket, Bonbonatelier A3, Jeanie’s Zuivelijs,
Tank Service Station Nijeveen, Rietdekkersbedrijf Rene Bouwknegt, Beaunette, Snackplaza ’t Meuleplein,
Kapsalon Berta, Creavlinder, Spoor Mediation, Ramona’s Hairfashion, Klompen Dekker, Tuincentrum Bert
Visscher, Loonbedrijf Altena, Marktslagerij Rijkeboer, Kindercoach Susanne, Ga creatief met Tineke, Knipschuur Sonja, Tom Knol Dienstverlening, Bootsma Design, Jemako Trijntje Bijker, Huisman Dienstverlening,
Stomerij Meinen, Stucadoorsbedrijf Boersma, Kisjes Slijterijen, Dorpshuis De Schalle, Schildersbedrijf
Zevenhuizen, Grada Bikes.
Met een hartelijke groet, Handelsvereniging Nijeveen
www.handelsverenigingnijeveen.nl

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
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GESLAAGD KERSTTOERNOOI DOS’46!
Op vrijdag 28 december was het jaarlijkse Dos’46 kerstkorfbaltoernooi voor alle kinderen van 3 jaar t/m
groep 8.
Ruim 60 kinderen namen deel aan dit gezellige en sportieve toernooi.
De ochtend startte met de jongste jeugd en in de tweede helft van de ochtend was de oudere jeugd aan
de beurt.
Bij de kinderen van 3-5 jaar heeft het team ‘Kerstslingers’ gewonnen.
Bij de groepen 3-4 is het team ‘Sneeuwvlokken’ als winnaar uit de bus gekomen.
Van de groepen 5-8 gingen de ‘Knalerwten’ met een prijsje naar huis!
Tussen de wedstrijden door konden de kinderen zich vermaken op het springkussen dat beschikbaar is
gesteld door Tankstation v/d Linde.
Alle kinderen kregen als afsluiting een lekkere en gezonde traktatie van Abe Brouwer

proef,
geniet &
beleef

Meppel

De Putstoel 2
0522 255923
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info@kisjes-slijterijen.nl
kisjes-slijterijen.nl

DE MOLEN
SVN’69 NIEUWJAARSVERLOTING 5-1-2019			
			
Prijs Waardebon
Gewonnen door
Bonnr
1e
Coop Nijeveen
K. Roskam, Nijeveen
2426
2e
Tuincentrum Bert Visscher Kolderveen Fam. Beerta
2162
3e
Slagerij Rijkeboer
R. Bosch, Nijeveen
2095
Molen de Sterrenberg
A. Meijer
2082
Tankstation Nijeveen
R. Bosch, Nijeveen
2097
Salon 99 Skin Care
H. Maat, Nijeveen
2523
Jeanie’s Zuivelijs
P. Idserda, Nijeveen
1712
Vriend Sport en Fashion
G. Roze, Nijeveen
2361
Meuleplein Snackplaza & Brasserie
H. Oostenbrink, Wanneperveen
3176
Restaurant de Nije
J. Nijmeijer, Nijeveen
1301
Seco Deco Bloemen
J. Lopers, Nijeveen
1719
Kapsalon de Kapperije
T. Akse, Nijeveen
1387
Kapsalon Berta
mw. Akse-Derks, Meppel
1385
Jan Busscher Catering
H. Knol, Nijeveen
3366
			
Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd! Prijzen worden u thuisbezorgd.			
Alle kopers van loten bedankt voor uw deelname en onze verkopers bedankt voor jullie inzet.		
Namens het bestuur van SVN’69

VERRASSING OP CONCERT BRINCKSANGHERS
Afgelopen zondag, 6 januari, heeft het Havelter mannenkoor “De Brincksanghers” zijn traditionele nieuwjaarsconcert gehouden. Samen met gastkoor “Just Fun”uit
Zuidwolde werd voor het publiek in “De Veldkei” een
breed repertoire aan liederen ten gehore gebracht. Van
oude evergreens als Whispering Hope tot aan moderne
nummers als Viva la vida. Zeer veel waardering van het
publiek was er voor de solo van Piet
de Rover met het moeilijke nummer
Autumn leaves.
Tijdens dit concert konden de “De Brincksanghers” zich presenteren met maar liefst
zes nieuwe leden, die zich na de zomervakantie hadden aangemeld.
Na de verdiende bedankjes en bloemen die waren uitgedeeld, werd het nieuwjaarsconcert afgesloten met een feestelijk slotlied van beide koren samen met het publiek.
Na een staande ovatie ging iedereen met een voldaan muzikaal gevoel huiswaarts.
De verrassing van deze middag was het onaangekondigde optreden van de 12 jaar
oude Tim van de Ham uit Wateren. Na de pauze kwam deze jonge artiest op met zijn
Steirische harmonika en bracht met enkele typisch Oostenrijkse nummers de zaal vol in
vervoering. Tijdens zijn “Zugabe” ontstonden spontaan enkele polonaises in de zaal.

Zuideinde 53, Meppel | (0522) 25 27 21 | info@lever.nl | www.lever.nl
201811_0796_FIZZ_Lever_adv_DeMolen_01.indd 1
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16 maart 2019

Meezingfestijn
Nijeveen
JANNES

FRANS BAUER

MELROSE - ANCORA
Verwarmde feesttent | Evenemententerrein Nieuweweg, Nijeveen
Zaal open 20.00 uur | Aanvang 21.00 uur
Speciale voorverkoopavonden:
Op de vrijdagen 1 en 8 maart van 19.00-20.00 uur
in Dorpshuis ”de Schalle” in Nijeveen.
Kaarten in v.v.k.: € 20,- | Aan de kassa € 25,Tevens verkoop via www.meezingfestijn.nl
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KIK LEGT DE FABRIEK EEN PAAR MAANDEN STIL IN 2019!
De tentoonstelling “No milk today” in 2001 markeerde het sluiten van de fabriek voor de melkindustrie
en de transformatie van deze bijzondere plek tot een kunstverzamelgebouw.  KiK (Kunst in Kolderveen)
organiseert al vanaf 2003 presentaties en artists in residence producties op deze bijzondere locatie.
No art today
De afgelopen tijd heeft KiK ook buiten de eigen muren gewerkt, met projecten als Into Nature, Entre Nous,
en de Proefkolonieportretten. Hierdoor was er in de fabriek zelf al wat minder kunstactiviteit dan in de
jaren daarvoor. Vanaf 1 januari 2019 legt KiK de kunstproductie even helemaal stil. Het is na 15 jaar tijd
voor een onderzoek naar vorm en inhoud van de eigen kunstinstelling.
Art tomorrow
Mede dankzij een bijzondere researchsubsidie van de provincie Drenthe, werken we de komende tijd hard
aan een ontwerp voor een brand new KiK. In een periode van vijf maanden gaan we ons helemaal richten
op een productief en nieuwsgierig onderzoek naar eigen bestaansgrond, functie en profiel. We voeren explorerende gesprekken, we bouwen aan een toekomstbestendig model voor een kunstinstelling in landelijk
gebied, en zetten een sterke programmalijn uit voor de komende jaren.   We zijn in deze periode natuurlijk
gewoon bereikbaar via de mail. Verder wensen we iedereen natuurlijk een inventief 2019!   
Met een groet, Team KiK

WORD DIGITAAL FIT MET SENIORWEB MEPPEL
Inschrijfdag voor SeniorWeb Meppel op vrijdag 18 januari om 13.30-16.00 uur in Grote Akkerstaat 10.
Wilt u ook meer kunnen doen met uw tablet of computer? Zoals uw foto’s bewerken en er een fotoalbum
van maken, veilig winkelen op internet, e-mailen, of alles weten van het openbaar vervoer, memoires schrijven. Interessant zijn de gratis computerlessen om te kijken of een cursus wel iets voor u is, alles is mogelijk.
U leert het bij SeniorWeb Leercentrum Meppel. Stap voor stap en onder de geduldige begeleiding van onze
vrijwilligers. De lessen zijn toegankelijk en betaalbaar. Mocht dat voor u niet zo zijn dan hebben we daar een
oplossing voor. Ook is tijdens het computerspreekuur op dinsdagavond 19.00 uur ruimte voor al uw vragen.
Tijdelijk ontvangt u als bezoeker van het Leercentrum Meppel een cadeaubon voor een gratis lidmaatschap
van SeniorWeb.
Inschrijfdagen computercursussen voorjaar 2019 SeniorWeb Meppel en Steenwijk
De cursussen beginnen op maandag 28 januari 2019 in Meppel. In Steenwijk op vrijdag 25 januari. Aanmelden kan via het inschrijfformulier in het programmaboekje of van de website www.seniorwebmeppel.
nl, of op de onderstaande inschrijfdagen.
Voor informatie over alle cursussen zie de programmaboekjes in de computerwinkels, bibliotheken, dienstencentra, Stichting Welzijn en de Rabobanken of telefonisch bij onze cursusadministratie op 0522-491579
/ 06-5723148

OBLIGATIELENING IJS- EN SKEELERCLUB NIJEVEEN
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de IJs- en Skeelerclub Nijeveen op 11 december 2018 heeft ook
de vijfde uitloting plaatsgevonden van de obligatielening. Deze is in 2012 uitgegeven voor de bouw van
het nieuwe clubhuis. Conform de voorwaarden zal vanaf 2014 tot 2021 terugbetaling plaatsvinden, waarbij
per loting wordt bepaald welke obligaties worden terugbetaald.
In de ALV zijn de volgende 20 obligaties (van de 177) uitgeloot met de volgende nummers:
1 10 37 42 50 53 54 56 69 71 76 79 91 93 96 105 122 127 128 176
Als u een obligatie heeft, vindt u dit nummer rechtsboven op het obligatiebewijs, dat u destijds heeft ontvangen. De houders van de uitgelote obligaties ontvangen binnenkort of hebben inmiddels persoonlijk
bericht ontvangen. In dat bericht is tevens vermeld op welke wijze de concrete uitbetaling plaatsvindt.
IJs- en Skeelerclub Nijeveen
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Een nieuw jaar met daarin weer veel veranderingen
ten opzichte van een paar jaar geleden zien we dat
verzekerde bedragen verouderd zijn en zorgen voor
een te lage uitkering bij schade, onderverzekerd zijn
heet dat. Dan worden we boos en verwijten het de
verzekeraars. We zagen een voorbeeld met "garantie
tegen onderverzekering" dat klinkt leuk, maar je krijgt
nooit meer uitbetaald dan op de polis vermeld staat en
dat bleek in dit geval zwaar onvoldoende.

Eerst maar de premieverhogingen van alle
schadeverzekeraars. De toezichthouders vinden dat
verzekeraars naar een gezonde verhouding tussen
schadeuitgaven en inkomsten moeten en dus voldoende
premie moeten incasseren om, naast schadebetalingen,
ook te kunnen reserveren. Met name brandverzekeringen
en autoverzekeringen zijn verliesgevend.
Dat vertaalt zich in een hogere premie voor alle schadeverzekeringen. Dat vinden we geen leuke start maar het
is misschien ook een aanleiding om te kijken of alles goed
geregeld is. Een hogere premie is verdedigbaar, mits de
risico's dan ook goed verzekerd zijn.

Misschien een goed voornemen om zelf initiatief te nemen
en te kijken of het pakket verzekeringen nog actueel is.
Daarbij kunnen wij u ongetwijfeld van dienst zijn. Het is
ons vak, we doen het professioneel, deskundig en graag.

Daarin schort het nog al eens, ervaren we, bijna
dagelijks. Voorbeeld: nu bouwkosten sterk zijn gestegen

Bel of mail voor een informatief gesprek.

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

Agenda
15 jan.
De Molen nr. 1
16 jan.
Alzheimercafé - De Plataan, Meppel - 19.30 uur
19 jan.
DOS’46 1 - KCC/SO Natural 1 - Sporthal de Eendracht - 20.00 uur
20 jan.
E-meeting - Geref. Kerk - 10.00 uur  
21 jan.
Voorverkoop Da Costa in De Schalle -19.00-20.00 uur
23 jan.
N.C.V. Jaarvergadering verzorgt door het eendaagsbestuur - De Schalle - 19.45 uur
23 jan.
Klaverjassen en Jokeren Supportersvereniging SVN'69 - 20.00 uur
24 jan.
Vrouwen van Nu jaarvergadering - De Schalle - 20.00 uur
25 jan.
Film Bankier van het Verzet - Dorpshuis De Schalle - 20.00 uur
26 jan.
Repair Café - Gebouw Trias, Groenmarktstraat 6, Meppel - 9.30-13.00 uur
26 jan.
DOS’46 1 - LDODK/Rinsma Modeplein 1 - Sporthal de Eendracht - 20.00 uur  
26 jan.
Bingo Supportersvereniging SVN'69 - 20.00 uur
28 jan.
Voorverkoop Da Costa in De Schalle - 19.00-20.00 uur
1-2 feb. Uitvoering Da Costa - De Schalle - 20.00 uur
2 feb.	Oldtimer- en onderdelenbeurs/show Meppel voor gemotoriseerde tweewielers t/m 1990 - Roekebosscheweg 3a Wanneperveen - 8.30-14.30 uur
3 feb.
Morgenzangdienst - Geref. Kerk, Dorpsstraat 1 - 10.00 uur
6 feb.
Klaverjassen en Jokeren Supportersvereniging SVN'69 - 20.00 uur
9 feb.
DOS’46 1 - PKC/SWK Groep 1 - Sporthal de Eendracht - 20.00 uur  
20 feb.
Klaverjassen en Jokeren Supportersvereniging SVN'69 - 20.00 uur
22 feb.
Film The party - Dorpshuis De Schalle - 20.00 uur
23 feb.
Repair Café - Gebouw Trias, Groenmarktstraat 6, Meppel - 9.30-13.00 uur
23 feb.
DOS’46 1 - Fortuna/Delta Logistiek 1 - Sporthal de Eendracht - 20.00 uur
28 feb.
Voorverkoop kaarten Meezingfestijn - De Schalle - 19.00-20.00 uur
Elke dinsdag
Koersbal - De Schalle - 13.30 uur
	Klaverjassen en jokeren, georganiseerd door Welzijn Ouderen - biljartzaal De Schalle
Elke woensdag 	55+ gymnastiek - Sporthal De Eendracht - 09.00-10.00 uur (van begin september t/m mei)
Elke woensdag 55+ tafeltennissen - Sporthal De Eendracht - 10.00-12.00 uur (m.i.v. 5 sept.)
Elke woensdag	55+gymnastiek voor minder mobiele ouderen - Dorpshuis De Schalle - 10.30-11.15 uur
Elke woensdag 	Zingen met Crescendo - De Schalle - 19.30-21.30 uur
Elke vrijdag 	wordt er door Tonegido gezongen in het gebouwtje bij de kerk in Nijeveen - 13.30 uur
De vaste activiteiten van Stichting Welzijn Ouderen vinden plaats van september t/m april.
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A A N N E M I N G S B E D R I J F

Detox jouw huid met
deze gepersonaliseerde
behandeling voor
mind, body en soul

Proskin 30 min.
Proskin 60 min.

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

Salon99 Skin Care
T 0522 853809
Woldstraat 40 info@salon99.nl
7941 LK Meppel www.salon99.nl

Energieweg 3, Nijeveen
www.andrehopman.nl

Nijverheidsweg 10
7948 NE Nijeveen
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T 0522 49 26 80
F 0522 49 26 74

info@kroesnijeveen.nl
www.kroesnijeveen.nl

DE MOLEN

Transacties 201
8
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Wilt u in 2019
uw huis verkopen
of een
nieuwe woning
aankopen?
Maak eens een afspraak
met uw NVM makelaar
hier in Nijeveen

Nijverheidsweg 15
7948 NE Nijeveen
Tel. 0522 - 49 04 34
www.aarninkmakelaars.nl
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Download nu onze
‘Van der Linde Meppel’ app
Uw voordelen:
U ontvangt herinneringen voor de onderhoudsbeurten van uw auto
U kunt gemakkelijk een werkplaatsafspraak inplannen
Direct contact via de chat
Altijd hulp bij pech of storingen
U kunt digitaal een schade doorgeven
U blijft altijd op de hoogte van ons actuele occasionaanbod
Speciaal voor u geselecteerde acties

Registreer uw
voor alle extra voordelen!
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VROUWEN VAN NU VERSLAG KERSTAVOND – 20 DECEMBER 2018
Er waren 104 dames aanwezig in de Schalle voor een compleet verzorgde avond in het Drents.
Een hapje en een drankje ontbraken natuurlijk niet. Onze gast was Hennie Kuijer uit Ruinen, die de avond
vulde met verhalen, gedichten, samenzang en (kerst) liederen.
De sfeervolle muzikale ondersteuning en begeleiding werd verzorgd door een trio van klarinetspelers,
spelend onder de naam: ‘Led’. Met het ‘Ere zij God’ werd de avond afgesloten om daarna nog gezellig na
te kunnen kletsen en de kerstdagen in te luiden. Het was een goed geslaagde avond.

DEELNEMERS GEZOCHT VOOR NIJEVEEN LIVE!
Nijeveen Live! keert terug! Na het succes in 2015 en 2016 wordt op zaterdag 15 juni 2019 de derde editie
van Nijeveen Live! gehouden. Deze keer als onderdeel van de feestweek. Prime time op de zaterdagavond.
De Oranjevereniging Nijeveen zoekt daarom deelnemers die deze avond de show willen stelen.
Iets voor jou?
Hoewel het nog ver weg lijkt, is het aanmelden nu al gestart. Er is plaats voor 10 zangers en zangeressen die
het leuk vinden om live op te treden onder begeleiding van een professionele band. Het maakt niet uit of
je al ervaring hebt, zowel amateurs als professionals kunnen zich aanmelden. Leeftijd is ook niet belangrijk,
jong en oud zijn welkom. Belangrijk is dat het je leuk lijkt om op zaterdagavond 15 juni te schitteren op
een groot podium voor veel publiek.
Wat verwachten wij van jou?
In overleg met de deelnemers die geselecteerd worden, stellen we een lijst op met liedjes die we gaan spelen.
Het aantal nummers dat iedereen zingt, is afhankelijk van het uiteindelijke aantal mensen dat meedoet, maar
we gaan uit van zo’n twee nummers per deelnemer. In de weken voorafgaand aan het optreden komen de
deelnemers een aantal keer samen met een coach van ‘Heel Hollland Live’, zodat iedereen goed voorbereid
het podium op kan. Deze oefenavonden zijn in Nijeveen op doordeweekse avonden. Op de dag van het
optreden is er ‘s middags een doorloop met alle deelnemers en de band die jullie ’s avonds gaat begeleiden.
Doe je mee? Laat het voor 31 januari weten!
Stuur voor 31 januari een kort filmpje van jezelf (bij voorkeur een YouTube link) naar info@heelhollandlive.
nl. Het is belangrijk dat je goed te horen en te zien bent. Het hoeft geen spetterende opname te zijn, als
het maar duidelijk is wie je bent en hoe je zingt! Vergeet niet je naam, adres en telefoonnummer in de
mail te vermelden.
Deelnemers die geselecteerd zijn, ontvangen uiterlijk 15 februari bericht. Over de uitslag kan niet worden
gecorrespondeerd. Meer informatie en de voorwaarden zijn te vinden op www.heelhollandlive.nl.
Feestweek Nijeveen – Tiet veur!
Om alvast in de agenda te noteren. De Feestweek Nijeveen wordt gehouden van vrijdag 14 juni tot en met
dinsdag 18 juni. Het thema dit jaar is: Tiet veur! Alvast heel veel plezier met de voorbereidingen.
Oranjevereniging Nijeveen
www.oranjeverenigingnijeveen.nl

E-MEETING 20 JANUARI: SCHAKEL
We zijn allemaal schakels in een groter geheel. Met mensen om ons heen vormen we een ketting. We voelen
ons verbonden met elkaar, omdat we bij dezelfde familie horen of omdat we hetzelfde werk doen. Ook
sportverenigingen, vriendengroepen, buurtschappen zijn allemaal geschakelde kettingen; groepen mensen
die iets samen gemeen hebben. We vormen ook een geschakeld geheel met mensen die geloven en als we
samen in de kerk zitten verbindt het geloof ons met elkaar. Tijdens de E-meeting van 20 januari willen we
daarover nadenken. Wat verbindt ons met elkaar? Wat hebben we te bieden? Wat kunnen we halen? Hoe
sterk is onze schakel? Hoe sterk is de ketting? We hopen weer veel mensen te verwelkomen! Er is oppas
voor de jongste kinderen en kinderkerk voor de kinderen in de basisschoolleeftijd. Ruth Pos zorgt voor de
muzikale begeleiding op het orgel. En natuurlijk staat de koffie klaar. Graag tot 20 januari, aanvang 10.00
uur in de gereformeerde kerk.
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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.nl
Website: www. kvanbeekschilderwerken.nl

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.

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
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WETHOUDER VAN DER HAAR
GEEFT STARTSEIN WARMTESCAN ACTIE NIJEVEEN
Woensdagmorgen 9 januari heeft wethouder Van der Haar, in alle
E N E R G I E C O Ö P E R AT I E
vroegte, het startsein gegeven voor de Warmtescan Actie. De actie is
een initiatief van de Energie Coöperatie Duurzaam Nijeveen waaraan
Duurzaam Nijeveen
maar liefst 50 huishoudens in het dorp meedoen. Tegen een sterk gereduceerd tarief van € 50,- kunnen Nijeveners de woning
laten checken op energielekken. Komende weken gaat
het actieteam van acht vrijwilligers op pad met de
warmtecamera. Je herkent ze aan de ‘groene’ hesjes.
Met een warmtescan krijg je een goed beeld hoe je
woning is geïsoleerd en welke energiebesparende
maatregelen je kunt nemen om eventuele warmtelekken op te lossen. Vloeren, gevels, ramen en daken
scoren hoog. Na afloop van de Quick-scan ontvangt
de deelnemer een uitgebreid rapport waarop de
waarnemingen en aandachtspunten staan vermeld.
Met die uitkomsten kunnen gerichte acties worden
ondernomen. Daarnaast wordt een kortingscoupon van de Praxis aangeboden om de eerste aankopen
hiervoor voordelig te kunnen doen. Ook ontvangt de deelnemer een duurzaam cadeau. Ben je nog geen lid
van de EC Duurzaam Nijeveen? Dan zit dit bij de actieprijs inbegrepen. Een mooie stap op weg om minder
energie te gaan gebruiken.
Zoals het nu lijkt is er ruimte voor 50 woningen. Inmiddels zijn er bijna zoveel aanmeldingen. Er is nog
beperkt ruimte. Heb je alsnog belangstelling voor een warmtescan? Geef dit dan door via www.duurzaamnijeveen.nl/waar-lekt-jouw-huis-energie/. We gaan dan kijken of het past in de planning van het actieteam.
Het is goed om de vrijwilligers in het actieteam ook via deze weg heel hartelijk te danken voor hun inzet.
Met elkaar zorgen we ervoor dat Nijeveen een stapje dichter bij een energieneutraal dorp is in 2025.
Er staan in dit nieuwe jaar nog meer mooie activiteiten op de agenda en er zijn volop gesprekken gaande.
We houden je hiervan op de hoogte via www.duurzaamnijeveen.nl, De Molen, (social) media en de nieuwsbrief. Ontvang je de nieuwsbrief nog niet? Geef dit door via info@duurzaamnijeveen.nl. Met heel Nijeveen
werken aan een schonere wereld en samen besparen op de energierekening. Wie wil dat niet?
Met een hartelijke groet, EC Duurzaam Nijeveen
www.duurzaamnijeveen.nl

FILM ‘BANKIER VAN HET VERZET’ OP 25 JANUARI IN DE SCHALLE
Op vrijdag 25 januari wordt de film ‘Bankier van het verzet’vertoond in dorpshuis De Schalle. Deze film
heeft in 2018 Het Gouden Kalf gewonnen voor de beste Nederlandse film. Bankier van het Verzet is het
waargebeurde, onbekende verhaal van Nederlands grootste verzetsheld. De film vertelt het verhaal van
bankier Walraven van Hall (Barry Atsma). Als Walraven in de Tweede Wereldoorlog wordt gevraagd of hij
zijn financiële contacten voor het verzet wil inzetten, aarzelt hij niet lang. Samen met zijn broer, Gijs van
Hall (Jacob Derwig), bedenkt hij een riskante constructie om grote leningen af te sluiten waarmee het verzet gefinancierd kan worden. Als ook dat niet genoeg is bedenken de broers de grootste bankfraude uit
de Nederlandse geschiedenis: tientallen miljoenen guldens worden
onder het oog van de bezetters de Nederlandse Bank uit gesluisd.
Maar hoe grootschaliger de operatie wordt, hoe meer mensen er
vanaf weten. Iedere dag neemt de kans toe dat iemand dat ene
foutje maakt dat een einde kan maken aan de daden en het leven
van het bankier van het verzet.
Aanvang: 20.00 uur. Entree: € 3,50
Graag tot ziens.
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HENK HOFMAN VOETBALTOERNOOI WEER EEN SUCCESVOLLE AFSLUITING VAN HET JAAR
SVN ’69 organiseerde dit jaar voor de 38ste keer het Henk Hofmantoernooi.
Een prachtig voetbalevenement aan het einde van het jaar waar rond de 100
jeugdleden van de club aan meededen. Al vroeg verzamelden de jongste
voetballers zich zaterdag 29 december in sporthal De Eendracht in Nijeveen.
De kabouters speelden enthousiast hun wedstrijden en kregen na afloop van
Henk Hofman allemaal een medaille. Bij JO7/JO8/JO9 werden fanatieke wedstrijden gespeeld. De teams waren aan elkaar gewaagd en het bleef spannend
tot aan de finale. Uiteindelijk won team FC Barcelona en mochten Bart, Jorne,
Klaas-Jan, Olaf, Gijs, Justin en Tycho een beker in ontvangst nemen. Bij JO11/
JO12/JO13 stonden PSV en Feyenoord in de
finale. Het ging lange tijd gelijk op in deze
spannende finale. Na 15 minuten speeltijd
stond het 2-2. In de verlenging scoorde PSV
en daarmee werden Lars, Bas, Anne-Elize,
Thijs, Egbert en Thomas Brand winnaar van het toernooi. De dag werd
afgesloten met de categorie JO15/JO17. Van de vijf teams bleek team
Chelsea met Sem, Marc, Jurian, Tijmen Tjeerdsma, Joost, Tijmen Adolf
en Chris vd Vegt de sterkste. Na het winnen van alle wedstrijden waren
ze de terechte winnaar van deze categorie. De organisatie kijkt terug
op een mooie sportieve dag, die mogelijk werd gemaakt door de sponsoren Matter Meppel en Altena Loon- en Grondverzetbedrijf Nijeveen.

TWEE RECHT TWEE AVERECHT
Twee Recht Twee Averecht komt naar Nijeveen met hun nieuwe programma: Frontale confrontatie.
Datum: vrijdag 22 maart en zaterdag 23 maart 2019. Plaats: dorpshuis De Schalle in Nijeveen.
Kaartverkoop: 6 maart 19.00 uur in De Schalle.
Kosten: 12,50 pp

MORGENZANGDIENST GEREF. KERK
Het Chr. Mannenkoor Steenwijk o.l.v Marco Hoorn komt zondag 3 februari naar Nijeveen.
Medewerking wordt verleend aan een morgenzangdienst om 10.00 uur in de Geref. Kerk aan de Dorpsstraat 7 te Nijeveen
Het koor met zijn 70 zangers heeft grote bekendheid gekregen in Noord Nederland door de vele optredens.
De Urker dirigent Marco Hoorn doet als solozanger vaak mee aan diverse televisieprogramma’s.
Naast het optreden is er ook veel samenzang met aan het orgel Arjan Kroes die ook het koor begeleidt.
Algemene leiding en meditatie mevr. Liesbeth Winters uit Kraggenburg
Iedereen van harte welkom. Kerkzaal open om 9.30 uur. Er is een collecte.

Uw testament up to date?

Schoonheidsinstituut
Schoonheidsinstituut
Acne
behandelingen
Acne behandelingen
Massages
Massages
Zonnestudio
Zonnestudio

IPL ontharing
IPL ontharing
Elektrisch
ontharen
Elektrisch
ontharen
Huidverbetering
Huidverbetering
Bijouterie

Doe de TestamentTest
Jeannette
JeannetteBouwknegt
Bouwknegt
Dorpsstraat
Dorpsstraat16,
16, Nijeveen
Nijeveen
0522
7871
0522– –494923
2315
15 ~~ 06
06 –– 2315 7871
www.beau-nette.nl
www.beau-nette.nl~~ info@beau-nette.nl
info@beau-nette.nl

Bijouterie

De uitkomst van de test kan in een persoonlijk gesprek
VRIJBLIJVEND EN KOSTELOOS worden besproken bij
Notaris Lever in Meppel.
Noordeinde 20

Openingstijden:
7941 AT Meppel
‘MET UW ERFENIS
KUNT U ANDEREN WEER
TOEKOMST GEVEN’
di. t/m vr. : 10.00 - 16.00 uur
06 - 132 641 52
Lever Netwerk
Notarissen
|
Zuideinde
53,
Meppel
zaterdag
: 13.00 - 16.00 uur
info@wenne-merkkleding.nl
(0522) 25 27 21 | info@lever.nl | www.lever.nl
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w w w. l o o n b e d r i j f b i j k e r. n l
INSPIRATIEDAG EN DESIGNWEDSTRIJD VET! VOOR KUNSTENAARS EN ONTWERPERS
Stichting Kunst & Cultuur is op zoek naar ontwerpers, kunstenaars en andere creatieven, die duurzame
producten willen en kunnen maken rond het thema voedsel. Onder de titel “VET!” worden ontwerpers
uitgedaagd om producten of prototypen te maken die de consument in de keuken kan gebruiken of de
boer in zijn bedrijf. Ontwerpen die uitgaan van het oervoedsel van Drenthe of een antwoord hebben op
voedsel- of verpakkingsafval zijn ook mogelijk. De inzendingen worden tentoongesteld en beoordeeld door
een jury. De winnende ontwerpen kunnen met een geldbedrag verder worden ontwikkeld. Aanmelden
kan via www.kunstencultuur.nl
Inspiratiedag - Voor ontwerpers die ideeën willen opdoen en kennis willen maken met de productie en
verwerking van Drentse gewassen wordt op 9 februari een inspiratiedag georganiseerd. Tijdens een “foodsafari” per bus langs Frederiksoord, Veenhuizen en Borger kunnen ontwerpers kennis maken met de historie
en toekomst van het Drentse voedsel, maar ook met design en verpakkingsmateriaal. In de bus is ruimte
voor 50 ontwerpers en kunstenaars. Deelnamekosten zijn 15 euro. Aanmelden voor de inspiratiedag kan
tot 1 februari 2019. Aanmelden voor de wedstrijd kan tot 1 maart.

NIEUWJAARSDUIK NIJEVEEN
IJs- en Skeelerclub Nijeveen organiseerde dit
jaar weer de traditionele Nieuwjaarsduik.
Maar liefst 34 dappere deelnemers sprongen
op 1 januari in het koude water van de ijsbaan.
Een frisse en sportieve start van het nieuwe
jaar! Dit jaar was de duik voor het eerst een
officiële Unox Nieuwjaarsduik en alle deelnemers kregen bij inschrijving de bekende Unox
muts cadeau. Natuurlijk was er na afloop voor
iedereen warme snert of chocolademelk.

15

DE MOLEN
www.kolderveen.nl

WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN
19/20 jan.
25/26 jan.

Dienstdoende huisarts:
0522 - 49 12 24

Huisartsenpraktijk Giethoorn
Huisartsenpraktijk Giethoorn

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 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 en donderdag
van 15.00 tot 18.00 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.

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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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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*
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Ruinerwold
Westerweiden 70, 7961 EA Ruinerwold
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*
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*
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* 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
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*
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verstoppingen,
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Mail:
energie
Tel: 06-13471784
* 3140 Keuring
*

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

‘

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

t
g
e
n
k
w
u
o
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

