‘

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

’
t
a
a
r
a
‘P
Schoonmaakbedrijf

Café Restaurant

v.o.f.

De Otterskooi

VCA gecertificeerd

Dwarsgracht
Rembrandtstraat 38
Nijeveen
0522 491864
jan@onsnijeveen.nl

Glasbewassing binnen / buiten

Onderhoud kantoren, bedrijfsgebouwen etc.

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

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

gezelligheid,
rustieke omgeving,
menselijke maat

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

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

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

Bedrijfsfeesten, dorpsfeesten,
familiefeesten

en bovenal kwaliteit

Ontwerp en opmaak

Ontwerp

Gevelreiniging / renovatie

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

Voor meer info bel/mail
voor een vrijblijvende offerte.

Gezamenlijk meer dan
75 jaar ervaring in uitvaarten.

drukkerij@kleen.nl | www.kleen.nl

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

Noteboomstraat 68 | 7941 XA Meppel | T 0522 255449

Klussenbedrijf

-,

De uitvaartverzorger voor Meppel en omstreken

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

7941 XA Meppel

telefoon 0522 255 449

De volgende Molen verschijnt op 12 maart 2019.
Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk
woensdag 20 maart 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

BLOEMENBOETIEK HEIDI KIEST VOOR FRISSE START
Het voorjaar komt eraan! De lente is bij uitstek het jaargetijde van een nieuw begin.
Zo ook voor Bloemenboetiek Heidi. Na 27 jaar met heel veel plezier haar bloemenwinkel aan de
Burg. van Veenlaan 1 in Nijeveen te hebben gerund, gaat Heidi Smit voor een frisse start.
‘Het is tijd voor een nieuwe uitdaging’, vertelt de bloemiste. ‘Ik vond het geweldig om meer dan een kwart
eeuw geleden - wat klinkt dat lang hè? - mijn eigen zaak hier te beginnen. Ik was net 22 jaar en had al mijn
eigen winkel. Ik weet nog heel goed hoe trots ik was. En wat heb ik al die jaren met veel plezier Nijeveners
en mensen uit de omgeving die mijn bloemen, planten en potten kwamen kopen, geholpen. Ik ga dan ook
zeker niet zonder slag of stoot de deuren van mijn winkel sluiten.’
Tot en met april speciale acties
Tot en met eind april zijn er iedere week andere voorjaarsacties met verse voorjaarsbloemen, bloembollen,
planten, vazen en potten. ‘Op mijn Facebookpagina, Bloemenboetiek Heidi, kondig ik wekelijks de nieuwe
acties aan’, vertelt Heidi.
Nieuwsgierig naar de frisse start die Heidi Smit gaat maken? Bezoek de komende weken dan vooral haar
winkel en profiteer van leuke kortingen.

OPROEP: SAMEN NAAR TAIZÉ
Wil jij deze zomer een week lang mensen ontmoeten uit de hele wereld en tegelijkertijd jezelf beter leren
kennen? Dat kan in Taizé waar jaarlijks 10.000 jongeren en ook nog heel wat ouderen uit de hele wereld
naar toe gaan. Wat vinden ze daar? Vriendschap, rust, reflectie, moed om weer verder te gaan. Bijzondere
ontmoetingen, warmte en steun waarbij je gewoon jezelf mag zijn. Of juist verdieping via stilte tijdens de
vieringen, in de stiltetuin of tijdens een wandeling in de omgeving.
Op dinsdag 5 maart om 19.30 uur houden we een avond voor iedereen die meer wil weten over Taizé.
Wil jij graag naar Taizé, met je vrienden, je gezin of alleen? Kom naar het erfdeel, Atalanta 2 in Meppel.
Naast informatie over Taizé onderzoeken we ook of we samen kunnen gaan. Op basis van het principe:
samen doen wat samen kan en apart doen waar behoefte aan is. Bij voldoende belangstelling kunnen we
dit organiseren.
Willemijn van Schilfgaarde
Coördinator werkgroep Taizé

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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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

VROEGER HADDEN WE GELOOF… NU WETEN WE BETER
In de serie ‘laagdrempelige kerkdiensten’ worden in de Gereformeerde Kerk Ruinerwold-Koekange diensten
met een lage instap georganiseerd die toegankelijk zijn voor iedereen! Van jong tot oud en van gelovig
tot niet-gelovig. In de dienst van 10 maart zal worden stil gestaan bij het thema: “Ik snap dat je sceptisch
bent, vroeger hadden we geloof… nu weten we beter.” Vragen als: Is er reden om sceptisch over geloof te
zijn gezien alle ontwikkelingen in de wereld en bevindingen in de wetenschap? En, biedt geloof dan wel
of niet een uitkomst? zullen aan bod komen. Daarnaast zullen liederen van Herman Finkers tot Opwekking
en van Guus Meeuwis tot Martin Brand door de eigen band ten gehore gebracht worden. De dienst, onder
leiding van Dennis de Laat, zal plaatsvinden op 10 maart in de Gereformeerde Kerk Ruinerwold-Koekange te
Berghuizen, aanvang 10.30 uur. Tevens is er vanaf 10.00 uur de gelegenheid om eerst gezamenlijk koffie te
drinken in het Middelpunt, aansluitend zal de dienst plaatsvinden. Het belooft een mooie dienst te worden!

START NIEUWE SKEELERSEIZOEN
IJs- en skeelerclub Nijeveen geeft het hele jaar door lessen en trainingen inline-skaten. Van eind oktober tot
en met februari worden er lessen en trainingen gegeven in de Meenthe in Steenwijk en op de indoorbaan
in Heerenveen. En in het voorjaar gaan we weer starten met de trainingen op onze eigen skeelerbaan. Dit
jaar zal het nieuwe skeelerseizoen starten op maandag 11 maart.
Wil je dit seizoen ook meedoen aan de trainingen, dan is de start van het nieuwe skeelerseizoen wellicht een
mooie gelegenheid om vrijblijvend 2x mee te doen aan een inline-skate training. Bezoek onze website www.
skeelerbaannijeveen.nl voor meer informatie, of kom langs op onze skeelerbaan aan de Schuurmansweg.
We wensen iedereen een mooi en sportief skeelerseizoen en we bedanken bij voorbaat de trainers die zich
ook dit seizoen weer wekelijks willen inzetten voor onze skaters!   
IJs- en Skeelerclub Nijeveen
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NATIONAAL EPILEPSIE FONDS ZOEKT VRIJWILLIGER
Het Epilepsiefonds zet zich in voor de epilepsiebestrijding en een goede behandeling en begeleiding van
mensen met epilepsie. Epilepsie is een tijdelijke functiestoornis van de hersenen. De middelen uit fondsenwerving worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, voorlichting en hulpverlening (waaronder
aangepaste vakanties). Het Epilepsiefonds probeert het benodigde geld zelf bijeen te brengen. 25.000
vrijwilligers zetten zich jaarlijks in voor de collecte.
Voor Nijeveen zoekt het Epilepsiefonds een Vrijwilliger voor het Collecte-team m/v
Uw taak: U werkt als vrijwilliger van het Epilepsiefonds in het plaatselijke collecte-team.
U onderhoudt de relaties met onze collectanten. U helpt bij de organisatie van de collecte in uw woonplaats.
Daarnaast benadert u mensen om de collecte in stand te houden cq. uit te breiden.
Wij vragen: U doet graag nuttig werk voor een goed doel. U vindt het prettig om een sociaal netwerk op
te zetten en te onderhouden. Daarnaast bent u enthousiast en positief ingesteld.
Hebt u belangstelling? Bel dan naar het Epilepsiefonds, telefoon 030 6344063 of naar onze contactpersoon in Nijeveen, de heer B. Dekker, telefoon 0522 491689. Wij geven u graag meer informatie.
Voor meer informatie over de organisatie en epilepsie: www.epilepsie.nl

KINDERKLEDINGBEURS HAVELTE ORGANISEERT TWEEDEHANDS ZOMERKINDERKLEDINGEN SPEELGOEDBEURS
De werkgroep Kledingbeurs Havelte organiseert haar halfjaarlijkse kleding- en speelgoedbeurs. Een gezellige tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs in ontmoetingscentrum “de Veldkei” te Havelte.
De koopavond is op vrijdag 5 april 2019 van 20.00 uur tot 21.30 uur.
Op zaterdag 6 april 2019 is de beurs geopend van 9.00 uur tot 10.00 uur.
U vindt deze beurs naast winterkleding ook een divers aanbod van tweedehands speelgoed. Heeft u zelf
kleding van maat 74 t/m maat 188 of speelgoed in te brengen dan kunt u de daarvoor benodigde prijsenveloppe+ instructie vanaf maandag 25 februari ophalen gedurende schooltijden bij de kleuteringang van
OBS. de Bosrank in Havelte. Er is een maximale uitgave van 150 prijsenveloppen. Alle kleding en speelgoed
dient geprijsd, schoon en compleet te worden aangeleverd. Het inbrengen van de kleding en het speelgoed is op donderdagavond 4 april 2019 van 19.00 tot 20.30 uur, eveneens in “de Veldkei”. Dit adres kunt
u vinden op onze website.
Raadpleeg onze website www.kledingbeurshavelte.nl voor meer informatie. We zijn ook te volgen via
Facebook: Kledingbeurs Havelte.

ACTIVITEITEN KERSPEL NIJEVEEN
In het Kerspel in Nijeveen gebeurt nogal wat. Veel activiteiten waar je heen kunt.
Zo is er op 5 maart ’s avonds een muziekavond waar Trio Kwartet hun medewerking zal verlenen. Mocht
U geen vervoer hebben dan kunt U contact opnemen met Hermina, tel. 06-10044206. Kosten bedragen
€ 5,00 incl. entree, koffie/thee, consumptie en hapje. Aanvang 19.30 tot 21.30 uur.
Op 8 maart is er een modeshow. De kleding die wordt geshowd deze middag is zelf gemaakt, van materialen die de dames thuis hadden, door de dames van de NCV, Nijeveense Christen Vrouwen. Aanvang 14.00
uur. Kosten € 5,00 incl. koffie/thee, consumptie en hapje.
De volgende activiteit in de maand maart is op 15 maart en wel kegelen. Aanvang 14.00 uur. Opgave is
niet nodig.
Op 22 maart kan een ieder die gezellig gezamenlijk van een 3-gangen maaltijd wil genieten terecht in het
Kerspel. Dan bakken de kinderen van de Wel pannenkoeken. Opgave voor 15 maart op tel. 06-10044206.
Kosten € 10,-. Aanvang 12.30 uur.
Dan is er op 27 maart weer bingo. Aanvang 14.30. Kosten € 7,50 incl. koffie/thee, koekje, consumptie en hapje.
Tot slot is er op 29 maart hersengym. Dat zijn kwissen enz. Aanvang 14.00 uur.
Dus volop activiteiten die U vast in de agenda kunt zetten om niet te vergeten.
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Agenda
27 feb.
1 maart
1 maart
2 maart
2 maart
5 maart
6 maart
6 maart
8 maart
8 maart
9 maart
10 maart
12 maart
12 maart
13 maart
14 maart
15-16 maart
15 maart
15 maart
16 maart
16 maart
16 maart
17 maart
20 maart
20 maart
21 maart
22 maart
22-23 maart
23 maart
27 maart
29 maart
29 maart
30 maart
30 maart
31 maart
3 april
5 april
6 april
10 april

N.C.V. reisverslag Antartica - De Schalle - 19.45 uur
Voorverkoop kaarten Meezingfestijn - De Schalle - 19.00-20.00 uur
Jaarconcert Musetta; Back to the Seventies - De Schalle - 20.00 uur
Bingo Supportersvereniging SVN'69 - 20.00 uur
DOS’46 1 - KZ/Thermo4U 1 - Sporthal de Eendracht - 20.00 uur  
Trio kwartet, muziek - 't Kerspel - 19.30 uur
Kaartverkoop Twee Recht Twee Averecht - De Schalle - 19.00 uur
Klaverjassen en Jokeren Supportersvereniging SVN'69 - 20.00 uur
Modeshow van eigengemaakte kleding - 't Kerspel - 14.00 uur
Voorverkoop kaarten Meezingfestijn - De Schalle - 19.00-20.00 uur
SVN’69 1 - SC Lutten 1 - Sportpark Tussenboerslanden - 14.30 uur
Laagdrempelige kerkdienst - Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange - 10.30 uur
De Molen nr. 5
Inspiratieavond ‘Duurzame samenleving’ - De Schalle - 20.00 uur
Feestelijke opening kabelbaan in het Van der Woudepark - 15.00 uur
Spelletjesdag; St. Welzijn Ouderen - De Schalle - 10.30 uur
Schoonmaakactie Nijeveen - 9.30 uur bij de Schalle
Kegelen - 't Kerspel - 14.00 uur
DVN i.s.m. de scholen: NL Doet grote schoonmaakactie Centrum Nijeveen door groep 7 en 8
DVN: NL Doet grote schoonmaakactie buitengebied Nijeveen door volwassenen
Meezingfestijn - verwarmde feesttent Evenemententerrein - zaal open 20.00 uur, aanvang 21.00 uur
DOS’46 1 - DeetosSnel 1 - Sporthal de Eendracht - 20.00 uur
Nijeveen Open Darten - Evenemententerrein - vanaf 13.00 uur
N.C.V. Huisartsen Nijeveen - De Schalle - 19.45 uur
Klaverjassen en Jokeren Supportersvereniging SVN'69 - 20.00 uur
Vrouwen van Nu, muziekquiz verzorgd door Aaltsje Ypeij -de Schalle- 19.45 uur
Gezamenlijke 3-gangen maaltijd: pannenkoeken - 't Kerspel - 12.30 uur
Twee Recht Twee Averecht - De Schalle
SVN’69 1 - Avereest 1 - Sportpark Tussenboerslanden - 14.30 uur
Bingo - 't Kerspel - 14.30 uur
Hersengym, kwissen - 't Kerspel - 14.00 uur
Film God’s own country - Dorpshuis De Schalle - 20.00 uur
Repair Café - Gebouw Trias, Groenmarktstraat 6, Meppel - 9.30-13.00 uur
SVN’69 1 - Fit Boys 1 - Sportpark Tussenboerslanden - 14.30 uur
Middagconcert Zangver. Crescendo m.m.v. Koor van Streek uit Wapserveen - De Schalle - 14.30 uur
Klaverjassen en Jokeren Supportersvereniging SVN'69 - 20.00 uur
Koopavond Kinderkleding- en speelgoedbeurs - De Veldkei - 20.00-21.30 uur
Kinderkleding- en speelgoedbeurs - De Veldkei - 9.00-10.00 uur
Ledenvergadering Historische Vereniging

Elke dinsdag
Koersbal - De Schalle - 13.30 uur
	Klaverjassen en jokeren, georganiseerd door Welzijn Ouderen - biljartzaal De Schalle
Elke di. en vr.
Buurtkamer Kerspel - 10.00-16.00 uur
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.

4

DE MOLEN

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!

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
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UITNODIGING
Inspiratieavond
'Duurzame samenleving'
Dinsdag 12 maart 2019
20.00 uur
Dorpshuis 'De Schalle'
We praten je graag bij over de activiteiten en toekomstplannen van EC Duurzaam Nijeveen

Kees Klomp vertelt
over betekenisvol
ondernemen en leven.
De betekeniseconomie
bouwt aan een sociale en
duurzame samenleving.

speciale gast:

Kees Klomp

Een duurzame samenleving
begint met ‘Wij’.
Laat je inspireren!

Je bent van harte welkom!
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EEN DUURZAME SAMENLEVING BEGINT MET ‘WIJ’!

Laat je inspireren door Kees Klomp tijdens de inspiratieavond
van EC Duurzaam Nijeveen
Dinsdagavond 12 maart wordt in Dorpshuis ‘De Schalle’ een
inspiratieavond georganiseerd door EC Duurzaam Nijeveen.
We praten je graag bij over de activiteiten, ontwikkelingen en
toekomstplannen van de coöperatie. Om 20.00 uur is iedereen
van harte welkom!

E N E R G I E C O Ö P E R AT I E

Duurzaam Nijeveen

Speciale gast is Kees Klomp. Hij beklimt bijna dagelijks de
podia om met zijn bevlogenheid mensen aan te zetten om het betekenisvolle ondernemerschap te gaan
bewandelen en betekenisvol en duurzaam te gaan leven. We zijn er dan ook trots op dat hij deze avond
naar Nijeveen komt. Laat je ook inspireren!
Waar komt zijn enthousiasme vandaan? ‘In 2006 loop ik met mijn maatschappelijke betrokkenheid vast
in het conventionele bedrijfsleven. Het lukt me niet langer om te werken voor bedrijven die alleen maar
bezig zijn zichzelf te verrijken; ten koste van de planeet en/of mensheid. Ik beslis dan ook om ontslag te
nemen, te verhuizen naar een klein dorpje in Drenthe, en mijn kennis en kunde voortaan alleen nog maar
te gebruiken om de wereld te verbeteren.’
De 12de maart kun je zelf kennismaken en vertelt hij je er graag meer over. Kees Klomp belicht de vele
facetten van de betekenisvolle economie in verschillende thema’s. Ontdek deze avond hoe de betekeniseconomie bouwt aan een sociale en duurzame samenleving. Een duurzame samenleving begint met ‘Wij’.
Algemene ledenvergadering EC Duurzaam Nijeveen
Voorafgaand aan de inspiratiebijeenkomst wordt om 19.30 uur de algemene ledenvergadering van EC
Duurzaam Nijeveen gehouden. Noteer dit ook alvast in de agenda. Leden van de coöperatie ontvangen
persoonlijk een uitnodiging met de officiële documenten. Nog geen lid en wilt u de ledenvergadering ook
bijwonen? Word lid via www.duurzaamnijeveen.nl.
Met een energieke groet,
Bestuur EC Duurzaam Nijeveen
Harry van Dijk, Hylco de Boer, Wim de Kleuver en Tineke Knorren
www.duurzaamnijeveen.nl | info@duurzaamnijeveen.nl | facebook: duurzaamnijeveen

DJ’S GEZOCHT VOOR FREEDOM DANCE BATTLE
Stichting Kunst & Cultuur en Stichting Talentblik zijn op zoek naar
talentvolle Drentse dj’s met ambitie. De dj’s kunnen deelnemen aan
de Freedom Dance Battle. Aanmelden voor deze Battle kan tot 1
maart door een mail te sturen naar erik@kunstencultuur.nl . Dj’s die
deelnemen aan Freedom Dance maken kans op een podiumplaats op
het Bevrijdingsfestival in Assen én het 5 mei DJ Festival in Emmen.
Uit alle aanmeldingen selecteert een speciale commissie de acts die
mogen deelnemen aan de voorronde in Assen. De meest getalenteerde acts gaan door naar de finale op 12 april 2019 in De Zwetser in Emmen. Na afloop van de finale maakt de jury de winnaars
bekend. De jury bestaat uit Tessa de Wilde, organisator Club Nu,
Harm Brüning, HB Systems, DJ Roy Keuter en een mystery guest.
Dj’s die willen meedoen moeten via een digitaal platform kunnen
laten horen wat zij in 20 minuten kunnen presteren. Een verwijzing
naar bijvoorbeeld youtube is hiervoor voldoende.
De Freedom Dance Battle is, volgens Erik de Vries medewerker popmuziek van Stichting Kunst & Cultuur, de kans voor aanstormend
talent om zich in de kijker te spelen van programmeurs. K&C werkt
volgens hem met collega-organisaties aan meer presentatiemogelijkheden en workshops voor dj’s.
7

DE MOLEN
OPA’S EN OMA’S OP BEZOEK BIJ KINDCENTRUM DE WEL
Op Kindcentrum de Wel vierden we deze week,
samen met de peuters, de verjaardag van onze Peuterplein handpop ‘Raai de Kraai’. Toevallig viel deze
verjaardag samen met het thema familie, waar wij
momenteel mee werken, dus dat kwam mooi uit.
We hadden alle opa’s, oma’s, ooms en tantes uitgenodigd om dit feestje mee te vieren en daar is goed
gehoor aan gegeven. Wat een geweldige opkomst!
Lekker samen met opa en oma puzzelen, lezen of
gewoon een spelletje spelen, het was heel gezellig.
We hebben elke dag met de kinderen verschillende
traktaties gemaakt voor ons bezoek, zodat we dat
konden uitdelen en samen opsmikkelen, want bij een
feestje hoort natuurlijk ook iets lekkers!
Oud en jong hebben genoten!

MUSETTA – BACK TO THE SEVENTIES
Dit jaar organiseert accordeonvereniging Musetta uit Nijeveen op vrijdagavond 1 maart het thema “Back
to the Seventies” voor haar jaarconcert. Met fantastische muziek van onder andere Queen, Deep purple,
Supertramp, George Baker en The Alan Parsons Project belooft het weer een mooie avond te worden. De
gastoptredens worden verzorgd door Gerben Wasser op saxofoon en Dini Ebing op panfluit.
Kaarten à € 10,- zijn verkrijgbaar aan de zaal bij Dorpshuis ‘de Schalle’ te Nijeveen. Donateurs en vrienden
van Musetta betalen € 5,-. Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.

JAARCONCERT MUSETTA

V

ag
rijd

Een lege plek
een groot gemis
een mooie herinnering
is alles
wat er nog is.

1 maart

Wij willen iedereen hartelijk bedanken
voor de getoonde belangstelling
na het overlijden van onze wilskrachtige
moeder, oma en overgrootoma
Gastspelers :

Hendrikje Nijmeijer-Hauwlo

Gerben Wasser op
saxofoon &
Dini Ebing op panfluit
De Schalle te Nijeveen

Toegang :

EUR 10,-

Aanvang :

20:00

Donateurs :

EUR 5,-

Zaal open :

19:30

Vrienden van Musetta : EUR 5,-

Jan en Eefke
Bertha en Jans
klein- en achterkleinkinderen
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proef,
geniet &
beleef

Meppel

De Putstoel 2
0522 255923

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

- Volledige verzorging van uw administratie
- Indienen belastingaangiften
- Fiscaal advies en begeleiding
- Samenstellen van jaarrekeningen
Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek:
Het Weeme 7, 7948 AZ Nijeveen, Tel. 0522-492211
E-mail: info@gruppen-administratie.nl
Website: www. gruppen-administratie.nl

Schoonheidsinstituut
Schoonheidsinstituut
Acne
behandelingen
Acne behandelingen
Massages
Massages
Zonnestudio
Zonnestudio

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

Jan Bouwknegt
Dorpsstraat 4
Nijeveen
www.jaboschilderwerken.nl

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
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STICHTING WELZIJN OUDEREN NIJEVEEN
Onze spelletjesdagen vinden 2 x per jaar plaats in dorpshuis “de Schalle” en dit voorjaar op donderdag
14 maart a.s.. Om 10.00 uur gaat de zaal open zodat we om 10.30 uur kunnen beginnen. We kunnen wel
vaststellen dat deze dagen een groot succes zijn, de deelname wordt alleen maar groter. We raden dan ook
iedereen aan die deze dag mee wil doen zich zo spoedig mogelijk op te geven.
We bieden de volgende spellen aan: klaverjassen, jokeren, rummicub en bridgen, de mogelijkheid om ook
andere spellen te doen sluiten we niet uit. Heeft u nog ideeën en zijn er minimaal 4 deelnemers dan is alles
mogelijk. Wel eens gehoord van Keezen, erg leuk en kan gespeeld worden met 3 tot 6 personen.
Op deze dag zijn alle Nijeveners van 55+ van harte welkom.
De kosten voor deze dag zijn € 15,00, dit is inclusief koffie met koek, borrel voor het eten, een warme
maaltijd en ’s middags nog een consumptie. En natuurlijk hebben we aan het eind van de dag nog enkele
kleine prijsjes voor de winnaars.
Voor verdere inlichtingen en opgave voor deze dag kunt u contact opnemen met
Jaap Alberts, tel. 255214 of Jannie Dorenbos, tel. 491777.
De bridgers kunnen zich aanmelden bij Lammie van Essen, tel. 491628, of 06-20433916.

UITSLAGEN BILJART EN KLAARTCLUB “ HET KLEINE SPEL”
4 februari 2019:
BILJARTEN: 1. De Heer H. van Velzen 141,46%; 2. De Heer J. Alberts 138%; 3. De Heer B. Scheper
130,76%; 4. De Heer H. Gaal 125%
Op 7 gebruari 2019 klaverjassen en jokeren:
JOKEREN: 1. Mevrouw L. Mol 434 punten; 2. Mevr. Hofman 563 punten; 3. Mevr. Brugging 574 punten.
KLAVERJASSEN: 1. De Heer A. Varwijk 5536 punten; 2. De Heer K. Hoorn 5472 punten; 3. De Heer K. Mol  
5158 punten; 4. Mevr. H. Groen 5070 punten.

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

COLLEGA
INTERIEURVERZORGSTER(ER)
GEZOCHT!!

Proskin 30 min.
Proskin 60 min.

Voor het schoonmaken van onze winkel,
kantoren, kantine en sanitair onderkomen.
We zoeken iemand die het leuk vindt om bij
ons als spin in het web deze ruimtes proper te
houden.
Ben jij diegene die we zoeken??
Of weet jij iemand??
Ben je beschikbaar 2 tot 3 uurtjes in de
week? Werktijden vul je zelf in, alles in
overleg.

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

Neem contact op met ons
0522-491223 of kom spontaan langs!

www.bijkernijeveen.nl
059 Briefpapier.indd 1

17-03-2006 12:10:58
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Uitnodiging:
Feestelijke
openingKabelbaan!
Kabelbaan!
Uitnodiging:
Feestelijke opening

Wanneer: woensdag 13 maart 2019 om 15.00 uur
Waar: Van der Woudepark Nijeveen

Wanneer: woensdag 13 maart 2019 om 15.00 uur
Iedereen is van harte welkom!

Waar: Van der Woudepark Nijeveen

Iedereen is van harte welkom!
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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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DOS’46 GAAT DOOR MET ZEGWAARD EN WESSEL
Pascal Zegwaard en Rick Wessel staan ook volgend seizoen aan het roer bij DOS’46. De club en het trainersduo hebben deze week uitgesproken de samenwerking te verlengen.
Pascal Zegwaard zit in zijn eerste seizoen als hoofdtrainer van de Nijeveense Korfbal League-club. Rick
Wessel ruilde aan het begin van het seizoen zijn plek in het tweede team in voor een plek op de bank
naast Zegwaard.
‘Dat heeft hartstikke mooi uitgepakt,’ zegt voorzitter Frank Meulenkamp. ‘De samenwerking is goed, het
team straalt plezier uit en het spel ziet er goed uit. We hadden eigenlijk verdiend om een paar punten
meer te hebben op de ranglijst.’
Zegwaard geeft aan content te zijn dat de
samenwerking wordt verlengd. ‘Ik ben blij
dat ik met Rick en het team door kan bouwen. Het is een mooie bevestiging van het
goede werk dat we samen leveren,’ aldus
Zegwaard. ‘We moeten nu samen doorbouwen, beter en constanter worden en nog
meer mooie wedstrijden neerzetten waar
het publiek van kan genieten.’
Rick Wessel: ‘Ik ben blij met het vertrouwen
vanuit DOS en de spelersgroep. Op deze manier kunnen Pascal en ik door met dezelfde
groep. We hebben laten zien dat we mee
kunnen doen. Nu is het zorgen dat we dit
uitbouwen en een volgende stap maken.’

GROTE VERLOTING 2018

t.b.v. basisschool
te Koekange

...........................................................................

Adres

...........................................................................

Plaats

...........................................................................

Adres:

Prijs per lot e 0,50. Aantal loten

No 0001

HOOFDSPONSOR

2.000

7 juni 2018.
De trekking zal plaatsvinden op donderdag
voor
ten goede aan een schaduwdoek
De opbrengst van de loten komt
op het schoolplein en buitenspelmateriaal.

DE EDELZANGER

1e prijs E 200,2e prijs E 125,3e prijs E 75,-

Aantal loten: 3000. Prijs per lot e 0,50
uur
Trekking 8 december 2018 om ± 15.00
het noorden)
in Hotel Gelderingen (het paradijs van

Hotel Gelderingen
Steenwijkerwold

Paradijs van het Noorden

STEENWIJKERWOLD

4e prijs E 50,5e prijs E 25,6e t/m 15e prijs VLEESPRIJZEN
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Opgericht 1

WOLDSTRAAT
61-65, 7941 LG
MEPPEL, TEL 0522-246
VENEWEG 117,
7946 LJ WANNEP
619
ERVEEN,
WWW.LANTINGA-VE
RSHUIS.NL | INFO@LA TEL 0522-281203
NTINGA-VERSHUIS
.NL

NO- 1001
VERKOOP VAN NIEUWE EN
GEBRUIKTE AUTO’S
APK-STATION
ROETMETING
ALLE REPARATIES

J. GROENINK

Kon. Wilhelminalaan 12-14
- 382732
8384 GH Wilhelminaoord, tel. 0521
www.autobedrijferma.nl

Café De Karre

Tel.:
Tukseweg 186 - 8334 RX Tuk
Tel. 0521-515393 - www.dekarre.nl

Sportpark ’De

t
ar

Naam

VOGELVERENIGING

Naam:

te Koekange

1e prijs: witte bistro-set
2e prijs: weerstation/digitale fotolijst
t.w.v. 40,00
3e prijs: schoonheidsbehandeling

No 0001

NO- 1001

t.b.v. basisschool ‘De Rozebottel’

Wolden onder registratie nummer:
Goedgekeurd door Gemeente De
Z.054693/D.081718

‘De Rozebottel’

V

VERLOTING 2018

rt

april 1949

Bovenboer

’
Sportpark ’D
e Bovenboe
r’

www.kleen.nl

Foto: Herry Borrink

Verenigingsdrukwerk
Uw
testament up to date?

Wij verzorgen periodieken, programmaboekjes, lotenbloks, flyers, posters,
reclameborden en meer voor verenigingen in Meppel en omstreken.
De uitkomst van de test kan in een persoonlijk gesprek
VRIJBLIJVEND EN KOSTELOOS worden besproken bij
Doe de TestamentTest
Notaris Lever in Meppel.
‘MET UW ERFENIS KUNT U ANDEREN WEER TOEKOMST GEVEN’
Lever Netwerk
Notarissen | Zuideinde 53, Meppel
Noteboomstraat 68 | 7941 XA Meppel | T 0522 255449
25 27 21 | info@lever.nl
| www.lever.nl
Ontwerp | Druk | Print | Reclame (0522)drukkerij@kleen.nl
| www.kleen.nl
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KOOKGROEP ZOEKT VERSTERKING! KOOK JIJ MEE?
Vier keer per jaar wordt de ‘Gezamenlijke maaltijd’ gehouden. Een initiatief vanuit de drie kerken in Nijeveen. Het is prachtig om te zien en te ervaren dat we elke keer met ruim vijftig mensen samen eten en
gezellig bij elkaar komen. De maaltijd wordt verzorgd door een aantal vrijwilligers (bijna tien mannen en
vrouwen) die ervoor zorgen dat er altijd iets verrassends op tafel staat.
We zijn op zoek naar versterking! Wie doet er mee? Er wordt van je gevraagd dat je ongeveer drie keer per
jaar meekookt en voor een of twee gerechten zorgt. Samen bepalen we het menu en elke kok maakt dit zelf
thuis klaar. Je hoeft geen culinaire hoogstandjes te maken maar het is wel handig dat je het leuk vindt om
te koken of bakken. Lijkt het je wat en wil je een keertje meedraaien? Dan ben je van harte welkom. Leuk!
Doe je mee of wil je meer informatie? Bel of mail met Hillie Hoekman (06) 119 56 760 – cornelishillie@ziggo.
nl of Tineke Knorren (06) 137 63 040 – tineke.knorren@gmail.com

REUMAFONDS WEER ACTIEF IN NIJEVEEN
Na een afwezigheid van 2 jaar is vorig jaar weer in Nijeveen gelopen voor het reumafonds. Veel mensen
hebben hun ‘oude’ route weer op willen pakken en op deze manier is er weer geld ingezameld voor onderzoek en begeleiding van mensen met reuma. Helaas is er nog een heel groot gedeelte van Nijeveen,
vooral de kern, waarvoor wij nog geen ‘lopers’ hebben kunnen vinden.
Wij zouden het geweldig vinden om nog meer straten en dus nog meer geld bijeen te kunnen halen voor
mensen met deze vreselijke ziekte. De collecte is dit jaar in de week van 18 maart.
Indien u wilt collecteren voor het Reumafonds zou u dan contact met ons willen opnemen?
Namens het Reumafonds zouden we dit heel fijn vinden.
Vriendelijke groet, Edwin en Melanie Vos, ed.mel@ziggo.nl, 06-50889421

Een (ander) huis kopen of verbouwen?
Wij lazen onderstaande consumenteninformatie:

Bepaal van wie je financieel hypotheekadvies
wilt ontvangen
Een financieel adviseur kan het financiële plaatje van
jouw persoonlijke situatie in kaart brengen. Bereid je
goed voor op een hypotheekgesprek, zodat je weet
wat de hypotheekadviseur aan jou gaat vragen en
welke informatie er van jou wordt verwacht.
Zorg ook dat je vooraf bepaalt wat je van een
adviseur verwacht en wie dat het beste kan bieden.
Advies kost immers geld. Het is dan ook verstandig
om goed te bepalen van wie je een advies wilt

ontvangen. Vaak is het financieel aantrekkelijker om
niet bij een hypotheekverstrekker (lees bank) advies
te vragen, maar via een onafhankelijk financieel
adviseur. Deze kan jou in één keer laten zien bij welke
verschillende hypotheekverstrekkers je terecht kunt en
wat de mogelijkheden zijn. Ook heeft hij geen enkel
belang in jouw keuze voor een hypotheekverstrekker,
omdat hij onafhankelijk adviseert.
Daarom weten steeds meer klanten ons te vinden.

Nijverheidsweg 15 7948 NE Nijeveen Tel. 0522-490094 www.faberadviseurs.nl verzekeringen@faberadviseurs.nl
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Uw specialist in houtbewerkingen
A A N N E M I N G S B E D R I J F

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

www.joshulstimmerwerken.nl

ZELF BELASTINGFORMULIER LEREN INVULLEN BIJ SENIORWEB MEPPEL/STEENWIJK
Wilt u ook uw eigen belastingformulier leren invullen, dan is hier uw kans om dit te leren.
Op donderdag 28 februari 19.00 uur start weer de cursus “belastingformulier zelf leren invullen“ bij SeniorWeb Meppel.
U leert in 3 lessen via een demo hoe u uw eigen formulier invult. Geen privacygevoelige informatie zichtbaar
tijdens de lessen maar een blanco formulier.
Locatie: Grote Akkerstraat 10 Meppel. Inschrijven kan bij telefonisch bij 06-51951174.
Zie ook www.seniorwebmeppel.nl en www.seniorwebsteenwijk.nl of neem contact op met onze administratie, bereikbaar op info@seniorwebmeppel.nl en 06-57231484. U kunt natuurlijk ook altijd eens bij ons
langskomen om te zien hoe wij lesgeven. Maak en afspraak, u bent van harte welkom!

URZO
WONINGINRICHTING
Damesmode
Slaapcomfort
PROJECTINRICHTING
Bedrijfskleding

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECTSTOFFERING
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Regenkleding

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

DE MOLEN
www.kolderveen.nl

WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN
1/2 maart
9/10 maart

Dienstdoende huisarts:
0522 - 49 12 24

Huisartsenpraktijk Giethoorn
Huisartsenpraktijk Kolderveen

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

KLEINE NODENDIENST, 06 48 06 52 16. GEBRUIK DUOFIETS: 06 21 49 79 02
INFORMATIEPUNT WONEN, ZORG EN WELZIJN, Dhr. A. Vriend, 06 57 62 94 49.
BALANS NATUURGENEESKUNDE, Ada Beenen, 0521 857003
TANDHEELKUNDIG CENTRUM NIJEVEEN, Dorpsstraat 6d, 7948 BR Nijeveen, tel. 0522-492338. Behandeling
volgens afspraak. Spoeddienstregeling te beluisteren via het antwoordapparaat of www.tandartsnijeveen.nl
WELZIJN MENSENWERK, SOCIAAL WERK www.welzijnmw.nl
Inloop op dinsdag tussen 16.00 en 17.00 uur in De Schalle. Iedere vraag krijgt aandacht.
Paul van Os, tel. 06-20729418, e-mail: p.v.os@welzijnmw.nl, b.g.g. 085-2731444.
OPENINGSTIJDEN SERVICEPUNT BIBLIOTHEEK NIJEVEEN De Schalle, Nieuweweg 27 • dinsdag en donderdag
van 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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* WaterSite:
*Aardwarmte
Tel:*06-13471784
CV
Site: www.heroldpouwels.nl
www.heroldpouwels.nl
* Zonne
* Nen 3140
* Keuring
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info@heroldpouwels.nl
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*
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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
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Tel: 06-13471784
* 3140 Keuring
*

Tel.Mail:06info@riooltechniekdrenthe.nl
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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

