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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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DAG EN NACHT BEREIKBAAR

WASSINK

--

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

"Klusjes & Zo"
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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 4 juni 2019.
Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk
woensdag 29 mei 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

GEZAMENLIJKE MAALTIJD
Vier keer per jaar wordt er in de Gereformeerde Kerk Nijeveen een gezamenlijke maaltijd gehouden. Gezellig samen eten en met elkaar kennismaken en kletsen. Iedereen is welkom! U wordt van harte uitgenodigd
om mee te doen met de volgende maaltijd op vrijdagavond 31 mei a.s.
Het thema deze avond is ‘Around the World’. De koks bereiden heerlijke, wereldse gerechten voor u. Vanaf
18.30 uur staat er een drankje klaar in de Gereformeerde Kerk, waarna we om 19.00 uur gezellig samen
aan tafel gaan. Eet u mee? U bent van harte welkom!
Om de kosten hoeft u het niet te laten. Deze zijn: € 6,- per persoon en € 3,- per kind. Het derde en daaropvolgende kind (van hetzelfde gezin) is gratis.
U kunt zich opgeven voor maandag 27 mei - uiterlijk 17.00 uur. Door te mailen of bellen met Hillie Hoekman, e-mail: cornelishillie@ziggo.nl – telefoon: 492095.
Met een hartelijke groet en tot ziens!
Kookgroep Nijeveen

MANNENENSEMBLE NIJEVEEN NAAR MEPPEL
Het Christelijk Mannenkoor Meppel (CMM) geeft op 25 mei a.s. een voorjaarconcert in de Mariakerk in
Meppel in het kader van haar 95 jarig bestaan.
Aan dit concert werkt het project Mannenensemble Nijeveen mee, dat op 10 maart jl. haar “debuut”
maakte in een zangdienst in de gereformeerde kerk in Nijeveen. Het was de bedoeling dat dit ensemble
een eenmalig optreden zou verzorgen, maar inmiddels liggen er al meerdere aanvragen.
Dit concert zal gepresenteerd worden door de bekende Nijeveense Irna Oosterhuis-Hoekman.
Beide koren staan onder leiding van Johan Rodenhuis en de begeleiding is in handen van Ruth Pos, beide
woonachtig in Nijeveen.
Naast de koormuziek zal Ruth Pos tevens orgelsolo’s laten horen.
Het concert op 25 mei a.s. begint om 20.00 uur. Entree is gratis.

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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Jan Bouwknegt
Dorpsstraat 4
Nijeveen
www.jaboschilderwerken.nl
TIET VEUR … HET NIJEVEENSE FEEST!
Het is bijna zover. Van vrijdag 14 tot en met dinsdag 18 juni staan er weer mooie activiteiten en feestavonden op het programma tijdens het Nijeveense feest. Komende week valt het programmaboekje bij u op de
deurmat met alle informatie. Graag brengen we nog even het volgende extra onder uw aandacht.
Voorverkoop toegangskaarten
De voorverkoop wordt gehouden in Snack-Plaza Meuleplein op:
Vrijdagavond 7 juni tussen 19.00 en 21.00 uur en zaterdagmiddag 8 juni tussen 13.00 en 15.00 uur.
Opgave versierde wagens en straatversiering
Om mee te doen met een versierde wagen is opgave verplicht. Geef voor 8 juni de titel van de wagen en
de naam van de bestuurder door via secretariaat@oranjeverenigingnijeveen.nl. Let op! Zorg dat uw verzekering goed geregeld is. Het meedoen aan een optocht of evenement moet verzekerd zijn en onder de
dekking vallen.
De jury komt zaterdagmorgen 15 juni de straatversiering keuren.
Heeft u de straat versierd of een boog gemaakt? Laat het ook voor 8 juni weten door een mail te sturen
naar secretariaat@oranjeverenigingnijeveen.nl.
Tiet veur … de zeskamp
Maar liefst 18 teams gaan op zaterdagmiddag de strijd met elkaar aan tijdens de zeskamp. Meedoen? Stuur
hiervoor een mail naar secretariaat@oranjeverenigingnijeveen.nl.
Vermeld hierbij: (ludieke) teamnaam, naam teamcaptain en telefoonnummer. Let op vol=vol!
Een team bestaat uit minimaal 6 tot maximaal 8 personen (minimumleeftijd 6 jaar).
Volg ons op social media
Blijf op de hoogte van al het nieuws en actualiteiten over het Nijeveense feest via:
www.oranjeverenigingnijeveen.nl - Facebook: Oranjevereniging Nijeveen
Instagram: Oranjeverenigingnijeveen - Twitter: @Nijeveensefeest
Heel veel succes en plezier met de voorbereidingen!
Bestuur Oranjevereniging Nijeveen
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GENOMINEERD VOOR DE VERKIEZING CLUB VAN HET JAAR 2019!
We willen graag laten zien hoe gaaf, bijzonder en/of uniek onze sportvereniging is! Daarom hebben wij ons
opgegeven voor de verkiezing van Club van het jaar 2019! We zijn inmiddels genomineerd! Daarom pakken wij dan ook graag alvast even het podium en vragen wij wederom jullie hulp om op ons te stemmen!
Stemmen
Van 6 mei 2019 tot 7 juni 2019 mag er gestemd worden. Je kan heel makkelijk stemmen met je eigen emailadres. Deze keer hoef je nergens lid van te zijn of nergens lid van te worden.
Stemmen kan via: https://www.clubvanhetjaar.nl/svn69 Zoek onze vereniging en klik dan op “SVN’69 -Meppel - Sportclub”. Vul vervolgens nog even voornaam, e-mail en postcode in en bevestig je stem door op de
link in de e-mail te klikken die je hebt ontvangen. Alleen bevestigde stemmen tellen mee! Heb je meerdere
e-mailadressen? Breng dan daar ook een stem mee uit!
Gemeente- en provinciewinnaars
In de week van 11 juni ‘19 worden de clubs met de hoogste score per gemeente en provincie bekendgemaakt. Deze score wordt bepaald door het aantal geworven stemmen te delen door het aantal leden. Er
zijn minimaal 50 stemmen nodig om een titel te kunnen winnen.  
Juryavond voor provinciewinnaars
De provinciewinnaars pitchen op dinsdag 18 juni ‘19 hun
club voor een vakjury bestaande uit professionals uit de
sport- en cultuurwereld.   
Landelijke winnaars sport en cultuur
De vakjury beslist welke sport- en cultuurclub zich in 2019
‘Club van het jaar’ mogen noemen. De winnaars worden
in de week van 24 juni ‘19 bekend gemaakt.

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
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APK écht voor een vaste lage prijs

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.

Wij zorgen dat uw Toyota een echte Toyota blijft

Van der Linde Meppel
Meppel, Blankenstein 290, 0522-491258

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

proef,
geniet &
beleef

Meppel

De Putstoel 2
0522 255923

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

Agenda
10 mei
Kegelen - Buurtkamer Kerspel - 14.00 uur
14 mei
Lanco modeshow - Buurtkamer Kerspel - 10.00 uur
15 mei
Vrouwen van Nu; fietsmiddag - vertrek bij de Molen - 13.30 uur
15 mei
Bingo - Buurtkamer Kerspel - 14.30 uur
17 mei
Gezamenlijke 3-gangen maaltijd - Buurtkamer Kerspel - 12.30 uur.
18 mei
SVN ‘69 1 - Elim 1, Sportpark Tussenboerslanden, aanvang 14.30 uur
21 mei
De Molen nr. 10
21-23 mei Pro Rege Fietsdriedaagse - start Echos Home Het Baken, J. Postweg 5, Darp
22 mei
Fietsavond NCV Dorpshuis De Schalle 19.00 uur
24 mei-2 juni
Beau-nette gesloten
24 mei
Koffie met gezellige muziek - Buurtkamer Kerspel - 10.00 uur.
25 mei
Repair Café - Gebouw Trias, Groenmarktstraat 6, Meppel - 9.30-13.00 uur
25 mei 	Open toerrit Oldtimer Bromfietsclub Meppel e.o. - opstapplaats bij ‘De Toekomst’, Steenwijkerstraatweg 10 Meppel - Inschrijving van 10.00-11.00 uur. Starttijd 11.00-11.45 uur
25 mei
Voorjaarsconcert Mannenensemble Nijeveen - Mariakerk Meppel - 20.00 uur
29 mei
Vrouwen van Nu; fietsavond - vertrek bij de Molen - 13.30 uur
29 mei
Fietsavond NCV - Dorpshuis De Schalle - 19.00 uur
31 mei
Gezamenlijke maaltijd - Geref. kerk Nijeveen - 18.30 uur
31 mei
Receptie 50-jarig jubileum SVN'69 - feesttent - 20.00-22.30 uur
4 juni
De Molen nr. 11
5 juni
Vrouwen van Nu; fietsmiddag - vertrek bij de Molen - 13.30 uur
5 juni
Fietsavond NCV - Dorpshuis De Schalle - 19.00 uur
Elke dinsdag
Koersbal - De Schalle - 13.30 uur
	Klaverjassen en jokeren, georganiseerd door Welzijn Ouderen - biljartzaal De Schalle
Bridgen in de zomer - De Schalle - 09.15 uur
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 (september t/m april)
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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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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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

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

Sportpark ’De

april 1949

Bovenboer

’
Sportpark ’D
e Bovenboe
r’

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

Verenigingsdrukwerk
Wij verzorgen periodieken, programmaboekjes, lotenbloks, flyers, posters,
reclameborden en meer voor verenigingen in Meppel en omstreken.

www.kleen.nl

DE MOLEN

Noteboomstraat 68 | 7941 XA Meppel | T 0522 255449
drukkerij@kleen.nl | www.kleen.nl

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

WOUTER NEUTEL STAPT OVER NAAR DOS’46
Wouter Neutel speelt volgend seizoen voor DOS’46. De 21-jarige korfballer
speelt nu nog voor ASVD in Dronten. Volgend jaar keert hij naar 4 jaar
studie aan de agrarische hogeschool in Dronten terug naar het melkveebedrijf van zijn ouders in Hoogeveen.
Neutel begon zijn korfbalcarrière bij Thrianta in Hoogeveen. Hij doorliep daar alle jeugdteams, speelde meerdere jaren in Noord en bereikte
uiteindelijk het eerste, dat destijds in de tweede klasse speelde. Op zijn
zeventiende ging hij in Dronten studeren en stapte over naar ASVD. Daar
speelde hij vier jaar in het eerste, op eerste klasse en overgangsklasse
niveau.
Volgend jaar gaat hij werken in het bedrijf van zijn ouders combineren
met een masteropleiding in Groningen. Blijven korfballen bij ASVD is
hierdoor niet meer mogelijk. ‘Ook wil ik mijzelf graag blijven ontwikkelen en uitdagen in de sport en dat
kan bij DOS’46,’ vertelt Wouter. ‘Bij DOS’46 is het clubgevoel sterk en het geeft een goed en warm gevoel
om bij de vereniging te zijn. Ik verwacht dat de selectie volgend jaar meer kan bereiken en daar wil ik zelf
graag hard aan meewerken.’
Edward Jonkman geeft namens DOS’46 aan blij te zijn met de komst van Wouter. ‘Wouter is een welkome
aanvulling op onze selectie. Hij is jong, ambitieus en talentvol. We zijn blij dat hij voor DOS’46 heeft gekozen,’ aldus Jonkman.
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STICHTING WELZIJN OUDEREN NIJEVEEN - MUSEUM PLUS BUS
Donderdag 15 augustus 2019

Aankomst bus bij de Schalle om 09.00 uur, vertrek 09.30 uur. Na aankomst bij het Fries Museum is er koffie.
Hierna is er een rondleiding onder begeleiding van een gids.
Om 13.15 uur is er een lunch, kosten € 8,50 p.p. Wil je hier geen gebruik van maken geef dit dan zo spoedig
mogelijk door. Een door u zelf meegebracht broodje mag buiten het museum genuttigd worden.
Na de lunch is er gelegenheid om zelfstandig rond te kijken.
Om 15.15 uur vertrekt de bus en om 16.30 uur hopen we terug te zijn in Nijeveen.
VOL IS VOL
Lammie van Essen
Tel. 0522-491628, mob.06-20433916

UITNODIGING 50 JARIG JUBILEUM SVN’69
Het bestuur van SVN’69 nodigt leden, oud-leden, oud-bestuursleden, vrijwilligers en iedereen die SVN’69
een warm hart toedraagt, uit voor de receptie ter gelegenheid van het 50 jarig jubileum.
U bent van harte welkom op vrijdag 31 mei a.s. van 20.00 tot 22.30 uur in de feesttent op het sportcomplex.
We zien u graag!
Graag vernemen we via het mailadres secretariaat@SVN69.nl of u bij deze bijzondere gelegenheid aanwezig
zult zijn en met hoeveel personen.
Namens bestuur en jubileumcommissie SVN’69

Uw woonhuis voldoende verzekerd?
De meeste brandverzekeringen noteren een verzekerd bedrag.
Dat is de herbouwwaarde van het pand voor het geval het verloren gaat
door brand of andere verzekerde gebeurtenissen.
Maar. Is het bedrag toereikend bij schade?
We zien (her)bouwkosten sterk stijgen soms
30% hoger dan 5 jaar geleden.
Daarmee beginnen dan de problemen als
bij schade blijkt dat de verzekerde bedragen
niet zijn aangepast. Een vaste index blijkt
niet meer genoeg.

Wij kennen een woonhuisverzekering
die standaard alle schade vergoed tot
€ 1.000.000,- Daarmee voorkomen we
dat er te lage bedragen op een polis staan.
Wilt u deze zekerheid ook? Bel of mail ons en
u krijgt van ons een vrijblijvende aanbieding.

Nijverheidsweg 15 7948 NE Nijeveen Tel. 0522-490094 www.faberadviseurs.nl info@faberadviseurs.nl
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UITSLAGEN VAN DE KAART EN BILJARTCLUB “HET KLEINE SPEL“
Klaverjassen 25-04-2019:
1. De Heer Joop Dunnik; 2. Mevr. Trijn Seegers; 3. De Heer Henk Gaal; 4. De Heer Koert Hoorn.
Jokeren:
1. Mevr. Hennie Doornbos; 2. Mevr. Trijn Brugging; 3. Mevr. Hennie Hofman; 4. Mevr. Tijsje Gaal
Biljarten 26-04-2019 voorjaarsbiljarttoernooi:
1. De Heer A. van Gijssel 122,45%; 2. De Heer B. Scheper 116,92%; 3. De Heer H. Smit 114,63%;
4. De Heer H. Gaal 113,56%

BLOEMENPRACHT VOOR DE RYGE
De bewoners van de Ryge in Nijeveen hebben
op de eerste zaterdag van mei het veld achter
hun woningen ingezaaid met bloemenzaad.
Hiermee hopen zij de natuur, de vogels, vlinders
en bijen een groot plezier te doen. Het plan
voor het bloemenveld op de nog onbebouwde
woonkavels was vorig jaar al ontstaan. In april
werd er contact gelegd met de gemeente, die
toestemming gaf voor het gebruik van de grond.
Vervolgens ging de buurt aan de slag. Het terrein
werd geëgaliseerd en omgewoeld. En er werd
voor 1000 m2 bloemzaad aangeschaft. Het veld zal met een lint afgeschermd worden om te voorkomen dat
enthousiaste wandelaars en honden de ontkiemende planten per ongeluk vertrappen.

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
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ECHTSCHEIDING|EINDE RELATIE?
- 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

Stotijn

Zonnestudio

notariaat & mediation

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

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

INTEGER, DOELGERICHT EN DESKUNDIG
AFGEWIKKELD VIA MEDIATION

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

altijd scherp!

T: de Wijk 0522 - 440 473
info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

NIJEVENER WINT EERSTE PRIJS “DRENTSE WOORDZUKER”
In maart is er weer door vrijwilligers van het Huus
van de Taol voorgelezen in de Drentse taal op basisscholen en zoals de laatste jaren gebruikelijk ook
op de beide basisscholen in Nijeveen. Het ging hier
om ruim 340 kinderen. Zoals gewoonlijk kregen
alle voorgelezen kinderen na afloop het bekende
tijdschrift “Wiesneus”.
In deze Wiesneus stonden opdrachten en puzzels
waar de kinderen een prijs mee konden winnen. In
heel Drenthe zijn ongeveer 24.000 “Wiesneusen”
uitgedeeld en daarom was het verrassend dat de
1e prijs gewonnen werd door een leerling van de
Obs Commissaris Gaarlandt uit Nijeveen. De winnaar was de 7 jarige Danyl Boer uit Kolderveen.
Danyl heeft, omdat hij de 1e prijs had gewonnen, voor zijn goede oplossing van de “Drentse
woordzuker” een prachtige tablet gekregen die
beschikbaar was gesteld door het Huus van de Taol
uit Beilen. De oplossing van de woordzoeker was:
Dat was een mooi feesie (en dat was het ook zeker voor Danyl).
De prijs voor Danyl werd aangeboden door Keurnoot Klaas Brand uit Nijeveen. Dat de Wiesneusen een
gigantisch succes is geworden, blijkt uit het feit dat er voor de eerste keer dit jaar – na zoals vermeld in
Drenthe – ook in heel Noord-Oostelijk Nederland, waar de Nedersaksische taal wordt gesproken, in totaal
dit jaar ongeveer 65.000 Wiesneusen zijn uitgedeeld op de scholen. Dus ook in de provincies Groningen,
Overijssel, Gelderland, Flevoland en in Weststellingwerf (Friesland) in ook nog in de daar gangbare streektalen gedrukt.
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20 JAAR BLOEMENCENTRUM GIETHOORN
25 mei bestaat Bloemencentrum Giethoorn 20 jaar! En daar zijn
we best een beetje trots op!
20 jaar geleden hebben wij, Bert en Bea Dolfsma, Bloemencentrum Giethoorn overgenomen.
Na 5 jaar was het tijd om de kas af te breken, om ruimte te
maken voor een geheel nieuw pand, met goede voorzieningen zoals aardwarmte en een lichtstraat wat voor de planten
optimaal is. In het 400 m2 pand kunnen wij onze producten
overzichtelijk presenteren.
Enkele wetenswaardigheden over ons en ons personeel:
We zitten al vanaf ons 15e jaar in het Bloemenvak.
We hebben elkaar leren kennen in een bloemenwinkel waar
we allebei werkzaam waren.
Na jaren bij verschillende bloemisten te hebben gewerkt, leek
het ons “leuk” om voor onszelf te beginnen en dat is Bloemencentrum Giethoorn geworden. We hebben een leuk team van
gediplomeerde bloemenbinders, wij geven net dat beetje meer
vakmanschap en service!
Welk assortiment en diensten leveren wij?
Wij hebben een ruime keuze aan: Bloemen, Planten, Tuinplanten en Cadeauartikelen.
We zijn gespecialiseerd in bijzonder Bloemwerk zoals, Bruidsboeketten, Rouwarrangementen en grotere
Bloemversieringen voor bijv. evenementen.
Bij ons kunt u ook terecht voor een Bloemenabonnement, daarin hebben wij een leuke actie!!
Kiest u voor een abonnement van om de twee weken of maandelijks, van minimaal een half jaar en vanaf
15 euro, dan krijgt u een vaas gratis en kan het boeket gratis worden bezorgd op een door u gekozen dag,
binnen een straal van 15 km vanaf Giethoorn. Leuk om te geven…… maar ook leuk om te ontvangen!!!
Ook voor bedrijven is een bloemenabonnement dé OPLOSSING, voor op de receptie, balie of vergadertafel,
elke keer een ander seizoensboeket, dat geeft een mooi en verzorgde uitstraling!
Bloemen bestellen via onze website is ook mogelijk www.bloemeningiethoorn.nl
Tevens zijn wij aangesloten bij Fleurop, wij kunnen uw boeket door heel Nederland maar ook in het buitenland voor u laten bezorgen. We accepteren de Fleurop bloemenbon maar ook de VVV cadeaukaart,
zelf hebben wij onze eigen bloemencadeaubon.
We geven workshops, met Kerst, Pasen en Herfst. Voor een personeelsuitje of een vriendinnenclub kunnen
wij een gezellige en creatieve avond organiseren, vraag naar de mogelijkheden.
20 jaar Bloemencentrum Giethoorn, wie jarig is trakteert, vrijdag 24 mei en zaterdag 25 mei krijgt u 20%
korting op het gehele assortiment, (alleen bij contante betaling).
Wees welkom, we hebben koffie en thee klaar staan.
Team Bloemencentrum Giethoorn, Bert, Bea, Regien en Johanneke
Kerkweg 46A, Giethoorn

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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HUISARTSEN
Buiten kantooruren is uitsluitend voor spoedgevallen de dienstdoende huisarts bereikbaar
op telefoonnummer: 0522-491224
FYSIOTHERAPIEPRAKTIJK ’T OEVERTJE, praktijk voor fysiotherapie, manuele therapie en sportfysiotherapie
Oevertje 21, 7948 AD Nijeveen, tel. 492199. Behandeling volgens afspraak.
KLEINE NODENDIENST, 06 48 06 52 16. GEBRUIK DUOFIETS: 06 21 49 79 02
INFORMATIEPUNT WONEN, ZORG EN WELZIJN, Dhr. A. Vriend, 06 57 62 94 49.
BALANS NATUURGENEESKUNDE, Ada Beenen, 0521 857003
TANDHEELKUNDIG CENTRUM NIJEVEEN, Dorpsstraat 6d, 7948 BR Nijeveen, tel. 0522-492338. Behandeling
volgens afspraak. Spoeddienstregeling te beluisteren via het antwoordapparaat of www.tandartsnijeveen.nl
WELZIJN MENSENWERK, SOCIAAL WERK www.welzijnmw.nl
Inloop op dinsdag tussen 16.00 en 17.00 uur in De Schalle. Iedere vraag krijgt aandacht.
Paul van Os, tel. 06-20729418, e-mail: p.v.os@welzijnmw.nl, b.g.g. 085-2731444.
OPENINGSTIJDEN SERVICEPUNT BIBLIOTHEEK NIJEVEEN De Schalle, Nieuweweg 27 • dinsdag en donderdag
van 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.
KINDERCOACH SUSANNE, Susanne Eveleens, Nijeveen, 06-10720559

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

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

**
**
**

*
*

*

*
*

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

Tel. 06 - 134 717 84

0522-281878
DAG EN NACHT BEREIKBAAR

WASSINK

--

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

"Klusjes & Zo"

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

Uitvaartverzorging

Noteboomstraat 68 | 7941 XA Meppel | T 0522 255449

Klussenbedrijf

-,

De uitvaartverzorger voor Meppel en omstreken

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

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

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

Annerie
KREMER
uitvaartzorg

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

0522 - 245021

Hairstylist
Sonja van der Linde

Dag en nacht bereikbaar
www.kremeruitvaartzorg.nl

BERT
VISSCHER
Kolderveen 21 Nijeveen
Tel. 0522-491853

BEPLANTING:

DE MOLEN

Heesters, bomen, vaste planten,
klimplanten, vijverplanten

DIERVOEDERS:

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

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

Aangenaam verrassend!
Een sfeervol adres voor elk feest of bijeenkomst

Samen maak je het verschil

Samen maak je
het verschil

Kwekerij en Tuincentrum

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

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

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

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

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

www.bertvisschervof.com

Dorpshuis

DE SCHALLE
Nieuweweg 27

7948 AA Nijeveen

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

www.bouwknegtrietdekkers.nl

Uw
ontmoetingscentrum

Bakkerij
Strijker

Vraag vrijblijvend
inlichtingen:

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

Jeannet Altena

www.strijkerbrood
enbanket.jouwweb.nl

Samen maak je het verschil

GEVRAAGD
OUD IJZER EN
METALEN

METAALHANDEL

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

   tel. 0522-491422

zonne-energie

www.rkinstallatietechniek.nl

BEGIN DE DAG
GOED
MET BROOD
VAN

h.strijker@online.nl

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

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

