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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

--
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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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Noteboomstraat 68

7941 XA Meppel

telefoon 0522 255 449

De volgende Molen verschijnt op 15 oktober 2019.
Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk
woensdag 9 oktober 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

PRIJSUITREIKING WINNAARS KLEURPLAATWEDSTRIJD STERK MEPPEL
Zaterdagochtend 21 september vond bij Westerhuis Kinderwinkel aan het Slotplantsoen de prijsuitreiking
plaats van de jaarlijkse kleurplaatwedstrijd van politieke vereniging Sterk Meppel.
Liefst 90 kinderen hebben de moeite genomen de kleurplaat, die tijdens de traditionele afsluitende optocht
op de laatste Donderdag Meppel Dag in grote aantallen was uitgedeeld, bij één van de zes inleveradressen
in Nijeveen en Meppel in te leveren.
Een driekoppige jury maakte hieruit een keuze van de
10 mooiste kleurplaten. Alle winnaars en winnaressen
tussen 2 en 13 jaar waren uitgenodigd om hun prijs
in ontvangst te nemen.
De fraaie prijzen waren ter beschikking gesteld door
Westerhuis Kinderwinkel.
Vrijwel alle kinderen kwamen met hun ouders of
verzorgers!
Op de foto zijn de winnaars en winnaressen te zien
(in willekeurige volgorde): Faya Boers (2 jaar), Seth
de Jong (5), Dyllan Edelenbos (7), Luna Hensen (8),
Noa Bakker (9), Amber Snijder (10), Jildou Wolters
(11), Denise Fidom (13). Achter hen SteM fractielid
Madelinde Visscher, Jan Thele Westerhuis en SteM
fractielid Gaby Geertsma.

OPROEP SCHOOLFOTO’S HUISHOUDSCHOOL STAPHORST
Er is een werkgroep bezig met de voorbereidingen van een boek over de Huishoudschool van Staphorst.
Daarom vraag ik, namens de werkgroep, schoolfoto’s uit de jaren 1954 t/m 1973.
Omdat er nogal wat meisjes vanuit Nijeveen naar de huishoudschool in Staphorst gingen, plaatsen we deze
oproep in ‘de Molen’.
Dames, als jullie schoolfoto’s hebben en deze willen delen met de werkgroep, neem dan contact op met
Jantje Kroes 0522-491406.

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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DE MOLEN
BURGEMEESTER BEZOEKT DE GAARLANDTSCHOOL

Burgemeester Korteland heeft donderdag 19 september op onze Gaarlandtschool de Oktober Kindermaand
geopend.
Om 10 uur werd hij hartelijk ontvangen met een mooi lied gezongen door alle kinderen en vroegen wij of
hij bovenop de tafeltennistafel wilde gaan staan. Dat vond hij heel leuk en iedereen kon de burgemeester
daarboven goed zien (en de burgemeester kon alle kinderen goed zien). Daarna ging hij met groep 6 een
culturele quiz spelen en deelde hij aan alle kinderen de programmaboekjes uit.
Onze school krijgt nog een mooie speldoos als aandenken aan dit memorabele bezoek.
Veel kinderen hadden vragen voor hem en daar nam de heer Korteland uitgebreid de tijd voor.
Vervolgens bezocht hij groep 7 en 8, want ook daar had een aantal kinderen interessante vragen bedacht.
De burgemeester keek terug op een zeer geslaagde ochtend en wij ook.

Te huur: Appartement ± 75 m2
Luxe appartement voorzien
van moderne badkamer,
separaat toilet en moderne
keuken met vaatwasser en
combi-oven.
Aanvaarding per direct.
Huurprijs e 740,excl. servicekosten
Voor meer informatie:
06 200 10 447

Dorpsstraat 77 Nijeveen
2
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Kom op zaterdag 5 oktober tussen 11:00 en 15:00
uur geheel vrijblijvend en zonder afspraak een
kijkje nemen bij onze deelnemende woningen op
de NVM Open Huizen Dag!

Rembrandtstraat 1a - Nijeveen
Vraagprijs: € 315.000,- k.k.

Schoutstraat 31 - Nijeveen

De Veurdele 4 - Nijeveen

Molenweg 9 - Nijeveen

Nieuwe Kerkstraat 16 - Meppel

Gerard ter Borchstraat 45 - Meppel

Merelstraat 41 - Meppel

Vraagprijs: € 229.000,- k.k.

Vraagprijs: € 229.000,- k.k.

Vraagprijs: € 395.000,- k.k.

Vraagprijs: € 209.000,- k.k.

Vraagprijs: € 190.000,- k.k.

Vraagprijs: € 225.000,- k.k.

@oostergetelmakelaardij
Ga vo or het complete overzicht van deelnemers naar

WWW.OOSTERGETEL.NL
Kleine Oever 6 Meppel | 0522-259911 | info@oostergetel.nl
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WONING GEKOCHT
HYPOTHEEK (OVER)GESLOTEN?

Voor al uw stukadoorswerk
Verbouw/ Renovatie/
Keukens/ Badkamers

Stotijn

Klusbedrijf G. Wesselink
Lijsterstraat 17A
7948 DJ Nijeveen
Tel. 06 12 41 63 52

notariaat & mediation

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

profiteer van onze VOORDELIGE tarieven
en UITSTEKENDE dienstverlening:

altijd scherp!

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

Wij gaan vanaf 1-1-2020 samen verder
Willen wij vanuit Nijeveen op naar een zekere

de regio werd al snel een gesprek over een visie

toekomst, dan is verder samenwerken een vereiste.

op langere termijn. Kantoren vooral daar laten

Veldsink/VCN is een betrokken collega die er ook

waar ze bekend zijn, delen wij in onze strategie.

zo over denkt. Zij willen graag uitbreiden met wat
zij noemen de "local hero" kantoren en zo een

Wij gaan straks verder onder de naam

landelijk netwerk opbouwen van professionele

VELDSINK-FABER (nieuw logo volgt nog).

financieel adviesbureaus. Verzekeringen en
hypotheken dicht bij de klant!

De mensen blijven hetzelfde,
onze diensten en werkwijze ook.

Achter de schermen werken wij al samen maar

En onze locatie blijft.

onze ideeën over een financieel advieskantoor in

Voor u dichtbij in Nijeveen.

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

Agenda
1 okt. Muziek met Bertus op DVD - ’t Kerspel - 10.00 uur
2 okt.   Vrouwen van Nu; fietsmiddag - vertrek bij de molen - 13.30 uur
4 okt. Gezamenlijke 3-gangenmaaltijd, soep, zelfgebakken pannenkoeken, dessert - ’t Kerspel - 12.30 uur
5 okt. SVN’69 1 – Hoogeveen1 - Sportpark Tussenboerslanden - 14.30 uur
5 okt. DOS’46 1 - KZ/Thermo4U 1 - Sportpark Tussenboerslanden - 19.00 uur
6 okt. Optreden “Tot Ons Genoegen” - Geref. kerk Nijeveen - 10.00 uur
6 okt. Open Atelier Hillie Knol - J. Nijmeijerlaan 8, 7948 CB Nijeveen, www.hillieknol.nl - 11.00-17.00 uur
7 okt. St. Welzijn Ouceren; Start beginnerscursus Bridge - 9.30-11.30 uur
8 okt. Sjoelen - ’t Kerspel - 14.00 uur
8 okt. Kerkcafé - De Schalle - 20.00 uur
9 okt. Klaverjassen en jokeren S.V.N. ‘69 - 20.00 uur
11 okt. Kegelen - ’t Kerspel - 14.00-16.00 uur.
11 okt. Concert Teije en zijn meisjesleger - De Vegafabriek, Kolderveen 30a - 20.00 uur
12 okt. Kinderkledingbeurs - De Schalle - 9.00-12.00 uur
15 okt. De Molen nr. 19
15 okt.	Gespreksgroep met de plaatselijke dominee ’t Kerspel - 10.00 uur
16 okt. Bingo - ’t Kerspel - 14.30 uur
16 okt. NCV; 60 jarig jubileum - De schalle - 19.00 uur
17 okt.   	Vrouwen van Nu; eendagsbestuur - De Schalle 20.00 uur
18 okt.	Gezamenlijke 3-gangen maaltijd - ’t Kerspel - Volledige verzorging van uw administratie
12.30 uur
- Indienen belastingaangiften
18 okt. Bingo - kantine S.V.N. ‘69 - 20.00 uur
- Fiscaal advies en begeleiding
19 okt. 	SVN’69 1 – FC Klazienaveen 1 - Sportpark
- Samenstellen van jaarrekeningen
Tussenboerslanden - 14.30 uur
20 okt.	Optreden “Tot Ons Genoegen” - Herv. kerk
Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek:
Kolderveen - 10.00 uur
Het Weeme 7, 7948 AZ Nijeveen, Tel. 0522-492211
23 okt.	Bingomiddag Welzijn Ouderen - De Schalle E-mail: info@gruppen-administratie.nl
13.30 uur
Website: www. gruppen-administratie.nl
23 okt. Klaverjassen en jokeren S.V.N. ‘69 - 20.00 uur
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ZANGVERENIGING T.O.G. NIJEVEEN/KOLDERVEEN
Aankondiging programma najaar 2019
Wij willen u graag in de gelegenheid stellen om in de komende periode ons koor te komen beluisteren.
U kunt de volgende data inplannen en noteren.
Zondag 6 oktober om 10.00 uur Gereformeerde kerk Nijeveen.
Zondag 20 oktober om 10.00 uur Hervormde kerk Kolderveen.
Zaterdag 2 november om 19.30 uur Gereformeerde kerk St. Jansklooster. Dit betreft een concert waar
meerdere koren uit de regio aan meewerken.
Zondag 10 november om 19.00 uur Gereformeerde kerk Nijeveen. Dit optreden is naar aanleiding van “15
jaar zangdienst” waaraan wij, maar ook andere groepen medewerking verlenen.
Op vrijdag 13 december houden wij ons “Kerstconcert” in de Gereformeerde kerk Nijeveen.
Dinsdag 24 december kerstnachtdienst in Hervormde kerk Koekange.
U ziet dat wij naast het instuderen van muziek ook regelmatig optreden. Lijkt het u ook leuk om in ons
koor mee te zingen? Wij zetten er graag een paar stoelen bij.
Tot ziens op één van deze optredens van “Tot Ons Genoegen”

STICHTING WELZIJN OUDEREN NIJEVEEN
De halfjaarlijkse BINGO-middag is weer in aantocht. Zoals ieder jaar organiseren we deze ook nu weer in
de herfstvakantie op woensdag 23 oktober 2019 in de Schalle.
Deze middag begint om 13.30 uur, de zaal gaat om 13.00 uur open, en deelname is slechts e€2,50 p.p.
Alle 55+ers die graag een middagje uit willen en bingo spelen zijn van harte welkom. Omdat er veel grootouders in de vakantie oppassen zijn ook opa’s en oma’s met kleinkinderen van harte welkom. Wat is er nu
mooier dan samen met de kleinkinderen een spelletje te doen.
En natuurlijk zijn er weer mooie prijzen.

Jan Bouwknegt
Dorpsstraat 4
Nijeveen
www.jaboschilderwerken.nl
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DE MOLEN
Schoonheidsinstituut
Schoonheidsinstituut
Acne
behandelingen
Acne behandelingen
Massages
Massages
Zonnestudio
Zonnestudio

proef,
geniet &
beleef

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

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

Marcel Jonker
RADIO & TELEVISIE SERVICE
VERKOOP ALLE MERKEN AUDIO, TV EN SCHOTELS
RIJKSERKEND REPARATEUR EN INSTALLATEUR

Meppel

De Putstoel 2
0522 255923

Zuidveenseweg 85 8343 XR Zuidveen
Tel. 0521 511 886 / 06 53 84 47 85
Open ma t/m vrij + zat. morgen

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

www.marceljonker.nl

VROUWEN VAN NU LEDENAVOND DONDERDAG 19 SEPTEMBER
Voorzitter Roelie Zandwijk heet 55 dames welkom op de eerste avond van het nieuwe seizoen.
Dhr. Karl May vertelde wat hij allemaal meemaakt, als hij als belastingdeurwaarder aanbelt bij diverse mensen.
Hij wilde hier niet de hele avond over praten, dat zou misschien wat saai worden, vond hij zelf. Daarom
hield hij na de tweede pauze een muziekquiz. Hij is ook zeer muzikaal. Hij had een keyboard bij zich en
speelde daar ook al op in de pauzes.
De quiz bestond uit het raden van de titel van een lied uit de jaren 50 of 60 of 70 en de uitvoerende artiest.
De volgende avond wordt verzorgd door het eendagsbestuur op 17 oktober ( niet op 24 oktober zoals in
het programmaboekje staat).
Op 12 november is er een koffieochtend met dr. van Maare.

Zuideinde 53, Meppel
(0522) 25 27 21
info@lever.nl
www.lever.nl

201811_0796_FIZZ_Lever_adv_DeMolen_01.indd 2
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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
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

8

DE MOLEN

De autoruitspecialisten van GlasGarage
Meppel staan altijd voor u klaar om u te
helpen bij autoruitschade.
Van ster-reparatie tot de vervanging van
autoruiten. We repareren als het kan en
vervangen als het moet.
Ook regelen we voor u de complete
afhandeling met de verzekeringsmaatschappij, indien de schade is
verzekerd. Is de auto niet verzekerd tegen
autoruitschade, dan kunt u rekenen op
een zeer scherpe prijs.

onderdeel van Van der Linde Meppel

MEPPEL

Blankenstein 290 | 0522-243640

JEUGDDAG MTB HAVELTE E.O.
Zaterdag 21 september was er de mogelijkheid voor de jeugd om kennis te maken met een mountainbike
tijdens de Rabobank jeugddag. Een jaarlijks terugkerend evenement wat georganiseerd wordt door de
vrijwilligers van mountainbikevereniging Havelte en omstreken. Op deze dag kunnen kinderen in de leeftijd
van 7 tot 14 jaar op een leuke wijze kennis maken met de mountainbike. Ze krijgen training en begeleiding
van de trainers en begeleiders van de vereniging.
Uit alle windhoeken rond om Havelte kwamen er ouders met hun kroost naar het terrein van de voormalige Amerikaanse legerbasis. Ouders konden de kinderen van tevoren inschrijven via de website. Zaterdag
rond de klok van 10.00 uur kwamen de eerste deelnemers naar de mountainbike-zone, waar ze zich konden melden. Na een woordje van de voorzitter en een groepsfoto was het moment daar: de start van een
dagvullend programma. De kinderen maakten kennis met hun trainers en begeleiders voor de hele dag.
De kinderen leerden dat fietsen op een mountainbike niet alleen maar hard rijden is, maar dat er ook een
stuk techniek bij komt kijken. Van slakken-race tot sprint, van slalom tot over een wip-wap, alle aspecten
kwamen aan bod, schakelen, remmen, fiets-controle, kijk-techniek. De 67 kinderen die zich opgegeven hadden, hebben een prachtige dag gehad. Gelukkig speelde de zon ook een mooie rol op deze dag, wat het
erg aangenaam maakte voor de ouders om te blijven kijken en er misschien stiekem wat van op te steken.
De dag werd afgesloten met een wedstrijdje, de groepen werden op leeftijd verdeeld. Aan het eind was er
een ‘prijsje’ voor iedereen, een leuke goodiebag. Iedereen is een winnaar.
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Set van 3 vierkante tafels. Van € 298,- voor € 149,-

Ronde eettafel, 130 cm doorsnee mangohout Van € 1098,- voor € 549,Lichtgrijze hoekbank, fijn geweven stof Van € 1598,- voor € 799,Donkergrijze hoekbank, fijn geweven stof Van € 1199,- voor € 599,Boekenkast, dressoir, TVmeubel uit 1 serie Van € 1664,- voor € 839,Meerdere relaxfauteuils op voorraad, manueel Van € 1138,- voor € 569,Witte buffetkast, 180 cm breed Van € 998,- voor € 499,Eetkamerstoelen, meerdere maten en kleuren Vanaf € 79,Banken al vanaf € 199,Eetkamertafels al vanaf € 299,enz. enz. enz.

HUGO DE GROOTSTRAAT 9 MEPPEL

06 82522839

www.meubelstuntermeppel.nl

Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 10.00 tot 18.00 uur
vrijdag koopavond tot 21.00 uur zaterdag 10.00 - 17.00 uur
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HISTORISCHE VERENIGING NIJEVEEN
Najaarsbijeenkomst
Evenals de voorgaande jaren organiseert de Historische Vereniging Nijeveen een najaarsbijeenkomst voor
leden en niet-leden. Deze bijeenkomst wordt gehouden op woensdag 30 oktober in dorpshuis De Schalle
en begint om 20.00 u. Het programma is, zoals u van de HVN gewend bent, zeer aantrekkelijk. Jack Corbeek
vertoont een film over de geschiedenis van Royal Huisman Shipyards in Vollenhove. Daarnaast kunnen er
foto’s van vroeger en nu worden bekeken en worden de hersenen aan het werk gezet door deel te nemen
aan een quiz. Uiteraard is deze avond gratis. Kortom, een avond om in uw agenda te zetten.
Rembrandt en de Historische Vereniging Nijeveen
In het kader van het Rembrandtjaar kwam de redactie van de Diekpraot op het idee om in het laatste
nummer van 2019 ruimte vrij te maken voor amateurschilders die in grote getale aanwezig zijn, zowel in
als buiten onze regio. Het decembernummer zal daarom in kleur worden uitgebracht. Echter, het schilderij
dat geplaatst wordt, moet betrekking hebben op Nijeveen.
We hopen dat veel amateurschilders aan deze oproep gehoor zullen geven en het resultaat van hun creatieve geest voor 1 november a.s. sturen naar cockyengerrit@hotmail.com.

NIJEVEEN VOOR PAAL!
Duurzaam Nijeveen doet mee met de Rabo-Clubsupport AKTIE van Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland. Elke stem is geld waard en zorgt ervoor dat we een stapje dichter bij een openbaar oplaadpunt
voor elektrische auto’s in Nijeveen zijn. Leden van de bank zijn afgelopen week geïnformeerd over deze
actie. Stem ook!
Nijeveen voor Paal
Nijeveen is een actief dorp en tijdens de activiteiten die er zijn, verwelkomen we graag gasten in ons dorp.
Nu is er echter nog geen openbaar oplaadpunt voor elektrische auto’s. Daarom starten we de actie: ‘Nijeveen
voor Paal’ zodat er op het evenemententerrein en/of bij De Schalle een oplaadpaal kan worden geplaatst
waar iedereen gebruik van kan maken. Hiermee wordt elektrisch rijden gestimuleerd, verduurzamen we
de omgeving en wordt de leefbaarheid van Nijeveen vergroot.
Zorg dat de bijdrage van de Rabobank in Nijeveen blijft en stem daarom op EC Duurzaam Nijeveen én de
actie van de Dorpsvereniging Nijeveen. DOEN!
Met een energieke groet,
Bestuur EC Duurzaam Nijeveen

UNIEK DUBBELCONCERT IN VOORMALIGE ZUIVELFABRIEK

De Vega-Fabriek presenteert op vrijdag 11 oktober 2019 een optreden met dichter en performer Tjitske
Jansen en singer-songwriter Teije en zijn meisjesleger. Het optreden vindt plaats in een van de fabrieksruimtes die met ondersteuning van de Muziekcoöperatie Meppel omgebouwd wordt tot een intiem poptheater
voor 60 mensen, inclusief hoog plafond en balkons.
Teije en zijn meisjesleger roept met zijn donkere stem associaties op van Tom Waits, Thé Lau (The Scene)
en Maarten van Roozendaal. Zichzelf vooral begeleidend op piano brengt hij zijn eigen nummers op een
rauwe, hese en tedere wijze. Zijn titelloze debuut verscheen vorig jaar en werd omschreven als ‘een mokerslag’, vanwege de pijnlijke eerlijke en poëtische teksten.
Tjitske Jansen zal het concert van Teije onderbreken met haar toegankelijke en bezwerende gedichten. Haar
poëzie “hakt erin als een bijl” en haar voordracht is “zo helder, aards en licht van toon dat het onmogelijk
is in gedachten af te dwalen”.
Van ‘Het moest maar eens gaan sneeuwen’ (2003), haar eerste bundel, zijn inmiddels meer dan 15.000
exemplaren verkocht. Het is het best verkochte Nederlandse poëziedebuut sinds Neeltje Maria Mins Voor
wie ik liefheb wil ik heten (1966).
Speciaal voor het concert wordt de huiskamer in de fabriekswoning omgebouwd tot pop-up restaurant,
waar voor een beperkte groep mensen een heerlijk avondmaal (vegetarisch) wordt opgediend.
Aanmelden kan via borthartog@me.com (aanmelding verplicht i.v.m. beperkte plekken). Bezoekers betalen
een vaste vrijwillige bijdrage van 15 euro voor het concert (inclusief drankjes). Het vegetarisch drie-gangenmenu kost 17,50 euro (inclusief drankjes).
Het concert vindt plaats aan de Kolderveen 30A, Kolderveen.
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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 14.00 tot 17.00 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
uw
riool
werkzaamheden
Camera
/ Rook
Zonne
energie
3140 Keuring
* Neninspectie
* Riool
verstoppingen,
Aanleg riool
Camera /Gas
Rook
inspectie
Westerweiden
70,
EA
Ruinerwold
Dak/Zink
Westerweiden
70, 7961
7961
EA
Ruinerwold
Tel.
06
134
717
84
* Electra
*
*
Tel:
06-13471784
Tel:
06-13471784
CV
Water
Aardwarmte
* Zonne
* 70,Nen
Westerweiden
7961*EA Ruinerwold
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

