Kwekerij en Tuincentrum

Lid van de
Vakfederatie Rietdekkers

Knipschuur
Hairstylist
Sonja van der Linde

Voor al uw rietdekwerkzaamheden
Dorpsstraat 149 | 7948 BP Nijeveen | Tel. 0522 492967 of 06 53 961 998

www.rietdekkersbedrijfrenebouwknegt.nl

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 - 20.00 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

BERT
VISSCHER

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

Nijeveen / Ruinerwold

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

NIEUW!
BBQ’s
BBQ schotels
en salades
Meer info?
Stuur ons een berichtje

WIJ VERHUREN
Abraham
Sarah
Geboortebaby
Springkussen
Tenten
Statafels
Biertafels
Koelwagen
Grote koelkasten
Gasheaters
BBQ’s

Ronald Lankhorst | Nijeveen / Ruinerwold
T: 0653152809 | www.rlverhuur.nl | info@rlverhuur.nl

w w w. l o o n b e d r i j f b i j k e r. n l
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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
Noteboomstraat 68

7941 XA Meppel

telefoon 0522 255 449

De volgende Molen verschijnt op 7 april 2020.
Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk
woensdag 1 april 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

KRENTENBROODACTIE MUZIEKVERENIGING EUPHONIA GAAT NIET DOOR
In verband met het Coronavirus zal muziekvereniging Euphonia dit jaar geen krentenbroden verkopen in
de week voor pasen. Excuses voor het ongemak. Alvast een fijne pasen en hopelijk zien we u volgend jaar
wel weer met de krentenbroodactie.

KINDER KLEDING BEURS NIJEVEEN
Wij hebben als bestuur van de Kinder Kleding Beurs Nijeveen besloten om conform de richtlijnen en het
advies van het RIVM de beurs af te lasten tot nader bericht in verband met het Corona virus. Wij hopen de
kinder Kleding beurs op een later tijdstip voor de zomer nog te kunnen houden.

STICHTING WELZIJN VOOR OUDEREN
Op 12 maart, nog net voordat we allemaal thuis moeten blijven, is er weer een spelletjesdag van Stichting
Welzijn Ouderen in de Schalle gehouden. Er waren ruim 90 enthousiaste personen die meegedaan hebben
aan diverse spellen en we kunnen melden dat er veel nieuwe gezichten waren. In het najaar hopen we al
deze deelnemers weer te zien op deze gezellige dag.
Ook de verzorging van de inwendige mens was weer prima, de bestuursleden die niet mee speelden zorgden weer voor een optimale bediening, naast de diverse consumpties konden we weer genieten van een
heerlijk chinees buffet. Ook de prijzen ontbraken dit keer niet.
De volgende deelnemers gingen met een prijsje naar huis:
Jokeren: 1. Mw. Doornbos, 390 punten; 2. Mw. Nijmeijer, 417 punten; 3. Mw. Smeenge, 419 punten.
Rummicub: 1. Mw. Voerman, 91 punten; 2. Mw. Reuvekamp, 102 punten.
Klaverjassen: 1. Dhr. Hofman, 7327 punten; 2. Dhr. Twerda, 6864 punten; 3. Dhr. Beugeling, 6707 punten;
4. Mw. Zandwijk, 6654 punten; 5. Mw. Hoeve, 6523 punten; Poedel. Dhr. Groen, 4754 punten
Bridge: Lijn A: 1. Mw. Boxum en dhr. Scheper, 60,94%; Poedel: Mw. Langeveld en mw. Greve, 51,31%
Lijn B: 1. Mw. Nijmeijer en mw. Claasz Coockson, 61,37%; Poedel: Mw. Corbeek en Mw. Steenbergen, 52,08%
In november 2020 is de najaarsspelletjesdag opnieuw in de Schalle, de juiste datum volgt in het programmaboekje en in de Molen.
We hopen u allemaal weer te zien en natuurlijk zijn ook nieuwe deelnemers van harte welkom.
Lammie van Essen

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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Stilstaan bij een leven,
verder vanuit herinneringen

Met een terugblik

Een afscheid. Het moment waarop
verleden en heden elkaar ontmoeten.
En waarop een terugblik een blijvende
herinnering wordt.

vooruit kijken

Dat is de waarde van een persoonlijke
uitvaart. Samen stilstaan bij een
leven. Met elkaar omkijken en vanuit
de herinnering vooruitkijken.
Wassink Uitvaartverzorging is er voor u,
voor uw nabestaanden en voor een
afscheid dat verder helpt.

Bel bij een overlijden met
één van onze uitvaartverzorgers:

0522 - 28 18 78

Wij staan altijd voor u klaar.
7 dagen per week, 24 uur per dag.

Zomerdijk 9A | 7942 JR Meppel | info@wassink-uitvaart.nl | www.wassink-uitvaart.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

Agenda
24 maart
1 april
4 april
7 april
7 april
7 april
8 april
11 april
16 april
17 april
17 april
18 april
18 april
21 april
21 april
22 april 	
24 april
24 april
24 april
25 april
28 april
5 mei
5 mei
8 mei
9 mei
12 mei
13 mei
15 mei

De Molen nr. 6
Klaverjassen en jokeren SVN‘69 - 20.00 uur
Bingo - De Schalle - 20.00 uur
De Molen nr. 7
Modeshow - Buurtkamer, 't Kerspel - 10.00 uur
Sjoelen - Buurtkamer, 't Kerspel - 14.00-16.00 uur
Paasbingo - Buurtkamer, 't Kerspel - 14.30 uur
Paasbroodmaaltijd - Buurtkamer, 't Kerspel - aanvang 17.00 uur
Algemene Ledenvergadering Dorpsvereniging Nijeveen - De Schalle
Kegelen - Buurtkamer, 't Kerspel - 14.00 uur tot 16.00 uur
Film Den skyldige - Dorpshuis de Schalle - 20.00 uur
SVN’69 1 – Nieuwleusen SV 1 - Sportpark Tussenboerslanden - 14.30 uur
Bingo - kantine S.V.N. ‘69 - 20.00 uur
De Molen nr. 8
Gespreksgroep met de dominee - Buurtkamer, 't Kerspel - aanvang 10.00 uur
NCV; Echtpaar Hensbergen vertelt over de B&B - De Schalle - 19.45 uur
Gezamenlijke 3-gangen maaltijd - Buurtkamer, 't Kerspel - aanvang 12.30 uur
Maandsluiting - Buurtkamer, 't Kerspel - aanvang 19.00 uur
Harm en Roelof - De Schalle - 20.00 uur
Repair Café Meppel - MensA, Witte de Withstraat 2a, Meppel - 9.30-13.00 uur
Sjoelen - Buurtkamer, 't Kerspel - aanvang 14.00 tot 16.00 uur
De Molen nr. 9
Buurtkamer dicht i.v.m. feestdag
Kegelen - Buurtkamer, 't Kerspel - aanvang 14.00 uur tot 16.00 uur
Nationale Molendag; diverse activiteiten korenmolen Sterrenberg
Sjoelen, aanvang 14.00 uur tot 16.00 uur
Bingo, aanvang 14.30 uur.
Gezamenlijke 3 gangen maaltijd, aanvang 12.30 uur.

LET OP!
In verband met het coronavirus zou het kunnen zijn dat bepaalde activiteiten afgelast/opgeschort worden.
Voor meer informatie adviseren wij u contact op te nemen met de organisatie.
De redactie van De Molen

Belangrijke informatie
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, www.kindercoachsusanne.nl
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Zoekt u een origineel cadeautje of wilt u met
Pasen iemand eens een aardige attentie geven?
Wij hebben leuke “molenmandjes” met onze
molenproducten. In verschillende samenstellingen.

Wilt u andere producten, of een andere
samenstelling. Wij maken het voor u klaar of bel even
met Willy Boer, 0522-491645

ǤǦǤ

URZO
WONINGINRICHTING
Damesmode
Slaapcomfort
PROJECTINRICHTING
Bedrijfskleding

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

Schoonheidsinstituut
Schoonheidsinstituut
Acne
behandelingen
Acne behandelingen
Massages
Massages
Zonnestudio
Zonnestudio

MARMOLEUM
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECTSTOFFERING

Regenkleding

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

Te Koop: Thomas de Trein

IPL ontharing
IPL ontharing
Elektrisch
ontharen
Elektrisch
ontharen
Huidverbetering
Huidverbetering
Methode
van Dorn

73 rails plastic, waaronder bochten,
wissels, tunnelbruggen
7 treintjes/wagonnetjes metaal,
1 helicopter, 2 hijskranen,
2 stopborden, 1 paintstation,
1 overlaadstation, 1 houtzagerij

Methode van Dorn

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

Vraagprijs: e 40,Voor meer informatie,
bel 0522 259 877
of mail henkenalie@kleen.nl
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ST. ST.
WOONVOORZIENING
WOONVOORZIENINGHUIZE
HUIZE MARJO
MARJO
Dorpsstraat
57
59
Dorpsstraat 57 - 59
ST. WOONVOORZIENING
HUIZE MARJO
7948 BM Nijeveen

7948
BM Nijeveen
Dorpsstraat
57 - 59
7948
BM
Nijeveen
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maat
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en mogelijkheden
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bewoners.
Wilt U of
meer
telefonisch
bereiken
op
nummer:
0522-475453,
of
per
e-mail:
locatienijeveen@huizemarjo.nl
welkom om onze woonvoorziening te komen bezichtigen. U kunt ons
locatienijeveen@huizemarjo.nl
telefonisch bereiken op nummer:
0522-475453, of per e-mail:
locatienijeveen@huizemarjo.nl

JAARVERGADERING HISTORISCHE VERENIGING NIJEVEEN

Zoals iedereen wellicht heeft zien aankomen, is door de coronacrisis de jaarvergadering van onze vereniging
op woensdag 8 april as. afgelast. Het bestuur gaat ervan uit dat deze in het najaar zal worden gehouden.
PdG

BUURTKAMER NIJEVEEN
Op de agenda van 25 maart stond het Kraggenkoor op het programma. Dit gaat NIET door i.v.m. de coronavirus. Het wordt opgeschoven naar een andere datum. Zodra die bekend is wordt dat weer in de agenda
opgenomen.
Er staan voor april/mei ook weer volop activiteiten op de agenda. Of het doorgaat weten wij op dit moment
niet. Dus alle activiteiten zijn onder voorbehoud. Zo is er op 7 april een modeshow. Aanvang 10.00 uur.
’s Middags is er om 14.00 uur sjoelen. Kosten 2 koffieknipjes of € 2,50. 8 April is er de paasbingo, aanvang
14.30 uur. Kosten 2 koffieknipjes en 4 activiteitenknipjes. Op 11 april is er om 17.00 uur een paasbroodmaaltijd. Kosten € 9,00. Opgave voor 3 april op telefoonnummer 06-15560647. Dan gaat we op 17 april
weer kegelen, aanvang 14.00 uur. Kosten 2 koffieknipjes of € 2.50. De gespreksgroep met de dominee is
op 21 april om 10.00 uur. Kosten 2 koffieknipjes. Dan hebben we op 24 april de gezamenlijke drie-gangen
maaltijd, aanvang 12.30 uur. Kosten € 10,00. Opgave voor 16 april op telefoonnummer 06-15560647. Om
19.00 uur is er de maandsluiting met de dominee. Dan hebben we de laatste activiteit van de maand april
en dat is op 28 april sjoelen, aanvang 14.00 uur. Kosten 2 koffieknipjes of € 2,50. Op 5 mei is de Buurtkamer
dicht dit i.v.m. een nationale feestdag. Op 8 mei is er om 14.00 uur kegelen. Kosten 2 koffieknipjes of € 2,50.
Op 12 mei wordt er weer gesjoeld, aanvang 14.00 uur. Kosten: 2 koffieknipjes of € 2,50. 13 mei is er bingo.
Aanvang 14.30 uur. Kosten: 2 koffieknipjes en 4 activiteiten knipjes. Op 15 mei is er weer de gezamenlijke 3
gangen maaltijd, aanvang 12.30 uur. Kosten € 10,- en opgave voor 7 mei op telefoonnummer 06-15560647.
Dan hebben we op 19 mei de gespreksgroep met de dominee om 10.00 uur, Kosten 2 koffieknipjes. Dan
als laatste activiteit van mei is er op 29 mei een kwismiddag, aanvang 14.00 uur en ’s avonds is er om 19.00
uur maandsluiting met de dominee.
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FEESTELIJKE AFSLUITING VAN COMPETITIESEIZOEN VOOR DE JUNIOREN!
De laatste competitiewedstrijden zijn gespeeld en hiermee is voor de junioren het competitieseizoen ten
einde. Dit jaar met een mooi resultaat, 2 van de 3 teams werden kampioen in hun poule.
Tijd voor een klein feestje/huldiging op de donderdagavond. Allereerst werden alle coaches, trainers en
vrijwilligers hartelijk bedankt voor hun inzet. Zonder hen geen competitie. Daarnaast dank aan onze jeugdteamsponsoren Bouwknegt en Strijker.
Onder grote belangstelling werden de teams in het zonnetje gezet. Spannend was het tot de laatste wedstrijd, zo werd Nijeveen J2 met 5 winstpunten nummer 1. Nijeveen B1 werd met een gelijkspel tijdens de
laatste wedstrijd met 1 punt verschil van nummer 2 kampioen! Hoe spannend wil je het krijgen. Nijeveen
J1 heeft gespeeld voor wat ze waard waren, spannende wedstrijden, een stroeve start met een schitterend
eind, want ze werden 3e in de poule.
De teamresultaten op een rij:
Nijeveen J1 heeft een 3e plaats behaald met de spelers:
Linda Mutsters, Dionne Wink, Sander Busscher, Alinda Kroeze, Laura Klok
Nijeveen J2 heeft een 1e plaats behaald met de spelers:
Jasmine de Wildt, Leonie Stoof, Myrthe Bijker, Simon Kist
Nijeveen B1 heeft een 1e plaats behaald met de spelers:
Jonathan Meij, Ryan Stegeman, Nils Nijsingh, Anne Mette van Es, Noa Bonthuis
Daarnaast werd de beste competitiespeelster en -speler bekend gemaakt. Wederom een spannende uitslag,
de resultaten lagen dicht bij elkaar. De uiteindelijke winnaars zijn: Beste competitiespeler is Ryan Stegeman
(speler team Nijeveen B1). Beste competitiespeelster is Leonie Stoof (speelster team Nijeveen J2).
Inmiddels is het toernooiseizoen al van start gegaan. Dat leverde tot nu al mooie resultaten op. De trainingen werpen zijn vruchten af, trainer Anna den Broeder zorgt dat de spelers fit en scherp blijven.
Behaalde resultaten tot nu toe zijn:
•	Jasmine de Wildt: 2e prijs enkel U13 op het RJK (Regionale Jeugd Kampioenschappen); 2e prijs mix U15
met Djayden Annema (Drachten) op het RJK; 2e prijs op starterstoernooi in Ruinen.
• Simon Kist: 1e prijs dubbel U13 met Steffen Rorije (Grouw)op het DPC toernooi te Meppel
•	Myrthe Bijker: 2e prijs enkel op het DPC toernooi te Meppel; 2e prijs Ryan Stegeman tijdens starterstoernooi in Ruinen.
Allen gefeliciteerd met het behaalde resultaat!
Bestuur Badminton Vereniging Nijeveen

STICHTING BARBARA NIJEVEEN: GÉÉN BOEKENMARKT!
In verband met de Corona-crisis heeft het bestuur van de Stichting Barbara besloten de boekenmarkt niet
door te laten gaan. Deze was gepland op zaterdag 18 april 2020.
Op dit moment zijn er al vele duizenden boeken ingezameld en is bij onze opslag de maximum capaciteit
bereikt. Voorlopig kunnen er geen boeken meer worden ingeleverd aan de Dorpsstraat 92; boeken worden
ook niet meer bij aangemelde adressen opgehaald. Mogelijk wordt de boekenmarkt later in het jaar alsnog georganiseerd. Dit zal dan worden vermeld op onze website www.stichtingbarbara.nl en in de media.

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

DE KERK CAFÉ AVOND VAN 26 MAART GAAT NIET DOOR!
Omdat we verdere verspreiding van het Coronavirus zoveel mogelijk willen beperken, hebben we besloten
deze avond niet door te laten gaan. In het najaar gaan we weer verder met de Kerk Café avonden. Voor
meer informatie over het Kerk Café kunt u terecht bij Tineke Knorren, Klaas Neutel en Geertje de Boer.

DIE DORFPLATZ MUSIKANTEN ANNULEERT HUN EERST KOMENDE CONCERT
Beste liefhebber van de Egerländermuziek,
Naar aanleiding van de landelijke ontwikkelingen met betrekking tot het Coronavirus heeft de kapel Die
Dorfplatz Musikanten moeten besluiten om hun concerten, die de komende periode op het programma
staan, niet door te laten gaan.
Zo gaat het concert in Havelte op 29 maart niet door.
Dit is erg vervelend voor ons en voor u als fan en bezoeker van onze concerten , echter wij vinden dat de
gezondheid van een ieder voorop staat. We blijven uiteraard de ontwikkelingen volgen en brengen u op
de hoogte zodra de concerten weer kunnen beginnen.
Wij hopen u allen zo spoedig mogelijk weer te kunnen begroeten in goede
gezondheid op één van
onze concerten.
Met vriendelijke groeten,
Bestuur Die Dorfplatz
Musikanten
Telefoon 06 49835235
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DE MOLEN

Burg. van Veenlaan 24B
7948 AC Nijeveen
Tel. 06 38 52 48 11
Maandag

Salon

09.00 tot 11.45 uur
18.30 tot 20.30 uur
Dinsdag
Ambulant
09.00 tot 17.30 uur
Donderdag
Salon
09.00 tot 14.30 uur
Donderdagavond
18.30 tot 20.30 uur
mannenavond zonder afspraak
Vrijdag
Salon
09.00 tot 11.45 uur
13.30 tot 17.30 uur
Wilt u graag op een ander tijdstip?
Bel gerust voor de mogelijkheden.

KLAVER EN VISSCHER VERRUILEN DOS’46 VOOR FORTUNA

Marieke Klaver en Harjan Visscher spelen volgend seizoen in het shirt van Fortuna. Dat hebben zij dinsdagavond aan de A-selectie van DOS’46 meegedeeld.
Marieke Klaver speelt sinds de welpen bij DOS’46 en doorliep dus de volledige
jeugdopleiding. Met DOS’46 A1 won de Nijeveense een zaaltitel, een veldtitel
en werd ze eenmaal tweede in Rotterdam Ahoy. Sinds haar achttiende speelt
ze in de A-selectie en in haar debuutjaar maakte ze, onder coach Herman van
Gunst, ook haar eerste minuten in DOS’46 1. Sinds die tijd speelt ze in het vlaggenschip of zit ze er dicht tegenaan. In het seizoen 2014-2015 maakte ze deel
uit van de selectie, die promoveerde naar de Korfbal League. Afgelopen seizoen
won ze met DOS’46 de Nederlandse veldtitel en begin dit seizoen de Supercup.
Klaver, die bij DOS’46 veel jeugdploegjes getraind heeft en ook actief was als
leidster van de kampweek en sporttechnisch weekend: “Ik heb bij DOS’46 een
mooie en leuke tijd gehad en ik heb hier altijd met veel plezier gekorfbald. Hier
na achttien jaar een einde aan laten komen is een moeilijk besluit geweest. Bij
Fortuna spelen is een nieuwe uitdaging, want alles om me heen zal anders worden. Ik krijg niet alleen nieuwe medespelers en coaches, maar ook een nieuwe
woonplek en als ik afstudeer ook een nieuwe baan. Ik wil iedereen bedanken
voor een ontzettend mooie tijd. Ik had nergens anders willen beginnen en me ontwikkelen. Ik zal de Eendracht nog vaak met veel plezier opzoeken.”
‘Warm bad’
Harjan Visscher kwam in 2013 over van het Kampense Wit-Blauw om bij DOS’46
in A1 te komen spelen. Met dat team won hij zowel de Nederlandse titel in de
zaal als op het veld. Een jaar later werd de destijds zeventienjarige Visscher
door hoofdcoach Daniël Hulzebosch overgeheveld naar de A-selectie. Visscher,
die bij DOS’46 een relatie kreeg met Marieke Klaver: “Ik ben in een warm bad
terechtgekomen en heb me altijd thuis gevoeld bij DOS’46. Ik heb me hier verder
kunnen ontwikkelen en heb mede door DOS’46 alle nationale jeugdselecties
doorlopen en het geschopt tot TeamNL Korfbal, waarmee ik zelfs wereldkampioen ben geworden. Ik heb hier veel mooie momenten meegemaakt, van de
promotie naar de Korfbal League tot de veldtitel van vorig seizoen. Ik wil alle
Dossers bedanken voor de support en zal in de toekomst zeker nog bij DOS’46
te vinden zijn.”
Over zijn overstap naar regerend landskampioen Fortuna zegt Visscher: “Na
zes jaar in het eerste van DOS’46 is het nu tijd voor een nieuwe stap: een nieuwe omgeving, maar ook mijn
eigen ambitie achterna gaan en dat is de beste worden. Met deze stap wil ik nog meer dan nu mee gaan
doen om de prijzen.”
DOS’46 bedankt Harjan en Marieke voor nu alvast voor de mooie jaren in het shirt van onze club en wenst
ze voor komend seizoen veel succes bij Fortuna.
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Café Restaurant

De Otterskooi
Dwarsgracht

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

gezelligheid,
rustieke omgeving,
menselijke maat
en bovenal kwaliteit

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

Van Beek
Schilderwerken
Voor al uw schilderwerk
Ons bedrijf kenmerkt zich door
haar goede prijs-kwaliteitverhouding
en staat garant voor
een uitstekende service!

Klussenbedrijf

"Klusjes & Zo"

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

Klaas van Beek
Scheerweide 35
7948 NX Nijeveen

Tel. 06-16511943
Tel. 0522-750545
E-mail: info@kvanbeekschilderwerken.nl
Website: www.kvanbeekschilderwerken.nl

Kwekerij en Tuincentrum

Lid van de
Vakfederatie Rietdekkers

Knipschuur
Hairstylist
Sonja van der Linde

Voor al uw rietdekwerkzaamheden
Dorpsstraat 149 | 7948 BP Nijeveen | Tel. 0522 492967 of 06 53 961 998

www.rietdekkersbedrijfrenebouwknegt.nl

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 - 20.00 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

BERT
VISSCHER

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

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

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

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

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

www.bertvisschervof.com

Dorpshuis

DE SCHALLE
Nieuweweg 27

7948 AA Nijeveen

Containerverhuur:
Voor al uw bouw- en sloopafval
www.oosterhuis-bv.nl

t
g
e
n
k
w
u
o
B RIETDEKKERS
Kolderveense Bovenboer 12, Nijeveen
Tel. 0522 - 25 89 16 Mobiel 06 - 55 307 237
E-mail: info@bouwknegtrietdekkers.nl

www.bouwknegtrietdekkers.nl

Uw
ontmoetingscentrum

Bakkerij
Strijker

Vraag vrijblijvend
inlichtingen:

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

Jeannet Altena

www.strijkerbrood
enbanket.jouwweb.nl

Samen maak je het verschil

GEVRAAGD
OUD IJZER EN
METALEN

METAALHANDEL

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

   tel. 0522-491422

zonne-energie

www.rkinstallatietechniek.nl

BEGIN DE DAG
GOED
MET BROOD
VAN

h.strijker@online.nl

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

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

