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

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

w w w. l o o n b e d r i j f b i j k e r. n l

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

41e jaargang nr. 6, 23 maart 2021
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Noteboomstraat 68

7941 XA Meppel

telefoon 0522 255 449

De volgende Molen verschijnt op 6 april 2021.
Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk
woensdag 31 maart e-mailen naar:
demolen@kleen.nl

www.kleen.nl

of inleveren bij / sturen naar Drukkerij Kleen
Noteboomstraat 68, 7941 XA Meppel
(Anonieme kopij kan geweigerd worden.)
Klachten bezorging: 0527 - 24 64 68

BRIDGING THE GAP KANS VOOR DRENTSE HIPHOPTALENTEN
Optreden, single en videoclip

De producers Christopher 404, Maximuz en Drizzamatic dagen Drentse rappers uit om de komende weken
een song te maken op één van hun drie beats. Ze participeren in het project Bridging the Gap van Stichting Kunst & Cultuur en Scala Centrum voor de Kunsten die een impuls willen geven aan de urban scene
in Drenthe. De rapper met de beste inzending krijgt een podiumplaats tijdens de Vrijheid Suite op het
Bevrijdingsfestival in Assen en mag in de studio van producer Sendeep Ramesar een single opnemen en
een videoclip maken.
Drentse urban-artiesten die mee willen doen, kunnen de beats opvragen via bridgingthegap@ontdekscala.
nl. De songs worden beoordeeld op originaliteit, creativiteit en zeggingskracht.
Sendeep Ramesar, zelf rapper en oprichter van het noordelijk hiphoplabel Boombox Media, helpt de winnaar
om een basisidee, van scratch naar een gemasterd eindproduct te brengen. De videoclip wordt gemaakt
door Directed by Maski, een clipmaker uit Drenthe die producties van Snelle, ADF, Kev Cody, Jermaine Niffer en Zack ink op zijn naam heeft staan. De videoclip kan gebruikt worden als promotie van het nummer.

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
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Loop vrijblijvend
Loop
even
bij onssnel
binnen.
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je open.

zonder afspraak!

Keyless entry
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Gezinsuitbreiding verandert
ook je financiële situatie.
We kennen steeds meer het gemak

sleutelbediening uw auto openen en wegrijden.

Na een vaktechnische lezing “Uw auto gestolen binnen 20 seconden” werd ons duidelijk
waarom verzekeraars aanvullende eisen stellen aan het beveiligen van uw auto.
Wat staat er in uw voorwaarden...? Want niet aan de voorwaarden voldaan, betekent geen dekking
bij diefstal
en wijaanpassingen
hebben gezien dat,
ontbreken
van de juiste
beveiligingen,
nagenoeg alle auto’s
Een
dikke buik,
aanbij
je het
huis,
een babyuitzet,
maar
wat nog meer?
binnen 20 seconden gestolen kunnen worden.
Met een kleine op komst gaat er een hele nieuwe wereld voor je open. Niemand kan je écht voorbereiden op
Misschien
goedmaar
om uw
eens
toetsen
op voorwaarden.
Wij gaan
verzekeringen
het
ouderschap,
op fiverzekeringen
nancieel gebied
weettejouw
adviseur
wat je nodig hebt.
Danvoor
kun jij
met een gerust
hart
mooie tijd
genieten.
metvan
eendeze
passende,
lage
prijs en goede voorwaarden.

Ook dan zijn we er voor jou.

Je droomhuis gevonden
en snel verhuizen?
Ook dan zijn we er voor jou.

P.S. Eerste tip: bewaar uw sleutels of keyless zender in een gesloten metalen bakje. Dan wordt het
op afstand uitlezen van de autogegevens bij uw woning voor de dief al heel wat lastiger.

vertrouwd, verzekerd, Veldsink.

vertrouwd, verzekerd, Veldsink.

Nijverheidsweg 15, Nijeveen |
Nijverheidsweg 15, Nijeveen

0522 - 49 00 94

| nijeveen@veldsink.nl
0522 - 490 094
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veldsink.nl
nijeveen@veldsink.nl

veldsink.nl

DE MOLEN
OOIT GEHOORD VAN DE NATUURRIJKE IJS- EN OORLOGWANDELING IN HAVELTE?
Ruim anderhalf jaar terug zijn een aantal vrijwilligers van TIP Holtingerveld (Toerist Info) begonnen met
het organiseren van een wandeling met gids door een deel van het Holtingerveld, het schitterende natuurgebied tussen Havelte en Wapserveen. Dat er toch meer bij kwam kijken dan een route uitzetten en een
verhaal opstellen, was wel even een punt. De gidsen moesten gecertificeerd zijn, dus minimaal in het bezit
van een diploma Wandeltrainer 1. Dat is ze allen gelukt en zo kon men van start. En ook meteen goed. Nog
voordat de eerste geplande datum aanbrak, was er al een aanvraag van een hele familie uit Amersfoort.
Een geweldige start, maar ook een enorme vuurdoop. Gezamenlijk werd het toch een groot succes, gezien
de reacties later op internet. Nog bedankt daarvoor familie!!
Wat wordt er geboden?
Onder begeleiding van een of meerdere ervaren gidsen, maakt U een 2 uur durende, zeer
gevarieerde wandeling door de historische
natuur van het Holtingerveld. De interessante
verhalen over de nabije, maar zeker ook de
verre geschiedenis, zullen U zeker boeien. Wat
is een voormalig vliegveld, zoek de verborgen
hangaars, hoor het verhaal van de 2 hunebedden en bezoek de grote schaapskooi. Daar waar
mogelijk wordt stil gestaan bij de boeiende en
steeds veranderende natuur. U wordt bijgepraat
over de huidige stand van zaken, wat is het nut/
doel van het onderhoudswerk. Heeft U vragen?
Stel ze aan de gidsen, het zijn geen archeologen
of biologen, maar weten op heel veel vragen
de antwoorden.
Hoe is de stand van zaken nu? Ook hier speelde
de Corona stevig parten. Het kantoor ging dicht, groepen vormen kon niet meer, dus ook geen wandelingen meer. Heel jammer gezien de vele aanvragen van vooral groepen. Zodra de Coronaregels het mogelijk
maken, zal weer worden gestart met de wandelingen. Voorlopig alleen nog maar één middagwandeling
per maand.
Iedere maand op de 3e donderdag van de maand, vertrek 13.30 uur
Daarnaast werd van mei t/m september op de 1e donderdag van de maand, een ochtendwandeling gelopen,
maar voorlopig komt die nog te vervallen. Zo gauw het er naar uitziet dat ook deze weer kan, zal die in
de regionale pers en agenda’s worden aangekondigd.
Vertrekpunt: Kantoor Toerist Info, Van Helomaweg 18, 7971 PX, Havelte
Voor meer informatie zie www.hetnationaleparkvandrenthe.nl/sport/wandeltochten
Aanmelden is verplicht en kan op wandelingmetgids@gmail.com
Of bel met Toerist Info 0521 341222 (tijdens kantooruren).

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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Zoekt u lotenbloks voor uw vereniging of stichting?
Kijk op:

Lotenbloks.nl
Lotenbloks.nl is een initiatief van

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

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

t/m 16 april Koekactie T.O.G.
6 april
De Molen nr. 7
15 april	Algemene Ledenvergadering Dorpsvereniging Nijeveen - Online - 20.00 uur
20 april
De Molen nr. 8
4 mei
De Molen nr. 9
18 mei
De Molen nr. 10
1 juni
De Molen nr. 11
15 juni
De Molen nr. 12
29 juni
De Molen nr. 13

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.

T.O.G. ….IS ER WEER KLAAR VOOR…. U OOK?
Ook dit jaar kunt u bij de leden van zangvereniging “Tot Ons Genoegen” weer de heerlijke ontbijtkoek bestellen.
De actie loopt vanaf vandaag t/m 16 april. We komen niet bij u thuis.
U kunt telefonisch bestellen op 06-58964073 bij Anja Bijker. Bestellen
per email kan ook via tognijeveen@gmail.com
Verwen uzelf maar eens in deze bijzondere tijd.
Kosten € 2,50 per stuk en € 6,00 voor 3 heerlijk verse ontbijtkoeken.
Bedankt voor uw steun.

URZO
Damesmode
Slaapcomfort

Noteboomstraat 7
7941
XD Meppel
Bedrijfskleding
T 0522 - 25 28 21
Regenkleding
www.urzo.nl

GORDIJNEN
ZONWERING

Huishoudtextiel

tel. 05220 - 61022
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PVC VLOEREN
TAPIJT

Wij verhuize
n
medio 2021 n
aar
industrieterr
ein
Blankenstein

DE MOLEN
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Volg De Molen
op Facebook
www.facebook/demolen.nijeveen

Bouwtekeningen
in kleur of zwart-wit

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Noteboomstraat 68
7941 XA Meppel

T 0522 255449
drukkerij@kleen.nl

www.kleen.nl

Printen

Scan-, print- en kopieerservice van

HISTORISCHE VERENIGING NIJEVEEN
De Historische Vereniging kan het aankomend voorjaar geen ledenvergadering houden en
richt zich dan nu op het najaar om in oktober weer eens een bijeenkomst te organiseren.
De contacten via het kwartaalblad Diekpraot zijn dankzij de digitale communicatie gewoon
doorgegaan en op de normale perioden in de brievenbus bezorgd.
HVN heeft ook veel bezoek op de beeldbank en facebook, zodat beelden uit het archief
bij duizenden bezoekers in huis komen.
Nieuw is dat tijdens de Covid-19 periode door een viertal personen een geschiedenisboek is geschreven met
50 interessante verhalen over Nijeveen door de eeuwen heen.
Het moest een jubileumboek worden vanwege het 25-jarig bestaan van HVN in het jaar 2020.
Het boek met korte verhalen (canons) en veel foto’s zal in het najaar uitgegeven worden.
De verkrijgbaarheid en promotie zal in de loop van dit jaar gepubliceerd worden en zal waarschijnlijk een
groot succes worden.
HVN doet een beroep op een persoon man/vrouw met digitale vaardigheden om als vrijwilliger het vrijwilligersteam te versterken.
Het digitale tijdperk biedt veel mogelijkheden om nu en in de toekomst te communiceren vanuit ons goed
geoutilleerde kantoor in de Schalle.
Beeldbank, Facebook en websitecommunicatie zijn in de laatste jaren allemaal opgestart, maar het vergt
kennis om dit verder uit te bouwen met innovatieve ideeën.
HVN heeft een uitgebreid archief over de historie van het dorp in woord en beeld, maar nu is het van belang
het heden vast te leggen om later terug te kunnen blikken in het verleden.
Mocht u mooie foto’s van huis en personen hebben zou HVN deze graag scannen en vastleggen in het
archief zodat deze zichtbaar blijven tot in de verre toekomst.
Hiervoor doen we een beroep op het groeiende aantal Nijeveners om lid te worden van HVN om al deze
werkzaamheden te kunnen blijven bekostigen.
Voor informatie zie www.historischeverenigingnijeveen.nl
Arend Tissingh, voorzitter
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Nijverheidsweg 10
7948 NE Nijeveen

T 0522 49 26 80
F 0522 49 26 74

info@kroesnijeveen.nl
www.kroesnijeveen.nl

ENKELE MOESTUINEN BESCHIKBAAR NIJEVEEN
Weinig mensen weten dat we een prachtig moestuinencomplex hebben in Nijeveen.
Zelf je eigen groenten verbouwen is ontzettend leuk en gezond!
Het seizoen begint weer! Op het moestuin complex “de proatakker” aan de Namweg in Nijeveen zijn enkele tuinen beschikbaar. Een moestuin van 100 m2 kost ongeveer 33 euro per jaar aan huur. Beetje spitten,
zaaien, onkruid weghalen en opeens begint het wonder! De zaadjes zijn uitgekomen en kleine plantjes
komen boven de grond. Dan begint het vertroetelen en voeden van de plantjes, weghouden van slakken
en aantrekken van bijen, lieveheersbeestjes en andere nuttige insecten.
Ook is er, als je wilt, tijd voor een leerzaam praatje met je buren die dit al veel langer doen en advies kunnen geven.
Doe mee en maak meteen een mooie start om onbespoten te gaan eten. Beter voor jou en je familie!
Je kunt je aanmelden bij: Hennie Veenstra haar email is: gabrielenhennie@gmail.com

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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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, oever21@xs4all.nl, www.fysionijeveen.nl. Behandeling volgens afspraak.
FYSIOTHERAPIE PRIMA LIFE Nijeveen, Fysiotherapie, Sportfysiotherapie, Kinderfysiotherapie, Specialisatie
nieuwe knieën en heup en kruisbandletsel. Op verzoek huisarts is behandeling aan huis ook mogelijk. In
Dorpshuis De Schalle, Nieuweweg 27, 7948 AA Nijeveen. Tel.nr.: 0522-237530
STICHTING WELZIJN OUDEREN NIJEVEEN:
KLEINE NODENDIENST: tel. 06-48065216
GEBRUIK DUOFIETS: mw. A. Bouma, tel. 06-21497902
INFORMATIEPUNT ZORG EN WELZIJN: mw. C. Jaspers, tel. 06-11010135
TANDHEELKUNDIG CENTRUM NIJEVEEN, Dorpsstraat 6d, 7948 BR Nijeveen, tel. 0522-492338. Behandeling
volgens afspraak. Spoeddienstregeling te beluisteren via het antwoordapparaat of www.tandartsnijeveen.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
COACHPRAKTIJK NIKA, Carola Bouman te Nijeveen, 06-22060552, www.coachpraktijknika.nl

APK écht voor een vaste lage prijs
95
Э 29all-in

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
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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

Wij hebben een nieuw adres:
Industrieweg 3 • 7944 HT Meppel • 0522 78 52 49

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

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

