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
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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

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

Altijd de
nieuwste auto’s
en (verhuis)
bussen!
Te huur
bij jou om
de hoek!

Autohopper van der Linde Steenwijk
Broekslagen 12 / 8331 TJ Steenwijk

autohopper.nl

41e jaargang nr. 10, 18 mei 2021
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Noteboomstraat 68

7941 XA Meppel

telefoon 0522 255 449

De volgende Molen verschijnt op 1 juni 2021.
Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk
woensdag 26 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

***RECTIFICATIE***
Bij de plaatsing van het ‘Nieuws van de Dorpsvereniging Nijeveen’ in De Molen van 4 mei jl. is per ongeluk
een oud bericht door ons geplaatst m.b.t. de skatebaan. Onze excuses hiervoor.
De skatebaan ligt er inmiddels ruim een jaar en wordt intensief gebruikt door de jeugd!
Het onderstaande bericht over de NLDoet Schoonmaakactie op 28 en 29 mei 2021 is wél actueel. Bij deze
nogmaals de oproep om op zaterdag 29 mei mee te helpen aan een schoon en opgeruimd dorp:

NL DOET SCHOONMAAKACTIE NIJEVEEN OP 28 EN 29 MEI 2021

Op vrijdag 28 mei gaat DVN samen met de beide basisscholen zwerfvuil opruimen in de kern van het dorp.
En op zaterdag 29 mei organiseert DVN weer een schoonmaakactie voor het buitengebied en de doorgaande
wegen. Hiervoor verzamelen we op zaterdag om 9.00 uur bij De Schalle. We hopen dan te kunnen beginnen met een kop koffie (afhankelijk van de dan geldende maatregelen i.v.m. corona) en gaan daarna op
pad tot 12.00 uur om zwerfvuil op te ruimen in het buitengebied.
Materialen om het zwerfvuil op te ruimen (plastic zakken, prikstokken) worden door de gemeente beschikbaar gesteld. Graag wel zelf een veiligheidshesje meenemen!
Aanmelden kan via Jeanie Schrotenboer (tel.nr.: 06-18572485).
Maar ook als je je niet aanmeld kun je uiteraard meehelpen op deze zaterdagochtend!
Vele handen maken licht werk én een schoon dorp!

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

EROPUIT CHECK

EROPUIT- EN
AIRCOCHECK

€

37,50

UW TOYOTA WEER HELEMAAL IN TOPCONDITIE
We kunnen er weer op uit! Lekker samen op pad met uw Toyota. Waarschijnlijk heeft uw Toyota de laatste tijd veel stilgestaan. Geef hem
daarom nu wat extra aandacht. Bij de eropuit check controleren wij voor € 24,95 uw auto op alle cruciale punten, waaronder de accu.
Daarnaast vullen we de vloeistoffen bij en brengen we de banden op spanning. Of laat voor € 19,95 uw airconditioning checken, zodat u
gegarandeerd het hoofd koel houdt. Laat u de eropuit check en de aircocheck samen uitvoeren, dan betaalt u slechts € 37,50. Maak
vandaag nog een afspraak op Toyota.nl/eropuitcheck. Goed voorbereid eropuit gaan begint met de Toyota eropuit check.
*Actie geldig t/m 31 augustus 2021. Neem contact op met de Toyota dealer voor meer informatie en de voorwaarden.

VAN DER LINDE MEPPEL
Meppel, Blankenstein 290, 0522-491258
toyota-meppel.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

Alleswatje

liefde
geeft,

groeit

In de tuin

Laten we
de
Bloemetjes
Buiten
zetten

TUINPOSTERS
BUITENKUSSENS

Het Noteboompje.nl

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

Lotenbloks.nl
Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Bouwtekeningen &
Grootformaat
posters
Grootformaat tekening of poster nodig? Dan ben je bij ons aan het juiste adres.
Wil je een kopie of scan van een bestaande tekening of een print van een pdf?
Het kan allemaal!

www.kleen.nl

Lotenbloks.nl is een initiatief van

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

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
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DE MOLEN
ZESTIENDE AFRIKALOOP IN DRENTHE
Uniek zevendaags wandelevenement in Nederland met prachtige NIEUWE routes door Drenthe.
Zoekt u een uitdaging? Dan is dit een kans: zeven dagen wandelen in Drenthe. Vier dagen, drie of zelfs één dag mag ook. Voor
het zestiende achtereenvolgende jaar organiseert de Andreas
Manna Stichting (AMS) uit Hoogeveen de Afrikaloop. Al jaren
komen mensen uit heel Nederland om de sfeer te proeven van
dit gezellige en goed georganiseerde wandelevenement. Al
wandelend passeren wandelaars prachtige natuurgebieden,
historische plaatsen en oude wandelpaden in Drenthe. Het is de
enige zevendaagse georganiseerde wandeltocht in Nederland,
dat maakt de Afrikaloop uniek. Dagelijks is er keuze uit 4 etappes van 10, 15, 25 en 35 km. De start en finish is elke dag vanuit
een ander dorp of andere plaats. Dit is in, respectievelijk de 7
opeenvolgende plaatsen. De eerste dag in Hoogeveen, daarna
vervolgens in De Wijk, Ruinerwold, Uffelte, Beilen, Pesse, Echten.
De dag dat u meewandelt is het adres van start en finish dezelfde. Het wandelevenement vindt plaats in de herfstvakantie
regio noord Nederland van 16 tot en met 22 oktober 2021. De
Afrikaloop is aangesloten bij de wandelbond SGWB.
Deelname
De wandelaar kiest zelf hoeveel dagen wordt gewandeld. Per dag kan men kiezen uit routes van 10, 15,
25 of 35 kilometer. Wanneer de gehele week wordt gewandeld, legt de wandelaar een traject af tussen de
70 en 250 kilometer. Op elke route zijn onderweg pauzeplaatsen met toilet en er is gelegenheid voor een
kopje koffie of thee. Ondertussen geniet de wandelaar van de noordelijke gastvrijheid. Bij alles worden
de, op dat moment geldende regels betreffende COVID-19 in acht genomen. In verband met deze regels
worden er ook dit jaar door de AMS geen overnachtingen in de dorpen verzorgd.
Toch is er een mogelijkheid om te overnachten. Minicamping Schonewille in Nieuweroord heeft zijn hulp
aangeboden. Een plaats van rust, ruimte en veel natuur. De camping ligt niet ver van de startplaatsen
waar de Afrikaloop dagelijks begint en eindigt. Tegen een bedrag van € 20,00 per overnachting kunt u
een staanplaats boeken, ongeacht het aantal personen. U zorgt zelf voor bijvoorbeeld een caravan, tent of
camper. Dit bedrag, evenals het inschrijfgeld voor het wandelen, komt geheel ten goede aan de kinderen
in nood in Kenia en Oeganda, waarvoor de Afrikaloop wordt georganiseerd. De gezellige sfeer, de goede
verzorging en het enthousiasme van de vrijwilligers zijn onveranderd en zij zien naar u uit.
Informatie
Op de website van de Andreas Manna Stichting is alle informatie te vinden over de Afrikaloop
(www.andreasmanna.org/afrikaloop) en wordt steeds het laatste nieuws vermeld. Deelnemers melden
zich aan via de website. Klik op Afrikaloop voor informatie, lees daar de verslagen en bekijk de foto’s van
wandelaars die eerder meeliepen. Ook op de facebookpagina van de Afrikaloop kan men alles volgen. Voor
aanmeldingen of meer informatie, neemt u contact op met Krista Schutte, tel.: 06 29 393 614 of door een
mailtje naar: afrikaloop@andreasmanna.org.

Zuideinde 53, Meppel | (0522) 25 27 21 | info@lever.nl | www.lever.nl
201811_0796_FIZZ_Lever_adv_DeMolen_01.indd 3
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Bovenstaande prijzen zijn op basis van kant en klaar door u bijgeleverde,
voor ons verwerkbare bestanden.
Meerkosten voor opmaak zijn afhankelijk van het aangeleverde materiaal.
Meerprijs voor fullcolour

1 keer
3 keer
5 keer
half jaar
heel jaar

e 75 per uitgave
e 70 per uitgave
e 65 per uitgave
e 60 per uitgave
e 50 per uitgave

Prijzen per uitgave en exclusief 21% BTW.
Noteboomstraat 68
7941 XA Meppel

Telefoon 0522 255 449
drukkerij@kleen.nl
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DE MOLEN
DRIE GENOMINEERDEN VOOR DRENTSE TALENTPRIJS CULTUUR
De band Blackbriar, beeldend kunstenaar Ilana de Boer en dichter Iduna Paalman zijn genomineerd voor
de Drentse Talentprijs Cultuur. Dit heeft Stichting Kunst & Cultuur bekend gemaakt die de prijs dit jaar voor
de elfde keer uitreikt. De winnaar wordt voor de zomervakantie in het zonnetje gezet.
De winnaar van de Drentse Talentprijs Cultuur ontvangt 2.500 euro om in te zetten voor verdere ontwikkeling en een sculptuur. De andere twee genomineerden ontvangen elk 500 euro.
Blackbriar
Eén van de drie genomineerden is de gothic rockband Blackbriar
uit Assen. De band timmert al een tijdje aan de weg en heeft
in eigen beheer nummers en video’s uitgebracht die miljoenen
kijkers trekken van over de hele wereld. In 2020 zette de band
een crowdfunding op om de opname van een debuutalbum te
bekostigen. Binnen één dag werd het streefbedrag van 25.000
euro opgehaald en de dagen erna liep het bedrag op tot 70.000
euro. Het album werd enkele weken geleden gepresenteerd.
Ilana de Boer
De 26-jarige Ilana de Boer uit Assen won in 2020 de titel Amateurkunstenaar van Drenthe. Sinds 2014 schildert Ilana. Ook maakt zij beelden.
De meeste van haar werken zijn figuratief, waarin ze vooral wil laten
zien dat iets moois niet perfect hoeft te zijn.
Iduna Paalman
Iduna Paalman uit Rolde sleepte met
haar gedichtenbundel ‘De grom uit de
hond halen’ de Poëziedebuutprijs 2020
in de wacht. De 30-jarige Paalman werd
in 2019 door de Volkskrant uitgeroepen tot literatuurtalent van het jaar.
Vanuit heel Drenthe zijn 161 voordrachten voor de Talentprijs geweest voor
27 verschillende kandidaten. De Drentse jury heeft bij de beoordeling gelet
op de prestatie in 2020, de mogelijke artistieke ontwikkeling en de potentie
om door te groeien. In 2020 won Mare Keja (cello) uit Anderen de prijs, het
jaar daarvoor beeldend kunstenaar Anne-Will Lufting (beeldende kunst)
uit Nieuw-Amsterdam en in 2018 Willemien Dijkstra uit Sleen (musical).

www.facebook/demolen.nijeveen

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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DE MOLEN

Agenda
18 mei De Molen nr. 10
28 mei	NL Doet Schoonmaakactie dorpskern
door DVN en beide basisscholen
29 mei	NL Doet Schoonmaakactie buitengebied De Schalle - 9.00-12.00 uur
1 juni De Molen nr. 11
15 juni De Molen nr. 12
28 juni-3 juli Collecte Nationaal MS Fonds
29 juni		
De Molen nr. 13
13 juli		
De Molen nr. 14
13-16 juli
Fiets4Daagse

Noordeinde 20
7941 AT Meppel
06 - 132 641 52
info@wenne-merkkleding.nl

Openingstijden:
di. t/m vr. : 10.00 - 16.00 uur
zaterdag
: op afspraak

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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Belangrijke informatie
HUISARTSEN, buiten kantoortijden kunt u uitsluitend voor spoedgevallen telefonisch contact opnemen met
de huisartsenpost in Meppel: 0900-1120112.
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.
Behandeling aan huis in Nijeveen en directe omgeving. Gratis inloopspreekuur.
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
SERVICEPUNT BIBLIOTHEEK NIJEVEEN Het servicepunt van de bibliotheek is nog gesloten.
De gereserveerde boeken worden door de vrijwilligers bij u thuis gebracht.
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

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

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.
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Salon

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

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

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

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

