
Samen maak je het verschil

Containerverhuur: 
Voor al uw bouw- en sloopafval

www.oosterhuis-bv.nl

GEVRAAGD
OUD IJZER EN

METALEN
METAALHANDEL

M. v.d. Gaag
Tel. 0522‑491984 

Mobiel 06‑23749066

DE MOLEN

BEGIN DE DAG 
GOED

MET BROOD 
VAN

Bakkerij 
Strijker

Dorpsstraat 13
7948 BL  Nijeveen

Tel. 0522 - 49 12 08

www.strijkerbrood 
enbanket.jouwweb.nl

h.strijker@online.nl

Knipschuur
Hairstylist

Sonja van der Linde

Klosseweg 4 
7946 KH  Wanneperveen
Tel. 0522-492634

Open op afspraak:

dinsdag 9.00 - 20.00 uur
donderdag 9.00 - 20.00 uur

Dorpshuis
DE SCHALLE

Nieuweweg 27
7948 AA  Nijeveen

Uw 
ontmoetingscentrum

Vraag vrijblijvend 
inlichtingen:

Jeannet Altena
 tel. 0522‑491422

b.g.g. 06‑50668174
info@dhdeschalle.nl

www.dorpshuisdeschalle.nl

Kwekerij en Tuincentrum

BERT 
VISSCHER

  Kolderveen 21  Nijeveen 
Tel. 0522-491853

BEPLANTING:
Heesters, bomen, vaste planten, 
klimplanten

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

BEMESTING
POTGROND e.d.
BESTRIJDINGSMIDDELEN
ZAAIZADEN
POOTAARDAPPELEN
POTTERIE
CADEAU-ARTIKELEN

OPENINGSTIJDEN:
Maandag  GESLOTEN
Di. en wo.  13.00 tot 18.00
Do. en vr.  9.00-12.00  13.00-18.00 
Zaterdag  8.00-17.00

www.bertvisschervof.com

w w w . r k i n s t a l l a t i e t e c h n i e k . n l

zonne-energie

Kolderveense Bovenboer 12, Nijeveen
Tel. 0522 - 25 89 16  Mobiel 06 - 55 307 237
E-mail: info@bouwknegtrietdekkers.nl

R IETDEKKERS
Bouwknegt

www.bouwknegtrietdekkers.nl

Kolderveen 49 | 7948 NH | Nijeveen | tel: 0522 850 254

mob. 06-51646493 | www.faberit.nl | henri@faberit.nl

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

Een sfeervol adres voor elk feest of bijeenkomst
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.

Aangenaam verrassend!

Samen maak je 
het verschil

COOP Nijeveen

Dorpsstraat 10

7948 BR Nijeveen

Tel. 0522-49 12 91

Samen maak je het verschil

Voor al uw rietdekwerkzaamheden

Lid van de 
Vakfederatie Rietdekkers

www.rietdekkersbedrijfrenebouwknegt.nl
Dorpsstraat 149 | 7948 BP Nijeveen | Tel. 0522 492967 of 06 53 961 998
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De volgende Molen verschijnt op 8 maart 2022. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 2 maart  
mailen naar: demolen@kleen.nl
of inleveren bij / sturen naar Drukkerij Kleen, 

Noteboomstraat 68    
7941 XA Meppel    Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Noteboomstraat 68, 7941 XA Meppel
(Anonieme kopij kan geweigerd worden.)
Klachten bezorging: demolen@kleen.nl of
0522-255449 of o.v.v. straat, huisnummer en postcode

T 0522 255 449
www.kleen.nl

demolen@kleen.nl
drukkerij@kleen.nl

De Molen is het tweewekelijks regioblad dat huis-aan-huis verschijnt in Nijeveen | Sinds 1978 | Oplage: 1.700 exemplaren

Stichting Welzijn Ouderen Nijeveen
Onze spelletjesdagen vinden 2 x per jaar plaats in dorpshuis De Schalle en dit voorjaar op donderdag 10 maart a.s. 
Om 09.30 uur gaat de zaal open zodat we om 10.00 uur kunnen beginnen. Deze speldagen zijn ieder jaar weer een groot 
succes, de deelname wordt alleen maar groter. We raden dan ook iedereen aan die deze dag mee wil doen zich zo spoedig 
mogelijk op te geven.

We bieden de volgende spellen aan: 
klaverjassen, jokeren, rummicub en 
bridgen.
Op deze dag zijn alle Nijeveners van 
55+ van harte welkom.

De kosten voor deze dag zijn €18,00 
(graag gepast voldoen), dit is inclusief 

koffie met koek, borrel voor het eten, 
een warme maaltijd en ’s middags nog 
een consumptie. En natuurlijk hebben 
we aan het eind van de dag nog enkele 
kleine prijsjes voor de winnaars.

Voor verdere inlichtingen en opgave 
voor deze dag kunt u contact opnemen 

met Albert van Gijssel tel. 492860 of 
06-40223617 of met Janneke Venema 
tel. 491737 of 06-25345117.

De bridgers kunnen zich aanmelden 
bij Lammie van Essen, tel. 491628 of 
06-20433916.
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Griftestuk 33  |  7948 AH Nijeveen  |  06 - 50 20 40 08 
www.lutebijkerbouw.nl   |  info@lutebijkerbouw.nl

Lute Bijker
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www.lutebijkerbouw.nl   |  info@lutebijkerbouw.nl
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Lute Bijker
Griftestuk 33  |  7948 AH Nijeveen  |  06 - 50 20 40 08 

www.lutebijkerbouw.nl   |  info@lutebijkerbouw.nl

Lute Bijker

Na afloop van het concert bestaat
de mogelijkheid om samen na te 
genieten, dit onder het genot van een 
drankje, dat door de ‘Vrienden van 
Blijdenstein’ wordt verzorgd.
Vrienden krijgen een korting van 2.50 
euro per entreekaart.

Naast dit concert komen op 12 juni The 
Gents Vocaalensemble o.l.v. Annemiek 
van der Ven en tenslotte op 23 oktober 
Olga Vocaalensemble een concert 
verzorgen.
 
Reserveren: joke.vd.veen@home.nl

We mogen weer!
 
Op 6 maart a.s. om 15.30 uur wordt er in de Hervormde kerk op “Blijdenstein” een concert georganiseerd door 
“Vrouwenkamerkoor Hera” o.l.v. Raghna Wissink.

Bespiegeling
Concert door Vrouwenkamerkoor Hera 
o.l.v. Raghna Wissink, in samenwerking 
met Emma Berentsen, Hans Tijssen en 
Gerrit Schaafsma.
Een concertreeks waarin ruimte is
voor prachtige muziek en voor 
ontmoeting, bezinning en
bespiegeling. Reflecterend op de 
bijzondere en soms bijzonder
eenzame coronaperiode en passend bij 
de ingetogen sfeer van de passietijd.
Het programma bestaat uit koormuziek 
van Scandinavische, Nederlandse en 
Vlaamse componisten, ondersteund 

door teksten die Gerrit Schaafsma 
schreef tijdens de Coronalockdown van 
2020-2021.
Hans Tijssen verzorgt op zijn beurt de 
verbindende compositie tussen tekst 
en muziek, terwijl theatermaakster 
Emma Berentsen het concept 
‘ontmoeten’ en het regieadvies voor
haar rekening neemt. De 15 
geschoolde zangeressen van Hera
zijn, onder leiding van dirigent en 
artistiek leider Raghna Wissink, 
verantwoordelijk voor de vocale en 
muzikale kwaliteit van deze bijzondere 
reeks optredens.
 

Oranjevereniging Nijeveen 
Nijeveens Feest 17 t/m 21 juni 2022

Wat fijn! We mogen weer een feestje vieren. Noteer alvast in je agenda: 
Nijeveens Feest 17 t/m 21 juni 2022. We zijn nog druk bezig met de 
voorbereidingen, maar één ding verklappen we alvast. Het wordt een feest 
als vanouds. Veel gezelligheid, activiteiten voor jong en oud en fantastische 
feestavonden. Tip! Begin maar alvast met versieren, want ook de optocht staat 
weer op het programma. Nu al zin in! Jij ook?  

Koningsdag – 27 april 2022
Ook op Koningsdag kun je weer 
een gevarieerd programma van ons 
verwachten. We houden je op de 
hoogte. 

Contributie 
De contributie blijft voor 2022 gelijk. 
Dit geldt voor iedereen die het bedrag 
laat incasseren. Betaal je contant? Dan 

worden er € 1,50 administratiekosten 
in rekening gebracht (per persoon). Op 
onze website (onder leden) vind je een 
machtingsformulier om het bedrag te 
laten incasseren. Heel gemakkelijk! 

Nieuw bestuurslid: Ruth Oosterhuis 
Eind januari heeft Hans Alting afscheid 
genomen als bestuurslid van de 
Oranjevereniging. Vanaf 2014 zat 

hij in het bestuur 
en we zullen zijn 
vrolijke inbreng 
zeker missen. We 
bedanken Hans heel 
hartelijk voor al het 
werk dat hij voor de Oranjevereniging 
heeft verzet. Ook mooi nieuws! 
Ruth Oosterhuis komt het bestuur 
versterken en daar zijn we heel blij 
mee. Welkom! 

Houd ook onze Facebook en Instagram 
pagina in de gaten voor alle actuele 
informatie. 

Met een hartelijke groet, 
Bestuur Oranjevereniging Nijeveen  
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Dit zijn de genomineerden van de 
Drentse Talentprijs Cultuur
Filmmaker Okki Poortvliet uit Odoorn, theatermaker David 
Westera uit Coevorden en beeldend kunstenaar Tienke 
Zijlstra uit Meppel zijn genomineerd voor de Drentse 
Talentprijs Cultuur. 
De drie kandidaten kregen de meeste stemmen van de 
Drentse jury. In totaal waren er zesentwintig kandidaten 
voor de prijs. 
De winnaar wordt op 11 april door de landelijke jury 
bekend gemaakt. 

Sinds 2010 reikt Stichting Kunst & 
Cultuur de Drentse Talentprijs Cultuur 
uit aan kandidaten die zich positief 
weten te onderscheiden op cultureel 
gebied. Ze hebben het afgelopen jaar 
een bijzondere culturele prestatie 
geleverd en de potentie om door te 
groeien naar een nationaal podium. 
De winnaar van de Drentse Talentprijs 
Cultuur ontvangt 2500 euro om in 
te zetten voor verdere ontwikkeling 
en een sculptuur. De andere twee 
genomineerden ontvangen elk 500 
euro.

Over de kandidaten
Filmmaker en illustrator Okki 
Poortvliet studeerde vorig jaar met 
haar project IJswee cum laude af aan 
Academie Minerva in Groningen. 

Een film over de 
ijsvereniging in 
haar geboortedorp 
Odoorn, aangevuld 
met animaties, 
installaties en 
tekeningen. In 
de film wordt 
klimaatverandering 
op microniveau 

zichtbaar en de sociale kracht van een 
dorp getoond. De Drentse jury is onder 
de indruk van de film die volgens hen 
puur en rauw is. “De gekozen muziek, 
het verhaal en de sfeer; alle elementen 
kloppen.”  

David Westera 
Theatermaker en 
schrijver David 
Westera volgde 
in Drenthe de 
vooropleiding 
theater. Eind 2020 
studeerde hij af aan 
de Toneelschool 
Maastricht met 
het stuk ‘Peer Gynt (speelt David 
Westera)’. Vorig jaar was deze 
solovoorstelling in verschillende 
theaters te zien. Recensenten 
spraken over een spannende 
monoloog dat virtuoos werd 
gespeeld. David schreef daarnaast 
ook verteltheatervoorstellingen voor 
Garage TDI. In de voorstellingen De 
prinses van Zweeloo en de Slag bij 
Ane speelt de Drentse geschiedenis 
de hoofdrol, iets wat de Drentse jury 
bijzonder kan waarderen. 

Tienke Zijlstra 
“Beeldend kunstenares Tienke Zijlstra 
uit Meppel levert met haar grote 
tekeningen grote kwaliteit”, zegt de jury. 
De zwart-wit tekeningen zijn heel fysiek 
opgebouwd met grove bewegingen, 
waarna Tienke met verfijndere 
technieken het werk afmaakt. Tienke is 
weliswaar al in 2012 afgestudeerd als 
docent beeldende kunst en vormgeving, 
maar laat sinds vorig jaar pas echt van 
zich horen als kunstenaar. “Zijlstra 
maakt bijzonder werk waar je langer 
naar wilt kijken. Haar eigenheid en de 
openheid van het werk in combinatie 
met de materiaalhantering is heel knap. 
Haar werk heeft enorme potentie om 
landelijk door te breken”, meent de jury. 

Een landelijke jury buigt zich in maart 
over de drie genomineerden en zal 
tijdens een feestelijke bijeenkomst, 
waar ook de Culturele Prijs van Drenthe 
wordt uitgereikt, de winnaar bekend 
maken. De Drentse jury bestaat uit 
Annelies Bakelaar (literatuur), Marjan 
Koekoek (nieuwe media), Lina van der 
Lende (beeldende kunst), Jan Stam 
(muziek) en Remco van Zandvoort 
(theater).

"Uw Pedicure in omgeving Nijeveen / Meppel" 

Wij voeren verschillende behandelingen uit o.a.: 

 Verwijderen van eelt 

 Verwijderen van een likdoorn 

 Behandelen van een ingroeiende teennagel 

 Behandelen van een kalknagel 

 Teennagels knippen 

 Teennagels lakken 

 Pedicure Spa Deluxe (dé ultieme voetenverwennerij)  

Desiree Lindhout 

Burg. Weimalaan 27 

7948 AL Nijeveen 

Tel. 06 – 11848796 

info@voetverzorging-lindhout.nl 

www.voetverzorging-lindhout.nl 
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Tienke Zijlstra

Film Out stealing horses 
op 4 maart in Dorpshuis De Schalle
 
Op vrijdag 4 maart wordt de film Out stealing horses in 
dorpshuis De Schalle in Nijeveen vertoond.

Het Noorse boslandschap is de sleutel tot deze knappe 
verfilming die Hans Petter Molan maakte van de literaire 
bestseller Paarden stelen. 
https://www.youtube.com/watch?v=hEKQLY7MOjw
 
Aanvang: 20.00 uur  
Entree: 6 euro inclusief pauzedrankje
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Agenda
22 februari De Molen nr. 4
23 februari Bingomiddag St. Welzijn Ouderen - De Schalle - 13.30 uur
23 februari   Klaverjassen en jokeren Supportersvereniging SVN'69 - kantine 

SVN’69 - 20.00 uur
24 februari   Vrouwen van Nu Han Everts, directeur van De Meenthe - De Schalle - 

20.00 uur
  2 maart  Politieke Avond - Dorpshuis De Schalle - 19.00 uur 
  5 maart DOS’46 - LDODK/Rinsma Modeplein
  6 maart Concert Vrouwenkoor Hera - Herv. kerk Blijdenstein - 15.30 uur
  8 maart De Molen nr. 5
  9 maart         Klaverjassen en jokeren Supportersvereniging SVN'69 - kantine 

SVN’69 - 20.00 uur
10 maart Spelletjesdag Welzijn Ouderen - De Schalle - 10.00 uur
11-12 maart NLDoet
13 maart   Zangdienst m.m.v Zwols mannenkoor o.l.v Harry Koning - Geref. kerk - 

19.00 uur
17 maart  NATUURrijke IJs- en OORLOGwandeling Holtingerveld - vertrek 13.30 

uur  
19 maart DOS’46 - Fortuna/Delta Logistiek
22 maart De Molen nr. 6
23 maart N.C.V.: Zanggroep ‘Stil’ verzorgt de avond - De Schalle - 19.45 uur
23 maart  Klaverjassen en jokeren Supportersvereniging SVN'69 - kantine 

SVN’69 - 20.00 uur

Elke maandagavond Zingen Zanggroep Timeless - De Schalle - 19.30-21.30 uur
Elke dinsdagmiddag Koersbal - De Schalle - 13.30-16.00 uur
Elke woensdagochtend Zoete Inval - De Schalle - 10.00 uur

Nijverheidsweg 10
7948 NE  Nijeveen

T 0522 49 26 80
F 0522 49 26 74

info@kroesnijeveen.nl
www.kroesnijeveen.nl

Hulphond, doppen sparen 
met Vrouwen van Nu

Wist je dat plastic doppen geld waard 
zijn? Althans, wel voor ons. Per kilo 
ontvangt KNGF Geleidehonden een 
vergoeding. Dus gooi de dopjes van 
frisdrank, melk- of frisdrankpakken 
en plastic deksels van bijvoorbeeld 
chocopasta of pindakaas niet weg.

De doppen kunnen 
ingeleverd worden 
bij de COOP in 
Nijeveen. Het depot 
van Vrouwen van Nu, 
afdeling Nijeveen 
is bij Klaasjan en 
Roelien Bakker. Zij 
zorgen voor het legen 
van de bak die bij de 
COOP staat.
Op onderstaande foto de opbrengst 
van samen doppen sparen.
Je steunt niet alleen de opleiding van 
hulphonden, maar spaart ook nog eens 
het milieu!
Kijk voor meer informatie op: 
geleidehond.nl
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www.dorpsverenigingnijeveen.nl

Nijeveen in gesprek 

met de Meppeler politiek

Presentatie: Andries Ophof 

Woensdag 2 maart 
19.00 uur 

Dorpshuis 'De Schalle' 

Editie Dorpsenquête

Leefbaarheid - Recreatieplas - Ouderenvoorzieningen 

Wonen jongeren - Verkeersveiligheid 

Relatie Meppel-Nijeveen - Groen voorzieningen

16 maart 2022 - Gemeenteraadsverkiezingen. 

Heb jij je keuze al bepaald? 
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Mulder en Boode volgend seizoen aan het roer bij DOS’46
 
Met ingang van komend seizoen vormen Henk Jan Mulder en Friso Boode het trainersduo 
van DOS’46. Met hoofdcoach Mulder en assistent-coach Boode voor de groep maakt 
DOS’46 een verdere stap in het behoud van topkorfbal in Nijeveen. Op langere termijn is 
het streven weer onderdeel te worden van de top vier van Nederland.

Harmen Tjeerdsma, bestuurslid 
topkorfbal: “We zijn ontzettend blij 
met de komst van Henk Jan en Friso. 
Na het beslissende punt in Sassenheim 
konden we gelukkig gelijk doorpakken. 
Beide heren passen prima in het mede 
door de selectie opgestelde profiel 
en we merkten in de gesprekken 
een enorme drive. Zoals gebruikelijk 
gaan we in eerste instantie een 
samenwerking voor één seizoen aan, 
maar onze intentie is absoluut om voor 
de lange termijn met Henk Jan, Friso 
en de rest van de staf te bouwen aan 
nieuwe successen.”

Henk Jan Mulder: “Ik vind het een 
eer om vanaf augustus hoofdtrainer 
bij deze prachtige club te mogen zijn. 
Daarnaast kijk ik er naar uit om samen 
met Friso en de andere leden van de 
staf aan de slag te gaan met de jonge 
en talentvolle selectie.”

Friso Boode: “Een mooie uitdaging om 
DOS’46, met al zijn talenten, een stap 
verder te helpen in hun proces. Dat 
dit samen met Henk Jan kan, is extra 
mooi. Ik kijk uit naar de samenwerking 
en hoop veel mooie mensen te mogen 
leren kennen.”

Mulder en Boode
Henk Jan Mulder was tot eind vorig 
seizoen als coach verbonden aan 
Korfbal Leagueclub LDODK/Rinsma 
Modeplein uit Gorredijk. De laatste 

drie seizoenen als hoofdtrainer, het 
eerste seizoen als assistent. Eerder al 
was hij hoofdcoach bij Nic. (Groningen) 
en bij Drachten/Van der Wiel, waar hij 
ook de jeugdopleiding op poten heeft 
gezet.

Mulder is zeker geen onbekende 
voor DOS’46. In het seizoen 
1989/1990 speelde hij in het 
Nijeveense roodzwart. Hij begon zijn 
spelerscarrière bij Drachten en sloot 
deze af bij Nic. Mulder woont met zijn 
vrouw Claudia in Drachten en is in het 
dagelijks leven werkzaam als docent en 
leerjaarcoördinator aan het Lauwers 
College in Buitenpost.

Friso Boode is dit seizoen als staflid 
verbonden aan de selectie van LDODK, 
waar hij na het voortijdig afgebroken 
seizoen 2019/2020 stopte als speler. 
De grootste successen in zijn actieve 
carrière behaalde Boode bij TOP/LITTA, 
waarmee hij twee zaaltitels en één 
veldtitel pakte. Boode, die bij ASVD/
PV Systems met korfballen begon 
en ook bij Nic. actief was, speelde 
twaalf interlands en won met TeamNL 
Korfbal een WK en EK. Boode is met 
zijn vriendin Kim en hun twee kinderen 
woonachtig in Heerenveen en werkt 
als teamleider van de HAVOtop in 
Burgum.

Kampioenspoule
DOS’46 plaatste zich vorige week voor 

de kam-
pioen-
spoule 
door in 
het laat-
ste duel van de eerste fase een punt 
te halen bij TOP/LITTA. Daarmee 
heeft DOS’46 zich veilig gespeeld en 
heeft het nog een kans om de play-
offs om het landskampioenschap te 
halen. Vlak voor ‘TOP uit’ kwam de 
hoofdmacht onder leiding te staan 
van interim-hoofdcoach Herman 
van Gunst, geassisteerd door Rick 
Wessel. Van Gunst startte aan zijn 
vijfde periode als hoofdcoach van 
DOS’46, nadat begin februari DOS’46 
en toenmalig hoofdtrainer Edwin 
Bouman gezamenlijk besloten om 
de samenwerking  per direct te 
beëindigen.

DOS’46 start de kampioenspoule
(zes teams) met nul punten. 
De formatie van Van Gunst begint 
zaterdag met een thuiswedstrijd 
tegen nummer vier KZ/Thermo4U 
(vier punten). Wint DOS’46, dan houdt 
het kans op een plek bij de eerste vier 
en dus op de play-offs.

Eerder al werd bekend dat DOS’46 
richting volgend seizoen de 
samenwerking met Michel Zink 
(coach DOS’46 2) en Luca Spin 
(coach Jong DOS’46) heeft
verlengd.

Wij bezorgen ook in Nijeveen

H O V E N I E R S B E D R I J F

aanleg   |   onderhoud   |   renovatie   |   advies

Kerkweg 46A
Giethoorn

06-57 31 45 14
info@peterdolfsma.nl
www.peterdolfsma.nl
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Voor het melden van een overlijden 
dag en nacht bereikbaar: 
06 - 29060633
Susanne Oomkens - Havelte
www.omega-uitvaartzorg.nl
contact@omega-uitvaartzorg.nl

Verbinden in loslaten
Met oprechte aandacht,  tijd en zorgzaamheid 

samen vorm geven aan een passend afscheid.

 
Het bakje

DEZE COLUMN IS MET TOESTEMMING VAN NABESTAANDEN GEPLAATST

Als de verpleging hem zijn ontbijt wil brengen ontdekken ze dat hij het aardse leven heeft
verlaten. Op de afdeling waar hij een klein jaar heeft gewoond, sinds zijn dementie het
onmogelijk maakte om nog zelfstandig te wonen, was hij erg geliefd. De medewerkers zijn
zichtbaar aangedaan. Maar ook een medebewoonster  is door zijn overlijden erg geraakt. 
Die middag maakt zij tijdens de knutselactiviteit een bloemstukje voor hem. Het bestaat uit een
stukje oase in een keurig op kleur gespoten leeg boterbakje. In het stukje oase heeft ze met liefde
een toefje speenkruid geprikt en een drietal roosjes. Ze geeft het aan zijn dochter, met een
nadrukkelijke mededeling: ‘Die mag jij niet mee naar huis nemen. Die moet hier blijven, vlakbij.' 

Het bakje staat in de dagen tot aan het afscheid dus in het gedenkhoekje op zijn kamer. Het gaat ook mee naar de
uitvaartlocatie, besluit de familie. Eén van zijn kleindochters draagt het als we hem uitgeleide doen. Eenmaal in de aula
kunnen we niet heen om de grote sticker die er achterop zit, om ons mee te delen dat het bakje retour moet naar de
afdeling. We verbergen het door het bakje net andersom neer te zetten. Vlak bij opa, nog steeds volgens de wens van zijn
medebewoonster. 

De zenuwen beginnen de familie vlak voor aanvang van de plechtigheid wat op te spelen. Ik besluit tot een voorzichtig
grapje: ‘Jongens, hoe moet het straks met het bakje?  Gaat dat mee naar de begraafplaats? Of zullen we het hier laten bij
het condoleanceboek. Dan maak ik mijn collega er nu ter plekke verantwoordelijk voor.’ De familie schiet in de lach. Het
bakje blijft. Als de laatste gasten de koffielounge hebben verlaten snijd ik het onderwerp nog één keer aan: hét bakje. We
besluiten tot de best mogelijke compromis. Voor zowel de medebewoonster, de afdeling, als voor ons zelf. Ik geef het bakje
terug aan de familie als ik afscheid van hen neem, maar ga met de inhoud terug naar de begraafplaats. De mannen van de
begraafplaats leggen op dat moment net de laatste hand aan het graf. Ik vertel het verhaal dat hoort bij het bloemstukje in
mijn handen en vraag of ik de schep mag gebruiken om de oase in te graven. Als ik klaar ben en een fotootje wil maken om
naar de familie te sturen zegt de begraafplaatsbeheerder: ‘Wacht even, dan hark ik nog even die voetstap weg.’ Ik ben
geraakt door zijn gevoel om het goed te willen doen voor de familie. 

Ze heeft er geen idee van, maar wat heeft de medebewoonster deze week iets moois op gang gebracht voor alle
betrokkenen. 

Zuideinde 53, Meppel  |  (0522) 25 27 21  |  info@lever.nl  |  www.lever.nl
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Jubilarissen en Grada Bikes bij Vrouwen van Nu
Op de gezellige jaarvergadering van de Vrouwen van Nu zijn 3 leden gehuldigd 
voor hun lange lidmaatschap. Anneke Penning is 50 jaar lid, Grietje Smid en 
Sjaan Keyzer zijn 40 jaar lid. Zij gingen op de foto met een bos bloemen.
Alma Bentum is in het bestuur gekomen voor Ina Weide, die na 6 jaar aftredend 
was.  

Na het huishoudelijk gedeelte was 
Grada Bikes uitgenodigd, specialist op 

gebied van Race- en MTB fietsen en nu 
ook e-bikes en andere fietsen.

Eigenaar Michiel van Goor vertelt 
met zijn partner Gerien Tuut over 
het ontstaan en de groei van hun 
florerende bedrijf. Van schuurtje aan 
Het Nieveen, via winkel en werkplaats 
aan de Nieuweweg tot nog groter aan 
de Nijverheidsweg. Hij is opgegroeid in 
de bouw en heeft van zijn hobby zijn 
beroep gemaakt. Zijn hobby’s zijn MTB 
wedstrijdrijden en marathonschaatsen. 
Hij geeft training aan Grada Bikes MTB 
team, organiseert clinics en streetraces 
en geeft kinderfeestjes. Sinds februari 
geeft hij als fitnessinstructeur 
spinninglessen boven de winkel.

Gerien zat in de kinderopvang, is 
moeder van 2 kinderen en is sinds 
januari volledig bij Grada Bikes.

Aan het eind van de avond heeft 
Gerien nog een quiz voor de 
aanwezigen. Zij stelt vragen over de 
onderwerpen, die Michiel behandeld 
heeft. Bevestigen van de antwoorden 
met hoedje op en hoedje af.

“We gaan voor
100% tevreden
klanten”

Wat doen wij:
Dienstverlener in agrarische werkzaamheden, 
grondwerkzaamheden, tuinaanleg en onderhoud.

Bel of mail voor een vrijblijvende offerte.

T 06-12449922  |  E pvandijk1986@hotmail.com  |  A De Kolk 3, Nijeveen

Dé specialist in
agri, grond & tuin. 

Klussenbedrijf "Klusjes & Zo" 
Voor al uw praktische klussen in en om het huis 

Gert Strijker, Van Veenlaan 21, 7948 AB Nijeveen 
Tel: 06-51384374

klussenbedrijf@klusjesenzo.nl
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NIEUWS 
Dorpsvereniging Nijeveen 
Februari 2022

Laatste paal wandelknoopnetwerk 
rondom Nijeveen 

Een leuke (nieuwe) wandeling maken in de mooie 
omgeving? Nog voor de zomer kun je rondom 
Nijeveen wandelen via het wandelknoopnetwerk. 

Vrijdag 4 februari hebben we samen met wethouder 
Van Ulzen en het Recreatieschap Drenthe, de laatste 
paal de grond ingeslagen bij Dorpshuis de Schalle. 
Binnenkort start de bebording om het geheel 
compleet te maken. 

Het wandelnetwerk is een initiatief van Recreatieschap 
Drenthe, de Provincie Drenthe en Gemeente Meppel. 
In Nijeveen hebben Ondernemend Nijeveen en 
Dorpsvereniging Nijeveen bijgedragen. 

Hard aan de slag in het Van der Woudepark

Er wordt hard gewerkt in het Van der 
Woudepark. De natuurwerkgroep en 
vrijwilligers zijn voor het eerst met 
elkaar aan de slag. En dat gaat super! 

•  De vrijwilligers hebben het bijenhotel 
verplaatst naar een betere, zonnige 
plek. 

•  Bij het water zijn we begonnen om 
een stuk pitrus uit te plaggen. 

•  De plaggen zijn op een andere plek 
neergelegd om de basis te vormen 

van een takkenril langs 
de bosrand. Het is 
de bedoeling om op 
de ‘plagplekken’ een 
tweejarig zaadmengsel 
voor vochtige grond te 
zaaien.
•  We bedachten 

plannen voor 
meer variatie in de 
beplanting.

•  En er wordt een 
beplantingsplan 
gemaakt waarmee we 
hopelijk snel aan de 
slag kunnen.

Dank aan alle 
vrijwilligers die 
de handen uit de 
mouwen steken. 
Geweldig dat jullie 

meededen. Zin om mee te helpen? 
Stuur een mail naar 
marijke@dorpsverenigingnijeveen.nl. 
Vele handen maken licht werk!

Politieke avond
Presentatie: Andries Ophof
Datum: 2 maart 2022
Tijd: 19.00 uur 
Locatie: Dorpshuis De Schalle 

Woensdagavond 2 maart organiseert 
de dorpsvereniging een politieke 
avond onder leiding van presentator 
Andries Ophof. De politieke partijen 
presenteren zich en de lijsttrekkers, 
van de partijen die meedoen aan de 
gemeenteraadsverkiezingen 2022, 
gaan met elkaar in debat. Ook heb je 
de mogelijkheid om vragen te stellen. 
Je bent van harte welkom om hierbij 
te zijn. 

Er staan een aantal belangrijke thema’s 
op de agenda; de verkeersveiligheid 
in het dorp is onderwerp, wonen voor 
jongeren, ouderenvoorzieningen, het 
groen in het dorp, de recreatieplas en 
de relatie van Nijeveen met Meppel 
komen allemaal aan bod. Mis het niet!

Met een hartelijke groet, 
Bestuur Dorpsvereniging Nijeveen 

Lotenbloks.nl is een initiatief van 

Ontwerp | Druk | Print | ReclameLotenbloks.nl



De Molen - 44e jaargang nr. 4 - 22 februari 2022 11

INFRASTRUCTUUR MEPPEL NOORD 
De komende jaren vinden werkzaamheden plaats aan verschillende wegen 
aan de noordkant van Meppel. Het gaat om het gebied rond de watertoren 
en de woonwijk Nieuwveense Landen. De werkzaamheden zijn nodig om de 
wegen goed aan te leggen voor de wijk Nieuwveense Landen. En daardoor 
de doorstroming van het verkeer te verbeteren.

Werkzaamheden en fases
De werkzaamheden worden uitgevoerd in twee fases in opdracht van de 
gemeente Meppel en de provincie Drenthe. 

1. Fase 1 gemeente Meppel
Wij leggen in 2022 de ontsluitingswegen voor Nieuwveense Landen 
aan. De nieuwe weg wordt aan de westkant van Nieuwveense Landen 
aangesloten op de rotonde die momenteel de Handelsweg en de N375 
met elkaar verbindt. Aan de oostkant van Nieuwveense Landen wordt de 
ontsluitingsweg aangesloten op een nieuw aan te leggen rotonde, die 
wordt aangelegd in de Steenwijkerstraatweg / N371. De planning is dat de 
ontsluitingsweg voor Nieuwveense Landen eind 2022 klaar is.

2. Fase 2 provincie Drenthe
In 2023 gaat de provincie Drenthe aan de slag met werkzaamheden aan de 
N375. 

Start eerste werkzaamheden
Vanaf half 2022 starten de energiebedrijven met 
het verleggen van kabels en leidingen. De eerste 
werkzaamheden vinden plaats op de plek van 
het fietspad langs de Steenwijkerstraatweg. Het 
fietspad is daardoor tot ongeveer 1 april 2022 
afgesloten. Een omleidingsroute wordt ter plaatse 
aangegeven. 

Blijf op de hoogte!
Meer informatie vindt u op www.meppel.nl/
infranoord of in de speciale app van uitvoerder 
KWS (scan qr-code) of webversie: debouw.app. 
Zo kunt u ook vragen stellen of klachten melden.
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FIJN WONEN EN WERKEN IN
MEPPEL. NU EN IN DE TOEKOMST!

STEM 16 MAART CDA!

EGBERT KNORREN
NIJEVEEN

COLINDE HEIJINK 
KOEDIJKSLANDEN

MARTEN ZIJLSTRA
OOSTERBOER

WIM V.D. NIET
MEPPEL-CENTRUM

ELLY V.D. MUNNINK
NIEUWVEENSE LANDEN

KLAAS-JAN DUNNINK
OOSTERBOER

JAN MOSSEL 
NIJEVEEN

DANIËL FLOOR
NIEUWVEENSE LANDEN

CLAUDIA DE KOE
HAVELTERMADE

RICHARD RAVEN
BERGGIERSLANDEN

1. 4. 5.2.

9.8. 10.

3.

7.6.

Met een terugblik

vooruitkijken Heeft u ons nodig? Bel:
0522 - 28 18 78

Stilstaan bij een leven, 
verder vanuit herinneringen. 
Wassink Uitvaartverzorging is 
er voor u. En voor een afscheid 
dat verder helpt.

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

Jeanet Koobs
Uitvaartbegeleidster
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www.loonbedr i j fb i jker.n l

• sleepslangen 12 mtr.
• zode bemesten
• mixen
• overpompen
• mengmest rijden
• mestopslag
• mesttransport (4 auto’s)

• ploegen
• egaliseren
• diepwoelen

• kalk en slakkenmeel strooien
• gewas- en onkruidbestrijding
• slootonderhoud
• gladheidbestrijding

• aanleggen 
 van uw tuin / erf
• droge tuin??
  wij slaan een bron

• grasmaaien 9 mtr. triple
• swadhark 13 mtr.
• gras- en maiszaaien
• gras hakselen
• mais oogsten

• sloop werkzaamheden
• kraan-/shovel werkzaamheden
• uitgraven van bouwputten /
  kavels

tel. 0522 49 12 43
tel. 06 57 60 76 77

Bridgen in Nijeveen
Bridgen is goed voor je geheugen en zorgt voor sociale contacten.
Bij voldoende belangstelling gaan we weer een BEGINNERS CURSUS BRIDGE organiseren in Nijeveen. Deze zal dan plaats 
vinden op maandagmiddag in de Schalle.

Ook voor gevorderden is het mogelijk 
de kennis uit te breiden met een 
cursus, iedereen is van harte welkom.
Er wordt in Nijeveen bridge gespeeld 
op dinsdagochtend in de Schalle. 
We doen dit nu enkele jaren en 
het is altijd weer gezellig. Iedereen 

die een beetje bridge kan spelen is 
welkom. We hebben beginners en 
wat mensen die al wat langer bridge 
spelen. De gevorderden zijn altijd 
bereid de beginners te helpen als ze 
dit vragen. Uiteindelijk moeten we 
het leren door het veel te doen. Heb 

je belangstelling kom dan gerust een 
keertje binnenlopen. 
Voor inlichtingen en opgave kunt u met 
onderstaande contact op nemen.

Lammie van Essen, tel. 06 20433916 of 
vanessen.hl@gmail.com

Volleyballen in damesteam NVC Nijeveen! 
Heb jij zin om (weer) te gaan volleyballen? Het damesteam van 
volleybalvereniging Nijeveen is na afgelopen zomer weer gestart en zoeken nog 
een paar enthousiaste teamleden. 

De volleybalvereniging van Nijeveen 
is een club waar sportiviteit en 
gezelligheid samenkomen. Op 
verschillende niveaus en door 
zowel heren, dames als de jeugd 
wordt er meerdere dagen per week 
gevolleybald. 

Het damesteam heeft de ambitie om 
in de toekomst wedstrijden te gaan 
spelen binnen de stadscompetitie. 
Dat is een competitieniveau dat ook 
geschikt is voor volleyballers die het bij 
de start vooral nog van enthousiasme 
moeten hebben en minder van 
ervaring. 

Ervaren dames én dames die hun 
enthousiasme willen verrijken met 
ervaring kunnen zonder verdere kosten 
of verplichtingen twee keer mee 
komen trainen. Er wordt getraind 
op de maandagavond van 19.00 tot 
20.30 uur in de Eendracht in Nijeveen.  

Voel je je niet aangesproken tot 
het bovenstaande maar wil je wel 
graag volleyballen? Stuur een mailtje 
naar: volleybalnijeveen@gmail.com 
We hebben namelijk ook heren, 
recreanten en jeugd.  
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Aan de slag met digitale en technische vaardigheden 
bij BiebFabriek Meppel
Workshops voor kinderen van 8 tot 12 jaar
 
Een pretpark van Lego maken en de onderdelen laten bewegen? Of zelf een 
auto bouwen en deze programmeren? Het kan allemaal bij de BiebFabriek. 
Nu er meer ruimte is om activiteiten te organiseren, kan de BiebFabriek bij 
bibliotheek Meppel weer open! De eerste BiebFabriek workshop ‘Lego Spike’ 
start op 2 maart 2022 van 14.30 – 15.30 uur in de bibliotheek.
 
BiebFabriek
De BiebFabriek is dé plek waar 
kinderen aan de slag kunnen met 
technische en digitale vaardigheden. 
Hier leren zij in verschillende 
workshops onder andere over 
programmeren.
Digitale en technische vaardigheden 
zijn in de 21ste eeuw belangrijker dan 
ooit tevoren. Toch zijn de kennis en 
ontwikkeling van deze vaardigheden 

bij iedereen nog lang niet altijd 
vanzelfsprekend. Met de BiebFabriek 
wil de bibliotheek de wereld van 
de techniek en computers op een 
toegankelijke manier beschikbaar 
stellen voor kinderen.
 
Meer informatie en aanmelden
Om mee te kunnen doen met de 
workshops moeten kinderen zich van 
tevoren aanmelden. 

Dit kan via www.biebfabriek.nl/agenda. 
Meer weten over de BiebFabriek?
Ga dan naar www.biebfabriek.nl.

Autohopper van der Linde Steenwijk
Broekslagen 12 / 8331 TJ Steenwijk

autohopper.nl

Te huur
bij jou om
de hoek!

Altijd de 
nieuwste auto’s 
en (verhuis) 
bussen!

0521 745 017

���������������
��������

�����������������������

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

Wist U dat…..
 
….. wij elke dinsdag en donderdagmiddag geopend zijn van 14.00 tot 17.00 uur?
…..  u ons kunt vinden in de Schalle?
 
Servicepunt Bibliotheek Nijeveen

Particuliere advertentie
Heeft u iets te koop? 
Zet het in De Molen!

€ 0,26 per mm. 
Min. advertentiebedrag € 7,50
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Café Restaurant

De Otterskooi
Dwarsgracht

Al meer dan 55 jaar

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

www.otterskooi.nl

gezelligheid,

rustieke omgeving,

menselijke maat

en bovenal kwaliteit

• à la Carte
• Bruiloften
• Barbecue's
• Buffetten
• Koffietafels
• Catering

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

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

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

MUZIEKSPEL, praktijk voor muziektherapie, Betsy van den Boogaard, Veendijk 0522-492317

MILLE-PATTES, praktijk voor HSP begeleiding, Ike Piest - v.d. Ree, 0522-490663, www.mille-pattes.nl



Samen maak je het verschil

Containerverhuur: 
Voor al uw bouw- en sloopafval

www.oosterhuis-bv.nl

 

GEVRAAGD
OUD IJZER EN

METALEN
METAALHANDEL

M. v.d. Gaag
Tel. 0522‑491984 

Mobiel 06‑23749066

DE MOLEN

BEGIN DE DAG 
GOED

MET BROOD 
VAN

Bakkerij 
Strijker

Dorpsstraat 13
7948 BL  Nijeveen

Tel. 0522 - 49 12 08

www.strijkerbrood 
enbanket.jouwweb.nl

h.strijker@online.nl

Knipschuur
Hairstylist

Sonja van der Linde

Klosseweg 4 
7946 KH  Wanneperveen
Tel. 0522-492634

Open op afspraak:

dinsdag 9.00 - 20.00 uur
donderdag 9.00 - 20.00 uur

Kwekerij en Tuincentrum

BERT 
VISSCHER
Kolderveen 21  Nijeveen  
Tel. 0522-491853

Dorpshuis
DE SCHALLE

Nieuweweg 27
7948 AA  Nijeveen

Uw 
ontmoetingscentrum

Vraag vrijblijvend 
inlichtingen:

Jeannet Altena
   tel. 0522‑491422

   b.g.g. 06‑50668174
   info@dhdeschalle.nl

www.dorpshuisdeschalle.nl

BEPLANTING:
Heesters, bomen, vaste planten, 
klimplanten, vijverplanten

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

BEMESTING
POTGROND e.d.
BESTRIJDINGSMIDDELEN
ZAAIZADEN
POOTAARDAPPELEN
POTTERIE
CADEAU-ARTIKELEN

OPENINGSTIJDEN:
Maandag  GESLOTEN
Di. en wo.  13.00 tot 18.00
Do. en vr.  9.00-12.00  13.00-18.00
Zaterdag  8.00-17.00

www.bertvisschervof.com

w w w . r k i n s t a l l a t i e t e c h n i e k . n l

zonne-energie

Kolderveense Bovenboer 12, Nijeveen
Tel. 0522 - 25 89 16  Mobiel 06 - 55 307 237
E-mail: info@bouwknegtrietdekkers.nl

R IETDEKKERS
Bouwknegt

www.bouwknegtrietdekkers.nl

Kolderveen 49 | 7948 NH | Nijeveen | tel: 0522 850 254

mob. 06-51646493 | www.faberit.nl | henri@faberit.nl

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

Een sfeervol adres voor elk feest of bijeenkomst
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.

Aangenaam verrassend!

Samen maak je 
het verschil

COOP Nijeveen

Dorpsstraat 10

7948 BR Nijeveen

Tel. 0522-49 12 91

Samen maak je het verschil

Voor al uw rietdekwerkzaamheden

Lid van de 
Vakfederatie Rietdekkers

www.rietdekkersbedrijfrenebouwknegt.nl
Dorpsstraat 149 | 7948 BP Nijeveen | Tel. 0522 492967 of 06 53 961 998




