
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 20 december 2022. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 14 december  
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

“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. 

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

Projectkoor brengt ‘Kerst in Europa’
Het projectkoor Kolderveen heeft dit jaar gekozen voor het thema “Kerst in 
Europa”. Noteert u alvast: zaterdag 17 december 2022 om 20.00 uur in de 
Gereformeerde kerk in Nijeveen.

Het koor heeft Europese kerstliederen 
ingestudeerd en probeert in deze 
donkere dagen toch wat licht te 
brengen.
Het koor weet zich versterkt door 
2 Oekraïense zussen die een paar 
Oekraïense kerstliederen gaan zingen 
en ook samen met het koor en de 
gemeente het ‘Stille nacht’.
De zussen zingen het in hun 

moedertaal.
Het koor bestaat dit jaar uit 30 
personen, allen afkomstig uit Nijeveen, 
Kolderveen en Wanneperveen.
Omdat het jeugdgebouw in 
Kolderveen niet beschikbaar is werd er 
gerepeteerd in de Gereformeerde kerk.
Het koor staat onder leiding van Johan 
Rodenhuis en wordt op het orgel en de 
piano begeleid door Ruth Pos.

Naast de kerstliederen van het 
koor is er ook veel samenzang 
van Nederlandstalige- bekende 
kerstliederen.
De kerk zal in kerstsfeer worden 
versierd met o.a. een kerststal. Na 
afloop is er warme chocolademelk en 
glühwein terwijl de schapen en hun 
herders zijn aangekomen.
Het geheel belooft een geweldige 
belevenis te worden.  Er worden veel 
bezoekers verwacht, dus kom op tijd!
De entree is gratis, aan het eind van de 
avond wordt een collecte gehouden. 
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Griftestuk 33  |  7948 AH Nijeveen  |  06 - 50 20 40 08 
www.lutebijkerbouw.nl   |  info@lutebijkerbouw.nl

Lute Bijker
Griftestuk 33  |  7948 AH Nijeveen  |  06 - 50 20 40 08 

www.lutebijkerbouw.nl   |  info@lutebijkerbouw.nl

Lute Bijker

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

Lute Bijker
Griftestuk 33  |  7948 AH Nijeveen  |  06 - 50 20 40 08 

www.lutebijkerbouw.nl   |  info@lutebijkerbouw.nl

Lute Bijker

Film ‘Todos lo Saben’ 
(Everybody knows) 
in dorpshuis De Schalle

Op vrijdag 9 december wordt de film 
‘Todos lo Saben’ (Everybody knows) in 
dorpshuis De Schalle vertoond.  

Todos lo Saben (Everybody knows), 
met Penélope Cruz en Javier Bardem 
in de hoofdrollen, is een spannende 
film waarin de verhoudingen binnen 
een Spaanse familie op scherp worden 
gezet door de vermissing van een 
kind. Laura (Penélope Cruz) en haar 
gezin reizen vanuit Buenos Aires terug 
naar haar geboortedorp in Spanje 
voor een huwelijk. De bruiloft is een 
grote reünie met de hele familie, 
dorpsvrienden en haar oude liefde 
Paco (Javier Bardem). Wanneer het 
feest ruw verstoord wordt door de 
verdwijning van Laura’s dochter, staat 
het leven van de Spaanse familie 
op z’n kop. In hun zoektocht naar 
antwoorden komen lang verborgen 
familiegeheimen boven drijven.

Aanvang: 20.00 uur
Entree: € 7,00 incl. pauzedrankje.

Opbrengst Diabetes Collecte 
± 40 vrijwilligers in Nijeveen/Kolderveen gingen begin november 
op pad voor het Diabetes Fonds. Gezamenlijk hebben we met 
de deur aan deur collectebus en de online collectebus  €1710,02 
opgehaald in Nijeveen.                 

Met dit geld wordt nieuw 
onderzoek gedaan naar diabetes 
en uitleg gegeven over de 
ziekte. Meer informatie is te 
vinden op diabetestype1.nl                                                                                                             
Ongeveer 1 miljoen Nederlanders 
hebben diabetes, suikerziekte. 
Iedereen kan het krijgen en iedere dag 
komen er in ons land 200 mensen met 
diabetes bij.
Collectanten, gevers en iedereen die 
zich heeft ingezet super bedankt!!
Mocht er in uw straat niet gelopen 
zijn en u wilt toch een donatie doen 

dan kan dat op rekeningnummer 
NL58INGB0000005766 t.a.v. het 
Diabetes Fonds of op diabetesfonds.nl/
geven. Vindt u het belangrijk dat er in 
uw straat gelopen wordt? Dan mag u 
zich altijd aanmelden als collectant of u 
kunt een online collectebus aanmaken 
(handig voor in de buitengebieden). 
Voor vragen mag u ons daar gerust 
over bellen.     
                   
Collectecoördinator Nijeveen, 
Yvonne van der Linde, 0623015184  &  
Roelina van Gunst, 0613044011

 

Nijeveen 

Ledenavond Vrouwen van Nu 24 november 2022
Deze avond hadden we Gerda Marsman, marsmannetje op de fiets, op bezoek. 
Zij fietst in haar eentje alle continenten over. 

Ze is alleen nog niet in Zuid-Afrika 
geweest. Zij heeft geen e-bike maar 
fietst op een herenfiets helemaal 
op maat gemaakt. Ze gebruikt geen 
navigatiesysteem omdat dat niet 
overal werkt, maar gebruikt een 
kaart, km-teller en kompas. Als 
bagage neemt ze alleen het meest 
noodzakelijke mee. 
Haar andere hobby is fotografie. Ze 
maakt dan ook prachtige foto’s om 
haar verhaal te ondersteunen. 
Op een gegeven moment heeft 
Gerda haar baan opgezegd en haar 
huis verkocht en is gaan reizen van 
Dalfsen naar Perth. Eerst ging ze 
de pelgrimsroute naar Santiago de 

Compostella doen op de fiets. Van 
daaruit naar Porto en met de boot de 
oversteek gemaakt naar New York. 
Toen kris kras door Amerika in ruim 
3 maanden. Vanuit San Francisco met 
het vliegtuig naar Sydney. Ruim een 
jaar duurde de tocht door de outback 
van Australië waar je altijd moet 
zorgen voor voldoende drinkwater 
vanwege de hitte, die het fietsen soms 
haast onmogelijk maakte. 

Voorzitter Aukje bedankt Gerda voor 
de mooie avond met de prachtige 
verhalen die ze met veel humor en 
anekdotes vertelde en wenst iedereen 
wel thuis.

N.C.V.
Hallo N.C.V. dames, 
Woensdag 21 december hebben we 
onze kerstmiddag. Deze middag begint 
om half 4 met een kerstviering met als 
afsluiting een koffietafel. 

U kunt zich hier nog voor aanmelden 
tot 13 december bij Anneke, tel. 06 33 
05 64 80. We hopen op een gezellige 
middag.    

Bestuur N.C.V.
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Agenda

  6 dec. De Molen nr. 23
  6 dec. Open Brainstorm Bijeenkomst Dorpsvereniging - De Schalle - 20.00 uur
  7 dec. Klaverjassen en Jokeren S.V.N.’69 - 20.00 uur  
  9 dec. Film Todos lo saben (Everybody knows) - De Schalle - 20.00 uur
10 dec. SVN’69 Lotenverkoop door de jeugdleden van SVN’69
11 dec. Wereldlichtjesdag - De Poort, Zomerdijk 10a, Meppel - inloop 18.30 uur
14 dec. Ledenvergadering IJs- en Skeelerclub - clubgebouw - 20.00 uur
17 dec. Bingo - kantine van SVN 69 - 20.00 uur
17 dec. Kerst in Europa; Projectkoor Kolderveen - Geref. kerk - 20.00 uur
18 dec. Top 2000 Event Nijeveen - Geref. kerk Nijeveen - 15.00-17.30 uur
20 dec. De Molen nr. 24
21 dec. N.C.V. Kerstmiddag afsluitend koffietafel - De Schalle - 15.30 uur     
21 dec.  Klaverjassen en Jokeren S.V.N.’69 - 20.00 uur  
22 dec. Vrouwen van Nu; Kerstavond - De Schalle - 20.00 uur
29-30 dec. Oudejaarsconference Wakker Nijeveen - De Schalle
29-31 dec.  Oliebollenactie De Brincksanghers, De Veldkei, Havelte - do. vanaf 
 11.00 uur, vr. en za. vanaf 9.00 uur. Op=Op!
10 jan. De Molen nr. 1
11 jan.  Nieuwjaarsvisite, St. Welzijn Ouderen Nijeveen - De Schalle - 13.30 uur
11 jan. Prijsuitreiking Decemberactie met bingo - De Schalle - 20.00 uur
11 jan. Klaverjassen en Jokeren S.V.N.’69 - 20.00 uur 
15 jan.  Zangdienst m.m.v. Damesgroep Still uit St. Jansklooster - Geref. kerk - 

19.00 uur
16 jan.  Voorverkoop Da Costa - De Schalle - 19.00-20.00 uur
19 jan. Informatiebijeenkomst Dorpsvereniging - De Schalle - inloop 13.30 uur
23 jan.   Voorverkoop Da Costa - De Schalle - 19.00-20.00 uur
25 jan. N.C.V. Ds. Johan Prosman verzorgt deze middag - De Schalle - 14.15 uur 
24 jan. De Molen nr. 2
25 jan. Klaverjassen en Jokeren S.V.N.’69 - 20.00 uur
  3-4 feb. Blijspel Da Costa - De Schalle - 20.00 uur 
  7 feb. De Molen nr. 3
  8 feb.  Klaverjassen en Jokeren S.V.N.’69 - 20.00 uur 
21 feb. De Molen nr. 4
22 feb.  N.C.V. werken in het hospice en het verlenen terminale zorg thuis De 

Schalle 14.15 uur 

Elke dag Jeu de boules
Elke maandagavond Zingen Zanggroep Timeless - De Schalle - 19.30-21.30 uur
 Repeteren Popkoor Afslag Nijeveen - Geref. kerk 20.00-22.00 uur
Elke dinsdagmiddag Koersbal - De Schalle - 13.30-16.00 uur
Elke di.- en do.middag  Wandelen om 13.30 uur vanaf de molen
 Info: Fysiotherapiepraktijk ’t Oevertje

Annerie Kremer 
Uitvaartzorg

 
(0522) 24 50 21  

 www.kremeruitvaartzorg.nl

Zondag 11 december Wereldlichtjesdag inloop 18.30 uur 
De Poort, Zomerdijk 10a Meppel

Uitslag 11e Nijeveense 
Kennisquiz
 
Ietwat verlaat maar hier is de uitslag 
van de Kennisquiz. Het was weer 
een gezellige avond met moeilijke en 
minder moeilijke vragen!
We willen iedereen weer bedanken 
voor de deelname en tevens iedereen 
alvast fijne Kerstdagen en een mooi 
2023 toewensen en graag tot ziens op 
1 van onze activiteiten!
 
1. De Meulekiekers
2. Ballenteam
3. Groep zonder Naam
 Tisseus 1
4. Dubbelblok
 Tisseus 2
5. DVN
 Vrouwen van Nu
6. WIN
 Van alle markten thuis
 Van alles wat
 Oranjevereniging
 Survivalcommissie
 IQ
 Egbert Meijnen
7. Spoorkiekers
 Henk Huisman
8. Top of the mountain
 Barody
9. Eindelijk Bijker ook
 De Brandos
10. De Feestbeesten
 Komt wel goed
11. Geen idee
12. Hillbillies
13. De Sikke weet alles
14. Nijeveense Gekste
 
Met hartelijke groet van de 
Activiteitencommissie van de Schalle
Jaap, Patrick, Sanne, Veerle 
en Jeannet



De Molen - 44e jaargang nr. 23 - 6 december 2022 5

TOP 2000 NIJEVEEN
              18 december 2022  
                  vanaf 15.00 tot  17.30 uur 

G E N T L E M E NG E N T L E M E NG E N T L E M E N

W E L N O O T J E SW E L N O O T J E SW E L N O O T J E S

G E M E E N T E B A N DG E M E E N T E B A N DG E M E E N T E B A N D

P E A TP E A TP E A T

B R U U N  B R O O DB R U U N  B R O O DB R U U N  B R O O D

D I C K  R O S E W A T E RD I C K  R O S E W A T E RD I C K  R O S E W A T E R

B A N DB A N DB A N D B E R T I N ,  T H O M A SB E R T I N ,  T H O M A SB E R T I N ,  T H O M A S   

E N  R E N EE N  R E N EE N  R E N E

A L W A Y S  S U N D A YA L W A Y S  S U N D A YA L W A Y S  S U N D A Y

B R A M  E NB R A M  E NB R A M  E N   

M I C H E L L EM I C H E L L EM I C H E L L E

   

I N C L U S I E F
 

L O C A T I E :  D O R P S S T R A A T  7  I N  N I J E V E E N

G R A T I S  T O E G A N G  |  V R I J E  G I F T  

,
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DECEMBERACTIE

deelt uit

ONDERNEMENDNIJEVEEN.NL

Verzamel voor € 50,00 aan kassabonnen, 

doe ze in de decemberactie-enveloppe 

en lever deze in bij een van de deel-

nemende bedrijven. Uw enveloppe is 

een lot geworden tijdens de December-
actie-Trekking, welke bij de jaarlijkse 

BINGO op 11 januari 2023 wordt 

gehouden. Er wordt maar liefst € 1.250,00 

aan prijzengeld uitgekeerd!

Deelnemende bedrijven:
• Beau-nette 

• Bert Visscher Tuincentrum 

• COOP Slomp Nijeveen 

• Dekker Klompenhandel Nijeveen 

• Grada Bikes 

• Kapsalon Berta 

• Kisjes Slijterijen 

• Marktslagerij Rijkeboer 

• ‘t Meuleplein Snack-Plaza & Brasserie 

• Strijker Brood en Banket 

• Tank Service Station Nijeveen  

U herkent de deelnemers aan de 

Decemberactie-poster op raam/deur 

en aan de innamedoos op de balie. 

De enveloppen en reglementen van de 

Decemberactie 2022 liggen bij de 

deelnemende bedrijven.

Wij wensen u een fijne, gezellige 

decembermaand en veel succes met 

de Decemberactie 2022! 

Bedankt voor uw deelname.

Ondernemend Nijeveen
Commissie Decemberactie

De in december uitgegeven kassabonnen van de 
deelnemende bedrijven zijn geld waard! 
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TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

Koedijkslanden

Meppel: Rembrandtlaan 35 - T.  0522 - 474 877  
of   T. 0523 - 614 274. W. tppkoedijkslanden.nl   
E. info@tppkoedijkslanden.nl

Bent u toe aan een 
nieuw kunstgebit?
En is uw eigen risico verbruikt, maak 
dan dit jaar nog een afspraak voor een 
nieuw kunstgebit. Bel voor informatie 
of een afspraak: 0522 - 474 877.

De specialisten voor
uw kunstgebit
● aandacht voor de patiënt
● vervaardiging in eigen 
 laboratorium
● geen wachtlijst 
● reparatie van uw kunstgebit
● contract met alle 
 zorgverzekeraars
● avond- en weekend behan-
 deling op afspraak mogelijk

SVN’69

NIJEVEEN

Op zaterdag 10 december a.s. trekken onze SVN‘69 
jeugdleden door Nijeveen om loten te verkopen.
Er zijn mooie prijzen te winnen. De opbrengst van deze 
loten is bestemd voor onze jeugd om o.a. voetbalkamp, 
voetbalschool en trainingsmaterialen mogelijk te maken. 
Beloont u de inzet van deze voetballers door loten te 
kopen?

DENKT U AAN CONTANT GELD
ALVAST BEDANKT

JAARLIJKSE 
VERLOTING

1 lot kost €2,50

Trekking tijdens de 
Nieuwjaarsreceptie

Zaterdag 7 januari 2023

���������������
��������

�����������������������

Meppelvoorelkaar organiseert grootste 
blijmaak-actie van de gemeente Meppel 
voor alle vrijwilligers  
7 december 2022 is het de Dag van de Vrijwilliger. Voor alle 
inwoners die zich over het lot van een ander hebben ontfermt, is 
er een lot uit de ‘Do Good Loterij’ - de grootste blijmaak-actie van 
gemeente Meppel. De ruim 5.000 prijzen zijn gedoneerd door het 
bedrijfsleven.

“We vinden het geweldig dat er elk 
jaar zoveel mensen voor elkaar klaar 
staan. Dat is deze winter noodzakelijker 
dan ooit”, vertelt Lianne Dolstra van 
Meppelvoorelkaar. “Van energiearmoede 
tot eenzaamheid tijdens de feestdagen. 
Het zijn geen makkelijke weken. Dat zien 
we ook aan het aantal nieuwe hulpvragen 
op het platform. Maar we zien óók elke 
dag dat we elkaar niet in de kou laten 
staan. Voor al die duizenden inwoners die 
er in gemeente Meppel voor elkaar zijn, 
organiseren we de grootste blijmaak-actie: 
de Do Good Loterij”. 

Loterij - “Het idee van de loterij is simpel. 
Heb je dit jaar vrijwilligerswerk gedaan of 
je op een andere manier over het lot van 
een ander of je omgeving ontfermd? Dan 
krijg je een lot voor de Do Good Loterij. 
Maar de loten zijn niet te koop, net zoals 
de waarde van vrijwilligerswerk niet in geld 
uit te drukken is.”

Met ruim 5.000 te 
winnen prijzen is de 
loterij goed gevuld. Een 
greep uit prijzenpot: 
gratis kerstkaartjes versturen, kadobonnen 
en entreetickets voor dagjes weg, een 
hotelovernachting en zelfs een fiets.
Lianne Dolstra vertelt:  “De loterij wordt 
gesponsord door het bedrijfsleven. Daar 
zijn we dankbaar voor, want ook zij hebben 
het het afgelopen jaar niet makkelijk 
gehad. Mooi dat iedereen zo met zijn eigen 
kracht impact maakt. Met deze grootste 
blijmaak-actie van Nederland inspireren we 
iedereen om het verschil te blijven maken.”

Grootste blijmaak-actie - De blijmaak-actie 
is niet alleen de grootste in gemeente 
Meppel. De loterij is onderdeel van een 
samenwerking met ruim 60 gemeenten in 
Nederland. “Samen vormen ze de grootste 
blijmaak-actie van Nederland. Want samen 
staan we sterker. In dit geval kunnen we zo 

meer mensen bereiken en blijmaken. En ja, 
ook meer cadeautjes verzamelen,” aldus 
Lianne Dolstra.

Meedoen - Meppelvoorelkaar nodigt 
iedereen die iets goeds heeft gedaan maar 
nog geen lot heeft ontvangen uit om hun 
lot op te halen op 7 december op www.
meppelvoorelkaar.nl. “En mocht je dan 
toevallig een leuke do good activiteit in 
je buurt ontdekken, dan mag je je daar 
natuurlijk ook voor aanmelden” voegt 
Lianne Dolstra er met een knipoog aan toe. 
Ook maatschappelijke organisaties kunnen 
hun vrijwilligers gratis aanmelden. 
Aanmelden kan van 7 t/m 14 december. De 
prijzen worden in de laatste 3 weken van 
december uitgereikt. 
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Voor het melden van een overlijden 
dag en nacht bereikbaar: 
06 - 827 828 55
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.

 
 Uitzwaaien

Terwijl echtgenote en dochter bezig zijn met het halen van koffie en thee begint hij
tegen me te praten: ‘Een bijzonder beroep heb je, ik zou het niet kunnen.’ Ik probeer
het ijs te breken: ‘Dat hoor ik vaker, maar ik bewonder mensen die les kunnen geven
aan een klas met dertig kinderen.’ Er komt een lach op zijn gezicht: ‘Precies dat heb ik
jarenlang gedaan. Met heel veel liefde en plezier.’ 
Tegen de tijd dat de dampende kopjes en de doos met koekjes op tafel staan hebben
wij aan elkaar uitgesproken hoe belangrijk het is, om juist dat te ervaren in je werk.

Er volgt een mooi en open gesprek, over de wensen die hij heeft voor zijn naderende afscheid. Hij vertelt,
ik vraag en zijn vrouw en dochter vullen aan. Hij wil niets aan het toeval overlaten. Ook de rouwkaart moet
perfect zijn. Heel stellig is hij:  ‘Niet van dat dunne flutter papier en beslist een opmaak die klopt.’ 
Ik beloof binnenkort een proefdruk te laten zien. 
 ‘Het geeft me rust dat je geweest bent.’ Hij zegt het met een zucht, duidelijk opgelucht. Hij loopt met me
mee. Als ik wegrij, zie ik hem in mijn achteruitkijk spiegel op de oprit staan. Hij zwaait me uit tot ik uit zijn
zicht ben verdwenen. Dat gebaar ontroert me. 
Twee weken later haal ik de proefdruk van de kaart bij de drukker, om vervolgens door te rijden naar hem en
zijn gezin. Onder de indruk zijn ze. ‘Prachtig. Dit overtreft echt onze verwachting. Weer iets afgerond.’ 
Hij zegt het terwijl hij me aankijkt, de kaart in zijn hand. Uit hoe we met elkaar verder praten blijkt dat het
voor zijn naasten soms best confronterend is dat hij bezig blijft met details, terwijl zij bezig zijn met afscheid
nemen van hem. 
Wanneer ik vertrek laat zijn vrouw me uit. Als ik op de oprit sta zie ik dat hij opstaat. Terwijl hij leunt op de
tafel zwaait hij naar me van achter het raam. Voor ik in mijn auto stap, kijk ik nog een keer om en zwaai terug.
Een relatief korte periode ligt nog voor ons, voor hij zal overlijden en we hem over zullen brengen naar het
rouwcentrum. En het moment daar is, dat hij voor de laatste keer zijn huis verlaat, terwijl zijn vrouw en
dochter op de oprit staan om hém uit te zwaaien. 

Zuideinde 53, Meppel  
(0522) 25 27 21

info@lever.nl
www.lever.nl

201811_0796_FIZZ_Lever_adv_DeMolen_01.indd   2 22-11-18   09:27
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T: 0522 - 440 473      

 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

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

altijd scherp!altijd scherp!

notariaat & mediation
Stotijn

VOLMACHT|LEVENSTESTAMENT?

GOED, INTEGER EN VOORDELIG  

GEREGELD
Dorpsstraat 4
Nijeveen

Jan Bouwknegt

www.jaboschilderwerken.nl

‘De Brincksanghers’ 
bakken ze weer bruin
Ook dit jaar organiseert het 
mannenkoor ‘De Brincksanghers’ 
uit Havelte weer de bekende 
oliebollenactie en wel op 29, 30 en 
31 december!

Bij ‘De Veldkei’ in Havelte wordt een 
professionele bakkraam ingericht. 
Daar bakken de koorleden volgens het 
bekende recept dan weer de heerlijke 
oliebollen, met en zonder krenten.

Op bovenstaande dagen staat ons 
verkoopteam voor u klaar. Voor 
versgebakken oliebollen kunt u dan 
terecht bij de Albert Heijn in Havelte 
en in ‘De Veldkei’. 
De verkooptijden zijn donderdag 
29 december vanaf 11.00 uur, vrijdag 
30 en zaterdag  31 december vanaf 
9.00 uur. 
Voor elke dag 
geldt…. zolang de 
voorraad strekt. 
Dus Op=Op!

NEXT; een nieuwe generatie cultuurmakers 
laat van zich horen
 
Onder de vleugels van Poplab Drenthe presenteert een nieuwe generatie 
cultuurmakers op 18 december vier producties onder de titel NEXT. De makers 
tonen in een avondvullend programma een film, muziektheater, documentaire 
en hiphop gecombineerd met mode. In Podium34 in Borger laten de makers 
zien hoe popcultuur de basis is geweest voor nieuw werk. De avond is gratis 
toegankelijk en begint om 19.30 uur.
 
Goed gestemd? 
Binnen de interdisciplinaire 
theatervoorstelling Goed Gestemd 
onderzoekt theatercollectief Zij 
Zei verschillende vormen van 
communicatie. Wanneer luisteren 
mensen en hoe luisteren mensen? Wat 
moet je als vrouw zeggen om gehoord 
te worden? En wat juist niet?

De vlaggenhijsers van Drenthe 
De vlaggenhijsers trokken de afgelopen 
maanden door Drenthe op zoek naar 
de mensen die thuis of op het werk 
de Drentse vlag laten wapperen. Wat 
is het verhaal achter de vlag? In de 
documentaire van Okki Poortvliet, 
Hans van der Werf en Vera Vos krijgen 
deze chauvinistische Drenten een 
gezicht. 
 

Het mooiste geluid en Fusion
Jort Ploos van Amstel, Marit Nygård 
en Ilse Lenstra begonnen hun project 
in coronatijd. Ze namen toen geluiden 
waar die ze voorheen niet hoorden. Wat 
is het mooiste geluid? Ze reisden door 
Europa en interviewden mensen met 
als doel een antwoord te vinden op die 
vraag. Pim Pomsy en Mimi combineren 
mode met hiphop. De kerk wordt 
gebruikt als catwalk en muziektempel.
Popmuzikanten, theatermakers 
en cultuurmakers in een andere 
kunstdiscipline krijgen binnen Poplab 
Drenthe de kans te werken aan 
bijzondere muzikale producties. Onder 
begeleiding van coaches worden de 
makers uitgedaagd kunstzinnige kaders 
te verleggen en zichzelf te ontwikkelen 
als kunstenaar.
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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

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

Lieve mensen in Nijeveen!
Hier weer het jaarlijkse berichtje uit Breda.
Afgelopen 2 jaar schreef ik samen met mijn zoon Menso dit kerstberichtje. Nu 
lukt dat niet meer en schrijft mijn zoon het namens mij. 

“Aanstaande 23 december woont mijn 
moeder To alweer 3 jaar in Breda. Wat 
vliegt de tijd.
Helaas gaat het alsmaar minder met 
mijn moeder. Haar geheugen is vrijwel 
geheel verdwenen. Lopen lukt alsmaar 
slechter en mijn moeder heeft steeds 
meer moeite om de ingewikkelde 
wereld om haar heen te begrijpen.
Ze woont gelukkig veilig en heeft 
goede zorgen en lieve mensen om 
haar heen. Ik doe haar was en kom 
zodoende tenminste 2 x per week 
bij haar op bezoek. Soms drinken we 
koffie in het theehuis. 
Afgelopen jaar was voor ma weer een 
rustig jaar. Soms kwam visite langs en 
er werden regelmatig leuke activiteiten 
georganiseerd. Ma doet helaas zelden 
mee en vindt het vaak te druk. Deze 

zomer lukte het ma niet meer om 
met de auto naar haar zussen Henny 
en Atie in Heemstede te gaan. Dat 
waren mooie momenten samen en nu 
mooie  herinneringen. 
Nog steeds is ma gek op het ontvangen 
van lieve kaartjes uit Nijeveen waar ze 
elke keer blij mee is.  Ze laat ze mij dan 
trots zien ook al heeft ze meestal geen 
idee meer van wie ze zijn. 
Hiervoor wil ik jullie hartelijk danken.

Hierbij wens ik vanuit Breda iedereen 
in Nijeveen namens mijn moeder 
To fijne Kerstdagen en een Veilig en 
Gezond 2023!”

Menso Ringers

To Ringers-Elffers
Heksenwiellaan 52-2, 4823 HA  Breda

N.B.: Mijn moeder wordt 23 december 
92 jaar. Vorig jaar op haar 91ste 
verjaardag was ze erg trots op alle 
ontvangen kaartjes die ze iedereen 
liet zien! Ik weet zeker dat ze het 
super leuk zou vinden uit Nijeveen 
felicitatiekaartjes te ontvangen….

Dank alvast! 
Menso (Rik) Ringers

Kerstadvertentie
Adverteerders, denken jullie aan de 
kerstadvertentie? De laatste Molen 
van dit jaar komt uit op 20 december.  
Mail of bel ons, 0522-255449 of 
demolen@kleen.nl
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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

IJS- EN SKEELERCLUB NIJEVEEN
JAARLIJKSE 
LEDENVERGADERING
Hierbij nodigen wij u van harte uit 
voor de jaarlijkse ledenvergadering op 
WOENSDAG 14 DECEMBER 2022 A.S. OM 20.00 UUR 
in het Clubgebouw van de IJs- en Skeelerclub Nijeveen. 

AGENDA
  1. Opening
  2. Notulen vorige ledenvergadering 
  3. Ingekomen stukken
  4. Jaarverslag 
  5. Jaarverslag penningmeester
  6. Verslag Kascommissie
  7. Begroting 2023
  8. Vaststelling contributie
  9. Beleid vrijwilligers taken
10. Bestuursverkiezing 
11. Rondvraag
12. Sluiting

Wij hopen u op de ledenvergadering te kunnen 
verwelkomen.

Verder willen wij u nog even op het volgende wijzen: 
Heeft u uw leden- en of donateurskaart in de brievenbus 
ontvangen alleen het bedrag nog niet overgemaakt 
willen we verzoeken dit alsnog te doen.

Het Bestuur

Foto: Harm de Boer
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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

Linda Bult, 
Uitvaartbegeleidster

Eén van de belangrijkste uitkomsten 
van de dorpsenquête is dat Nijeveners 
het dorp als rapportcijfer een 8 geven 
en 90% wil oud kunnen worden in het 
eigen dorp. 
We willen allemaal zo lang mogelijk 
zelfstandig thuis blijven wonen in een 
woning die geschikt is, ook als we 
minder mobiel worden. 

Dat betekent dat we al vroegtijdig 
na moeten denken over thema’s 
zoals; wil ik blijven wonen in het 
huis waar ik nu woon? Is mijn huis 
levensloopbestendig te maken? 

Hoe kom ik in aanmerking voor 
het maken van aanpassingen in 
mijn huis? Hoelang duurt het voor 
ik in aanmerking kom voor een 
seniorenwoning? 

Om die reden organiseren we 
een informatiebijeenkomst in 
samenwerking met Actium, gemeente 
Meppel en Noorderboog. Noteer 
donderdagmiddag 19 januari daarom 
alvast in de agenda. 

Met een hartelijke groet, 
Dorpsvereniging Nijeveen 

Dorpsvereniging 
Nijeveen  
Nieuws december 2022
Vooraankondiging 
informatiemiddag 

Nomineer nu uw Sigaar 
van het Jaar kandidaat!
Zoals altijd reikt Wakker Nijeveen 
tijdens de Oliebollenconference ook 
dit jaar weer de Sigaar van het Jaar 
uit. 

De Sigaar is voor de Nijevener of 
Nijeveense die de afgelopen jaren 
veel voor het dorp en haar inwoners 
betekend heeft of Nijeveen op de kaart 
heeft gezet. 
Graag vernemen wij uw nominaties 
met een korte motivatie per mail. 
lucina@hbolding.nl. 
Tijdens de voorstellingen van 29 en 
30 december in de Schalle wordt de 
winnaar bekend gemaakt. Dus, wie 
krijgt de Sigaar van het Jaar in 2022?

Hoe wonen bijdraagt aan goed oud kunnen worden in je eigen dorp
Donderdagmiddag 19 januari 2023 in ‘De Schalle’
Inloop vanaf 13.30 uur 
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GORDIJNEN
ZONWERING

Blankenstein 610
7943 PA Meppel

T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

URZO
Damesmode

Slaapcomfort

Bedrijfskleding

Regenkleding

Huishoudtextiel
tel. 05220 - 61022

Wij zijn
verhuisd!

PVC VLOEREN
TAPIJT

Zondag 11 december Wereldlichtjesdag 
bij ‘De Poort’
Sinds 1997 is het ieder jaar op de 2e zondag in december 
Wereldlichtjesdag. Wereldwijd komen mensen bij elkaar om 
overleden kinderen te herdenken en steken zij om 19.00 uur 
een kaarsje aan. Dit jaar is dat zondag 11 december. Door de 
verschillende tijdzones in de wereld ontstaat hierdoor een 
golf van licht, zodat de wereld een beetje lichter wordt voor 
de mensen die hun kind hebben verloren en daarbij mogen 
beseffen dat zij niet alleen zijn met hun verdriet.

Ook in Meppel ontsteken we op 
zondag 11 december het licht ter 
nagedachtenis aan alle kinderen die 
overleden zijn, waar ook ter wereld. 
Met een bijeenkomst vol aandacht 
en symboliek, onder meer door het 
aansteken van kaarsjes, het noemen 
van de namen van de overleden 
kinderen, mooie muziek, een gedicht 
en een verhaal.

De bijeenkomst 
vindt plaats bij 
‘De Poort’, Zomerdijk 10a in Meppel 
(ingang Algemene Begraafplaats) en is 
vrij toegankelijk voor iedereen die zich 
betrokken voelt bij het verlies van een 
kind. Of dat nu lang of kort geleden 
is. De ontvangst is vanaf 18.30 uur, de 
bijeenkomst start om 19.00 uur. 

De avond wordt georganiseerd 
door Annerie Kremer uitvaartzorg. 
Aanmelden is niet noodzakelijk, maar 
je mag de naam van je kind(eren) 
eventueel wel alvast doorgeven via 
info@kremeruitvaartzorg.nl. 

Opbrengst collecte het Gehandicapte Kind 
Stichting het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK) hield van 14 t/m 19 
november 2022 haar landelijke collecte. Ook in Nijeveen zijn wij met een kleine 
groep vrijwilligers op pad geweest. Gezamenlijk hebben wij met de deur aan 
deur collectebus, persoonlijke QR-code op de bus en online collectebussen 
€ 585,25 opgehaald in Nijeveen. 

Namens het Gehandicapte Kind 
bedanken wij collectanten en gevers 
heel hartelijk!!

De stichting zoekt nog meer 
helpende handen in Nijeveen

Eenzaamheid grootste handicap
Voor veel kinderen met een 
beperking is eenzaamheid de 
grootste handicap. Ze gaan naar 
aparte scholen of helemaal niet naar 

school. Spelen wordt lastig als 9 van 
de 10 speelplekken in ons land nog 
steeds niet of slecht toegankelijk 
zijn voor gehandicapte kinderen. 
En veel kinderen met een handicap 
staan aan de zijlijn terwijl ze graag 
met leeftijdgenootjes zouden willen 
sporten. 
 
Het Gehandicapte Kind zorgt ervoor 
dat kinderen met en zonder handicap 
elkaar leren kennen. Dat ze samen 

kunnen spelen, sporten en leren. 
Bijvoorbeeld door speeltuinen aan 
te passen, aangepast sporten aan te 
bieden op de sportvereniging in de 
buurt of door speciale klassen op te 
richten binnen de gewone basisschool. 
Geen kind zonder vriendjes, dat is het 
motto.

Helpt u mee? 
Het kost maar een paar uur van uw 
tijd en het kan gewoon in uw eigen 
straat of buurt. Voor aanmelding of 
informatie kunt u contact opnemen 
met Marisa Grotens, 0612926206 of 
marisagrotens@gmail.com.

Zie ook www.gehandicaptekind.nl. 

Foto: Anne Weidinger Fotografie
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Kolderveen 50, 7948 NK  NIJEVEEN
M 06 54 93 76 21  T 0522 49 13 78  
E info@loonbedrijf-altena.nl

Uw adres voor:

.  Hout zagen, snoeien en snipperen

.  Stobben frezen

.  Grondverzetwerkzaamheden

.  Aanleg en onderhoud van riolering

.  Oogstwerkzaamheden 

.  Voederwinning

.  Slootonderhoud

.  Mestverwerking

.  Graslandvernieuwing

.  Uitgraven bouwkavels
 
Staat er iets niet bij?
Vraag ernaar, wij helpen u altijd!

Wie in december inkopen in Nijeveen doet, maakt kans op 
mooie prijzen tijdens de Decemberactie. Verzamel voor 
€ 50,00 aan kassabonnen, doe ze in de Decemberactie-
enveloppe en lever deze in bij een van de deelnemende 
bedrijven (zie ook de advertentie elders in het blad). Deze 
enveloppe is een lot geworden tijdens de Decemberactie-
Trekking. Je herkent de deelnemende bedrijven aan de 
‘blauwe’ poster. Veel succes! 

Met een hartelijk groet, Ondernemend Nijeveen 

Ondernemend Nijeveen deelt uit met Decemberactie 

Houd de facebookpagina van 
Ondernemend Nijeveen in de gaten 
voor actuele informatie. 

Prijsuitreiking decemberactie met 
bingo op 11 januari!
Noteer alvast in je agenda! 
Woensdagavond 11 januari is de 
prijsuitreiking van de Decemberactie. 
Ook spelen we dan de jaarlijkse, 
spectaculaire BINGO. Ga jij met één 
van die mooie prijzen naar huis? 20.00 
uur in dorpshuis ‘De Schalle’. Tot dan!

Wat voor snode 
plannen worden hier 
gesmeed? IJs- en 
Skeelerclub Nijeveen 
en ONdernemend 
Nijeveen slaan de 
handen ineen. 28, 
29 en 30 december 
gaat het gebeuren. 
Nieuwsgierig? 
Binnenkort meer info 
en blijf ons volgen op 
Facebook en Insta!

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

0522 255 449 | drukkerij@kleen.nl

Adverteren?
in De Kei Havelte, Uffelte, Havelterberg 
en Darp, De Molen in Nijeveen 
en De Koegang in Koekange? 
Vraag naar de combinatietarieven.
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Belangrijke informatie
HUISARTSENPRAKTIJK KOLDERVEEN, bereikbaar via tel: 0522-491224. Buiten kantoortijden is de huisartsenpost in Meppel 
bereikbaar voor uitsluitend spoedgevallen: 0900-1120112. Zie voor meer informatie www.kolderveen.nl

FYSIOTHERAPIEPRAKTIJK ’T OEVERTJE, praktijk voor fysiotherapie, manuele therapie en sportfysiotherapie
Oevertje 21, 7948 AD Nijeveen, tel. 492199, info@fysionijeveen.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.

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

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



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




