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telefoon 0522 255 449

De volgende Molen verschijnt op 7 april 2015.
Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk
dinsdag 31 maart e-mailen naar:
demolen@kleen.nl

www.kleen.nl

of inleveren bij / sturen naar Drukkerij Kleen
Noteboomstraat 68, 7941 XA Meppel
(Anonieme kopij kan geweigerd worden.)
Klachten bezorging: 0522 - 85 85 80

JAARCONCERT MUSETTA
Afgelopen vrijdagavond 6 maart was ons jaarlijks concert. Met een volle zaal hebben wij een succesvolle
avond beleefd met als thema: Muzikale Herinneringen. De leden hebben een eigen muzikale herinnering
ingebracht en naast de muziek werden deze herinneringen ondersteund met een stukje tekst en een filmpje
of foto’s welke afgebeeld werden op een groot scherm.
In het eerste blok kwamen diverse herinneringen aan bod, waarbij het wisselend vrolijk of emotioneel
beladen was. De balans hiertussen was goed, dankzij onze dirigent Arjan Pit werd aan de herinneringen
stuk voor stuk aandacht besteed.
Tijdens het tweede blok zijn er 3 jubilarissen gehuldigd: 35 jaar lid van de vereniging zijn Bertha Akse en
Teun Bakker. En zelfs 40 jaar lid is Jennie de Groot.
Ook werd er een indrukwekkend solostuk opgevoerd door Arjan Pit en Heleen Brand: Comptine d’un autre
été - l’Après-midi van Yann Tiersen.
Verder deed zanger Luuk Haaze uit Nijeveen een solostuk uit de musical Moeder ik wil bij de revue.
In de tweede pauze werden de prijzen verloot met als hoofdprijs een dinerbon ter waarde van € 100,- te
besteden bij Restaurant de Tipbrug in Meppel.
In het laatste blok kwam slagensemble Dynamic ons versterken bij Conquest of Paradise, waarbij er door
familie van de leden met fakkels door de zaal werd gelopen voor een speciaal effect. Ook werd er stilgestaan bij het nieuwjaarsconcert samen met het NJAO en Accordeonvereniging Allegro uit Linde, afgelopen
11 januari. Foto’s van dit evenement werden getoond tijdens het spelen van One Moment in Time van
Whitney Houston.
Het was een zeer geslaagde avond. Bedankt allen voor uw komst en hopelijk tot volgend jaar!

BOEKENMARKT IN NIJEVEEN
Omdat de telefoon steeds rinkelt en men vraagt: ”Wanneer is er weer boekenmarkt?”, hierbij alvast de
datum: zaterdag 18 april van 10 tot 15 uur op het terrein van de Hervormde kerk in Nijeveen. Toegang
gratis. Voor meer informatie www.stichtingbarbara.nl.
Stichting Barbara

Als u kiest voor vakmanschap!

Lute

Bijker Bouw
lutebijkerbouw@live.nl

05 22 49 20 19
06 50 20 40 08

Energieweg 13
7948 NT Nijeveen
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DE MOLEN
De Huiskamervraag
Waar of niet waar?
De beste plek in de gemeente Meppel om te wonen is Nijeveen!
DORPSVISIE NIJEVEEN 2015 – 2025 !!!
Op initiatief van de Dorpsvereniging Nijeveen (DVN) en onder regie van de Stuurgroep Dorpsvisie
ontwikkelt het dorp in de komende maanden plannen en projecten die gericht zijn op het behouden
en versterken van de leefbaarheid van en in Nijeveen.
Veel komt op ons af als gevolg van nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij, bijvoorbeeld in de
zorg, het onderwijs, de werkgelegenheid, voor duurzame energie, enzovoort.
In overleg met vertegenwoordigers van een aantal verenigingen uit Nijeveen is gekozen voor de
volgende thema’s (met enkele voorbeelden):
- zorg, ouderenzorg, mantelzorg:
hoe staat het Kerspel er voor over twee jaar?
- energie, duurzaamheid:
gaan we samen energie inkopen? Of zonnecellen en windmolens plaatsen?
- economie, detailhandel, ondernemerschap:
verdwijnt de werkgelegenheid over tien jaar of staan we juist sterker?
- veiligheid, leefbaarheid, verkeer:
wordt het drukker op de Dorpsstraat, met landbouwverkeer?
- sport en recreatie:
komt er één grote sportorganisatie; komen er bijv. toch kanoroutes?
- buitengebied, landbouw:
wordt het buitengebied een natuurgebied?
- wonen, leefomgeving:
zijn er straks wel voldoende jongeren- en ouderenwoningen en waar?
- scholen, onderwijs, cultuur, jeugd:
is er nog maar één school over acht jaar? Is er voldoende te doen?
Bij de ontwikkeling van plannen en projecten willen we de bewoners van Nijeveen maximaal betrekken. We hebben financiële steun van de gemeente, maar zijn voor de verdere uitwerking op onszelf
aangewezen, gesteund door een extern bureau. Het gaat dus niet óver u, maar wel vóór u en vooral
ook dóór u!
Wij gaan werken met werkgroepen per thema. Op 7 april willen we graag van u horen welke plannen
er in Nijeveen zouden moeten worden opgepakt *). Uiteraard kunt u daar ook na 7 april met ons over
meepraten in de werkgroepen. Graag zelfs!
Het belooft een interessante avond te worden: alle ideeën worden genoteerd, maar u bepaalt zelf
wat er daarna mee gaat gebeuren. Zodoende wordt de betrokkenheid van de bewoners van Nijeveen
maximaal benut.
Wij zien u graag in ons Dorpshuis de Schalle op dinsdag 7 april 2015.
Inloop						: vanaf 19.30 uur
Opening en start van het interactieve overleg : 20.00 uur
Einde 						: 22.00 uur
Gespreksleider: Jan Willem Wolf, onze reisleider in dit project. (www.janwillemwolff.nl)

*) U kunt ideeën ook al vast aanmelden op de website: www.dorpsverenigingnijeveen.nl
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URZO
WONINGINRICHTING
Damesmode
Slaapcomfort
PROJECTINRICHTING
Bedrijfskleding

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECTSTOFFERING

Kruisstraat
6
Regenkleding
7941 AN
Meppel
Huishoudtextiel
ingang
tel.Noteboomstraat
05220 - 61022
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

20 JAAR DE VEURDEALE
Koekeloeren bij de Veurdeale
Op 28 en 29 maart van 11.00 tot 17.00 uur zet uitspanning De Veurdeale al haar deuren open.
Naast het bekijken van de appartementen maakt u kennis met een aantal leuke bedrijven. Ook is er een
proeverij, natuurlijk verzorgd door De Veurdeale.
Verder is er een prijsvraag, waarmee u een overnachting in één van onze appartementen (inclusief ontbijt)
kunt winnen!
Ook de kinderen worden niet vergeten. Zij kunnen zich o.a. laten schminken en zich heerlijk uitleven op
het springkussen!

Historisch lage hypotheekrente!
In 2014 is de hypotheekrente gedaald naar een historisch laag niveau. De daling zet zich tot op dit
moment door. Op dit moment ligt de 10-jaarsrente onder NHG ruim onder de 3%. Een goed moment
dus om een (eerste) woning aan te kopen, of om uw hypotheek over te sluiten.
De historisch lage hypotheekrente valt samen met het tevens zeer lage prijspeil van woningen. Daar
profiteren met name de starters van. De starters zijn aan zet: koopwoningen zijn nog
nooit zo betaalbaar geweest, terwijl huren steeds duurder wordt.
Wat u altijd mee moet nemen in uw overwegingen: De hypotheekrente is slechts onderdeel van een
totaal hypotheekadvies. Kijk altijd ook naar de voorwaarden van de geldverstrekker.
Onze hypotheekafdeling, bestaande uit Robin de Haan, Nathalie van Haarst en Simone Post, staan
u graag te woord.

Nijverheidsweg 15 7948 NE Nijeveen Tel. 0522-490094 Postbus 126 7940 AC Meppel www.faberadviseurs.nl
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Burgemeester Nijsinghweg 24 - Ruinerwold
Vraagprijs:

€ 199.000,- k.k.

Keurig onderhouden vrijstaand woonhuis met aangebouwde
garage, gelegen op een fraaie hoeklocatie met vrij uitzicht.
Gebouwd in 1965 en in 1972 vergroot met een garage/berging. Achter de woning, aan de zuidkant, ligt een besloten
tuin. Het perceel is 343 m² groot.

Ook bij onderstaande woningen bent u op zaterdag 28 maart van harte welkom!
NIJEVEEN
Binnenveen 30
De Wilgen 28
De Veurdele 111
Lijsterstraat 12-A
Merelstraat 4
Dr. v.d. Bergstraat 10
Leeuwerikstraat 20
Binnenweg 54
Gruttostraat 3
Griftestuk 24
Schoutstraat 25
Dorpsstraat 94
A. Keijzerlaan 13
Dorpsstraat 80

Vraagprijs: € 246.000,- k.k.
Vraagprijs: € 209.000,- k.k.
Vraagprijs: € 289.000,- k.k.
Vraagprijs: € 287.500,- k.k.
Vraagprijs: € 217.500,- k.k.
Vraagprijs: € 215.000,- k.k.
Vraagprijs: € 209.000,- k.k.
Vraagprijs: € 216.000,- k.k.
Vraagprijs: € 352.000,- k.k.
Vraagprijs: € 286.000,- k.k.
Vraagprijs: € 217.500,- k.k.
Vraagprijs: € 369.000,- k.k.
Vraagprijs: € 365.000,- k.k.
Vraagprijs: € 417.500,- k.k.

MEPPEL
Tuinweg 70
Timorstraat 23
Pr. Hendrikkade 56
J. Israelsstraat 8
Breitnerhof 34

Vraagprijs: € 225.000,- k.k.
Vraagprijs: € 145.000,- k.k.
Vraagprijs: € 165.000,- k.k.
Vraagprijs: € 158.500,- k.k.
Vraagprijs: € 129.000,- k.k.

RUINERWOLD
Burg. Nijsinghweg 24

Vraagprijs: € 199.000,- k.k.

WANNEPERVEEN
Weth. Vosstraat 92

Vraagprijs: € 179.500,- k.k.

KOEKANGE
De Berken 9

Vraagprijs: € 205.000,- k.k.

NAGELE
Schokkerhaven 18

Vraagprijs: € 259.000,- k.k.

RUINEN
Witteveen 20-K

Vraagprijs: € 157.500,- k.k.

Kom zonder afspraak en geheel
vrijblijvend een kijkje nemen!

Heeft u vragen? Bel ons op 0522-259911 of email naar info@oostergetel.nl

4

DE MOLEN

Klussenbedrijf

"Klusjes & Zo"

Jan Bouwknegt

Voor al uw praktische klussen in en om het huis

Dorpsstraat 4
Nijeveen
www.jaboschilderwerken.nl

Gert Strijker, Van Veenlaan 21, 7948 AB Nijeveen
Tel: 0522-492099 of 06-51384374

STICHTING WELZIJN OUDEREN NIJEVEEN
Op een mooie voorjaarsdag vond de spelletjesdag van Welzijn Ouderen Nijeveen plaats. De deelname was
wederom geweldig. Met ruim 70 personen hebben we een mooie dag gehad. Iedereen heeft weer genoten
van de spelletjes en het heerlijke chinese buffet. Na afloop van alle inspanningen waren er natuurlijk ook
weer de prijsjes.
UITSLAGEN:
Klaverjassen:
Rummicub:
1. Jans Andriessen
7602 punten
1. Lummie Voerman
2. Jolle Adema		
7169 punten
2. Minie Huizinga
3. Jaap Benak		
7003 punten
3. Hennie Maat
4. Renske Dijkstra
6748 punten
Bridge:
5. Jennie van Elven
6531 punten
1. Bertus Scheper en Marius Benak
71,25%
Jokeren:
2. Ge Schiphorst en Truus Hoving
52,50%
1. Tineke ter Heide
48 punten
2. Truus van Rossum
57 punten
3. Aaltje Nijmeyer
59 punten

MEPPEL CITY RUN DONEERT HARDLOOPSHIRTS AAN WEESKINDEREN
De afgelopen week zijn shirts van de Meppel City Run uit 2013 en 2014 uitgereikt aan weeskinderen in Malawi. Vrijwilliger van de Meppel City Run Robert Groenink heeft het idee onder de aandacht gebracht bij het
bestuur van de Meppel City Run. Dit heeft ertoe geleid dat de shirts in Malawi uitgereikt konden worden.
Voorzitter Wiebo Walstra: ‘Toen de vraag werd gesteld of we onze overgebleven hardloopshirts van voorgaande edities beschikbaar wilden stellen om uit te delen aan kinderen in Malawi hebben we niet lang
hoeven nadenken. We hopen dan ook dat ze er nog heel lang plezier van zullen hebben.’
Een gedeelte van de shirts zijn uitgedeeld aan weeskinderen in de kerk Apostolic Faith Mission in de plaats
Dyeratu. Een ander deel van de shirts zijn uitgedeeld in plaats Saloumiji.
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- Volledige verzorging van uw administratie
- Indienen belastingaangiften
- Fiscaal advies en begeleiding
- Samenstellen van jaarrekeningen
Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek:
Het Weeme 7, 7948 AZ Nijeveen, Tel. 0522-492211
E-mail: info@gruppen-administratie.nl
Website: www. gruppen-administratie.nl

UITVOERING THE CRUCIFIXION OPNIEUW IN KOLDERVEEN
Het Projectkoor Kolderveen, zal dit jaar opnieuw The Crucifixion gaan uitvoeren. In overleg met de Hervormde kerk in Kolderveen vindt dit jaar de uitvoering plaats op vrijdag 3 april 2015, aansluitend aan de
Viering van het Heilig Avondmaal dat om 19.30 uur begint. In deze dienst gaat voor Ds. J. Stap.
The Crucifixion beschrijft de kruisiging en is op muziek gezet door de bekende Engelse componist John Stainer.
Het koor bestaat uit 30 leden en staat onder leiding van Johan Rodenhuis en wordt op de piano begeleid
door Ruth Pos.
Zij begeleidt tevens op het orgel de samenzang in de dienst, die vooraf gaat aan de uitvoering.
De solisten zijn Piet Speelman - tenor en Paul Eshuis - bas. Daarnaast werken de koorsolisten Fred Zweistra
(tenor) en Gerrit Snijders (bas) mee. Naast de orgelbegeleiding zullen ook een paar instrumentalisten medewerking verlenen. Anneke Rosier - viool; Pieter Nonhebel - viool; Anja Winters - sopraansax; Henk Knol
- dwarsfluit; Robbert Winters - trompet; Bart-Jan Winters - trompet.
Aan het eind van de dienst zal er een collecte worden gehouden.
Het koor is verder gevraagd om The Crucifixion uit te voeren op woensdag 1 april in de Hervormde kerk
in IJhorst om 20.30 uur en op 2 april in de Clemenskerk in Havelte, om 19.30 uur waar het deel uitmaakt
van de Paascyclus. Van harte aanbevolen!
De werkgroep

NIEUW TELEFOONNUMMER DIERENBESCHERMING DRENTHE
Sinds kort zijn de Dierenambulances in Drenthe en het regiokantoor van de Dierenbescherming Drenthe
alleen nog bereikbaar via het nummer 088-8113360.
Naar aanleiding van de landelijke fusie van de Dierenbescherming hebben de Dierenambulances en het
regiokantoor van de Dierenbescherming Drenthe een nieuw telefoonnummer gekregen. Dit wordt gedaan
om de professionaliteit en dienstverlening van de Dierenambulances te verbeteren. Wilt u een melding
maken van een mishandeld of verwaarloosd dier? Bel dan het landelijke meldpunt: 144!

•
•
•
•
•

Schoonheidsinstituut
Acne behandelingen
Massages
Zonnestudio

Voetreflexologie
Bach Bloesem Remedies
Voedingsadviezen
Pedicurebehandelingen
Kadobonnen
Voor vergoedingen: zie website

IPL ontharing
Elektrisch ontharen
Gewichtsconsulent
Bijouterie

Jeannette Bouwknegt
Dorpsstraat 16, Nijeveen ~ 0522 – 49 23 15
www.beau-nette.nl ~ info@beau-nette.nl

Meer informatie?
Ada Beenen 0522 492151; adabeenen@home.nl
of bekijk onze website, www.balansnatuurgeneeskunde.nl
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COÖRDINATOR GEZOCHT
De afdeling Meppel e.o. van Humanitas zoekt een enthousiaste vrijwilliger voor de coördinatorfunctie van
de werkgroep Steun aan Ouders.
Deze werkgroep biedt gezinnen met jonge kinderen een luisterend oor en steun bij de opvoeding.
De vrijwilligers hebben ervaring met opvoeden en zijn door Humanitas geschoold.
De coördinator zorgt o.a. voor kennismakingsgesprekken met de deelnemers, koppeling van een vrijwilliger
en een deelnemer en verzorgt regelmatig groepsbijeenkomsten met de vrijwilligers.
De coördinator en de vrijwilligers worden ondersteund door het afdelingsbestuur en een professionele
kracht van de landelijke vereniging.
Voelt u zich aangesproken of wilt u meer informatie dan kunt u bellen met de secretaris (0522-443210) of
mailen naar meppel@humanitas.nl.

JAARVERGADERING VAN DE DORPSVERENIGING
Het bestuur van de Dorpsvereniging nodigt hierbij de leden uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Deze vergadering zal in de Schalle gehouden worden op 15 april a.s. van 20.00 tot 22.00 uur. Tijdens
de vergadering worden de plannen van het bestuur besproken. Na afloop is er gelegenheid om nog gezellig
samen iets te drinken.
Binnenkort zal het jaarverslag thuis bezorgd worden en wordt de jaarlijkse contributie van € 5,- geïnd. Bent
u nog geen lid? Dat kan natuurlijk geregeld worden! Via onze website www.dorpsverenigingnijeveen.nl of
stuur een mail naar onderstaand adres. De Dorpsvereniging behartigt de belangen van alle inwoners van
Nijeveen! Elk lid is welkom, tot ziens op onze jaarvergadering.
Het bestuur van DVN
cjmasteling@hetnet.nl
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HET TOERNOOI-SEIZOEN IN VOLLE GANG
Voor de jeugdspelers van BV Nijeveen is het toernooi-seizoen in volle gang. Zo reisden de badmintonners
naar Hoorn, Emmen, IJsselmuiden, Leeuwarden, Drachten en Den Helder.
De mini’s hebben in IJsselmuiden hun eerste enkelspel-toernooi gespeeld. Na een paar dubbeltoernooien
weer een nieuwe ervaring.
De spelers die al wat langer badmintonnen hebben het Drie Provinciën Circuit-toernooi van Leeuwarden
bezocht en zijn met behoorlijk wat prijzen naar huizen gegaan:
Benjamin: 			
2e prijs jongensenkel U11 (< 11 jaar)
Peter (en Thijmen van BC GO): 1e prijs jongensdubbel U15
Karst (en Luc van BC Dwingelo): 2e prijs jongensdubbel U17
Maaike: 			
2e prijs meisjesenkel U13
Jorine: 				
2e prijs meisjesenkel U17
Esmé: 				
1e prijs meisjesenkel U19
Maaike en Tessah: 		
1e prijs meisjesdubbel U11/U13
Iris en Isa: 			
1e prijs meisjesdubbel U15
Esmé en Jorine: 			
1e prijs meisjesdubbel U19
Enkele spelers van BV Nijeveen zijn naar één of meerdere toernooien van het landelijk Junior Master Circuit
afgereisd. Deze werden gehouden in Hoorn, Den Helder en Drachten. Gijs heeft samen met dubbelpartner
Robin van BV Almere in Drachten de 1e prijs in het jongensdubbel U13 behaald.
Tenslotte hebben 2 jeugdspelers afgelopen weekend deelgenomen aan het senioren-toernooi in Emmen.
Helaas niet in de prijzen gevallen, maar ook zij zijn weer een ervaring rijker.
Behalve voor de jeugd, worden er voor senioren ook allerlei toernooien in de regio georganiseerd. BV
Nijeveen organiseert ook zelf een toernooi en wel op zaterdagavond 18 april. Badmintonners uit de hele
regio kunnen zich voor het “COOP Mix Toernooi” aanmelden.

Nijverheidsweg 10
7948 NE Nijeveen

tel. (0522) 49 26 80
fax (0522) 49 26 74

info@kroesnijeveen.nl
www.kroesnijeveen.nl

Ervaar de ‘Kroes Experience’ op www.kroesnijeveen.nl
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Klussenbedrijf

H.W. Hopman
Uw adres voor:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Voor al uw (ver)bouwklussen
binnens- en
buitenshuis
Voor al uw (ver) bouwklussen
binnen
en buitens huis
Timmerwerk – Tegelwerk – Stucwerk

Bel voor een vrijblijvende offerte
Timmerwerk
| Tegelwerk | Stucwerk

Herwin Hopman Nijeveensebovenboer 4
7948 LG Nijeveen
tel 06 – 2158 1981

Bel voor een vrijblijvende offerte

Herwin Hopman
Nijeveensebovenboer 4 | 7948 LG Nijeveen
Tel. 06 - 2158 1981

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!
Kolderveen 50, 7948 NK NIJEVEEN
M 06 54 93 76 21 T 0522 49 13 78 F 0522 49 28 47
E info@loonbedrijf-altena.nl

www.klussenbedrijf-hwhopman.nl

Agenda
24 maart
25 maart
26 maart
26 maart
27 maart
27 maart
28 maart
28 maart
28 maart
28-29 maart
31 maart
1-2 april   	
3 april
3 april 	
4 april
4 april
5 april
6 april
7 april
7 april
8 april
9-10 april
11 april
15 april
15 april
17 april

De Molen nr. 6
Klaverjassen en jokeren - Supportersvereniging SVN’69 – aanvang 20.00 uur
5-jarig jubileum Salon99
Vrouwen van Nu ledenavond, Mevr. Buiter bekkenzorgcentrum
Open Dag NTC Tussenboerslanden
Nationale pannenkoekendag
Passie- en Pasenuitvoering T.O.G. - Herv. kerk - 19.30 uur
Bingo - Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
Fries toneelspel - De Schalle - 20.00 uur
Open Deuren De Veurdeale - 11.00-17.00 uur
Informatieavond ‘Ik leer leren’ - Comm. Gaarlandtschool - 19.30 uur
Krentenbroodactie van muziekvereniging “Euphonia” - tussen 17.00 en 21.00 uur komen wij bij u langs
Samenkomst Herv. kerk
Uitvoering The Crucifixion; Projectkoor Kolderveen - Hervormde kerk Kolderveen - aanvang 19.30 uur
Rommelmarkt Dos’46 - Evenemententerrein - 13.00 uur
Open Atelier Hillie Knol van 11.00 -17.00 u. J.Nijmeijerlaan 8 Nijeveen
Open Atelier Hillie Knol van 11.00 – 17.00 u.
PaasfestEIn Supportersvereniging SVN’69 - Clubhuis SVN’69 - aanvang 13.00 uur
De Molen nr. 7
Dorpsvisie Nijeveen - De Schalle - 20.00 uur
Klaverjassen en jokeren - Supportersvereniging SVN’69 – aanvang 20.00 uur
Twee Recht Twee Averecht - De Schalle
SVN’69 1 - SJS 1 - Sportpark De Tussenboerslanden te Nijeveen - 14.30 uur
Passage ledenavond, met ouderwetse spelletjes
Jaarvergadering van de Dorpsvereniging - de Schalle - 20.00-22.00 uur
Filmavond; Les femmes du 6e étage - De Schalle - 20.00 uur

Elke dinsdag
		
Elke woensdag

Koersbal - De Schalle - 13.30 uur
Klaverjassen en jokeren, georganiseerd door Welzijn Ouderen - biljartzaal De Schalle
55+gymnastiek - Dorpshuis De Schalle - 10.30-11.15 uur
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Volg De Molen op Facebook
www.facebook/demolen.nijeveen

KRENTENBROODACTIE MUZIEKVERENIGING “EUPHONIA”
De Nijeveners zijn er mee vertrouwd: de krentenbroodactie van muziekvereniging Euphonia, zo vlak voor
de Pasen. Een kreet van ‘O ja, krentenbrood’, is dan een veel gehoorde uitlating in de straten van het dorp.
We gaan weer met de gehele vereniging het dorp door om zoveel mogelijk krenten- of rozijnenbroden
of krentenbroden met spijs te verkopen. Op deze manier probeert de muziekvereniging haar bestaan te
financieren en nieuwe partituren & muziekinstrumenten aan te schaffen en te onderhouden. Want de
muziekvereniging groeit met nieuwe leden van alle leeftijden.
Traditiegetrouw komen we in de dagen voor Pasen bij u langs de deur voor onze jaarlijkse krentenbroodactie.
Op woensdag 1 april en donderdag 2 april kunt u de leden ’s avonds tussen 17.00 tot 21.00 uur bij u aan
de deur verwachten. Evenals voorgaande jaren zijn de prijzen van onze broden:
een krenten- of rozijnenbrood € 5,00 en een krentenbrood met spijs € 5,50.
Wij hopen op net zo’n geslaagde actie als vorig jaar. Tot gauw bij U aan de deur.
Muziekvereniging “Euphonia”
www.euphonia-nijeveen.nl

Marktslager

RIJKEBOER
Aanbiedingen

Tel. 06 543 720 73

dA advertentie
involledige
De Molen
op woensdagmorgen en -middag en vrijdagmiddag
Ook voor
voetverzorging bij u thuis!
’s morgens van 8.00 tot 12.30 uur
dA
advertentie in De Molen
-------------------------------------------------------------en ’s middags van 14.30 tot 17.30 uur.
-------------------------------------------------------------kst PvdA advertentie in De Molen
Milde lady burgers 4 x 150 gram 498
Medisch pedicure

--------------------------------------------------------------------

Inloopcafé
Inloopcafé
Inloopcafé

Varkensfiletschnitzels
2 smaken

Eerlijk, echt en puur.
www.friberne.nl

Boeren procureur

Zaterdag 4 april van 10.30-12.00 uur
Zaterdag 4 april van 10.30-12.00 uur
Stads
Café van
Oasis
Kerkplein uur
Zaterdag
4 april
10.30-12.00

Om en om bakken

Stads Café Oasis Kerkplein

Gehaktballen

Stads Café Oasis Kerkplein

U bent
welkom!
U bentvan
van harte
harte welkom!
Vertel
wat
leeft bij
bij uuen
u in
in buurt.
de buurt.
Vertel
onsons
wat
ererleeft
enbijbij
u de
U bent van harte welkom!
Vertel ons wat er leeft bij u en bij u in de buurt.
tekst centreren

498

Varkensvlees van het friese kruidenvarken.
Slavinken

entreren
ertype: Verdana
tste
2 regels cursief
Verdana
entreren
egels cursief

500 gr

om zelf te braden

10

4 x 125 gr

398

500 gr

398

4 x 150 gr

498

DE MOLEN

Jos Huls Timmerwerken is gespecialiseerd in het
produceren van houten kozijnen, ramen en deuren
voor zowel nieuwbouw, verbouw en renovatie.
Ook maken wij (geprofileerd) lijstwerk, ambachtelijk
restauratiewerk en houtsnijwerken.

Wat kunnen wij voor u verzorgen:
l Kozijnen, ramen en deuren l Alle voorkomende houtwerking in de
bouw l Lijstwerk, profileerwerk en balustrades l Interieur kasten en
aftimmerwerk l Behandeling van hout in onze spuiterij
l Inbraak-preventie aan uw woning volgens PKVW.

Nam-weg 1 - 7948 NA Nijeveen
T. 0522 - 85 55 77 M. 06 - 253 521 99
E. info@joshulstimmerwerken.nl

www.joshulstimmerwerken.nl

MATER DOLOROSA
Op Goede Vrijdag 3 april, 19.30 uur wordt in de herv. Kerk van
Nijeveen stil gestaan bij het beeld van de Mater Dolorosa, de treurende moeder. Hiermee wordt Maria, de moeder van Jezus bedoeld,
die haar zoon verloor aan de dood. In de kunst vinden we talloze
verbeeldingen van de Mater Dolorosa, staande bij het kruis of met
haar dode zoon op schoot.
Bekend is ook het Stabat Mater Dolorosa, een oude tekst die veelvuldig op muziek is gezet.
Op Goede Vrijdag bent u van harte welkom in een samenkomst met
muziek, beeld en verhalen waarin het gaat over de Mater Dolorosa
van toen, maar ook over moeders en vaders van nu, die een kind als soldaat de
oorlog in moesten sturen,
Het lijden en sterven van Jezus
belicht door de ogen van zijn moeder,
verloren door een ziekte of ongeval of op een andere manier moe(s)ten loslaten.

Mater Dolorosa

en verhalen over moeders en vaders
die hun kind moesten loslaten

Ds. Marjan van Hal

Leidraad: tekst, muziek en afbeeldingen
van het Stabat Mater Dolorosa

ROMMELMARKT DOS’46

Herv. kerk Nijeveen
Op zaterdag 4 april 2015 houdt de korfbalvereniging DOS’46 haar jaarlijkse rommelmarkt.
Goede
Vrijdag
3 aprilom
, 19.30
uur
Deze wordt gehouden op het evenemententerrein tegenover sporthal De Eendracht
en,begint
13.00
uur.
Wij komen op zaterdagmorgen 28 maart 2015 bij U langs om de spullen, die U aan ons mee wilt geven,
op te halen. Wij verzoeken U, i.v.m. de afvalverwerking, die wij grotendeels zelf moeten betalen, geen
bankstellen, matrassen, grote wandmeubels of grof vuil aan te bieden maar alleen bruikbare spullen, die
voor de verkoop geschikt zijn.
Voor eventuele vragen hierover kunt U kontakt opnemen met:
K.Vochteloo, tel.0522-491980 of J.Venema, tel.0522-491737.
K.V. DOS’46
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Pagina 2

Het adres voor:
* schilder- en sauswerkzaamheden
* ramen schoonmaken
* goten schoonmaken
* trespa schoonmaken
klussen
in en om het huis
*
* reinigen van stoepen met hoge druk

Wij beschikken over een eigen werkplaats waar kozijnen,
ramen en deuren op maat gemaakt worden.
Dit kan naar wens behandeld worden in onze spuiterij.

08:18

W&W

07-03-2008

Laat ook uw zonnepanelen
goed en betrouwbaar
schoonmaken

Uw specialist in houtbewerkingen

10321 - Kalenderkaart

Raadhuislaan 30, Nijeve
en
Tel. 0522 - 491 134
06 - 4845 8935 / 06 - 25
0 60 194
info@wenwglazenwasse
rsnijeveen.nl

DE MOLEN
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APK écht voor een vaste lage prijs

Waar u uw Toyota ook gekocht heeft
Onze APK is echt ‘all inclusive’. Wij rekenen geen extra kosten voor afmelding of een emissietest.
De APK keuring staat los van het onderhoud van uw Toyota. Er worden geen andere werkzaamheden
verricht en dus ook geen extra kosten gemaakt, tenzij uw auto niet aan de keuringseisen blijkt te
voldoen. In dat geval vragen wij altijd eerst uw toestemming om de reparatie uit te mogen voeren.

Wij zorgen dat uw Toyota een echte Toyota blijft

Van der Linde Meppel

Veelzijdig in
grafische communicatie
van concept
tot afwerking

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
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www.kleen.nl

Meppel, Blankenstein 290, 0522-491258

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

DE MOLEN
REGIONALE VOORLEESWEDSTRIJD 2015
				
Op woensdag 18 maart is de regionale voorleeswedstrijd van de gemeente
Meppel geweest. De winnaar van deze ronde is geworden: Karina Hormann van de Akker. Zij las voor uit “Het grote boek van Madelief” van de
schrijver Guus Kuijer.
Elf voorleeskampioenen van basisscholen in de gemeente Meppel/Nijeveen
zijn met elkaar de strijd aangegaan om kampioen te worden van hun gemeente. Er werd onder meer voorgelezen uit de boeken van Mirjam Mous,
Janneke Schotveld, Evert Hartman en Roald Dahl. Het was een spannende
wedstrijd aangezien het niveau van de kandidaten dicht bij elkaar lag.
De jury bestond uit Mariska van Dijk, Marinka Koopman en Arend Compagner. De presentatie was in handen van Danielle Baljuw in de gedaante
van “Danni”.
De Nationale Voorleeswedstrijd is een wedstrijd voor de kinderen van de
twee hoogste groepen van de basisschool. Het is een initiatief van Stichting
Lezen in samenwerking met stichting CPNB en de Vereniging van Openbare Bibliotheken. Deze organisaties willen hiermee op een leuke manier aandacht vragen voor lezen, leesbevordering en het kinderboek.

CREATIEF CAFÉ
Ben je graag creatief bezig?
Vind je het leuk om samen bezig te zijn? Anderen te ontmoeten en ideeën te delen?
Dan is het Creatief Café misschien iets voor jou! Het wordt gehouden in het atelier van BIJ IK Ont-moet-ting
en BewustZijn. Je neemt je eigen werkstuk en materialen mee* en geniet van het gezelschap van anderen.
Openingstijden:
- elke 3e zondagmiddag van de maand van 14.00-16.30 uur
- elke eerste zaterdagavond van de maand van 19.30-22.00 uur
- elke dinsdag van 10.00-12.30 uur en van 14.00-16.30 uur
BIJ IK vraagt € 5,00 per keer. Je krijgt dan 2 consumpties + iets lekkers.
Je kunt een knipkaart kopen voor € 50,= en daarop kun je 11 keer een dagdeel komen.
* kaarten maken, breien, haken, kleuren, schilderen e.d... alles wat geen (geluids)overlast voor anderen
veroorzaakt.
BIJ IK - Ont-moet-ting en BewustZijn 0522 259308 06 1706 7004
Dorpsstraat 66, 7948 BT Nijeveen info@inekeknol.nl www.bij-ik.nl

ALWEER HET DERDE NIJEVEENSE PAASFESTEIN
Op 2e Paasdag, maandag 6 april, organiseren wij alweer het derde Nijeveense PaasfestEIn voor ALLE
kinderen (en volwassenen) van Nijeveen. Je hoeft dus geen lid te zijn. Iedereen is welkom en er zijn geen
kosten aan verbonden! Ook dit jaar zijn de hoofdactiviteiten het Paaseierenzoeken voor de allerkleinsten
tot en met de kinderen van groep acht en het Nijeveens Kampioenschap eieren gooien voor volwassenen
en kinderen vanaf de middelbare school. Daarnaast zijn er nog veel meer dingen te doen. Zo kun je eieren
beschilderen, kleuren en je kunt je laten schminken.
Natuurlijk zijn er mooie prijsjes te winnen, maar het gaat eerst en vooral om de gezelligheid! Heb je wel
eens zin in een andere invulling van 2e Paasdag, kijk dan om je op te geven op www.sv-svn69.nl of stuur
direct een mail naar voorzitter@sv-svn69.nl.
Wie Herkent de Haas?
We hebben een aantal goede bekenden vermomd als haas. Weet jij wie het zijn? Raad het als eerste en
haal je prijs op tijdens het PaasfestEIn. Ook zo nieuwsgierig? Vind ons leuk op facebook en speel mee!
Supportersvereniging SVN’69
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Gegarandeerd
de beste
DE MOLEN
onderhoudsspecialisten
voor uw huis!
Gegarandeerd
de beste
Voor uw schilder- en onderhoudswerk zijn wij als AFerkend bedrijf de besteonderhoudskeuze. Als gekwalificeerde
onderhoudsspecialist werken wij als enige volgens de
garanties en leveringsvoorwaarden overeengekomen met
specialisten
de Consumentenbond en Vereniging
Eigen Huis. Zo bent
u gegarandeerd van het beste resultaat. Met permanent
voor
uw huis!
klantentevredenheidsonderzoek
en periodieke
technische

Pasen
Onze winkel is
weer royaal
gevuld met
opgemaakte
Paaseieren,
chocolade
Paashazen,
bonbon eitjes,
Paaschocolade en
nog veel meer.
www.chocoladenzo.nl

Schildersbedrijf

J. Oedzes

Hier kan uw naam staan.

Binnenveen 1, 7948 DB Nijeeen, tel. 491257

Gegarandeerd AF

Daar kunt u blind op vertrouwen.

06-25190868

IN COMBINATIE MET

Doe mee aan ons klantentevredenheidsonderzoek en maak kans op een jaarabonnement van een woonblad naar keuze!

info@chocoladenzo.nl

De AF-Erkenningsregeling is een initiatief van FOSAG - Ondernemersorganisatie
schilders-, onderhouds-, metaalconserverings- en glasbranche.

BARELDS

SCHILDERWERKEN
Hier
kan uw naam staan.

Winkel: Ma t/m zat geopend van 9:00 tot 18:00
(Workshops & Demonstraties op afspraak)

Doe mee aan ons klantentevredenheidsonderzoek en maak kans op een jaarabonnement van een woonblad naar keuze!

SALON99 VIERT 5-JARIG JUBILEUM
Donderdag 26 maart 2015 is het 5 jaar geleden dat Salon99 Skin Care haar deuren
heeft geopend. Begonnen in Nijeveen met een salon aan huis en bijna anderhalf
jaar geleden verhuisd naar de Woldstraat Meppel. Bij een jubileum horen leuke
activiteiten, daarom op 26 maart het O.P.I.-event en op 10 april het Skinbar-event.
O.P.I.-Event met theeproeverij
Donderdag 26 maart tussen 17.00 en 21.30 organiseert Salon99 een O.P.I.-event met een bijzondere theeproeverij. Bezoekers maken kennis met de handverzorgingsproducten van O.P.I. en er kan gratis gebruik
worden gemaakt van nagels lakken of een mini-manicure (Quick fix hands treatment). Bij aankoop van
O.P.I.-producten krijgen de bezoekers 10% korting.
Bijzonder bij dit event is de theeproeverij van het nieuwe beauty-thee merk Téadoro. Met de filosofie
‘Schenk jezelf het beste’ ontwikkelt Téadoro thee en kruidenmelanges. Dit theemerk is niet alleen heerlijk
om te drinken, maar levert ook een waardevolle bijdrage aan het lichaam en de huid.
Skinbar-event
Voor de huidbewuste vrouw organiseert Salon99 op vrijdag 10 april een Skinbar-event met workshops.
Tijdens een gezellige en ontspannende workshop kunnen producten van Dermalogica worden geprobeerd,
getest en ervaren. Tijdens de workshop wordt de huid in kaart gebracht door Face Mapping huidanalyse.
Daarna wordt de deelnemers stap voor stap geleerd hoe de huid het beste verzorgd en onderhouden kan
worden. Tijdens de workshop wordt ook kennis gemaakt met Power Bright, een nieuw product om de huid
te verhelderen en pigment aan te pakken.
De workshop, die twee uur duurt, start om 9.30 uur, 12.30 uur en 14.30 uur. Per workshop is er plek voor 4
tot 6 deelnemers en per deelnemer zijn de kosten € 7,50, indien na de workshop producten worden aangeschaft worden deze kosten in mindering gebracht. Opgave voor de workshop kan via info@salon99.nl
of telefonisch via (0522) 853 809.
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Rooie Donders, Dok architecten.

Voor uw schilder- en onderhoudswerk zijn wij als AFerkend bedrijf
de beste keuze.
Gegarandeerd
AF Als gekwalificeerde
onderhoudsspecialist werken wij als enige volgens de
Daar kunt u blind op vertrouwen.
garanties en leveringsvoorwaarden overeengekomen met
de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis. Zo bent
AF-Erkenningsregeling is een initiatief van FOSAG - Ondernemersorganisatie
uDegegarandeerd
van het beste resultaat. Met permanent
schilders-, onderhouds-, metaalconserverings- en glasbranche.
klantentevredenheidsonderzoek en periodieke technische
inspecties wordt onze kwaliteit constant onder controle
gehouden! www.af-erkend.nl - 0800-0231412

Rooie Donders, Dok architecten.

Kolderveen 30A, Nijeveen

inspecties wordt onze kwaliteit constant onder controle
gehouden! www.af-erkend.nl - 0800-0231412

DE MOLEN

Uw testament up to date?
Doe de GRATIS test!
Ga naar testamenttest.nl
maak een vrijblijvende en kosteloze afspraak

Stationsweg 54 - Meppel | T (0522) 25 27 21 | info@lever.nl

STICHTING WELZIJN OUDEREN NIJEVEEN - ZONNEDAGTOCHT
Nadat vorig jaar i.v.m. onvoldoende deelname de zonnedagtocht is afgelast heeft de reiscommissie zich nu
opnieuw ingezet om een reis te organiseren. Dit jaar geen lange bustocht, maar een rondvaart over de Vecht.
Ook de warme maaltijd tussen de middag vervalt en wordt nu een koffietafel in het mooie Vilsteren.
We hebben dit geregeld voor dinsdag 25 augustus.
De reis zal vertrekken om 09.00 uur en we verwachten om ongeveer 15.30 uur terug te zijn in Nijeveen.
De kosten voor deze dag bedragen e 35,= per persoon.
Opgave bij:
Tineke ter Heide, tel. 0614997151, Jannie Dorenbos, tel. 491777, Harmke Kicken, tel. 491725.

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

Klaas van Beek
Scheerweide 35
7948 NX Nijeveen

Klaas van Beek
Tel: 06-16511943.
Scheerweide 35
Tel: 0522-750545
7948 NX Nijeveen

NU
NU 10%
10%
KORTING
KORTING

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

Tel. 0522-750545
E-mail: info@kvanbeekschilderwerken
Website: www. kvanbeekschilderwerken.nl
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Afp MEER

Wonen & Werken
Expert in vloeren

Voor al uw vloeroplossingen
Gedegen advies en open calculatie

PVC parketstroken

- Vanaf € 29,95 -/m2 gelegd
- Inclusief egalisatie
- Inclusief lijm en legkosten

Facials
Manicure

Trap stofferen

Pedicure

Inclusief vloerbedekking vanaf € 239,-

Massage

Overweegt u Marmoleum in uw woning of
uw werkplek. Graag willen wij met u de technische en decoratieve mogelijkheden bespreken
en een concurrerende offerte uitbrengen.
Neem contact op met onze adviseur
voor een adviesgesprek.
06-55023556 - info@meer-wonen.nl

Visagie
Waxen
Harsen
Salon99 Skin Care
T 0522 853809
Woldstraat 40 info@salon99.nl
7941 LK Meppel www.salon99.nl

Doe u zelf niet te kort,
U wilt toch ook de MEER waarde ervaren.

Deelnemer
Open Huizen Dag
28 maart a.s.
Sowiso Bouwsysteem
Nijverheidsweg 19
Nijeveen
0522-254725

U bent Sowiso
uitgenodigd.
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DE MOLEN
DOSLESSER:
SMAAKVOLLE ACTIE VOOR NIEUW KUNSTGRAS DOS’46
Nijeveen is een product rijker. Vrijdagavond werd in sporthal De
Eendracht het eerste exemplaar van de’ DOSlesser’ overhandigd aan
de aanvoerster van DOS’46 1, Maaike Steenbergen. De DOSlesser is
een flesje bronwater met een etiket in stijl van de Nijeveense korfbalclub. Daarnaast sieren de clubkleuren rood en zwart de dop. Van
ieder verkocht flesje (stuksprijs € 1,00) gaat er € 0,55 naar DOS’46
ten bate van de nieuwe kunstgrasvelden. Alexander Kisjes, die het
eerste exemplaar overhandigde aan het eind van de laatste training
van het vlaggenschip van DOS’46 in aanloop naar de tweede play-off
wedstrijd tegen GKV/Enomics: “We hebben 2500 flesjes ingeslagen
welke de komende periode in zowel de kantine van sporthal De Eendracht als de kantine van de veldaccommodatie verkrijgbaar zijn.” En zo laten de betrokken bedrijven de teller voor het nieuwe kunstgras,
die momenteel de grens van € 10.000,00 is gepasseerd, hopelijk verder oplopen.

MEDAILLE-REGEN BIJ Z.P.C. DE VEENKERS
Het gaat goed met de wedstrijdzwemmers van Z.P.C. De Veenkers. De verlengde
trainingstijd werpt zijn vruchten af.
In de laatste 2 wedstrijden, welke gezwommen zijn in Hoogeveen, zijn een groot
aantal PR’s verbeterd. Maar nog belangrijker … er zijn veel medailles gewonnen.
Tijdens de eerste wedstrijd was De Veenkers medaille-kampioen: 9x goud, 3x zilver
en 1x brons. Tijdens deze wedstrijd mochten we weer een oud-lid welkom heten en Kim heeft gelijk de
grootste persoonlijke verbetering achter haar naam gezet.
In de 2e wedstrijd zijn er op 19 afstanden gezwommen, met als resultaat 7x eerste (door Anne Miek, Jolijn, Jelbert en Puk), 3x tweede (door Domenica en Nienke), en 2x een derde plaats (Rutger). Dit heeft De
Veenkers veel punten opgeleverd voor de 5-kamp. De topper van die wedstrijd was Puk, zij heeft haar PR
op de vrije slag met 11% verbeterd.
Op dit moment staat De Veenkers in het puntenklassement van de regionale 5-kamp op een derde plaats.
De shirt-sponsor Waxenzo is super trots op alle zwemmers van De Veenkers!
Wil jij ook lid wilt worden van onze geweldige zwemclub? Dat kan!
Kom dan kijken en/of meedoen op een maandagavond of bezoek onze site www.deveenkers.nl.
Op zaterdag 11 april komen de zwemmers van De Veenkers weer bij u aan de deur met de jaarlijkse actie:
verkoop van heerlijke ontbijtkoek(en).

#NIJEV1VERENIGT ZOEKT TEAMS!
Vanwege het grote succes van #Nijev1verenigt in 2014, organiseert de Oranjevereniging tijdens de feestweek 2015, opnieuw dit spraakmakende rode draad spel.
Woon je in de leukste buurt /straat of heb je de leukste vriendengroep van Nijeveen? Geef je dan snel op!
Er zijn 4 spelelementen. Zet voor ieder spel de beste (buur) mannen/ vrouwen/ of kinderen in.
Spelelementen
1. Deelname aan de optocht / de straat versieren / versierde boog. Dit wordt beoordeeld door een onafhankelijke jury. (Deze beoordeling staat los van de reguliere jurering van deze elementen.)
2. Samenwerken en improvisatie: opdracht op de zaterdagmiddag, 4 personen
3. Dansen: zondagmiddag, Salsadansen, 1 danspaar per buurt (van tevoren bieden wij kosteloos 2 oefenavonden bij een professionele dansschool).
4. Sportieve activiteit: maandagavond, 2 personen, in de feesttent.
Opgaven en eventuele vragen kun je mailen naar: nijev1verenigt@oranjeverenigingnijeveen.nl.
Het gaat ook dit jaar niet alleen om de eer, maar ook zijn er weer mooie geldprijzen voor de kas te verdienen: 1e prijs € 300,-; 2e prijs € 200,-; 3e prijs € 100,-.
Opgaves dienen uiterlijk 2 april binnen te zijn. Er is geen onbeperkte deelnemersruimte, dus wie het eerst
komt, wie het eerst maalt!
www.oranjeverenigingnijeveen.nl
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Ben jij goed in lijstjes maken?

“Ik help
u graag bij
een goed
afscheid.”

Maar blijft het daarbij?

Kom dan naar de workshop

‘Gevoelsmatig plannen’!
Na afloop heb je geen to-do lijstjes of post-its meer nodig.

Mijn naam is Roelof van der Veen, ik ben uitvaartverzorger
voor Yarden in Meppel en omstreken. Uit ervaring weet ik
dat een betekenisvolle manier van afscheid nemen helpt
bij het rouwproces. Daarom ondersteun en inspireer ik u
bij het organiseren van een begrafenis of crematie.
U kunt mij bellen op 0522 251939.

Je kunt je inschrijven voor:
- donderdag 26 maart 2015
- woensdag 8 april 2015
- donderdag 16 april 2015

13.30 uur
19.00 uur
19.30 uur

Locatie: Weidelint 26 in Nijeveen Kosten: € 15,00 per persoon
Duur workshop: ± 1,5 uur
Voor aanmelding of informatie:
Maximaal aantal deelnemers: 4
ike@mille-pattes.nl / 06 10163198

Yarden Uitvaartzorg Reestdal. Wilt u een overlijden melden?
Bel dan 0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl

coaching vanuit het hart
weidelint 26
7948 cg nijeveen

t 0522 49 06 63
m 06 101 631 98

e ike@mille-pattes.nl
i www.mille-pattes.nl

Dorpsstraat 10e Nijeveen | Tel. 0522 - 85 44 00

Autobedrijf

MAtter Meppel

OPENINGSTIJDEN
di-za 11.00-23.00 uur | zo 11.30-22.00 uur

Marktstraat 4a
7941 KR Meppel
Tel. 06-16 932 635
www.birukai.nl

Renault en Dacia dealer
voor Meppel e.o.
Blankenstein 500
7943 PA Meppel

Jeannet Botter

tel. 0522-240001

tel. 0522-253292

www.MatteRMeppel.nl
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DE MOLEN
WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN
28/29 maart		
4 en 5 april Pasen
6 april
2e Paasdag

Dokter Tan
Dokter Speelman
Dokter Westerbeek

Tel. 0521-361326

www.kolderveen.nl

Tel. 0521-361326

FYSIOTHERAPIEPRAKTIJK ’T OEVERTJE, praktijk voor fysiotherapie, manuele therapie en sportfysiotherapie
Oevertje 21, 7948 AD Nijeveen, tel. 492199. Behandeling volgens afspraak.

CENTRUM BIRU KAI, NATUURGENEESKUNDIGE PRAKTIJK

Marktstraat 4a, 7941 KR Meppel, tel. 06-16932635. Behandeling volgens afspraak.

KLEINE NODENDIENST, mevr. Willy Boer, 06 48 06 52 16.
INFORMATIEPUNT WONEN, ZORG EN WELZIJN, Dhr. A. Vriend, 06 57 62 94 49.
BALANS NATUURGENEESKUNDE, Ada Beenen, 0522 492151
TANDHEELKUNDIG CENTRUM NIJEVEEN, Dorpsstraat 6d, 7948 BR Nijeveen, tel. 0522-492338. Behandeling
volgens afspraak. Spoeddienstregeling te beluisteren via het antwoordapparaat of www.tandartsnijeveen.nl

WELZIJN MENSENWERK, MAATSCHAPPELIJK WERK

Elke dinsdagmorgen tussen 9.00-10.00 uur inloopspreekuur in De Schalle, zaal 6.
Telefoonnummer 085-2731444.

WELZIJN MENSENWERK, INFORMATIEPUNT

Elke dinsdagmiddag tussen 16.00-17.00 uur inloopspreekuur in De Schalle, zaal 6.
Telefoonnummer algemeen: 085-2731444 of Paul van Os: 06-20729418
OPENINGSTIJDEN BIBLIOTHEEK NIJEVEEN (0522 492150)
• maandag: 15.00 – 19.00 uur • dinsdag en donderdag: 15.00 – 17.30 uur
www.bibliotheeknijeveen.nl
Lenen en inleveren kan ook bij bibliotheek Meppel (Marktstraat 27, Meppel)
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.

Dorpsstraat 149

Mitra slijterij Kisjes
De Putstoel 2, 7941 BX Meppel
0522 255923 / 06 1256 0615
info@mitrakisjes.nl
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7948 BP NIJEVEEN
Tel: 0522 492967
of 06 53 961 998

Internationaal Biersommelier en Liquorist
Ruim 450 soorten bier op voorraad
Ruim 200 soorten whisky op voorraad
Cateringservice
Verhuur mobiele biertaps en statafels.
Vraag naar de mogelijkheden!
Alle wijnen 6 halen = 5 betalen!!
In iedere combinatie
Bedenker van het Meppeler Grachten tripel en
Grachten Blond bier
Gratis bezorgen in Meppel en Nijeveen.
Groot aanbod in cadeaus en relatiegeschenken.
Ook voor uw kerstpakket bent u bij ons aan het
juiste adres.
Verkoop van Nijeveens slokje en Meppeler slokje.
Voor al uw proeverijen en wensen op drankgebied.

Voor:
• Nieuwbouw
• Reparatie
• Onderhoud
• Alg- & mosbestrijding
• Aanbrengen schroefdakplaten
www.rietdekkersbedrijfrenebouwknegt.nl

20

