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telefoon 0522 255 449

De volgende Molen verschijnt op 4 mei 2015.
Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk
dinsdag 28 april 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

KRENTENBROODACTIE EUPHONIA 2015
Net als alle voorgaande jaren was ook dit jaar de krentenbroodactie, die op woensdag 1 en donderdag 2
april werd gehouden, weer een groot succes geweest.
Hiervoor willen wij iedereen bedanken die dit jaar wederom, de muziekvereniging Euphonia hebben gesteund en diegene die aan deze actie mee hebben geholpen.
De opbrengst van deze geslaagde actie zal dit jaar ten gunste komen voor aanschaf en onderhoud van
instrumenten en partituren voor de muziekvereniging Euphonia.
De muziekvereniging Euphonia is een gezellige muziekverenging voor zowel jong als oud. Op de maandag
wordt er muziek gemaakt door het orkest en op de dinsdag door de slagwerkensemble. Er is ook een opleidingsorkest/slagwerkgroep om zowel nieuwe – als oud-leden bij te scholen om uiteindelijk sámen met
de groep muziek te maken. Heeft u interesse, kom dan eens vrijblijvend luisteren en kijken.
Wilt u meer weten over onze vereniging, bezoek dan onze internetpagina: www.euphonia-nijeveen.nl
Met vriendelijke groet,
Namens Muziek vereniging Euphonia

SONGFESTIVAL PROMES WEER GEWONNEN DOOR ONZE SCHOOL!
“Reclame voor muziek op school” schreef de Meppeler Courant vorige week maandag in een schitterend
artikel. De voornaamste doelstelling van de actieve werkgroep muziek van Promes is dan ook “Muziekonderwijs moet levend blijven!” De jury vond dat ons koor van de beide groepen 7 zuiver en verstaanbaar
zong over hun reis naar Trinidad. Daarom kregen wij voor de 2e keer die enorm fraaie beker uitgereikt.
Onze jonge (moedige) solist Iwan de Roo kreeg ook veel lof toegezwaaid ‘Iwan zong een indrukwekkend
mooie partij en zorgde voor veel ontroering in de zaal!” Wij willen Nico Sieffers met zijn Drents jeugdorkest
én de werkgroep Muziek van Promes hartelijk bedanken voor deze onvergetelijk mooie avond!
Zaterdag 11 april het Promes Songfestival. Ik, Iwan, mocht solo zingen met het Drents jeugdorkest en de
GaarlandSchool heeft gewonnen en alle scholen hadden een verschillend land, bijvoorbeeld: Italië of Spanje.
Het was gezellig. Toen ik mocht zingen, riep de hele school: Iwan, Iwan, Iwan. De Gaarlandtschool heeft de
beker voor de 2de keer op rij gewonnen. Hiep hiep hoera, hiep hiep hoera!
Geschreven door Iwan
Met vriendelijke groeten,
Johan Pekel, Directeur o.b.s. Commissaris Gaarlandt

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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Uitnodiging
Opening
nieuwe marktwagen
Marktslager

RIJKEBOER
Dromen, denken, durven, doen!
Na jaren van trouwe dienst hebben we afscheid genomen van de oude
marktwagen en willen we u onze nieuwe marktwagen presenteren.
Een wagen waar we zeer trots op zijn.

Op dinsdag 28 april a.s.
houden wij een feestelijke opening!
Vanaf 19.00 tot 22.00 uur kunt u onder het genot van een hapje en
een drankje de nieuwe marktwagen bezichtigen aan de Nieuweweg 13 a
te Nijeveen.
Tevens kunt u allerlei informatie ontvangen over het nieuwe
barbecueseizoen 2015 en de presentatie van onze nieuwe webshop.
U bent van harte uitgenodigd om de opening van de nieuwe marktwagen
met ons te komen vieren!

Voor meer informatie & markten kunt u kijken op www.slagerijrijkeboer.nl
of bellen met tel. 0522 - 49 23 48 of 06 - 54 900 378.
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Koningsdag 2015
Nijeveen
Live muziek van:

LikeWise
met zangeres
Mirjam Borghuis

Met o.a.:

 Kinderrommelmarkt
 Springkussen
 Zandbult
 Kleurplaatwedstrijd
Vanaf:
Waar:
Catering:
Organisatie:

Jan Bouwknegt

14.00 uur
Feestterrein Nijeveen
Busscher Cateringbedrijf
Oranjevereniging Nijeveen, i.s.m. Het Landbouwcomité

Dorpsstraat 4
Nijeveen
www.jaboschilderwerken.nl

www.oranjeverenigingnijeveen.nl

BERICHT VAN TUINDERSVERENIGING “DE PROATAKKER”
Wellicht heeft u weleens gezien dat er aan de Nijverheidsweg (achter de begraafplaats, naast het feestterrein) een aantal volkstuintjes liggen.
Misschien heeft u ook weleens gedacht: “Lijkt me leuk om zelf zo’n tuintje te hebben”, maar is het er nog
niet van gekomen.
Onze tuindersvereniging heeft nog ruimte voor een aantal nieuwe leden.
Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met
H.G. Veenstra-Blaauw, Secretaris “de Proatakker”, tel: 0522-492534, e-mail: gabrielenhennie@gmail.com.

Schoonheidsinstituut
Acne behandelingen
Massages
Zonnestudio

IPL ontharing
Elektrisch ontharen
Gewichtsconsulent
Bijouterie

Tel. 06 543 720 73

Ook voor volledige voetverzorging bij u thuis!
Jeannette Bouwknegt
Dorpsstraat 16, Nijeveen ~ 0522 – 49 23 15
www.beau-nette.nl ~ info@beau-nette.nl

Medisch pedicure
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KAMPIOENEN BIJ DOS’46
Nu het zaalseizoen ten einde is kunnen de korfballers van DOS’46 de balans opmaken. De afgelopen
korfbalcompetitie heeft de club zeven kampioenen opgeleverd. Naast de kampioenschappen van DOS’46
1 en 2 (ongeslagen) stonden ook de F2, E4, C2 en A3 van de Nijeveense club op het hoogste podium. Een
combi-kampioenschap was er ook voor het eerst. Het team DOS’46/KIOS 7, samengesteld uit spelers van
beide clubs, werd in hun eerste seizoen meteen kampioen.
DOS’46 F2 De jongste kampioenen zitten in DOS’46 F2. Deze ploeg moest in de allerlaatste wedstrijd met
concurrent Noordenveld uitmaken wie er kampioen werd. DOS’46 F2 trok aan het langste eind en werd bij
Noordenveld kampioen. Een knappe prestatie van deze jonge ploeg die onder leiding staat van international
Iris Hulzebosch. DOS’46 F2 scoorde gedurende het seizoen maar liefst 118 doelpunten.
DOS’46 E4 DOS’46 E4 van Emiel Katoele, Jesse van der Linde en Mariska Smeenge heeft dit zaalseizoen
geen enkele wedstrijd verloren. Hun grootste overwinning was 25-1. DOS’46 E4 heeft dan ook het maximale
aantal wedstrijdpunten behaald. Het team heeft 117 doelpunten gescoord en slechts 28 doelpunten tegen
gehad. Een hele knappe prestatie van DOS’46 E4.
DOS’46 C2 Ook de ploeg van Harry Nobbe en Kelvin Borrink, DOS’46 C2, werd kampioen. DOS’46 C2 kende
een spannend seizoen met één gelijkspel en één verliespartij tegen SDO C1 (nummer 2), waar overigens
in de return van gewonnen werd. De grootste overwinning van DOS’46 C2 was 5-17 tegen EKC 2000 C2.
DOS’46 C2 heeft 99 doelpunten gemaakt en 52 doelpunten tegen gehad.
DOS’46 A3 Een ploeg die vorig jaar ook al kampioen werd is DOS’46 A3. Dit team kende een spannend
seizoen want niet alle wedstrijden werden gewonnen. Zo werd er verloren van ZKC’19 A2 (12-7) en van
RoReKo A1 (10-15). Tijdens een midweekse inhaalwedstrijd werd het kampioenschap binnengehaald met
een 8-15 overwinning. De grootste overwinningen van het team werden geboekt tegen Meko’74 A1: 11-23
en 20-11. DOS’46 A3 heeft in totaal 158 doelpunten gemaakt en 116 doelpunten tegen gehad.
DOS’46/KIOS 7 Het eerste seizoen waarin DOS’46 en KIOS (Ruinerwold) gezamenlijk teams leveren is meteen een succesvol seizoen gebleken. Van de twee combi-ploegen die uitkwamen in de competitie werd er
meteen al één kampioen: DOS’46/KIOS 7. Het team, dat alle thuiswedstrijden afwerkte in de Nijeveense
sporthal De Eendracht, verloor slechts één duel en werd zodoende met 18 wedstrijdpunten kampioen in
de reserve 5e klasse F.
A-selectie DOS’46 De promotie naar de Korfbal League, die DOS’46 1 afgelopen weekend bewerkstelligde,
vloeide voort uit het kampioenschap van de Hoofdklasse A. Dit kampioenschap werd, ondanks twee verliespartijen, al in een vroeg stadium bereikt. Een ongeslagen kampioen was er ook: DOS’46 2. En door de
promotie van DOS’46 1 naar de Korfbal League mag ook DOS’46 2 volgend seizoen in de hoogste reserve
klasse laten zien wat het waard is! Een terechte beloning voor een ploeg die bulkt van jong talent.
DOS’46 is trots op al haar kampioenen en feliciteert spelers en begeleiding van harte met deze mooie
resultaten.
C2

F2
A3

E4
DOS’46/KIOS 7
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Marktslager

RIJKEBOER
Aanbiedingen

op woensdagmorgen en -middag en vrijdagmiddag
’s morgens van 8.00 tot 12.30 uur
en ’s middags van 14.30 tot 17.30 uur.

Voorjaarssteak
Schnitzels gepaneerd
Speklappen

alle soorten

Gebr. spare ribs

Klussenbedrijf

sweet honing ketjap of spici

"Klusjes & Zo"

Gehaktballen

om zelf te braden

Voor al uw praktische klussen in en om het huis

Slavinken de echte

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

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

500 gr

298

400 gr

398

498
98
4 x 125 gr 3
4 x 150 gr

www.slagerijrijkeboer.nl

Van
Beek
Van Beek Schilderwerken
Schilderwerken

Klaas van Beek
Scheerweide 35
7948 NX Nijeveen

498
98
500 gr 4

4 x 150 gr

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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FINALEPLAATS VOOR LISETTE STAM EN GIJS POLMANS NAAR PAPENDAL
Op 11 en 12 april werd in Almere een senioren-toernooi georganiseerd. Lisette Stam speelde in de categorie
4 met 3 onderdelen mee. Met name de dames dubbel ging goed, samen met haar gelegenheidspartner
Joyce Laudy (BC Almere) kwamen ze in de finale terecht. Ze kwamen uit tegen Mirjam Heres en Stephanie
Losekoot en werden na een spannende wedstrijd tweede met 25-27 21-18 21-18.
In Drachten werd het Paastoernooi georganiseerd, met 172 spelers was dit een druk bezet toernooi! Esme
Piso, Bjorn Schutte, Laura Nijhuis deden in de categorie 6 mee. Laura was dit keer succesvol in de dames
dubbel, samen met haar partner Lu Zhang (BC GO) kwam ze door de voorronde heen. In de halve finale
werden ze net verslagen met 15-21 22-20 21-17.
Gijs Polmans was 1 april jl. uitgenodigd om samen met 20 andere Nederlandse badmintonners op Papendal een aantal uren te trainen. Uit deze groep spelers zijn een aantal badmintonners geselecteerd die als
stage een paar keer met de nationale selectie U15 mee mogen trainen. Tenslotte zullen een aantal spelers
daadwerkelijk in de nationale selectie U15 opgenomen worden. Helaas voor Gijs is hij niet geselecteerd
voor de stage-trainingen, maar het was natuurlijk een leuke ervaring om trots op te zijn.

DORPSVERENIGING NIJEVEEN - POLITIEBERICHTEN 1E KWARTAAL 2015
Er vond donderdagavond 8 januari 2015 een inbraak plaats in een woning aan de Raadhuislaan. Nadat de
buitenverlichting onklaar was gemaakt werd een raam opengebroken. De gehele woning werd doorzocht.
Geld en apparatuur werden weggenomen. Helaas was dit niet de eerste keer dat deze bewoners de dupe
werden van een inbraak.
Er vond zaterdagavond 7 maart 2015 een inbraak plaats in een woning aan Dorpsstraat. Een deur werd
geforceerd en de woning werd doorzocht. Doordat de dader(s) min of meer werden overlopen werden er
geen goederen weggenomen.
Er werd op dinsdag 17 maart 2015 ingebroken in een schuur aan de Kolderveense Bovenboer. Weggenomen
werd gereedschap.

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

Bel voor een vrijblijvende offerte
Timmerwerk
| Tegelwerk | Stucwerk

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

Bel voor een vrijblijvende offerte

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

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

www.klussenbedrijf-hwhopman.nl

Agenda
21 april
21 april
22 april
22 april
23 april
23 april
27 april
28 april
2 mei
2 mei
3 mei
3 mei
4 mei
12 mei
19 mei
21 mei
30 mei
31 mei
2 juni
3 juni
10 juni
16 juni
23 juni
30 juni

De Molen nr. 8
Dag 2: 4-daagse inline-skate | skeelerbaan - 18:00-19:30 uur
Dag 3: 4-daagse inline-skate | skeelerbaan - 18:00-19:30 uur
Ledenvergadering Historische Vereniging Nijeveen - De Schalle - 20.00 uur
Dag 4: 4-daagse inline-skate | skeelerbaan - 18:00-19:30 uur
Vrouwen van Nu ledenavond, Hospice Eesinge Meppel
Koningsdag met Live muziek van LikeWise - Feestterrein Nijeveen
Opening nieuwe marktwagen Marktslager Rijkeboer - 19.00-22.00 uur
SVN’69 1 - CSVC 1 - Sportpark De Tussenboerslanden te Nijeveen - 14.30 uur
Open Atelier Hillie Knol - J. Nijmeijerlaan 8 Nijeveen - 11.00-17.00 uur
Open Atelier Hillie Knol - J. Nijmeijerlaan 8 Nijeveen - 11.00-17.00 uur
Theeconcert Crescendo - De Schalle - 14.30 uur
De Molen nr. 9
Fietsavond voor de Vrouwen Van Nu afd. Nijeveen - Start om 19.00 uur bij de Molen
De Molen nr. 10
Fietsavond voor de Vrouwen Van Nu afd. Nijeveen - Start om 19.00 uur bij de Molen
Open Atelier Hillie Knol i.s.m. Grenzeloos Ambachtelijk - J. Nijmeijerlaan 8 Nijeveen - 11.00-17.00 uur
Open Atelier Hillie Knol i.s.m. Grenzeloos Ambachtelijk - J. Nijmeijerlaan 8 Nijeveen - 11.00-17.00 uur
De Molen nr. 11
Fietsavond voor de Vrouwen Van Nu afd. Nijeveen - Start om 19.00 uur bij de Molen
Fietsavond voor de Vrouwen Van Nu afd. Nijeveen - Start om 19.00 uur bij de Molen
De Molen nr. 12
Braderie/Jaarmarkt
De Molen nr. 13

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
7

Pagina 2

W&W

Timmerwerk – Tegelwerk – Stucwerk

08:18

Voor al uw (ver)bouwklussen
binnens- en
buitenshuis
Voor al uw (ver) bouwklussen
binnen
en buitens huis

07-03-2008

Laat ook uw zonnepanelen
goed en betrouwbaar
schoonmaken

10321 - Kalenderkaart

Raadhuislaan 30, Nijeve
en
Tel. 0522 - 491 134
06 - 4845 8935 / 06 - 25
0 60 194
info@wenwglazenwasse
rsnijeveen.nl
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DIPLOMA ZWEMMEN IN ZWEMBAD “DE DUKER”
Water, het leukste speelgoed dat er is! Dit motto staat
centraal bij zwembad de Duker te Nijeveen. Al vanaf
zeer jonge leeftijd groeien ze op met water. Ze leren
de gevaren ervan kennen, maar beleven vooral heel
veel plezier in het water.
Als u het beste voor uw kind wilt is het belangrijk dat
hij of zij onder professionele en deskundige begeleiding zwemles kan volgen. In Nederland kan uw kind
niet vroeg genoeg beginnen met watergewenning
en zwemles. Doorstromen of instromen op elk niveau
is altijd mogelijk.
Het begin van de lessenreeks staat in het teken van
het watervrij maken. Wij gaan snel over tot het drijven
plus de beenslag. Vervolgens, wanneer de beenslag
goed is, gaan we verder met de armslag en de combinatie. Wanneer deze voldoende is, zal de nadruk liggen op de conditie en het uithoudingsvermogen en wordt er naar het A-diploma toegewerkt.
Bij ons leert iedereen ongeacht hun leeftijd zwemmen voor het zwem-ABC.
De kinderen, maar ook volwassenen krijgen les van bevoegde instructeurs, met ruime ervaring die zich
goed kunnen inleven in de specifieke behoeftes van elke leerling.
Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen in staat is om in één keer af te zwemmen voor het zwemdiploma.
Geslaagd voor het A-diploma zijn: Joris Bouma, Silke Haagsma, Julia Sok, Amber Snijder, Maren Oeben,
Lieke v.d. Linde, Joost Nijmeijer, Daan Oudshoorn, Jan Benjamin van het Veld, Sander Hof, Michel van Dijk,
Naud Rusch, Rick Oosterveen, Roos Wilts en Robine Lubbinge.
Voor B zijn geslaagd: Charissa v.d. Craats, Bent de Vries, Sem Doup, Jesse Doup, Anke Hopman, Stefan
Hummel, Annelies Brouwer, Sofie Gelling, Chloé Elzen, Tobias Jonkers, Tara Laarman, Celiena Honebeek
en Jogchum Snoek.
Voor meer informatie over de zwemlessen kunt u bellen: 0522-492383 of 0522-491934.
Er is direct plaats in de combinatie woensdag 15.30-15.55 /zaterdag 11.15-11.40 uur.
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Jaarmarkt/ braderie op 23 Juni 2015

Aan alle sport en sociaal/culturele
verenigingen van Nijeveen
De Handelsvereniging Nijeveen roept belangstellende verenigingen op die willen deelnemen
aan de jaarmarkt/braderie 2015 tijdens de feestweek.
Wilt u als vereniging voor een standplaats in aanmerking komen voor de jaarmarkt/ braderie
op 23 Juni 2015 stuur dan een email aan markt@handelsverenigingnijeveen.nl voor 5 mei
2015.
Bij opgave naam vereniging en NAW-gegevens contactpersoon vermelden.

Autobedrijf

“Ik help
u graag bij
een goed
afscheid.”

MAtter Meppel

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.

Renault en Dacia dealer

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

Blankenstein 500
7943 PA Meppel

voor Meppel e.o.

tel. 0522-240001

tel. 0522-253292

www.MatteRMeppel.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

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

Faber Adviseurs steunt DOS’46
Ook Faber Adviseurs draagt haar steentje bij aan het realiseren van het nieuwe
veldencomplex van korfbalvereniging DOS’46. Wij zijn al jaren sponsor van de
vereniging, maar voor deze wens zijn wij een extra actie gestart. Een win-win situatie:
u heeft uw verzekeringen/hypotheek goed geregeld, DOS’46 bouwt aan haar velden.
Particuliere klanten:
Bij oversluiting van het volledige particuliere pakket worden de eerste drie maandpremies
geschonken aan DOS voor de realisatie van de nieuwe velden (met een maximum van 10m²).
Hypotheken:
Bij een aanvraag voor een hypotheekadvies vóór 1 juli 2015, wordt er 10m² geschonken aan DOS
voor de nieuwe velden.
Neemt u gerust contact met ons op via 0522-490094, vermeld daarbij ‘DOS-Actie’.

Nijverheidsweg 15 7948 NE Nijeveen Tel. 0522-490094 Postbus 126 7940 AC Meppel www.faberadviseurs.nl

10

DE MOLEN

Download nu onze
‘Van der Linde Meppel’ app
Uw voordelen:
U ontvangt herinneringen voor de onderhoudsbeurten van uw auto
U kunt gemakkelijk een werkplaatsafspraak inplannen
Direct contact via de chat
Altijd hulp bij pech of storingen
U kunt digitaal een schade doorgeven
U blijft altijd op de hoogte van ons actuele occasionaanbod
Speciaal voor u geselecteerde acties

Registreer uw
voor alle extra voordelen!

COLLECTE FONDS GEHANDICAPTENSPORT
Namens het Fonds Gehandicaptensport worden de collectanten en de gevers van Meppel, De Wijk en
Nijeveen bedankt!
Totaal heeft de collecte voor het Fonds Gehandicaptensport € 5480,49 opgebracht. In Meppel is € 4001,69
opgehaald. In De Wijk leverde het € 314,44 op en in Nijeveen is € 1164,36 gegeven. Een mooi bedrag.
De Sportverenigingen voor de sporters met een beperking mochten 25% behouden.
75% is voor het landelijk fonds.
Familie J. de Roo, Familie H. de Roo en Familie R. + M. Wever-de Roo

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

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

Jeannet Botter
OPENINGSTIJDEN
di-za 11.00-23.00 uur | zo 11.30-22.00 uur
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Uw adres voor:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Onze winkel is gevuld met een groot
assortiment bonbons, truffels en chocolade.
Taarten, gebak, petitfours en desserts
worden op bestelling speciaal voor u
gemaakt.
Ook is er een ruime keuze uit diverse
chocolade cadeaus.
Heeft u speciale wensen, dan helpen wij u
graag om een persoonlijk cadeau te maken.
Kolderveen 30A, Nijeveen
www.chocoladenzo.nl

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!

06-25190868
info@chocoladenzo.nl

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

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

Koningsdag 2015
Nijeveen
Live muziek van:

LikeWise
met zangeres
Mirjam Borghuis

Facials
Manicure
Pedicure

Met o.a.:

Massage

 Kinderrommelmarkt
 Springkussen
 Zandbult

Visagie
Waxen

 Kleurplaatwedstrijd
Vanaf:
Waar:
Catering:
Organisatie:

Harsen

14.00 uur
Feestterrein Nijeveen
Busscher Cateringbedrijf
Oranjevereniging Nijeveen, i.s.m. Het Landbouwcomité

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

www.oranjeverenigingnijeveen.nl
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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

“DE KOP D’R VEUR”
Op 7 april vond in de Schalle de aftrap plaats voor de ontwikkeling van de Dorpsvisie Nijeveen 2015 – 2025.
Ongeveer 60 Nijeveners gaven gehoor aan de oproep mee te denken over de ontwikkelingen in het dorp
in de komende decennia. Na enthousiaste inleidingen van Casper Veen, voorzitter van de Dorpsvereniging
en gespreksleider Jan Willem Wolf, verdeelden de aanwezigen zich over 8 werkgroepen met de thema’s:
zorg, ouderenzorg, mantelzorg;
energie, duurzaamheid;
economie, detailhandel, ondernemerschap;
veiligheid, leefbaarheid, verkeer;

sport en recreatie;
buitengebied, landbouw;
wonen, leefomgeving;
scholen, onderwijs, cultuur, jeugd.

Na levendige discussies werden de resultaten verzameld en door Jan Willem Wolf kort besproken met de
indieners en met de zaal. Samenwerken was een terugkerend motto, bijvoorbeeld voor de zorg, het onderwijs en de energiesector. Ook bij de thema’s (verkeers)veiligheid en de ontwikkeling van de recreatie
en stimulering van het toerisme in het dorp kwamen verrassende ideeën naar voren.
In de volgende stap gaat de stuurgroep de ideeën inventariseren. Op 21 april a.s. wordt een voorlopige
keuze gemaakt uit de verschillende projecten en zullen de werkgroepen aan het werk kunnen. Ook in de
fase dat de werkgroepen bezig zijn kunnen nieuwe ideeën worden toegevoegd en uitgewerkt.
Uiteindelijk worden de uitgekozen projecten (naar verwachting ca. 20) verzameld in een projectenboek.
Over de voortgang houden wij u op de hoogte via de website van de Dorpsvereniging en in de Molen.
Ook kunnen belangstellenden die meer willen weten of zich willen opgeven voor een werkgroep informatie
vinden op: www.dorpsverenigingnijeveen.nl.

LEDENVERGADERING VAN DE HISTORISCHE VERENIGING NIJEVEEN
Het bestuur van de Historische Vereniging Nijeveen nodigt hierbij alle leden uit voor de ledenvergadering
op woensdag 22 april 2015 in het Dorpshuis De Schalle.
Aanvang: 20.00 uur.
Naast de gebruikelijke zaken die tijdens een jaarlijkse ledenvergadering aan de orde komen is één van de
punten die met de aanwezige leden zal worden besproken de verhuizing van het pand van Domijn aan
het Binnenveen naar Dorpshuis “de Schalle”.
Na afloop van de vergadering is er een pauze waarna Patric van Aalderen een presentatie verzorgt over
het voormalige vliegveld in Havelte.
Vergeet vooral niet zaterdag 3 oktober 2015 in uw agenda te noteren. Op deze datum viert de Historische
Vereniging Nijeveen haar 20-jarig bestaan. Er wordt dan een “Kiekiesdag” georganiseerd in het dorpshuis
“de Schalle”. Hieraan wordt door de jubileumcommissie al hard gewerkt om een zo goed mogelijk beeld
te geven van de geschiedenis van Nijeveen. De foto’s worden gerangschikt volgens thema’s (o.a. scholen,
landbouw/veeteelt, verenigingen enz.) waarbij niet alleen de historie te zien zal zijn, maar het accent vooral
zal liggen op het meer recentere verleden.
Indien u belangstelling hebt voor de plaatselijke historie en zijn relatie met het heden, dan is het lidmaatschap van deze vereniging beslist de moeite waard.
U kunt u als lid opgeven via info@historischeverenigingnijeveen.nl
Het lidmaatschap kost € 14,00 en bij automatische betaling betaalt u € 12,50. Daarvoor ontvangt u 1x per
kwartaal Diekpraot, het verenigingsblad van de vereniging.
13
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GEZAMENLIJKE OEFENING REDDINGSBRIGADES DRENTHE EN GRONINGEN

Zaterdag 11 april vond de eerste gezamenlijke oefening plaats van RVR Groningen-Drenthe. Op de Grote
Rietplas in Emmen werden diverse scenario’s doorlopen. Lifeguards van de Reddingsbrigades uit Nijeveen,
Emmen, Assen, Groningen en Appingedam trainden zo hun vaardigheden en leerden ook elkaar beter
kennen.
Tijdens de oefening werden 5 boten en 50 lifeguards van de Reddingsbrigades ingezet. In de ochtend werd
er gerouleerd langs divers casussen. In de middag werd er gezamenlijk een grote casus uitgevoerd. Bij het
incident waren een boot, een surfer en 15 slachtoffers te water en op het land, welke gered dienden te
worden. Gedurende de dag werd de catering verzorgd door de verzorgingsgroep van de Veiligheidsregio
Drenthe.
Een Regionale Voorziening Reddingsbrigades (RVR) is een samenwerkingsverband van reddingsbrigades op
de schaal van een veiligheidsregio. Binnen de RVR wordt samengewerkt op gebied van oefening, training
en promotie. Tevens geldt het RVR als gezamenlijk aanspreekpunt voor collega-hulpverleners en grootschalige inzetten. De Reddingsbrigades in Groningen en Drenthe zijn sinds 2013 middels een convenant
verenigd in een RVR.
Wilt u meer weten over deze actieve club, kijk dan op www.reddingsbrigade-nijeveen.nl!

Gegarandeerd
de beste
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

Uw specialist in houtbewerkingen
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.

Schildersbedrijf

J. Oedzes

Hier kan uw naam staan.

Binnenveen 1, 7948 DB Nijeeen, tel. 491257

Gegarandeerd AF

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

Daar kunt u blind op vertrouwen.

IN COMBINATIE MET

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

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

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

BARELDS

SCHILDERWERKEN
Hier
kan uw naam staan.

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

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
bli
n
d
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.

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

dA advertentie in De Molen
dA
advertentie in De Molen
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

kst PvdA advertentie in De Molen
Ontwerp | Druk | Print | Reclame
www.kleen.nl
--------------------------------------------------------------------

Inloopcafé
Inloopcafé
Inloopcafé

•
•
•
•
•

Zaterdag 2 mei van 10.30-12.00 uur
Zaterdag 2 mei van 10.30-12.00 uur
Stads2 Café
Oasis
Kerkplein uur
Zaterdag
mei van
10.30-12.00

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

Stads Café Oasis Kerkplein

Stads Café Oasis Kerkplein

Meer informatie?
Ada Beenen 0522 492151; adabeenen@home.nl
of bekijk onze website, www.balansnatuurgeneeskunde.nl
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van harte
harte welkom!
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U bent van harte welkom!
Vertel ons wat er leeft bij u en bij u in de buurt.
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Het is bekend dat er in 2013 een kleine prijsverhoging wordt doorgevoerd.
verschijningsdata zijn afgesproken kan de rekening voor het hele jaar naar Jan
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WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN

25/26 april		
Dokter Westerbeek
27 april Koningsdag Dokter Moes
2 en 3 mei		
Dokter Speelman

Tel. 0521-361326
Tel. 0522-491224
Tel. 0522-491224

www.kolderveen.nl

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
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