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36e jaargang nr. 9, 4 mei 2015

De volgende Molen verschijnt op 19 mei 2015.

Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk 

dinsdag 12 mei e-mailen naar: 

demolen@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

Noteboomstraat 68              7941 XA Meppel              telefoon 0522 255 449              www.kleen.nl

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

05 22 49 20 19
06 50 20 40 08

Energieweg 13
7948 NT  Nijeveen

Als u kiest voor vakmanschap!

Lute Bijker Bouw

lutebijkerbouw@live.nl

‘WIE DE OGEN SLUIT VOOR HET VERLEDEN, IS BLIND VOOR DE TOEKOMST’
Maurice Adams
Jaarthema 2015 
Nationaal Comité 4 en 5 mei

Twee minuten stilte
Op 4 mei vindt elk jaar in Nederland de Nationale Herdenking plaats. Tijdens deze dodenherdenking worden 
om 20.00 uur in het hele land twee minuten stilte in acht genomen voor de Nederlandse oorlogsslachtof-
fers. Hierbij herdenken wij allen – burgers en militairen - die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar 
ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, en daarna 
in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.
Dit jaar wordt in Nijeveen op deze avond een Stille Tocht georganiseerd.

Gedenken in Klank en Beeld
Aansluitend aan de Stille Tocht verzorgt het slagwerkensemble Dynamic uit Nijeveen het concert ‘Gedenken 
in Klank en Beeld’. Een uniek en indrukwekkend concert waarbij het specifieke slagwerkensemble-geluid 
wordt gecombineerd met beelden uit de Tweede Wereldoorlog. Synchroon aan elkaar wordt het verhaal 
in muziek en beeld ‘verteld’ vanaf mei 1940 tot en met mei 1945.

Programma 4 mei 
19.00 uur  Verzamelen bij De Schalle
19.30 uur   Samen naar het monument tegenover het voormalig gemeentehuis, onder begeleiding van 

drie tamboers
19.50 uur  Voordracht gedicht door kinderen van de Nijeveense basisscholen
20.00 uur  Twee minuten stilte met aansluitend kranslegging
20.05 uur  Samen terug naar De Schalle
20.30 uur  Concert ‘Gedenken in Klank en Beeld’ door Slagwerkensemble Dynamic
22.00 uur  Einde

De Stille Tocht wordt georganiseerd door Historische vereniging Nijeveen, Dorpsvereniging Nijeveen en 
Oranjevereniging Nijeveen.
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DE STOUWE LANCEERT GEWOON SCHOON

De Stouwe heeft samen met Carepool “Gewoon Schoon” ontwikkeld. “Gewoon Schoon is een alternatief 
product voor mensen die de huishoudelijke hulp niet meer vergoed krijgen vanuit de gemeente. 
Door de bezuinigingen in de zorg krijgen steeds meer mensen minder of geen huishoudelijke hulp meer, 
terwijl zij hier wel behoefte aan hebben. 
“Wij vinden het belangrijk dat ouderen zo aangenaam mogelijk oud worden in hun eigen vertrouwde 
omgeving. De Stouwe helpt daarbij. Ouderen konden al bij De Stouwe terecht voor maaltijden, zorg en 
ontspanning. Met Gewoon Schoon breiden we onze dienstverlening verder uit en springen we in op de 
behoefte van onze klanten. Als een klant zich aanmeldt voor Gewoon Schoon dan bemiddelt De Stouwe 
tussen de hulpvrager en een betrouwbare particuliere huishoudelijke hulp. Klanten hebben al vanaf € 13,75 
per uur een betrouwbare en flexibele huishoudelijke hulp.”, aldus Linda Noppers van het Klantadviescen-
trum van De Stouwe. Voor meer informatie: www.gewoonschoon.info.

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

Schoonheidsinstituut                                   IPL ontharing 
Acne behandelingen               Elektrisch ontharen 
Massages                       Gewichtsconsulent 
Zonnestudio                    Bijouterie 
 
 

 
 

Roel Brink en Jeannette Bouwknegt 
 zijn getrouwd! 

 
Daarom GRATIS bruidssuikers bij elke 

volledige gezichtsbehandeling in de vorm van: 
 
 * Nek-schoudermassage 
 * of Voetmassage 
 * of Masker voor thuis 
 

Misschien ook een goed idee voor 
Moederdag op 10 mei? 

Wij hebben cadeaubonnen… 
 

Dorpsstraat 16, Nijeveen ~ 0522 – 49 23 15 
 www.beau-nette.nl ~ info@beau-nette.nl 
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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: 0522-492099 of 06-51384374 

Roerbakreepjes 
met gratis krieltjes  500 gr 398
 
Voorjaarsburgers 4 x 150 gr 498
 
Verse braadworsten 

Elke 2e halve prijs 
Slavinken eigengemaakt  4 x 125 gr 398
 
Combi Topper
500 gr hoh gehakt
en 4 saucijzen 598
 
Cordon bleu v.d. filet 
ham-kaas  3 stuks 598

www.slagerijrijkeboer.nl

RIJKEBOER
Marktslager

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.

Marktstraat 4a
7941 KR  Meppel

Tel. 06-16 932 635
www.birukai.nl

Jeannet Botter

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

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

FIETSDAGTOCHT VROUWEN VAN NU AFD. NIJEVEEN

Vrijdag 29 mei a.s houden wij onze jaarlijkse fietstocht. Met de voorbereidingen om een mooie tocht uit te 
zetten, zijn wij nog in volle gang. Wij nodigen de leden uit om gezellig een dagje met ons mee te fietsen.
De tocht wordt ± 50 km, verdeeld over de dag met voldoende pauzes.
Vertrek: 8.45 uur vanaf De Schalle. Kosten: € 21,- p.p. 

Opgave is mogelijk t/m 26 mei bij Truus tel. 491714, Ammy tel: 491357, via de site of bij één van de andere 
leden van de commissie.

Met vriendelijke groeten, De Reiscommissie
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Week van de Verbinding start in Dorpshuis De Schalle in Nijeveen
KOM OP 20 MEI 2015 KOFFIEDRINKEN MET BURGEMEESTER EN WETHOUDERS IN DE SCHALLE

Het college van B&W Meppel vindt het belangrijk 
om regelmatig in gesprek te zijn met de samen-
leving. Daarom organiseert de gemeente Meppel 
van 20 t/m 22 mei de Week van de Verbinding. 
Verschillende inwoners, groepen en organisaties 
hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om 
het college uit te nodigen. Meer informatie over 
de week en het programma is te vinden op www.
meppel.nl/weekvandeverbinding.

Uitnodiging voor inwoners van Nijeveen
Het college neemt in de Week van de Verbinding 
ook zelf het initiatief om verbinding te leggen. Op 
woensdagmorgen 20 mei start de Week van de 
Verbinding namelijk in Dorpshuis De Schalle in Nijeveen. Burgemeester en wethouders nodigen inwoners 
van Nijeveen uit om hier van 9:30 tot 10:30 uur een kopje koffie te komen drinken. U kunt met het college 
in gesprek en ze vertellen wat u bezig houdt, wat u raakt. 
U bent van harte welkom!

Wat:   Koffiedrinken met burgemeester en wethouders van de gemeente Meppel
Waar:   Dorpshuis De Schalle
Wanneer:  woensdag 20 mei 2015 van 9:30 tot 10:30 uur

Uw specialist in houtbewerkingen

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

www.joshulstimmerwerken.nl

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.

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

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.
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W	  www.ikleerlerenmeppel.nl	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
of	  bel	  ons	  op	  T	  06-‐10720559	  
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Weidelint 46
7948 CG Nijeveen
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‘t Heuivak 46  -  Nijeveen
Vraagprijs:  € 205.000,- k.k.

Gri� estuk 1  -  Nijeveen
Vraagprijs:  € 224.000,- k.k.

Burg. Weimalaan 14 -  Nijeveen
Vraagprijs:  € 179.500,- k.k.

Het Nieveen 1-  Nijeveen
Vraagprijs:  € 189.000,- k.k.

De Veurdele 44  -  Nijeveen
Vraagprijs:  € 274.000,- k.k.

Wilhelminastraat 10  -  Nijeveen
Vraagprijs:  € 209.000,- k.k.

Nijeveense Bovenboer 4 - Nijeveen
Vraagprijs:  € 325.000,- k.k.

NIEUW
T E  K O O P  I N

NIJEVEEN 
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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

EERSTE STRATENTOERNOOI NTC EEN SUCCES
Van beginner tot semi gevorderd: alle tennisniveaus waren aanwezig op het 1e Nijeveense stratenten-
nistoernooi.
De Nijeveense tennisvereniging NTC organiseerde 24 april voor de eerste keer  een toernooi voor leden en 
vooral niet-leden op de tennisbanen aan de Tussenboersweg. Op het toernooi werd gestreden om de eer 
van beste tennisstraat van Nijeveen. Acht straten deden  mee, waarvan  de Veurdele 2  er uiteindelijk met 
de hoofdprijs vandoor ging na een spannende finale tegen het Weidelint. Een toepasselijke hoofdprijs:  
een tennisles voor het hele team gegeven  door de trainster van NTC.  Organisator Elize Matter: ‘naast alle 
sportiviteit is dit toernooi ook bedoeld als een leuke en laagdrempelige manier om kennis te maken met 
tennis’. De opkomst was boven verwachting, het maximale aantal van 8 stratenteams was binnen enkele 
weken dankzij de inzet van teamcaptains snel bereikt. De kans is groot dat dit toernooi een jaarlijks vervolg 
krijgt, aldus de vereniging.
Wilt u meer weten over de tennisvereniging, kijk dan op de website www.ntcnijeveen.nl.

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM 
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECT-
STOFFERING

Kruisstraat 6
7941 AN Meppel
ingang Noteboomstraat
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

WONINGINRICHTING

PROJECTINRICHTING

URZO
Damesmode

Slaapcomfort

Bedrijfskleding

Regenkleding

Huishoudtextiel
tel. 05220 - 61022
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Agenda
  4 mei De Molen nr. 9
  4 mei Stille tocht - verzamelen bij De Schalle - 19.00 uur
12 mei Fietsavond voor de Vrouwen Van Nu afd. Nijeveen - Start om 19.00 uur bij de Molen
13 mei Fietsen Passage - vertrek De Schalle - 19.00 uur
19 mei De Molen nr. 10
20 mei Koffiedrinken met burgemeester en wethouders - De Schalle - 9.30-10.30 uur
21 mei Fietsavond voor de Vrouwen Van Nu afd. Nijeveen - Start om 19.00 uur bij de Molen
21 mei Fietsen Passage - vertrek De Schalle - 19.00 uur
27 mei Fietsen Passage - vertrek De Schalle - 19.00 uur
29 mei Vrouwen van Nu Fietsdagtocht - vertrek 8.45 uur vanaf De Schalle
30 mei Open Atelier Hillie Knol i.s.m. Grenzeloos Ambachtelijk - J. Nijmeijerlaan 8  Nijeveen - 11.00-17.00 uur
31 mei Open Atelier Hillie Knol i.s.m. Grenzeloos Ambachtelijk - J. Nijmeijerlaan 8  Nijeveen - 11.00-17.00 uur

Elke dinsdag Koersbal - De Schalle - 13.30 uur
  Klaverjassen en jokeren, georganiseerd door Welzijn Ouderen - biljartzaal De Schalle
Elke woensdag 55+gymnastiek - Dorpshuis De Schalle - 10.30-11.15 uur

Voor al uw (ver)bouwklussen 
binnens- en buitenshuis

                    
Timmerwerk | Tegelwerk | Stucwerk 

Bel voor een vrijblijvende offerte

                              
Herwin Hopman    

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

www.klussenbedrijf-hwhopman.nl

         Klussenbedrijf  

     H.W. Hopman 
 

 

 
          Voor al uw (ver) bouwklussen binnen en buitens huis 

                    Timmerwerk – Tegelwerk – Stucwerk  
                                      Bel voor een vrijblijvende offerte 

                               

                             Herwin Hopman    Nijeveensebovenboer  4 

                             7948 LG   Nijeveen       tel  06 – 2158 1981 
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Mechelen in Zuid-Limburg

Te huur: 4 persoonsappartement 

voorzien van
2 slaapkamers, 2 toiletten, douche/bad, 

woonkamer, keuken en terras

Harmke en Harry Kicken 0522-491725

LEDEN VAN VROUWEN VAN NU
Dit is een uitnodiging voor de Agrarische excursiedagen op dinsdag 6,  woensdag 7, donderdag 8,  dinsdag 
13, donderdag 15, vrijdag 16 oktober 2015.
De werkgroep afd. Nijeveen nodigt u uit om deze dagen bij te wonen. Thema van deze dag is “OP DE GRENS 
OVER DE GRENS”.
Ontvangst Dorpshuis de Schalle, Nieuweweg 27, 7948 AA Nijeveen om 9.00 uur met koffie/thee.
Om 9.30 uur is de start van de dag en om 16.00 uur wordt deze dag afgesloten.
Programma van deze dag is: Voormalige Zuivelfabriek Kolderveen + Chocolade en Zo. Melkveehouderij Fam 
Flinkert, rondrit door de omgeving, rondvaart Giethoorn.
Kosten voor deze dag 36,00 euro. Opgave voor deze dag voor 29 mei 2015 bij Geesje Flinkert, Agrarische con-
tactpersoon afd Nijeveen tel 251569 of per mail kgflinkert@hetnet.nl.
P.S. geeft u 2 datums door: 1e keus en 2e keus en heeft u een speciaal dieet geeft dit bij aanmelding even door.

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Ontwerp en opmaak

Digitaal printen

XXL printen

Fullcolour drukwerk

Huisstijl drukwerk

Gepersonaliseerd drukwerk

Familiedrukwerk

Relatiegeschenken

Noteboomstraat 68

7941 XA  Meppel

T 0522 255 449

E drukkerij@kleen.nl www.kleen.nl
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www.facebook/demolen.nijeveen

Volg De Molen op Facebook

 DE MOLEN

PINKSTERMARKT

Zondag 24 mei wordt er voor de eerste keer een pinkstermarkt georganiseerd 
op de Veendijk in Havelte.
De Pinkstermarkt Veendijk is een initiatief van Tanja Smit & Marjolein Lin-
denhols.

Deze markt in gemoedelijke sfeer biedt tal van activiteiten als demonstra-
ties en stands met verschillende producten. Naast de markt is er ook aan de 
kinderen gedacht.
Zo is er een springkussen maar ook een pipowagen met clown.
Maar ook is er deze dag een leuke prijs te winnen. Bij mooi weer gaat rond 
19.00 uur een luchtballon de lucht in van Ike Air uit Frederiksoord. Bezoekers 
maken kans op een vaart met deze ballon.
De Pinkstermarkt Veendijk is daarmee een complete belevenis voor een 
gewoon, gezellig dagje genieten voor het hele gezin.

Schrijf 24 mei in jullie agenda en kom gezellig kijken van 11.00 tot 21.00 uur. Entree € 2,- p.p (kinderen 
t/m 12 jaar gratis). Meer informatie staat op de facebookpagina ‘tmsmarkten’ of mail ervoor naar info@
tmsmarkten.nl



9

DE MOLEN
 

DE MOLEN

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.

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

“Ik help 
   u graag bij 
   een goed 

     afscheid.”

Autobedrijf
MAtter Meppel

Renault en Dacia dealer

voor Meppel e.o.

Blankenstein 500
7943 PA  Meppel

tel. 0522-240001                          tel. 0522-253292

www.MatteRMeppel.nl

Joachim Bouwknegt
06-110 112 49

joachim@rijschoolfoka.nl

rijschoolfoka.nl
www.autorijschoolfoka.nl

  Auto (B)
  Motor (A)
  Aanhanger (BE)

Joachim Bouwknegt 
06-110 112 49 

joachim@autorijschoolfoka.nl 

Rembrandtlaan 35  Meppel  (0522) 474 877
www.tppkoedijkslanden.nl  -  info@tppkoedijkslanden.nl

Koedijkslanden

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

●  Specialist in het aanmeten, vervaardigen 
 en opvullen van uw (klik) kunstgebit
●  GRATIS advies en beoordeling
●  Gebitsreparatie snelservice (binnen 2 uur) 
●  20 jaar vakervaring en eigen laboratorium 
●  Wij geven u tevredenheidsgarantie

NIEUWE GRASPADEN OP BEGRAAFPLAATS

De paden op de algemene begraafplaats aan de Schuurmansweg worden binnenkort aangepakt. Het hoofd-
pad wordt voorzien van een klinkerbestrating. De paden tussen de graven worden veranderd in graspaden.
Tot nu toe waren alle paden voorzien van schelpen. Voor het onderhoud zijn de paden steeds aangevuld 
met nieuwe schelpen. Het nadeel hiervan is, dat de paden steeds hoger zijn komen te liggen. 
Nu is het weer nodig om schelpen aan te vullen om onkruidgroei tegen te gaan. Maar nog een keer aanvullen 
met schelpen is niet meer mogelijk. De paden komen dan op een aantal plaatsen boven de monumenten uit.
Daarom gaat de gemeente de schelpen uit het hoofdpad verwijderen en hier bestrating op aanbrengen. 
Tussen de graven worden de schelpenpaden vervangen door graspaden.
De werkzaamheden worden in mei door aannemersbedrijf Mulder uitgevoerd. Dit zal enige overlast geven.
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Nijverheidsweg 15   7948 NE Nijeveen   Tel. 0522-490094   Postbus 126   7940 AC Meppel   www.faberadviseurs.nl

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’.

Faber Adviseurs steunt DOS’46

OPBRENGST COLLECTE NATIONAAL FONDS KINDERHULP

De jaarlijkse collecte voor Nationaal Fonds Kinderhulp, die gehouden is in de week van 12 tot en met 18 
april, heeft in 2015 € 1052,19 opgebracht. Hiervoor zijn 41 collectanten op pad gegaan.
Met het ingezamelde geld wil Kinderhulp geluk mogelijk maken, juist voor die kinderen die in hun leven 
al zoveel ellende hebben meegemaakt. Een fiets, een weekje kamperen, zwemles, sporten of een Sinter-
klaascadeautje. Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend, maar voor een grote groep kinderen in Nederland 
zijn dit soort dingen vaak niet weggelegd. In (pleeg)gezinnen met financiële problemen of instellingen 
ontbreekt in veel gevallen het geld hiervoor. Kinderhulp helpt door financieel bij te springen. Want ook 
kinderen die opgroeien in probleemsituaties moeten de mogelijkheid krijgen om hun talenten te benutten 
en aansluiting te houden bij leeftijdsgenoten. Maar ook de kans om gewoon kind te zijn en even de zorgen 
opzij te zetten. Kinderhulp doet dit al sinds 1959 en hoopt dit met uw steun nog lange tijd te kunnen doen. 

Heeft u de collectebus gemist? U kunt Kinderhulp alsnog steunen door ‘Geluk’ te sms’en naar 4333. U do-
neert dan eenmalig € 2,50 en komt op voor kinderen in Nederland met minder kansen.

Collectanten en gevers: hartelijk dank! Samen maken we geluk mogelijk! 

IS U OOK IETS OPGEVALLEN?

Kijk eens om je heen, overal in en om Nijeveen zie je een rijke weelde aan bloemenpracht.
De noeste werkers van T.O.G. hebben ook dit jaar de potgrondactie mede dankzij u weer tot een groot 
succes gemaakt.
Ook volgend jaar zullen wij de vele zakken potgrond en tuinaarde weer bij u aan huis bezorgen, scheelt u 
een hoop gesjouw, en voor T.O.G. is het een onmisbare bijdrage in de kas.
Bedankt voor uw medewerking en support.

Chr. zangvereniging T.O.G. Nijeveen/Kolderveen
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Wij zorgen dat uw Toyota een echte Toyota blijft

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.

APK écht voor een vaste lage prijs

Van der Linde Meppel 
Meppel, Blankenstein 290, 0522-491258

O P E N L U C H T R E S T A U R A N T

www.handelsverenigingnijeveen.nl

2E PINKSTERDAG
16.00 - 21.00 UUR   BIJ DE MOLEN

 

 

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 
Website: www. kvanbeekschilderwerken.nl 

 

 

NU 10% 
KORTING 

 

 

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 
Website: www. kvanbeekschilderwerken.nl

NU 10%
KORTING
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PASSAGE

Dames, we gaan weer fietsen! Op de volgende data vertrekken we om 19.00 uur vanaf de Schalle:
woensdag 13 mei, donderdag 21 mei, woensdag 27 mei, donderdag 4 juni, woensdag 10 juni en tot slot, 
donderdag 18 juni. We fietsen ong. 20 km. En drinken onderweg een kopje thee of koffie. Neem gezellig 
een buurvrouw of vriendin mee! 

Het Bestuur

BIJEENKOMST OP 23 APRIL 2015

Voorzitter Roelie Zandwijk heet 85 dames welkom op de laatste avond van het seizoen. Speciaal welkom 
voor de dames mevr. v.d. Laan en mevr. Berends van het Hospice Eesinge, die later op de avond daar over 
zullen vertellen. Achter in de zaal is een tentoonstelling van alle gemaakte, gebreide en wat er allemaal 
gedaan is afgelopen winter, erg veel en heel mooi.
Na het huishoudelijke gedeelte krijgen de dames van Hospice Eesinge het woord.
De Hospice is gevestigd in een mooie boerderij van het Drents Landschap in het mooie Reestdal.
Er komen daar ernstig zieke mensen voor wie genezing niet meer mogelijk is en toch graag in huiselijke 
sfeer willen zijn. Dat kan in het Hospice waar ze alle hulp en ondersteuning kunnen bieden. Het team be-
staat uit twee beroepskrachten en veel professionele opgeleide vrijwilligers en hulp van Icare.
De gasten hebben een eigen kamer. Zorg wordt geboden zoals de patiënt het wil en alles word besproken 
met de arts.
In principe kan iedereen daar terecht ongeacht hoe men verzekerd is en in overleg mag een huisdier ook 
mee. Het was een beladen onderwerp maar heel goed om er zo eens over te praten. Roelie bedankte de 
dames en wenste iedereen daarna een hele goede zomer. Ze had nog een gedicht over  “Vier Dimensies”;  
meer een oproep voor nieuwe bestuursleden.
Allemaal een hele goede zomer en tot de fietsavonden of anders tot 24 september.
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Uit liefde voor mensen,
dat is Icare.

Icare in Nijeveen

Als u ons nodig heeft, zijn we er

Voor meer informatie 
kunt u bellen met 
wijkteam Haveltermade/
Nijeveen: (0522) 27 96 85 
(7- 23 uur). Of mail naar: 
wijkverplegingmeppel@
icare.nl

Wijkverpleegkundige in 
Nijeveen is: Hélène de Vries

Hiervoor kunt u bij ons terecht:
• verpleging en verzorging
• specialistische thuisverpleging
• verpleging en verzorging bij dementie
• advies over wonen, zorg en welzijn
• palliatieve zorg
• thuisbegeleiding
• personenalarmering
• nachtzorg
•  thuisleen van hulpmiddelen en 

verpleegartikelen

HARTSTICHTING BEDANKT COLLECTANTEN EN INWONERS VAN NIJEVEEN

De Hartstichting doet veel onderzoek naar het terugdringen van hart- en vaatziekten. De nummer 1 op de 
onderzoeksagenda, die vorig jaar door de samenleving is bepaald, is  onderzoek naar het eerder herkennen 
van hart- en vaatziekten.  Hiervoor is de Hartstichting volledig afhankelijk van giften uit de samenleving 
en de inzet van vrijwilligers.
De opbrengst van de collecte was 1565,77 euro. Graag willen wij de collectanten en de gevers hartelijk 
bedanken voor dit mooie resultaat.

Namens de Hartstichting, contactpersonen Aly Dijksma en Geertje Withaar

BIBLIOTHEEK NIJEVEEN NAAR DE SCHALLE   

Op 4 juli sluit bibliotheek Nijeveen haar deuren op de huidige locatie om vanaf 1 augustus weer open te 
gaan in buurtcentrum De Schalle. 
Ook op de nieuwe locatie blijft het mogelijk de hele collectie van bibliotheken in Drenthe als bibliotheeklid 
te reserveren en kosteloos naar Nijeveen te laten komen. Alle bibliotheekmaterialen kunnen ook in De 
Schalle  inleveren.
Betalende klanten van bibliotheek Nijeveen krijgen het 1e jaar (tot 1 augustus 2016) een zogenaamd 
‘groot-abonnement’. Dit abonnement biedt een aantal aantrekkelijke extra’s: onbeperkt materialen lenen 
in bibliotheek Nijeveen en Meppel voor een uitleentermijn van 6 weken. 
Naast het ophalen en terugbrengen van materialen, zal er een collectie boeken van de bibliotheek staan 
die regelmatig wordt gewisseld. Deze collectie wordt aangevuld met boeken uit de collectie van St. Barbera 
(een stichting tot behoud van het kerkgebouw in Nijeveen).
In de bibliotheekruimte is tevens een leestafel en ruimte voor ontmoeting. Er wordt in samenwerking met 
o.a. de Dorpsvereniging ook gekeken naar mogelijkheden voor extra activiteiten, zoals een iPad-café. 
De openingstijden van de bibliotheek blijven gelijk aan de huidige openingstijden.
Klanten van bibliotheek Nijeveen worden binnenkort per brief geïnformeerd over de veranderingen.     

Woldstraat 40
7941 LK Meppel 

Salon99 Skin Care
T 0522 853809 

info@salon99.nl 
www.salon99.nl 

Facials 
Manicure 
Pedicure 
Massage 

Visagie 
Waxen 
Harsen
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www.evenhuis.nl

Voor meer informatie neem vrijblijvend contact op!
Johan Mark de Boer  | 06 20 07 54 37
Mark Gorte   | 06 17 10 93 95

ÉÉN MERK, RUIME KEUS!

SHOVELS

VERREIKERS

4-WIELBESTURING OF 
KNIKBESTURING

JCB
DAAR KUN JE MEER MEE!

Voor Het Kerspel in Nijeveen zijn we voor de 

dinsdagochtend en dinsdagmiddag op zoek 

naar een 

Enthousiaste vrijwilliger 
Begeleiding “Buurtkamer Nijeveen”

Werkzaamheden:

De vrijwilliger werkt samen met de medewer-

kers van de “Buurtkamer Nijeveen.” De werk-

zaamheden bestaan uit: 

• Assisteren en ondersteunen bij het koffie/

thee drinken, de maaltijden en activiteiten.

• Het bieden van een luisterend oor en ge-

sprekken voeren met bezoekers.

• Sfeer en gezelligheid zijn voor deze ouderen 

belangrijk. De vrijwilliger zal hier een bijdrage 

aan leveren.

Informatie:

Kijk voor meer informatie over deze vacature 

op onze website www.destouwe.nl/werken/

actuele vacatures of neem contact op met 

Roely Djirlauw, coördinator vrijwilligers, 

bereikbaar op tel: (0522) 49 84 69 of via e-mail: 

coördinatorvrijwilligers@destouwe.nl

Ook voor volledige voetverzorging bij u thuis!

Tel. 06 543 720 73

Medisch pedicure
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 Kolderveen 30A, Nijeveen         06-25190868 
 www.chocoladenzo.nl      info@chocoladenzo.nl 
 

 

       

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

 

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 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

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!

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2015 VAN DE DORPSVERENIGING NIJEVEEN

Op 15 april jl. hield de Dorpsvereniging Nijeveen (DVN) haar jaarlijkse vergadering in de Schalle.
Om 20.00 uur opende de waarnemend voorzitter Wim de Kleuver de vergadering en kon veertig leden 
welkom heten. Op de agenda stonden de gebruikelijke aandachtspunten die in een vlot tempo konden 
worden afgehandeld.
Het aan de leden toegezonden jaarverslag werd in het kort doorgenomen en waar nodig toegelicht. Nadat 
de kascommissie groen licht had gegeven voor het financieel beleid in het afgelopen jaar kon de vergade-
ring het activiteitenplan en de begroting voor 2015 vaststellen. Gezien de financieel gezonde positie van 
DVN is besloten de jaarlijkse contributie van € 5 niet aan te passen.

In deze vergadering moest afscheid worden genomen van de heren Frans Bakker en Bert Smit die aan het 
einde waren gekomen van hun statutaire termijn. Wim de Kleuver memoreerde in het kort hun verdiensten 
voor de vereniging en onderstreepte dit met een passend cadeau met als motto “Samenwerken”. Daar-
naast kregen de heren een persoonlijk geschenk van Casper Veen, voorzitter van DVN, die om persoonlijke 
redenen niet aanwezig kon zijn.

Na de pauze was het woord aan Roelof de Jonge, part-time boswachter bij Natuurmonumenten in de Wieden. 
Met behulp van een schitterende diapresentatie nam hij ons dit keer mee naar zijn andere werkzaamhe-
den als rietteler en kooiker in de omgeving van Belt-Schutsloot. Door zijn enthousiaste en geëngageerde 
verteltrant vloog de tijd voorbij en was er na afloop veel waardering voor zijn deskundige presentatie.

Rond 22.15 uur werd de vergadering officieel afgesloten waarna er aan de bar gelegenheid was voor een 
drankje en de napraat. Het bestuur kijkt met voldoening terug op deze jaarvergadering met de aantekening 
dat men denkt dat de thuisblijvers iets hebben gemist.

Diegenen die (nog) geen toestemming voor automatische incasso hebben verleend moeten voor de beta-
ling van de contributie voor 2015 gebruik maken van IBAN: NL40RABO0341863807

Namens het bestuur,
Jeanette Masteling, Secretaris
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WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN
9 en 10 mei  Dokter Moes Tel. 0522-491224
14 mei Hemelvaart Dokter Westerbeek Tel. 0521-361326
16/17 mei  Dokter Tan Tel. 0521-361326

www.kolderveen.nl

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

• 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.

Dorpsstraat 149

7948 BP  NIJEVEEN 

Tel: 0522 492967 

of  06 53 961 998

Voor:

• Nieuwbouw

• Reparatie

• Onderhoud

• Alg- & mosbestrijding

• Aanbrengen schroefdakplaten

www.rietdekkersbedrijfrenebouwknegt.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.


