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36e jaargang nr. 12, 16 juni 2015

De volgende Molen verschijnt op 30 juni 2015.

Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk 

dinsdag 23 juni 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

DOS’46 HAALT RECORDBEDRAG OP VOOR NIEUW KUNSTGRASVELD

De acties voor de realisering van een nieuw kunst-
grasveld heeft DOS’46 in vijf maanden tijd € 57.046 
opgeleverd. Een bedrag van € 31.385 daarvan werd 
vrijdagavond opgehaald tijdens de veiling, die qua 
opbrengst alle verwachtingen overtrof.
Onder leiding van veilingmeester Gilbert Bastiaans-
sen gingen er tientallen kavels onder de hamer. De 
bezoekers gaven gul, waardoor een nieuw kunstgras-
complex voor de Nijeveense korfbalclub een flinke 
stap dichterbij is gekomen. 
Daarmee was het feest dit weekend nog niet over 
bij DOS’46. Zaterdagavond ging in de feesttent 
op Sportpark Tussenboerslanden de film LEAGUE 
in première. Lennart Nooren (camera) en Roelof Jan Vochteloo (productie) volgden gedurende het hele 
zaalseizoen het vlaggenschip van DOS’46. Samen met Jan Bert Stevens (eindmontage) presenteerden zij 
zaterdag tijdens een galafeest het eindresultaat. Een eindresultaat waar de heren trots op mogen zijn. 
Mede dankzij het verloop van de competitie - waarin DOS’46 na het verlies van de hoofdklassefinale via 
twee promotie-degradatiewedstrijden alsnog promotie naar de Korfbal League wist af te dwingen – zijn de 
wedstrijdbeelden en interviews samengesmolten tot een unieke reportage met veel kippenvelmomenten, 
die niet alleen voor korfballers maar voor elke sportliefhebber interessant is.
Roelof Jan Vochteloo: ‘Ik was gestopt met de communicatiecommissie en wilde iets anders voor de club 
doen. Toen kwam ik op het idee van een reportage. Van hoofdtrainer Daniël Hulzebosch kregen we toe-
stemming om ook achter de schermen te filmen. Het was een belangrijk seizoen voor DOS’46. Bij promotie 
naar de Korfbal League zou het fantastisch kunnen worden, als we het niet zouden halen dramatisch. 
Alle ingrediënten voor een interessante reportage dus. Ja, er zitten heel wat uurtjes in, maar ik ben zeker 
tevreden over het resultaat.’
Na de filmpremière werd onder leiding van presentator van de avond Henk Kuhl van RTV Drenthe de A-
selectie gehuldigd. ‘Ik ben een zeer tevreden man,’ aldus voorzitter ad interim Bert Baylé aan het einde 
van het fraaie DOS-weekend. ‘Als je ziet wat we met al onze vrijwilligers voor elkaar krijgen, dan is dat 
fantastisch.’          
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#NIJEV1FULLCOLOR
Dorpsfeest voor en door het dorp

Het is zover! Van aanstaande vrijdag 19 tot en met dinsdag 23 juni bruist Nijeveen 
weer! Het programma van de feestweek zit van begin tot eind gevuld met een di-
versiteit aan activiteiten met een aanbod voor jong én oud, oftewel voor ieder wat 
wils. Het thema van de feestweek is #Nijev1fullcolor. Het rode draadspel laat zien 
waar Nijeveen voor staat: #Nijev1verenigt.

#Nijev1verenigt
Het rode draadspel, #Nijev1verenigt, van vorig jaar krijgt een vervolg. Het laat zien 
waar een klein dorp groot in kan zijn, verbondenheid. Zeven buurtverenigingen gaan 
de strijd met elkaar aan in de verschillende opdrachten.  Op zaterdagmiddag staan 
de eerste twee onderdelen gepland, een doe-spel en een muziekquiz, zondagmid-
dag een stijldanswedstrijd en op maandagavond een sportief element. Ook krijgen de deelnemers punten 
voor de versierde straat, wagen of boog. 

#Nijev1fullcolor
Het programma is kleurrijk en ook de dagen in de feestweek zijn kleurrijk. De dresscode is Oranje vrijdag, 
Rode zaterdag, Witte zondag, Roze maandag en Blauwe dinsdag. Het is uiteraard aan een ieder om de 
dresscode zo groot of zo klein mogelijk te maken als iemand zelf wil. Niets moet, alles mag.   

Entertainment
The Euros Op vrijdagavond wordt de feestweek colorfull geopend door wethouder Ten Hulsscher. Daarna 
is het de eer aan de topformatie The Euros om de aftrap te geven aan deze kleurrijke feestweek. 
‘Euphonia in Rosso’ Het belooft een bijzonder verrassend programma te worden op de familiezaterdagavond. 
Het Nijeveense harmonieorkest Euphonia staat samen met smartlappenband Diep Triest op de planken. Het 
harmonieorkest is al maanden bezig om de speciaal voor deze avond gearrangeerde nummers in te studeren. 
Na afloop van dit concert gaan de tafels en stoelen aan de kant en feest Diep Triest door tot in de late uurtjes. 
Voetjes van de vloer Zondagmiddag een heerlijke dansmiddag met Double Sax, waarbij volop gelegenheid 
is voor een foxtrot, Engelse wals, jive, cha-cha en wat niet meer aan dansgenre. Ouderwets de voetjes van 
de vloer. 
The Steaming Piano’s XXL Op de maandag pakken we uit met een nieuw concept: The Steaming Piano’s XXL. 
XXL staat voor nog meer interactie met het publiek. Spelshow, danseressen, een zangeres, DJ en presentator 
zijn toegevoegd aan het befaamde Piano’s concept. Mis het niet! 
Papa di Grazzi Op de “blauwe” dinsdag wordt de feestweek ’s avonds afgesloten met de spiksplinternieuwe 
show van de Topband Papa di grazzi. 

Sportiviteit
Nijeveners houden van een feestje, maar zijn ook sportief. Dat blijkt ook uit het aanbod tijdens de feest-
week. Op maandag eerst de Molenloop voor de jeugd, echter niet bij De Molen, maar op het evenementen- 
terrein. Daarna is de Rabobank-streetrace. Een waar spektakel waarbij mountainbikers een parcours afleg-
gen door de feesttent, over de weg, via obstakels (bestaand of aangelegd), over onverhard en verhard 
terrein. Oftewel spektakel!  

Voor ieder wat wils
Naast entertainment en sportiviteit is er zaterdagochtend uiteraard de optocht van versierde wagens, fietsers 
en lopers. Op zondagochtend is er een kerkdienst in de tent, met aansluitend een lunch en fietstocht. Op 
maandag is er van 10.30 tot 14.30 een gevarieerd programma, inclusief lunch voor de 55-plusser. Dinsdag is 
het kinderdag. Een Poppentheater voor de kinderen van de peuterspeelzaal. ’s Middags zien groep 1 tot en 
met 3 van de beide basisscholen een voorstelling in dorpshuis De Schalle. Gelijktijdig is er voor de groepen 
4 tot en met 8 een talentenjacht in de feesttent. Ondertussen is er de gebruikelijke braderie waar veel vele 
standhouders hun waar aan de man/vrouw gaan brengen. 
Uiteraard staat er, zoals gebruikelijk, de gehele feestweek een fantastische kermis op het feestterrein.

Meer informatie: www.oranjeverenigingnijeveen.nl. 

Let op!
De volgende Molen is de laatste voor de zomerstop.

Feestweek
Nijeveen

www.oranjeverenigingnijeveen.nl
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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

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

?

Misschien ben jij 
wel hooggevoelig!

Ik ben gecertificeerd begeleider voor Hoog Sensitieve Personen 
(HSP) en begeleid volwassenen en kinderen in de voor hen 
belemmerende factoren in het dagelijks bestaan.
Denk hierbij aan het leren omgaan met externe en interne 
(zintuigelijke) prikkels en omgevingsfactoren, emoties en gevoelens, 
structuren en plannen etc.
Wil je meer informatie of wil de gratis HSP 3-in-1 test opvragen? 
Neem dan contact met mij op. 

Ike Piest - van der Ree

Word je beïnvloed door stemmingen van anderen?

Verdraag je slecht fel licht, sterke geuren, grove 
weefsels of harde geluiden?

Concentratieproblemen?

Last van kriebelende stoffen of etiketten?

. .(

. .(

. .(

. .(

. .

(

DE DIERENBESCHERMING DRENTHE ZOEKT WIJKHOOFDEN VOOR COLLECTE

De Dierenbescherming Drenthe zoekt wijkhoofden voor haar jaarlijkse collecte rondom Werelddierendag 
op 4 oktober. Voor dit jaar is de organisatie op meerdere plaatsen nog dringend op zoek naar mensen 
die willen helpen de jaarlijkse collecte te organiseren in een bepaald collectegebied. Dit kan zijn in een 
dorp of wijk, in enkele gevallen ook meerdere dorpen. Een organisator is de onmisbare schakel tussen de 
Dierenbescherming en de collectanten. Zij zijn voor de collectanten in hun collectegebied hét gezicht van 
de Dierenbescherming!
Voor meer informatie of aanmelding kan telefonisch contact opgenomen worden via 088-8113360 of 
via collecte@drenthe.dierenbescherming.nl. Ook nieuwe collectanten zijn van harte welkom. De Dieren-
bescherming Drenthe is nog op heel veel plaatsen dringend op zoek naar mensen die willen collecteren. 
Aanmelden kan op: www.dierenbescherming.nl/collecte.
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Woldstraat 40
7941 LK Meppel 

Salon99 Skin Care
T 0522 853809 

info@salon99.nl 
www.salon99.nl 

Facials 
Manicure 
Pedicure 
Massage 

Visagie 
Waxen 
Harsen

NIEUW IN
NIJEVEEN!
iedere donderdag
van 10.30 - 18.00 uur

lokatie
Dorpsstraat bij de Coop

HAN VAN ROOM WISSELBEKER DEFINITIEF IN HANDEN VAN GIJS POLMANS!

Al drie jaar domineert Gijs de Nijeveense badminton ranglijst. Gijs is een talentvolle speler, die ook te vin-
den is op (inter)nationale toernooien. Meedoen en ook nog finale-partijen spelen leveren veel punten op, 
die hem in de loop van het seizoen koploper maken. Gijs traint naast Nijeveen ook in Heerenveen op de 
baminton-academy. 
De Nijeveense ranglijst is in het leven geroepen door onze trainer, Han van Room. Hij wil de junioren op 
deze manier stimuleren om mee te doen aan toernooien. Han heeft een grote wisselbeker ter beschikking 
gesteld en deze beker ging al jaren naar verschillende talentvolle spelers. Tot de afgelopen jaren, Gijs scoort 
al drie jaren erg goed. Afgelopen donderdag kreeg hij uit handen van Han deze wisselbeker uitgereikt! 
Benjamin won knap de tweede plaats, hij speelt dit jaar voor het eerst in Nijeveen en heeft dit goed op-
gepakt. Esmé won de derde plaats, zij speelde wel 10 toernooien en heeft ook al een stap naar de senio-
rentoernooien gemaakt. 
De top 10 van Badminton Vereniging Nijeveen:

No. Naam Punten Toernooien

1 Polmans Gijs 84 9

2 Akker van den Benjamin 47 6

3 Piso Esmé 46 10

4 Scheffer Eline 42 6

5 Nijhuis Laura 42 9

6 Bijker Naomi 40 5

7 Damhuis Mylan 40 5

8 Bult Amber 37 4

9 Agtersmit Maaike 37 5

10 Vos Tessah 33 4
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ODE AAN EEN ‘ONZICHTBARE’ GENERATIE; 
nu te zien bij de expositie Textielkunst in Kunsthuis Secretarie

Eén van de exposanten is Irma Frijlink.  Een van haar 
werken is gerelateerd aan het thema: ode aan een 
‘onzichtbare’ generatie. 

Frijlink: “Een ode aan de generatie van mijn (groot-) 
moeder. Een generatie vrouwen die moest stoppen 
met werken zo gauw zij ging trouwen.
Dit was de gewoonte maar daarnaast waren er ook 
wetten die verboden dat vrouwen mochten werken 
als zij eenmaal getrouwd waren.
Mij intrigeert dit gegeven. Want wat vonden deze 
vrouwen hiervan? Wat deden deze vrouwen met 
hun talenten, die zij niet in hun werk kwijt konden?
Ik heb vrouwen, maar ook hun kinderen geïnterviewd en zij vertelden de verhalen van deze vrouwen. Heel 
verschillende verhalen, heel verschillende belevenissen uit alle lagen van de bevolking. Ondertussen is het 
door al die prachtige verhalen een historisch document geworden.
Ik heb zakdoeken genomen om hun verhalen op vast te leggen omdat dit voorwerp door iedere vrouw bij 
zich gedragen werd. Lief en leed werd met de zakdoek gedeeld.
Op de oude zakdoeken de portretten met vaak in wit-op-wit iets waarmee deze vrouw zich bezig hield. 
Op de nieuwe zakdoeken de verhalen”. 

De expositie Textielkunst is nog tot en met 12 juli a.s. te zien!

Irma Frijlink bij haar ‘ode aan een onzichtbare generatie 
(foto Ebel Zandstra)

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 

Gepaneerde schnitzels 500 gr 498
 
Barbecue worstjes 
curry of zigeuner 5 st 398
 
Gemarineerde speklapjes 

500 gr 398
 
Steak Rijkeboer of ausbraten 

100 gr 109
 
Procureurlapjes  2 smaken 500 gr 398
 
Gebr. gehaktballen p/st 1,49  4 st 498
 

Barbecuefolder online 
www.slagerrijkeboer.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.
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PLUS
kinderopvang 0-12 jaar

Hebt u een kind dat in het schooljaar 2015-2016 4 jaar wordt? Dan kunt u nu al een afspraak 
maken voor een vrijblijvende kennismaking met onze school en ons kindcentrum. 

Bel even met 0522 490461

Kind Centrum “De Wel Plus”
Alles onder één dak, basisschool én kinderopvang.
Kleinschalig, dus flexibel.

- Kinderdagverblijf
-  Peutergroep/peuterspeelzaal  

(twee leidsters, er is weer ruimte voor aanmelding)

- Buitenschoolse opvang
- Tussenschoolse opvang
- Basisschool

Is uw interesse gewekt, maar wilt u wat meer weten?
Kom gerust even langs of maak een afspraak voor een uitgebreidere kennismaking.
Wij werken volgens de wettelijke normen en door de rijksoverheid vastgestelde tarieven.

Kijk op www.cbsdewel.nl voor verdere informatie of op www.pluskinderopvang.nl

I.v.m. vakantie zijn wij 

gesloten 

van dinsdag 21 juli t/m 
zaterdag 1 augustus 2015.

Dinsdag 4 augustus
staan wij weer voor u klaar!

Schoonheidsinstituut                                   IPL ontharing 
Acne behandelingen               Elektrisch ontharen 
Massages         Huidverbetering 
Zonnestudio                    Bijouterie 

SPECIAAL VOOR VADER 
(en andere liefhebbers…)

DE VADERDAG BEHANDELING: 

* een VERKWIKKENDE Sportmassage 
* en .. een ONWEERSTAANBAAR Geurtje 
* slechts € 32,50 

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

 
PS Wij hebben ook cadeaubonnen…
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Nijverheidsweg 15   7948 NE Nijeveen   Tel. 0522-490094   Postbus 126   7940 AC Meppel   www.faberadviseurs.nl

Is nu het moment daar om een 
woning aan te kopen of moet ik 
nog even wachten? 

Nevenstaande berichten zijn slechts enkele uit de 
pers gedurende de afgelopen weken. Ook Faber 
Adviseurs bezit geen glazen bol, maar feit is dat 
de rentes iets zijn gestegen en dat er weer fors 
meer huizen worden verkocht. 

U kan bij ons terecht voor een compleet 
hypotheekadvies en voor een inventarisatie van uw 
mogelijkheden.

“Het gemiddelde tarief voor een rentevaste periode 
van tien jaar is de afgelopen weken gestegen van 
2,39% naar 2,41%. Het betrof de eerste stijging 
-zij het nog een kleine- in twee jaar.”

“De hypotheekrente zal de komende jaren flink 
oplopen, willen banken nog geld kunnen verdienen 
aan de financiering van onroerend goed.”

“De vraag is niet of de hypotheekrente ooit gaat 
stijgen, maar wanneer. Steeds meer berichten 
wijzen dat we op een kantelpunt zitten en de 
tarieven mogelijk gaan stijgen.”

Stijging hypotheekrente

DE STOUWE IS ER VOOR U

Hoe komt het als ik ouder word? Wie zorgt er dan voor mij? Er verandert zo veel in de zorg. Kan ik in 
Nijeveen dan nog wel op mezelf blijven wonen. Wat als ik zelf de huishouding niet meer kan doen? Wat 
als ik mezelf niet meer kan aankleden en wassen? Wat als ik zelf mijn potje niet meer kan koken en zelf 
de boodschappen niet meer kan doen? Hoe voorkom ik dat ik vereenzaam? Kan ik zelf iets regelen, en zo 
ja wat kost dat dan wel niet? 
Bezoek onze kraam op de jaarmarkt
Spoken deze vragen wel eens door uw hoofd? Bezoek dan op 23 juni tussen 14.00 en 21.00 uur de kraam 
van De Stouwe op de jaarmarkt in Nijeveen. 
De medewerkers van De Stouwe die op de markt staan vertellen u graag wat De Stouwe kan bieden.
Aangenaam oud worden
Er valt heel veel te regelen, ook in de thuissituatie. Bij De Stouwe denken de mensen in Nijeveen vaak al-
leen aan de zorg die wij in Het Kerspel bieden. Bij sommigen heeft Het Kerspel het imago dat je daar naar 
toe gaat als het echt niet anders kan. 
Dat is verleden tijd. Het Kerspel wordt tegenwoordig veel meer gezien als een punt van waaruit wij de 
zorg- en dienstverlening in Nijeveen breed aanbieden en waar u prettig kunt wonen. 
De Stouwe is meer dan Het Kerspel en onze zorg- en dienstverlening gaat verder dan Het Kerspel. Het 
maakt dus niet uit waar u in Nijeveen woont, u kunt altijd terugvallen op De Stouwe. Ook bij u thuis kun-
nen wij van alles organiseren. 
Of het nu gaat om een klein beetje ondersteuning of om volledige verzorging, wij helpen u graag.
De wijkverpleegkundige van De Stouwe kent de weg
“Als coördinerend wijkverpleegkundige in Nijeveen weet ik welke wegen u kunt bewandelen en zorg ik 
er graag voor dat u zo aangenaam mogelijk oud wordt”, zegt Marloes Walda. “U mag mij of mijn collega’s 
aanschieten op de markt, maar u kunt mij ook altijd bellen. Als u er behoefte aan heeft dan kan ik eventueel 
ook bij u op huisbezoek komen”. 
Marloes Walda is bereikbaar via telefoonnummer (06) 13 59 82 04 of via e-mail m.walda@destouwe.nl.

Wij helpen u graag. Tot ziens bij De Stouwe!



8

DE MOLEN

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

DOS’46 KAN DRIE KAMPIOENEN BIJSCHRIJVEN
De afgelopen veldcompetitie heeft DOS’46 drie kampioenen opgele-
verd. Naast het tweede team bij de senioren, konden bij de jeugd de 
F2 en de B3 zich tot kampioen laten kronen. DOS’46 2 werd in de zaal 
al ongeslagen kampioen en ook op het veld kon de kampioensvlag 
worden gehesen. Dat betekent promotie naar de reserve Ereklasse.
De jongste kampioenen zitten wederom in DOS’46 F2. De ploeg van Iris 
Hulzebosch veroverde voor de tweede keer dit seizoen het kampioen-
schap. Van de zes gespeelde wedstrijden wonnen zij maar liefst vier 
keer. Espen, Tycho, Marije, Lisa, Floortje en Nathalie scoorden samen maar 
liefst 44 doelpunten. In één wedstrijd scoorden zij wel 18 keer, een knappe prestatie van dit jonge team.
DOS’46 B3 werd dit seizoen ook veldkampioen. Zij moesten het kampioenschap wel delen met concurrent 
Moedig Voorwaarts. De meiden van de B3 scoorden maar liefst 63 doelpunten samen en kregen er maar 
24 tegen. Voor dit team was het een mooie afsluiting van het seizoen aangezien een aantal dames heeft 
aangegeven te stoppen. 
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Agenda
16 juni De Molen nr. 12
18 juni Fietsen Passage - vertrek De Schalle - 19.00 uur
19-23 juni Feestweek
22 juni Tentdienst gezamenlijke kerken Nijeveen
23 juni Braderie/Jaarmarkt
30 juni De Molen nr. 13 - laatste Molen voor de zomerstop
3-25 juli Beau-nette gesloten
  4 juli   Open Atelier Hillie Knol; er kan onder beperkte begeleiding geschilderd worden - J. Nijmeijerlaan 8 

Nijeveen - van 11.00-17.00 uur
  5 juli    Open Atelier Hillie Knol - 11.00-17.00 uur
21 juli-1 aug. Kapsalon Berta gesloten i.v.m. vakantie
  4 aug. De Molen nr. 14
18 aug. De Molen nr. 15
21 t/m 23 aug. Voetbalkamp SVN ‘69 voor jeugdspelers F, E, D en C-spelers
25 aug. Zonnedagtocht
  1 sept. De Molen nr. 16
15 sept. De Molen nr. 17
26 sept. Dobberpop in Rosso
29 sept. De Molen nr. 18
  3 okt. Kiekiesdag Historische Vereniging Nijeveen - De Schalle

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 

 

 

DE MOLEN

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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BJORN SCHUTTE EN ESME PISO DE NIEUWE CLUBKAMPIOENEN!

De laatste 2 badmintonavonden hebben in het teken van de clubkampioenschappen gestaan. Alle junio-
ren werden verdeeld op niveau en zo werden er veel wedstrijden gespeeld. Om niet in tijdnood te komen 
werd de telling aangepast, de wedstrijdtelling ging tot de 30 punten. Zo kon in korte tijd toch volledige 
wedstrijden gespeeld worden. Zwaar was dit vooral voor de aspiranten, die de grootste groep zijn binnen 
de vereniging. Ze moesten op 1 avond soms wel 3 wedstrijden achtereen spelen.
Op de laatste avond werd duidelijk wie de finalepartijen mochten spelen.
Het werden allemaal mooie wedstrijden welke enorm sportief werd gespeeld. Bij de junioren werd het 
echt spannend bij de dames. Ze moesten allen tegen elkaar spelen en 3 spelers hadden precies evenveel 
wedstrijden gewonnen. Dat werd dus wedstrijdpunten en vooral de tegenpunten tellen. 
Alle kampioenen op een rij;
Pupillen: 
Jongens
1e prijs: Mylan Damhuis
2e prijs: Benjamin van der Akker
Meisjes
1e prijs: Alinda Kroeze
2e prijs: Laura Klok

Aspiranten:
Jongens
1e prijs: Peter Houtsma
2e prijs: Karst Hiemstra
Meisjes
1e prijs: Eline Scheffer
2e prijs: Iris Bolding

Junioren
Jongens
1e prijs:  Bjorn Schutte
2e prijs: Gijs Polmans
Meisjes
1e prijs: Esme Piso
2e prijs: Amber Bult

Alle winnaars van harte gefeliciteerd!
 

NIENKE HINTZBERGEN EN JORDY VAN GULIJK KIEZEN VOOR DOS’46

De trainersstaf en de commissie Topkorfbal van korfbalvereniging DOS’46 zijn blij met de uitbreiding van haar 
voorselectie door de komst van twee spelers van KV Rigtersbleek/Cottus uit Enschede. Nienke Hintzbergen 
en Jordy van Gulijk hebben het besluit genomen om met ingang van het seizoen 2015-2016 de stap naar 
DOS’46 te maken. Beide spelers hebben inmiddels een proeftraining met de huidige selectie achter de rug.
Nienke Hintzbergen is 19 jaar en is geboren en getogen in Enschede. Zij studeert momenteel Communi-
catiewetenschappen aan de Universiteit van Twente (eerste jaar). Nienke korfbalt vanaf haar vijfde bij KV 
Rigtersbleek/Cottus en heeft daar alle selectieteams doorlopen. Daarnaast heeft Nienke ook gespeeld in 
de vertegenwoordigende teams van district Oost. Sinds twee jaar maakt Nienke deel uit van de A-selectie 
van de Enschedese club, die getraind wordt door Manfred Hofstede (oud-hoofdtrainer van DOS’46). Nienke 
wil graag het hoogste niveau bereiken en het beste uit haarzelf naar boven halen en denkt dan ook dat 
DOS’46 hier de juiste club voor is. Nienke: “Ik heb erg veel zin in komend seizoen en ik hoop dat ik een 
leuke en sportieve tijd ga beleven in Nijeveen!”
Jordy van Gulijk is 22 jaar en in februari van dit jaar heeft hij zijn studie afgerond. Hij werkt in Enschede in 
de verstandelijk gehandicapten zorg met cliënten die begeleiding nodig hebben in het dagelijks leven. Ook 
Jordy speelt vanaf zijn vijfde levensjaar bij KV Rigtersbleek/Cottus. Vanaf zijn 14e tot zijn 19e heeft Jordy 
bij de korfbal selectie Oost Nederland gespeeld. De afgelopen zes jaren kwam Jordy uit voor het 1e team 
van KV Rigtersbleek/Cottus. Jordy: “De laatste twee jaar heb ik onder Manfred Hofstede mogen spelen 
en veel geleerd maar ik wil kijken of ik de lat voor mijzelf nog hoger kan leggen. Ik hoop bij DOS’46 mijn 
grenzen te verleggen en mooie jaren tegemoet te gaan.”

KONING WILLEM-ALEXANDER BIJ START 50STE DRENTSE FIETS4DAAGSE

De 50ste Drentse Fiets4Daagse heeft dinsdag 7 juli een bijzondere deelnemer.
Zijne Majesteit de Koning zal op de eerste dag een gedeelte van de route vanuit startplaats Assen meefietsen.
Voorzitter Jan Mastwijk en gastheer op 7 juli is bijzonder verheugd over de komst van de Koning. “Onze 
uitnodiging lag al een tijdje in Den Haag. Onlangs kwam het goede nieuws. En dat kroontje in het logo....
dat was ook al klaar. Maar dat krijgt nu natuurlijk extra betekenis!”
Na de inschrijving rijdt Koning Willem-Alexander samen met andere deelnemers een deel van de route, 
waaronder ook het TT-circuit. Martin Verhage, voorzitter van startplaats Assen, heeft de route uitgestip-
peld. “Hier is per slot in 1966 de eerste Drentse Rijwielvierdaagse, zoals het toen heette, van start gegaan. 
Het is een unieke ervaring om op de fiets een halve ronde van het circuit af te leggen”. 
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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

REGIONALE SCHOOLKORFBALKAMPIOENSCHAPPEN 
IN HOOGEVEEN

Wij (Danique, Mirte, Anatal, Robine, Simone, Friso, Arend, Jonas, 
Jasper & JR) hebben mee gedaan met het regionale schoolkorfbal-
toernooi in Meppel (hier deden Jasper en JR niet aan mee) en het 
Drents schoolkorfbaltoernooi in Hoogeveen. In Meppel hadden 
we alles gewonnen. We moesten door naar Hoogeveen en daar 
wonnen we ook alles (daar deden Jasper & JR wel aan mee). De 
finale tegen de school uit Assen (Kloosterhaar) hadden we gewon-
nen met 7-1.      
Gemaakt door Danique & Simone van o.b.s. Commissaris Gaarlandt.
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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

- 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

ALZHEIMERCAFE MEPPEL - WOENSDAG 17 JUNI - Dementie en regelgeving
Zelf kunnen beslissen en handelen is een groot goed in onze samenleving. Wat moet je allemaal regelen 
als je weet dat je door de dementie in de toekomst niet meer goed zelf besluiten kan nemen?
Notaris B. Lever van Lever Netwerk Notarissen komt deze avond vertellen wat er allemaal mogelijk is. Daarbij 
kan hij ingaan op vragen van bezoekers.  
Een Alzheimercafé is een trefpunt waar je informatie kan krijgen over onderwerpen die te maken hebben 
met dementie. Ook is het een fijne gelegenheid om ervaringen met elkaar uit te wisselen. 
Waar? Cultureel Centrum De Plataan, Vledderstraat 3 7951 LC Meppel, tel. 085-2731412. U kunt ook naar 
binnen aan de Marktstraat. 
Hoe laat? Het café is open vanaf 19.30 uur, het programma begint om 20.00 uur en duurt tot 21.30 uur. 
De toegang is gratis.
Organisatie Het Alzheimercafé Meppel is een samenwerkingsproject van Alzheimer Nederland met Stichting 
Icare, Zorgcombinatie Noorderboog, Stichting de Stouwe, GGZ Zuidwest Drenthe en Welzijn Mensenwerk.
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Het Noteboompje.nl

Met passie gemaakt! 

kaarten ~ posters ~ textiel ~ woonaccessoires

Vaderdagtip!
Notitieblaadjeshouder

Voor de 
allerliefste papa

Ook voor volledige voetverzorging bij u thuis!

Tel. 06 543 720 73

Medisch pedicure

Marktstraat 4a
7941 KR  Meppel

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

Jeannet Botter
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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!  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. 

ZAADMENGSELS OP MAAT GEMAAKT VOOR DRENTHE
Er is steeds meer aandacht voor het voortbestaan van (bedreigde) insecten zoals vlinder- en bijensoorten. 
Onder andere door het inzaaien van bloemrijke akkers en weilanden draagt men bij aan het voortbestaan 
van deze soorten. Vanaf nu kunnen grondeigenaren ook op maat gemaakte Drentse zaadmengsels gaan 
zaaien. Met deze Drentse mengsels wil Landschapsbeheer Drenthe het landschap in de provincie versterken 
en bijdragen aan de biodiversiteit.
Tot halverwege de vorige eeuw kwamen bloemrijke graslanden op grote schaal voor. In de loop der jaren 
is dit echter sterk verminderd. We proberen het tij te keren door het inzaaien van weiden en akkers met 
bloemrijke Drentse zaadmengsels. Er zijn een aantal kleurrijke, prachtige mengsels in omloop, echter met 
vooral uitheemse plantensoorten. Dit zijn plantensoorten die oorspronkelijk niet in Drenthe of Nederland 
voorkomen.
Typisch Drents
Landschapsbeheer Drenthe wil een alternatief bieden voor de uitheemse zaadmengsels, met typisch Drentse 
mengsels. De eerste zaadmengsels met Drentse plantensoorten! Met een akkermengsel en drie bloemrijke 
graslandmengsels kunnen Drentse akkers, graslanden en terreinen worden ingezaaid met plantensoorten 
zoals echte kamille, akkerviooltje en knoopkruid. Soorten die van oorsprong in Drenthe voorkomen en van 
belang zijn voor vlinders, bijen en zweefvliegen.
Niet alleen vlinders, bijen en zweefvliegen profiteren van de Drentse zaadmengsels, maar ook insectenetende 
vogels hebben er baat bij. Zij smullen namelijk van de vele insecten in ons landschap. Met andere woorden: 
als er meer bloemen zijn, is er voldoende nectar en stuifmeel voor insecten, groeien de populaties en is er 
voldoende voedsel aanwezig voor insectenetende dieren.
Ideale zaaimomenten
De Drentse zaadmengsels worden tweemaal per jaar uitgegeven: in april en september. Dit heeft te maken 
met de voorkeursperiode om de mengsels in te zaaien. Het eerstvolgende zaaimoment is in september. 
Dus heeft u gronden in beheer en wilt u wat doen voor de biodiversiteit? Kijk dan op de website van Land-
schapsbeheer Drenthe en vul een aanvraagformulier in.
De Drentse zaaimengsels zijn ontwikkeld in samenwerking met Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten, 
Staatsbosbeheer en de Werkgroep Florakartering Drenthe. Hierbij is gebruik gemaakt van de Atlas van de 
Drentse flora. De mengsels worden mede mogelijk gemaakt dankzij de provincie Drenthe.
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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

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

W&WW&W
Het adres voor:

* schilder- en sauswerkzaamheden 

* goten schoonmaken

* trespa schoonmaken
* klussen in en om het huis

* reinigen van stoepen met hoge druk

Laat ook uw zonnepanelen
goed en betrouwbaar 

schoonmaken
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* ramen schoonmaken

Raadhuislaan 30, Nijeveen
Tel. 0522 - 491 134

06 - 4845 8935 / 06 - 250 60 194info@wenwglazenwassersnijeveen.nl
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TENTDIENST OP ZONDAG 22 JUNI

Op de zondag in de feestweek van Nijeveen wordt door de gezamenlijke kerken van Nijeveen al sinds 1977 
twee kerkdiensten gehouden in de feesttent. Het programma voor zondag 22 juni zal er dit jaar anders 
uitzien dan we gewend waren. Grootste verandering is dat er in plaats van een ochtend- en avonddienst 
nu één dienst is die om 11.00 uur begint.
Iedereen is welkom vanaf 10.30 uur, want dan beginnen we met koffie.
De dienst zal geheel worden verzorgd door Remco Hakkert met zijn programma 
Together Worship. 

De Welnootjes zullen aan de dienst bijdragen door het zingen van een aantal liedjes.
Daarna zullen de kinderen in de kleine tent bezig zijn met hun eigen programma, om net voor het eind 
weer terug te keren.
Na afloop van de dienst is er soep en zijn er broodjes. Daarna zal er een fietspuzzel- en speltocht worden 
georganiseerd tot omstreeks 14.30 uur. Hieraan kan ook worden meegedaan door mensen die niet bij de 
dienst aanwezig waren.

De tentdienstcommissie

KUNSTPROJECT ‘PLATTELANDSCHAP’ IN KOLDERVEEN
 
Na het project ‘geluid van De Venen’ – waarbij veel oud medewerkers de zuivelfabriek hebben bezocht – is 
bij KiK momenteel het kunstproject ‘Plattelandschap’ te zien. Zeven kunstenaars nemen tot 5 juli afwis-
selend hun intrek in Kolderveen om nieuw werk te maken waarin zij een Beeld van het Platteland geven.

Kerngedachte in dit project is dat hét landschap niet bestaat. Een rondfietsende recreant ziet het landschap 
anders dan een hardwerkende boer of een entomoloog die insecten bestudeert. Ieder van hen heeft een 
eigen beeld van het landschap.
De kunstenaars kijken elk ook op hun eigen wijze naar het landschap en verbeelden dat op hun eigen manier. 
Zo heeft Hans Jungerius een kaart van het landschap rond Kolderveen gemaakt, waarbij hij zelf de legenda 
bepaald heeft. Zo zien we de ruilverkaveling in de polder, Chinezen in Klein-Venetië en amateurmilitairen 
op de Havelterberg. Esther van Casteren maakte een animatiefilm over een rustgevend landschap. Jitske 
Rinsma vormde de Kaashal om tot een waterlaboratorium, waarin zij kikkervisjes en andere waterbeesten 
bestudeert en schildert.
Bert-René Brinkman maakt foto’s waarin de horizon en sloten in het open landschap een belangrijke rol 
spelen.
De tentoonstelling PLATTELANDSCHAP is elke vrijdag- en zondagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur gratis te 
bezoeken. Ook bent u van harte welkom op de feestelijke afsluiting op 5 juli vanaf 13.00 uur met om 17.30 
uur een buffet.

Locatie: KiK (voormalige zuivelfabriek ‘De Venen’), Kolderveen 26, Nijeveen
www.kik-site.nl zie ook FACEBOOK voor foto’s en de voortgang van het project.

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

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

•	Voetreflexologie
•	Bach	Bloesem	Remedies
•	Voedingsadviezen	
•	Pedicurebehandelingen
•	Kadobonnen	

Voor	vergoedingen:	zie	website

Meer informatie? 
Ada Beenen 0522 492151; adabeenen@home.nl
of bekijk onze website, www.balansnatuurgeneeskunde.nl
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VERHUIZING HISTORISCHE VERENIGING NIJEVEEN

Na instemming van de leden gekregen te hebben naar een andere lokatie te verhuizen met ingang van  
1 juni, is het bestuur voortvarend te werk gegaan. In overleg met het bestuur van het dorpshuis “de Schalle” 
werd overeengekomen om in mei alle zaken van “Domijn” naar de nieuwe lokatie over te brengen. Dit is 
gelukt. Met behulp van een goed inrichtingsplan en een grote groep vrijwilligers werden op maandag 18 
mei jl. de laatste spullen overgebracht. 

We hopen op zaterdag 3 oktober a.s., wanneer de vereniging haar 20-jarig bestaan viert, iedereen kennis 
te laten maken met ons nieuwe onderkomen.

De woningen zijn
maar liefst 6 m
breed en 9,3 m diep!

Energiezuinig
Op alle woningen worden
4 PV cellen aangebracht. 

Voorheen Woonconcept Vastgoed 

Nijeveen De Pleinen

Putstoel 4, 7941 BX  Meppel  
0522 – 25 24 12 
www.boelensjorritsma.nl

informatie en verkoopontwikkeling

www.meppelwoont.nl
Nijeveen
Danninge Erve Zuid II

De Pleinen 4 Twee-onder-één-kapwoningen
en 8 Rijwoningen
vanaf € 149.500,- v.o.n.
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www.oranjeverenigingnijeveen.nl

Feestweek
Nijeveen
19 t/m 23 juni 2015

19 juni

20 juni

IN ROSSO

21 juni

22 juni

23 juni

Papa di Grazzi

Steaming Pianos

Double Sax

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

Dorpsstraat 4
Nijeveen

Jan Bouwknegt

www.jaboschilderwerken.nl

Energieweg 3, Nijeveen Tel. 06 54 32 64 05
www.andrehopman.nl info@andrehopman.nl

GRONDWERK

STRAATWERK: SIERBESTRATING 
 MACHINAAL BESTRATEN

AANLEG RIOLERING EN DRAINAGE

SLEUF- EN VASTE MESTSILO’S

VLONDERS EN VERANDA’S

   

A A N N E M I N G S B E D R I J F

TEVENS UW LEVERANCIER VAN GARDEN LIGHTS
LED VERLICHTING VOOR UW TUIN, BESTRATING

OF OVERKAPPING 
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DE WIEDEN

Nationaal Park Weerribben – Wieden is het grootste 
laagveenmoeras van West-Europa. Natuurmonu-
menten  beheert het zuidelijke deel: De Wieden. Dit 
waterrijke natuurgebied in De Kop van Overijssel is 
een oase van ruimte en rust. Je vindt hier plassen 
en sloten, uitgestrekte rietlanden, hooilanden vol 
bloemen en dichtbegroeide moerasbossen. 

Natuurgebied De Wieden is een cultuurlandschap; 
de mens heeft het landschap gevormd. De plassen 
(wieden) zijn gevormd door de turfwinning: vanaf 
de 15e eeuw werd hier veen gebaggerd. De eerste 
aankopen van Natuurmonumenten in De Wieden wa-
ren de eendenkooi de Bakkerskooi in Wanneperveen 
en de Grote Otterskooi in Dwarsgracht. Aanvankelijk 
groeide De Wieden rondom deze eendenkooien. La-
ter breidde het gebied zich uit tot ruim 6000 hectare 
natuur. Zeldzame dieren als de otter en de zwarte 
stern voelen zich thuis in de natte natuur van De 
Wieden.
Vanaf verschillende observatieplekken in het gebied 
kan je allerlei soorten vogels zien, zoals de aalscholver 
en purperreiger. Op de hooilanden groeien planten 
met kleurrijke bloemen, zoals de dotterbloem en ra-
telaar. Uniek voor De Wieden is het zeldzame trilveen. 

Het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten, 
Bezoekerscentrum De Wieden, is gelegen in St. Jans-
klooster. Het centrum is het ideale startpunt voor een 
dagje in het waterrijke natuurgebied. Ga mee op vaartocht, maak een mooie fietstocht langs bloemrijke 
hooilanden en weidevogels en bezoek de theeschenkerij achter het bezoekerscentrum. Voor kinderen zijn 
er leuke activiteiten: vier je verjaardag met Boswachter Bart of kabouterfeest, zoek waterdiertjes aan de 
slootkant met een schepnetje. Voor wie graag overzicht heeft: beklim de bijzondere trap van de watertoren 
in St. Jansklooster voor een weids uitzicht over De Wieden. 

Kijk voor meer informatie en alle activiteiten op www.natuurmonumenten.nl/bcdewieden
Volg ons ook op Facebook: beleefdewieden en Twitter: @BCDeWieden

Bezoekerscentrum De Wieden 
Beulakerpad 1
8326 AH St. Jansklooster
T (0527) 246644 
E: bcdewieden@natuurmonumenten.nl
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DE MOLEN 

WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN
20/21 juni Dokter Westerbeek Tel. 0521-361326
27/28 juni 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.


