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Noteboomstraat 68

7941 XA Meppel

telefoon 0522 255 449

De volgende Molen verschijnt op 1 september 2015.
Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk
dinsdag 25 augustus 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

SPORTEN VOOR SENIOREN
Op woensdag 9 september om 09.00 uur begint het weer: het sporten voor senioren! Voor actieve ouderen
vanaf zo’n 50 jaar. Waar en wanneer? In sporthal De Eendracht, in principe elke woensdag.
Samen met leeftijdgenoten een uurtje gezellig bewegen in een ontspannen sfeer maakt dat u er zeker weer
een week tegen kunt. Dit alles onder deskundige en vrolijke begeleiding van een docente van Sport Drenthe.
Daarom, schroom niet en kom! U zult er geen spijt van krijgen.
Hans de Vries

ONTDEK DE MEPPELER SPORT TIJDENS DE SPORTMARKT 2015-2016
Op woensdag 26 augustus 2015 wordt er op het sportpark Ezinge een sportmarkt georganiseerd met 17
sportverenigingen/sportaanbieders uit de gemeente Meppel. Kinderen uit de groep 3 t/m 8 van de basisschool kunnen naar deze markt komen om sporten te ontdekken. Er worden bekende, maar ook minder
bekende sporten aangeboden.
De sportmarkt is tot stand gekomen uit een samenwerking tussen PCBO Meppel en sportteam Meppel Actief. Het PCBO Meppel organiseert een inzamelingsactie voor Spieren voor Spieren. Het sportteam Meppel
Actief wil het sportseizoen openen in samenwerking met sportverenigingen en sportaanbieders in Meppel
en omstreken. Het doel van de sportmarkt is om kinderen kennis te laten maken met de variatie aan sporten
die worden aangeboden in de gemeente Meppel.
Van 17.30 tot 20.00 uur zijn kinderen en ouders welkom op sportpark Ezinge, op de voetbalvelden van
FC Meppel. De 17 sportverenigingen geven informatie en bieden sportclinics aan. Op het podium worden
demo’s van onder andere dans en free-style voetbal getoond. Aan het einde van de sportmarkt wordt er een
voetbalwedstrijd georganiseerd tussen de leerkrachten van het PCBO Meppel en de gastheer FC Meppel.
Na de sportmarkt wordt er door iedere sportaanbieder een kennismakingsaanbod voor de jeugd op www.
meppelactief.nl geplaatst. Door je in te schrijven via de website kun je nog extra met deze sport(en) kennismaken.

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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DOOMIJN VERRAST.........
Op een zonnige woensdagochtend brachten peuters en
leidsters van kdv Doomijn/Dorpsstraat een bezoek aan het
dierenkampje van Nijeveen. Deze keer werden niet alleen
de dieren voorzien van lekker brood, maar werd ook een
cheque aangeboden aan de beheerder, dhr. Boerkamp.
Het daaraan verbonden geldbedrag was tijdens de braderie
in juni bijeen gesprongen door veel bezoekertjes van het
springkussen.
Kinderen en medewerkers van het kinderdagverblijf dragen
de dierenweide een warm hart toe en traditioneel start
het schoolreisje van de peuterspeelzaal op deze locatie.
De keuze, om het “verdiende” geld te schenken aan een
goed doel binnen het dorp, was daarom snel gemaakt. Dhr.
Boerkamp was aangenaam verrast en weet zeker, dat deze
bijdrage een goede bestemming vindt!

FILMPROGRAMMA DORPSHUIS DE SCHALLE
Dit najaar staan de volgende films op het programma:18 september: Anna Karenina; 9 oktober: Departures;
13 november: Il y a longtemps que je t’aime.
U kunt alvast deze datums noteren in uw agenda. In de volgende Molen meer over de inhoud van de films.
Aanvang van de film: 20.00 uur. Toegang: 3,50 Euro.

Uw adres voor:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Facials
Manicure
Pedicure
Massage
Visagie
Waxen

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!

Harsen
Salon99 Skin Care
T 0522 853809
Woldstraat 40 info@salon99.nl
7941 LK Meppel www.salon99.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
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OPEN HUIS
Dinsdag 25 augustus van 14.00 uur tot 21.00 uur

Bijker Mechanisatie Nijeveen bv
In combinatie met onze DEUTZ-FAHR ROADSHOW met dit jaar als thema

H U I S

DE MOLEN

We zetten onze deuren open om u gelegenheid te bieden ons bedrijf
te bezichtigen en kennis te maken met de veelzijdigheid op het gebied van

landbouwmechanisatie en de tuin- en parksector
Er zullen diverse nieuwe en gebruikte machines te bezichtigen zijn.
Wandel in een ontspannen sfeer door onze werkplaatsen
en zie de huidige uitrustingen waarmee wij kunnen zorgdragen
voor een juiste service en onderhoud van de machines.
Kortom maak verder kennis met Bijker Mechanisatie Nijeveen en laat u verrassen
door de veelzijdigheid van dit bedrijf aan de Nijverheidsweg 7 in Nijeveen.
www.bijkernijeveen.nl
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“DRIVE IT TO BELIEVE IT”

DE MOLEN

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

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

Marktstraat 4a
7941 KR Meppel
Tel. 06-16 932 635
www.birukai.nl
Tel. 06 543 720 73

Ook voor volledige voetverzorging bij u thuis!

Jeannet Botter

Medisch pedicure

Wat moet ik ver zekeren?
Niet alles kan en hoeft verzekerd te worden.

Auto-, inboedel-, opstal-

Een aantal verzekeringen zijn verplicht, zoals

en aansprakelijkheids-

een WA-verzekering voor uw motorvoertuig en

verzekering, aan te

bijvoorbeeld een overlijdensrisicoverzekering

vullen met onder meer

bij bepaalde hypotheken. Daarnaast zijn een

ongevallen-, rechts-

aantal verzekeringen sterk aan te raden. Denkt

bijstand-, reis- en

u hierbij aan een opstalverzekering.

caravanverzekering.

Een basis-verzekeringspakket kan bestaan uit:

Bent u voldoende verzekerd? Vraag het ons.

Nijverheidsweg 15 7948 NE Nijeveen Tel. 0522-490094 Postbus 126 7940 AC Meppel www.faberadviseurs.nl
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Het Noteboompje.nl
kaarten ~ posters ~ textiel ~ woonaccessoires

Met passie gemaakt!

VAN DE ZANGDIENSTCOMMISSIE
In de Gereformeerde kerk zal op zaterdagavond 12 september om 19.00 uur weer een zangdienst gehouden worden.
Het Christelijk Mannenkoor Staphorst o.l.v. Peter Bos zal deze keer medewerking verlenen aan deze dienst.
Ook het kinderkoor de Welnootjes o.l.v. Riëtte Smit zullen een bijdrage leveren zowel alleen als samen met
het mannenkoor. Het orgel wordt bespeeld door mevr. Ruth Pos. Aan de uitgang wordt een schaalcollecte
gehouden t.b.v. de onkosten. U bent natuurlijk weer van harte welkom.
De zangdienstcommissie

URZO
WONINGINRICHTING
Damesmode
Slaapcomfort
PROJECTINRICHTING
Bedrijfskleding

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM
RAAMDECORATIE
ZONWERING

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

DE MOLEN

Klussenbedrijf

H.W. Hopman

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.

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

Bel voor een vrijblijvende offerte
Timmerwerk
| Tegelwerk | Stucwerk

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

Bel voor een vrijblijvende offerte

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

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.

www.klussenbedrijf-hwhopman.nl

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

www.joshulstimmerwerken.nl

Agenda
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
25 aug.
Open Huis Bijker Mechanisatie - 14.00-21.00 uur
26 aug.
Sportmarkt - Sportpark Ezinge - 17.30-20.00 uur
29-30 aug.
Samenloop voor Hoop - Wilhelminapark Meppel
31 aug.,1, 3 en 4 sept.
Zwemvierdaagse; org. De Veenkers
1 sept.
De Molen nr. 16
4 sept.
Passage fietsdag - vertrek 9.00 uur bij de Schalle
5 sept.
Open Atelier Hillie Knol - J. Nijmeijerlaan 8, Nijeveen - 11.00-17.00 uur
6 sept.
Open Atelier Hillie Knol van 11.00-17.00 uur
12 sept.
Zangdienst - Geref. kerk - 19.00 uur
15 sept.
De Molen nr. 17
16 sept.
Passage ledenavond, ds. Stap uit Kolderveen vertelt over Maria - De Schalle - 20.00 uur
18 sept.
Film Anna Karenina - De Schalle - 20.00 uur
19 sept.
Open Atelier Hillie Knol - J. Nijmeijerlaan 8, Nijeveen - 11.00-17.00 uur
20 sept.
Open Atelier Hillie Knol van 11.00-17.00 uur
26 sept.
Dobberpop in Rosso
29 sept.
De Molen nr. 18
3 okt.
Kiekiesdag Historische Vereniging Nijeveen - De Schalle
3 okt.
Open Atelier Hillie Knol - J. Nijmeijerlaan 8, Nijeveen - 11.00-17.00 uur
4 okt.
Open Atelier Hillie Knol van 11.00-17.00 uur
9 okt.
Departures - De Schalle - 20.00 uur
21 okt.	Passage ledenavond, Machteld Pleizier, logopediste, wat kunnen we met onze stem? - De Schalle 20.00 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
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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

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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Marktslager

RIJKEBOER
Aanbiedingen

ÉÉN MERK, RUIME KEUS!

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.

Gepaneerde schnitzels
500 gram

498

4 x 150 gram		

498

man-vrouw 4 stuks

5

eigen gemaakt 4 stuks

398

gekruid 500 gram

298

Stoere mannenburgers

SHOVELS

Verse worst
2e halve prijs
Houthakkers steak		
98
Slavinken 			
Boerengehakt			
Barbecuefolder online
www.slagerrijkeboer.nl

VERREIKERS

4-WIELBESTURING OF
KNIKBESTURING

JCB
DAAR KUN JE MEER MEE!

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

www.evenhuis.nl
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LADIES UIT NIJEVEEN LOPEN MEE!!!
Een groep van ongeveer 20 vrouwen (‘Ladies uit Nijeveen’) doet
mee met de SamenLoop voor Hoop in Meppel op 29 en 30 augustus.
Hiervoor willen wij zo veel mogelijk geld inzamelen voor het goede
doel van de Samenloop, KWF Kankerbestrijding. Als tegenprestatie
gaan de Ladies uit Nijeveen 24 uur achter elkaar in estafette lopen
door het Wilhelminapark in Meppel.
Bij de Cöop Huisman in Nijeveen staat een box om Emballage bonnen in te doneren, dit heeft tot nu toe al 100 euro opgebracht.
Nijeveen hartelijk dank hiervoor!
Komende weken staat er bij Bakker Strijker en Snack-Plaza ’t Meuleplein ook een collectebus op de toonbank om een donatie te kunnen doen voor KWF Kankerbestrijding. Iedere euro helpt!
Verder hebben wij een marktkraam tot onze beschikking op 29 en 30 augustus bij de Samenloop om leuke
en lekkere dingen te verkopen. Wij hopen dan ook op veel bezoekers die bij ons aan de kraam wat zullen
kopen voor het goede doel.
Kaarsenceremonie
Als het donker wordt is het tijd voor de Kaarsenceremonie. Een indrukwekkend onderdeel van SamenLoop
voor Hoop. De Kaarsenceremonie is hèt moment om stil te staan bij kankerpatiënten, ex-kankerpatiënten
en alle mensen die de strijd tegen kanker hebben verloren.
Het is het moment waarop iedereen beseft waar SamenLoop voor Hoop eigenlijk om draait.
Draag een Kaars van Hoop op aan iemand die kanker heeft of heeft gehad. Dit doe je door op een (papieren) kaarsenzak een persoonlijke boodschap te schrijven voor een dierbare. Deze kaarsen(zakken) worden
vervolgens rondom de baan neergezet. Je koopt de kaarsenzak voorafgaand aan de ceremonie of tijdens
het evenement. De kaarsenzakken zijn te koop bij Bakkerij Strijker en kosten 5 euro per stuk. Daar kun je
de zak ook weer inleveren. De organisatie zal ervoor zorgen dat er zand en een kaars in wordt gezet. Ook
tijdens de Samenloop verkopen wij de kaarsenzakken aan de kraam.
Het gedenkmoment vindt plaats als alle kaarsen zijn aangestoken.
Wilt u de Kaarsenceremonie bijwonen?
Deze zal ongeveer om 22.30 uur plaatsvinden op zaterdag 29 augustus in het Wilhelminapark in Meppel.
Sponsors
Wij willen zoveel mogelijk geld inzamelen voor KWF Kankerbestrijding. Daarbij zijn alle bijdragen, of ze
nu groot zijn of klein, van harte welkom.
Wat zijn de hoogtepunten van de Samenloop?
• De Openingsceremonie met survivors: onder warme aanmoediging lopen alle survivors samen de eerste
ronde van het evenement.
• De indrukwekkende Kaarsenceremonie: als het donker is, worden alle kaarsen aangestoken. Een prachtig
moment van herdenking.
• De feestelijke Slotceremonie: het zit er op! Na een bijzondere 24 uur loopt iedereen samen deze laatste
ronde.
WEES WELKOM OM ONS TEAM OP 29 EN 30 AUGUSTUS AAN TE MOEDIGEN.
LADIES UIT NIJEVEEN
Info?: Bel Karin Wijermars (06) 185 75 869

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

Schoonheidsinstituut
Acne behandelingen
Massages
Zonnestudio

IPL ontharing
Elektrisch ontharen
Gewichtsconsulent
Bijouterie

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

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

Nijeveen

Danninge Erve Zuid II

4 Twee-onder-één-kapwoningen
en 8 Rijwoningen
vanaf € 149.500,- v.o.n.

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

Energiezuinig
Op alle woningen worden
4 PV cellen aangebracht.
www.meppelwoont.nl

ontwikkeling

informatie en verkoop

Voorheen Woonconcept Vastgoed

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

Nijeveen De Pleinen

FIETSTOCHT PASSAGE VRIJDAG 4 SEPTEMBER!!!
Beste Passage-leden,
Op vrijdag 4 september a.s. vertrekken we om 9.00 uur vanaf ‘De Schalle’ voor onze jaarlijkse fietstocht.
De reiscommissie heeft een leuke route uitgezet, afspraken gemaakt voor de invulling van de dag, kortom:
wij zijn er klaar voor!
We hopen tussen 16.30 en 17.00 uur weer terug te zijn in Nijeveen, de kosten zijn 25 euro. Dit is inclusief
koffie/thee, entree en een maaltijd tussen de middag. Neem gerust uw vriendin of buurvrouw mee, hoe
meer zielen hoe meer vreugd.
Wel graag even - vóór vrijdag 28 augustus - opgeven bij Albertje (491108), Jantie of Rita (491817).
Groet van de reiscommissie van Passage
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SPORTIEVE DRIEDAAGSE IN NIJEVEEN VOOR REGIONALE TENNISJEUGD
Ze staan niet alleen op de tennisbaan, maar spelen ook sportieve spelletjes, organiseren een bonte avond
en slapen twee nachten in tentjes. Dertig kinderen uit Ruinerwold, Havelte, de Wijk en Nijeveen hebben
afgelopen week meegedaan aan het Tenniskamp 2015 op Sportpark Tussenboerslanden in Nijeveen.
Het Tenniskamp werd voor het negende achtereenvolgende jaar gehouden en is mogelijk dankzij de tennistrainers (dit jaar Mark Cossee en Sylvester Jorna) en de vele vrijwilligers. De jonge tennissers (6 t/m 12
jaar) leefden zich drie dagen uit op en rond de tennisbaan.
Ze zijn gek op tennis, aldus de trainer Mark Cossee. We hebben dit jaar veel ingezet op technische trainingen.
Na afloop van het kamp gaf 1 van de deelnemers aan dat ze dit jaar veel meer getennist en gesport hebben
dan andere jaren. Want naast het tennissen, worden er ook veel andere sportieve activiteiten georganiseerd.
De combinatiefunctionaris
van Meppel Actief heeft ook
een dagdeel sportieve spellen
aangeboden.
Uiteraard is er ook gezwommen in de Nijeveense plas,
want het credo luidt: “het
Tenniskamp in Nijeveen is pas
compleet als er gezwommen is
in de plas”, aldus één van de
kinderen.

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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Marktslager

RIJKEBOER
Uw marktslager

Klussenbedrijf

Standplaats Nijeveen
Woensdagmorgen en woensdagmiddag
vanaf 14.30 uur
Vrijdagmiddag vanaf 14.00 uur
  
Party en Catering Service
Barbecue
Barbecue all in
Buffetten
Bestelformulier barbecue
Totaalpakket incl. tenten en aankleding

"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

www.slagerijrijkeboer.nl

ZWEMVIERDAAGSE
In juni ging het niet door, maar uitstel is bij ons geen afstel. Dus organiseert zwemclub de Veenkers opnieuw
de zwemvierdaagse. Dit sportieve evenement is voor jong en oud, voor leden en niet-leden.
Dit zal plaatsvinden op maandag 31 augustus, dinsdag 1 september, donderdag 3 september en vrijdag 4
september. Mocht je een avond niet kunnen, dan kun je die op een andere avond inhalen.
Om 18.00 tot 18.45 uur zwemmen de kinderen van groep 2, 3, 4 en 5 (tenminste in het bezit van diploma
A, eventueel met meezwemmende ouder). Om 18.45 tot 19.30 uur zijn de kinderen uit de groepen 6, 7 en
8 aan de beurt. Om 19.45 tot 20.30 uur de 13+ en volwassenen.
De kosten zijn 7 euro per persoon. Dit evenement vindt plaats in zwembad de Duker.
Ook dit jaar organiseren we weer het Nijeveense Kampioenschappen bommetje springen.
Voor verdere informatie kunt u altijd kijken op onze website. www.deveenkers.nl.
Bestuur de Veenkers

(

..
(

..

(

..

(

..

Word je beïnvloed door stemmingen van anderen?

Stalling

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

voor caravan en/of boot

Misschien ben jij wel hooggevoelig!

Bel Jan Stellink
06 50 64 65 65

coaching vanuit het hart
Neem voor informatie contact met mij op:
0522 49 06 63 ike@mille-pattes.nl www.mille-pattes.nl
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APK écht voor een vaste lage prijs

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

Wij zorgen dat uw Toyota een echte Toyota blijft

Van der Linde Meppel

Veelzijdig in
grafische communicatie
van concept
tot afwerking

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

Meppel, Blankenstein 290, 0522-491258

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

DE MOLEN

Van Beek
Schilderwerken
Voor al uw schilderwerk
Onze winkel is gevuld met een groot
assortiment bonbons, truffels en chocolade.

Ons bedrijf kenmerkt zich door
haar goede prijs-kwaliteitverhouding
en staat garant voor
een uitstekende service!

Taarten, gebak, petitfours en desserts
worden op bestelling speciaal voor u
gemaakt.
Ook is er een ruime keuze uit diverse
chocolade cadeaus.

Klaas van Beek
Scheerweide 35
7948 NX Nijeveen

Heeft u speciale wensen, dan helpen wij u
graag om een persoonlijk cadeau te maken.
Kolderveen 30A, Nijeveen
www.chocoladenzo.nl

Tel. 06-16511943
Tel. 0522-750545

06-25190868
info@chocoladenzo.nl

E-mail: info@kvanbeekschilderwerken
Website: www. kvanbeekschilderwerken.nl

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

INSPIRATIEDAG LANDSCHAP IN MIJN HOOFD
Eind dit jaar vindt de tentoonstelling Landschap in mijn Hoofd plaats, waarvoor amateur en professionele
kunstenaars in Drenthe werk kunnen inleveren. Om kunstenaars te stimuleren nieuw werk te maken voor
deze expositie organiseert K&C op zaterdag 5 september een Inspiratiedag. De dag vindt plaats op landgoed
Heidehof - natuurbegraafplaats Hillig Meer in Eext. Aanmelden kan via www.kcdr.nl.
Deelnemers worden tijdens de Inspiratiedag geprikkeld om het landschap op een nieuwe manier te bekijken
als inspiratie op hun eigen werk. Tussen 10:30 – 17:00 uur is er een lezing van landschapskunstenaar Paul
de Kort, vindt er een cultuurhistorische excursie over het landgoed plaats, geeft Sjef Meyman de workshop
“Beelden bouwen” en dichter Nicolette Leenstra de poëzieworkshop “Het landschap schrijft”.
Landschap in mijn Hoofd is een beeldend kunstconcours voor kunstenaars in Drenthe en Overijssel. Deelnemers wordt gevraagd kunstwerken te maken geïnspireerd op het landschap. Er kunnen schilderijen voor
de tentoonstelling worden aangemeld, maar ook installaties, beelden of foto’s. Doel van Landschap in mijn
Hoofd is dat kunstenaars de gelegenheid krijgen zich te verdiepen in hun werk en nieuwe vaardigheden
leren. Alle deelnemers aan de expositie kunnen hun werk bespreken met deskundigen en deelnemen aan
een workshopdag.
Aan het project hebben zich twaalf bekende kunstenaars verbonden. Onder deze “boegbeelden” zijn de
kunstenaars Siemen Dijkstra, Harry Cock en Gerard van de Weerd.
Landschap in mijn Hoofd vindt behalve in Drenthe ook in Overijssel plaats. Daar vindt de Inspiratiedag op
12 september plaats rond Natuurderij Keizersrande in het IJssellandschap bij Dieperveen.
Op het programma staat een excursie op de Natuurderij en de uiterwaarden, een workshop poëzie door
Heleen Bosma, een filosofische reflectie op het landschap door een landschapsarchitect, een workshop in
het landschap door boegbeeld Peter Frans de Graaf en een lezing door boegbeeld Arno Kramer.
De kosten voor deelname aan de Inspiratiedag zijn 15 euro.
Landschap in mijn Hoofd is mogelijk dankzij financiële bijdragen van: Provincie Drenthe, Provincie Overijssel, VSBfonds, Prins Bernhard Cultuurfond en Stichting Beringer Hazewinkel.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Peter Hiemstra, coördinator Landschap in mijn Hoofd, via K&C, expertisecentrum en projectorganisatie
kunst en cultuur, T (0592) 33 69 99
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WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN
22/23 aug.
29/30 aug.

Dokter Westerbeek
Dokter Tan

www.kolderveen.nl

Tel. 0521-361326
Tel. 0521-361326

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

CENTRUM BIRU KAI, NATUURGENEESKUNDIGE PRAKTIJK
Marktstraat 4a, 7941 KR Meppel, tel. 06-16932635. Behandeling volgens afspraak.

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

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

WELZIJN MENSENWERK, INFORMATIEPUNT
Elke dinsdagmiddag tussen 16.00-17.00 uur inloopspreekuur in De Schalle, zaal 6.
Telefoonnummer algemeen: 085-2731444 of Paul van Os: 06-20729418
OPENINGSTIJDEN BIBLIOTHEEK NIJEVEEN (0522 492150)
• maandag: 15.00 – 19.00 uur • dinsdag en donderdag: 15.00 – 17.30 uur
www.bibliotheeknijeveen.nl
Lenen en inleveren kan ook bij bibliotheek Meppel (Marktstraat 27, Meppel)
INEKE KNOL INDIVIDUEEL-, RELATIE- EN GEZINSTHERAPEUT, counsellor, docent, supervisor, (team)coach en trainer.
BIJ IK, Dorpsstraat 66, 7948 BT Nijeveen. 0522-259308 06-17067004. Tel.spreekuur: wo. en vr. 8.30-9.00 uur.

Dorpsstraat 149

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

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

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

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