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Noteboomstraat 68

7941 XA Meppel

telefoon 0522 255 449

De volgende Molen verschijnt op 31 mei 2016.
Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk
dinsdag 24 mei 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

GESLAAGD!!!!!!!
Afgelopen maanden stond de badmintontraining in het teken van techniek, tactiek en
spelregelkennis. Er werd getraind voor een
badmintondiploma. Er zijn in totaal 6 diploma’s
te behalen en elk deel is onderverdeeld in
vaardigheid en certificaten. De eerste 3 delen
gaan specifiek over het enkelspel en de laatste
3 delen over dubbelspel. Heb je alle delen, dan
mag je zeggen dat je een all-round badmintonner bent!
Op donderdag 26 april was het eindelijk zover, examentijd. Het blijft spannend, al weet
je eigenlijk wel dat je het kunt. Maar je zult zien, mis je net die moeilijke shuttle of wil de service net niet
over het net heen. Gelukkig mag je elke oefening/vaardigheid een paar keer laten zien, dat scheelt, zit er
altijd wel een perfecte slag bij.
Vanaf de zijkant kregen de jeugdige spelers support van familieleden en werd het een spannende maar
ook gezellige en vooral geslaagde avond. Het was de laatste trainingsavond van dit seizoen en Han werd
dan ook hartelijk bedankt voor al zijn lessen en uitleg van de afgelopen weken.
De maand mei staat in het teken van de clubkampioenschappen.
De geslaagden zijn:
Vaardigheid 2: Nienke van Gasteren, Manischa Damhuis
Certificaat 2:
Laura Klok, Alinda Kroeze, Benjamin van der Akker
Vaardigheid 3: Mylan Damhuis, Linda Mutsters, Jarne Oostenbrug
Certificaat 3:
Bram Groeneveld, Darian van Hien
Vaardigheid 4: Eline Scheffer, Tessah Vos, Dionne Wink
Certificaat 4:
Sander Busscher, Romi van der Linden, Maaike Agtersmit
Certificaat 5:
Sandra Bolding, Iris Bolding
Vaardigheid 6: Jorine van Gasteren

Als u kiest voor vakmanschap!

Lute

Bijker Bouw

05 22 49 20 19
06 50 20 40 08

lutebijkerbouw@live.nl
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ÉÉN MERK, RUIME KEUS!
SHOVELS

VERREIKERS

4-WIELBESTURING OF
KNIKBESTURING

Zoveel bloemen,
zoveel kaarten,
zoveel warme woorden,
zoveel belangstelling,
zoveel troost
Hartelijk dank voor uw blijk van medeleven
na het overlijden van mijn lieve man en
maatje en onze lieve zorgzame papa

JCB
DAAR KUN JE MEER MEE!

Harry Schiphorst
Het is voor ons een fijne gedachte dat Harry
in zijn leven door zo velen zo geliefd was.

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

Monique, Willian en Jaléne

www.evenhuis.nl
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50.000 EURO BESCHIKBAAR VOOR DRENTSE KUNSTENAARS
Kunstenaars en verenigingen op het gebied van kunst en cultuur in Drenthe laten geld liggen.
Dit meldt Stichting Compenta, die de financiën beheert van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit in
Drenthe. Voor beeldend kunstenaars, dansscholen, erfgoedinstellingen en bijvoorbeeld theaterdocenten
die samen met één of meerdere scholen een kunsteducatief project ontwikkelen is 2 euro per leerling beschikbaar met een minimum van 1500 euro per te ontwikkelen project.
Om cultuureducatie op basisscholen een kwaliteitsimpuls te geven, heeft de Rijksoverheid de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit in het leven geroepen. Scholen kunnen met gelden uit het landelijke programma,
de provincie Drenthe en de gemeente Emmen de kwaliteit van het cultuuronderwijs verbeteren. Scholen
kunnen kunst-, erfgoed- en media-activiteiten inkopen, de deskundigheid van leerkrachten verbeteren en
een doorgaande leerlijn ontwikkelen. Vaak worden deze gecombineerd met de 21th century skills. Musici,
filmers, beeldend kunstenaars, theatermakers, dansers en andere creatievelingen zijn bij uitstek geschikt
om hierin te ondersteunen, omdat zij als geen ander kunnen onderzoeken, creëren en presenteren.
Volgens Stichting Compenta, waarin ICO, De Kunstbeweging, SCALA en K&C zich hebben verbonden,
hebben scholen behoefte aan op maat gemaakte kunst- en erfgoedprojecten die passen in themaweken,
doorlopende leerlijnen of zijn te integreren in vakken als taal en rekenen. Het lijkt dat een combinatie van
creatieve vakken en exacte vakken leidt tot betere opname van de lesstof. Bijvoorbeeld leren tellen tijdens
het dansen in groep 2 en kennis maken met onderdelen van de vakken aardrijkskunde en geschiedenis
tijdens archeologisch bodemonderzoek in groep 7. Het zijn ervaringen verbonden met kennis die leerlingen
niet snel vergeten.
Aanvragen
Kunstenaars die samen met scholen een project ontwikkelen kunnen tot 1 juni 2016 een aanvraag indienen
voor een financiële bijdrage. De daaropvolgende aanvraagperiode is 1 oktober 2016. www.compenta.nl.
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Marktslager

RIJKEBOER
op woensdagmorgen en -middag
en vrijdagmiddag
8.00 tot 12.30 uur en 14.30 tot 17.30 uur.

Boeren procureur

Zak kibbeling
van 500 gram
van € 7.00

voor

500 gr

398

4 x 150 gr

498

100 gr

109

5 stuks

398

3 smaken

Stoere mannen burgers

Cheese burgers dubbele burger

met chedderkaas

650

Barbecueworst
2 soorten

Drentse turfjes gevuld met
nasi groente in ontbijtspek
100 gr
Gehaktschnitzels

Bestellen: 06 51 28 74 89
Iedere donderdag van 10.30-18.00 uur
Locatie Dorpsstraat bij de Coop

2 smaken

099

4 x 125 gr

375

2 kilo

298

Barbecue feestje? www.slagerijrijkeboer.nl

Super zoet en vol sap
06 - 815 22 699
info@groentewinkelrobaard.nl

Onze perssinaasappelen
Deze week

Ook weer lekker nectarines en perziken
en de lekkerste hollandse aardbeien van onze eigen teler

RECTIFICATIE DORPSFILM NIJEVEEN (3)
In het verslag over de voortgang van de Dorpsfilm (3) is een storende fout geslopen.
Daarin wordt een oproep gedaan aan mensen en/of verenigingen, gebeurtenissen, evenementen of anecdotes die niet bij de filmploeg bekend zijn, maar wel het vermelden in de film waard zijn, deze per mail
te melden bij A. Tissingh.
Daarbij is een fout mailadres genoemd. Het goede mailadres is: a.tissingh@kpnplanet.nl.
PdG

Volg De Molen op Facebook
www.facebook/demolen.nijeveen
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In Nijeveen wordt momenteel een uitbreiding
gemaakt van het bedrijfspand aan de
Dorpsstraat 77/79 als kantoorbestemming.
De gerealiseerde kantoorruimte is in zijn
geheel te huur maar ook bestaat de mogelijk-

heid om een aantal m2 als flexwerkplek te
huren. De totale ruimte bestaat uit 64 m2 en
beschikt over een keuken-unit en toiletgroep
voor gezamenlijk gebruik. In overleg is het
mogelijk om een gewenste ruimte te huren.

Kantoorruimte
aan de Dorpsstraat in Nijeveen

TE HUUR

Met
nul op de
meter

06 - 200 104 47

Voor meer informatie bel:

Installatietechniek:

voor duurzaam bouwen

Bouwbedrijf:

Energie
neutraal bouwen
in Nijeveen!

ook als flexibele werkplekken te huur

DE MOLEN

210600490
712,50
Atika accu grastrimmer
Referentie(accu) GSCT
Prijs 250-18
€
Gazontrimmer
210600490
712,50
Atika
accu accu
grastrimmer
Lithium-ion
Sanyo:
18V/1300 mAh.
Gazontrimmer
(accu)
GSCTLaadtijd:
250-18 1 uur.
Gebruiksduur: 40
minuten.
Lithium-ion
accu
Sanyo:
18V/1300
2-draads
snijsysteem
Ø 250
mm. mAh.
Atika
accu
grastrimmer
Gebruiksduur:
minuten.
Gazontrimmer 40
(accu)
GSCTLaadtijd:
250-18 1 uur.
2-draads
snijsysteem
Ø 250
mm.
Referentie
Prijs
€
Lithium-ion
accu Sanyo:
18V/1300
mAh.
Gebruiksduur:
Laadtijd: 1 uur.
3155202040 minuten.
175,00
Referentie
€
2-draads
snijsysteem Prijs
Ø 250 mm.
31552020
175,00
Referentie
Prijs €
Echo
SRM 222 bosmaaier
Echo
benzine bosmaaier
31552020
175,00
Echocc
SRM
222
bosmaaier
21,2
- 0,71
kW
Echo start
benzine
bosmaaier
Easy
systeem
21,2
- 4,9
0,71
Echocc
SRM
222
bosmaaier
Gewicht
kgkW
Easy start
systeem
Echo
benzine
bosmaaier
Geleverd
met
3-tandsmes
Gewicht
kgkW
21,2 cc - 4,9
0,71
Referentie
Prijs €
Geleverd
3-tandsmes
Easy
startmet
systeem
XECSRM222
275,00
Gewicht
4,9 kg
Referentie
Prijs €
Geleverd met 3-tandsmes
XECSRM222
275,00
Brill gazonmaaier
Referentie
Prijs €
Brill basic 34E gazonmaaier
XECSRM222
275,00
Brill
gazonmaaier
Elektromotor
1200 W
Brill
basic 34E34gazonmaaier
Maaibreedte
cm
Elektromotor
1200
Opvangbak
43
ltr W
Brill gazonmaaier
Maaibreedte
cm
Brill basic 34E34gazonmaaier
Opvangbak
43
ltr W Prijs €
Referentie
Elektromotor
1200
Maaibreedte
34 cm 150,00
XBRBASIC34
Referentie
Prijs €
Opvangbak
43 ltr
XBRBASIC34 150,00
Referentie
Prijs €
Ambrogio
robotmaaier
XBRBASIC34
150,00
Ambrogio
L-30 elite robotmaaier
Ambrogio
robotmaaier
maximale oppervlakte
1100m²
Ambrogio
L-30 elite robotmaaier
Bluetooth interface
maximale
oppervlakte
1100m²
Ambrogio
robotmaaier
prijs
is exclusief
montage
Bluetooth
Ambrogio interface
L-30 elite robotmaaier
Referentie
Prijs
€
prijs
is exclusief
montage
maximale
oppervlakte
1100m²
XAMB-L30E
Bluetooth
interface 1699,00
Referentie
Prijs €

DE MOLEN

Nijverheidsweg 7 | 7948 NE Nijeveen | 0522-491223

AANBIEDINGEN
t/m 31 mei 2016
Meclean Aquajet 150/8

Robuuste hogedrukreiniger
145 bar, 8-10 l/min , 240V
Incl. 10mtr hogedrukslang, pistool,
lans + nozzle en lans met vuilfrees
Stop&Go systeem, Haspel als optie leverbaar
Referentie

210600490

Prijs €
712,50

Atika accu grastrimmer
Gazontrimmer (accu) GSCT 250-18
Lithium-ion accu Sanyo: 18V/1300 mAh.
Gebruiksduur: 40 minuten. Laadtijd: 1 uur.
2-draads snijsysteem Ø 250 mm.
Referentie

31552020

prijs
is exclusief
Vermelde
prijzenmontage
zijn inclusief 21% btw

XAMB-L30E

1699,00

Referentie
Prijs
Vermelde
prijzen zijn inclusief 21%
btw

Prijs €
175,00

XAMB-L30E

€

1699,00

Vermelde prijzen zijn inclusief 21% btw

Echo SRM 222 bosmaaier
Echo benzine bosmaaier
21,2 cc - 0,71 kW
Easy start systeem
Gewicht 4,9 kg
Geleverd met 3-tandsmes

Referentie
XECSRM222

Prijs €
275,00

Brill gazonmaaier
Brill basic 34E gazonmaaier
Elektromotor 1200 W
Maaibreedte 34 cm
Opvangbak 43 ltr
Referentie

XBRBASIC34

Prijs €
150,00

Ambrogio robotmaaier
Ambrogio L-30 elite robotmaaier
maximale oppervlakte 1100m²
Bluetooth interface
prijs is exclusief montage

Referentie
XAMB-L30E

Prijs €

1699,00

Vermelde prijzen zijn inclusief 21% btw

info@kroesnijeveen.nl

www.kroesnijeveen.nl
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0522 49 26 80

DE MOLEN

Ongewenste
haargroei?
De oplossing:
definitieve laserontharing

Uw specialist in houtbewerkingen

pijnloos, snel, veilig én effectief

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.

Laserontharing wordt door
veel zorgverzekeraars
vergoed

Definitieve
laserontharing
voor hem en haar

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.

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

Woldstraat 40 | 7941 LK Meppel | (0522) 853 809
info@salon99.nl | www.salon99.nl

www.joshulstimmerwerken.nl

Agenda
17 mei De Molen nr. 10
19 mei Passage; Fietsen - vertrek om 19.00 uur vanaf De Schalle
20 mei Vrouwen van Nu Fietstocht vertrek 9.00 uur vanaf De Schalle
21 mei Werkers voor werkers SVN’69 - clubhuis - 19.30 uur
22 mei E-meeting - gebouw Geref. kerk - 10.00 uur
23 mei-11 juli
Zwem opfriscursus - Zwemclub de Veenkers
24 mei Passage; Fietsen - vertrek om 19.00 uur vanaf De Schalle
24 mei Vrouwen van Nu (afd. Nijeveen); fietsen - 19.00 uur vanaf de molen
24 mei DOS’46 1 - De Hoeve 1, 20.15 uur - Sportpark Tussenboerslanden
28 mei Wandeltocht; org. Dorpsvereniging - start bij de molen tussen 9.30 en 11.30 uur
28 mei DOS’46 1 - Nic./Alfa-college 1, 15.30 uur - Sportpark Tussenboerslanden
28 mei	Open Atelier Hillie Knol i.s.m. Grenzeloos Ambachtelijk - J. Nijmeijerlaan 8, Nijeveen - 11.00-17.00 uur
28 mei DOS’46 1 - Nic./Alfa-college 1, 15.30 uur - Sportpark Tussenboerslanden
29 mei Open Atelier Hillie Knol i.s.m. Grenzeloos Ambachtelijk - 11.00-17.00 uur
29 mei Zangdienst - Geref. kerk Nijeveen - 19.00 uur
31 mei De Molen nr. 11
1 juni Passage; Fietsen - vertrek om 19.00 uur vanaf De Schalle
2 juni Vrouwen van Nu (afd. Nijeveen); fietsen - 19.00 uur vanaf de molen
4 juni	Open Atelier Hillie Knol; er kan onder beperkte begeleiding geschilderd worden - J. Nijmeijerlaan 8, Nijeveen - 11.00-17.00 uur
5 juni Open Atelier Hillie Knol - J. Nijmeijerlaan 8, Nijeveen - 11.00-17.00 uur
8 juni Passage; Fietsen - vertrek om 19.00 uur vanaf De Schalle
8 juni Vrouwen van Nu (afd. Nijeveen); fietsen - 19.00 uur vanaf de molen
10-11 juni Voorverkoop Feestweek Nijeveen 2016
13, 14, 16, 17 juni Zwemvierdaagse - Zwemclub de Veenkers
14 juni De Molen nr. 12
14 juni Vrouwen van Nu (afd. Nijeveen); fietsen - 19.00 uur vanaf de molen
15 juni Passage; Fietsen - vertrek om 19.00 uur vanaf De Schalle
17-21 juni Feestweek Nijeveen
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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10321 - Kalenderkaart

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

07-03-2008

Laat ook uw zonnepanelen
goed en betrouwbaar
schoonmaken

Noordeinde 20
7941 AT Meppel
06 - 132 641 52
info@wenne-merkkleding.nl

08:18

W&W

Openingstijden:
di. t/m vr. : 09.00 - 12.00 uur
13.30 - 16.30 uur
zaterdag
: 10.00 - 16.00 uur

Pagina 2

Schoonheidsinstituut
Acne behandelingen
Massages
Zonnestudio

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

IPL ontharing
Elektrisch ontharen
Gewichtsconsulent
Bijouterie

Steeds vaker is uw website het eerste contact met uw toekomstige klant.
Een goede verzorging van uw website is dan ook van essentieel belang voor een goede eerste indruk.
Wij maken websites op maat, passend bij uw huisstijl.
U kunt bij ons terecht voor al uw gedrukte, maar ook voor al uw digitale communicatie.

Noteboomstraat 68 | 7941 XA Meppel | T 0522 255449

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

drukkerij@kleen.nl | www.kleen.nl
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Webdesign

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

DE MOLEN
DE AIGEN HAIMER
De aigen haimer is een Grunniger club met leden uit Meppel en omstreken.
We bestaan inmiddels 70 jaar en hebben iets meer dan 100 leden.
We organiseren een aantal activiteiten per jaar, onder andere een toneelavond in de Schalle.
Deze avond verzorgen we met ons eigen toneelclub, uiteraard in het Gronings!
Voor onze toneelclub zijn we op zoek naar toneelspelers!
Nieuwe leden zijn HEEL ERG WELKOM!
Informatie bij Ans Logtenberg
e-mail anslogt@gmail.com
tel. nr. 0641042821

NIEUWS VAN DE BILJART- EN KAARTCLUB “HET KLEINE SPEL”
Uitslag Speldag 25 april 2016

Uitslag Speldag 28 april 2016

Biljarten
1. Klaas Mol 		
2. Henk van de Weide
3. Arend Varwijk
4. Albert Vriend

Jokeren
1. Ria de Meijer
2. Trijn Bruggink
3. Roelie Bult
4. Lammie Mol

192%
152%
143%
140%

375 punten
376 punten
458 punten
467 punten

Klaverjassen
1. Sjouk Twerda
2. Bertus v.d Linde
3. Jan Schiphorst
4. Klaasje v/d Linde

5333 punten
5229 punten
5226 punten
5164 punten

HUWELIJKSE VOORWAARDEN
SAMENLEEFCONTRACT?

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

Uw notaris in de regio. Waarvan akte...!

GOED, INTEGER EN VOORDELIG
GEREGELD

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

altijd scherp!

T: de Wijk 0522 - 440 473
info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl
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Gezamenlijk meer dan
75 jaar ervaring in uitvaarten.

“ik durf nu veeeel
meer” jongen 9 jaar

Susanne wenst jullie
een goed 2016

0522-281878
DAG EN NACHT BEREIKBAAR

WASSINK

Uitvaartverzorging

--

kindercoachsusanne.nl ikleerlerenmeppel.nl
of bel ons op 06 10720559

Zomerdijk 9A 7942 JR Meppel
e-mail: cc.wassink@hetnet.nl www.wassink-uitvaart.nl

Weidelint 46 Nijeveen

KINDERCOACH ADV 85x123 de molen nijeveen ZW serie.indd 2

-,

De uitvaartverzorger voor Meppel en omstreken

26-11-15 11:03

E-MEETING 22 MEI: BUS
Reis jij wel eens met de BUS? Welke route kies je? En wie neem je met je mee? Ben je wel eens uit de bus
gestapt, omdat je het idee had dat je de verkeerde kant op was gegaan? Allemaal vragen die tijdens de
E-meeting van 22 mei aan bod komen. Een groep jongeren uit Nijeveen en Kolderveen is ook op de BUS
gestapt. Met elkaar maakten ze een lange reis naar Wit-Rusland. Wat een mooi initiatief! Jonge mensen die
met elkaar iets willen betekenen voor arme gezinnen in een ver land. Tijdens de E-meeting, georganiseerd
door een commissie van de drie kerken uit Nijeveen en Kolderveen, zullen de jongeren ons vertellen wat
ze hebben gedaan en hoe ze het met elkaar hebben beleefd. Ook krijgen we foto’s en filmpjes te zien van
de jongeren. De gemeenteband zorgt voor de muzikale begeleiding. We hopen op een fijne ontmoeting!
Zondag 22 mei – gebouw gereformeerde kerk – aanvang 10.00 uur

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

ontwikkeling

Danninge Erve Zuid II
informatie en verkoop

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

Energiezuinig! Op alle woningen worden PV cellen aangebracht.

Nijeveen De Pleinen
www.meppelwoont.nl

CHARISSA DAMHUIS SCOORT MAXIMAAL OP HET DPC-BADMINTONTOERNOOI
Op een zeer warme zaterdag werd in Drachten het DPC-jeugdtoernooi georganiseerd. Er deden 10 spelers
mee vanuit de Nijeveen en ze hebben zich goed laten zien. Met 64 spelers was het geen overvol toernooi,
het was dan ook vakantietijd. Er werd ondanks de hitte flink gestreden, wat op zich al een hele prestatie is.
Voor Maaike Agtersmit was dit haar debuut U17, zij was net gepromoveerd uit haar klasse van afgelopen
seizoen.
Charissa Damhuis scoorde het hoogst deze dag, zij werd 1e in de dames enkel U13 en samen met haar
partner Mylan Damhuis 1e in de gemengd dubbel.
Iris Bolding speelde ook niet onverdienstelijk. Zij werd 2e in de dames enkel U17 en samen met haar partner
Sandra Bolding 2e in de dames dubbel U17.
Linda Mutsters was wederom erg sterk in de dames dubbel, dit keer speelde ze samen met Isa Dambrink
(Meppeler Meppers) en won de 2e prijs U15.

GAS - WATER - ELEKTRA - ZINKWERKEN VERWARMING
ZONNEPANELEN - BEVEILIGING SYSTEMEN
ZONNESTROOMBOILERS
GECERTIFICEERD
INSTALLATEUR

Wilhelminastraat 8 | 7948 AR | Nijeveen | tel: 0522 850 254
mob. 06-51646493 | www.faberit.nl | henri@faberit.nl
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Download nu onze
‘Van der Linde Meppel’ app
Uw voordelen:
U ontvangt herinneringen voor de onderhoudsbeurten van uw auto
U kunt gemakkelijk een werkplaatsafspraak inplannen
Direct contact via de chat
Altijd hulp bij pech of storingen
U kunt digitaal een schade doorgeven
U blijft altijd op de hoogte van ons actuele occasionaanbod
Speciaal voor u geselecteerde acties

Registreer uw
voor alle extra voordelen!

PLUS

kinderopvang 0-12 jaar

Hebt u een kind dat in 2016/17 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. (let op: Meivakantie van 2 t/m 17 mei)
Bij de peuters werken wij volgens de wettelijke normen en door de rijksoverheid vastgestelde tarieven.
Kijk op www.cbsdewel.nl voor verdere informatie.

Bent u met uw peuter al eens naar het peutergym geweest?
Op 10 juni is er weer Peutergym in het speellokaal van cbs De Wel.
Aanvang: 11.00 uur. Vrij toegankelijk voor alle peuters in Nijeveen.
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SAMANTHA SCHORN-JONKMAN KEERT TERUG BIJ DOS’46
DOS’46 heeft zich voor het komend seizoen versterkt met Samantha SchornJonkman. De 33-jarige Schorn is geen onbekende in Nijeveen. In het seizoen
2002-2003 verdedigde ze ook al eens de rood-zwarte kleuren. De destijds 20-jarige
korfbalster vertrok na één seizoen naar DOS-WK uit Enschede. Daar ontpopte
ze zich tot angstgegner van iedere speelster in de Hoofdklasse en later Korfbal
League. Het bracht Schorn tot in Oranje, ze werd verkozen tot korfbalster van
het jaar 2006-2007 en is tot op heden nog steeds recordhoudster met de meeste
doelpunten in één seizoen achter haar naam.  
Op 24-jarige leeftijd en twee Europese titels en zes interlands later, besloot
Samantha Schorn het rustiger aan te gaan doen. Ze koos ervoor om in haar
woonplaats Almelo bij AKC te gaan korfballen en speelt daar, met een tweetal
onderbrekingen door zwangerschappen, nu nog steeds. ‘Maar het bloed kruipt
waar het niet gaan kan,’ aldus de oud-international. En toen DOS’46-trainer Daniël Hulzebosch belde met
de vraag of ze open stond voor een hereniging hoefde ze niet lang na te denken. ‘Soms komen er dingen
op je pad. Het is voor mij een allerlaatste kans en ik ben fit dus nu kan het nog. Niets weerhield me eigenlijk,
ik heb het thuis met m’n gezin organisatorisch goed geregeld dus ik ga er nog een keer voor.’
Hulzebosch is duidelijk in de rol die hij voor Schorn ziet bij DOS’46: ‘Samantha is een dominante aanvalster
van wie onze jonge spelers nog veel kunnen leren. Samantha kan nog prima mee in de reserve Korfbal
League en we denken dat ze als pinchhitter voor ons van grote waarde kan zijn in de Korfbal League. We
zijn dan ook erg blij met de ervaring die ze als puntspeelster met zich meebrengt. Deze ervaring kan ze in
een leidersrol overbrengen op de jeugd in zowel coachend opzicht als het geven van weerstand.’
Samantha Schorn zelf heeft in ieder geval ontzettend veel zin in haar nieuwe uitdaging. ‘Ik vind het leuk
de jeugdige, talentvolle ploeg van DOS’46 op deze manier te ondersteunen. Ik hoop dan ook dat ik iedereen nog kan verbazen, al wil ik zeker niet de jeugd in de weg staan. Ik wil met DOS’46 zo hoog mogelijk
proberen te eindigen. Hoe hoog dat is? Er ontbreekt nog één prijs op mijn lijstje…’

NIEUW BESTUUR KUNSTHUIS SECRETARIE
Met ingang van 5 mei heeft het Kunsthuis Secretarie een nieuw bestuur.
De voorzitter van het interim-bestuur Hilbert Heitmeijer (grafisch ontwerper voor de Secretarie) heeft zijn
functie overgedragen aan Mark Sluiter.
Mark Sluiter is interim-bestuurder in de gezondheidszorg in Nederland en het buitenland. Hij is tevens
gastdocent. Mark woont in Meppel, is getrouwd met Svetlana Akimova, speelt hobo en hockeyt.
Naast Mark zijn Louise Smits en René Ario de nieuwe bestuursleden, beiden woonachtig in Meppel. Louise
Smits is als Statenlid actief in Drenthe en heeft naast haar werkend leven als HRM manager binnen de overheid en de zorg veel divers bestuurlijk werk verricht. Zij gaat onder meer het secretariaat verzorgen. René
Ario is actief als zelfstandig consultant en helpt ondernemers bij het voorzien van strategische managementinformatie. René wordt de penningmeester. Kunstenares Gerda Elsenaar blijft aan als bestuurslid. De
andere interim-bestuurders Mendelt Houtman en Hans Emmelkamp worden weer lid van de tentoonstellingscommisie.
Met de komst van de nieuwe bestuursleden is er sprake van een nieuwe start voor Kunsthuis Secretarie. Deze
start werd op gang gebracht door een herziening van het profiel van het Kunsthuis in een werkgroep die
onder leiding stond van Harry Groeneveld. Het leidde tot een rapportage waarin een duidelijke profielschets
werd afgesproken voor de organisatie met een goede taakverdeling tussen bestuur, tentoonstellingscommissie en de medewerkers. Ook zijn er functieprofielen voor de bestuursleden en andere functionarissen
opgesteld op basis waarvan het interim-bestuur kandidaten heeft geworven.
Belangrijke punten voor het Kunsthuis Secretarie zijn het doorontwikkelen naar een platform voor kunst
en cultuur in co-creatie met anderen en andere partijen samen. Tevens is als doel vastgesteld de versterking
van de aantrekkingskracht van het tentoonstellingsbeleid en de belevingsactiviteiten rondom exposities.
Een belangrijke rol hiervoor is de samenwerking met andere kunstpartijen en het bedrijfsleven en ook het
aansluiten op en het versterken van de culturele signatuur van Meppel. De vele Vrienden van het Kunsthuis
Secretarie zullen bij het ontwikkelen van de activiteiten meer worden betrokken.
Het bestuur is momenteel nog op zoek naar een bestuurslid om de marketing en positionering van het
Kunsthuis verder op te pakken.
Voor nadere info: Mark Sluiter, voorzitter Kunsthuis Secretarie, info@mark-sluiter.nl, 06 55 82 43 99.
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A A N N E M I N G S B E D R I J F

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

GRONDWERK
STRAATWERK: SIERBESTRATING
MACHINAAL BESTRATEN

Jeannet Botter

AANLEG RIOLERING EN DRAINAGE
SLEUF- EN VASTE MESTSILO’S
VLONDERS EN VERANDA’S

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

Tel. 06 543 720 73

Ook voor volledige voetverzorging bij u thuis!
Energieweg 3, Nijeveen
www.andrehopman.nl

Medisch pedicure

Tel. 06 54 32 64 05
info@andrehopman.nl

Jip en Janneke?
Overal lees je tegenwoordig over taalgebruik.

automatisch een IKEA-handleiding aan, en

Bedrijven worden geacht jip-en-janneketaal te

verzekeringsvoorwaarden…

gebruiken in hun communicatie naar de klant.

Die zijn soms gewoon lastig te lezen.

Op zich niks mis mee, maar ingewikkelde zaken

Daarom zijn wij er. Wilt u iets weten over uw polis

blijven soms in eenvoudiger taal nog steeds

of polisvoorwaarden, dan belt of mailt u gewoon.

ingewikkeld.

Wij leggen het u uit.

Een lasser vindt een recept voor chocoladetaart
wellicht moeilijk, een professor kan heus niet

Faber Adviseurs, 0522-490094

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

onze merken
Mcgregor | Gaastra | HV Polo
Henri Lloyd | Key west | Para-Mi
Alberto | Haupt | Soccx

kolderveen 15 • 7948 ng nijeveen • tel. 06-18572485

sportieve mode voor mannen en vrouwen!

JEANIE’S ZUIVELIJS
GAAT UITBREIDEN

Piet Soerplein 5 | Havelte | zmode.nl

Vanaf nu is ijs niet het enige produkt
dat in het assortiment zit.
Vanaf 2 mei hebben we ook:

EKOzuivel

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

zoals melk, karnemelk, yoghurt,
boter, kaas en kwark
Daarbij zijn ook natuurlijke sappen,
noten en confituren aanwezig.
Kom gerust eens kijken en proeven.
We zijn dagelijks open vanaf 10 uur.

Ontwerp en opmaak

Huisstijl drukwerk

Digitaal printen

Gepersonaliseerd drukwerk

XXL printen

Promotioneel drukwerk

Fullcolour drukwerk

Familiedrukwerk

Noteboomstraat 68
7941 XA Meppel

T 0522 255 449
E drukkerij@kleen.nl

www.kleen.nl

ZANGDIENST
Op zondag 29 mei 2016 om 19.00 uur wordt er een zangdienst gehouden in de Gereformeerde kerk Nijeveen m.m.v de gemeenteband o.l.v. Riette Smit en Renee Kolster.
Wij zingen dan mooie vlotte versjes.
Dus komt allen.
Van harte welkom.
Toegang is gratis. Schaalcollecte aan de uitgang.
De zangdienstcommissie Nijeveen/Kolderveen

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
WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN
21/22 mei 	
28/29 mei 	

dr. Westerbeek
dr. Moes

www.kolderveen.nl

Tel. 0521-361326
Tel. 0522-491224

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, SOCIAAL WERK    www.welzijnmw.nl
Inloop op dinsdagmiddag tussen 16.00-17.00 uur in De Schalle, kantoor beheer.
Paul van Os: telefoon 06-20729418, e-mail p.v.os@welzijnmw.nl, b.g.g. 085-2731444.
WELZIJN MENSENWERK, MAATSCHAPPELIJK WERK
Telefonisch spreekuur (085-2731444): elke maandag en woensdagmorgen tussen 9.00-10.00 uur.  
OPENINGSTIJDEN SERVICEPUNT BIBLIOTHEEK NIJEVEEN
De Schalle, Nieuweweg 27
• dinsdag: 15.00-19.00 uur • donderdag 15.00 - 17.30
Tel.nr: 06 47 57 64 67 E-mail: info@bibliotheeknijeveen.nl
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

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

7948 BP NIJEVEEN
Tel: 0522 492967

Hout zagen, snoeien en snipperen
Stobben frezen
Grondverzetwerkzaamheden
Aanleg en onderhoud van riolering
Oogstwerkzaamheden
Voederwinning
Slootonderhoud
Mestverwerking
Graslandvernieuwing
Uitgraven bouwkavels

of 06 53 961 998

Voor:
• Nieuwbouw
• Reparatie
• Onderhoud
• Alg- & mosbestrijding

Staat er iets niet bij?
Vraag ernaar, wij helpen u altijd!

• Aanbrengen schroefdakplaten

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

www.rietdekkersbedrijfrenebouwknegt.nl
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