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Noteboomstraat 68

7941 XA Meppel

telefoon 0522 255 449

De volgende Molen verschijnt op 12 juli 2016.
Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk
dinsdag 5 juli 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

VOOR ALLE SCHOLIEREN VAN HET VOORTGEZET ONDERWIJS IN MEPPEL E.O. DIE EEN DIPLOMA
EERST HULP HEBBEN BEHAALD OP SCHOOL
Jullie kunnen bij EHBO vereniging, afdeling Nijeveen terecht voor de herhaling om jullie diploma geldig
te houden.
Je kunt kiezen tussen een hele zaterdag (1 oktober) en een dinsdagavond of vijf dinsdagavonden.
Geef je op bij of mail voor meer informatie naar f.h.nijmeijer@kpnmail.nl.
Voorkom de teleurstelling dat je diploma verlopen is, voordat je het in de gaten hebt.
De herhaling moet je al twee keer hebben gevolgd voor de vervaldatum.

COLLECTE LONGFONDS
U was fantastisch om ook dit jaar weer voor de Longfonds te lopen in Nijeveen. En al was het niet iedere
dag mooi weer, naast de buien liet ook het zonnetje zich regelmatig zien.
Iedereen die heeft meegeholpen met onze collecte heel erg bedankt, namens meer dan 1 miljoen mensen
met een longziekte. De opbrengst die gelopen is in Nijeveen 1222,38.
Namens Alie Matter en Gerdi Woestman weer hartelijk bedankt.

SLEUTELBOS GEVONDEN
Op zondag 12 juni jl. om 9.45 uur is in de Burg. van Veenlaan een sleutelbos (5 kleine + 1 grote sleutel)
gevonden. Zijn dit uw sleutels? Neem dan contact op met Drukkerij Kleen, 0522-255449.

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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Vakantie!!
Week 30-31-32

van maandag 25 juli
t/m zaterdag 13 augustus
Maandag 15 augustus
is de winkel weer open!

Jan Bouwknegt
Dorpsstraat 13
7948 BL Nijeveen
Tel. 0522 - 491208
h.strijker@online.nl

Dorpsstraat 4
Nijeveen
www.jaboschilderwerken.nl
ACTIVITEITEN BSO DORPSSTRAAT NIJEVEEN

Dinsdag 14 juni jl. gingen niet alleen de beentjes in de lucht maar ook konden de kinderen van BSO Dorpsstraat, stoer poseren voor een echte “greenscreen”. Vandaag kwamen de jongens van scala twee workshops
geven.
Voor kinderen van 4 tm 7 jaar was er de workshop breakdance. Als echte dansers bewogen de kinderen door
de ruimte. We hebben zoveel trucjes geleerd, aan het einde van de les konden we zelfs op ons hoofd staan!
Voor de kinderen van 8 jaar en ouder was er de workshop “greenscreen”. Hierbij gaan de kinderen op
de foto met een groen doek als achtergrond, ze poseren op de manier waarop zij willen, en kunnen dan
vervolgens een achtergrond uit kiezen waarin zij “gephotoshopt” willen worden! Denk hierbij aan een
stoere jongeman die in een sportauto lijkt te zitten, of een dame op een paard die door de bossen rijdt!
Natuurlijk was er als afsluiter voor ons allemaal wat lekkers. Wij kijken terug op een super leuke gezellige
middag! Ook nieuwsgierig wat we zoal doen op onze BSO? Kom gerust een keer langs of kijk op: www.
doomijn.nl.
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jeanie’s

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

JEANIE’S ZUIVELIJS
heeft nu ook EKOzuivel
Vanaf nu is ijs niet het enige produkt
dat in het assortiment zit.
Vanaf nu hebben we ook:

EKOzuivel

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,
donderdags vanaf 12.00 uur.

STICHTING WELZIJN VOOR OUDEREN NIJEVEEN - ZONNEDAGTOCHT 2016
Datum: 23 augustus 2016
Dit jaar we gaan naar de Veluwe, hier wordt een bezoek gebracht aan een museum in Oldebroek, daarna
volgt een rondrit door de Kroondomeinen.
Natuurlijk is er onderweg weer koffie met koek en een broodmaaltijd.

advertentie 2016 m.b.t. Inloopcafé in De Molen: graag dezelfde
en lettergrootte
als
in 2015,
met enigszins
gewijzigde
tekst. kunnen noteren, nu nog de laatste
Op onze
feestdag
in demaar
tent hebben
we weer meerdere
aanmeldingen

plaatsen, in
wees
er snel
bij, vol is vol.
dA advertentie
De
Molen
-------------------------------------------------------------U kunt zich opgeven bij: Tineke: 06-14997151; Harmke: 0522-491725; Jannie: 0522-491777.

kst PvdA advertentie in De Molen
--------------------------------------------------------------------

Inloopcafé
Inloopcafé
Inloopcafé

Tel. 06 543 720 73

Deel met de Uraadsleden
watwelkom!
er speelt bij u of in
bent van harte
Vertel Ook
ons wat
leeft bij
u en bij u in de
uw buurt.
heterPvdA
Ombudsteam
is buurt.
aanwezig
U bent van harte welkom!
Vertel ons wat er leeft bij u en bij u in de buurt.

tekst centreren
ertype: Verdana
ste 2 regels cursief

entreren

Ook voor volledige voetverzorging bij u thuis!

Zaterdag
2 juli van 10.30-12.00 uur
Zaterdag 2 januari van 10.30-12.00 uur
Zaterdag
2
januari
van
10.30-12.00
uur
Iedereen
is
in Kerkplein
Stadscafé Oasis!
Stadswelkom
Café Oasis
Stads Café Oasis Kerkplein

Medisch pedicure
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POEPEN IN OPENBAAR GROEN IS ASOCIAAL!
Op een winderig en gure herfstdag kun je er soms nog wat mee. Een hond die moet poepen wil ook wel
in de regen worden uitgelaten; lekker nat straks weer naar huis, even handdoekje erover en bijkomen op
eigen terrein. Een drolletje op het openbaar groen mag in het najaar weliswaar ook niet, maar als het
baasje -door de weersomstandigheden- niet ver van huis wil, tja dan moet je wat als trouwe viervoeter. De
meeste mensen blijven in die tijd binnen en de overlast is minimaal.
Probleem met de baasjes is, dat zij er schijnbaar weinig oog voor hebben, wat het betekent als het voorjaar
wordt en zomerse temperaturen het leven wat makkelijker en wat luchtiger maken. Sandaaltje, slippertje,
weer eens met de rolstoel (handjes langs de wielen) door het plantsoen, kindertjes met blote knieën: lekker zomers gekleed naar buiten. Eind van de middag of avond de poep er af wassen en iedereen had weer
een heerlijke dag!
Nu is het zomer, de mode is nog iets luchtiger. Er wordt hier en daar wat georganiseerd in de open lucht.
Maar bij de Molen, bij de Zwemplas en op allerhande openbare stukjes groen in het dorp wordt de hond
nog immer gestimuleerd zijn drolletje in het gras te draaien. Kinderen op het strandje, heerlijk badderen,
handdoekje uiteraard mee, voor op de grond, tegen de hondenpoep.
Mensen, poep is vies. Je doet er normaliter op hygiënische wijze afstand van. En bij voorkeur eigen poep
eerst. Want mensen beleven andermans poep als nog viezer en vervelender om je ervan te moeten ontdoen, van je handdoekje bij de zwemplas, van je sandalen, tussen je tenen, van je (rolstoel)handen en van
je spelende kinderen. En dat alles alleen maar door vies, asociaal hondenpoepgedrag, in feite door asociale
hondenbaasjes. Het zijn vaak bekenden en als je goed kijkt, ontdek je ze zo! Ze kijken nogal onschuldig
en hebben op het eerste gezicht geen hond bij zich, in ieder geval niet aan de lijn! Maar in feite zorgen
zij voor de overlast.
Casper Veen - 490091

TENNIS EUROPE INTERNATIONAAL JEUGD TENNISTOERNOOI 2016
Van 2 t/m 9 juli organiseert de tennisvereniging MLTC te Meppel een groot internationaal toernooi voor
jeugd van 12 t/m 14 jaar uit alle delen van de wereld. De toppers uit alle werelddelen komen met hun
coaches en begeleiders naar Meppel voor de MEPPEL STORKS CUP.
Dit jaar organiseert MLTC in samenwerking met Tennis Europe en de KNLTB dit toernooi voor de 15e keer.
Een reden voor de commissie op extra activiteiten te organiseren. Op de woensdagmiddag (6 juli van 13.00
uur tot 17.00 uur) zijn alle leerlingen van het voortgezet onderwijs van 12 t/m 14 jaar uitgenodigd een
tennisclinic te volgen door de tennisschool Breakpoint uit Meppel.
Deelnemende landen voor het toernooi zijn o.a. Argentinie, Amerika, Nieuw-Zeeland, Rusland, Japan en
vele Europese en Oost-Europese landen. Het is jeugd die in de toekomst probeert om de absolute top te
bereiken in de tenniswereld. Ook de KNLTB zorgt ervoor dat in Meppel de beste spelers en speelsters van
Nederland aanwezig zullen zijn. Toppers uit het verleden voor Nederland waren Kiki Bertens en Rachel
Hoogenkamp. De kwalificaties vinden op vrijdag en zaterdag 2 en 3 juli plaats. De toegang is gratis op
het tennispark Koedijkslanden. Voor informatie kunt u terecht bij Adri van der Meulen, toernooi directeur
Meppel Storks Cup (06 20 96 85 12).

Zuideinde 53, Meppel
(0522) 25 27 21 | info@lever.nl

www.lever.nl
4

DE MOLEN

ESENTEERT
R
P
N
E
E
V
E
IJ
N
G
IN
HANDELSVERENIG

16
0
2
I
L
U
J
0
1
G
A
D
N
O
Z
AN NIJEVEEN”
OP HET “STRAND V

N
I
R
E
M
E
H
S
T
E
I
F
PICKNICK
BORREL & BBQ
PROGRAMMA
12:00-14:00 uur
PICKNICK

14:00-16:00 uur
FIETS HEM ER IN

16:00-18:00 uur
BORREL & BBQ

GEEF JE OP!
Geef je op voor de
PICKNICK!

Meedoen met
FIETS HEM ERIN

Email naar
uitbijdeplas@handelsverenigingnijveen.nl
met je naam en met hoeveel personen.

Vul het inschrijfformulier in, te vinden op
Facebook en handelsverenigingnijeveen.nl
e-mail het formulier naar:
uitbijdeplas@handelsverenigingnijeveen.nl

€ 7,50 per persoon

HANDELSVERENIGINGNIJEVEEN.NL
meer info op: https://www.facebook.com/UITbijdeplas/ en www.handelsverenigingnijeveen.nl
opgave & vragen: uitbijdeplas@handelsverenigingnijeveen.nl
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De prijsvraag ‘Raad het geluid’ op de braderie is
door veel mensen goed geraden.
Het geluid was: het aantrekken van een Ty-rap.
50 mensen hadden het goed.

Gezamenlijk meer dan
75 jaar ervaring in uitvaarten.

Na loting is

Thijs Boersma
uit Nijeveen
de winnaar geworden.

Hij kan de prijs (een tablet)
komen halen in de winkel).

0522-281878
DAG EN NACHT BEREIKBAAR

WASSINK

Uitvaartverzorging

--

-,

Dorpsstraat 13
7948 BL Nijeveen
Tel. 0522 - 491208
h.strijker@online.nl

De uitvaartverzorger voor Meppel en omstreken

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

26E MOLENLOOP NIJEVEENSE FEESTWEEK
In een regenachtige ambiance werd maandagavond tijdens de feestweek alweer voor de 26e keer de Molenloop voor de basisschool jeugd gehouden.
Het Wielercomité Nijeveen verzorgt dit alweer enkele jaren samen met de Streetrace op en rond het feestterrein waar de muziek van de kermis een extra stimulans geeft aan de vele kinderen die mee doen. Ook
dit jaar hebben er ondanks de regen weer 78 kinderen deelgenomen.
De organisatie had dit jaar een hindernis in het parcours gemaakt in de vorm van een zandbak van 10 m
lang, waar de kinderen door heen moesten lopen.
Ook het publiek was er in groten getale, helemaal geweldig zoals de kinderen werden aangemoedigd.
Hieronder de uitslagen van de verschillende leeftijdsgroepen meisjes en jongens.
Meisjes 8-9 jaar
Jongens 4-5 jaar
Meisjes 4-5 jaar
(14 deelnemers)               
(4 deelnemers)    
(13 deelnemers)  
1 Jorne Smit                                                     
1 Djoeke Schmitz          1 Sofie Nijboer                                                
2 Emma Stoof                                                  
2 Jasper Meijer                                               
2 Zoë Jonker                                                    
                                    
3 Rowin Hopman                                           
3 Elize van Daalen        3
Lisa Bouwknegt                                     
Meisjes 10-11-12 jaar
Meisjes 6-7 jaar
(10 deelnemers)            (7 deelnemers)                                          
1 Tara Flierman
1 Lieke Pit                                                         
2 Annemiek van ‘t Hoog
2 Lynn Beerta                                                  
3 Anouk                
van Scheijen
3 Isa de Wekker                          

Jongens 6-7 jaar
(9 deelnemers)  
1 Jesper Schmitz                                            
2 Bryan Morvai                                               
3 Julian Faber         

Jongens 8-9 jaar
(8 deelnemers)    
1 Boaz van der Zee                                        
2 Hidde Hinks                                                   
3 Egbert Bouwknegt                                     
     
Jongens 10-11-12 jaar
(13 deelnemers)
1 Tijmen Tjeerdsma
2 Thijs Nijboer
3 Rob Bouwknegt

Al met kan de organisatie terugkijken op een geslaagde Molenloop, volgend jaar iets mooier weer en zeker
net zoveel deelnemers, want daar heeft het zeker niet aangelegen.
Bedankt meisjes en jongens.
Stichting Wieler Comité Nijeveen
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Het digitale visitekaartje
van uw bedrijf
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.

Webdesign en realisatie

DE MOLEN

Heeft u vragen of wenst u een prijsopgave, neem dan contact met ons op.

Noteboomstraat 68 | 7941 XA Meppel | T 0522 255449

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

drukkerij@kleen.nl | www.kleen.nl
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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
t/m 4 sept.
28 juni
2 juli
9 juli
10 juli
15 juli
22 juli
25 juli t/m 13 aug.
23 aug.

Zomerexpositie Kunsthuis Secretarie Meppel
De Molen nr. 13
Inloopcafé PvdA - Stadscafé Oasis Meppel - 10.30-12.00 uur
Toertocht WTC Nijerieders - start clubgebouw skeelerclub tussen 8.30-10.00 uur
Uit bij de plas - ‘Strand van Nijeveen’ - vanaf 12.00 uur
Zomerconcert Euphonia bij de molen - 19.00 uur
Optreden De Brincksanghers - Camping De Klaverkampen Havelte
Strijker Brood & Banket gesloten i.v.m. vakantie
Zonnedagtocht

Elke dinsdag

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

Elke woensdag

Schoonheidsinstituut
Acne behandelingen
Massages
Zonnestudio

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
Ontwerp en opmaak

Gepersonaliseerd drukwerk

Digitaal en XXL printen

Textieldruk en Borduren

Fullcolour drukwerk

Belettering

Huisstijl drukwerk

Websites

Noteboomstraat 68
7941 XA Meppel

T 0522 255 449
E drukkerij@kleen.nl

IPL ontharing
Elektrisch ontharen
Gewichtsconsulent
Bijouterie

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

www.kleen.nl
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A A N N E M I N G S B E D R I J F

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

Wie aanpakt,
zal genieten!

Tel. 06-16511943
Tel. 0522-750545

info@andrehopman.nl
06 54 32 64 05

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

info@kroesnijeveen.nl

www.kroesnijeveen.nl
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Energieweg 3, Nijeveen
www.andrehopman.nl

0522 49 26 80

DE MOLEN

DE MOLEN
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Bouwgrond Kanaaldijk Giethoorn
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Tuinweg 69 Meppel

Spinhuisstraat 40 Raalte
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Schuurmansweg 1 Nijeveen
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Eelderdiep 21 Zwolle

Wilt u ook gebruik maken van onze diensten? Maak dan eens vrijblijvend een afspraak.

w w w. a a r n i n k m a k e l a a r s . n l

Nijverheidsweg 15 - 7948 NE Nijeveen - Tel. 0522 - 49 04 34
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Bemiddeling in: woonhuizen, bedrijfsmatig o.g., taxaties
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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

PRIJSUITREIKING ‘KOERSBAL NIJEVEEN’
De laatste koersbalmiddag was op 26 april 2016. Op de jaarvergadering van 10 mei, die deze keer werd
gehouden in de Schalle, werden de prijzen uitgereikt van het seizoen 2015/2016.
Uitslag dames: 1e mevr. T. Hamberg 519 pnt.; 2e mevr. A. v.d. Linde 501 pnt.; 3e mevr. H. Rodermond 500 pnt.
Uitslag heren: 1e dhr. W.J. Smit 525 pnt.; 2e dhr. B. v.d. Linde 522 pnt. De 3e prijs werd uitgereikt aan 2
personen, t.w. dhr. B. Scheper en dhr. J.W. Schoemaker, beide 486 pnt.
Poedelprijs dames: mevr. H. Wobben 266 pnt. Poedelprijs heren: dhr. J. Winters 360 pnt.
Hierna kregen wij een heerlijk nasi- en bamibuffet.
Het nieuwe seizoen begint weer op 6 september 2016.
Namens het bestuur

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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BEN JIJ ERBIJ, BIJ UIT BIJ DE PLAS?
Geef je nu nog op!
Kom heerlijk loungen op een dekentje, lekker eten, drinken, gezellige sounds en veel te beleven op en
rond het water. Een ‘PICKNICK’, ‘FIETS HEM ERIN’ en een ‘BBQ’ dat zijn de ingrediënten voor een geweldige
middag op zondag 10 juli aan de Nijeveense plas. Een onvergetelijke dag voor jong en oud!
Geef je voor 2 juli op voor de PICKNICK. Er zijn al meer dan 200 aanmeldingen binnen!
Vraag vrienden, familie, buren en/of gezin en geef je nu op zodat je er zeker van bent dat jullie aan PICKNICK bij de Plas mee kunnen doen. Wij zorgen ervoor dat er een goedgevulde PICKNICK-TAS voor jullie
klaarstaat (1 tas per opgave, max.5 personen per tas (een 2e of 3e tas bij meer opgaven is uiteraard geen
probleem), € 7,50 per persoon. Opgeven kan middels een e-mail naar uitbijdeplas@handelsverenigingnijeveen.nl met je naam en met hoeveel personen je wilt komen. Na opgave voor de PICKNICK krijg je een
bevestigingsmail met extra info.
Meedoen met FIETS HEM ERIN. Er zijn naast de eer, mooie prijzen te winnen!
Opgeven kan middels het invullen van het inschrijfformulier (te vinden op Facebook en www.handelsverenigingnijeveen.nl). Scan en mail je inschrijfformulier naar uitbijdeplas@handelsverenigingnijeveen.nl of
lever het inschrijfformulier in bij Marc-Jan van der Linde, Nijverheidsweg 17, Nijeveen. Lees voor je opgave
het reglement FIETS HEM ER IN goed door. Hierin kun je ondermeer lezen dat deelname voor eigen risico is.
Tot zondag 10 juli. Het belooft een spetterende dag te worden!
Handelsvereniging Nijeveen
Meer info op: https://www.facebook.com/UITbijdeplas/ en www.handelsverenigingnijeveen.nl.
Opgave & vragen: uitbijdeplas@handelsverenigingnijeveen.nl.

MTB STREETRACE NIJEVEEN
Maandag 20 juni jl. werd tijdens de feestweek Nijeveen alweer voor de 5e keer de Rabobank MTB Streetrace
georganiseerd voor zowel wedstrijd renners als Funklasse renners.
De regen had het deelnemersveld bij de wedstrijd renners behoorlijk uitgedund maar de 5 overgebleven
renners wilden toch graag starten.Er was een mooi parcours uitgedacht door de parcoursbouwers van de
organisatie waar ze met zand, bruggen en natuurlijk de carrousel weer een mooie ronde hadden.
Gerben Mos ging als eerste door de zandbak voor de eerste maal over de finishlijn maar moest zijn haast
bekopen met een val bij het uitkomen van de feesttent, want ook dit jaar was de ronde door de feesttent
gemaakt. Hij moest achter aansluiten maar wist uiteindelijk toch op een mooie derde plaats te eindigen.
Zijn ploeggenoot Bart Barkhuis nam het stokje over en gaf de eerste positie niet weer af. Hielke Heijs uit
Meppel wist naar een mooie tweede plaats te rijden.
1. Bart Barkhuis, Norg; 2. Hielke Heijs, Meppel; 3. Gerben Mos, Havelte
De fun-klasse renners hadden beduidend meer zin in de wedstrijd want daar stonden toch bijna 40 renners
aan de start. Altijd goed voor veel kijkplezier en strijd. Een extra stimulans voor de Nijeveners is het aparte
klassement welke wordt gereden voor de Beste Nijevener. Net als vorig jaar was Robin de Vries het snelst
na 30 minuten rijden en 1 rondje.
Robin is een slow starter maar hoe langer de wedstrijd hoe verder hij naar voren fietst en zo na een rondje
of 5 had hij alle Nijeveners ingehaald en kon zo zijn eigen wedstrijd rijden, spannend voor hem werd het
niet meer.
Ook voor de koppositie was het eigenlijk vanaf de 1e ronde niet spannend, Christiaan Last uit de Pol nam
de leiding en bouwde die gedurende de wedstrijd alleen maar uit. Hij wist zelfs 1 renner op 2 rondes te
zetten.Met recht een echte winnaar.
De winnaar van vorig jaar, Jorg Prins, had een slechte start en moest vanaf de 12e positie zich terug vechten
naar de kop van het rennersveld maar toen was Christiaan Last al vertrokken en uit zicht.
De derde plaats was voor Miente Steensma uit Drachten die met Nijevener Erwin Pit samen in 1 ploeg rijdt
en was meegekomen om ook zijn kunsten te laten zien. Soeverein eigenlijk de gehele wedstrijd voorin
gereden en toen Maarten Vierhout uit Nunspeet zijn ketting kapot trapte was ook Steensma zeker van
een podiumplaats.
Voor het publiek een regenachtig decor van toch weer een perfect georganiseerde Streetrace door het
Wielercomité Nijeveen in samenwerking met de Oranjevereniging.
1. 62, Christiaan Last, De Pol; 2. 69, Jorg Prins, Havelte; 3. 57, Miente Steensma, Drachten.
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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.

3 kabeljauwvinken
4e gratis

Gebr. spare ribs
3 smaken

Gepaneerde schnitzels

3 makreelfilet, gerookte
diverse smaken
uit eigen rokerij

450 gr

Combitopper

4e gratis

500 gr

4 saucijzen en
500 gr hoh gehakt

HEERLIJKE BBQ SPIESEN!!

498
598

Stoere mannenburgers

4 x 150 gr

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

498

498

All-in barbecue
www.slagerijrijkeboer.nl

Super hollandse
06 - 815 22 699
info@groentewinkelrobaard.nl

bloemkool

van onze eigen teler

099
50
2 voor 1

nu voor

Maak je sterk tegen MS

COLLECTANTEN GEZOCHT!
Van 21 t/m 26 november organiseert het Nationaal MS Fonds de landelijke huis-aan-huiscollecte. Ieder jaar
gaan er weer duizenden collectanten met een collectebus langs de deur om geld in te zamelen voor mensen
met Multiple Sclerose (MS). Over de ziekte MS is nog veel onbekend. Zo weten we nog niet waardoor MS
veroorzaakt wordt en hoe we het kunnen genezen.
De collecte is een van de belangrijkste bronnen van inkomsten voor het Nationaal MS Fonds. We ontvangen
geen subsidies en zijn volkomen afhankelijk van donaties en giften. Door de collecte kunnen we ons werk
blijven doen en investeren in innovatieve onderzoeken om MS te genezen.
Wil jij je ook sterk maken tegen MS?
Om de jaarlijkse collecte nog succesvoller te maken, zijn we op zoek naar nieuwe collectanten en coördinatoren. Een avondje collecteren kost maar 2 uur van je tijd. Hou je van regelen en organiseren en heb je
ongeveer 10 uur over, dan kun je al aan de slag als collecte-coördinator.
Kijk op de website www.mscollecte.nl voor meer informatie en meld je snel aan. Samen maken we ons
sterk tegen MS!
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FAMILIEDAG SVN’69
Zaterdag 4 juni 2016 was het eindelijk dan zover,
de grote familiedag van SVN’69 als afsluiting van
het voetbalseizoen!
Gelukkig werkten de weergoden mee en lag sportpark Tussenboerslanden er zonovergoten bij.
Veel van onze leden kwamen dan ook samen met
hun familie deze middag naar de voetbalvelden toe
om o.a de huldiging van de kampioenen van het
afgelopen seizoen bij te wonen!
Tevens werd ook de jeugdspeler van het jaar bekend
gemaakt en de eer viel dit seizoen te beurt aan Demi
Geelkerken, van harte proficiat!
Altijd een leuk onderdeel op deze dag is de penaltybokaal onderverdeeld in pupillen, junioren en senioren,
waar ook nu weer hevig om werd gestreden!
Als winnaars kwamen Kevin Marc en Fernando uit de bus en mogen zich een jaar lang de beste penaltynemer van Nijeveen en omstreken noemen!
Hiervoor is stilgestaan bij de succesvol verlopen voetbalschool. In het najaar hebben we twee succesvolle
dagen in de zaal gehad. Zaterdag was de afsluiting op het veld. Mede dankzij de uitstekende leiding en de
finaciele bijdrage van Tankstation Nijeveen heeft een ieder hier veel voetbalplezier aan gehad. En bovenal
is er weer veel bijgespijkerd op voetbalvaardigheden. Peter van de Linde van Tankstation Nieveen is bij de
afsluiting hiervoor in het zonnetje gezet.
Uiteraard is het op zo’n dag ook stil te staan bij onze sponsoren, zonder deze fantastische steun kan SVN’69
niet bestaan en valt er weinig te voetballen!
Onze dank gaat uit naar alle mensen die op wat voor manier dan ook hun bijdrage leveren aan onze club!
We hopen dat we ook in het nieuwe seizoen op jullie mogen rekenen!
Gelukkig groeit onze SVN-familie nog steeds en hebben we een aantal nieuwe gezinsleden mogen toevoegen te weten:
Pediko pedicure, sponsor voor ons 7x7 elftal
Vriend Sport & Fashion, nieuwe kledingleverancier voor SVN ’69 en tevens algemeen sponsor
Aannemersbedrijf Henk Bijker en Visscher Holland, sponsor voor de jeugdteams (vanaf de B’s t/m de mini’s)
Loonbedrijf Pieter van der Linde, sponsor 2e selectie
Allen heel erg veel dank voor het gestelde vertrouwen in onze vereniging en we zullen met trots onze
nieuwe kleding dragen!
En eerste blijk daarvan is te zien op de foto die we genomen hebben van onze jeugdelftallen. Geformeerd
in de letters SVN is door Rob Jansen een prachtige luchtfoto gemaakt waar de kinderen in hun nieuwe
tenues te zien zijn!
Aan het einde van een zeer afwisselende maar vooral gezellig middag, kon iedereen nog genieten van
een overheerlijke bbq waar menig verhaal over het afgelopen seizoen weer op tafel kwam en het lang
gezellig bleef!
We willen iedereen bedanken voor het mooie voetbaljaar wat we met elkaar mochten beleven en wensen
jullie een fantastische zomer toe!
Geniet van de zon en de rust zodat we na de vakanties er weer volop tegen aan kunnen gaan!
Graag tot ziens op sportpark Tussenboerslanden!

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

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

Jeannet Botter

sportieve mode voor mannen en vrouwen!
Piet Soerplein 5 | Havelte | zmode.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!

Verzekeringen
Heeft u uw verzekeringen
goed geregeld?
Kwaliteit zit soms dichterbij
dan u denkt!

Nijverheidsweg 15 7948 NE Nijeveen Tel. 0522-490094 Postbus 126 7940 AC Meppel www.faberadviseurs.nl
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URZO
WONINGINRICHTING
Damesmode
Slaapcomfort
PROJECTINRICHTING
Bedrijfskleding

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECTSTOFFERING

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

EUPHONIA GEEFT COOP ZOMERAVONDCONCERT BIJ DE MOLEN IN NIJEVEEN
Op vrijdag 15 juli om 19.00 uur geeft muziekvereniging Euphonia een zomeravondconcert bij de molen in
Nijeveen. Allereerst treedt de jeugdslagwerkgroep op. Daarna spelen het harmonieorkest en de slagwerkgroep om en om. Het belooft een gevarieerd concert te worden.
Komt u ook? De toegang is gratis.
Graag tot ziens op 15 juli!

w w w. l o o n b e d r i j f b i j k e r. n l
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TOG UITSLAG BRADERIE NIJEVEEN
Dinsdag 21 juni jl. hebben vele bezoekers van de braderie bij de 10 meter sjoelbak van T.O.G. hun kunsten
vertoond.
De winnaars met de hoogste score waren:
1: Lennart Nooren uit Ruinerwold, 2: Maaike Huisman uit Nijeveen en 3: Roelof Oosterveen uit Nijeveen.
Ook de bezoekers die T.O.G. hebben gesteund middels het kopen van lootjes hartelijk dank.

•
•
•
•
•

Voetreflexologie
Bach Bloesem Remedies
Voedingsadviezen
Pedicurebehandelingen
Kadobonnen

- 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

Voor vergoedingen: zie website

Meer informatie?
Ada Beenen 0522 492151; adabeenen@home.nl
of bekijk onze website, www.balansnatuurgeneeskunde.nl
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Cadeautip!
Voor de meest
incredible
juf en meester

Het Noteboompje.nl

kaarten ~ posters ~ stationery ~ woonaccessoires

Met passie gemaakt!
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WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN
2 juli
3 juli
9-10 juli

Dokter Speelman
Dokter Tan-Koning
Dokter Moes

www.kolderveen.nl

Tel. 0522-491224
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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