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36e jaargang nr. 14, 12 juli 2016

De volgende Molen verschijnt op 26 juli 2016.

Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk 

dinsdag 19 juli 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

Als u kiest voor vakmanschap!

Lute Bijker Bouw

lutebijkerbouw@live.nl

FANTASTISCHE CIRCUSDAG OP CBS DE WEL 

Donderdag 7 juli heeft Circus Tadaa op basisschool De Wel in Nijeveen een ge-
weldige circusdag verzorgd. Het feest werd georganiseerd vanwege het afscheid 
van meester Bouwman en juf Hannie. Henk Bouwman heeft 40 jaar op De Wel 
gewerkt en Hannie Hoogteijling 26 jaar. Beide leerkrachten werden door de 
familie Van de Vegt met de koets van huis gehaald en binnen gehaald door alle 
leerlingen van de school. 
Tijdens het ochtendprogramma werden er verschillende circusacts aangeleerd. 
De kinderen waren verdeeld in 20 groepen. Groot en klein werkten met elkaar 
samen. De activiteitencommissie verzorgde de lunch en tijdens het middagpro-
gramma mochten de kinderen verder werken aan hun favoriete act. Om 14.00 
uur speelden alle kinderen mee tijdens de voorstelling. Acrobatiek, trapeze, 
jongleren en allerlei andere circusacts passeerden de revue. Ouders, grootouders 
en andere belangstellenden genoten van de voorstelling tijdens deze stralende 
dag. Directeur Just van der Zee stal de show met zijn vrolijke aankondigen. Aan het eind van de middag  
werden de kinderen getrakteerd op popcorn en gingen de kinderen moe en voldaan naar huis.  
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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

DE MOLEN
 

DE MOLEN

www.evenhuis.nl

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

ÉÉN MERK, RUIME KEUS!

SHOVELS

VERREIKERS

4-WIELBESTURING OF 
KNIKBESTURING

JCB
DAAR KUN JE MEER MEE!

Ongewenste 
haargroei? 
De oplossing:
defi nitieve laserontharing 

pijnloos, snel, veilig én effectief

Defi nitieve
laserontharing
voor hem en haar

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

Laserontharing wordt door 
veel zorgverzekeraars 
vergoed
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DE MOLEN

Ook voor volledige voetverzorging bij u thuis!

Tel. 06 543 720 73

Medisch pedicure

SERVICEPUNT BIBLIOTHEEK 

Wist U dat:
 
* onze zomersluiting is van 19 juli t/m 4 aug
* U weer welkom bent vanaf 9 aug.
* U de boeken langer mee kunt krijgen i.v.m. de vakantie? 
* wij U een fijne vakantie wensen!           

Let op!

De volgende Molen is de 
laatste voor de zomerstop.

De eerstvolgende Molen na de 
zomerstop verschijnt op 30 augustus.

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

T: de Wijk 0522 - 440 473      

 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

profiteer van onze VOORDELIGE tarieven 

en UITSTEKENDE dienstverlening:
altijd scherp!

WONING GEKOCHT 

HYPOTHEEK (OVER)GESLOTEN?
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DE MOLENDE MOLEN

Gezamenlijk meer dan 
75 jaar ervaring in uitvaarten. 

0522-281878 
DAG EN NACHT BEREIKBAAR 

WASSINK 
Uitvaartverzorging -- -, 

De uitvaartverzorger voor Meppel en omstreken 

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

BV NIJEVEEN IN ACTIE OP DE NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN VOOR REGIOTEAMS

In het weekend van 18 en 19 juni 
werden in Zutphen de Nederlandse 
Kampioenschappen voor regiote-
ams gehouden.
Vanuit BV Nijeveen mochten 3 com-
petitieteams deelnemen, omdat ze 
dit seizoen in hun leeftijdscategorie 
regionaal kampioen zijn geworden.

Nijeveen J1 begon zaterdag moei-
zaam, voornamelijk omdat de te-
genstanders erg sterk waren. 
Maar het team ging steeds beter 
presteren en op zondagmiddag 
was het raak, met 5-0 gewonnen 
van Amsterdam en dat leverde ze 
een 3e plaats op. Goed gedaan 
allemaal.
Nijeveen J3 deed ook mee. Zater-
dag ging het erg goed, waardoor 
ze 1e in hun poule werden. Vol 
goede moed gingen ze zondag op pad, maar helaas waren de tegenstanders nu net iets sterker. Ook was 
Eline geblesseerd en daardoor hebben ze niet hun normale niveau kunnen halen. Ze moesten tevreden 
zijn met een 4e plaats.
Nijeveen J5 mocht op zaterdag meedoen. Zij hebben enorm hun best gedaan, maar het bleek dat de ove-
rige regiokampioenen uit heel Nederland erg sterk waren; veel sterker dan ze in de noordelijke competitie 
tegen zijn gekomen. Ze streden voor wat ze waard waren, maar de tegenstanders waren te sterk.

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.
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 DE MOLEN

Vraagprijs:  € 249.000,- k.k.
Kolderveense Bovenboer 25 - Nijeveen

Grote schuur
CV & dubbel glas

Prachtig uitzicht
1840 m² grond

Kom vrijblijvend en zonder afspraak een kijkje nemen!
DONDERDAG 14 JULI 2016 VAN 19:00 UUR TOT 21:00 UUR

Een schitterend gelegen rietgedekte woonboerderij, verbouwd in de jaren 
‘70, met een prachtig vrij uitzicht over de weilanden van het Nijeveense 
buitengebied. Kom op 14 juli zelf een kijkje nemen en laat uw fantasie de 
vrije loop met de vele mogelijkheden van deze unieke woning! 

Meer  info? www.oostergetel.nl -  info@oostergetel.nl -  0522-259911

Scheerweide 34 - Nijeveen
Vraagprijs :  € 219.000,- k.k.

De Hilde 18 - Nijeveen
Vraagprijs :  € 289.500,- k.k.

Wiltenweg 41 - De Wijk
Vraagprijs :  € 349.000,- k.k.

Molenweg 15A - Nijeveen
Vraagprijs :  € 195.000,- k.k.

Kolderveense Bovenboer 25 - Nijeveen
Vraagprijs :  € 249.000,- k.k.

Veneweg 32 - Wanneperveen
Vraagprijs :  € 295.000,- k.k.

Hesselterweg 78 - Meppel
Vraagprijs :  € 152.500,- k.k.

De Wilgen 7 - Nijeveen
Vraagprijs :  € 219.000,- k.k.

Binnenweg 48 - Nijeveen
Ook huren? Bezoek onze website! 

De Veurdele 45 - Nijeveen
Vraagprijs :  € 280.000,- k.k.
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DE MOLEN

info@kroesnijeveen.nl           www.kroesnijeveen.nl           0522 49 26 80
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DE MOLEN

RIJKEBOER
Marktslager

op woensdagmorgen en -middag 
en vrijdagmiddag

8.00 tot 12.30 uur en 14.30 tot 17.30 uur.

Gebr. spare ribs 
3 smaken 450 gr 498

Gepaneerde schnitzels  
500 gr 498

Combitopper
4 saucijzen en 
500 gr hoh gehakt 598

Stoere mannenburgers  
 4 x 150 gr 498

All-in barbecue
www.slagerijrijkeboer.nl

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

06 - 815 22 699  
info@groentewinkelrobaard.nl

Van onze eigen teler 
Super hollandse kersen
en nog veel meer lekkers,
kom proeven!

Hollandse Nieuwe
vers van het mes
2.00 p/st 4 voor 750

Gerookte Zalmmoot
uit eigen rokerij
3.50 p/st 3 voor  1000

Grote pot zure haring 
400

Agenda
t/m 4 sept. Zomerexpositie Kunsthuis Secretarie Meppel
12 juli De Molen nr. 14
15 juli Zomerconcert Euphonia bij de molen - 19.00 uur
19 juli t/m 4 aug. Bibliotheek gesloten i.v.m. vakantie
22 juli Optreden De Brincksanghers - Camping De Klaverkampen Havelte
25 juli t/m 13 aug. Strijker Brood & Banket gesloten i.v.m. vakantie
26 juli De Molen nr. 15 - laatste Molen voor de zomerstop
5 t/m 27 aug. Beau-nette gesloten
23 aug. Zonnedagtocht
30 aug. De Molen nr. 16
31 aug. Freewheel skeelerwedstrijd voor kadetten/junioren/senioren; start 19.30 uur Tussenboersweg
10 sept. Stouwdam skeelerwedstrijd voor jeugdrijders; start 9.30 uur skeelerbaan
17-18 sept. Toyota Experience bij Van der Linde Meppel

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

De lekkerste hollandse 
Aardbeien FRUITJUWEELTJES
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Noordeinde 20
7941 AT  Meppel
06 - 132 641 52
info@wenne-merkkleding.nl

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

Schoonheidsinstituut    IPL ontharing 
Acne behandelingen Elektrisch ontharen 
Massages Gewichtsconsulent 
Zonnestudio      Bijouterie  

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

DE MOLEN

WAT IS DE ALPHA-CURSUS? 

De Alpha-cursus biedt de mogelijkheid om op een eigentijdse en vrijblijvende manier kennis te maken met 
het christelijk geloof. In een serie bijeenkomsten wordt een groot aantal uitgangspunten van het christelijk 
geloof besproken. 

Wat zijn de onderwerpen? 
Onder meer de volgende onderwerpen komen aan de orde: 
Wie is Jezus?
Waarom stierf Jezus?
Wat is bidden en hoe doe je dat?
Bijbellezen: waarom en hoe?
Wie is de Heilige Geest?
Hoe zit het met de kerk?
Wat doe ik met de rest van mijn leven?

Hoe ziet de Alpha-cursus er uit?
De cursus telt, naast de introductieavond, 13 avonden (na onderling overleg is het ook mogelijk om een 
Alpha-weekend (een vrijdagavond en zaterdag) in te lassen).
Iedere cursusavond begint om 18:30 uur met een gezellige maaltijd, bedoeld om elkaar wat beter te le-
ren kennen. Daarna luister je naar een boeiende inleiding over het onderwerp van die avond. Vervolgens 
praat je in kleine groepjes er samen over door. Natuurlijk kun je dan ook al je vragen stellen. De eerste 
bijeenkomst is bedoeld om kennis te maken met elkaar en de cursus. Kom de eerste avond vrijblijvend eens 
kijken of de cursus wat voor je is.

Voor wie is de Alpha-cursus?
Voor iedereen die zich afvraagt; “Is er Meer?”
Voor iedereen die denkt dat er meer is in het leven
Voor iedereen die meer te weten wil komen over het christelijk geloof
Voor iedereen die weten wil wie die Jezus nu precies was of is
Voor iedereen die moeite heeft om te geloven
Voor iedereen die nog eens goed wil nadenken over de basis van zijn of haar geloof
Voor iedereen met kinderen op een christelijke school en die wil weten wat zijn of haar kinderen daar 
eigenlijk leren over het christelijk geloof

De praktijk is dat de deelnemers zowel bestaan uit belangstellenden van buiten de kerk als uit mensen die 
al jaren naar de kerk gaan. Voor de één is het een nieuwe wereld die opengaat, voor de ander blijkt het 
heel heilzaam te zijn om nog eens ‘terug te gaan naar het begin’ en een aantal avonden in gesprek te zijn 
over het hart van het christelijk geloof. Zie je er tegenop alleen te gaan, nodig dan een vriend of vriendin 
uit om samen te gaan. Dat geeft MEER verbondenheid en kan drempelverlagend zijn.
De eerste avond is nog niet bekend, maar zal in de 2e helft van september gepland worden. Wie zich op-
geeft om mee te doen krijgt daar automatisch informatie over. (De Alpha-groep die al draait hoeft zich 
niet meer op te geven, die krijgen automatisch bericht over hun eerste avond!) 
Deze informatie is bestemd voor een nieuw op te starten Alpha-groep! Zij kunnen zich aanmelden bij Ds. 
Jan Stap, via email: ds.stap@hgkd.nl of via Whatsapp en SMS 06-45751180.
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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.

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

Vakantie!!
Week 30-31-32

van maandag 25 juli 
t/m zaterdag 13 augustus

Maandag 15 augustus 
is de winkel weer open!

 

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

Heeft u uw verzekeringen 

goed geregeld?

Kwaliteit zit soms dichterbij 

dan u denkt!

Verzekeringen
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UIT BIJ DE PLAS

Beste levensgenieters,

Wat hebben we een prachtige dag gehad met elkaar! Super dat jullie met zovelen zijn gekomen; dat was 
onze insteek van een familie-evenement, en aan alle reacties te horen, het is gelukt! 
Vrijwilligers en leden van de Handelsvereniging Nijeveen, heel erg bedankt dat jullie dit, belangeloos, 
mogelijk hebben gemaakt!
De foto’s zijn te vinden op Facebook/ uitbijdeplas of www.nijeveensehandelsvereniging.nl

Namens de commissie UIT bij de plas
Marc-Jan, Marcel, Jeroen, Alexander, Mathilda en Rineke

Nijeveense Handelsvereniging Nijeveen

VRIJWILLIGER COLLECTANTEN NIERSTICHTING

Dit jaar collecteren maar liefst acht dames voor 
de 30/35/36ste keer  voor de Nierstichting. De 
dames V.d. Vegt, Kooiker (niet op de foto) en 
Westendorp collecteren 30 jaar. De dames de 
Boer, Schipper, Matter en Groen voor de 35ste 
keer en mevrouw Kroes gaan voor de 36ste 
keer op pad. Elk jaar in september gaan zij 
weer enkele uren met de bus op pad om geld 
op te halen voor de Nierstichting dat bestemd 
is voor onderzoek en b.v. de kunstnier. 
Dit verdiende zeker een bloemetje en de 
dames werden dan ook even in het zonnetje 
gezet. Behalve een bloemetje kregen ze ook 
nog een aandenken. Mevrouw Bouma stopt 
na vele jaren als wijkcoordinator, maar blijft gelukkig nog wel collecteren.  Dus mocht U denken: ‘Die paar 
uurtjes heb ik ook wel over in de derde week van september’, dan kunt U zich altijd aanmelden om de 
collecteren bij Karin Geut, tel. 491140 of Jenneke Hulzebosch, tel. 492094.
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Wilhelminastraat 8 | 7948 AR | Nijeveen | tel: 0522 850 254

mob. 06-51646493 | www.faberit.nl | henri@faberit.nl

GAS - WATER - ELEKTRA - ZINKWERKEN VERWARMING

ZONNEPANELEN - BEVEILIGING SYSTEMEN 

ZONNESTROOMBOILERS

GECERTIFICEERD
INSTALLATEUR

info@andrehopman.nl
06 54 32 64 05

Energieweg 3, Nijeveen
www.andrehopman.nl

Wie aanpakt,
zal genieten!

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 

Tel. 06-16511943
Tel. 0522-750545

E-mail: info@kvanbeekschilderwerken 
Website: www. kvanbeekschilderwerken.nl
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Dit object is een greep uit ons aanbod, voor een volledig overzicht verwijzen wij naar 

www.aarn inkmake laars .n l
Tel. 0522 - 49 04 34 Bemiddeling in: woonhuizen, bedrijfsmatig o.g., taxaties

IN PRIJS VERLAAGD!

Inruil bespreekbaar van een woonhuis 
in Nijeveen. I.o met verkoper.

Voorzien van kunststof kozijnen 

Forse garage

Onderhoudsvriendelijke tuin

3 slaapkamers

Uitzicht over landerijen vanuit woonkamer

Vraagprijs € 280.000,-

Het Nieveen 34, Nijeveen
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LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM 
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECT-
STOFFERING

Noteboomstraat 7
7941 XD Meppel
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

WONINGINRICHTING

PROJECTINRICHTING

URZO
Damesmode

Slaapcomfort

Bedrijfskleding

Regenkleding

Huishoudtextiel
tel. 05220 - 61022

I.v.m. vakantie zijn wij 

gesloten 

van dinsdag 2 augustus t/m 
zaterdag 13 augustus 2016.

Dinsdag 16 augustus
staan wij weer voor u klaar!

POEPEN IN OPENBAAR GROEN

Natuurlijk ergeren wij ons aan poep maar laten we dan de ‘huiskatten’ niet vergeten! Mijn voortuin wordt 
regelmatig gebruikt door die lieve huiskatten, let wel; ieder zijn huisdier voorkeur maar hond of kattenpoep 
hoort gewoon niet in woongebied.  
Opruimen voor hondenbaasjes dus en katten op de kattenbak of binnenhouden. Want katteneigenaren 
kijken helemaal niet wat hun beesten doen! Die laten de katten lekker naar buiten gaan en bij een ander 
in de tuin poepen, nou dat is lekker fris. 

Mw. Bosma

sportieve mode voor mannen en vrouwen!

Piet Soerplein 5 | Havelte | zmode.nl

onze merken

Mcgregor | Gaastra | HV Polo
Henri Lloyd | Key west | Para-Mi 

Alberto | Haupt | Soccx

Marktstraat 4a
7941 KR  Meppel

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

Jeannet Botter
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De uitkomst van de test kan in een persoonlijk gesprek 
VRIJBLIJVEND EN KOSTELOOS  worden besproken bij 
Notaris Lever in Meppel. 

Doe de TestamentTest

Uw testament up to date?

‘MET UW ERFENIS KUNT U ANDEREN WEER TOEKOMST GEVEN’
Lever Netwerk Notarissen | Zuideinde 53, Meppel 
(0522) 25 27 21 | info@lever.nl | www.lever.nl 

DE MOLEN

HISTORISCHE VERENIGING NIJEVEEN OP DE BRADERIE

Ook dit jaar werd onze stand drukbezocht en namen een record aantal enthousiastelingen (123) deel aan 
de quiz, die zoals alle andere jaren bedacht was door Willy Manden.
Eenvoudig was hij niet dit jaar. Slechts één deelnemer had alle vragen goed beantwoord.
11 mensen hadden maar één vraag fout en uit deze groep werd geloot voor de tweede en derde prijs.
De winnaars zijn: 1: Leon Boerkamp. 2: Gerrolt Wiltinge. 3: Henk van der Woerdt.
Alle drie van harte gefeliciteerd. De prijzen zijn inmiddels uitgereikt.
Ook mochten wij 3 nieuwe leden inschrijven.
De quiz en de uitslagen kunt u lezen in het septembernummer van de Diekpraot, het kwartaalblad van de 
Historische Vereniging Nijeveen.
Alle belangstellenden en deelnemers hartelijk dank!

Cocky Borsje
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BADMINTON OP DE NIJEVEENSE BRADERIE

Tijdens de Nijeveense feestweek was de Badminton Vereniging Nijeveen present op de braderie. Bij onze 
stand kon je meedoen aan het spel “shuttle werpen”. Er hangen 2 grote badminton-dart borden en met 
10 shuttles konden de deelnemers proberen zoveel mogelijk shuttles door de gaten heen te gooien. Dat 
viel nog niet altijd mee, maar soms ging het ook verrassend goed. Wilde het niet lukken met het spel, dan 
kon je nog altijd een lekkere verse fruitsnack kopen als troost. 
De prijswinnaars zijn:
Senioren:  1e prijs: J. Benak en W. Weststrate met beiden een score van 200 punten
  2e prijs: M. Wobben en T. Agtersmit met beiden een score van 150 punten
Junioren: 1e prijs: Jurian van de Vegt en Thijs Boersma beide met  een score van 400 punten
  2e prijs: Maaike Agtersmit met 350 punten
  3e prijs: Julian Faber en Mariëlle de Roo beiden met een score van 200 punten
Allen gefeliciteerd met jullie behaalde score en prijs!

Wij danken alle bezoekers van onze stand voor hun gezelligheid en support voor de vereniging en wensen 
iedereen een fijne zomer toe. Eind augustus begint het nieuwe badmintonseizoen weer.

DE MOLEN

SCHOLYMPISCHE SPELEN OP DE O.B.S. COMMISSARIS GAARLANDT

Op vrijdag 1 juli nam O.b.s. Commissaris Gaarlandt al 
een voorproefje op de komende Olympische Spelen. 
De leerlingen hoefden niet helemaal naar Rio, maar 
gingen naar de sportvelden van DOS’46.
Gelukkig hielden we het (bijna) droog, zodat de 
stemming opperbest bleef. Er deden veel landen mee 
die allemaal een eigen shirt, eigen vlag en een eigen 
volkslied hadden gemaakt voor deze speciale dag. 

Chris Matter en Batool Elharty (oudste jongen en 
meisje) staken samen met juf Tea Timmer (neemt over 
twee weken afscheid van onze school) de Olympische 
vlam aan. Daarna zongen alle landen hun zelfge-
maakt volkslied en zwaaiden enthousiast met hun 
nationale vlag naar de vele belangstellende ouders 
en andere aanwezigen. 

In een grote, gezellige optocht trokken de leerlingen 
met hun leerkrachten en begeleiders naar de sportvel-
den om daar deel te nemen aan allerlei sportieve en 
ludieke activiteiten. Om 12.30 uur was de prijsuitrei-
king van het ochtendgedeelte en de winnaars waren:
1. Argenco. 
2. Maleika. 
3. Comada.
Al deze kinderen kregen een prachtige gouden, zilve-
ren of bronzen medaille gemaakt door de leerlingen 
van groep 8 op onze nieuwe 3D-printer. Na afloop 
was er een heerlijke lunch voor iedereen.

De kinderen, de commissie van de SchOlympische 
spelen, het team en de vele ouders kunnen terug 
kijken op een fantastische, sportieve dag!

Namens iedereen,
Johan Pekel

Directeur O.b.s. Commissaris Gaarlandt
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DE MOLEN 

WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN
16-17 juli Dokter Tan - Koning Tel. 0521-361326
23-24 juli Dokter Westerbeek Tel. 0521-361326

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, 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.

www.kolderveen.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

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!


