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Noteboomstraat 68

7941 XA Meppel

telefoon 0522 255 449

De volgende Molen verschijnt op 8 maart 2016.
Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk
dinsdag 1 maart 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

DIPLOMA B ZWEMMEN ZWEMBAD “DE DUKER”
Afgelopen zaterdag is er weer afgezwommen voor het diploma B in zwembad “De Duker” van Sportcentrum R. v.d. Veen te Nijeveen.
Onder veel belangstelling van ouders en andere belangstellenden heeft een tweede groep kinderen (in
totaal 28) met veel trots hun kunnen laten zien. In kleine groepen krijgen de kinderen bij ons individueel
alle aandacht. Een gezellig feestje, waarbij veiligheid en technisch zwemmen hoog in het vaandel staat.
Wij streven naar veiligheid en technische vaardigheden zodat de overgang naar een eventuele zwemclub
/ reddingsbrigade perfect aansluit.
Geslaagd voor hun B-diploma zijn:
Rinze Kok, Jeslin Nijmeijer, Sjaak den Boer,
Lars Brand, Marieke Vink, Amber Zuidema,
Yousra Benkhadra, Younes Boutahiri, Leon
Broekman, Youness Hakizimana, Maurits
Hoogervorst, Amy Lokken, Charissa Smit en
Harris Velner.
Weer een diploma erbij, nu nog voor C en
dan hebben ze het hele zwem ABC compleet.
Dat is alleen nu niet fijn, maar ook voor
later. Wil uw kind bijvoorbeeld verder met
een sportopleiding, dan heeft uw kind het
complete zwem ABC nodig.
Wij hebben 2x per week een les van 25 minuten en de keuze uit de volgende combinaties ma/do, di/vr en
wo/za. Elk kind wordt individueel beoordeeld. Door deze manier van werken hebben wij een vlotte doorstroming van A naar B en van B naar C en hoeven uw kinderen niet lang op de wachtlijst te staan.
Voor meer informatie over de zwemlessen kunt u bellen: tel. 0522-492383 of 0522-491934 of bezoek onze
website: www.zwembaddeduker.nl. Via de website kunt u uw kind ook aanmelden voor de zwemles.
Wij gebruiken géén swim-safe-pakjes, maar de ouderwetse buikkurk en armkurken.

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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“MUSETTA GOES AMERICA”
Het accordeon is een veelzijdig instrument. Dit komt helemaal tot uiting tijdens het jaarconcert van accordeonvereniging Musetta uit Nijeveen door het thema “Musetta goes America”. De rijke Amerikaanse
muziekcultuur kenmerkt zich door een mengeling van muziek en tradities van Afrikaanse slaven en WestEuropese kolonisten waardoor veel verschillende muziekstijlen zijn ontstaan. Of het nu jazz, swing, meeslepende filmmuziek of de crooners van Frank Sinatra zijn, alle stijlen komen aan bod in een afwisselend
muziekprogramma. Uiteraard worden de verschillende stukken visueel ondersteund met prachtige beelden
op een levensgroot scherm.
Mis het dus niet en ga met ons mee op reis tijdens “Musetta goes America”.
Vrijdag 4 maart 2016. Dorpshuis “de Schalle” in Nijeveen. Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.
Kaarten zijn verkrijgbaar aan de zaal, maar ook in de voorverkoop op maandagavond 29 februari in de
Schalle van 19.00 tot 19.30 uur.

STICHTING WELZIJN OUDEREN NIJEVEEN
Onze spelletjesdagen vinden 2 x per jaar plaats in dorpshuis “de Schalle” en dit voorjaar op donderdag 10
maart a.s. om 10.30 uur. We kunnen wel vaststellen dat deze dagen een succes zijn, de deelname wordt
alleen maar groter.
We bieden de volgende spellen aan: klaverjassen, jokeren, rummicub, bridgen, de mogelijkheid om ook
andere spellen te doen sluiten we niet uit. Heeft u nog ideeën en zijn er minimaal 4 deelnemers, dan is
alles mogelijk.
Op deze dag zijn alle Nijeveners van 55+ van harte welkom.
De kosten voor deze dag zijn € 15,00, dit is inclusief koffie met koek, borrel voor het eten, een warme
maaltijd en ‘s middags nog een consumptie. En natuurlijk hebben we aan het eind van de dag nog enkele
kleine prijsjes voor de winnaars.
Voor verdere inlichtingen en opgave voor deze dag kunt u contact opnemen met
J. Alberts, tel: 255214, Henk Hofman, tel. 491886 of Jannie Dorenbos, tel. 491777.

Voorjaarsschoonmaak
Heeft u ook zo’n zin in het voorjaar?
Veel mensen krijgen aan het einde van de winter
schoonmaakkriebels. Zou het niet een goed idee
zijn om ook eens een voorjaarsschoonmaak
voor uw financiële zaken te houden? Is een
doorlopende reis-/annuleringsverzekering
misschien een goed idee nu u aan de
zomervakantie denkt? Bent u niet ergens dubbel
verzekerd? Moet de auto nog steeds volledigcasco verzekerd blijven?

Er zijn ook zaken waar u liever niet aan denkt,
maar die wel erg belangrijk zijn, bijvoorbeeld:
Ben ik eigenlijk wel (voldoende) verzekerd voor
mijn uitvaart? En: Hoe blijft mijn partner achter
mocht mij iets overkomen.
Wij helpen u graag uw zaken weer netjes op
orde te brengen. Neemt u gerust contact met
ons op via 0522-490094 of verzekeringen@
faberadviseurs.nl

Nijverheidsweg 15 7948 NE Nijeveen Tel. 0522-490094 Postbus 126 7940 AC Meppel www.faberadviseurs.nl
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Blijven wonen
in uw eigen
Nijeveen?
--------------Op eigen
benen staan
en huren mét
huursubsidie?
Medio 2016 worden tien
tweekamerappartementen met eigen
buitenberging in het centrum van Nijeveen
(Dorpsstraat 25) opgeleverd.
Schrijf u nu in via 0522-490434 of
info@aarninkmakelaars.nl

Aarnink Makelaars | Nijverheidsweg 15 | 7948 NE Nijeveen
0522-490434 | info@aarninkmakelaars.nl

4

en lettergrootte als in 2015, maar met enigszins gewijzigde tekst.
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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

Vertel ons wat er leeft bij u en bij u in de buurt.

www.kleen.nl
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Chr. gemengde zangvereniging ‘Tot Ons Genoegen’
rekent ook nu weer op uw medewerking.
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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

Laat ook uw zonnepanelen
goed en betrouwbaar
schoonmaken

07-03-2008

ÉÉN MERK, RUIME KEUS!

08:18

W&W

SHOVELS

Pagina 2

VERREIKERS

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

4-WIELBESTURING OF
KNIKBESTURING

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

GRONDWERK
STRAATWERK: SIERBESTRATING
MACHINAAL BESTRATEN
AANLEG RIOLERING EN DRAINAGE
SLEUF- EN VASTE MESTSILO’S

JCB
DAAR KUN JE MEER MEE!

VLONDERS EN VERANDA’S

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

Voor meer informatie neem vrijblijvend contact op!
Johan Mark de Boer
| 06 20 07 54 37
Mark Gorte
| 06 17 10 93 95
Energieweg 3, Nijeveen
www.andrehopman.nl

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

www.evenhuis.nl
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GROEP 6 GAARLANDT OP BEZOEK BIJ BAKKER STRIJKER
Nadat de leerlingen op school lessen hadden gehad over granen en brood, konden ze bij Bakker Strijker
praktijkervaring opdoen. Ze mochten zelf broodjes bakken. Terwijl de broodjes in de rijskast en daarna
in de oven gingen, kregen de kinderen drinken en een krentenbol en was er volop gelegenheid voor het
stellen van vragen. Het was een leerzame middag.

INTERESSANTE WORKSHOPS SENIORWEB MEPPEL
SeniorWeb Meppel organiseert niet alleen cursussen die vijf of tien lessen omvatten. Er worden ook workshops gehouden die uit een of twee dagdelen bestaan.
Zo worden er van maandag 29 februari t/m vrijdag 4 maart o.a. de volgende interessante workshops gehouden in het leercentrum Villa Mobila aan de Schaperstraat 16b in Meppel:
Etiketten maken en samenvoegen, 2 dagdelen
Smartphones, Samsung (Android), 2 dagdelen
iPhone, 2 dagdelen
Fotoalbum met Albelli, 2 dagdelen
Informatie Windows 10, 1 dagdeel
U kunt voor de workshops inschrijven op donderdag 18 februari van 11.00 uur tot 16.00 uur in de bibliotheek Meppel.
Telefonische informatie 0522-491579
Alle informatie over de cursussen en workshops is ook te vinden op www.seniorwebmeppel.nl
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info@kroesnijeveen.nl

www.kroesnijeveen.nl

0522 49 26 80

TESTAMENT MAKEN?

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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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.

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

www.joshulstimmerwerken.nl

Agenda
23 feb.
De Molen nr. 4
23 feb.
DOS’46 1 - DVO/Accountor 1 - Sporthal de Eendracht - 20.30 uur
24 feb.
Klaverjassen en jokeren - Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
27 feb.
Bingo - Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
27 feb.
DOS’46 1 - LDODK/AH Gorredijk 1, 20.00 uur - Sporthal de Eendracht
29 feb.
Discozwemmen; org. De Veenkers - Zwembad De Duker
2 maart Instuif kleutergym Dos’46 - sporthal - 15.30-16.15 uur
3 maart Halfjaarlijkse bingomiddag St. Welzijn Ouderen - De Schalle - 13.30 uur
4 maart Jaarconcert van Musetta: Musetta goes America - 20.00 uur
5 maart Inloopcafé PvdA - Stadscafé Oasis Meppel - 10.30-12.00 uur
5 maart Veurjoarsveziede Grunneger Club - De Schalle - 20.00 uur
8 maart De Molen nr. 5
9 maart Klaverjassen en jokeren - Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
10 maart Spelletjesdag Stichting Welzijn Ouderen - De Schalle - 10.30 uur
11 maart Nijeveen Live - 21.00 uur
12 maart DOS’46 1 - Blauw Wit (A) 1, 20.00 uur - Sporthal de Eendracht
12 maart Meezingfestijn - Evenemententerrein - 21.00 uur
12 maart SVN’69 1-Veenhuizen 1 - 14.30 uur
13 maart 12e Open Nijeveen Dartskoppeltoernooi - Evenemententerrein - 12.00 uur
13 maart Zang/Roept u maar dienst - Geref. kerk - 19.00 uur
14 en 15 maart Paaseitjesactie Musetta
16 maart Passage ledenavond, Petra Altenburg, diëtiste, vertelt over gezonde voeding - De Schalle - 20.00 uur
17 maart Vrouwen van Nu, Dhr.de Jonge, rietteler en kooiker, lezing en dia’s. De Schalle – 20.00 uur
18 maart  	 Das weisse Band   Film Dorpshuis De Schalle, aanvang 20.00 uur
20 maart Zanguitvoering T.O.G. - Herv. kerk Kolderveen - 19.30 uur
23 maart Klaverjassen en jokeren - Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
26 maart   	 Bingo - Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 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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Marktslager

RIJKEBOER

KAASHANDEL

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

OOSTING

Verse worst grof of fijn

Oude Hollander

Heerlijke oude, snijdbare kaas!

elke 2e halve prijs

Winterburgers

5

500 gram voor

95

E-nr.- en glutenvrij

Gehaktballen
Om zelf te braden

Jonge komijnekaas
Zacht en romig!
95
Woensdagochtend
8.30 uur - 12.30 uur
Centrum Nijeveen

498

4 x 150 gr

498

Slagershappen

Gerold met ham kaas

3

500 gram voor

4 x 150 gr

099
98
3 st 5

100 gr

Rookworsten

Uit eigen worstmakerij p/st 2.49

Rolladeschijven

598
Grillworst in 3 smaken
00
Naturel, kaas of saté
100 gr 1

Donderdagochtend
8.30 uur - 12.30 uur
Markt Meppel

Heerlijk mager

4 st

06 - 815 22 699
info@groentewinkelrobaard.nl
Vol smaak

Roerbak kabeljauw

Hollandse appelen
Elstar, Golden of Wellant
99
Van Boer Jan

kilo

0

per zak

0

Vers gesneden

Hutspot

in Hollandse marinade!
500 gram van € 7.50

nu

Zalm moot uit eigen rokerij

€ 3.50 p.st

Kabeljauwvink

99

€ 2.25 p.st

3 voor

600

1000

3 voor

600

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

Probeer ook eens onze Vlaamse hutspot
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VROUWEN VAN NU NIJEVEEN
18 februari 2016
Onze gast op deze avond is mevr. Vermeulen.
Zij is rechter in het familierecht en is sinds 1984 bij justitie. Als rechter wordt je benoemd voor het leven en
wordt met 70 jaar ontslag verleend. Zij kan boeiend vertellen over haar werkzaamheden. Er worden veel
vragen gesteld.
Het is moeilijk om een een zaak te beoordelen als je het dossier niet of niet goed kent.
Er zijn geldstraffen, gevangenisstraffen of werkstraffen. Werkstraffen zijn best wel goed om mensen weer een
normaal dagritme te geven. Bij eenvoudige zaken heb je 1 rechter en bij moeilijke zaken heb je 3 rechters.
Tot slot wil ze erop wijzen, dat alle zittingen openbaar zijn en dat je die op de publieke tribune mag volgen.
Onze volgende avond is op 17 maart. Als gast hebben we dan dhr. De Jonge, rietteler en kooiker.

INSTUIF KANGOEROEKLUP / KLEUTERGYM DOS’46
Wanneer?
Hoe laat?
Waar?		
Voor wie?
Meenemen?

Woensdag 2 maart 2016
15.30 tot 16.15 uur
Sporthal De Eendracht
Jongens en meisjes in de leeftijd van 3 t/m 6 jr
Sportkleding en - schoeisel, vriend(innet)jes

Echt iets voor uw zoon of dochter?
Opgave (tot uiterlijk 26 februari a.s.) via kid@dos46.nl o.v.v.:
instuif - naam - adres - leeftijd

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

Jeannet Botter

“ik durf nu veeeel
meer” jongen 9 jaar

Susanne wenst jullie
een goed 2016
Tel. 06 543 720 73

Ook voor volledige voetverzorging bij u thuis!

kindercoachsusanne.nl ikleerlerenmeppel.nl
Medisch pedicure

of bel ons op 06 10720559

Weidelint 46 Nijeveen

KINDERCOACH
ADV 85x123 de molen nijeveen ZW serie.indd 2
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NIEUWS VAN DE BILJART EN KAARTCLUB “HET KLEINE SPEL”
Op 2 februari werd de jaarvergadering gehouden in de Schalle waarbij 19 leden aanwezig waren.
Prijsuitreiking van de jaarprijzen 2015
Eindstand jokeren
1. L. Mol 596.97 p; 2. T. Brugging 627.88 p; 3. G. Smit 685.61 p; 4. R. de Meijer 710.52 p.
Dit zijn gemiddelde punten per wedstrijd.
Eindstand klaverjassen
1. G. v.d. Belt 85817 p; 2. P. Koster 85360 p; 3. H. Weide 84935 p; 4. Mevr. J. v. Elven 83637 p.
Uitslag biljarten “Laatste maandag v/d maand”
1. A. Peters 116 p; 2. J. Benak 115 p; 3. E. Baas 113 p; 4. A. Varwijk en J Schiphorst 110 punten.
Op maandag 4 januari werd het ‘Nieuwjaars Biljart toernooi’ gespeeld.
Uitslag: 1. P. Koster; 2. Ar. Varwijk 3. B. Scheper; 4. Alb. Vriend.
We kunnen terugzien op een geslaagde dag.
Op donderdag 28 januari werd de speldag kaarten gehouden.
Uitslag jokeren: 1. Mevr. N. Buitenhuis 484 p; 2. Mevr. L. Mol 502 p; 3. Mevr. T. Gaal 673 p;
4. Mevr. H. Doornbos 733 p.
Uitslag klaverjassen: 1. A. Koopman 5562 p; 2. Dhr. H. Kicken 5411 p; 3. P. Koster 5377 p;
4. Mevr. H. Bouwknegt 5185 p.
Sj Twerda

HOUD UW TESTAMENT UP-TO-DATE!
“Een testament is niet voor het leven”. Een wijsheid die ik meekreeg
van mijn eerste werkgever.
Veranderingen in uw leven, uw bezit of de Wet, kunnen het noodzakelijk maken dat u uw testament verandert. Vaak wordt daar niet
bij stilgestaan of wordt dat vergeten. Ook denkt men ten onrechte
dat oude testamenten vervallen zijn omdat de Wet veranderd is.
Dat is zeker niet het geval. De Wet regelt uw nalatenschap alleen
maar als u géén testament heeft gemaakt. Veel rechtszaken gaan
over ‘achterhaalde’ testamenten. Geruzie over wat in het testament
staat en wat nabestaanden vinden dat de overledene (volgens hen) eigenlijk wilde. Ook recent zijn er door
de Rechtbanken weer meerdere uitspraken gedaan, die maar weer bevestigen hoe belangrijk het is dat u
uw testament zo af en toe eens tegen het licht houdt.
Kinderen veranderen je leven
Zo was er bijvoorbeeld de situatie van een stel samenwoners. Zij hadden, toen ze jaren geleden gingen
samenwonen, testamenten gemaakt waarin zij hadden vastgelegd, dat als een van hen zou overlijden, de
ander alles zou erven. Voorwaarde was wel, dat ze dan nog bij elkaar zouden zijn, en er geen kinderen
zouden zijn. Ruim tien jaar later overleed de man. Ze waren nog steeds samen en hadden zelfs een kindje.
Aan het testament hadden ze nooit gedacht. “Dat was toch op de langstlevende?” De vrouw was van mening dat de man nooit bedoeld had dat zij niets zou erven, maar juist bedoeld had dat zij alles zou erven.“
Geen weldenkend mens zou anders oordelen“, aldus de vrouw. De rechter was het niet met haar eens. Het
testament was volgens de rechter duidelijk. De vrouw was geen erfgenaam, aldus de rechter. De gevolgen
waren groot. De vrouw erfde niets. Het kindje erfde alles van de man. Omdat het kind enig erfgenaam
was, volgde een forse aanslag erfbelasting, waardoor de vrouw en het kind in financiële problemen kwamen. En tot slot ging de rechter zich met de afwikkeling van de nalatenschap bemoeien omdat het kind als
minderjarige tot de nalatenschap gerechtigd was, met alle kosten en administratieve rompslomp van dien.
Nieuwe liefde niet automatisch erfgenaam
In een andere situatie was er sprake van een weduwe die hertrouwde. Met haar eerste man had ze dertig
jaar geleden testamenten gemaakt. In dat testament stond dat zij haar echtgenoot en haar kinderen tot
erfgenamen benoemde. Er was niet omschreven wie onder “echtgenoot” verstaan moest worden. Het testament was niet aangepast. Toen zij overleed zei haar nieuwe echtgenoot, dat het de bedoeling was, dat hij
(als echtgenoot) en haar kinderen samen zouden erven. Haar kinderen zeiden echter, dat met “echtgenoot”
hun vader was bedoeld. Hun vader was overleden, dus (zo vonden de kinderen) waren zij de erfgenamen.
De kinderen kregen van de rechter gelijk. De nieuwe echtgenoot erfde niet mee.
Het voorgaande geeft duidelijk het belang aan dat u - bijvoorbeeld eens in de vijf jaar - uw testament
controleert of laat controleren.
Voor een gratis controlegesprek kunt u bij ons terecht, ook als uw testament bij een andere notaris is opgesteld. Bel voor een afspraak met ons kantoor Stotijn notariaat & mediation de Wijk 0522 440473.
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Uw testament up to date?
Doe de GRATIS test!
Ga naar testamenttest.nl
maak een vrijblijvende en kosteloze afspraak

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

ZINGEND NAAR PASEN
Chr. gem. zangver. T.O.G houdt haar jaarlijkse Passie en Pasen zanguitvoering, in de Herv. kerk in Kolderveen.
De uitvoering wordt gehouden op zondagavond 20 maart, aanvang 19.30 uur.
Het koor staat onder leiding van dirigent Bert Gelderman en zal muzikaal worden begeleid door Ruth Pos
orgel, Wim Kanis piano en Aron Boerkamp trompet.
Het belooft weer een concert te worden, met liederen die ook jou tot in je diepste zullen raken, en waar
ook jij mee mag zingen met ons koor.
Gaandeweg de dienst veranderen de lijdensliederen in blijde opstandings melodieën die u zeker zult herkennen. Tussen de koorliederen door is er samenzang met prachtige begeleiding.
Toegang is gratis, aan de uitgang is een collecte voor de onkosten.

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!
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BADMINTON VERENIGING NIJEVEEN VIERT HET MEEST SUCCESVOLLE SEIZOEN ALLER TIJDEN
Seizoen 2015/2016 gaat bij BV Nijeveen de boeken in als het meest succesvolle seizoen aller tijden. Het
is voor het eerst dat 4 jeugdteams kampioen werden. En dit is donderdag 4 februari gevierd met alle BV
Nijeveen leden, familie, coaches en sponsoren.
Voordat de 4 kampioenteams gehuldigd werden, zijn de beste speler en speelster van de competitie bekend gemaakt. Bij de jongens is dat Jarne Oostenbrug en bij de meisjes zijn er twee speelsters die alle
competitiewedstrijden gewonnen hebben: Maaike Agtersmit en Eline Scheffer. Aan alle drie is een mooie
beker uitgereikt.
Ook zijn de sponsoren in het zonnetje gezet: ieder team had een mooie fles wijn voor de sponsor klaar staan.
De volgende teams zijn dit seizoen kampioen in regio Noord geworden:
BV Nijeveen | Toyota van der Linde | Jeugd 1, spelend in de 1e klasse U19 (onder 19 jaar): Bjorn Schutte, Gijs
Polmans, Amber Bult, Naomi Bijker. Gedurende de hele competitie streden 2 teams om de eerste plaats,
maar Nijeveen J1 is uiteindelijk met een voorsprong van 7 punten kampioen geworden.
BV Nijeveen | Faber Adviseurs | Jeugd 3 spelen in de 1e klasse U15: Peter Houtsma, Darian van Hien, Linda
Mutsters, Eline Scheffer, Iris Bolding. Dit team heeft nauwelijks punten laten liggen en is met 34 punten
voorsprong op nummer 2 kampioen geworden.
BV Nijeveen | Strijker Brood en Banket | Jeugd 4 spelend in de 2e klasse U15: Bram Groeneveld, Sander Busscher, Maaike Agtersmit, Tessah Vos, Dionne Wink. Met een wedstrijd minder gespeeld, is dit team met 13
punten voorsprong op de eerste plaats geëindigd.
BV Nijeveen | Bouwknegt Schildersbedrijf | Jeugd 5 spelend in de 3e klasse U13: Jarne Oostenbrug, Benjamin
vd Akker, Mylan Damhuis, Laura Klok, Alinda Kroeze. Deze jonge spelers hebben uitstekend gespeeld en
het seizoen afgesloten met 10 punten voorsprong op de nummer twee.
De twee teams die in de
1e klasse kampioen zijn
geworden, BV Nijeveen
| Toyota van der Linde |
Jeugd 1 en BV Nijeveen
| Faber Adviseurs | Jeugd
3, mogen in juni deelnemen aan de Nederlandse
Kampioenschappen voor
Regioteams. Tijdens die
kampioenschappen strijden ze tegen de winnaars
van de 1e klasse kampioenen uit de andere regio’s.

Schoonheidsinstituut
Acne behandelingen
Massages
Zonnestudio

IPL ontharing
Elektrisch ontharen
Gewichtsconsulent
Bijouterie

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

sportieve mode voor mannen en vrouwen!

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

Piet Soerplein 5 | Havelte | zmode.nl
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Facials
Manicure
Pedicure
Massage
Visagie
Waxen
Harsen
Salon99 Skin Care
T 0522 853809
Woldstraat 40 info@salon99.nl
7941 LK Meppel www.salon99.nl

HENK JONKER NIEUWE VOORZITTER DOS’46
Het bestuur van korfbalvereniging DOS’46 heeft een flinke impuls gekregen. Tijdens een ingelaste ledenvergadering op woensdag 3 februari j.l. is na een schriftelijke stemronde met zeer ruime meerderheid door de
leden ingestemd met de toetreding van drie nieuwe bestuursleden. Henk Jonker is gekozen als voorzitter,
Frank Meulenkamp als penningmeester en Ronnette Keizer als bestuurslid communicatie. Met deze drie
nieuwe bestuursleden heeft het bestuur van de Nijeveense korfbalclub een flinke impuls gekregen qua
bezetting en kan er weer goed vooruit worden gekeken en kunnen er stappen worden gezet. De komende
periode bestaat vooral uit inwerken en nader kennismaken met elkaar en de vereniging alsmede de omgeving waarin DOS’46 actief is. Tijdens de ledenvergadering van DOS’46 is daarnaast afscheid genomen
van de teruggetreden bestuursleden
Bert Baylé en Jeroen Anema. Zij werden middels een bloemetje en mooie
woorden bedankt voor hun inzet.
De 53-jarige Henk Jonker uit Hardenberg is geen onbekende binnen
DOS’46. Nadat hij in z’n jeugdjaren als
actief speler de rood-zwarte clubkleuren droeg is hij na jaren afwezigheid
inmiddels weer teruggekeerd op het
oude nest. Zoons en DOS’46-1 spelers
Sven en Jelmer Jonker waren de reden
om weer actief te worden binnen de
club. Na een tweetal jaren een functie
binnen de sponsorcommissie te hebben
vervuld, gaat Jonker nu dus de uitdaging aan om als voorzitter van DOS’46
de stabiliteit van het bestuur alsmede
de onderlinge verbinding met de leden
V.l.n.r. de drie nieuwe bestuursleden van DOS’46: Ronnette Keizer (communicatie),
(nog meer) te verbeteren.
Henk Jonker (voorzitter) en Frank Meulenkamp (penningmeester). Foto: Herry Borrink
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JE RUIKT DE LENTE
OF….. IS HET TOCH DE POTGROND VAN….. T.O.G.?
Na een proef in 2015 zijn wij er toe overgegaan om te
werken met een voorverkoopronde in en rond Nijeveen.
Wij komen bij u langs voor uw bestelling vanaf 1 maart en
gaan die bezorgen op 12 maart.
Prijs potgrond 3,75 en compost 4,50.
Dus tot ziens, leden van T.O.G.

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

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

ZANGDIENST ZONDAGAVOND 13 MAART
Zoals gebruikelijk in het voorjaar zal er op zondagavond 13 maart a.s. om 19.00 uur
weer een traditionele zang / roept u maar dienst worden gehouden, in de Gereformeerde kerk aan de Dorpsstraat 7 in Nijeveen.
Organist deze avond is dhr. Stephan van Dokkum die de begeleiding van de liederen
op zich zal nemen en ook een orgelimprovisatie zal laten horen.
Aan de uitgang wordt een schaalcollecte gehouden t.b.v. de onkosten.
U bent natuurlijk weer van harte welkom.
De zangdienstcommissie

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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12 maart 2016

Meezingfestijn
Nijeveen

JAN SMIT
JANNES

ANCORA
PAPA DI GRAZZI
Verwarmde feesttent | Evenemententerrein Nieuweweg, Nijeveen
Zaal open 20.00 uur | Aanvang 21.00 uur
Speciale voorverkoopavonden:
Vrijdag 26 februari en vrijdag 4 maart
van 19.00-20.00 uur in Dorpshuis
”de Schalle” in Nijeveen.
Kaarten in v.v.k.: € 17,50
Aan de kassa € 22,50
Van 29 februari t/m 4 maart, tijdens openingstijden, voorverkoop bij Holties in Ruinen.
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BADMINTON VERENING NIJEVEEN MET 17 SPELERS AANWEZIG OP DE REGIONALE JEUGD
KAMPIOENSCHAPPEN
Op 13 en 14 februari hebben maar liefst zeventien Nijeveense jeugdspelers een groot deel van het weekend
in Veendam doorgebracht. Ze hebben allemaal meegedaan aan het RJK (Regionale Jeugd Kampioenschappen; regio Noord). In totaal waren er 117 spelers
die meededen en werden er ruim 400 spannende
badmintonwedstrijden gespeeld.
Maaike, Naomi, Iris, Amber, Ronald, Charissa, Mylan,
Jorine, Peter, Sebastian, Linda, Laura, Jarne, Gijs, Eline, Bjorn en Tessah streden voor wat ze waard waren.
Negen van de zeventien spelers zijn de voorrondes
op zaterdag goed doorgekomen en mochten zondag
terugkomen voor één of meerdere wedstrijden.
Drie spelers hebben de finales gehaald en gingen na
een lang weekend met een prijs naar huis:
Linda Mutsters en Eline Scheffer zijn regiokampioen
in de dames dubbel U13.
Eline Scheffer en Gerben Kruis (van badmintonvereniging Meteoor) zijn regiokampioen in de gemengd
dubbel U13.
Gijs Polmans is met Sophie Ching (van badmintonvereniging Griffioen) tweede geworden in de gemengd
dubbel U15.
Wij mogen terugkijken op een geslaagd weekend.

GRUNNEGER CLUB “AIGEN-HAIMERS”
Leden van de Grunneger Club houden hun traditionele Veurjoarsveziede op zaterdagavond 5 maart 2016 in
dorpshuis de Schalle, Burg. Haitsmalaan 28, 7948 AE in Nijeveen. De eigen toneelgroep van de club zal het
blijspel “Kop der Veur Marie!” spelen. Een stuk in drie bedrijven. De regie is in handen van Rudolf Sietsema.
De avond begint om 20.00 uur, zaal open 19.15 uur. Leden hebben vrij toegang. Ook niet leden zijn van
harte welkom.
De entree bedraagt € 7,50 waarin begrepen 2 koppen koffie of thee.
Voor nadere informatie tel. 0522-254360.

PEUTERS VAN DOOMIJN OP THEATERBEZOEK
In het kader van de Nationale Voorleesdagen genoten
de peuters van Doomijn kdv/psz van een voorstelling
door Poppentheater “Peterselie” in dorpshuis “De
Schalle”.
Zo’n 25 kinderen zongen en leefden mee met de
dieren van de boerderij, die vanwege de geboorte
van een geitje, een feestdag hadden op het strand.
Vooraf hadden de peuters zich goed voorbereid
door zich te laten voorlezen uit het prentenboek:
“We hebben er een geitje bij”. Ook was er natuurlijk
volop geknutseld en gezongen over dit leuke thema:
boerderij en dieren!
Na afloop was er voor iedereen een kleurplaat met
een ballon en ‘s middags op de speelzaal aten de
kinderen met smaak beschuit met muisjes; er was
tenslotte eengeboorte te vieren!
Peuters en ped. medewerkers bedanken de bibliotheek voor de uitnodiging en organisatie!
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WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN
27/28 feb.
5/6 maart

dr. Moes
dr. Tan

www.kolderveen.nl

Tel. 0522-491224
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, 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 BIBLIOTHEEK NIJEVEEN
• dinsdag: 15.00 – 19.00 uur • 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

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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