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De volgende Molen verschijnt op 3 mei 2016.
Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk
dinsdag 26 april 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

NIJEVEENSE BADMINTONSPELERS BLIJVEN SCOREN OP TOERNOOIEN
Afgelopen maanden zijn er veel badmintontoernooien georganiseerd en gespeeld. In Emmen, Hoogeveen, Grouw,
Wolvega, Almere kon er aan verschillende meegedaan
worden. Overal kon je wel een Nijeveense speler vinden.
Zo ging Gijs Polmans naar Almere, hij speelde op een Junior Master toernooi, een (inter)nationaal toernooi, waar
veel Deense spelers vertegenwoordigd waren. Gijs heeft
hier goed gespeeld en ervaring opgedaan, hij kwam in
de enkel en de heren dubbel tot in de halve finale wat
een mooie prestatie is. In Emmen waren er 7 Nijeveense
spelers te vinden. Hier werd een regionaal seniorentoernooi gehouden. Onze jeugdige spelers zijn gepromoveerd
vanuit het jeugdcircuit en hebben het dan ook best zwaar
op deze toernooien. Maar het gaat steeds beter, ze leren
snel. Zo kwamen Laura Nijhuis en Sebastian van der Kamp
als gemengd koppel tot de halve finale! In Hoogeveen en
Grouw werden regionale jeugdtoernooien(DPC) georganiseerd. In Hoogeveen speelden 9 junioren en niet geheel
onverdienstelijk. Met name in de leeftijdsklasse U15 scoren de Nijeveense dames goed. Maaike Agtersmit en
Tessah Vos speelden tegen hun teamgenoten Eline Scheffer en Linda Mutsters de finalepartij. Het werd een
spannende strijd waar Eline en Linda met de winst er vandoor gingen. In Grouw waren de rollen omgedraaid,
wederom kwamen beide koppels elkaar tegen in de finale en dit keer ging de winst naar Maaike en Tessah.
Maaike is sowieso erg goed op dreef dit seizoen, zij stond op beide toernooien ook in het enkelspel in de
finale en behaalde een 1e en 2e plaats! Sandra Bolding werd samen met haar partner 1e in de gemengd
dubbel U17. De Nijeveense jongens zijn eveneens gegroeid in de toernooien, hun concurrentie is groot.
Bram Groeneveld werd 2e in het enkelspel en Benjamin van den Akker werd samen met zijn partner 2e
in het dubbelspel U13. In Wolvega werd een starterstoernooi gespeeld en daar gingen 4 spelers naar toe,
Charissa Damhuis behaalde een 3e plaats in haar poule. De anderen sloegen zich niet in de prijzen maar
hebben wel een leuke leerzame dag gehad. Er komen dit seizoen nog een paar mooie toernooien en wij
wensen onze spelers veel succes toe!

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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DE MOLEN
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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Restant partij blanco enveloppen
o.a. A5-enveloppen met of zonder venster, 500 ex. per doos
en A4-enveloppen, 250 ex. per doos
Prijs per doos e 10,excl. 21% BTW

Verkoop enveloppen

DE MOLEN

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

sportieve mode voor mannen en vrouwen!
Piet Soerplein 5 | Havelte | zmode.nl
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“THE GODFATHER” VAN NIJEVEEN NEEMT AFSCHEID ALS VOORZITTER VAN DE HVN!
Na 8 jaar voorzitter te zijn geweest van de Handelsvereniging Nijeveen werd door Sijtze Faber op donderdag 14 april het stokje overgedragen aan de nieuwe voorzitter Rineke Bootsma.
Dit ging niet zomaar, het bestuur, met hulp van enkele leden, had voor Sijtze, zijn vrouw Klara en alle leden
van de Handelsvereniging Italiaans gekookt.
Sijtze is immers de familieman, de stimulator die zorgt voor de verbindingen tussen alle leden en de gemeente Meppel en de diverse andere
ondernemersclubs in Meppel.
De netwerker, die houdt van gezelligheid en feestjes en hij heeft Nijeveen
op de kaart gezet.
Toen Sijtze begon als voorzitter had hij al een aantal jaren in het bestuur
gezeten. Er waren in 2008 60 leden (inmiddels zijn het er ruim 100) en
vrij veel geld in kas.
”De HVN is geen spaarpot, we moeten hier wat mee voor Nijeveen doen,”
vond Sijtze.
En zo ontstond na een samenzijn met de leden het idee voor Dobberpop.
Het eerste jaar gekoppeld aan een goed doel: De Mont Ventoux, waar we
een record bedrag van € 10.000,- aan werd geschonken. Enkele andere
activiteiten die in deze periode zijn gerealiseerd zijn: De spectaculaire
ondernemersbeurs UitNijeveen, Lekker UitNijeveen, Happen en trappen,
decemberactie en de jaarlijkse Bingo, Kerstbomenspektakel enz.
Kortom er is in die jaren veel gedaan en Sijtze zei altijd ”Oh ik bel wel
even, komt wel goed”.
Tijdens het eten was er gelegenheid voor bedankwoordjes, waar dan
ook veelvuldig met humor doorspekt gebruik van werd gemaakt. We
zullen hem missen als voorzitter maar nog veelvuldig van zijn kennis en
netwerk gebruik maken. We wensen onze nieuwe voorzitter Rineke heel
veel plezier in haar nieuwe functie.
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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.

Heerlijke zalmwrap
Per stuk 2,00

2 voor

3

v.a.

met chedder kaas

100 gr

119

reepjes groente en krieltjes

500 gr

398

Schouderkarbonade

498
98
500 gr 2
98
500 gr 2

Voorjaarscocktail

300

Slaatje Zalm of Tonijn
Diverse broodjes

Cheese burgers dubbele burger

70

Gepaneerde filetschnitzels
500 gr

150

Speklappen alle soorten
Gehaktballen om zelf te braden

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

498

500 gram

099

per zak

099

2 voor

099

Fries kruidenvarken (H)eerlijk mals
en smaakvol www.friberne.nl

Hollandse trostomaten
06 - 815 22 699
info@groentewinkelrobaard.nl

4 x 150 gr

Gemengde sla
Hollandse komkommers

PASSAGE
Op woensdag 20 april hebben we onze laatste ledenavond voor de zomervakantie. Onze gast is Hennie
Kuijer, ze zal ons vermaken met humor in de gewone dagelijkse dingen. We beginnen om 20.00 uur, maar
om 19.45 uur staat de koffie/thee al klaar in de Schalle.
Het Bestuur

FILM ‘SCHULTZE GETS THE BLUES’ IN DORPSHUIS DE SCHALLE
Op vrijdag 22 april staat de film ‘Schultze gets the blues’ op het programma. Deze veelbekroonde film is een
droogkomische speelfilm met een cajun-twist over Schultze, een Oost-Duitser die via de radio de Amerikaanse
blues ontdekt. Na een leven in de zoutmijnen verruilt hij zijn stamcafé, zijn volkstuin en zijn benauwende
muziekvereniging voor de Southern States van Amerika. Schultze opent zijn hart voor een nieuw geluid en
nieuw geluk. Uit zijn accordeon klinken niet langer polka’s maar de vurige klanken van de blues.
Regie: Michael Schorr.
Aanvang: 20.00 uur. Entree: € 3,50.
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DIPLOMA ZWEMMEN IN ZWEMBAD “DE DUKER”
Water, het leukste speelgoed dat er is! Dit motto staat
centraal bij zwembad de Duker te Nijeveen. Al vanaf
zeer jonge leeftijd groeien ze op met water. Ze leren
de gevaren ervan kennen, maar beleven vooral heel
veel plezier in het water.
Als u het beste voor uw kind wilt is het belangrijk dat
hij of zij onder professionele en deskundige begeleiding zwemles kan volgen. In Nederland kan uw kind
niet vroeg genoeg beginnen met watergewenning
en zwemles. Doorstromen of instromen op elk niveau
is altijd mogelijk.
Het begin van de lessenreeks staat in het teken van het watervrij maken. Wij gaan snel over tot het drijven
plus de beenslag. Vervolgens, wanneer de beenslag goed is, gaan we verder met de armslag en de combinatie. Wanneer deze voldoende is, zal de nadruk liggen op de conditie en het uithoudingsvermogen en
wordt er naar het A -diploma toegewerkt.
Bij ons leert iedereen ongeacht hun leeftijd zwemmen voor het zwem-ABC.
De kinderen, maar ook volwassenen krijgen les van bevoegde instructeurs, met ruime ervaring die zich
goed kunnen inleven in de specifieke behoeftes van elke leerling.
Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen in staat is om in één keer af te zwemmen voor het zwemdiploma.
Geslaagd voor het A-diploma zijn: Thijs Halman, Aléna Dikken, Jorn Winters, Shihab Abdullah, Milan
Schieving, Mette Dorenbos, Aron van Hasselt, Joey Ridderman, Anouk van der Niet en Djoeke Schmitz.
Geslaagd voor het B-diploma zijn: Sofie van den Heuvel, Amy Snijder, Damian Winter, Zoë Jonker en Hope
Hoogenberg.
Geslaagd voor het C-diploma zijn: Alex Gol, Marnique Jansen, Marit Smit, Ivo Linthorst, Vincent Lugtmeijer.
Voor meer informatie over de zwemlessen kunt u bellen: 0522-492383 of 0522-491934.
Er is direct plaats in de combinatie woensdag 13.50-14.15 uur /zaterdagmorgen 09.50-10.15 uur

…. Maar blijf met uw financiën
wel bij de tijd.
Hoe zit het met uw pensioen
en oudedagsvoorzieningen?
Bel ons gerust voor een inventarisatie
van uw situatie.
Faber Adviseurs, 0522-490094

Nijverheidsweg 15 7948 NE Nijeveen Tel. 0522-490094 Postbus 126 7940 AC Meppel www.faberadviseurs.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
19 april De Molen nr. 8
19 april Gratis workshop Kind-EHBO-avond voor ouders - Kinderopvang locatie Dorpsstraat - 20.00 uur
20 april Passage ledenavond, Hennie Kuijer, humor in de gewone dagelijkse dingen - De Schalle - 20.00 uur
20 april Algemene ledenvergadering DVN - Dorpshuis de Schalle - aanvang 20.00 uur
21 april Vrouwen van Nu, interactieve avond Buurtzorg Meppel - De Schalle - 20.00 uur
22 april 	 Schultze gets the blues Film Dorpshuis De Schalle, aanvang 20.00 uur
23 april SVN’69 1-Hollandscheveld 1 - 14.30 uur
23 april DOS’46 1 - Oost-Arnhem 1, 15.30 uur - Sportpark Tussenboerslanden
30 april SVN’69 1-SVM 1 - 14.30 uur
3 mei De Molen nr. 9
7 mei DOS’46 1 - KV Wageningen 1, 15.30 uur - Sportpark Tussenboerslanden
7 mei 	Open Atelier Hillie Knol; mogelijkheid om te schilderen in het atelier - J. Nijmeijerlaan 8, Nijeveen 11.00 -17.00 uur
8 mei Open Atelier Hillie Knol van 11.00-17.00 uur
11 mei Gezinsfietstocht t.b.v. Rusland Kinderhulp - start Geref. kerk Dorpsstraat tussen 18.00 en 18.30 uur
12 mei Passage; Fietsen - vertrek om 19.00 uur vanaf De Schalle
12 mei DOS’46 1 - De Hoeve 1, 20.00 uur - Sportpark Tussenboerslanden
14 mei SVN’69 1-Borger 1 - 14.30 uur
19 mei Passage; Fietsen - vertrek om 19.00 uur vanaf De Schalle
23 mei-11 juli
Zwem opfriscursus - Zwemclub de Veenkers
24 mei Passage; Fietsen - vertrek om 19.00 uur vanaf De Schalle
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
29 mei Open Atelier Hillie Knol i.s.m. Grenzeloos Ambachtelijk - 11.00-17.00 uur
1 juni Passage; Fietsen - vertrek om 19.00 uur vanaf De Schalle
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
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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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

info@kroesnijeveen.nl

www.kroesnijeveen.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

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

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

Schoonheidsinstituut
Acne behandelingen
Massages
Zonnestudio

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

IPL ontharing
Elektrisch ontharen
Gewichtsconsulent
Bijouterie

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

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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WERKGROEP RUSLAND KINDERHULP MEPPEL/STAPHORST/NIJEVEEN
Voor wie niet weet wie we zijn: De Stichting Rusland Kinderhulp is opgericht in 1993, een aantal jaren na
de verschrikkelijke kernramp in Tsjernobyl. De hoofddoelstelling van de Stichting Rusland Kinderhulp (SRK)
is hulp bieden aan kinderen in Belarus die nog steeds te lijden hebben aan de gevolgen van deze ramp.
Kinderen die opgroeien in armoede en die een uitzichtloos bestaan hebben.
De werkgroep die werkzaam is in Staphorst, Meppel en Nijeveen bieden deze kansarme kinderen onder
andere door kinderuitwisselingsprojecten een kijk in een andere wereld. Ook ondersteunen wij drie scholen in Sirod, Zamostje en B-Aftuki met school-, sport- en spelmateriaal. Om ‘onze’ scholen te ondersteunen
hebben wij geld nodig voor het aanschaffen van school, spel- en sportmateriaal. Maar ook om in 2018 weer
dertig kinderen voor een periode van acht weken uit te nodigen voor een verblijf in Wit-Rusland en voor
het organiseren van humanitaire goederen. Om hiervoor geld te genereren hebben wij een gezinsfietstocht
georganiseerd.
Gezinsfietstocht - Deze zal plaatsvinden op 11 mei en de starttijd is tussen 18.00 uur en 18.30 uur. Er
kan op 3 punten gestart/gefinisht worden: In Nijeveen bij de Gereformeerde Kerk aan de Dorpsstraat, in
Meppel bij molen De Weert en in Staphorst bij de Gereformeerde Kerk aan de Churchilllaan. De tocht zal
in het teken staan van kennismaken met en informeren over de Stichting Kinderhulp Rusland. Hiervoor
zullen op de verschillende start/finishpunten activiteiten worden ontwikkeld. Tevens is er bij deze punten
de mogelijkheid om, tegen een kleine vergoeding, een versnapering te nuttigen o.a. koffie, thee en fris.
De tocht zal ongeveer 30 km lang zijn. De mogelijkheid is er om een verkorte route te rijden.
De routebeschrijving zult u bij de start ontvangen en is gratis! Wel is er de mogelijkheid om een eventuele
gift te doen. Voor informatie over de gezinsfietstocht kun je contact opnemen met Rolf Kroeze, telefoon
0522-490649 of een mail sturen naar rolf.ritza@concepts.nl.
Is uw interesse gewekt of heeft u vragen over de activiteiten van de werkgroep dan kunt u een mail sturen naar het secretariaat van de werkgroep: gea.dekker@home.nl of like onze facebookpagina: Stichting
Rusland Kinderhulp Werkgroep Meppel/Staphorst/Nijeveen.
Namens de Wit Russische kinderen alvast onze hartelijke dank voor uw deelname en ondersteuning.
Met vriendelijke groet, Werkgroep Rusland Kinderhulp Meppel Staphorst Nijeveen

Van Beek
Schilderwerken
Voor al uw schilderwerk
Ons bedrijf kenmerkt zich door
haar goede prijs-kwaliteitverhouding
en staat garant voor
een uitstekende service!

Facials
Manicure
Pedicure

Klaas van Beek
Scheerweide 35
7948 NX Nijeveen

Massage
Visagie
Waxen
Harsen

Tel. 06-16511943
Tel. 0522-750545

Salon99 Skin Care
T 0522 853809
Woldstraat 40 info@salon99.nl
7941 LK Meppel www.salon99.nl

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

KORTE ZWEM(OPFRIS)CURSUS = VEILIGER GEVOEL VOOR KIND EN OUDER
Je kunt het al horen aan de vogels, de zomer komt er aan. En nog maar een paar maanden en dan is het
zomervakantie. De plannen worden alweer gemaakt voor zee of zwembad! En zwemt uw kind niet zo
vaak? Dan is deze korte zwem(opfris)cursus misschien helemaal iets voor u en uw kind! Uw kind kan zich
beter redden in het water en voor uzelf een veiliger gevoel en kunt u lekker genieten van de zon!
Deze zwem(opfris)cursus start op maandag 23 mei en de laatste les is op 4 juli a.s. De tijden zijn van 18.00
tot 18.45 uur. Tijdens de cursus zwemmen we samen de zwem-4-daagse en als afsluiting gaan we samen
met de zwemmers van Z.P.C. de Veenkers, op 11 juli pannenkoeken eten.
De kosten voor deze cursus zijn slechts 35 euro! Dit is inclusief deelname aan de zwemvierdaagse 13-1416-17 juni en pannenkoeken eten.
Om met de cursus mee te mogen doen, moet je wel in het bezit zijn van minimaal een A diploma. U kunt
uw kind voor 17 mei opgeven bij: bestuur@deveenkers.nl. Met vragen kunt u contact opnemen met Anja
of Jeb Bijker (tel: 0522-492121).

APK écht voor een vaste lage prijs

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

Wij zorgen dat uw Toyota een echte Toyota blijft

Van der Linde Meppel
Meppel, Blankenstein 290, 0522-491258
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KINDERHULP-COLLECTE: MAAK SAMEN MET ONS GELUK MOGELIJK!
Wat als je altijd verjaardagen moet overslaan, naar school moet lopen en niet op sport kan? 1 op de 8 kinderen in Nederland groeit op in armoede, dat zijn er 421.000! Ze worden buitengesloten en horen er niet
bij. Terwijl je als kind niets liever wil dan er gewoon bij horen en meedoen met je vrienden en klasgenoten.
Om dit mogelijk te kunnen maken, doet Kinderhulp van 24 t/m 30 april een beroep op uw vrijgevigheid.
Laat alle kinderen meedoen en geef aan de collectant!
In ons land groeien 421.000 kinderen op in armoede. Voor hen zijn ‘vanzelfsprekende dingen’, zoals vakantie, sporten of pakjesavond vaak niet weggelegd. Maar het gemis is gek genoeg niet het belangrijkste
voor deze kinderen. Wat hen verdriet doet, is dat ze worden overgeslagen en niet mogen meedoen. Als
klasgenoten vertellen over hun verjaardagcadeaus of een dagje uit, kunnen zij niet meepraten. Ze durven
soms niet eens meer te dromen van een leuke opleiding of een mooie carrière.
Kinderhulp vindt dat elk kind recht heeft op geluk en zich moet kunnen ontwikkelen. Armoede mag geen
spelbreker zijn! Daarom ondersteunt Kinderhulp kinderen die opgroeien in armoede met hele praktische
zaken, zoals een computer om huiswerk te maken, een weekje kamperen in de zomer of een fiets om naar
school te gaan.
Om al deze kinderen te kunnen helpen, is veel geld nodig. Kinderhulp hoopt daarom op uw gift tijdens de
collecteweken van 24 t/m 30 april en 8 t/m 14 mei. Elk jaar gaan er ruim 20.000 collectanten op pad, dus
grote kans dat ze ook bij u langskomen. Met uw gift steunt u niet alleen Kinderhulp, maar draagt u bij aan
een mooiere samenleving waarin iedereen meetelt en kan meedoen. Samen maken we geluk mogelijk!

PASSAGE
Dames, we gaan weer fietsen en wel op de volgende avonden: 12 mei, 19 mei, 24 mei, 1 juni, 8 juni en 15 juni.
Wie een leuke route weet mag dit door geven aan het bestuur (ong. 20 km). We vertrekken om 19.00 uur
bij de Schalle. Neem gerust een vriendin of buurvrouw mee, onderweg drinken we koffie/thee.
Het Bestuur
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WIJKGERICHTE KINDCENTRA
Het openbaar basisonderwijs (Promes) en de kinderopvangorganisatie Doomijn zetten in Meppel en Nijeveen
samen wijkgerichte kindcentra (IKC) op.
In Nijeveen start in augustus de obs Commissaris Gaarlandt een kindcentrum met het bestaande kinderdagverblijf van Doomijn en de peuterspeelzaal. Leren,
spelen en ontwikkelen zijn in de nieuwe Kindcentra op
dezelfde pedagogische leest geschoeid.
‘De school en de opvang zijn nooit geïsoleerd, maar
vormen onderdeel van de samenleving. De directe
leefomgeving, het dorp, is ons uitgangspunt,’ vertellen Johan Pekel (directeur obs Commissaris Gaarlandt)
en Titie de Vries (manager Doomijn). ‘We werken al
langer met elkaar samen, maar ook nog gedeeltelijk
naast elkaar. We willen de werkwijze en visie nog meer
samenbrengen’ aldus Johan en Titie.
In een leefbare omgeving dragen het gezin, de buurt, de opvang, onderwijs, sport en cultuur bij aan de
ontwikkeling van het kind. Promes en Doomijn vinden dat een kindcentrum de ‘spil’ is van het dorp of de
wijk waar kinderen en hun ouders zich thuis voelen.
Elke school van Promes heeft een eigen onderwijskundige “kleur”. Zo staat o.b.s. Commissaris Gaarlandt
voor Boeiend Opbrengstgericht onderwijs op maat waarbij we uitgaan van de talenten van elk kind. Veel
aandacht voor sport, muziek, cultuur, Engelse taal, techniek, verkeer, ICT. Het kind staat centraal en is eigenaar van zijn/haar eigen leerproces.
Johan Pekel benadrukt: ‘De “kleur” blijft behouden binnen de samenwerking met Doomijn. De kindvisie
en het overleg op de voorschoolse, schoolse en naschoolse activiteiten worden nog verder op elkaar afgestemd. Zo ontstaat die doorgaande leerlijn en bijbehorende begeleiding die we graag willen. De school en
kinderopvang werken samen met Sport Drenthe, Welzijn, Icare en Jeugdgezondheidszorg’.
Het lijkt voor de hand te liggen dat onderwijsinstellingen en kinderopvangorganisaties - die zo nauw op
elkaar aansluiten - op termijn echt samengaan. Zover is het volgens Johan Pekel en Titie de Vries nog niet.
‘Op dit moment zijn wij twee organisaties met hun eigen specialiteit en expertise. Daarom hebben Promes
en Doomijn voor elkaar gekozen.

SENIORWEB MEPPEL STOPT MET DE HULP BIJ DE UPGRADE NAAR WINDOWS 10
Vrijdag 22 April 2016 is de laatste mogelijkheid.
Wilt u nog hulp bij de Upgrade of andere zaken rond Windows10 dan kunt u nog terecht op de dinsdagavond
vanaf 19.00 uur of vrijdagmiddag vanaf 13.15 uur tot en met 22 april. Locatie SeniorWeb: Schaperstraat 16B.
Eind juli 2016 eindigt de periode dat u gratis kunt upgraden van Windows 7 of Windows 8 naar Windows
10. Voor hen die voor de zomer alsnog over willen stappen organiseren wij eind juni nog één speciale dag.
Houd de media in de gaten voor de datum en de tijd.

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

Ook voor volledige voetverzorging bij u thuis!

Jeannet Botter

Medisch pedicure
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Koningsdag 2016
Nijeveen
Muziek:

 Ponyrijden
 Springkussen
 Kinderrommelmarkt
• Bierkrat stapelen
• Touwtrekken
Vanaf:
Waar:
Catering:
Organisatie:

14.00 uur
Feestterrein Nijeveen
Busscher Cateringbedrijf
Oranjevereniging Nijeveen i.s.m. Het Landbouwcomité

www.oranjeverenigingnijeveen.nl
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ECHTSCHEIDING|EINDE RELATIE?
Herinner mij
in stralende zon,
hoe ik was toen ik alles nog kon.

Hierbij willen wij iedereen
hartelijk bedanken voor
het medeleven en de steun
tijdens de ziekte en na het
overlijden van mijn lieve vrouw

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

INTEGER, DOELGERICHT EN DESKUNDIG
AFGEWIKKELD VIA MEDIATION

Jan Boerkamp
altijd scherp!

Kinderen en kleinkinderen

T: de Wijk 0522 - 440 473
info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

BERICHT VAN DE NIJEVEENSE VOLLEYBAL CLUB
Wij, een groep recreatieve volleybalspelers, zijn op zoek naar mensen die op basis
van gezelligheid en sportiviteit ons willen komen versterken. We zijn de recreantenploeg van de club maar houden wel van een stevig, mooi potje volleybal. De
groep bestaat uit zowel mannen als vrouwen in de leeftijd van 20 t/m 65.
We spelen op de donderdagavond van 21.30 uur t/m 23.00 uur.
Lijkt het je leuk om het eens te komen proberen? Wees dan welkom!!
De laatste maand (mei, eerder komen mag natuurlijk ook) van het seizoen kun je geheel gratis
en zonder verplichtingen komen spelen.
Kom gewoon langs of neem contact op met Jeanie Schrotenboer, tel. 06 18572485.

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
SUCCESVOL ZAALSEIZOEN VOOR DE JEUGD VAN DOS’46
Het is een succesvol seizoen geweest voor de jeugd van
DOS’46. Maar liefst zeven teams werden kampioen: A1, A3,
B1, B2, C1, C2 en E1. A1 is nog steeds in de strijd gewikkeld
om het landskampioenschap. Aanstaande zaterdag spelen
ze de eerste halve finale, uit tegen Fortuna A1. B1 en C1
kwamen reeds uit op het NK.
De A1 kende een goede competitie waarbij slechts één keer
werd verloren en één keer werd gelijk gespeeld, beide keren
tegen TOP/Quoratio uit Sassenheim. Door in de laatste reguliere competitiewedstrijd te winnen van LDODK A1 (22-24)
kon A1 het kampioenschap binnenhalen. Zij stelden tevens
hun eerste plek veilig die thuisvoordeel geeft bij het spelen
van de kruisfinales. De grootste overwinning werd thuis behaald tegen de Meeuwen, 24-15. Op zaterdag 2 april treedt
de A1 aan tegen Fortuna A1, de nummer 2 van de andere
poule. De week daarna speelt de ploeg van Christian Lucas
en Janco Schiphorst thuis tegen Fortuna A1.
De A3 startte de competitie erg wisselvallig. De eerste competitiewedstrijd werd gewonnen, de tweede ging verloren.
Daarna werd er alleen nog van RoReKo verloren. In de
resterende wedstrijden lieten de spelers van A3 zien waar
toe ze in staat zijn en versloegen ze alle ploegen in hun
competitie. De grootste overwinning werd geboekt in De
Eendracht tijdens de kampioenswedstrijd. Er werd met 21-8
van MEKO’74 A1 uit Meppel gewonnen en daarmee was het
kampioenschap een feit.
Dan B1, het team van Jelmer Jonker en Youri Borrink. Deze
ploeg begon heel sterk aan de competitie. Alle teams in de
competitie werden overklast door onze B1. Er leek geen rem
op deze jongens en meiden te zitten. Er werden grote uitslagen geboekt: 16-26, 25-9, 25-16 met als grootste uitschieter
de 18-33 overwinning op Dindoa. Doordat de B1 alles won,
was het al vrij snel zeker dat ze een kruisfinale gingen spelen.
Deze is, zoals inmiddels bekend is, verloren.
Naast de B1 kende ook de B2 een sterke competitie. Waar
de B2 met een nipte overwinning de competitie begon,
lieten de spelers in het resterende seizoen zien dat zij de
allerbesten waren. Alleen KIOS en SDO konden het de B2
moeilijk maken. Door de resultaten kon de B2 al vroeg in het
seizoen gehuldigd worden. Het team maakte maar liefst 159
doelpunten dit seizoen.
De jongens en meiden van C1 wisten maar liefst 27 wedstrijdpunten binnen te halen, waardoor zij met machtsvertoon
kampioen werden. Alle competitiewedstrijden werden ruim
gewonnen waarbij de overwinning op SIOS C1 de grootste
was: 7-27. Het kampioenschap leverde een ticket op voor
het NK in Goes waar de jongens en meiden hard hebben
gestreden, maar geen prijs konden pakken.
Vrij zijn en toch kampioen worden, het overkwam de C2. De C2 speelde haar laatste competitiewedstrijd
eind februari waardoor de ploeg vroeg klaar was. De C2 speelde wisselend maar stond na de laatste competitiewedstrijd toch op de eerste plek. Echter kon dit team nog niet gehuldigd worden, omdat ze afhankelijk
was van de concurrenten. De jongelingen lieten in ieder geval de laatste competitiewedstrijd nog even zien
hoe goed ze zijn door De Hoeve C2 met 21-1 te verslaan. En toen kwam op vrijdagavond het verlossende
woord: de concurrenten hadden punten gemorst waardoor de C2 officieel kampioen was.
Tot slot de jongste kampioenen, de E1. De ploeg van Jesse van der Linde en Marieke Klaver wist dat er minimaal gelijk gespeeld moest worden om het kampioenschap binnen te halen. Van nervositeit bleek geen
sprake. De ploeg haalde flink uit in Ruinerwold door KIOS E1 met 5-18 te verslaan. Zij stelden hiermee het
kampioenschap veilig. De jonge spelers boekten grote overwinningen en wonnen met uitslagen als 3-23,
1-22 en 26-10. Heel veel doelpunten voor deze jonge ploeg.
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WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN
23/24 april
dr. Speelman
27 april
dr. Moes
30 april/1 mei dr. Westerbeek

www.kolderveen.nl

Tel. 0522-491224
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 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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