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telefoon 0522 255 449

De volgende Molen verschijnt op 17 mei 2016.
Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk
dinsdag 10 mei e-mailen naar:
demolen@kleen.nl

www.kleen.nl

of inleveren bij / sturen naar Drukkerij Kleen
Noteboomstraat 68, 7941 XA Meppel
(Anonieme kopij kan geweigerd worden.)
Klachten bezorging: 0522 - 85 85 80

WEDEROM MAXIMALE BEZETTING TIJDENS STRATENTENNIS NTC NIJEVEEN
Afgelopen vrijdagavond heeft voor de 2e keer het
stratentennis plaatsgevonden bij de Nijeveense
Tennisvereniging, onder het motto: “Ik neem je
mee………….”.
Deze sportieve avond valt in de week van de Nationale Sportweek en op de dag van de Koningsspelen.
Kortom, een week vol landelijke, regionale en lokale
sportieve activiteiten waarbij ook NTC graag mensen
“meeneemt………” de baan op!
De organisatie heeft 8 leden (uit verschillende straten
uit Nijeveen en Meppel) van NTC benaderd om binnen
hun straat 3 of 4 mensen te vinden die mee willen
doen met het 2e stratentennistoernooi van Nijeveen.
Enige voorwaarde is dat ze geen lid mogen zijn van
NTC. Dit is erg goed gelukt. Afgelopen vrijdag hebben 8 teams (de maximale bezetting) onder leiding
van hun teamcaptain, het tegen elkaar opgenomen
in verschillende samenstellingen. Er werd gestreden
in dubbelspelen. Uiteindelijk werd om 22.10 uur de
beslissende finale gespeeld tussen Cum Grano Salis
(Meppel) en Raadhuislaan/Keijzerlaan (Nijeveen),
waarbij team Cum Grano Salis zich de winnende
straat van het NTC Stratentennis 2016 mag noemen. Dit team heeft als prijs een tennisles ontvangen van
Tennisschool Breakpoint uit Meppel.
De organisatie van dit evenement kijkt weer erg tevreden terug op de geslaagde avond. “Naast dat je met
elkaar sportief bezig bent, ontmoet je veel nieuwe mensen. Sporten is je gemeenschappelijke deler, maar
de onderlinge, nieuwe contacten zijn mogelijk nog wel belangrijker.”

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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JAARVERGADERING HISTORISCHE VERENIGING NIJEVEEN
Onlangs hield de Historische Vereniging haar jaarlijkse vergadering voor de leden.
Voorzitter Lourens Schipper heette ca. 70 leden welkom, in het bijzonder dhr. B. Hanskamp die na de pauze
een presentatie over de ruilverkaveling zou verzorgen. De voorzitter memoreerde in zijn openingswoord
dhr. K. Bijker, oud-voorzitter van de vereniging, die op 12 april jl. was overleden.
Zowel de notulen van de vorige jaarvergadering als de verschillende jaarverslagen 2015 en de begroting
2016 door de aanwezige leden werden goedgekeurd. Daarna kwam de bestuursverkiezing aan de orde.
Dhr. J. Venema was aftredend en niet herkiesbaar. Hij werd door de voorzitter bedankt voor zijn inzet en
ontving hiervoor een beeldje en mevr. J. Venema een bos bloemen. Voor de ontstane vacature werd dhr. H.
Van Dijk voorgedragen. Er waren geen tegenkandidaten waardoor dhr. Van Dijk voor 5 jaar als bestuurslid
werd benoemd.
Tijdens de rondvraag wilde dhr. L. Kappe iets aanbieden en neemt het woord van de voorzitter over. Hij
bood de vereniging een koperen bol aan die vanaf 1875 onder de petroleumlamp in het café van zijn ouders in de Kolderveense Bovenboer had gehangen. Deze bol diende als spion. Wanneer iemand het café
verliet zonder te betalen kon dit via deze bol door de kastelein worden gezien. Het was dus een erfstuk
en dhr. Kappe vond dat een dergelijk erfstuk aan de Historische Vereniging behoorde. Voorzitter Schipper
bedankte hem voor de gift en beloofde dat het een mooi plaatsje zou krijgen in de vitrine. Daarna werd
de vergadering om 21.00 uur gesloten.
Nadat iedereen in de pauze van een drankje was voorzien en er via de beamer nog enkele oude foto’s
waren vertoond, volgde de presentatie over de ruilverkaveling Nijeveen en Kolderveen in 1955 van dhr. B.
Hanskamp. Hij vertelde dat in 1955 de eerste ideeën vorm kregen en er een commissie werd benoemd die
de eerste streekverbeteringen toepaste. In 1959 was het plan voor de verbetering van het gebied Nijeveen/
Kolderveen gereed en werd er met de uitvoering begonnen. Er werden nieuwe wegen aangelegd en boerderijen gesticht. Hij schetste de belangrijke rol van gedeputeerde Dekker, die jarenlang in dit gebied woonde
en de ruilverkaveling in zijn portefeuille had. Dhr. Schutte, oud-wethouder van de gemeente Nijeveen, zat
eveneens in de ruiverkavelingscommissie en was als lid op de jaarvergadering aanwezig.
Na de presentatie werd dhr. Hanskamp door de voorzitter bedankt voor zijn onderhoudende verhaal. Daarna
bedankte hij de aanwezige leden voor hun komst en wenste iedereen wel thuis.

2

en lettergrootte als in 2015, maar met enigszins gewijzigde tekst.
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sportieve mode voor mannen en vrouwen!
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Piet Soerplein 5 | Havelte | zmode.nl
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op AMELAND

LUXE STACARAVAN
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zenveld 50, 7943MC Meppel. Email: jonkerjan@lijbrandt.nl
- Volledige verzorging van uw administratie
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4-6 pers., Koudenburg,
Fiscaal
advies
iepvdameppel@gmail.comen begeleiding
- Samenstellen van jaarrekeningen

Hollum

Indeling: zithoek, eethoek, keuken,
2 slaapkamers, douche en toilet.

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

Inlichtingen: Fam. H.Boer, tel.0522 491645
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Marktslager

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

Boeren procureur

3 smaken

Donderdag 5 mei,

500 gr

398

4 x 150 gr

498

100 gr

109

5 stuks

398

Stoere mannen burgers

Hemelvaartsdag

Cheese burgers dubbele burger

zijn wij gesloten.

met chedderkaas

Barbecueworst
2 soorten

Drentse turfjes gevuld met
nasi groente in ontbijtspek
100 gr
Gehaktschnitzels

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

06 - 815 22 699
info@groentewinkelrobaard.nl

Volop
Hollandse asperges!!

099

4 x 125 gr

375

Gesneden andijvie fijn/grof

per zak

079

Geschrapte wortels

per zak

099

Hollandse aardbeien

per bak

298

2 smaken

Barbecue feestje? www.slagerijrijkeboer.nl

Super zoete

IETS NIEUWS……………!
PINKSTERORATORIUM IN KOLDERVEEN
Voor het eerst wordt er in de Hervormde kerk in Kolderveen een Pinksteroratorium uitgevoerd.
Het projectkoor Kolderveen heeft een paar keer ‘Lessons and Carols’ gezongen en de afgelopen jaren heeft
het koor het lijdensoratorium ‘The Crucifixion’ uitgevoerd.
Dit jaar heeft het koor gekozen voor het project: ‘AANWEZIG’, een Pinksteroratorium geschreven door
Marijke de Bruijne en op muziek gezet door maar liefst drie componisten.
Het is een modern oratorium dat ongeveer een uur duurt.
Het koor bestaat uit 27 leden en het zingt vier- en soms vijfstemmig.
De solisten zijn Jennita Boerkamp, sopraan, Marja van Wieren, sopraan, Paul Eshuis, bas.
Het koor wordt op het orgel begeleid door Anneke Westenbrink, op piano door Ruth Pos en Robin Kleine
speelt op dwarsfluit.
De teksten worden gelezen door Roeleke Hoekman.
De algehele leiding is in handen van dirigent Johan Rodenhuis.
De uitvoeringen vindt plaats op:
woensdag 11 mei 2016 om 20.00 uur Protestantse kerk IJhorst
vrijdag
13 mei 2016 om 20.00 uur Clemenskerk Havelte
zaterdag
14 mei 2016 om 20.00 uur Hervormde kerk Kolderveen.
De entree is vrij, aan het eind is er een schaalcollecte.
4
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In Nijeveen wordt momenteel een uitbreiding
gemaakt van het bedrijfspand aan de
Dorpsstraat 77/79 als kantoorbestemming.
De gerealiseerde kantoorruimte is in zijn
geheel te huur maar ook bestaat de mogelijk-

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

Kantoorruimte
aan de Dorpsstraat in Nijeveen

TE HUUR

Met
nul op de
meter

06 - 200 104 47

Voor meer informatie bel:

Installatietechniek:

voor duurzaam bouwen

Bouwbedrijf:

Energie
neutraal bouwen
in Nijeveen!

ook als flexibele werkplekken te huur

DE MOLEN

DE MOLEN

Kwekerij en tuincentrum

BERT VISSCHER v.o.f.
Kolderveen 21 7948 NG Nijeveen Tel. 0522-491853

Hemelvaartsdag/Bevrijdingsdag 5 mei
OPEN 10-17 uur
Aanbieding uitsluitend geldig op bovenstaande dag:

20% korting op alle vaste planten
(niet op heesters, bomen en andere soorten beplanting)

We hebben weer volop eenjarige zomerbloeiers
zoals Geranium, Begonia, Lobelia e.a.

www.bertvisschervof.com

info@kroesnijeveen.nl

www.kroesnijeveen.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
3 mei De Molen nr. 9
7 mei DOS’46 1 - KV Wageningen 1, 15.30 uur - Sportpark Tussenboerslanden
7 mei Inloopcafé PvdA - Oasis Meppel - 10.30-12.00 uur
7 mei 	Open Atelier Hillie Knol; mogelijkheid om te schilderen in het atelier - J. Nijmeijerlaan 8, Nijeveen 11.00 -17.00 uur
7 mei DOS’46 1 - KV Wageningen 1, 15.30 uur - Sportpark Tussenboerslanden
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
14 mei SVN’69 1-Borger 1 - 14.30 uur
14 mei Pinksteroratorium - Herv. kerk Kolderveen - 20.00 uur
17 mei De Molen nr. 10
19 mei Passage; Fietsen - vertrek om 19.00 uur vanaf De Schalle
20 mei Vrouwen van Nu Fietstocht vertrek 9.00 uur vanaf De Schalle
21 mei Werkers voor werkers SVN’69 - clubhuis - 19.30 uur
23 mei-11 juli
Zwem opfriscursus - Zwemclub de Veenkers
24 mei Passage; Fietsen - vertrek om 19.00 uur vanaf De Schalle
24 mei Vrouwen van Nu (afd. Nijeveen); fietsen - 19.00 uur vanaf de molen
24 mei DOS’46 1 - De Hoeve 1, 20.15 uur - Sportpark Tussenboerslanden
28 mei Wandeltocht; org. Dorpsvereniging - start bij de molen tussen 9.30 en 11.30 uur
28 mei DOS’46 1 - Nic./Alfa-college 1, 15.30 uur - Sportpark Tussenboerslanden
28 mei	Open Atelier Hillie Knol i.s.m. Grenzeloos Ambachtelijk - J. Nijmeijerlaan 8, Nijeveen - 11.00-17.00 uur
28 mei DOS’46 1 - Nic./Alfa-college 1, 15.30 uur - Sportpark Tussenboerslanden
29 mei Open Atelier Hillie Knol i.s.m. Grenzeloos Ambachtelijk - 11.00-17.00 uur
31 mei De Molen nr. 11
1 juni Passage; Fietsen - vertrek om 19.00 uur vanaf De Schalle
2 juni Vrouwen van Nu (afd. Nijeveen); fietsen - 19.00 uur vanaf de molen
4 juni	Open Atelier Hillie Knol; er kan onder beperkte begeleiding geschilderd worden - J. Nijmeijerlaan 8, Nijeveen - 11.00-17.00 uur
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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Gezamenlijk meer dan
75 jaar ervaring in uitvaarten.

0522-281878
DAG EN NACHT BEREIKBAAR

WASSINK

Jan Bouwknegt

Uitvaartverzorging

--

Dorpsstraat 4
Nijeveen
www.jaboschilderwerken.nl

-,

De uitvaartverzorger voor Meppel en omstreken

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

HARTSTICHTING BEDANKT COLLECTANTEN EN INWONERS VAN NIJEVEEN
De Hartstichting doet veel onderzoek naar het terugdringen van hart- en vaatziekten. Momenteel wordt
er geïnvesteerd in onderzoek naar het eerder opsporen van erfelijke aanleg van hart- en vaatziekten.
Hiervoor is de Hartstichting volledig afhankelijk van giften uit de samenleving en de inzet van vrijwilligers.
De opbrengst van de collecte was 1517,85 euro. Graag willen wij de collectanten en de gevers hartelijk
bedanken voor dit mooie resultaat.
Ook willen wij Aly Dijksma hartelijk bedanken voor haar inzet in de afgelopen jaren als coördinator.
Namens de Hartstichting,
Trienke Koopmans en Geertje Withaar

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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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

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Noteboomstraat 68
7941 XA Meppel

Verkoop enveloppen

DE MOLEN

•
•
•
•
•

Voetreflexologie
Bach Bloesem Remedies
Voedingsadviezen
Pedicurebehandelingen
Kadobonnen
Voor vergoedingen: zie website

Meer informatie?
Ada Beenen 0522 492151; adabeenen@home.nl
of bekijk onze website, www.balansnatuurgeneeskunde.nl

T 0522 255449
drukkerij@kleen.nl

JONGSTE EN OUDSTE LID OPENEN KUNSTGRASVELD DOS’46

Foto: Henk Slagter

Korfbalvereniging DOS’46 uit Nijeveen heeft zaterdag 23 april jl. het nieuwe kunstgrasveld op Sportpark Tussenboerslanden geopend. Het veld heeft de naam Multiselect
Arena meegekregen, vernoemd naar de sponsor van het hoofdveld, Multiselect uit
Ruinerwold. De officiële openingshandeling werd verricht door Fien Lucas (jongste lid)
en Jan Baylé (oudste lid). Nadat zij de rood-zwarte strik hadden losgetrokken, bracht
het toegestroomde publiek een toost uit op het nieuwe veld. Voorzitter Henk Jonker
roemde in zijn toespraak vooral de vele vrijwilligers die een bijdrage hebben geleverd
aan het nieuwe veld en dankte alle sponsors die de Multiselect Arena mede mogelijk
hebben gemaakt. Voor de gelegenheid ontving DOS’46 van het KNKV een wedstrijdbal.
‘Als alle vrijwilligers een sterretje waren, dan zou het bij DOS’46 nooit meer donker
zijn’, aldus Irma Profijt van het KNKV Noord.

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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Wij garanderen niet dat wij u 24 uur
per dag direct te woord kunnen staan.
Wij beloven wel dat u – als u een vraag,
klacht of opmerking heeft – zo snel als
mogelijk antwoord van ons krijgt.
Gewoon omdat wij dat normaal vinden.
Faber Adviseurs, 0522-490094

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

VROUWEN VAN NU, LEDENAVOND DONDERDAG 21 APRIL 2016
Drie dames van Buurtzorg Meppel stellen zich aan ons voor.
Zij werken alle 3 ook in Nijeveen. Om te beginnen moeten we van een krant een hoedje van papier maken.
Daarna volgt de kennisquiz, waarmee de antwoorden ja of nee zichtbaar moeten worden gemaakt met
‘hoedje op of hoedje af’. Via deze vragen wordt duidelijk wat Buurtzorg inhoudt. Zij leveren zorg op maat.
Je hoeft geen lid te zijn en kunt zelf om hulp vragen. Het is kleinschalig. Er zijn in Meppel 2 teams en er is
geen manager. Planning en roostering doen de medewerkers zelf. Als zorgvrager heb je steeds met dezelfde
persoon te maken, die allround is. Van verbanden aanleggen tot infusen plaatsen en van helpen met wassen
tot helpen met insuline spuiten. Tot slot gaan we nog even met z’n allen netwerken: er worden bollen met
breigaren kriskras door de zaal gegooid en iedereen moet de draad vasthouden.
Zuster Koosje, in een witte zusterschort, zorgde gedurende de hele avond tussendoor voor de vrolijke noot.
De volgende keer is donderdag 22 september. Dhr. Ben Hut laat ons dan op humoristische wijze genieten
van verschillende geurtjes.

De autoruitspecialisten van GlasGarage
Meppel staan altijd voor u klaar om u te
helpen bij autoruitschade.
Van ster-reparatie tot de vervanging van
autoruiten. We repareren als het kan en
vervangen als het moet.
Ook regelen we voor u de complete
afhandeling met de verzekeringsmaatschappij, indien de schade is
verzekerd. Is de auto niet verzekerd tegen
autoruitschade, dan kunt u rekenen op
een zeer scherpe prijs.

onderdeel van Van der Linde Meppel

MEPPEL

Blankenstein 290 | 0522-243640
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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

PLUS

kinderopvang 0-12 jaar

Hebt u een kind dat in 2016/17 4 jaar wordt? Dan kunt u nu al een afspraak maken voor een
vrijblijvende kennismaking met onze school en ons kindcentrum. Bel even met 0522-490461

Kind Centrum “De Wel Plus”
Alles onder één dak, basisschool én kinderopvang. Kleinschalig, dus flexibel.
- Kinderdagverblijf
- Peutergroep/peuterspeelzaal
(twee leidsters, er is weer ruimte voor aanmelding)

- Buitenschoolse opvang
- Tussenschoolse opvang
- Basisschool

Is uw interesse gewekt, maar wilt u wat meer weten?
Kom gerust even langs of maak een afspraak voor een uitgebreidere kennismaking. (let op: Meivakantie van 2 t/m 17 mei)
Bij de peuters werken wij volgens de wettelijke normen en door de rijksoverheid vastgestelde tarieven.
Kijk op www.cbsdewel.nl voor verdere informatie.

Bent u met uw peuter al eens naar het peutergym geweest?
Op 10 juni is er weer Peutergym in het speellokaal van cbs De Wel.
Aanvang: 11.00 uur. Vrij toegankelijk voor alle peuters in Nijeveen.
12
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DORPSFILM (3)
In de voorgaande 2 verslagen over de voortgang van de Dorpsfilm heb ik in het kort weergegeven wie aan
dit project werken en hoe de werkwijze is. De werkgroep is intussen uitgebreid met Hans de Vries, die samen met Henk van der Woude verantwoordelijk is voor de teksten en Harry Kicken, die als penningmeester
van de vereniging de financiën voor zijn rekening neemt. Op dit moment is er behoorlijk geïnvesteerd in
film- en geluidsapparatuur. Al werkend bleek namelijk de apparatuur, met name de geluidsapparatuur,
behoorlijk te kort te schieten, in het bijzonder bij het opnemen van een interview. Er is hard gewerkt aan
fondswerving. De verschillende aanvragen zijn de deur uit en hopelijk wordt er positief op gereageerd.
Momenteel worden er opnamen gemaakt in de openbare Commissaris Gaarlandtschool. Na de zomervakantie zullen er opnamen worden gemaakt in de christelijke basisschool De Wel.
Zoals al eerder genoemd werkt de filmploeg volgens een draaiboek. Dat werkt erg goed. Echter, de filmploeg stelt de inbreng van de bevolking van Nijeveen erg op prijs. En daarmee bedoelt zij niet de interviews,
maar ludieke/belangrijke gebeurtenissen en/of anekdotes die niet bekend zijn bij de filmploeg, maar wel
bekend zijn bij inwoners van Nijeveen. Daarnaast staat deze groep mensen eveneens open voor zaken die
worden georganiseerd door de plaatselijke verenigingen, kerken of buurtverenigingen die niet bekend
zijn bij deze groep. Het zou zonde zijn als dit soort zaken in de vergetelheid raken en verloren gaan voor
de volgende generaties. Niet alles zal worden vertoond in de film, maar wordt wel opgeslagen. Bovendien
wordt de film door een aantal kleine of grotere ludieke verhalen of onbekende gebeurtenissen aantrekkelijker om te bekijken.
Laten de mensen die vinden dat zij voor het bovenstaande in aanmerking komen en het de moeite waard
vinden om dit te delen via de film, zich per mail opgeven bij Arend Tissingh. Mailadres: a.tissingh@kpn.planet.
PdG

KRENTENBROODACTIE 2016
Net als alle voorgaande jaren was ook dit jaar de krentenbroodactie, die op woensdag 1 en donderdag 2
april werd gehouden, weer een groot succes!
Hiervoor willen wij iedereen bedanken die dit jaar wederom Euphonia-Nijeveen heeft gesteund. Ook bedanken wij natuurlijk iedereen die deze actie mogelijk gemaakt hebben. De opbrengst zal dit jaar gebruikt
worden voor onderhoud aan instrumenten, nieuwe instrumenten, projecten waar iedereen uit Nijeveen
weer van kan genieten en natuurlijk nieuwe bladmuziek, zodat ons repertoire ook vernieuwend blijft.
Muziekvereniging Euphonia is een gezellige muziekverenging voor zowel jong als oud. Op de maandag
wordt er muziek gemaakt door het orkest en op de dinsdag door het slagwerkensemble. Ook zijn er meerdere opleidingsorkesten/ensembles, zowel slagwerk als harmonie waar opleidingen aangeboden worden,
zodat ook de jongste leden zo vroeg mogelijk samen leren spelen.
Heeft u interesse, twijfel niet en kom eens langs bij een repetitie of bekijk www.euphonia-nijeveen.nl.
Like ons ook op facebook en blijf op de hoogte van wat we allemaal doen!
We zien jullie 15 juli 2016 graag bij het Zomeravondconcert waar uiteraard meer info over volgt.

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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WERKERS
SVN’69
NIJEVEEN

voor

WERKERS
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jeanie’s

Schoonheidsinstituut
Acne behandelingen
Massages
Zonnestudio

IPL ontharing
Elektrisch ontharen
Huidverbetering
Bijouterie

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

JEANIE’S ZUIVELIJS
GAAT UITBREIDEN

VERRAS JEZELF OF JE MOEDER
MET ONZE BEAUTY SPECIAL:
*
*
*
*

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

EKOzuivel

Reinigingsmassage en peeling
Speciaal BeautyFace gezichtsmasker
Ontspannende handmassage
EN natuurlijk voor thuis .. een lief CADEAU!!

zoals melk, karnemelk, yoghurt,
boter, kaas en kwark

SLECHTS € 32,50
PS We hebben ook cadeaubonnen...

Daarbij zijn ook natuurlijke sappen,
noten en confituren aanwezig.

Dorpsstraat 16, Nijeveen
Telefoon 0522 – 49 23 15
Website: www.beau-nette.nl, e-mail: info@beau-nette.nl

Kom gerust eens kijken en proeven.
We zijn dagelijks open vanaf 10 uur.

VROUWEN VAN NU - AFD. NIJEVEEN
Op vrijdag 20 mei 2016 houden wij onze jaarlijkse fietstocht.
Wij zijn nog druk bezig om een route uit te zetten, waar we heen gaan blijft vooralsnog een verrassing?
Er hebben zich al een aantal enthousiaste dames opgegeven.
Komt u ook om er met z’n allen een gezellige dag van te maken?
De tocht wordt ongeveer 40 km. Vertrek om 9.00 uur vanaf “De Schalle”. De kosten zijn ± € 20,00 p.p.
Opgave is mogelijk tot 17 mei via de site, Truus tel: 491714, Ammy tel: 491357 of bij één van de andere
commissieleden.
De reiscommissie

URZO
WONINGINRICHTING
Damesmode
Slaapcomfort
PROJECTINRICHTING
Bedrijfskleding

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM
RAAMDECORATIE
ZONWERING

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

DE MOLEN
WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN
5 mei
7/8 mei
14/15 mei 	
16 mei 	

dr. Westerbeek
dr. Moes
dr. Tan-Koning
dr. Speelman

www.kolderveen.nl

Tel. 0521-361326
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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