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telefoon 0522 255 449

De volgende Molen verschijnt op 2 mei 2017.
Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk
dinsdag 25 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

EPILEPSIEFONDS ZOEKT VRIJWILLIGER
Het Epilepsiefonds zet zich in voor de epilepsiebestrijding en een goede behandeling en begeleiding van
mensen met epilepsie. Epilepsie is een tijdelijke functiestoornis van de hersenen. De middelen uit fondsenwerving worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, voorlichting en hulpverlening (waaronder
aangepaste vakanties). Het Epilepsiefonds probeert het benodigde geld zelf bijeen te brengen. 25.000
vrijwilligers zetten zich jaarlijks in voor de collecte.
Voor Nijeveen zoekt het Epilepsiefonds een

vrijwilliger voor het Collecte-team m/v
Uw taak:
U werkt als vrijwilliger van het Epilepsieronds in het plaatselijke collecte-team.
U onderhoudt de relaties met onze collectanten. U helpt bij de organisatie van de collecte in uw woonplaats.
Daarnaast benadert u mensen om de collecte in stand te houden cq. uit te breiden.
Wij vragen:
U doet graag nuttig werk voor een goed doel. U vindt het prettig om een sociaal netwerk op te zetten en
te onderhouden. Daarnaast bent u enthousiast en positief ingesteld.
Hebt u belangstelling?
Belt dan naar het Epilepsiefonds, telefoon 030 6344063. Of ons contactpersoon in uw woonplaats, de heer
B. Dekker, telefoon 0522 491689. Wij geven u graag meer informatie.
Voor meer informatie over de organisatie en epilepsie: www.epilepsie.nl.

BIBLIOTHEEK NIJEVEEN
Wist U dat…..
- Wij op koningsdag donderdag 27 april gesloten zijn?
Sevicepunt van de bibliotheek

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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Tel. 06 543 720 73

Ook voor volledige voetverzorging bij u thuis!

Ontwerp en opmaak

Gepersonaliseerd drukwerk

Digitaal en XXL printen

Textieldruk en Borduren

Fullcolour drukwerk

Belettering

Huisstijl drukwerk

Websites

Noteboomstraat 68
7941 XA Meppel

Medisch pedicure

T 0522 255 449
E drukkerij@kleen.nl

www.kleen.nl

JUBILEUMPROGRAMMA HARM EN ROELOF IN DE SCHALLE OP 21 APRIL A.S.
In deze wereld vol hectiek, oorlog en ellende, proberen Harm en Roelof één en ander te relativeren, op
geheel eigen wijze, muzikaal, humoristisch en vaak ook ontroerend. De bekende spiegel wordt U voorgehouden, maar op een Drentse manier: geraffineerd, en niet platvloers, maar vol verbazing en herkenning
over van alles en nog wat. Een voorstelling van Harm en Roelof is een heerlijk feestje van herkenning! Ook
voor niet-Drentstaligen!
Kaarten zijn te verkrijgen à € 10,- aan de zaal.
Wanneer: 21 april a.s. Waar: De Schalle. Aanvang: 20:00 uur. Zaal open: 19:30 uur.

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

Uw specialist in houtbewerkingen

07-03-2008
08:18

W&W

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.

Pagina 2

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

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
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www.joshulstimmerwerken.nl
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Koningsdag 2017
Nijeveen
Muziek:

Activiteiten:

 Ponyrijden
 Springkussen
 Kinderrommelmarkt
• Bierkrat stapelen
• Hooivork darten
• Spijker slaan
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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Schoonheidsinstituut
Acne behandelingen
Massages
Zonnestudio

• Timmerwerk
• Nieuwbouw - Verbouw
• Onderhoudswerk - Renovatie
• Verkoop van bouwmaterialen

Schuurmansweg 6
7948 NM Nijeveen
Tel. 0522 - 49 13 54
Mob. 06 - 54 39 35 06

IPL ontharing
Elektrisch ontharen
Gewichtsconsulent
Bijouterie

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

w w w. p i e t b o u w k n e g t . n l

STICHTING WELZIJN VOOR OUDEREN NIJEVEEN - ZONNEDAGTOCHT 2017
Datum: 5 september 2017
De reiscommissie heeft weer een mooie en bijzondere tocht uitgezocht. Ons uitstapje gaat dit jaar richting
Achterhoek. Er wordt een bezoek gebracht aan een paardenmelkerij, hier wordt een demonstratie paarden
melken gegeven. Ook kunt u kennismaken met de producten d.m.v. een proeverij. Hier gaan we tevens
genieten van een lekkere kop koffie met gebak. Daarna gaat de reis verder richting de cactustuin van Annie.
Onderweg genieten we nog van een lekker diner. Bij Annie worden de tuinen en kassen bezocht en is er koffie/thee. Annie zal vertellen over het kweken van cactussen en voor iedere bezoeker is er een gratis cactus.
De kosten van deze dag zijn afhankelijk van het aantal deelnemers. De reis gaat alleen door bij een minimale opgave van 35 personen.
Wilt u mee wacht dan niet langer, maar geef u alvast op bij een van de onderstaande dames, Harmke:
0522-491725; Jannie: 0522-491777; Aafke: 0522-491293.

ECHTSCHEIDING | EINDE RELATIE?

altijd scherp!
INTEGER, DOELGERICHT EN DESKUNDIG
AFGEWIKKELD VIA MEDIATION:
T: de Wijk 0522 - 440 473

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

info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl
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2025 – Nijeveen Energie Neutraal

Uitnodiging – informatiebijeenkomst
Met het gehele dorp werken aan een schonere wereld en samen besparen
op de energierekening. Wie wil dat niet?
Woensdag 3 mei – aanvang 20.00 uur – Dorpshuis ‘De Schalle’
U wordt van harte uitgenodigd om de tweede informatieavond 2025 – Nijeveen Energie Neutraal bij
te wonen. Er is veel nieuws te vertellen!
Programma
•
•
•
•
•
•
•
•

Ontvangst met koffie/thee
Opening
Wat betekent 2025 – Nijeveen Energie Neutraal? Wat moet er dan gebeuren?
Samenwerking NEN 2025 met Buurkracht
Inkoopactie Zonnepanelen fase 3?
Uitleg Postcoderoos door Natuur en milieufederatie Drenthe
Vragen?
Sluiting met de mogelijkheid om daarna samen van gedachten te wisselen.

Zoals u ziet een vol programma. Maar we verwachten dat we met de informatie die we deze avond
krijgen, verdere stappen kunnen zetten voor Nijeveen Energie Neutraal in 2025. U kunt vaak meer
doen dan u denkt en wellicht komt u tot nieuwe of andere inzichten. Wij rekenen erop dat u erbij
bent. Want samen kunnen we deze ambitie tot een succes maken. Welkom!
Werkgroep: 2025 – Nijeveen Energie Neutraal
Harry van Dijk (voorzitter), Harmien Nijkamp, Klaas Jan Bakker, Klaas Brand, Hylco de Boer, Jan
van Gijssel, Piet de Graaf, Arnold Mulder en Tineke Knorren (06) 137 63 040.

Samen Energie Neutraal in 2025. Denk en doe mee!
www.samenenergieneutraal.nl/nijeveen

2025 – Nijeveen Energie Neutraal
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info@kroesnijeveen.nl

www.kroesnijeveen.nl

NIEUW SPELMATERIAAL COMM.
GAARLANDTSCHOOL
Groep 5 heeft het spelmateriaal uitgepakt wat de
school van de COOP heeft gekregen.
Onze Gaarlandtschool is de COOP bijzonder dankbaar
voor deze mooie geste! Groep 5 zal het vele, nieuwe
speelgoed eerlijk verdelen over de pleinkisten, zodat
iedereen er samen mee kan spelen op het plein.
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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.

Slavinken
Eigengemaakt

Gehaktschnitzels
Runderriblappen

De echte

4 stuks

3
298

500 gram

598

4 x 125 gram

proef,
geniet &
beleef

98

Mooi weer?... Barbecueweer
www.slagerijrijkeboer.nl

Barbecuekarbonade 500 gram 398
Spiezenfeest
Saté, Hawaï, kip of shaslick
5 halen, 4 betalen

Meppel
De Putstoel 2

Verse worst elke 2e halve prijs

Agenda
18 april
19 april
19 april
19 april
20 april
21 april
22 april
23 april
26 april
27 april
27 april
28 april
29 april
29 april
2 mei
3 mei
6 mei
6 mei
6 mei
7 mei
10 mei
12-13 mei
13 mei
17 mei
20 mei
24 mei
8 juni

Staphorst

info@kisjes-slijterijen.nl

Ebbinge Wubbenlaan 9A

kisjes-slijterijen.nl

ADV Kisjes Molen 85x123-ZW-incl.adres.indd 2

De Molen nr. 8
St. Welzijn Ouderen; Film ‘The kids are all right’ - De Schalle - 13.30 uur
Kaartverkoop TweeRechtTweeAverecht - De Schalle - 19.00 uur
Algemene ledenvergadering Dorpsvereniging - De Schalle - 20.00 uur
Vrouwen van Nu, mevr. Elsinga vertelt over haar kinderwagenmuseum - De Schalle - 20.00 uur
Jubileumprogramma Harm en Roelof - De Schalle - 20.00 uur
DESZ 1-SVN’69 1 - Sportpark Cingellanden - 14.30 uur
E-meeting; thema Tent - Geref. kerk - 10.00 uur
Passage spelletjesavond - De Schalle - 20.00 uur
Koningsdag
Bibliotheek gesloten
Concert Roon Staal, singer-songwriter - Herv. kerk Kolderveen - 20.00 uur
SVN’69-Rouveen SC 1 - Sportpark De Tussenboerslanden - 14.30 uur
DOS’46 1 - Blauw Wit (A) 1 - Sportpark Tussenboerslanden - 15.30 uur
De Molen nr. 9
2e informatiebijeenkomst Nijeveen Energie Neutraal - De Schalle - 20.00 uur
Open Atelier Hillie Knol - J. Nijmeijerlaan 8, Nijeveen - 11.00-17.00 uur
VITESSE’63 1-SVN’69 1 - Sportpark Vitesse - 14.30 uur
DOS’46 1 - Fortuna/Delta Logistiek 1 - Sportpark Tussenboerslanden - 15.30 uur
Open Atelier Hillie Knol - J. Nijmeijerlaan 8, Nijeveen - 11.00-17.00 uur
Fietsavond Passage vertrek 19.00 uur bij De Schalle
Voorstelling TweeRechtTweeAverecht - De Schalle - 20.00 uur
SVN’69 1-Hardenberg ’85 1 - Sportpark De Tussenboerslanden - 14.30 uur
Fietsavond Passage vertrek 19.00 uur bij De Schalle
DOS’46 1 - LDODK/Rinsma Fashion 1 - Sportpark Tussenboerslanden - 15.30 uur
Fietsavond Passage vertrek 19.00 uur bij De Schalle
Fietsavond Passage vertrek 19.00 uur bij De Schalle

Elke dinsdag

Koersbal - De Schalle - 13.30 uur
Klaverjassen en jokeren, georganiseerd door Welzijn Ouderen - biljartzaal De Schalle
Elke 1e en 3e dinsdag Inloop tablethulp in de Schalle tussen 15.00 uur en 16.30 uur.
Elke woensdag
55+gymnastiek - Dorpshuis De Schalle - 10.30-11.15 uur
Elke vrijdag
wordt er door Tonegido gezongen in het gebouwtje bij de kerk in Nijeveen - 13.30 uur
7
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DE MOLEN
Marktstraat 4a
7941 KR Meppel
Tel. 06-16 932 635
www.birukai.nl

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

Jeannet Botter

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

KONINGSDAG 2017 IN NIJEVEEN
‘Volop activiteiten op het feestterein’
De Oranjevereniging Nijeveen heeft samen met Het Landbouwcomité een gevarieerd programma samengesteld om Koningsdag in Nijeveen te vieren. Vanaf 14.00 uur zijn er op het feestterrein aan de Nieuweweg
allerlei activiteiten georganiseerd. Voor jong en oud is er van alles te beleven. De kinderen kunnen hun
tweedehands koopwaar aanbieden tijdens de kinderrommelmarkt, er kan op een pony worden gereden
en er staat een springkussen voor de kleinsten klaar. De oudere jeugd, en voor iedereen die ook maar een
poging wil wagen, wordt er bierkrat gestapeld en is er een nieuwe variant op het darten bedacht; het Nijeveens kampioenschap hooivork darten. Krachtpatsers kunnen deze middag spijker slaan. Een spectaculair
programma in en om de feesttent waar ook een hapje en drankje kan worden genuttigd. De live-band
EigenWeijs maakt er deze middag een swingend geheel van. Iedereen is van harte welkom om Koningsdag
2017 in Nijeveen te vieren.

Uw kunstgebit verdient onze zorg
Wij maken een
kunstgebit dat
precies bij u past.
Dat is belangrijk,
want uw mond is
uw visitekaartje en
een goed passend
kunstgebit voorkomt
pijn en ongemakken.
Wij nemen de tijd
voor u, beschikken
over technische
kennis en hebben
oog voor detail.

maak vrijblijvend een
afspraak voor
beoordeling en advies

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

● gebitsreparatie

snelservice
● vervaardiging in eigen

laboratorium
● geen wachtlijst
● op afspraak avondbehandeling mogelijk

Koedijkslanden

MEPPEL: Rembrandtlaan 35 - T. 0522 - 474 877
DEDEMSVAART: Latyrusstraat 14 - T. 0523 - 614 274
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LEDEN VAN DE RABOBANK REIKEN EENMALIG EUR 20.000 UIT
Op vrijdag 31 maart reikten ledenraadsleden,
commissarissen en bestuursleden van het Rabobankfonds van de Rabobank Meppel-StaphorstSteenwijkerland 40 cheques van EUR 500 uit aan
lokale projecten, stichtingen of verenigingen.
De uitreiking van de cheques vond plaats op het
kantoor van de Rabobank, Blankenstein 140 in
Meppel.
Leden, commissarissen en bestuursleden van het
Rabobankfonds vormen de verbinding tussen
het werkgebied en de bank, en weten als geen
ander waar de leemtes en kansen liggen in de
regio. Die kennis wil de Rabobank meer benutten en daarom mochten zij eenmalig een project, stichting
of vereniging een cheque overhandigen vanuit het Rabobankfonds. Op deze manier wil Rabobank meer
inhoud geven aan het coöperatief dividend.
Het Rabobankfonds heeft als doel met (financiële) middelen, mensen, media en massa steunen van initiatieven die gericht zijn op het versterken van het maatschappelijke, economische, sociale of culturele leven
in de lokale gemeenschap.
Wie in aanmerking wil komen voor een donatie uit het Rabobankfonds kan hiervoor een aanvraag indienen.
De aanvraag dient te voldoen aan bepaalde criteria. Meer informatie over deze criteria of het aanvraagformulier vindt u op www.rabobank.nl/mss

BIBLIOTHEEK MEPPEL ORGANISEERT GEDICHTENWEDSTRIJD 4/5 MEI
Bibliotheek Meppel vraagt leerlingen van groep 8 of groep 7/8 uit Meppel en Nijeveen om een gedicht te
schrijven over 4/5 mei en dit in te zenden.
De poëziewedstrijd wordt in samenwerking met de schrijfster Janny van der Molen georganiseerd. Zij heeft
het bekende boek ‘Buiten is het oorlog: Anne Frank en haar wereld’ geschreven.
De winnaar krijgt als prijs een klassenbezoek van Janny waarin zij komt vertellen over haar boek.
Spelregels:
- Het gedicht mag maximaal 10 regels zijn en op één A4;
- Maak er ook een tekening bij;
- Vermeld je naam, groep en school;
- Het gedicht moet verband houden met 4/5 mei;
- De deadline voor het inleveren van de gedichten is uiterlijk 1 mei 2017.

Ontwerp en opmaak
Wij verzorgen de vormgeving en lay-out van o.a. huisstijlen,
logo’s, magazines, advertenties en websites.
Voor al uw grafische communicatie, van concept tot afwerking,
kunt u bij ons terecht.

17 t/m 21 juni 2016
info@dedrenths
eroos.nl
www.dedrenths
eroos.nl

SIMPLY

Commis
sieweg
35
7957 NC
De Wij
k
T 052
8-3919
33
M 06244544
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www.kroesnijeveen.nl

0522 49 26 80

www.oranjeverenigingnijeveen.nl
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Noteboomstraat 68
7941 XA Meppel
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T 0522 255449
drukkerij@kleen.nl

www.kleen.nl

Ontwerp

Gedichten met tekening kunnen via e-mail opgestuurd worden naar a.de.bruin@biblionetdrenthe.nl o.v.v.
gedichtenwedstrijd of worden afgegeven bij Bibliotheek Meppel, Marktstraat 27.
Alle gedichten worden in Bibliotheek Meppel opgehangen.
Op woensdag 3 mei wordt de winnaar bekendgemaakt!

DE MOLEN

Verbouwplannen of andere woning?
De hypotheekrente is nog steeds erg laag.
Wij financieren op dit moment woningen onder NHG
vanaf 1.64% 10 jaar rentevast.
Tijd om te kijken of woonwensen realiseerbaar zijn.
Plannen? Bel of mail ons voor een vrijblijvend advies.

Nijverheidsweg 15 7948 NE Nijeveen Tel. 0522-490094 www.faberadviseurs.nl hypotheken@faberadviseurs.nl

LEDENVERGADERING HISTORISCHE VERENIGING NIJEVEEN
Op woensdag 5 april hield de Historische Vereniging Nijeveen haar jaarlijkse ledenvergadering. Voorzitter Lourens
Schipper heette 35 leden hartelijk welkom. Een bijzonder
woord van welkom richtte hij tot Henk Locht, oud-brandweercommandant van de brandweer van Nijeveen die na
het zakelijke gedeelte een presentatie zou verzorgen over
de voormalige brandweer van de gemeente Nijeveen.
Na goedkeuring door de leden van de notulen van de vorige vergadering en het jaarverslag werden de financiën
van de vereniging besproken. Uit het financiële verslag van
de penningmeester bleek, dat hij het jaar 2016 met een
positief saldo had afgesloten. De boeken werden door de
kascommissie bij monde van dhr. Egbert Kreulen in orde
bevonden en de penningmeester werd dan ook decharge
verleend. Na goedkeuring van de begroting 2017 en de verkiezing van een nieuw kascommissielid gaf de
voorzitter het woord aan dhr. Arend Tissing die het voortgangsproces van de dorpsfilm uit de doeken deed.
Na een aantal ups en wat meer downs, die te maken hadden met de techniek, werd door de werkgroep
besloten de hulp in te roepen van een professionele studio. De montage van de film zit nu weer in de lift,
hoewel de montageploeg het hele jaar nog wel denkt nodig te hebben, voordat de film aan het publiek
kan worden vertoond.
Daarna volgde de presentatie door de heer Henk Locht over het wel en wee van de Nijeveense brandweer
vanaf de oprichting in 1887 tot 1997, het jaar waarin de brandweer van Nijeveen werd samengevoegd met
de brandweer van Meppel. De aanwezige leden werden geboeid door de vele verhalen en anekdotes van
dhr. Locht die ook indruk wist te maken met verhalen uit vroegere tijden, die bewezen dat hij uitvoerig
archiefonderzoek had verricht.
Na afloop van de presentatie bedankte de voorzitter dhr. Locht voor zijn interessante presentatie en sloot
vervolgens de bijeenkomst.
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LOGEERHUIS DE KOLDERBERG ONTVANGT CHEQUE VAN € 250,- VAN RABOBANK MEPPELSTAPHORST-STEENWIJKERLAND
Vrijdag 7 april overhandigden medewerkers van Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland een cheque
van € 250,- aan Logeerhuis De Kolderberg. De uitreiking vond plaats
op de locatie van het logeerhuis. De
organisatie heeft de cheque ‘verdient’
op de beurs UITNijeveen.
Samen maken we onze regio mooier,
door te investeren in lokale projecten.
Daarom zijn er op de Beurs UITNijeveen
van 7 en 8 maart enquêtes uitgedeeld
waarin bezoekers aan konden geven
wanneer een bank dichtbij is voor
hun, wat hun droom voor de regio is
en welke organisatie de cheque van
€ 250,- verdient. Met betrekking tot
de cheque werd Logeerhuis De Kolderberg het meest genoemd.
Logeerhuis de Kolderberg is een sfeervol kleinschalig logeerproject, gelegen in Kolderveen. Het logeerhuis
is geschikt voor kinderen t/m 12 jaar met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Het logeerhuis
biedt opvang aan 4 kinderen per dag, 7 dagen per week en is het gehele jaar geopend.

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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Gezamenlijk meer dan
75 jaar ervaring in uitvaarten.

GEZOCHT
Huishoudelijke hulp
voor 1 morgen in de week
06 18 57 24 85

0522-281878
DAG EN NACHT BEREIKBAAR

WASSINK

Uitvaartverzorging

--

-,

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

De uitvaartverzorger voor Meppel en omstreken

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

Openingstijden:
di. t/m vr. : 10.00 - 16.00 uur
zaterdag
: 13.00 - 16.00 uur

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

Facials
Manicure
Pedicure
Massage
Visagie

Een ondernemende bries,
ontwikkelt een
windkracht van beleving!
info@andrehopman.nl
06 54 32 64 05

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

Energieweg 3, Nijeveen
www.andrehopman.nl
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Textieldruk en borduren
Voor zowel zakelijk als particulier textieldruk en borduurwerk kunt u bij
ons terecht. Voor bedrijven en verenigingen drukken of borduren wij
logo’s op bedrijfs- en sportkleding, handdoeken etc. Voorbeelden van
particulier borduurwerk zijn: handdoeken, polo’s en babyartikelen.

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Noteboomstraat 68
7941 XA Meppel

T 0522 255449
drukkerij@kleen.nl

www.kleen.nl

Textieldruk

DE MOLEN

ONTWERPWEDSTRIJD SOCIAL SOFA GROOT SUCCES!
Winnaar wordt op Koningsdag 2017 bekend gemaakt
De realisatie van de Social Sofa in Nijeveen komt steeds dichterbij! De Design Ontwerp Wedstrijd die de
Handelsvereniging Nijeveen begin maart tijdens de Beurs UitNijeveen heeft uitgeschreven is een groot succes geworden. Meer dan 27 creatieve ontwerpen zijn er ingeleverd. Een prachtig aantal waar de vereniging
enorm blij mee is.
Tijdens de activiteiten op Koningsdag wordt de winnaar bekend gemaakt. Rond de klok van half vier wordt
samen met Stichting Waarborgfonds Meppel het winnende ontwerp aan de Nijeveense bevolking getoond.
Een spannend moment want dit ontwerp zal straks beplakt worden op de Social Sofa in het dorp. Alle
deelnemers aan de Design Ontwerp Wedstrijd worden van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij dit
heugelijke moment. Zorg dat je erbij bent, want wie weet ben jij straks de winnaar?
Ook de belangstelling om ‘plak’vrijwilliger te worden is groot. Er zijn inmiddels al 82 aanmeldingen binnengekomen. Een geweldig aantal! Het is nog steeds mogelijk om je op te geven. Dat kan door een mail
te sturen naar info@handelsverenigingnijeveen.nl. Draag jij ook een steentje bij?
Handelsvereniging Nijeveen
Namens de werkgroep Social Sofa,
Marc-Jan van der Linde

E-MEETING 23 APRIL: THEMA TENT
Het thema voor de e-meeting van zondag 23 april is TENT. We gaan het hebben over die mensen die daar
noodgedwongen veel in moeten verkeren, namelijk vluchtelingen. We staan stil bij de identiteit van de
vluchtelingen, maar ook bij onze eigen identiteit. Wat zou je zelf meenemen als je op de vlucht moest slaan?
Wat is voor jou belangrijk en waar wil je aan vasthouden? Hoe zou dat zijn voor iemand die vanuit bijvoorbeeld Syrië naar Nederland komt? Marike Ooms kan ons daar meer over vertellen. Ze woont in Nijeveen, is
huisarts, werkt op een AZC en is ook meerdere keren in het buitenland geweest voor haar werk. In mei zal
ze voor de tweede keer naar Lesbos gaan om een aantal weken als arts te helpen. Ze komt vertellen over
haar werk, ervaringen en staat stil bij de identiteit van zichzelf en de mensen waar ze mee werkt.
We gaan luisteren, zingen met de gemeenteband, samen praten en de kinderen gaan iets moois maken voor
de vluchtelingen. Wij zien jullie allemaal heel graag zondag 23 april om 10.00 uur in de gereformeerde kerk!
OPROEP
Het YMCA Jeugdwerk bureau Noord-Oost organiseert activiteiten voor kinderen in het AZC in Schalkhaar.
Via Dinet Kreeft, die daar werkt en ook iets komt vertellen tijdens de E-meeting, hoorden wij dat er in een
AZC dringend behoefte is aan knutselspullen en (complete) gezelschapsspellen. Wij willen zowel jongeren
als ouderen vragen datgene wat ze kunnen missen mee te nemen naar de kerk op deze zondagmorgen.
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Ramona’s
Knippen
Dames
Heren

1300
1200

Van Beek
Schilderwerken

Hairfashion

Voor al uw schilderwerk

Wilhelminastraat 10
7948 AR Nijeveen
Tel. 0522 47 52 01
Tel. 06 207 99 440

Ons bedrijf kenmerkt zich door
haar goede prijs-kwaliteitverhouding
en staat garant voor
een uitstekende service!

Kapsalon voor dames,
heren en kinderen
Openingstijden:
di-do 9.00-18.00 uur
vr
9.00-18.00 uur
19.00-21.00 uur
za
8.00-12.00 uur

Knippen
met en zonder
afspraak

Ook voor:

Bovenlip

Epileren

Hele gezicht

(Met touwtje)
Wenkbrauwen

800

Klaas van Beek
Scheerweide 35
7948 NX Nijeveen

Tel. 06-16511943
Tel. 0522-750545

300
1400

Wenkbrauwen
verven

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

500

VAN DER WOUDEPARK ALS SPEELTUIN? BELEEF HET GROENE AVONTUUR!
Van der Woudepark als speeltuin? Mag of kan dat dan?
De vraag speelde vorig jaar in het dorp en was zelfs onderwerp tijdens de uitreiking van “De sigaar van het
jaar” in december 2016. Er was o.a. een klacht over hondenpoep en een vraag naar meer mogelijkheden
voor recreëren en bewegen, met name voor de jongste jeugd en hun begeleiders.
Het bestuur van de Dorpsvereniging Nijeveen (DVN) vindt het een geweldig idee en heeft, in samenwerking
met de gemeente Meppel, de ontwikkeling hiervan opgenomen in de begroting van 2017.
De bedoeling is dat gekeken wordt naar de wensen die leven in het dorp en de mogelijkheden in het van
der Woudepark. Bij de uitwerking van de ideeën kan gebruik worden gemaakt van expertise van o.a. de
gemeente Meppel en het Drents Landschap.
Voelt u zich hierdoor uitgedaagd? Neem dan contact op met een van de contactpersonen binnen het bestuur
van DVN: Jeanie Schrotenboer: 06 18 572 485 of Marijke van Ramshorst: 0522 492392.

Uw testament up to date?
Doe de TestamentTest

De uitkomst van de test kan in een persoonlijk gesprek
VRIJBLIJVEND EN KOSTELOOS worden besproken bij
Notaris Lever in Meppel.
‘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
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Elkenain biedt ondersteuning aan mensen die door omstandigheden hun financiële zaken niet meer zelf kunnen
regelen. Beschermingsbewind brengt rust voor de betrokkene en de omgeving en kan conflicten in familiaire kring en
misbruik door derden voorkomen. Bewindvoerders worden benoemd en gecontroleerd door de rechtbank.
Ook in geval van problematische schulden kan Elkenain ondersteuning bieden.
U kunt bij ons ook terecht voor budgetbeheer of budgetcoaching.
Uw personeel in financiële problemen?
Werknemers met financiële problemen zorgen voor extra werk en extra kosten en vormen
een aanzienlijk (veiligheids)risico voor organisaties. Ook hier biedt Elkenain ondersteuning!

www.elkenain-bewindvoering.nl - T 0522 76 90 51 - Kolderveen 26C Nijeveen - Bezoek alleen op afspraak

STICHTING WELZIJN OUDEREN

ELKENA

In samenwerking met de activiteitencommissie van de Schalle bieden wij u opnieuw een film aan in de
Schalle. Dit zal zijn op 19 april 2017 om 13.30 uur.
Wij hebben gekozen voor de film “The kids are all right”.
Nic en Jules zijn de 2 moeders van de tieners Joni en Laser. Laser vraagt zijn oudere zus hem te helpen bij
hun zoektocht naar hun gemeenschappelijke donorvader. Dit blijkt Paul te zijn, eigenaar van een restaurant
en een flamboyante levensgenieter. Door zijn onbevangen levenshouding zet hij het leven van dit originele
gezin behoorlijk op z’n kop. Dit levert ontroerende, grappige en schokkende momenten op.
Deze film is het zien waard; dus kom allen.
Wij bieden deze middag aan voor € 5,=. Hierbij krijgt u in de pauze een kop koffie/thee aangeboden.

jeanie’s

boerderij

Autobedrijf Matter Meppel
uw Renault- en Dacia dealer
voor
Meppel, Steenwijk, Staphorst e.o.

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

Openingstijden:
alle dagen
’s middags geopend
vr.-za.-zo.
gehele dag geopend

Nu ook weer ijs
Kom uw eigen geschenkenmand
in elkaar zetten met de produkten
die in de winkel te krijgen zijn.

Tot ziens in onze showroom!

Ook bij ons verkrijgbaar zakken
aardappelen van 10 en 25 kg.
zuivelmanden • aardappelen • zuivel • ijs

RENAULT
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Autobedrijf Matter Meppel BV
Blankenstein 500 7943 PA MEPPEL
Tel: 0522 - 253 292
mattermeppel.nl

DE MOLEN
www.kolderveen.nl

WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN
22/23 april
27 april Koningsdag
29/30 april

Moes / Speelman
0522-491224
Westerbeek / Tan-Koning 0521-361326

Dokter Westerbeek
Dokter Tan-Koning
Dokter Nijstad-Moes

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.
ELKENAIN BEWINDVOERING geeft rust aan mensen die door omstandigheden hun financiële zaken niet
meer zelf kunnen regelen. Kolderveen 26C - Nijeveen - T 0522 76 90 51 - Bezoek op afspraak.
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 uur
Tel. 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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