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37e jaargang nr. 12, 13 juni 2017

De volgende Molen verschijnt op 27 juni 2017.

Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk 

dinsdag 20 juni e-mailen naar: 

demolen@kleen.nl

of inleveren bij / sturen naar Drukkerij Kleen

Noteboomstraat 68, 7941 XA Meppel

(Anonieme kopij kan geweigerd worden.)

Klachten bezorging: 0522 - 85 85 80

Noteboomstraat 68       7941 XA Meppel       telefoon 0522 255 449       www.kleen.nl

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

FEESTDAG VOOR OUDEREN OP MAANDAG 19 JUNI

Ook dit jaar zijn we er weer in geslaagd om in samenwerking met de Oranjevereniging een dagprogramma 
in de tent voor ouderen samen te stellen.
We openen de tentdeuren om 10.00 uur om u te verwelkomen met koffie en koek. Ons ochtendprogramma 
begint om 10.30 uur met een optreden van het trio Pret en Parels, een veelzijdig muzikaal trio uit Boyl/
Belt-Schutsloot. Ze zijn enthousiast met muziek maken bezig is. Het repertoire bestaat uit Ierse muziek, 
ballads, Nederlandstalig, oude hits en jaren ’60 en ’70 muziek. We weten zeker dat zij ons zullen vermaken 
gedurende het ochtendprogramma.
Zoals al gebruikelijk is, zal Jan Busscher weer zorgen voor lekkere broodjes tussen het ochtend- en mid-
dagprogramma.
Vanaf 13.30 uur kunnen we genieten van een optreden van……..
Manro & Lois nodigen u uit voor een magische reis in een wereld vol Magic. U zult ademloos kunnen zien 
hoe duiven verschijnen, verdwijnen en uiteindelijk transformeren naar twee loopeenden.
Manro & Lois presenteren een klassieke duivenact, welke in een modern jasje is gestoken. In deze act kom 
overduidelijk de liefde voor de duiven en de passie voor de magic naar boven.
Deze act is uniek in Europa, vandaar dat Manro & Lois met grote regelmaat worden geboekt voor (inter-
nationale) congressen, beurzen, openingen, bedrijfspresentaties, en personeelsfeesten.
Manro & Lois, die perfect op elkaar zijn ingespeeld, zullen u meenemen in de wereld van de Magic.
De toegangsprijs voor deze dag is € 15,-. Kunt u beslist niet op de ochtend, maar wilt u wel graag het 
middagprogramma bezoeken dan betaalt u € 10,-. 
We hebben besloten dat het middagprogramma dit jaar toegankelijk is voor iedereen.

AFSCHEIDSRECEPTIE VAN TWEE NIJEVEENSE HUISARTSEN

Na vele tientallen jaren in Nijeveen en Wanneperveen werkzaam te zijn geweest geven Roelof Moes en Piet 
Speelman op vrijdag 30 juni in de Schalle te Nijeveen de gelegenheid om onder het genot van een drankje 
en een hapje afscheid van hen als huisarts te nemen. U bent allemaal van harte welkom.
Tijd: tussen drie uur en half zeven.
Tijdens de receptie is het ook mogelijk om een filmpje over de twee huisartsen te bekijken, dat gemaakt is 
door de Historische Vereniging van Nijeveen.
Kijk voor meer informatie op www.kolderveen.nl  

05 22 49 20 19
06 50 20 40 08

Als u kiest voor vakmanschap!

Lute Bijker Bouw

lutebijkerbouw@live.nl
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Uw kunstgebit verdient onze zorg

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

Koedijkslanden

MEPPEL: Rembrandtlaan 35 -  T. 0522 - 474 877
DEDEMSVAART: Latyrusstraat 14 - T. 0523 - 614 274 

●  gebitsreparatie 
 snelservice
●  vervaardiging in eigen 

laboratorium
●  geen wachtlijst
●  op afspraak avond-
 behandeling mogelijk

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

OPENING NOSTALGISCHE KINDER- EN POPPENWAGEN MUSEUM

Op donderdag 15 juni is het museum voor het publiek geopend.
Nu alle kinderwagens, wandelwagens, poppenwagens, en nog veel 
meer, zijn verhuisd heten wij u van harte welkom. 

U kunt ons vinden aan het Binnenveen 2a,  
7948 DA te Nijeveen (oude bibliotheek). 
De openingstijden zijn dinsdag, woensdag en donderdag van 
10.00 tot 16.00 uur, (groepen op afspraak en dit kan ook eventueel 
op zaterdag).
Entree € 3,00 (u kunt niet pinnen). Kinderen tot 12 jaar gratis.
www.nostalgischekinder-enpoppenwagens.nl 

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

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

Ook voor volledige voetverzorging bij u thuis!

Tel. 06 543 720 73

Medisch pedicure
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Wij zorgen dat uw Toyota een echte Toyota blijft

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.

APK écht voor een vaste lage prijs

Van der Linde Meppel 
Meppel, Blankenstein 290, 0522-491258

info@andrehopman.nl
06 54 32 64 05

Energieweg 3, Nijeveen
www.andrehopman.nl

Een ondernemende bries,

windkracht van beleving!
ontwikkelt een

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

Woldstraat 40
7941 LK Meppel 

Salon99 Skin Care
T 0522 853809 

info@salon99.nl 
www.salon99.nl 

Facials 
Manicure 
Pedicure 
Massage 

Visagie 
Laserontharing

Waxen 
Harsen
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Van Beek 
Schilderwerken

Voor al uw schilderwerk

Ons bedrijf kenmerkt zich door 
haar goede prijs-kwaliteitverhouding

en staat garant voor 
een uitstekende service!

Klaas van Beek 
Scheerweide 35 
7948 NX Nijeveen 

Tel. 06-16511943
Tel. 0522-750545

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

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

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

Ramona’s 
Hairfashion

Knippen
Dames 1300

Heren 1200

Ook voor:

Epileren
(Met touwtje)
Wenkbrauwen 800

Bovenlip 300

Hele gezicht 1400

Wenkbrauwen 
verven 500

Knippen 
met en zonder 
afspraak

sportieve mode voor mannen en vrouwen!

Piet Soerplein 5 | Havelte | zmode.nl

onze merken

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

Alberto | Haupt | Soccx

Marktstraat 4a
7941 KR  Meppel

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

Jeannet Botter

WIST U DAT............

... wij, tijdens de braderie, op dinsdag 20 juni, gesloten zijn?

...  wij donderdag 22 juni weer voor U klaarstaan? Voor het inleveren/omruilen van uw boeken, reserveren 
van uw boeken, verlengen van uw boeken.

...  U de boeken extra lang kunt lenen tijdens uw vakantie? Meld dit even bij onze medewerkers en het 
wordt voor U geregeld.

... wij U een fijne vakantie wensen!
Servicepunt bibliotheek Nijeveen
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Uw specialist in houtbewerkingen

Nam-weg 1  - 7948 NA  Nijeveen
T. 0522 - 85 55 77  M. 06 - 253 521 99
E. info@joshulstimmerwerken.nl

www.joshulstimmerwerken.nl

Jos Huls Timmerwerken is gespecialiseerd in het 
produceren van houten kozijnen, ramen en deuren 
voor zowel nieuwbouw, verbouw en renovatie. 
Ook maken wij (geprofileerd) lijstwerk, ambachtelijk 
restauratiewerk en houtsnijwerken.

Wij beschikken over een eigen werkplaats waar kozijnen, 
ramen en deuren op maat gemaakt worden. 
Dit kan naar wens behandeld worden in onze spuiterij.

Wat kunnen wij voor u verzorgen:
l Kozijnen, ramen en deuren  l  Alle voorkomende houtwerking in de 
bouw  l  Lijstwerk, profileerwerk en balustrades  l  Interieur kasten en 
aftimmerwerk  l  Behandeling van hout in onze spuiterij 
 l  Inbraak-preventie aan uw woning volgens PKVW.

Autobedrijf Matter Meppel 
uw Renault- en Dacia dealer 

voor 
Meppel, Steenwijk, Staphorst e.o. 

Tot ziens in onze showroom! 

RENAULT 

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

BESTE BEWONERS VAN NIJEVEEN,

Enige maanden geleden (sinds 01-01-2017) ben ik uw wijkagent geworden.
 
Graag wil ik me dan ook aan u voorstellen:

Ik ben Judith Bakker, 37 jaar oud, getrouwd en sinds 1999 werkzaam bij de 
politie. Destijds ben ik begonnen in de omgeving Veenendaal, later ben ik in 
de stad Utrecht gaan werken en vervolgens  zijn we verhuisd naar het mooie 
Drenthe en ben ik geplaatst in Meppel. De laatste 5,5 jaar heb ik gewerkt als 
wijkagent in Zuidwolde (gem. Drenthe). Een mooie wijk, waar ik met veel plezier 
gewerkt heb. Op zoek naar een nieuwe uitdaging kreeg ik nu de kans om Erik 
Roenhorst te vervangen als wijkagent in de wijk Haveltermade/ Nieuwveense 
landen/ Nijeveen.

Als wijkagent fungeer ik als contactpersoon tussen u en de politie-organisatie. 
Mijn taken zijn o.a.: signaleren van problemen, adviseren van burgers en netwerkpartners en soms ook 
mijn collega’s, aanpak  van sociale problemen, bemiddelen bij conflicten, aanpak van overlast/criminaliteit, 
samenwerken en contacten onderhouden met interne en externe partners zoals bijvoorbeeld de gemeente, 
hulpverleningsorganisaties enz. 

Mocht u vragen hebben, advies willen of gewoon eens van gedachten willen wisselen over iets wat speelt 
in uw wijk, dan hoop ik dat u contact met mij opneemt.

Ik ben bereikbaar via telefoonnummer 0900-8844 of via email: Judith.Bakker@politie.nl. 

Met vriendelijke groeten,

Judith
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Een handdruk zo warm, even een arm om je heen.
Zoveel liefde en steun is ons gegeven.
Een kaart, brief of bloemen, wat het ook zij,
was voor ons een troost in deze moeilijke tijd.
Het geeft moed en kracht om verder te leven.

De vele reacties na het overlijden van mijn man 
en onze vader

Albert Spijkers
hebben ons erg goed gedaan.
Onze hartelijke dank.

Hennie Spijkers-ter Heide
Annelie en Jos

Nijeveen, juni 2017Het Noteboompje.nl

BUREAUACCESSOIRES

Vaderdag!
Afhalen? Bestel online 
en haal je bestelling op 
bij Drukkerij Kleen

Schoonheidsinstituut                                   IPL ontharing 
Acne behandelingen               Elektrisch ontharen 
Massages         Huidverbetering 
Zonnestudio                    Bijouterie 
 
 

 
SPECIAAL VOOR MANNEN 

 

EEN MANNEN BEHANDELING: 
 

* een verkwikkende Sportmassage 
* of een Gezichtsbehandeling van een half uur 
* en .. een ONWEERSTAANBAAR CADEAU 
* slechts € 32,50 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
PS Wij hebben ook cadeaubonnen  
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Agenda
13 juni De Molen nr. 12
13 juni Fietsavond Vrouwen van Nu vertrek 19.00 uur bij de molen
14 juni Vrouwen van Nu; Boottocht te Kalenberg - vertrek 10.00 uur vanaf De Schalle
15 juni Opening Nostalgische kinder- en poppenwagen museum - Binnenveen 2a
15 juni Fietsavond Passage vertrek 19.00 uur bij De Schalle
16 t/m 20 juni Feestweek Nijeveen 
17 juni  Open Atelier Hillie Knol - J. Nijmeijerlaan 8,  Nijeveen i.s. m. Grenzeloos Ambachtelijk. Mogelijkheid om 

tegen vergoeding en onder begeleiding te komen schilderen - van 11.00 -17.00 uur
18 juni Open Atelier Hillie Knol i.s.m. Grenzeloos Ambachtelijk - 11.00-17.00 uur
20 juni Jaarmarkt ‘Heel Nijeveen beleeft het!’ 
27 juni De Molen nr. 13
30 juni Afscheidsreceptie twee Nijeveense huisartsen - De Schalle - 15.00-18.30 uur
  1 juli  Open Atelier Hillie Knol - J. Nijmeijerlaan 8,  Nijeveen. Mogelijkheid om tegen vergoeding te komen 

schilderen in het atelier. - 11.00-17.00 uur
 2 juli Open Atelier Hillie Knol - 11.00-17.00 uur
11 juli De Molen nr. 14
25 juli De Molen nr. 15 - laatste Molen voor de zomerstop
  5 sept. De Molen nr. 16
  5 sept. Zonnedagtocht
  9 sept. Izakje de Vries wandeltocht - start vanaf de molen - tussen 9.00 en 10.30 uur

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

 

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

Verzekeringen, hypotheken, pensioenen!

Onduidelijk, onoverzichtelijk, prijzig, vragen? 

Bel of mail ons. 
Misschien wel uw beste besluit dit jaar.

Kwaliteit is soms dichterbij dan u denkt!
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boerderij
jeanie’s

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.

Ook bij ons verkrijgbaar zakken 
aardappelen van 10 en 25 kg.

zuivelmanden • aardappelen • zuivel • ijs

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

Doe de TestamentTest

Uw testament up to date?

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

KOERSBAL

De laatste koersbalmiddag was op 25 april 2017 en wij mochten op de Jaarvergadering van 9 mei 2017, die 
deze keer weer werd gehouden in De Schalle, daar ook de prijzen uitreiken van het seizoen 2016/2017.
Uitslag dames: 1e prijs Mevr. T. Hamberg met 551 punten; 2e prijs Mevr. A. v.d. Linde met 503 punten; 3e 
prijs Mevr. J. Lok met 414 punten.
Uitslag heren: 1e prijs Dhr. P. Appelo met 515 punten; 2e prijs Dhr. W.J. Smit met 498 punten; 3e prijs Dhr. 
J. Winters met 497 punten. 
De poedelprijs is voor de twee dames Mevr. M. Huizinga en Mevr. R. Toet elk met 245 punten en voor de 
Heer J. Slagter met 323 punten.
Hierna kregen wij een heerlijk nasi- en bamibuffet! Het nieuwe seizoen begint weer op 5 september 2017. 
Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom!

Bestuur ‘Koersbal Nijeveen’

Meppel

De Putstoel 2

Staphorst

Ebbinge Wubbenlaan 9A

info@kisjes-slijterijen.nl 

kisjes-slijterijen.nl

proef, 
geniet & 
beleef

ADV Kisjes Molen 85x123-ZW-incl.adres.indd   2 11-09-16   21:25
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VERHALEN OVER HET LEVEN ACHTER TRALIES IN BIBLIOTHEEK MEPPEL 

Op donderdag 15 juni van 19.30 tot 21.30 uur vertelt Henk Dillerop in de bibliotheek Meppel over het 
leven in de gevangenis. 
Ruim veertig jaar leven en werken in de wereld van moordenaars, verkrachters, overvallers, drugshande-
laren, fraudeurs en brandstichters als rechercheur en gevangenisdirecteur en al vijftien jaar actief in de 
wereld van kunst en cultuur.
Die beide werelden laat Henk samenvloeien in een letterlijk ‘boeiend’ en indringend verhaal over het leven 
binnen de muren van een gevangenis. Bijzondere verhalen op humorvolle wijze verteld over: (levens)lang-
gestraften die trainen met honden en bekende acteurs, verlof en werken, vader-kind contacten, macht en 
onmacht en emotionele verhalen over de kronkelige weg van herstel tussen daders en slachtoffers.
Iedereen krijgt ruimschoots de kans die vraag te stellen, die hij of zij altijd al had willen stellen over het 
gevangenisleven. 
Aanmelden voor deze avond kan in de bibliotheek, telefonisch (088-0128480) en per e-mail: 
info@biblionetdrenthe.nl. De toegangsprijs bedraagt € 3 voor leden en € 5 voor niet-leden van de bibliotheek.

VERKIEZINGSCAMPAGNE ZATERDAG 17 JUNI INZAKE KOMENDE PRESIDENTSVERKIEZINGEN 

Nijeveen - Donald J. Trump en zijn gevolg zullen Nijeveen aandoen om kiezers te winnen voor de naderende 
presidentsverkiezingen van het jubilerende “Krulekoare” team. 

Naast zijn neventaken als Amerikaanse president ziet de geboren New Yorker genoeg tijd om de bekende 
en beruchte vriendengroep te leiden voor hun 10-jarig bestaan. De Krulekoare is blij verrast met de deel-
name van Trump in Nijeveen. 

Stipt om 10.30 uur zal Donald J. Trump beginnen met zijn campagne door de verschillende wijken van 
Nijeveen met tussendoor enkele toespraken.

W&WW&W
Het adres voor:

* schilder- en sauswerkzaamheden 

* goten schoonmaken

* trespa schoonmaken
* klussen in en om het huis

* reinigen van stoepen met hoge druk

Laat ook uw zonnepanelen
goed en betrouwbaar 

schoonmaken
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* ramen schoonmaken

Raadhuislaan 30, Nijeveen
Tel. 0522 - 491 134

06 - 4845 8935 / 06 - 250 60 194info@wenwglazenwassersnijeveen.nl

Gezamenlijk meer dan 
75 jaar ervaring in uitvaarten. 

0522-281878 
DAG EN NACHT BEREIKBAAR 

WASSINK 
Uitvaartverzorging -- -, 

De uitvaartverzorger voor Meppel en omstreken 

Zomerdijk 9A 7942 JR Meppel 
e-mail: cc.wassink@hetnet.nl www.wassink-uitvaart.nl
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Nijverheidsweg 10
7948 NE  Nijeveen

T 0522 49 26 80
F 0522 49 26 74

info@kroesnijeveen.nl
www.kroesnijeveen.nl

SVN’69 JO11-1G VEROVERT DE ZWALUWEN JEUGDBEKER KNVB

SVN JO11-1G heeft zaterdag 10 juni 2017 (clubgeschiedenis geschreven) een zeer bijzondere prestatie ge-
leverd door op sportpark Meerdijk in Emmen beslag te leggen op de Zwaluwen jeugdbeker JO11 Groep 2 
KNVB Noord.
SVN JO11-1G, uitkomend in de 2e klasse, won dit seizoen alle bekerwedstrijden en wist zich van de 548 
teams in deze poule samen met Grijpskerk, Woudsend en Opende te plaatsen voor de finaledag. Afgelo-
pen zaterdag 10 juni 2017 is het team om 8.15 uur met een volle bus van Ten Heuvel Tours afgereisd naar 
sportpark Meerdijk in Emmen. Daar hebben zij het in een halve competitie met wedstrijden van 2 x 12,5 
minuten tegen de tegenstanders opgenomen.  
Winst op zowel Opende (2-0) als Woudsend (7-1) en een gelijkspel tegen Grijpskerk (0-0) bleken rond de 
middag genoeg te zijn om de felbegeerde beker in de wacht te slepen en zodoende clubgeschiedenis te 
schrijven. Nooit eerder is het een jeugdteam van SVN’69 gelukt deze beker te bemachtigen. SVN’69 is dan 
ook heel erg trots op deze spelers en staf!
SVN’69 JO11-1G bestaat uit Arie Boerman (trainer/coach), Rick Keizer (trainer), Demi Geelkerken, Jaro Schol-

tus, Dylan Woestman, Stijn Drost, Thomas Brand, Boaz van 
der Zee, Fernando Manzoli, Thomas Berger, Tara Flierman 
en Hidde Hingst.

De weg naar de finaledag in Emmen:
 -27/8/16 poule: Olde Veste JO11-3 - SVN’69 JO11-1G (0-8)
- 10/9/16 poule: SVN’69 JO11-1 - VHK JO11-1G (9-1) 
- 14/9/16 poule: Ruinerwold JO11-2 - SVN’69 JO11-1G (4-16) 

- 22/10/16 ronde 1: FC Meppel JO11-1 - SVN’69 JO11-1G (1-8)
- 19/11/16 ronde 2: SVN’69 JO11-1 - Havelte JO11-1G (9-1)
- 3/12/16 ronde 3: SC Veenwouden JO11-1 - SVN’69 JO11-1G (1-10)
- 18/2/17 tussenronde: SVN’69 JO11-1 - Germanicus JO11-1G (4-2)
- 25/3/17 ronde 4: SVN’69 JO11-1G - Pesse JO11-1: (3-1)

- 29/4/17 1/4 finale, Elim JO11-1 - SVN’69 JO11-1G (2-7) 
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Schuurmansweg 6
7948 NM  Nijeveen
Tel. 0522 - 49 13 54
Mob. 06 - 54 39 35 06

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

www.pietbouwknegt .n l

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Ontwerp en opmaak

Digitaal en XXL printen

Fullcolour drukwerk

Huisstijl drukwerk

Gepersonaliseerd drukwerk

Textieldruk en Borduren

Belettering

Websites

Noteboomstraat 68

7941 XA Meppel

T 0522 255 449

E drukkerij@kleen.nl www.kleen.nl

ELKENAIN

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

DRIE MEDAILLES VOOR DE JEUGDRIJDERS VAN SKEELERCLUB NIJEVEEN
Het NK inline-skaten in Heerenveen en Wolvega heeft voor de jeugdrijders van 
de Skeelerclub Nijeveen 3 medailles opgeleverd. En voor de eerste keer in de 
geschiedenis een Nederlands kampioen bij de jeugdrijders. Lisan van der Linde 
uit Wanneperveen won goud op de ‘one lap’. 
Het toernooi begon vrijdag in Heerenveen waar in twee dagen het piste toernooi 
werd afgewerkt. Op de afsluitende dag in Wolvega werden de wegafstanden ver-
reden. Lisan van der Linde liet op de eerste dag gelijk zien dat ze op tijd hersteld 
was van haar voetblessure om mee te doen voor de prijzen. Dat resulteerde in een 
tweede plaats op de 300 meter sprint voor de eerstejaars kadet. Zondag plaatste 
ze zich samen met Fleur Huls uit Nijeveen voor de finale one lap. Een spannende 
wedstrijd waarin Fleur gelijk de koppositie wist te pakken, maar dat net niet vol 
kon houden tot de finish, waardoor ze vierde werd. Lisan kon juist op het laatste 
rechte eind haar tegenstanders inhalen en pakte haar eerste Nederlandse titel. 
Ook op de langere afstanden was er succes voor de meisjes in deze categorie. 
Een mooie 6de plaats voor Noor Nijland (Meppel) op de puntenkoers op de piste 
in Heerenveen. En Lotte Veenstra (Meppel) wist een 4de plaats te behalen op de 
afvalkoers. De puntenkoers op het wegparcours in Wolvega was een zware wed-
strijd met een stevige wind. En dan is Lotte Veenstra op haar best. In het tweede 
deel van de wedstrijd wist ze voldoende punten bij elkaar te rijden voor de tweede plaats. Een prachtige 
beloning voor het harde werken. 
Ook voor de senioren een aantal mooie uitslagen. Martijn de Boer uit Nijeveen behaalde de 8ste plaats op 
de afvalkoers. Een knape prestatie in een veld met toppers als Chrispijn Ariens en Ingmar Berga. Gerline 
Crediet eindigde op de 6de plaats op de afvalkoers op de piste en op de punten/afval wist ze een medaille 
te halen. Ze pakte het zilver achter Elma de Vries.  Janita Willems-Crediet werd 7de op de puntenkoers. De 
zusjes Crediet uit Nieuwleusen zijn beide trainster van de skeelerclub in Nijeveen en trainen ook zelf meer-
dere keren per week op de baan in Nijeveen. Ook toppers als Ingmar Berga, goed op de puntenkoers, en 
Remon Kwant, goud op de 1000 meter en meerdere medailles op de sprintafstanden, zijn lid van de club in 
Nijeveen, zodat ze regelmatig kunnen trainen op deze prachtige baan. Elma de Vries uit Meppel heeft laten 
zien dat ze nog steeds tot de absolute top behoord. Ze won goud op alle lange afstanden. 
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DE MOLEN 

WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN
17/18 juni Dokter Westerbeek
25/25 juni Dokter Nijstad-Moes

Dorpsstraat 149

7948 BP NIJEVEEN 

Tel: 0522 492967 

of 06 53 961 998

Voor:

• Nieuwbouw

• Reparatie

• Onderhoud

• Alg- & mosbestrijding

• Aanbrengen schroefdakplaten

www.rietdekkersbedrijfrenebouwknegt.nl

Dienstdoende huisarts: 0522 - 49 12 24

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.

www.kolderveen.nl

Kolderveen 50, 7948 NK  NIJEVEEN
M 06 54 93 76 21  T 0522 49 13 78  F 0522 49 28 47
E info@loonbedrijf-altena.nl

Uw adres voor:

.  Hout zagen, snoeien en snipperen

.  Stobben frezen

.  Grondverzetwerkzaamheden

.  Aanleg en onderhoud van riolering

.  Oogstwerkzaamheden 

.  Voederwinning

.  Slootonderhoud

.  Mestverwerking

.  Graslandvernieuwing

.  Uitgraven bouwkavels
 
Staat er iets niet bij?
Vraag ernaar, wij helpen u altijd!


