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De volgende Molen verschijnt op 1 mei 2018.
Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk
dinsdag 24 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

NIJEVEEN VIERT KONINGSDAG 2018 BIJ DE MOLEN
‘Volop activiteiten voor jong en oud
De Oranjevereniging Nijeveen heeft samen met het Landbouwcomité een gevarieerd programma samengesteld om Koningsdag in Nijeveen te vieren. Vanaf 13.00 uur zijn er rondom ‘De Sterrenberg’, in het hart
van het dorp, allerlei activiteiten georganiseerd. Voor iedereen is er wat te beleven.
Nieuw dit jaar is dat iedereen tweedehands koopwaar aan kan bieden op de rommelmarkt. Jong en oud.
Er kan op een pony worden gereden en er staat een springkussen voor de kleinsten klaar. Voor de oudere
jeugd, en voor iedereen die ook maar een poging wil wagen, wordt er bierkrat gestapeld en gedart met
hooivorken. De Kop van Jut staat klaar en wie durft een ritje te wagen op de Rodeo-stier?
Een spectaculair programma waarbij natuurlijk ook een hapje en drankje kan worden genuttigd. De liveband McBalls zet ‘s middags Nijeveen op z’n kop. De zes eigenzinnige, volbloed rockers maken er een
geweldig feest van. Iedereen is van harte welkom om Koningsdag 2018 in Nijeveen te vieren. Feest je mee?

MACKAYSCHOOL IN ACTIE
Vijftien leerlingen van de Mackayschool in Meppel (school voor zeer moeilijk lerenden) gaan 30 mei de beroemde Alpe d’Huez beklimmen. Om deze
ultieme uitdaging voor de leerlingen met een beperking te financieren
werd vrijdag gestart met een speciale bidon-actie. Dat ging vanzelfsprekend op de fiets!
Het peloton maakte er een mooi trainingsrondje van; gestart bij thuisbasis
Mackayschool werden via IJhorst, Staphorst en Nijeveen, met een flinke
voorraad Mackay-bidons in de fietstas en onder de snelbinders, achtereenvolgens alle basisscholen van openbaar onderwijsorganisatie Promes
voorzien.
Vanaf maandag zijn ze te koop (vijf Euro) op de scholen. Op 17 april is in
de school aan de Colijnstraat de volgende actie. Dan is er een kunstveiling
(19.30 uur) van door de leerlingen gemaakte kunst.

Lute Bijker

Lute Bijker

Griftestuk 33 | 7948 AH Nijeveen | 06 - 50 20 40 08
www.lutebijkerbouw.nl | info@lutebijkerbouw.nl

Griftestuk 33 | 7948 AH Nijeveen | 06 - 50 20 40 08
www.lutebijkerbouw.nl | info@lutebijkerbouw.nl
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Het afleveren van de bidons vormde
natuurlijk een mooi trainingsrondje
voor de Mackay-leerlingen

DE MOLEN

Van Beek
Schilderwerken

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

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

Tot ziens in onze showroom!

Tel. 06-16511943
Tel. 0522-750545
E-mail: info@kvanbeekschilderwerken
Website: www. kvanbeekschilderwerken.nl

RENAULT

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

UITNODIGING KERKCAFÉ
donderdag 26 april - 20.00 uur - Gereformeerde Kerk Nijeveen
Wat is jouw beeld van God?
Zolang de mensen bestaan, hebben ze zich al een beeld gevormd van God en Goden, en dit zal ook altijd
zo blijven. Het juiste beeld bestaat niet, ieder heeft zijn eigen persoonlijke Godsbeeld.
Dit is mede bepaald door je opvoeding en levenservaringen. Ook heeft een kind vaak een heel ander beeld
van God dan een volwassene. Heb je een positief beeld van God dan wil je er ook wel in geloven, maar bij
een negatief beeld wordt dit misschien wel lastig.
Iedereen die nieuwsgierig is naar het Godsbeeld van een ander, of zijn eigen beeld wil delen met anderen, willen we uitnodigen voor deze Kerkcafé avond. Of we nu kerkelijk zijn of niet, wij zijn toch allemaal
opgegroeid in deze samenleving waar vroeger de kerk een meer invloedrijke rol had dan nu, maar waar
de naam ‘God’ niet meer weg te denken is. En neem ook eens een goede buur of vriend mee, we hebben
vast veel met elkaar te delen.

Marktstraat 4
7941 KR Meppel
Tel. 0522 23 01 73
www.birukai.nl
• Timmerwerk
• Nieuwbouw - Verbouw

Jeannet Botter

• Onderhoudswerk - Renovatie
• Verkoop van bouwmaterialen

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

w w w. p i e t b o u w k n e g t . n l
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Praktijk voor
HSP-begeleiding, coaching
en training beelddenkers

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

Kijk voor meer informatie op de website:
www.mille-pattes.nl
Ike Piest-van der Ree
gecertificeerd HSP begeleider

Wie aanpakt,
zal genieten!

Praktijk voor HSP-begeleiding & coaching
weidelint 26
7948 cg nijeveen

t 0522 49 06 63
m 06 101 631 98

info@andrehopman.nl
+316 54 32 64 05

e ike@mille-pattes.nl
i www.mille-pattes.nl

Energieweg 3, Nijeveen
www.andrehopman.nl

Fantastisch wonen aan een vennetje op slechts 10 kilometer van Nijeveen!

Berghuizen 6, Ruinerwold
Vraagprijs € 298.000,Vrijstaand wonen op een unieke locatie
met grote garage/loods van circa 50 m2 met een 1e verdieping

w w w. a a r n i n k m a k e l a a r s . n l

Tel. 0522 - 49 04 34

Bemiddeling in: woonhuizen, bedrijfsmatig o.g., taxaties
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Facials
Manicure
Pedicure
Massage
Visagie
Laserontharing
Waxen
Harsen
Salon99 Skin Care
T 0522 853809
Woldstraat 40 info@salon99.nl
7941 LK Meppel www.salon99.nl

HISTORISCHE VERENIGING NIJEVEEN
De HVN heeft een werkgroep Tijdslijn die al meerdere films en presentaties hebben gemaakt o.a. ‘Nijeveen
uit moeras ontstaan’, 100 jaar zuivelfabriek en ‘Van handwerk tot volledige mechanisatie’.
Recent is de Dorpsfilm Nijeveen 2016 met als thema ‘Vandaag is morgen verleden tijd’ gepresenteerd.
De werkgroep blijft actief en heeft nu het thema ‘Kijk op de Wijk’ bedacht.
Omdat nu al woonwijken zijn of worden afgebroken is er de mogelijkheid om bestaande woonwijken
digitaal vast te leggen om later op terug te kunnen kijken.
Dit kunnen we doen met eigen apparatuur en mensen vanuit de werkgroep.
Hiermee brengen we alle straten van de desbetreffende Wijk in beeld zowel op de grond als vanuit de
lucht, afgewisseld met interviews.
We stellen het op prijs dat vanuit de woonwijk reacties komen met leuke anekdotes, belevenissen of bijzondere verzamelingen.
De eerste woonwijk zal plan Noord zijn, vanaf Schuurmansweg t/m Rembrandtstraat.
Planning, bij geschikte weersomstandigheden op een avond van 14 tot 20 mei tussen 18.00 tot 21.00 uur.
Cameraman is Harry Manden (groene hesje), interviewster Wilma van den Dolder en begeleider Harm Tibben.
Harm heeft in de Karspelstraat gewoond, maar nu al vanaf het begin in het Binnenveen.
Wij rekenen op een fijne medewerking van de bewoners, om deze woonwijk goed in beeld te brengen.
Reacties naar Arend Tissingh tel. 06-10738886 of mail a.tissingh@kpnplanet.nl.

OPROEP VOOR HOBBYISTEN EN KUNSTENAARS
Herfstrondje Nijeveen is zich aan het voorbereiden voor 6 en 7 oktober 2018. Ben jij een hobbyist of heb
je een atelier?
Dan nodigen wij je graag uit om op 23 mei 2018, 20.00 uur in De Schalle voor onze eerste vergadering. Laat
je deze avond informeren en inspireren!
Ben je geïnteresseerd dan kun je contact opnemen met herfstrondje@gmail.com
In dit weekend kun je een rondje maken per fiets of met de auto, langs verschillende locaties, langs deelnemers, atelier of huis. Onder het motto: “Volg de oranje pompoen, in Nijeveen is van alles te doen!”
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NIEUWS VANUIT DE DORPSVERENIGING
Algemene ledenvergadering 11 april 2018
We kijken terug op een geslaagde avond met een grote opkomst. We hebben
een presentatie gegeven van onze activiteiten de afgelopen jaren. Tijdens de
rondvraag is er aandacht geweest voor de zaken die op dit moment spelen in
het dorp. Het gaat hier vooral om zaken betreffende het groenonderhoud en de
veiligheid. Vanuit de dorpsvereniging brengen we deze punten onder de aandacht
bij de gemeente. Verder hebben wij afscheid genomen van ons bestuurslid Helen
Bijker. Wij bedanken haar voor de bijdrage de afgelopen 4 jaren.
Onze gastspreker was deze keer onze huisarts Anne Nynke Nijstad-Moes.
Over verleden, heden en vooral de toekomst van de praktijk in Nijeveen.
Zij heeft foto’s getoond vanaf de start van de praktijk en ons meegenomen in de plannen voor het bouwen
van een nieuwe praktijk in Kolderveen.
Afstemming met de wijkagent Judith Bakker.
Wij hebben regelmatig afstemming met onze wijkagent, nemen door wat er speelt in Nijeveen en delen
dit graag in De Molen. De laatste tijd komen er klachten binnen over honden.
Honden….
Velen van ons hebben er een positieve associatie mee; gezelligheid, plezier, trouw, een kameraad, deel van
het gezin. Het wil helaas ook wel eens anders zijn. Dit kan gebeuren wanneer een hond onder de aandacht
van zijn baas ontsnapt. In zo’n geval is het een ongelukje, een pechgeval. Vaak zal dit eenmalig zijn en de
hondenbezitter doet er vervolgens alles aan om dat in de toekomst te voorkomen. In sommige gevallen
zou een hondenbezitter meer kunnen doen om overlast en zelfs gevaar voor de omgeving te voorkomen.
Het baasje ziet het probleem dan niet zo (of wil dat niet zien). Kijkt alleen naar de voordelen die zijn (of
haar) hond hem biedt en negeert de soms irritante of ronduit nare gevolgen die zijn viervoeter op z’n
omgeving heeft.
We hebben het dan over een hond die vaak en langdurig blaft, regelmatig zijn behoefte doet op plekken
waar de buurt dat niet prettig vindt of te pas en te onpas los loopt, wat overlast of zelfs gevaar voor omwonenden of andere honden(bezitters) veroorzaakt. Ook het laten loslopen van honden in weilanden kan
problemen veroorzaken zoals ziekte onder het vee.
Van de pechgevallen horen wij zelden wat. De meeste mensen hebben daar wel begrip voor.
Over die andere honden horen we wel regelmatig. Bij die hondenbezitters vragen wij ons wel eens af of
ze denken dat de verantwoordelijkheid voor hun hond vrijblijvend is.
En voor die mensen volgt hieronder nog even een opsomming uit de Algemene Plaatselijke Verordening
van de gemeente Meppel waarin de plichten van een hondenbezitter zijn vast gelegd.
Loslopen
1. Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven of te laten lopen:
a. binnen de bebouwde kom op de weg zonder dat die hond aangelijnd is;
b. op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak
of speelweide of op een andere door het college aangewezen plaats;
c. op de weg zonder voorzien te zijn van een halsband of een ander identificatiemerk dat de eigenaar of
houder duidelijk doet kennen.
(De verboden genoemd in het eerste lid onder a en b gelden niet voor zover de eigenaar of houder van een
hond zich vanwege zijn handicap door een geleidehond laat begeleiden en de hond als zodanig aantoonbaar gekwalificeerd is of indien een eigenaar of houder van een hond deze aantoonbaar gekwalificeerd
opleidt tot geleidehond.)
Lees verder op de volgende pagina
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Vervolg Nieuws vanuit de Dorpsvereniging
Verontreiniging
1. De eigenaar of houder van een hond is verplicht ervoor te zorgen dat die hond zich niet van uitwerpselen ontdoet:
a. op een gedeelte van de weg dat bestemd is of mede bestemd voor het verkeer van voetgangers;
b. op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak
of speelweide;
(De strafbaarheid wegens overtreding van het in het eerste lid gestelde gebod wordt opgeheven indien de
eigenaar of houder van de hond er zorg voor draagt dat de uitwerpselen onmiddellijk worden verwijderd.)
Gevaarlijke honden
1. Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven of te laten lopen op
of aan de weg of op het terrein van een ander:
a. anders dan kort aangelijnd (lijn niet langer dan 1.50 mtr) nadat het college aan de eigenaar of de houder
heeft bekendgemaakt dat het die hond gevaarlijk of hinderlijk acht en een aanlijngebod in verband met
het gedrag van die hond noodzakelijk vindt;
b. anders dan kort aangelijnd en voorzien van een muilkorf nadat het college aan de eigenaar of de houder
heeft bekendgemaakt dat het die hond gevaarlijk of hinderlijk acht en een aanlijn en muilkorfgebod in
verband met het gedrag van die hond noodzakelijk vindt.
Wil dit zeggen dat wij achter iedere loslopende hond aanjagen en nu alle hondenbezitters dagelijks vragen
hun opruimmiddel te tonen? Uiteraard niet.
Maar daar waar klachten zijn (en die zijn er in Nijeveen!) kan het dus zijn dat wij, maar ook de handhavers
van de gemeente, controleren op naleving van deze regels.
Dit zodat het voor iedereen prettig leefbaar blijft.

ALZHEIMERCAFE MEPPEL - WOENSDAG 18 APRIL
Vastleggen van je wensen - Wat kan je wettelijk regelen
Dit thema staat centraal in het Alzheimercafé van 18 april.
Bart Lever notaris bij Lever Netwerk Notarissen zal uitleggen hoe de wettelijke regelingen werken. Wat is
belangrijk om tijdig juridisch en financieel te regelen wanneer jezelf of je naaste niet meer kan beslissen.
Samen met de notaris gaan we hierover praten.
Waar? Cultureel Centrum De Plataan, Vledderstraat 3 in Meppel, tel. 085-2731412. U kunt ook naar binnen
aan de Marktstraat 27 (zijde bibliotheek)
Hoe laat? Het café is open vanaf 19.30 uur, het programma begint om 20.00 uur en duurt tot 21.30 uur.
De toegang is gratis.
Organisatie - Het Alzheimercafé Meppel is een samenwerkingsproject van Alzheimer Nederland met Vrijwilligers, Stichting Icare, Zorgcombinatie Noorderboog, Stichting de Stouwe en Welzijn Mensenwerk

DUO FIETS STICHTING WELZIJN OUDEREN NIJEVEEN
De winter is voorbij en de tijd dat we de fiets pakken komt met rasse treden naderbij.
Deze fiets, vanuit het aanjaagfonds, geschonken aan SWON is bestemd voor jongeren en ouderen in Nijeveen die om welke reden dan ook niet meer alleen kunnen fietsen.
Met deze fiets kan afhankelijk van de ondersteuning 35 tot 45 kilometer worden gefietst.
Coördinator namens SWON is Aafke Bouma, zij heeft ondertussen met de vrijwilligers gefietst en zal samen
met de vrijwilligers het uitlenen en begeleiden regelen.
Telefoonnummer: 06-21497902
U kunt op dit nummer doorgeven op welke datum, dagdeel en tijdstip u de fiets wilt gebruiken.
De fiets gebruiken is mogelijk op vele manieren; als fietser met iemand die het moeilijk zelf kan, u kunt
zelf niet of moeilijk fietsen en u wilt graag fietsen met familie of kennissen, of u kunt moeilijk fietsen en
u wilt graag een vrijwilliger mee. Bij het bespreken van de fiets dit graag doorgeven.
Op het moment dat u de fiets gaat ophalen worden er verdere instructies gegeven.
Voorlopig kan er gratis gebruik worden gemaakt van de fiets.
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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.

Jan Bouwknegt

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.

Dorpsstraat 4
Nijeveen
www.jaboschilderwerken.nl

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

www.joshulstimmerwerken.nl

Agenda
17 april
18 april
19 april
20 april
21 april
21 april
21 april
21 april
23 april
26 april
28 april
5 mei

Welzijn Ouderen organiseert een E-Bikedag - De Schalle - 9.30-12.15 uur
Wereldfietser/auteur Frank van Rijn vertelt - De Schalle - 19.30 uur
Vrouwen van Nu, Mariska Seegers over "Seegers Ontzorgt" - De Schalle - 20.00 uur
Film Retour en Bourgogne, Dorpshuis De Schalle. Aanvang: 20.00 uur
Grote boeken- en platenmarkt (35.000 st.) - Herv. Kerk Nijeveen - 10.00-15.00 uur
Opening Hondencentrum Ruinerwold - Oosteinde 46 - 11.00 uur
SCN 1 - SVN’69 1 - 14.30 uur
Dorpsbingo - De Schalle - zaal open 19.30 uur en start om 20.00 uur
Optreden acc.vereniging Musetta - 't Kerspel, Nijeveen - 19.00-21.00 uur
Kerkcafé - Geref. kerk Nijeveen - 20.00 uur
DOS’46 1 - Dalto/Klaverblad 1 - Sportpark Tussenboerslanden - 19.00 uur
Open Atelier Hillie Knol - J. Nijmeijerlaan 8, 7948 CB Nijeveen - 11.00-17.00 uur
Mogelijkheid om tegen vergoeding te komen schilderen in het atelier
6 mei
Open Atelier Hillie Knol - 11.00-17.00 uur - www.hillieknol.nl
12 mei
SVN’69 1- BSVV 1 - 14.30 uur
19 mei
OZC 1- SVN’69 1 - 14.30 uur
23 mei
Infoavond Herfstrondje - De Schalle - 20.00 uur
24 mei
Vrouwen van Nu, fietsmiddag - start 13.30 uur bij de molen
26 mei	Oldtimer Bromfietsclub Meppel e.o. toerrit van ongeveer 80 km - Opstapplaats bij “De Toekomst”,
Steenwijkerstraatweg 10, Meppel - Starttijd van 11.00-11.45 uur
26 mei
SVN’69 1 - Fit Boys 1 - 14.30 uur
26 mei
DOS’46 1 - DVO/Accountor 1 - Sportpark Tussenboerslanden - 19.00 uur
29 mei
Vrouwen van Nu, fietsavond - start 19.00 uur bij de molen
7 juni
Vrouwen van Nu, fietsmiddag - start 13.30 uur bij de molen
12 juni
Vrouwen van Nu, fietsavond - start 19.00 uur bij de molen
24-27 juli Fiets4Daagse
Elke dinsdag
Koersbal - De Schalle - 13.30 uur
	Klaverjassen en jokeren, georganiseerd door Welzijn Ouderen - biljartzaal De Schalle
Elke woensdag 	55+ gymnastiek - Sporthal De Eendracht - 09.00-10.00 uur
Elke woensdag	55+gymnastiek voor minder mobiele ouderen - Dorpshuis De Schalle - 10.30-11.15 uur
Elke woensdag 	Zingen met Crescendo - De Schalle - 19.30-21.30 uur
Elke vrijdag 	wordt er door Tonegido gezongen in het gebouwtje bij de kerk in Nijeveen - 13.30 uur
De vaste activiteiten van Stichting Welzijn Ouderen vinden plaats van september t/m april.
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OPTOCHT PALMPASEN 24 MAART 2018
Onder de muzikale begeleiding van Euphonia was het zaterdagmiddag 23 maart weer een mooi feestje
voor kinderen, begeleiders en toeschouwers. De fraaie zelfgemaakte palmstokken werden door de jongste kinderen van beide Nijeveense scholen in de optocht meegedragen en ze liepen in de maat achter het
Nijeveense muziekkorps aan.
Vertrek- en eindpunt was o.b.s. Commissaris Gaarlandt. Na afloop was er gelegenheid voor een versnapering
en konden de kinderen weer huiswaarts.
Al met al een leuke, geslaagde ochtend met speciale dank aan Euphonia.

WIJZIGING
Wij gaan verhuizen per 1 mei 2018. Echter voordat we naar onze definitieve woning kunnen, moeten we
tijdelijk onderdak zoeken op de Veendijk bij de appartementenboerderij De Veurdele van Marcel Luten. In
die tijd zijn we telefonisch alleen mobiel te bereiken op 06-20433916.
Rikus en Lammie van Essen

Gezamenlijk meer dan
75 jaar ervaring in uitvaarten.

proef,
geniet &
beleef
0522-281878
DAG EN NACHT BEREIKBAAR

WASSINK

Uitvaartverzorging

--

-,

De uitvaartverzorger voor Meppel en omstreken

Meppel

De Putstoel 2
0522 255923

Zomerdijk 9A 7942 JR Meppel
e-mail: cc.wassink@hetnet.nl www.wassink-uitvaart.nl
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info@kisjes-slijterijen.nl
kisjes-slijterijen.nl
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BOEKENMARKT EN BANANEN BIJ BARBARA
Zaterdag 21 april van 10 tot 15 uur is er weer boekenmarkt rondom de hervormde kerk in Nijeveen aan
Dorpsstraat 58.
We willen alle Nijeveners bedanken voor het eten van zoveel bananen….Hè?...Ja, mensen, dankzij uw
gezonde eetlust konden we weer beschikken over honderden bananendozen, gratis weggehaald bij de
Coop en andere supermarkten.
Die dozen hadden we hard nodig, want de nieuwe voorraad boeken bestaat uit ongeveer 35.000 stuks! Dat
betekent 1000 gevulde dozen! Een groep verschrikkelijk sterke vrijwilligers zet alles voor u buiten, rondom
de kerk en ook binnen in de kerk en in het jeugdgebouw. Een gigantische klus.
En dat alles om u van dienst te zijn op 21 april. Kom op tijd, want het mooiste spul is het eerste weg. En
weet u wat nu zo aardig is van deze (dertiende!) boekenmarkt? Wij kijken niet in de eerste plaats naar de
waarde van de boeken. Het meeste gaat weg voor ongeveer een euro per stuk. Dat is uw geluk. En als er
eens wat meer gevraagd wordt, dan is het boek dat zeker waard.
Sla uw slag en koop een voorraad in voor de komende zomer. De toegang is gratis. Wij zijn u dankbaar
voor de opbrengst die bestemd is voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen.
Tot ziens op 21 april a.s.
Wat we verder allemaal doen? Zie: www.stichtingbarbara.nl.

BV NIJEVEEN
Op het lentetoernooi in Wolvega hebben Leonie Stoof en Jasmine de Wildt zich in
de prijzen gespeeld. Leonie behaalde de 3e prijs en Jasmine de 4e.
7 april speelden enkele spelers van BV Nijeveen in Arnhem op het opentoernooi.
De volgende prijzen werden behaald. MD U17 voor Jarne Oostenbrug de 1e prijs
ME U17 de 2e prijs voor Jarne VD U17 voor Eline Scheffer en Maaike Agtersmit
de 1e prijs, VE U15 1e prijs
voor Eline (zie foto). Eline
maakte haar debuut op het
paastoernooi in Drachten bij
de senioren, in het vrouwen enkel klasse 6 won ze
de de 1e prijs. Een hele goede prestatie.
Ook op 7 april was er het DPC toernooi in Hoogeveen. Hier werden de volgende prijzen gewonnen,
enkel U11 2e Nienke van Gasteren, enkel U17 2e Iris
Bolding, dubbel U 15 2e Laura Klok en Alinda Kroeze,
dubbel U 17 Iris Bolding en Isa Dambrink (hier helaas
geen foto van).

URZO
WONINGINRICHTING
Damesmode
Slaapcomfort
PROJECTINRICHTING
Bedrijfskleding

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECTSTOFFERING
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Regenkleding

Noteboomstraat 7
Huishoudtextiel
7941tel.XD
Meppel
05220 - 61022
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

DE MOLEN
BESTE DORPSBEWONERS,
Verenigingen, zo ook SVN’69, krijgen door bezuinigingen te maken met minder subsidie vanuit gemeenten.
Een groot probleem, want ook wij willen als voetbalvereniging allerlei activiteiten door laten gaan, maar de
gebruikelijke kosten lopen ook gewoon door. Dus het bestuur dacht dat het mooi zou zijn om een aantal
vaste kosten van de club te verlagen. Iedere vereniging met een eigen clubgebouw heeft een flinke stroomrekening, maar de koeling, tap, frituur, koffiemachine, kantineverlichting en soms veldverlichting kunnen
niet worden gemist. We hebben daarom ook een energiescan laten uitvoeren en de uitkomst hiervan was
dat er op een aantal gebieden inderdaad verbeteringen mogelijk zijn om energie te besparen waardoor
op de (middel)lange termijn geld bespaard kan worden.
SVN’69 heeft onder de noemer DUURZAME ENERGIE een actie opgezet waarbij wij iedereen oproepen
om een zonnepaneel of een gedeelte van een paneel (kW) te doneren aan de vereniging. Iedereen kan
helpen bij de realisatie van deze zonnepanelen!! Supporters, (oud-) leden, leveranciers, bedrijven, familie/
vrienden van (oud-) leden, sponsoren en/of inwoners van Nijeveen kunnen voor € 250,- per paneel één of
meerdere zonnepanelen doneren. Uiteraard kunt u voor € 25,- ook 25 Wp (Wattpiek) doneren. Inmiddels is
het project gestart en sluit op 31 december ’18. Tijdens deze periode hangt er een groot bord in de kantine
met daarop afgebeelde zonnepanelen. Wekelijks zal hierop getoond worden welke zonnepanelen er door
wie zijn gedoneerd en wat de financiële stand is.
U doet toch ook mee? Iedereen die SVN’69 een warm hart toedraagt kan zich aanmelden door het inschrijfformulier op de pagina hiernaast of op onze website www.svn69.nl te gebruiken en te mailen naar
zonnepanelen@svn69.nl of contact op te nemen met één van de sponsorcommissieleden.
Hartelijk dank namens het bestuur van SVN’69.

TENTOONSTELLING COLLAGES IN KUNSTHUIS SECRETARIE
De komende drie maanden zal in de Secretarie aan de Hoofdstraat 22 de collagetechniek in de kunst te zien
zijn. Bijna 150 werken vertegenwoordigen de uiteenlopende werkwijzen waarmee de zeven exposerende
kunstenaars werken. Een collage wordt gemaakt door bij elkaar brengen, rangschikken en samenstellen
van (hergebruikt) materiaal tot een nieuw op zichzelf staand kunstwerk. Hoewel de techniek op zich al
veel langer bestaat, waren het met name Picasso en Braque die het vanaf 1907 tot zelfstandige kunstvorm
ontwikkelden in hun kubistische periode. Gastcurator en exposant Hans Emmelkamp nodigde 6 kunstenaars
uit die tot over de landsgrenzen bekend zijn, vanwege hun specifieke manier van werken. Bertus Halfwerk
(Blankenham) bewerkt in de natuur gevonden voorwerpen. Ron van der Werf (Apeldoorn) beschildert en
beplakt op expressieve wijze -in een beperkt kleurenpalet- hout en karton. Birgit Speulman (Jubbega) stelt
beelden samen op de computer. Marcel Prins (Jubbega) assembleerde een levensgrote interpretatie van een
schilderij van Jeroen Bosch. Het werk van Jens Thiele (Münster) geeft het knippen en scheuren pas prijs als
je heel goed kijkt en Mirjam Hagoort (Amsterdam) gebruikt collage van textiel, karton en inkt voor haar
architectuur interpretaties.
Geopend op di-zo van 13.00 tot 17.00 uur en do van 10.00 tot 17.00 uur tot en met 8 juli.
Kunsthuis Secretarie heeft kunsteducators Birgit Speulman (13 mei) en Diny Kiers (24 juni) bereid gevonden
workshops collage te geven. Op 13 mei, Moederdag, zijn enthousiaste deelnemers van 8 tot 88 jaar welkom.
Meer informatie op www.kunsthuissecretarie.nl.

FILM ‘RETOUR EN BOURGOGNE’ IN DORPSHUIS DE SCHALLE OP 20 APRIL
Op vrijdag 20 april wordt de film ‘Retour en Bourgogne’ vertoond in Dorpshuis De Schalle.
Jean verliet tien jaar geleden zijn geboortestreek Bourgogne om de wereld te ontdekken. Als zijn vader op
sterven ligt, keert hij terug naar zijn familie. Samen met zijn zus Juliette en zijn broer Jérémie probeert hij
de wijngaard van de familie gaande te houden. Na het overlijden van hun vader worden de drie gedwongen
keuzes te maken en beslissingen over de toekomst te nemen.
https://www.filmladder.nl/film/retour-en-bourgogne-2017
Deze film is de laatste van het filmseizoen 2017-2018 van Filmhuis
Nijeveen.
Het Filmhuis draait al 5 jaar films in Dorpshuis De Schalle en daarom
wordt in de pauze van de film een hapje aangeboden.
Aanvang: 20.00 uur. Entree: € 3,50
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INSCHRIJFFORMULIER DUURZAME ENERGIE
Bij SVN’69 is niet alleen het gras groen!!
Als vereniging zijn we steeds op zoek naar mogelijkheden om onze accommodatie
duurzamer te laten functioneren, met mede als doel de energiekosten te verminderen.
Zonnepanelen
De vereniging wil in eerste instantie op het dak van het clubhuis een fors aantal (62)
zonnepanelen plaatsen. In BespaarPartner uit Tuk heeft de vereniging een partner
gevonden om te investeren in een duurzame toekomst. Het doel van SVN’69 is om
jaarlijks tot 15000 kWh zelf op te gaan wekken met zonnepanelen. Het aanschaffen
van deze zonnepanelen brengt een behoorlijke investering met zich mee. Naast
subsidie die we hopen te krijgen, is er ook een donatieplan voor de zonnepanelen opgezet.
Actie
De club zet onder de noemer DUURZAME ENERGIE een actie op waarbij wij iedereen oproepen om
een zonnepaneel of een gedeelte van een paneel (kW) te doneren. Iedereen kan helpen bij de
realisatie van deze zonnepanelen. Supporters, (oud-) leden, leveranciers, familie/vrienden van (oud-)
leden, sponsoren en/of inwoners van Nijeveen kunnen voor €250,- per paneel één of meerdere
zonnepanelen doneren. Uiteraard kun je voor €25,- ook 25 Wp (Wattpiek) doneren. Op deze wijze er
op persoonlijke titel gedoneerd worden, maar kan er ook gezamenlijk als team, vriendengroep of
familie een zonnepaneel gedoneerd worden.
Vanaf nu start het project DUURZAME ENERGIE. Op 31 december ’18 sluit het project. Tijdens deze
periode hangt er een groot bord in de kantine met daarop afgebeelde zonnepanelen. Wekelijks zal
hierop getoond worden welke zonnepanelen er door wie zijn gedoneerd en wat de financiële stand
is.
Vul snel dit inschrijfformulier in en mail naar zonnepanelen@svn69.nl
of gooi het ingevulde formulier in de daarvoor bestemde bus die in de kantine staat!
Aantal zonnepanelen
(€250,- per paneel)

Aantal Wattpiek
(€25,- per 25 Wp)

Naam
Adres
PC + woonplaats
Telefoonnummer
Emailadres
Handtekening:

Plaats en datum:

…………………………..

………………………………….

Voor akkoord

Gelieve binnen 10 werkdagen het totaalbedrag ovv ‘zonnepanelen SVN’69’
overmaken op IBAN-nummer: NL31 RABO 0341808873
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Zuideinde 53, Meppel
(0522) 25 27 21 | info@lever.nl

www.lever.nl

KLEINE BIJDRAGE... GROOT VERSCHIL!
In de periode 1 april 2018 tot en met 30 juni 2018 kunt u drie maanden lang
uw statiegeld bij COOP Huisman doneren aan SVN’69. De opbrengst zal
volledig toekomen aan onze voetbalvereniging. En aan het einde van deze
inzamelactie verdubbelt Coop Huisman dit bedrag ook nog eens!
U kunt in de winkel heel eenvoudig uw statiegeld schenken door op de donatieknop te drukken of een statiegeldbonnetje in te leveren.
We hopen natuurlijk op een mooie opbrengst!
Namens het bestuur en alle leden

VLECHTEN VOOR MS
Op woensdag 4 april heb ik, Tamara Kamphuis, samen met 2
andere moeders een middag haren gevlochten op de Commissaris
Gaarlandt in Nijeveen.
Met als doel: geld inzamelen voor Maxime.
Maxime is een jonge vrouw van 28 jaar en ze heeft een ernstige
vorm van MS. Om een behandeling te krijgen, welke niet in Nederland word uitgevoerd, moet ze uitwijken naar het buitenland
(India, Zweden of Mexico). Echter, een behandeling in één van
deze landen kost heel veel geld, wat NIET vergoed wordt door
de Nederlandse zorgverzekeraars. Voor meer informatie en/of
online doneren kan via: https://maxtegenms.nl
Door middel van donaties probeert Maxime het grote bedrag
bij elkaar te krijgen.
Zo heb ik 2 weken een donatiebus op mijn werk gehad, maar ik wilde meer. En toen kwam deze actie tot
stand.
In goed overleg met de directeur, Johan Pekel, van de Commissaris Gaarlandt, mocht ik gebruik maken van
deze locatie. We hebben via Facebook en posters in het dorp reclame gemaakt voor deze actie. Al had ik
wat meer opkomst verwacht, we hebben toch een mooi bedrag bij elkaar gevlochten.
Bedankt Johan Pekel, Jacqueline Spijkerman en Anuska Trémour.

WIST U
* dat wereldfietser en auteur Frank van Rijn op woensdag 18 april a.s. in De Schalle vertelt over zijn vele reizen
* dat de aanvang is om 19.30 uur
* dat de toegang € 5,00 is, inclusief koffie/thee en iets lekkers
* dat kaarten verkrijgbaar zijn in het Servicepunt Bibliotheek Nijeveen en in de Bibliotheek Meppel
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TE KOOP

Boekenmarkt BARBARA
Zaterdag 21 april
op het terrein van de
hervormde kerk Nijeveen

Set winterbanden
met lichtmetalen velgen

Van 10 tot 15 uur

Petlas Snowmaster 225/55/17 101V
Zeer goede winterbanden

Gratis toegang

Keuze uit 35.000

boeken,
en als toegift
LP’s, CD’s en DVD’s.

Tel. 0522 259 877
b.g.g. 0522 255 449

Grijp uw kans.
Voor de prijs (één euro per boek
of misschien een enkele keer twee euro
of meer) hoeft u het zeker niet te laten.
Een hele zomer vol leesplezier
ligt in het verschiet!

Op zaterdag 21 april

MAXIMA OPENT NIEUW HONDENCENTRUM RUINERWOLD
In Ruinerwold wordt op zaterdag 21 april Het Nieuwe Hondencentrum Ruinerwold geopend. Het hondencentrum aan het Oosteinde
46 is eigendom van hondengedragstherapeut Maaike Aanraad.
Zij benadrukt dat het geen hondenschool is. Ze houdt zich vooral
bezig met honden die probleemgedrag vertonen. De naam van
het nieuwe hondencentrum wordt onthuld door ‘onze Maxima’.
Voor Maaike Aanraad is de opening van haar hondencentrum een
droom die uitkomt. “Mijn specialisme is het trainen van honden
die geen aansluiting vinden bij de diverse hondenscholen die er
al zijn. Ik werk voornamelijk één op één en mijn doel is honden
zo ver te krijgen dat ze wel weer in een groep zouden kunnen
trainen.” Volgens de eigenaar van het Nieuwe Hondencentrum
werken de meeste hondenscholen met lessen in groepsverband. “Maar drukke honden die niet bij de les te
krijgen zijn, angstige dieren die alleen maar wegkruipen en honden die agressief zijn, hebben iets anders
nodig. En dat bieden we hier”, vertelt Maaike Aanraad.
Maar er is meer dan privé-training. Er worden speelkwartiertjes gehouden zodat honden op een normale
manier met elkaar kunnen leren spelen. Er zijn hondenpuzzeluurtjes in de hondenspelotheek, een winkel
met kwalitatief goede speeltjes die het leven voor de hond interessanter en dus leuker maken, dagbesteding
voor honden die bijvoorbeeld niet alleen kunnen zijn terwijl het baasje werkt en Maaike Aanraad geeft ook
hondentraining intern omdat dit soms beter is voor hond en baas. Verder verzorgt ze lezingen, cursussen
en workshops. “Daarbij gaat het bijvoorbeeld over gedrag van de hond, hondentaal, kinderen en honden,
agressie, angst bij de dierenarts, massagetechnieken voor een ontspannen hond en noem maar op”, somt
Aanraad op. “Bij ons staat een leuker hondenleven centraal.”
Zaterdag 21 april om 11 uur is de officiële opening. Dan wordt ook de nieuwe naam onthuld. Maaike Aanraad: “En honden zijn natuurlijk, mits sociaal, van harte welkom.” Alles over deze dag staat ook op www.
eenleukerhondenleven.nl.

13

DE MOLEN

Nijverheidsweg 10
7948 NE Nijeveen

T 0522 49 26 80
F 0522 49 26 74

info@kroesnijeveen.nl
www.kroesnijeveen.nl
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BIJ VAN------------------------------------BEURS -------------ZOVEEL VARIANTEN… DUS OOK DE BUS VOOR JOUW KLUS!

VRIJDAG 20 APRIL 11.00-20.00 UUR & ZATERDAG 21 APRIL 11.00-18.00 UUR
Blankenstein 290, Meppel, www.vanderlinde-meppel.nl

496_TO_Bedrijfswagenbeurs_vdLinde_adv_173x123_WT.indd 1
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Schoonheidsinstituut
Schoonheidsinstituut
Acne
behandelingen
Acne behandelingen
Massages
Massages
Zonnestudio
Zonnestudio

IPL ontharing
IPL ontharing
Elektrisch
ontharen
Elektrisch
ontharen
Huidverbetering
Huidverbetering
Bijouterie
Bijouterie

- Volledige verzorging van uw administratie
- Indienen belastingaangiften
- Fiscaal advies en begeleiding
- Samenstellen van jaarrekeningen
Jeannette
JeannetteBouwknegt
Bouwknegt
Dorpsstraat
Dorpsstraat16,
16, Nijeveen
Nijeveen
0522
7871
0522– –494923
2315
15 ~~ 06
06 –– 2315 7871
www.beau-nette.nl
www.beau-nette.nl~~ info@beau-nette.nl
info@beau-nette.nl

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

BRIDGEN IN NIJEVEEN
Bridgen is goed voor je geheugen en zorgt voor sociale contacten
Er wordt sinds enkele weken gebridget in Nijeveen op dinsdagochtend. Het is erg gezellig en we spelen
iedere 2 weken in de Schalle. Over de belangstelling mogen we niet klagen, iedere keer zijn er 5 tafels
bezet, dat wil zeggen dat er 20 deelnemers zijn. Na een aantal weken proefdraaien is er besloten om als
loot van Stichting Welzijn Ouderen verder te gaan. Dit houdt in dat er een kleine contributie wordt betaald
aan SWON en de kosten van de zaalhuur door deze worden gedragen. Ook kunnen we nu spelmateriaal
aanschaffen. De kosten van koffie/thee zijn voor eigen rekening.
We spelen nog 1x voor de zomer en wel op 24 april. In september beginnen we weer, net als alle andere
activiteiten. Lijkt het je leuk om nog een keer mee te spelen en zo kennis te maken met deze activiteit dan
kun je voor 23 april contact opnemen met onderstaande.
Lammie van Essen, tel. 0522-491628 of vanessen.hl@gmail.com

Energiebesparende maatregelen
We krijgen steeds meer vraag naar de mogelijkheden voor de aankoop van
energiebesparende voorzieningen. Logisch, want in Nijeveen willen we in 2025
niet meer afhankelijk zijn van externe leveranciers. Het Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting (via de gemeente) kan aantrekkelijk zijn, maar vaak ook niet.
Er zijn extra mogelijkheden bij hypotheken. Regulier kan er maximaal 100% van de
woningwaarden gefinancierd worden, maar bij energiebesparing mag deze grens
overschreden worden. Met de lage rente van nu een aantrekkelijke optie om
te onderzoeken.
Wilt u zelf investeren in uw eigen energie, bel ons voor de mogelijkheden.

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

WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN

Dienstdoende huisarts: 0522 - 49 12 24

21/22 april Dokter Westerbeek
27april
Dokter Westerbeek
28/29 april Dokter Lucas-Bouwman

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 4, 7941 KR Meppel, tel. 0522 23 01 73. Behandeling volgens afspraak.

KLEINE NODENDIENST, 06 48 06 52 16. GEBRUIK DUOFIETS: 06 21 49 79 02
INFORMATIEPUNT WONEN, ZORG EN WELZIJN, Dhr. A. Vriend, 06 57 62 94 49.
BALANS NATUURGENEESKUNDE, Ada Beenen, 0521 857003
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 en donderdag
van 15.00 tot 18.00 uur; op deze uren tel. 06 47 57 64 67. Zie ook www.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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