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Noteboomstraat 68

7941 XA Meppel

telefoon 0522 255 449

De volgende Molen verschijnt op 12 juni 2018.
Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk
dinsdag 5 juni 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

FEESTWEEK NIJEVEEN – LAOT OE GAON
Nog een paar weken en dan barst het feest in Nijeveen weer los. Van vrijdag 15 tot en met dinsdag 19 juni
staan er weer mooie activiteiten en feestavonden op het programma. Voor elk wat wils, voor jong en oud.
Voor sportievelingen, kooplustigen, voor feestgangers, voor dansers, voor iedereen…
Afgelopen week heeft u het programmaboekje ontvangen of deze valt binnenkort in de brievenbus.
Hierin staat alle informatie. U leest dat de feestweek dit jaar begint met de optocht op vrijdagavond, dat
er zaterdag een gezellige familiedag gepland staat, u vindt leuke kortingsbonnen voor de kermis, leest
dat er bekende Nijeveners meedoen met ‘Dancing with the Nijeveense Stars’ en kunt zien welke bedrijven
het feest een warm hart toedragen. We willen nog even een aantal zaken via ‘De Molen’ extra onder uw
aandacht brengen.
Voorverkoop toegangskaarten
De voorverkoop wordt gehouden in Snack-Plaza Meuleplein op:
• Vrijdagavond 8 juni tussen 19.00 en 21.00 uur
• Zaterdagmiddag 9 juni tussen 13.00 en 15.00 uur
• Via de link op www.oranjeverenigingnijeveen.nl kunt u toegangskaarten online bestellen.
Let op! Er wordt geen korting gegeven op online toegangskaarten.
Nieuw dit jaar is het Jeugd Passe-Partout. De jeugd van 13 tot en met 17 jaar kan heel voordelig het feest
bezoeken. Op vertoon van de eigen ledenkaart is voor slechts € 10,00 een Passe-Partout verkrijgbaar voor
de vrijdag- en zaterdagavond.
Opgave versierde wagens en straatversiering
• Versierde wagens voor 9 juni via secretariaat@oranjeverenigingnijeveen.nl o.v.v. titel van de wagen en
de naam van de bestuurder.
• Straatversiering en/of boog ook voor 9 juni via secretariaat@oranjeverenigingnijeveen.nl.
Blijf op de hoogte van al het nieuws en actualiteiten over het Nijeveense feest
op www.oranjeverenigingnijeveen.nl, volg ons op facebook: Oranjevereniging Nijeveen
of via Twitter @Nijeveensefeest.
Heel veel succes en plezier met de voorbereidingen en tot gauw. Laot oe gaon!
Bestuur Oranjevereniging Nijeveen

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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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
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jeanie’s

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

proef,
geniet &
beleef

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

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

Meppel

De Putstoel 2
0522 255923

zuivelmanden • zuivel • ijs

info@kisjes-slijterijen.nl
kisjes-slijterijen.nl

TENTDIENST
Op zondag 17 juni heten wij u vanaf 10.30 uur van harte welkom met koffie, thee of limonade in de tent
waarna we om 11.00 uur van start zullen gaan met de traditionele tentdienst.
Dit jaar zal er medewerking worden verleend door (black) gospelkoor Grace & Glory. Zij vormen een veelzijdig en sprankelend koor waarbij zingen met je hele hart en lijf, groei, jezelf zijn en je relatie met God
hoog in het vaandel staan. Onder begeleiding van hun eigen band, bestaande uit professionele en ervaren
musici, zullen zij nummers uit hun eigen repertoire brengen en tevens de samenzang begeleiden.
Voor de kinderen is er ruimte genoeg om deels mee te kunnen doen met de dienst maar ook om door
middel van teken-, kleur-, plak- en knipwerk een eigen invulling te geven aan het thema van de ochtend.
Voor de allerkleinsten is er oppas in de Gereformeerde Kerk.
Na afloop van de dienst wordt u van harte uitgenodigd te blijven voor een kop soep en een broodje. Ook
zal de bar open gaan om een consumptie te kopen zodat de ochtend geruisloos over kan gaan in het middagprogramma van de Oranjevereniging.

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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NIEUWS
VANUIT DE DORPSVERENIGING
Definitieve bestrating
Nijeveenseweg
Op maandag 28 mei zijn de laatste werkzaamheden aan de Nijeveenseweg gestart.
De definitieve bestrating wordt aangebracht en de putranden worden aangepast.
Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer omgeleid en voor fietsers komt er een veilig alternatief.
Wij adviseren iedereen gebruik te maken van de aangegeven routes in het belang van ieders veiligheid.
De bestratingswerkzaamheden duren tot begin juli 2018.
Laat de vlag van Nijeveen wapperen!!!
aan de vlaggenmast van uw bedrijf of woning;
tijdens de jaarlijkse feestweek;
op dagen met grote evenementen en belangrijke sportwedstrijden.
De Nijeveense vlaggen zijn te verkrijgen in drie formaten:
- 70 x 100 centimeter, prijs € 20,00
- 100 x 150 centimeter, prijs € 35,00
- 225 x 150 centimeter, prijs € 45,00
Ook is er de Nijeveense bootvlag met het formaat: 30 x 45 centimeter, prijs € 15,00
Wilt u in het bezit komen van één van deze mooie vlaggen, dan kunt u contact met ons opnemen.
Via j.l.schrotenboer@home.nl of 06-18572485.

Nijverheidsweg 10
7948 NE Nijeveen
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T 0522 49 26 80
F 0522 49 26 74

info@kroesnijeveen.nl
www.kroesnijeveen.nl
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Uw specialist in houtbewerkingen
Jos Huls Timmerwerken is gespecialiseerd in het
produceren van houten kozijnen, ramen en deuren
voor zowel nieuwbouw, verbouw en renovatie.
Ook maken wij (geprofileerd) lijstwerk, ambachtelijk
restauratiewerk en houtsnijwerken.

Wij beschikken over een eigen werkplaats waar kozijnen,
ramen en deuren op maat gemaakt worden.
Dit kan naar wens behandeld worden in onze spuiterij.
Wat kunnen wij voor u verzorgen:
l Kozijnen, ramen en deuren l Alle voorkomende houtwerking in de
bouw l Lijstwerk, profileerwerk en balustrades l Interieur kasten en
aftimmerwerk l Behandeling van hout in onze spuiterij
l Inbraak-preventie aan uw woning volgens PKVW.

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

www.joshulstimmerwerken.nl

Agenda
29 mei
29 mei

De Molen nr. 11
Vrouwen van Nu, fietsavond - start 19.00 uur bij de molen

30 mei
2 juni

N.C.V. fietsavond - start 19.00 uur bij De Schalle
Inloopcafé PvdA - Stadscafé Oasis - 10.30-12.00 uur

6 juni

6 juni
8 juni
9 juni
12 juni
12 juni

Vrouwen van Nu, fietsmiddag - start 13.30 uur bij de molen

N.C.V. fietsavond - start 19.00 uur bij De Schalle
Voorverkoop toegangskaarten Feestweek - Snack-Plaza Meuleplein - 19.00-21.00 uur
Voorverkoop toegangskaarten Feestweek - Snack-Plaza Meuleplein - 13.00-15.00 uur
De Molen nr. 12
Vrouwen van Nu, fietsavond - start 19.00 uur bij de molen

13 juni

N.C.V. fietsavond - start 19.00 uur bij De Schalle

15-19 juni
17 juni
26 juni
10 juli
24 juli
24-27 juli
28 aug.
6-7 okt.

Feestweek Nijeveen
Tentdienst - 10.30 uur
De Molen nr. 13
De Molen nr. 14
De Molen nr. 15 - laatste Molen voor de zomerstop
Fiets4Daagse
De Molen nr. 16
Herfstrondje

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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STUKJE NATUUR BOOMBLAUWTJE
Vlinders spreken natuurlijk veel mensen aan, je hebt ze in meerdere soorten en maten. En uiteraard in
meerdere kleuren, vlinders staan min of meer om hun kleurpallet bekend. Variërend van het wit van het
koolwitje tot het bijna zwart aan de buitenkant van de dagpauwoog. Allerlei vlekpatronen komen voor,
zo heeft het oranjetipje niet geheel verrassend oranje vlekken op zijn witte vleugels. En de dagpauwoog
heeft prachtige op ogen lijkend vlekken aan de binnenkant van zijn vleugel.
Er zijn ook vlinders met één hoofdkleur, het boomblauwtje is daar een goed voorbeeld van. Het is de meest
algemene soort onder de blauwtjes. Er komen in Nederland nog een aantal andere blauwtjes voor, zoals het
heideblauwtje, het icarusblauwtje en het veenbesblauwtje. Europees gezien zijn er zelfs enkele tientallen
soorten, waarvan sommige zelfs niet eens blauw zijn.
Het boomblauwtje is een vlindersoort die algemeen voorkomt en als eerste van de blauwtjes tevoorschijn
komt. Daarbij is hij vanaf april tot zelfs in oktober in menig tuin te bewonderen. Daar fladdert hij vaak op
ooghoogte langs de beplanting. Dan is ook de prachtige blauwe kleur aan de binnenkant van zijn vleugels
te zien. De rand van de binnenkant is voorzien van een dunne zwarte band met witte franjes. Aan de buitenkant van zijn vleugels is hij een beetje zilverwit van kleur met kleine, op inktspetters lijkende, vlekjes.
Daarmee wijkt hij af van de andere hierboven genoemde blauwtjes. Die hebben relatief grote zwarte vlekken die ook nog een witte rand hebben. Bovendien komen die soorten niet of nauwelijks in tuinen voor.
Het feit dat hij vrijwel de hele zomer aanwezig is, heeft te maken dat hij in die periode twee generaties
heeft. Dat wil zeggen dat de eerste boomblauwtjes vrij snel hun eitjes leggen. Die eitjes komen gedurende
de zomer weer uit om vervolgens via rups en pop weer in een volwassen vlinder te veranderen. Die vlinders
leggen ook weer eitjes om uiteindelijk als een pop in de grond te overwinteren.
Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)

Bijna vakantietijd
Een mooi vooruitzicht en de temperaturen

Wellicht een beetje ondoorzichtig

gaan de goede kant op. Tijd voor plannen

waar u nu wel of niet voor verzekerd

maken en….. misschien om even na te

bent. Wij leggen het u uit en sluiten

denken over een reisverzekering.

reisverzekeringen aanvullend waar
risico's ontstaan.

Hulp bij pech onderweg is er toch vaak?
Een ziektekostenverzekering kent een

Wacht dus niet te lang en neem het

buitenlanddekking toch?

mee als u plannen maakt.

Nijverheidsweg 15 7948 NE Nijeveen Tel. 0522-490094 www.faberadviseurs.nl verzekeringen@faberadviseurs.nl
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Relatiegeschenken
Promoot uw bedrijf met een relatiegeschenk bedrukt met uw eigen logo,
zoals een keycord, dopper, pet, speelkaarten, pennen of kijk op
www.kleen.nl/relatiegeschenken voor onze catalogus promotiemateriaal
en relatiegeschenken.
U bent natuurlijk ook van harte welkom bij ons aan de Noteboomstraat
voor vrijblijvend advies of prijsopgave.

Noteboomstraat 68 | 7941 XA Meppel | T 0522 255449

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

drukkerij@kleen.nl | www.kleen.nl

SPORTTEAM MEPPEL ACTIEF ORGANISEERT DE RUNNING DAY 2018!
Op woensdag 27 juni 2018 organiseert sportteam Meppel Actief in samenwerking met AV de Sprinter, SNS bank
Meppel en de organisatie van de Meppel City Run de
zesde editie van de Running Day op de atletiekbaan op
sportpark Ezinge.
De Running Day is gericht op kinderen uit groep 3 t/m 8
van de basisschool en is een voorbereiding op de Meppel
City Run 2018, die op zondag 16 september 2018 wordt
georganiseerd in Meppel. Gedurende de middag wordt er
per leeftijdscategorie een sprint2kamp en een crossloop gelopen. Voor groep 3 t/m 6 kinderen is de crossloop afstand
± 1000 meter en voor groep 7/8 kinderen is de crossloop
afstand ± 2000 meter. Een crossloop is een afwisselende
route over verharde en onverharde wegen op en rondom
de atletiekbaan.
De Running Day begint om 13.30 uur en om wordt om
ongeveer 16.00 uur afgesloten met een prijsuitreiking. Middels deze weg nodigen wij supporters en/of betrokkenen
uit om een kijkje te nemen op de atletiekbaan van AV de
Sprinter op woensdag 27 juni.
Wil jij meedoen aan de Running Day 2018?
Deelname aan de Running Day 2018 is GRATIS, maar aanmelden is verplicht. Kinderen kunnen zich tot en met 20 juni
2017 aanmelden, meld je dan aan via www.meppelactief.
nl > agenda > running day.
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COALITIE MEPPEL KAN AAN HET WERK
In Meppel heeft SteM formateur Elisabeth Bakkenes
verantwoording afgelegd aan de gemeenteraad over
de totstandkoming van het coalitieakkoord tussen
Sterk Meppel (SteM), VVD Meppel en het CDA Meppel. Daarna bood zij het coalitieakkoord aan aan
burgemeester Richard Korteland.
Zij gaf aan dat de manier waarop de basis van het
akkoord werd gelegd de partijen veel energie gaf en
het vertrouwen dat deze periode voortvarend gewerkt
kan worden aan een toekomst waarin economische
ontwikkelingen net zo belangrijk zijn als het welzijn
van onze inwoners en omgeving. De partijen willen
een college dat open staat voor de héle gemeenteraad
en optimaal gebruik maakt van diens kaderstellende
rol.
Meppel in balans
Als fractievoorzitter van Sterk Meppel liet ze weten dat SteM zich goed in het akkoord herkent. “ In ons
verkiezingsprogramma was het al te lezen, zo gaf zij aan, in onze visie moet Meppel een gemeente zijn
waar een goede balans is gevonden tussen economische groei, werkgelegenheid, veiligheid, gezondheid,
milieu, de zorg voor zwakkeren en investeringen in wegen en groenonderhoud. Die balans vinden we in
dit coalitieakkoord terug.”
Er staat veel in dit akkoord waar Sterk Meppel blij mee is. Bakkenes: “De aanzet tot een raads- of samenlevingsagenda is een stap in de goede richting. En ook het kwaliteitsmanifest springt eruit. Een manifest
waarin we laten zien dat we het cultuurhistorisch erfgoed willen koesteren en tegelijkertijd ruimte bieden
aan nieuwbouw met hoge kwaliteit. En natuurlijk zijn wij blij zijn dat er meer geld komt voor het groenonderhoud, dat het ecologisch bermbeheer verder wordt doorgevoerd en we alternatieven gaan zoeken bij
het noodzakelijke kappen van bomen. En ook het milieu staat prominent op de agenda met onderwerpen
als duurzaamheid, energietransitie en de circulaire economie.”
Wethouder Jaap van der Haar
Bakkenes: “Met deze voor Sterk Meppel belangrijke onderwerpen gaat onze wethouder Jaap van der Haar
aan de slag. De fractie is er trots op dat hij namens Sterk Meppel in het college plaatsneemt. Hij heeft enorm
veel bestuurlijke ervaring, een groot netwerk en veel initiatiefkracht die hij nu namens Sterk Meppel voor
de hele gemeente Meppel in gaat zetten.”
Volgens de fractievoorzitter van Sterk Meppel staat er met Jaap van der Haar, Roelof pieter Koning (VVD)
en Henk ten Hulscher (CDA) een daadkrachtig college klaar. Zij wenste hen veel succes de komende vier jaar.

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
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advertentie 2016 m.b.t. Inloopcafé in De Molen: graag dezelfde
en lettergrootte als in 2015, maar met enigszins gewijzigde tekst.

dA advertentie in De Molen
-------------------------------------------------------------kst PvdA advertentie in De Molen
DE MOLEN
--------------------------------------------------------------------

Inloopcafé
Inloopcafé
Inloopcafé

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

Zaterdag 2 juni van 10.30-12.00 uur
Zaterdag 2 januari van 10.30-12.00 uur
Iedereen 2isjanuari
welkomvan
in Stadscafé
Oasis!
Zaterdag
10.30-12.00
uur
Stads Café Oasis
Kerkplein
Stads Café Oasis Kerkplein

Deel met de raadsleden
speelt bij u of in uw
U bent van wat
harteer
welkom!
Vertel
onshet
watPvdA
er leeft
bij u en bij u inisde
buurt.
buurt.
Ook
Ombudsteam
aanwezig
.
U bent van harte welkom!
Vertel ons wat er leeft bij u en bij u in de buurt.

tekst centreren
ertype: Verdana
Schoonheidsinstituut
IPL ontharing
tste 2 regels cursief
Schoonheidsinstituut
IPL ontharing
Acne
behandelingen
Elektrisch
ontharen
entreren
Acne behandelingen
Elektrisch
ontharen
Massages
Huidverbetering
aVerdana
Inloopcaf
Massages
Plaatsen
in week
Zonnestudio
Bijouterie
het
lijstje van
de Inloopcafé
zaterdagen Huidverbetering
in 2016
in verband met de te
egels
Bijouterie
bruari cursief Zonnestudio
5
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ktober
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2315
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06 –– 2315 7871
+316 54 32 64 05
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info@beau-nette.nl
27
ecember

Wie aanpakt,
zal genieten!
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is bovenstaande advertentie 1 x per maand plaatsen in De Molen in de
r
esproken week, volgens kolom 2. Omdat nog niet is bepaald wanneer De Molen
romt na juli zijn de data voor plaatsing na juli nog niet ingevuld. Maar dat wordt altijd
aatste verschijningsdatum voor de datum van het Inloopcafé in kolom 1. Met Michel
tus
esproken
dat ik een email krijg als verschijningsdata vanaf juli bekend zijn. Ik kom
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Energieweg 3, Nijeveen
www.andrehopman.nl

De autoruitspecialisten van GlasGarage
Meppel staan altijd voor u klaar om u te

helpen bij autoruitschade.
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r. btw.
evenHet
bijis jullie
langs
de overige
data
vast te leggen.

at alle verschijningsdata zijn afgesproken kan de rekening voor het hele jaar naar Jan
g isBiezenveld
elke keer50,
bij7943MC
plaatsing
de Email:
datumjonkerjan@lijbrandt.nl
in de advertentie achter ”Zaterdag
ker,
Meppel.

en volgens kolom 1.

Ook regelen we voor u de complete

afhandeling met de verzekerings……..”

tact: Dinie Veld-Fonk, Stationsweg 49, 7941HC Meppel. Tel.: 06-53175002.
kail:
isfractiepvdameppel@gmail.com
plaatsing 1 x per maand van februari t/m december 2013. Groot

maatschappij, indien de schade is

verzekerd. Is de auto niet verzekerd tegen

1/8 autoruitschade, dan kunt u rekenen op
x 60 mm, zwart, hele jaar wisselend, prijs per advertentie in 2012 € 13,55
een zeer scherpe prijs.
Het is bekend dat er in 2013 een kleine prijsverhoging wordt doorgevoerd.

verschijningsdata zijn afgesproken kan de rekening voor het hele jaar naar Jan
zenveld 50, 7943MC Meppel. Email: jonkerjan@lijbrandt.nl

nie Veld-Fonk, Stationsweg 49, 7941HC Meppel. Tel.: 06-53175002.
iepvdameppel@gmail.com

MEPPEL

Blankenstein 290 | 0522-243640
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onderdeel van Van der Linde Meppel
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HUWELIJKSE VOORWAARDEN
SAMENLEEFCONTRACT?

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

STOTIJN

notariaat & mediation

Tel. 06-16511943
Tel. 0522-750545

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

GOED, INTEGER EN VOORDELIG
GEREGELD

altijd scherp!

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

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

Gezamenlijk meer dan
75 jaar ervaring in uitvaarten.

Facials
Manicure
Pedicure
Massage
Visagie

0522-281878

Laserontharing

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

Waxen

WASSINK

Harsen

Uitvaartverzorging

--

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

-,

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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DE MOLEN
UPDATE EVENEMENTENTERREIN
Het kan u bijna niet ontgaan zijn, wat
wordt er hard gewerkt aan de Nieuweweg.
Met vereende krachten en met man en
macht zijn diverse Nijeveense ondernemers bezig om het evenemententerrein
te verharden. Wat als een plan begon in
juli 2017 is nu bijna werkelijkheid. Veel
gesprekken gevoerd, tal van tekeningen en
berekeningen gemaakt en inmiddels heel
wat stenen in handen gehad. Het resultaat
wordt prachtig!
Op 24 juli 2017 zijn we als Handelsvereniging Nijeveen gestart met de inventarisatie van de behoeften van
de verschillende verenigingen en belanghebbenden bij het evenemententerrein. Conclusie: zo kan het niet
langer, er moet een verhard terrein komen. De Nijeveners moeten feest kunnen vieren, naar de rommelmarkt
gaan en de auto kunnen parkeren met droge voeten. Er werd een plan de campagne gemaakt en we zaten
regelmatig om de tafel met de wijk-regisseur, de wethouders en het waterschap. Op 8 maart 2018 werd
het raadsvoorstel unaniem aangenomen door de Raad van de Gemeente Meppel. We mochten van start!
Maandag 9 april ging, onder grote belangstelling van de pers, de eerste schop officieel de grond in. André
van der Vegt (Oranjevereniging Nijeveen) en Rineke Bootsma (Handelsvereniging Nijeveen) gaven het
startsein voor het verharden van het evenemententerrein. Iedere werkdag zijn er Nijeveense bedrijven aan
de slag. Vaak met grof geschut. De afwatering en fundering werd nauwgezet klaargemaakt. Het banden
zetten, kolken ingraven en het aansluiten is een stukje vakmanschap. Op 4 mei werd de eerste steen gelegd.
Een historisch moment.
Inmiddels ligt meer dan de helft van de stenen erin en zijn zelfs de vijf lantaarnpalen al geplaatst. De eerste
fase is 8 juni klaar waarna het terrein klaar wordt gemaakt voor de Feestweek. U kunt dan zelf ervaren hoe
het is om te feesten op de stenen. Wij gaan ervan uit dat het bevalt! Vanaf 25 juni gaan we beginnen met
de afronding en we verwachten begin juli ons nieuwe evenemententerrein feestelijk in gebruik te nemen.
U hoort of ziet hier binnenkort meer over.
De realisatie van dit mooie project wordt gedaan met de inzet van Nijeveense bedrijven. Wij willen Oosterhuis BV, Loon- en Grondverzetbedrijf Bijker en Loon- en Grondverzetbedrijf Altena heel hartelijk danken
voor het grondwerk. MJ de Boer BV, Aannemingsbedrijf Hopman, Tom Knol Dienstverlening en Huisman
Dienstverlening voor het straatwerk en voor de installatie H. Faber Installatietechniek en R&K Installatietechniek. Prachtig om dit samen voor elkaar te krijgen!
Handelsvereniging Nijeveen

Tel. 06 543 720 73
Noordeinde 20
7941 AT Meppel
06 - 132 641 52
info@wenne-merkkleding.nl

Ook voor volledige voetverzorging bij u thuis!
Openingstijden:
di. t/m vr. : 10.00 - 16.00 uur
zaterdag
: 13.00 - 16.00 uur
Medisch pedicure
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DE MOLEN
www.kolderveen.nl

WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN
2/3 juni
9/10 juni

Dienstdoende huisarts: 0522 - 49 12 24

Dokter Nijstad-Moes
Dokter Tan-Koning

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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