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38e jaargang nr. 12, 12 juni 2018

De volgende Molen verschijnt op 26 juni 2018.

Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk 

dinsdag 19 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

BADMINTONVERENIGING NIJEVEEN

DPC-toernooi Drachten
Op het DPC-toernooi in Drachten waren de spelers van Nijeveen goed aanwezig.
De volgende prijzen werden behaald: 
2e prijs in het enkel U11/13, Nienke van Gasteren
2e prijs dubbel U15, Laura Klok en Alinda Kroeze
1e prijs enkel U17 Iris Bolding
1e prijs mix U17/19 Linda Mutsters en Jarne Oostenbrug
2e prijs enkel U17 Jarne Oostenbrug.

Jeugdbadmintontoernooi in Enschede
Op dit toernooi behaalden Jarne Oosten-
brug, Tessah Vos en Maaike Agtersmit allen 
een 2e prijs. Jarne in het enkelspel U17, en 
Tessah en Maaike samen in het dubbelspel 
U17.

Han van Room wisselbeker voor Jarne Oostenbrug
De jeugdleden van BV Nijeveen hebben afgelopen seizoen weer goede resultaten 
behaald op verschillende toernooien. Over 18 toernooien werden er in totaal 
75 prijzen binnengehaald. Dit jaar werd het beste resultaat behaald door Jarne 
Oostenbrug. Hij mocht de wisselbeker in ontvangst nemen uit handen van onze 
oud-trainer Han van Room.

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

biologische zuivelprodukten

Kom uw eigen geschenkenmand 
in elkaar zetten met de produkten 

die in de winkel te krijgen zijn.

z u i v e l m a n d e n  •  z u i v e l  •  i j s

proef, 
geniet & 
beleef

Meppel

De Putstoel 2

0522 255923 
info@kisjes-slijterijen.nl 
kisjes-slijterijen.nl

KOERSBAL NIJEVEEN

De laatste koersbalmiddag was op 17 april 2018. Op de jaarvergadering van 8 mei jl., die deze keer werd 
gehouden in De Schalle, mochten wij de prijzen uitreiken van seizoen 2017/2018.
Uitslag dames: 1e prijs: mevr. J. Lok met 545 punten; 2e prijs: mevr. A. van der Linde met 520 punten; 3e 
prijs: mevr. T. Hamberg met 511 punten.
Uitlsag heren: 1e prijs: dhr. G. Bouwknegt met 580 punten; 2e prijs: dhr. J. Winters met 576 punten; 3e prijs: 
dhr. B. Scheper met 519 punten.
De poedelprijs voor de dames was voor mevr. M. Huizinga met 251 punten en de poedelprijs voor de heren 
was voor dhr. J. Timmerman met 392 punten.
Hierna kregen wij een heerlijk nasi- en bamibuffet! Het nieuwe seizoen begint dan weer op 4 september 
2018. Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom!

Namens bestuur ‘Koersbal Nijeveen’

- Volledige verzorging van uw administratie
- Indienen belastingaangiften
- Fiscaal advies en begeleiding
- Samenstellen van jaarrekeningen

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 Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Noteboomstraat 68   Meppel 
T 0522 255449   drukkerij@kleen.nl
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lAlles voor uw club!

Reclameborden
Textieldruk
Clubbladen

Lotenbloks
Websitebouw
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Noteboomstraat 68  |  7941 XA  Meppel  |   T 0522 255449  

drukkerij@kleen.nl  |  www.kleen.nlOntwerp | Druk | Print | Reclame
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Bestel nu voordelig uw rubberlook schrijfwaren

In de maanden juni en juli is het wel heel aantrekkelijk om uw bedrijfslogo 

te laten schitteren op een van de rubberlook soft touch pennen.

We hebben in deze maanden een 10% kortingsactie op onze 9 modellen 

moderne rubberlook pennen. Daarnaast betaalt u deze maanden ook geen 

instelkosten bij bestelling van deze pennen.

Uw logo valt door de matte rubberlook van de pen positief in de kijker 

bij gebruiker en omstander. De speciale designs zorgen daarnaast voor 

een stoere twist en ze liggen ook nog eens extreem goed in de hand.

Actie geldig tot en met 25 juli 2018.

ACTIE
10% korting 
& geen instelkosten

op rubberlook pennen

in juni en juli
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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

Graag nodigen wij u/jou uit voor de afscheidsreceptie van 
onze directeur Klaas Neutel. Klaas neemt, na 44 jaar, afscheid van het onderwijs. 
Ouders, oud-leerlingen en andere belangstellenden zijn van harte uitgenodigd op 

dinsdagmiddag 3 juli. 
Er is gelegenheid om Klaas de hand te schudden 

onder het genot van een hapje en drankje. 

Afscheidsreceptie

Donderdagavond 12 juli is er een afscheidsreceptie voor genodigden.

De afscheidsreceptie is van 
15.30 tot 17.00 op school: 

CBS De Wel
Burg. Haitsmalaan 7
7948 AE Nijeveen

Bent u benieuwd hoe de vernieuwde kinderopvang van De Wel eruit ziet? 
Op 30 mei aanstaande is iedereen van harte welkom om 

de locatie te komen bekijken!

Komen jullie ook naar onze ‘ WEL’ Komstmiddag?

De Wel biedt een:
- aparte babyruimte
- KDV 0-4 jaar
- Peutergroepen 2/2,5 - 4
- BSO 4-12 jaar

er is nog plaats! 

30 
mei 

Kindcentrum De Wel, onderwijs & opvang onder 1 dak - Burgemeester Haitsmalaan 7 - www.pluskinderopvang.nl - www.cbsdewel.nl 

Van 14:00 - 17:00 uur organiseren wij allemaal leuke activiteiten 
en is er ook een peuterspringkussen aanwezig. 
Kom gerust vrijblijvend een kijkje nemen! 
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Agenda
12 juni De Molen nr. 12
12 juni 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 Feestweek Nijeveen
16 juni Zomerzinnen - Dwingeloo
17 juni Tentdienst - 10.30 uur
19 juni Jaarmarkt
26 juni De Molen nr. 13
  3 juli Afscheidsreceptie dhr. Neutel - CBS De Wel - 15.30-17.00 uur
  6 juli  Zomeravondconcert Euphonia met popkoor Afslag Nijeveen - bij de molen in Nijeveen - 19.30 uur
  7 juli     Optreden The Radiators (Classic Rock & Nederpop) - foyer De Schalle - zaal open 20.30 uur, vrij entree
10 juli De Molen nr. 14
12 juli Zomerverrassingstocht Reica Reizen
24 juli De Molen nr. 15 - laatste Molen voor de zomerstop
24-27 juli Fiets4Daagse
28 aug. De Molen nr. 16
26 sept. Informatieavond postcoderoosregeling - De Schalle
6-7 okt. 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 (van begin september t/m mei)
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.

Dorpsstraat 4
Nijeveen

Jan Bouwknegt

www.jaboschilderwerken.nl

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.
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STUKJE NATUUR: HEGGENMUS

In veel tuinen leeft een onopvallende vogel, die wonderlijk genoeg behoort tot een van de meest algemene 
broedvogels in ons land. Bij mij in de tuin zie ik hem ook met enige regelmaat. Qua kleur valt hij absoluut 
niet op, zijn kop en buik zijn hoofdzakelijk grijs, zijn rug en vleugels voornamelijk bruin. Ik heb het over de 
heggenmus. Deze vogel is niet, zoals zijn naam wel doet vermoeden, verwant aan de huismus. Zijn naam 
heeft hij te danken aan het feit dat hij zich op en rond de heggen en struiken schuil houdt. Daarnaast doet 
zijn verenkleed enigszins denken aan dat van een vrouwelijke huismus.

Dat hij niet verwant is aan de huismus zou je gemakkelijk kunnen opmaken aan de vorm van zijn snavel. De 
huismus heeft een stevige kegelvormige snavel. Deze is geschikt om de zaadhuiden van zaden af te pellen, 
het stapelvoedsel van deze vogel. De snavel van de heggenmus is veel smaller en spitsvormig. Die gebruikt 
hij om op de grond naar insecten en allerlei friemelbeestjes te scharrelen.

De heggenmus mag dan een onopvallende verschijning zijn, er zijn aspecten die bij deze vogel wel de 
aandacht trekken. Neem bijvoorbeeld de zang van het mannetje. In het voorjaar brengt hij dit ten gehore 
om zijn territorium te bepalen en om een partner te lokken. Hij heeft een helder en enigszins metaalach-
tig liedje, dat hij meestal vanuit de top van een boom laat horen. Verder legt het vrouwtje helder blauw 
gekleurde eieren. Niet bepaald een kleur die je in een open nest in een heg of struik zou verwachten. Daar 
komt bij dat de koekoek de heggenmus als “slachtoffer” gebruikt voor zijn eigen eieren.

Maar veruit het meest bijzondere aan de heggenmus is zijn seksleven. Dat is naar menselijke maatstaven 
behoorlijk complex en vrijzinnig. Zo kan één mannetje twee vrouwtjes bedienen en één vrouwtje kan met 
twee mannetjes paren. Of dat niet genoeg is, kunnen twee stelletjes onderling ook “vreemd” gaan. Soort 
van partnerruil, maar dan stiekem.

Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)

 

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

"Laot oe gaon disse weke"
Nou vooruit dan, wij doen mee!

Maar daarna weer het vertrouwde adres voor verzekeringen, hypotheken, 
pensioenvragen en financieringen in welke vorm dan ook. 

Financieel advies in de meest brede zin is ons werk.

   Dan laten we ons niet gaan, maar gaan we er voor. 

Feest in Nijeveen. Geniet ervan allemaal!
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MOOIE ONTWIKKELINGEN DUURZAAM NIJEVEEN 

Er gaat een postcoderoos komen in Nijeveen! Op het dak van Dorps-
huis ‘De Schalle’ worden dit najaar ongeveer 150 zonnepanelen 
geplaatst die beschikbaar komen voor inwoners van Nijeveen en 
omgeving. Door het kopen van eigendomscertificaten worden deelne-
mers aan de zogenaamde postcoderoos eigenaren van zonnepanelen. 
Inmiddels hebben verschillende Nijeveners belangstelling hiervoor 
getoond. Iedereen die nog niet aangegeven heeft belangstelling te 
hebben, kan dit alsnog kenbaar maken. 

Informatieavond postcoderoosregeling 
Woensdagavond 26 september staat een uitgebreide informatiebijeenkomst gepland in ‘De Schalle’. Noteer 
het alvast in uw agenda. Iedereen is van harte welkom! 

Lidmaatschap Duurzaam Nijeveen 
Nu de energiecoöperatie Duurzaam Nijeveen is opgericht, kunt u ook lid worden. Met het lidmaatschap toont 
u uw betrokkenheid bij de coöperatie en steunt u de initiatieven die worden opgepakt door de werkgroep 
en het bestuur. Bovendien wordt u regelmatig geïnformeerd over de activiteiten en kunt u meepraten tijdens 
de ledenvergadering. Het lidmaatschap kost jaarlijks € 10,00. Tijdens de braderie kunt u zich aanmelden en 
binnenkort komt een aanmeldformulier op www.duurzaamnijeveen.nl 

Duurzaamnijeveen.nl
De nieuwe website is bijna LIVE. We hopen zelfs rond de tijd dat deze ‘De Molen’ op uw deurmat valt. Op 
de website vindt u naast informatie over de projecten en de ontwikkelingen, leuke weetjes en oproepjes. 
Neem vooral een kijkje! 

Jaarmarkt  
Dinsdag 19 juni bent u van harte welkom in onze stand op de Jaarmarkt. Wij praten u graag bij en lanceren 
deze dag een nieuwe actie. U kunt hiervan veel profijt hebben! Nieuwsgierig? We vertellen het dan graag. 
Ook heeft u de mogelijkheid om uw belangstelling te tonen voor de verschillende initiatieven en kunt u lid 
worden van de coöperatie. Graag tot dan! 

Met een energieke groet, 

Duurzaam Nijeveen
Harry van Dijk, Hylco de Boer, Wim de Kleuver, Klaas Brand, Klaas Jan Bakker, Arnold Mulder, Harmien 
Nijkamp, Jan van Gijssel, Tako de Vries, Roel Winters, Piet de Graaf en Tineke Knorren

E N E R G I E  CO Ö P E R AT I E
Duurzaam Nijeveen

Kijk op www.kleen.nl/regiobladen/de-molen/ voor de tarieven

Adverteren?

Het Noteboompje.nl

In de tuin
TUINPOSTERS

BUITENKUSSENS

Alles wat je  

groeit
geeft,

liefde
Laten we 

de

Buiten
zetten

Bloemetjes
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NIEUWS VANUIT DE DORPSVERENIGING

Avontuurlijk spelen in het Van der Woudepark

Nijeveen krijgt binnenkort een nieuw en avontuurlijk speelparadijs. In het Van der Woudepark kan de Nije-
veense jeugd straks heerlijk buiten spelen en ravotten. Een aantrekkelijke speelplek om hutten te bouwen, in 
bomen te klimmen en waar met water en zand wordt gespeeld en gekliederd. Een belevenis voor ieder kind. 

Ruim een jaar geleden is vanuit de Dorpsvereniging Nijeveen het initiatief ontstaan om met het Van der 
Woudepark aan de slag te gaan. Op dit moment is het park verwaarloosd en nodigt het niet uit om in te 
spelen of te verblijven. De plek biedt echter kansen. De locatie is mooi, ruim gelegen en dichtbij de straten 
waar veel kinderen wonen. Volop mogelijkheden om er blijvend iets prachtigs van te maken. 

Een betere invulling van het park moet de leefbaarheid van Nijeveen vergroten en de woonomgeving 
aantrekkelijker maken. Als de jongeren het fijn hebben, dan hebben de ouderen dat ook. Met deze missie 
staken een zestal Nijeveners de koppen bij elkaar en bedachten het ‘avontuurlijk spelen’ ontwerp (zie het 
moodboard op de foto). Het idee is om verschillende ‘speelruimtes’ te creëren met bos, losse bomen, water, 
oevers, eilandjes en ruigtes. Geen hightech speeltoestellen maar natuurlijke spelelementen met veel hout 
en natuurlijke materialen. Alle zintuigen worden geprikkeld en de eigen fantasie kan geheel de vrije loop 
gaan. In plaats van spelen op de tablet of computer, samen avonturen beleven in de vrije natuur! 

Dankzij de bijdragen van het Aanjaagbudget en de Provincie Drenthe wordt in het midden een grote ka-
belbaan gerealiseerd. Dé ‘eyecatcher’ van het park die op jong en oud aantrekkingskracht heeft. Samen 
met de gemeente Meppel, als eigenaar en beheerder van het park, verwacht de Dorpsvereniging dat dit 
mooie project gerealiseerd en georganiseerd kan worden. De projectgroep neemt hierin het voortouw en 
hoopt dat de altijd betrokken inwoners van Nijeveen straks graag een handje meehelpen. Het plan wordt 
in fases uitgevoerd. Voorwaarde is dat de kabelbaan er binnen een jaar staat. Nog even geduld, maar heel 
lang gaat het niet duren voordat er naar hartenlust wordt gespeeld.

Nieuwsgierig geworden? In onze stand op de Jaarmarkt vertellen we graag meer over de plannen en kan 
een kijkje genomen worden bij het ontwerp. Kom zeker even langs!  

Dorpsvereniging Nijeveen / Werkgroep Van der Woudepark

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM 
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECT-
STOFFERING

Noteboomstraat 7
7941 XD Meppel
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

WONINGINRICHTING

PROJECTINRICHTING

URZO
Damesmode

Slaapcomfort

Bedrijfskleding

Regenkleding

Huishoudtextiel
tel. 05220 - 61022
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MEPPELER MANNENKOOR HEEFT ER EEN NIEUWE TRADITIE BIJ

Zondag 27 mei jl. hebben 
de mannen van het Mep-
peler Mannenkoor samen 
met hun partners een 
fietstocht gemaakt via 
Giethoorn naar Dwars-
gracht.

Daar hebben ze bij het 
café-restaurant wat ge-
dronken en een spontaan 
“optreden in de zon” 
verzorgd met enkele vro-
lijke nummers uit het re-
pertoire. Het publiek op 
het terras was verrast en 
reageerde enthousiast, 
net als het publiek in de langsvarende bootjes en de langsfietsende fietsers.

Bij terugkomst in de repetitieruimte aan de Oosterboerweg stond een buffet klaar, waar het gezelschap met 
graagte gebruik van maakte.

Ter plekke werd besloten een jaarlijks terugkerend element te maken van de gezamenlijke fietstocht in de 
omgeving, om zo een vrolijke noot te brengen bij het reisdoel. Het plezier brengen door zangklanken van 
het Meppeler Mannenkoor krijgt zo een nieuwe dimensie.

Van der Linde Meppel 
Blankenstein 290, 0522-491258

www.vanderlinde-meppel.nl

Introductieweekend

15 en 16 juni

Brandstofverbruik varieert van 3,8-4,2 L /100km (26,3-23,8 km/L); CO₂ 86-95 gr/km.

*  Toyota Financial Services leasetarief per maand o.b.v. Toyota Private (Flex)Lease, 48 mnd, 10.000 km/jaar, wegenbelasting in provincie Utrecht, incl. max. bonus/malus en BTW, en excl. brandstof • Tarieven 
kunnen afwijken per provincie i.v.m. wegenbelasting en bij gekozen uitvoering, wijziging van opties, looptijd, kilometrage, schadevrije jaren en gewicht • Geldig vanaf 1 juni 2018 • Toetsing en registratie 
BKR • Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.  Afgebeeld model is de AYGO x-cite vanaf € 15.245,-. Importeur: Louwman & Parqui B.V. Meer info: bel gratis 0800-0369 of ga naar www.toyota.nl.

De kleurrijke nieuwe AYGO is geknipt voor het leven in de stad. En ver daarbuiten. Hij is niet alleen zuinig, wendbaar en verrassend ruim, hij 
beschikt ook over een intelligent interieur. Bovendien is hij verkrijgbaar in eigenwijze nieuwe kleuren en kleurcombinaties. Je rijdt de AYGO al 
vanaf € 11.695,- of via Private Lease al vanaf € 199,- per maand*. Maak een proefrit of kijk voor meer informatie op toyota.nl/AYGO.

Ontdek de nieuwe AYGO tijdens ons introductieweekend op 15 en 16 juni

START DE FUN
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‘AFFINITY’ ZOEKT BASSEN EN TENOREN
 
Een jaar geleden is in Meppel de Close Harmony Groep ‘Affinity’ opgericht. Het is een kleine, gezellige groep 
bestaande uit een bas, twee tenoren, drie alten en drie sopranen. De groep is op zoek naar versterking; er 
is plek voor twee bassen en twee tenoren. 
De leden van Affinity hebben allen ruime koorervaring. De groep oefent eens in de twee weken op de dins-
dagavond in het centrum van Meppel onder de inspirerende leiding van dirigente Rosemary De Souza. Naast 
het instuderen van het repertoire wordt door haar ook de nodige aandacht besteed aan zangtechniek. 
Het doel van de groep is om in een gezellige sfeer een mooi en goed klinkend eindresultaat te bereiken. 
Momenteel zijn ze druk bezig met het uitbreiden van het repertoire in een gevarieerd genre. Na de zo-
mervakantie willen ze het graag aan een breder publiek laten horen.
Lijkt het je leuk om bij Affinity te komen zingen, neem dan contact op voor meer informatie (06-54756050) 
of stuur een email naar mnve05@gmail.com.

Reica Reizen   
Samen met u op reis 

Kijk voor meer informatie op: 
  www.reicareizen.nl of bel 0521-350429 
  Ook voor onze dagtochten  

Zomerverrassingstocht
12 juli 2018

Deze dagtocht is inclusief:
2x Koffie met gebak

Lunch incl. kroket
3 gangen diner

€ 57,50
Opstapplaats o.a.:

Uffelte 7.30 uur Frederikshaven
Havelte 7.40 uur Piet Soerplein

Meppel 8.15 uur NS Station

Reica Reizen    
Samen met u op re is 

 
 
 
 

       
 
 
        
        
 
 
 

 
 

Kijk voor meer informatie op: 
  www.reicareizen.nl of bel 0521-350429 
  Ook voor onze meerdaagse reizen 
  

 
 

Zomerverrassingstocht 
12 juli 2018 

Deze dagtocht is inclusief: 
2x Koffie met gebak 

Lunch incl. kroket 
3 gangen diner 

€ 57,50 
Opstapplaats o.a.: 

Uffelte 7.30 uur Frederikshaven 
Havelte 7.40 uur Piet Soerplein 

Meppel 8.15 uur NS Station 
 

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

www.lever.nlZuideinde 53,  Meppel
(0522) 25 27 21 | info@lever.nl 
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www.kolderveen.nl

APOTHEEKHOUDENDE

HUISARTSENPRAKTIJK KOLDERVEEN

Belangrijke	mededeling	
voor	woensdag	20	juni!!	

 

In	verband	met	de	aanleg	van	een	nieuw	
automatiseringssysteem	en	
telefooncentrale	is	de	praktijk		
op	woensdagmiddag	20	juni	vanaf	
12.00	uur	gesloten.		Houd	u	er	
rekening	mee	dat	u	die	middag	geen	
(herhalings)medicatie	kunt	afhalen.		
	
Uitsluitend	voor	spoedgevallen	is	de	
praktijk	bereikbaar	op	telefoonnummer	
0522-491224	
	
Met	vriendelijk	groet,	
Huisartsen	&	assistentes	
Huisartsenpraktijk	Kolderveen	

Praktijk voor HSP-begeleiding & coaching

weidelint 26
7948 cg  nijeveen

t  0522 49 06 63
m  06 101 631 98

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

Kijk voor meer informatie op de website: 
www.mille-pattes.nl

Ike Piest-van der Ree
gecertificeerd HSP begeleider

Praktijk voor 
HSP-begeleiding, coaching 
en training beelddenkers

ALZHEIMERCAFE MEPPEL - WOENSDAG 20 JUNI
Stemmingen en gedrag: veranderingen bij dementie

Bij dementie komen naast de geheugenproblemen ook veranderingen in gedrag en stemming naar voren. 
Judith Mittendorff, GZ-psycholoog bij zorggroep Noorderboog, zal deze avond uitleg geven over deze 
veranderingen en adviezen bespreken hoe je hier mee om zou kunnen gaan.

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 en Welzijn Mensenwerk.

COLLECTE LONGFONDS

U was weer geweldig tijdens de collecteweek van 8 t/m 13 mei 2018.
Dankzij jullie hulp is er weer een mooi bedrag opgehaald voor het Longfonds, nl. e 1075,84.
Met de collecte zamelt het Longfonds geld in voor de strijd voor gezonde lucht en gezonde longen. En ze 
doen er alles aan om kinderen rookvrij te laten opgroeien.
Namens Alie Matter en Gerdi Woestman willen wij alle collectanten weer bedanken voor hun inzet.
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info@andrehopman.nl
+316 54 32 64 05

Energieweg 3, Nijeveen
www.andrehopman.nl

Wie aanpakt,
zal genieten!

A A N N E M I N G S B E D R I J FSchoonheidsinstituut                                   IPL ontharing 
Acne behandelingen               Elektrisch ontharen 
Sportmassage                 Energetische massage 
Huidverbetering    Make-up 
Zonnestudio                   Bijouterie 
 
 
 
 

BIJNA VADERDAG – 17 JUNI 

 
CADEAU IDEE: 

Een stevige en effectieve Sportmassage... 
 

Natuurlijk met een leuke attentie! 
Slechts € 29,50 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
We hebben ook Cadeaubonnen..... 

 
Dorpsstraat 16, Nijeveen 

0522 – 49 23 15  ~  06 – 2315 7871 
www.beau-nette.nl ~  info@beau-nette.nl 

PROGRAMMA MET STER

Zaterdag 16 juni wordt de 12e editie van het festival Zomerzinnen gehou-
den in Dwingeloo. 
Dit mooie brinkdorp heeft door de aanwezigheid van ASTRON, het Ne-
derlandse instituut voor radio-astronomie, een band met sterren. Sterren 
spelen daarom een rol in het programma. 

Govert Schilling treedt op. Hij schrijft over sterrenkunde en ruimteonder-
zoek voor kranten en tijdschriften in binnen- en buitenland. En hij heeft 
tientallen boeken op zijn naam staan over uiteenlopende sterrenkundige onderwerpen. Voor zijn werk op 
het gebied van popularisering van de sterrenkunde kreeg hij diverse prijzen en onderscheidingen. In 2007 
is er zelfs een planetoïde naar hem vernoemd.

Zin en onzin van sterren in recensies
Onder leiding van Annette Timmer houden journalisten Wilma de Rek, Joep van Ruiten en Onno Blom het 
sterrenstelsel in recensies tegen het licht. Is het grafisch signaal een waardevolle toevoeging of ondermijnt  
het de nuance? Volgens pleitbezorgers zijn sterren een handig extraatje om lezers een snelle indruk te 
geven. Critici spreken van commerciële verplatting, die afleidt van de inhoud.

Openstelling radiotelescoop
De radiotelescoop is met zijn 25 meter diameter een echte blikvanger op het Dwingelderveld. Voorafgaand 
aan het festival is het mogelijk om de telescoop van binnen te bekijken. Speciaal voor Zomerzinnen stelt 
CAMRAS de telescoop van 12.00 tot 15.00 uur open voor publiek. Toegangsprijs is € 5,00 voor volwassenen, 
€ 2,50 voor jeugd 6-24 jaar. Er kan niet worden gepind.

Zie voor meer informatie: www.zomerzinnen.nl
Zomerzinnen wordt georganiseerd door Stichting Zomerzinnen.
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WANDELEN VOOR WATER  

Woensdag 30 mei hebben de leerlingen van de groepen 7 en 8 van De Wel een sponsortocht gelopen door 
Nijeveen. Ze liepen 6 km met 6 liter water in hun rugzak. 
Op deze manier konden ze ervaren hoe het voor vrouwen en kinderen in Afrika is die vaak deze afstanden 
moeten lopen om water te halen. Het gebrek aan schoon drinkwater en slechte hygiëne is een probleem 
in veel Afrikaanse landen. 

De Wel doet één keer per twee jaar mee aan de actie “Wandelen voor Water” met de groepen 7 en 8. Op 
deze manier hopen ze bij te kunnen dragen aan dit probleem. Het is belangrijk dat we ons beseffen dat 
schoon drinkwater niet voor iedereen vanzelfsprekend is. De actie heeft € 1150,- opgebracht. 

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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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

DE MOLENDE MOLEN

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

DOS’46 EN GERALD AUKES UIT ELKAAR

DOS’46 en hoofdtrainer Gerald Aukes gaan na dit seizoen uit elkaar. Aukes heeft de selectie donderdag 
laten weten dat hij een punt zet achter zijn trainersperiode bij DOS’46.
Gerald Aukes was één jaar in dienst van de Nijeveense korfbalclub. Uiteindelijk bleek er geen goede klik te 
zijn met de groep. ‘We vinden het heel jammer dat we zo snel afscheid moeten nemen van de hoofdtrai-
ner,’ aldus voorzitter Frank Meulenkamp. ‘We zijn een proces ingegaan en dat heeft helaas niet gebracht 
wat we ervan hadden gehoopt.’
Ook Aukes betreurt het dat er een einde is gekomen aan de samenwerking met DOS’46. ‘De door mij inge-
zette lijn heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. We hebben de afgelopen periode bekeken of dit 
bij te sturen was. Dat is helaas niet gelukt,’ aldus Aukes. 
DOS’46 gaat naarstig op zoek naar een nieuwe trainer. Meulenkamp: ‘Het is laat in het seizoen, maar ik 
heb het volste vertrouwen dat de functie goed wordt ingevuld.’

Marktstraat 4
7941 KR  Meppel

Tel. 0522 23 01 73
www.birukai.nl

Jeannet Botter 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
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WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN
16/17 juni  Dokter Westerbeek
23/24 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 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.

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!


