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38e jaargang nr. 13, 26 juni 2018

De volgende Molen verschijnt op 10 juli 2018.

Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk 

dinsdag 3 juli 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

NIEUWS VAN EC DUURZAAM NIJEVEEN 

Duurzaamnijeveen.nl is LIVE! 
In de vorige ‘De Molen’ lieten we het al weten, inmiddels is onze 
eigen website in de lucht. U vindt hier naast alle informatie over 
de projecten en de ontwikkelingen, leuke weetjes en oproepjes. 
Neem vooral een kijkje! 

Inventarisatie aantal zonnepanelen in Nijeveen
De werkgroep is aan het inventariseren hoeveel zonnepanelen 
in totaal op de Nijeveense daken of op de grond liggen. Heeft 
u zonnepanelen? 
Geef het aantal en de kWh per jaar aan ons door via www.duurzaamnijeveen.nl/opgave-zonnepanelen of 
stuur een mail naar info@duurzaamnijeveen.nl. Wij houden alleen deze aantallen per adres bij. U persoon-
lijke gegevens worden niet geregistreerd. Hartelijk dank voor de medewerking! 

Reminder - informatieavond postcoderoosregeling 
Woensdagavond 26 september staat een uitgebreide informatiebijeenkomst gepland over de postcoderoos 
die er dit najaar gaat komen op ‘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. Meld u aan via www.duurzaamnijeveen.nl. 

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

Griftestuk 33  |  7948 AH Nijeveen  |  06 - 50 20 40 08 
www.lutebijkerbouw.nl   |  info@lutebijkerbouw.nl
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THE RADIATORS IN DE SCHALLE

Op zaterdag 7 juli spelen The Radiators in de foyer van Dorpshuis de Schalle in Nijeveen. The Radiators, 
met zanger Jan-Marc Schreur als bruisend middelpunt, spelen een mix van Classic Rock & Nederpop. De 
leden van de band hebben zich de afgelopen jaren bewezen bij bruiloften, op bedrijfsfeesten, in kroegen, 
op pleinfeesten en in feesttenten.
The Radiators trekken de aandacht met een heel eigen geluid. Hun muziek golft van De Dijk (de gelijkenis 
van de stem van zanger Jan-Marc met de stem van Huub is verbluffend!) naar The Doors, Lynyrd Skynyrd, 
Eric Clapton, Het Goede Doel, The Doobie Brothers, The Proclaimers & André Hazes. Om maar even een 
paar namen te noemen...
The Radiators spelen altijd 100% live. Optreden voor een enthousiast publiek vinden ze het leukste wat er 
is. Hun doel is om samen met het publiek van ieder optreden weer een feestje te maken!
Zaal open om 20.30 uur. Vrij entree. Vol = vol! 

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

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

Ook voor volledige voetverzorging bij u thuis!

Tel. 06 543 720 73

Medisch pedicure

BERT 
VISSCHER

Kwekerij en tuincentrum

Kolderveen 21  7948 NG Nijeveen  Tel. 0522-491853

Dinsdag 3 juli

en

Woensdag 4 juli

GESLOTEN

www.bertvisschervof.com

Openingstijden:
di-do   9.00-18.00 uur
vr   9.00-18.00 uur
 19.00-21.00 uur
za   8.00-12.00 uur

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

Ramona’s 
Hairfashion

Knippen
Dames 1300

Heren 1200

Knippen 
met en zonder 
afspraak

Ook voor:

Epileren
(Met touwtje)
Wenkbrauwen 800

Bovenlip 300

Hele gezicht 1400

Wenkbrauwen 
verven 500

I.v.m. vakantie gesloten 
van 27 juli t/m 11 augustus.
Maak nog gauw uw afspraak.
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Nijverheidsweg 15  7948 NE Nijeveen  Tel. 0522-490094  www.faberadviseurs.nl  verzekeringen@faberadviseurs.nl

Een mooi vooruitzicht en de temperaturen 
lijken er op. Tijd voor plannen maken 
en….. misschien even na te denken over 
een reisverzekering.
Hulp bij pech onderweg is er toch vaak? 
Vervangend vervoer? 
Een ziektekostenverzekering kent een 
buitenlanddekking toch? 
Verlies van bagage, hoe zit het ook 
alweer in het buitenland?

Bijna vakantietijd
Wellicht een beetje ondoorzichtig 
waar u nu wel of niet voor verzekerd 
bent. Wij leggen het u uit en sluiten 
reisverzekeringen aanvullend waar 
risico's ontstaan.

Wacht dus niet te lang en regel het tijdig.  
Geniet daarna vooral van uw vakantie!

Schoonheidsinstituut       IPL ontharing 
Acne behandelingen  Elektrisch ontharen 
Massages       Huidverbetering 
Zonnestudio      Bijouterie 

Jeannette Bouwknegt 
Dorpsstraat 16, Nijeveen  

0522 – 49 23 15 ~  06 – 2315 7871 
www.beau-nette.nl ~ info@beau-nette.nl
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tekst PvdA advertentie in De Molen 
----------------------------------------------------------------------- 

Inloopcafé 

Zaterdag 2 januari van 10.30-12.00 uur 
Stads Café Oasis Kerkplein 

U bent van harte welkom!  
Vertel ons wat er leeft bij u en bij u in de buurt. 

Alle tekst centreren 
Lettertype: Verdana 
Laatste 2 regels cursief 

Plaatsen in week 
5 
9 
13 
17 
21 
27 

Data Inloopcaf 
2 februari 
2 maart 
6 april  
4 mei   
1 juni  
6 juli  
3 augustus  
7 september  
5 oktober 
2 november  
7 december  

Afspraak is bovenstaande advertentie 1 x per maand plaatsen in De Molen in de 
afgesproken week, volgens kolom 2. Omdat nog niet is bepaald wanneer De Molen 
uitkomt na juli zijn de data voor plaatsing na juli nog niet ingevuld. Maar dat wordt altijd 
de laatste verschijningsdatum voor de datum van het Inloopcafé in kolom 1. Met Michel 
afgesproken dat ik een email krijg als verschijningsdata vanaf juli bekend zijn. Ik kom 
daarna weer even bij jullie langs om de overige data vast te leggen. 

De bedoeling is elke keer bij plaatsing de datum in de advertentie achter ”Zaterdag ……..” 
aan te passen volgens kolom 1. 

De afspraak is plaatsing 1 x per maand van februari t/m december 2013. Groot 1/8 
pagina, 85 x 60 mm, zwart, hele jaar wisselend, prijs per advertentie in 2012 € 13,55 
excl. btw. Het is bekend dat er in 2013 een kleine prijsverhoging wordt doorgevoerd. 

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

Contact: Dinie Veld-Fonk, Stationsweg 49, 7941HC Meppel. Tel.: 06-53175002. 
Email: fractiepvdameppel@gmail.com

tekst PvdA advertentie in De Molen 
----------------------------------------------------------------------- 

Inloopcafé 

Zaterdag 2 januari van 10.30-12.00 uur 
Stads Café Oasis Kerkplein 

U bent van harte welkom!  
Vertel ons wat er leeft bij u en bij u in de buurt. 

Alle tekst centreren 
Lettertype: Verdana 
Laatste 2 regels cursief 

Plaatsen in week 
5 
9 
13 
17 
21 
27 

Data Inloopcaf 
2 februari 
2 maart 
6 april  
4 mei   
1 juni  
6 juli  
3 augustus  
7 september  
5 oktober 
2 november  
7 december  

Afspraak is bovenstaande advertentie 1 x per maand plaatsen in De Molen in de 
afgesproken week, volgens kolom 2. Omdat nog niet is bepaald wanneer De Molen 
uitkomt na juli zijn de data voor plaatsing na juli nog niet ingevuld. Maar dat wordt altijd 
de laatste verschijningsdatum voor de datum van het Inloopcafé in kolom 1. Met Michel 
afgesproken dat ik een email krijg als verschijningsdata vanaf juli bekend zijn. Ik kom 
daarna weer even bij jullie langs om de overige data vast te leggen. 

De bedoeling is elke keer bij plaatsing de datum in de advertentie achter ”Zaterdag ……..” 
aan te passen volgens kolom 1. 

De afspraak is plaatsing 1 x per maand van februari t/m december 2013. Groot 1/8 
pagina, 85 x 60 mm, zwart, hele jaar wisselend, prijs per advertentie in 2012 € 13,55 
excl. btw. Het is bekend dat er in 2013 een kleine prijsverhoging wordt doorgevoerd. 

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

Contact: Dinie Veld-Fonk, Stationsweg 49, 7941HC Meppel. Tel.: 06-53175002. 
Email: fractiepvdameppel@gmail.com

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

Inloopcafé 

Zaterdag 7 juli van 10.30-12.00 uur 
Iedereen is welkom in Stadscafé Oasis!

Deel met de raadsleden wat er speelt bij u of in uw 
buurt. Ook het PvdA Ombudsteam is aanwezig . 

Hierbij het lijstje van de Inloopcafé zaterdagen in 2016 in verband met de te 
plaatsen advertenties in De Molen: 

Data Inloopcafé: 

6 februari  
5 maart  
2 april  
7 mei  
4 juni  
2 juli   
6 augustus  
3 september 
1 oktober  
5 november  
3 december  

CERTIFICATEN VOOR TAALCOACHES IN MEPPEL, WESTERVELD EN STAPHORST
Afgelopen weken hebben tien taalcoaches met succes de training voor het begeleiden van cursisten van 
de Taalpunten in Meppel, Westerveld en Staphorst gevolgd. 
Taalcoaches begeleiden, veelal 1 op 1, laaggeletterde volwassenen om beter Nederlands te leren spreken, 
lezen en of schrijven en eventueel beter te rekenen en digitale vaardigheden te versterken. 
Laaggeletterdheid - In Nederland is laaggeletterdheid één van de grote maatschappelijke problemen. Hier-
onder verstaan we dat mensen onvoldoende kunnen lezen, schrijven, rekenen of kunnen omgaan met de 
computer voor alledaagse dingen. Laaggeletterdheid heeft effecten op het gezin, het werk en op gezondheid. 
Ongeveer 1,3 miljoen mensen in Nederland hebben hier problemen mee. Het betreft hier zowel anders-
taligen als mensen met een Nederlandse achtergrond.  
Taalpunten in bibliotheken - In de bibliotheken in Meppel, Westerveld en Staphort zijn, evenals in vrijwel 
elke bibliotheek, fysieke Taalpunten of Taalhuizen waar zowel laaggeletterden als mensen die als coach 
willen helpen terecht kunnen. 
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INTO NATURE IS TERUG DEZE ZOMER
Internationale kunst in het Drentse landschap  

Into Nature is een tweejaarlijkse beeldende 
kunstroute in het Drentse landschap met 
werken van internationaal aansprekende 
kunstenaars. Na de fascinerende eerste edi-
tie in 2016 in Noord-Drenthe is Into Nature 
dit jaar te zien in de zuidwesthoek van de 
provincie. 
Van 1 juli t/m 16 september kunnen bezoe-
kers op zoek naar spectaculaire kunstwerken 
van onder meer Matthew Day Jackson, David 
Claerbout, Sarah van Sonsbeeck en Lotte 
Geeven. 
Deze zomer is het thema Into Nature: Out of 
Darkness en fietsen en wandelen bezoekers 
langs de grens van Drenthe, Friesland en Overijssel. Er zijn kunstwerken te ontdekken in uiteenlopende 
landschapstypes waar de mens al duizenden jaren zoekt naar zijn verhouding met de natuur. De route start 
in Frederiksoord, midden in de Koloniën van Weldadigheid (nominatie UNESCO-werelderfgoed). De andere 
startlocatie is een van de donkerste plaatsen van Nederland: het Holtingerveld. Zo ontstaat een contrast 
tussen Frederiksoord als product van de Verlichting en de duisternis van het Holtingerveld. Speciaal voor 
Into Nature zijn de schaapskooi, het Huis van Weldadigheid, het Sterrebos en de voormalige Tuinbouw-
school -waar de natuur inmiddels zijn eigen weg gevonden heeft- beschikbaar gesteld als expositielocaties.
Het team van curatoren, onder leiding van Hans den Hartog Jager, heeft een internationale mix van zeven-
tien vooraanstaande kunstenaars naar Drenthe weten te trekken. Zo heeft Adrián Villar Rojas uit Argentinië 
speciaal voor Into Nature tientallen vogelnesten nagebouwd die dit voorjaar zijn geplaatst op verschillende 
locaties langs de route. Het Britse kunstenaarsduo Heather & Ivan Morison maakt een installatie op het 
Holtingerveld die ook te huur zal zijn als overnachtingslocatie. Onderweg in het landschap komen bezoe-
kers een filminstallatie tegen die Anne Geene (winnares Volkskrant Beeldende Kunst Prijs 2018) maakte 
met Arjan de Nooy. De IJslandse kunstenaar Olafur Eliasson toont een bijzonder lichtkunstwerk. En zo is er 
nog veel meer: zoals de ‘remake’ van Jungle Book, een spectaculaire ingreep in de kassen in Frederiksoord 
en een groot geheim bij een hunebed.

Into Nature: Out of Darkness is te zien van 1 juli t/m 16 september op dinsdag t/m zondag van 11.00 - 17.00 
uur in Frederiksoord en op het Holtingerveld. Op de website van Into Nature en via social media is alle 
informatie te vinden over het programma, de kunstenaars, locaties en tickets. Zie www.intonature.net.

Into Nature is een initiatief van de samenwerkende kunstinstellingen het Drents Museum, Stichting Kunst 
& Cultuur, Stichting Kunst in Kolderveen (KiK) en Museum De Buitenplaats. Into Nature is mede mogelijk 
gemaakt door de provincie Drenthe, gemeente Westerveld, Leeuwarden-Fryslân 2018, de Maatschappij 
van Weldadigheid, Stichting Holtinger Schaapskudde, het Prins Bernhard Cultuurfonds (Laboratorio), het 
Mondriaanfonds, Stichting Beringer Hazewinkel, BPD Cultuurfonds en Staatsbosbeheer.

Into Nature - campagnebeeld - Heleen Haijtema

Het Noteboompje.nl

In de tuin
TUINPOSTERS

BUITENKUSSENS

Alles wat je  

groeit
geeft,

liefde
Laten we 

de

Buiten
zetten

Bloemetjes
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*Nieuw * Nieuw * Nieuw*

Vrijdag 22 juni heeft Romofashion 
een 2e filiaal geopend 

Piet Soerplein 5
Havelte

Dames- en Herenmode

Bekende merken zoals:
Carsjeans, Gabbiano, Petrol, MOD, Solid

Jacqueline de Young, Yest, PDJ, Norfy, Desires,
en nog veel meer...
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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
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

  7 juli Open Atelier Hillie Knol - J. Nijmeijerlaan 8, 7948 CB Nijeveen - 11.00-17.00 uur

 Er is de mogelijk om tegen een vergoeding en onder begeleiding te komen schilderen

  8 juli Open Atelier Hillie Knol www.hillieknol.nl - 11.00-17.00 uur

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

4 aug. 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.

5 aug. Open Atelier Hillie Knol www.hillieknol.nl - 11.00-17.00 uur 

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.

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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Duofiets
Samen gezellig fietsen 

als alleen niet meer gaat

Stichting Welzijn Ouderen Nijeveen

Tel. 06 214 97 902
Aafke Bouma
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Van Beek 
Schilderwerken

Voor al uw schilderwerk

Ons bedrijf kenmerkt zich door 
haar goede prijs-kwaliteitverhouding

en staat garant voor 
een uitstekende service!

Klaas van Beek 
Scheerweide 35 
7948 NX Nijeveen 

Tel. 06-16511943
Tel. 0522-750545

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

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

Doe de TestamentTest

Uw testament up to date?

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

Wij willen u hartelijk bedanken voor de steun
en warmte, die wij mochten ontvangen na het

overlijden van mijn lieve man, onze vader en opa

Albert van der Linde
Het heeft ons goed gedaan.

Jennie van der Linde - Schrotenboer
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Nijeveen, juni 2018

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

STERK MEPPEL ZET OUD-RAADSLEDEN IN DE BLOEMEN

Tijdens de jaarvergadering van Sterk Meppel werden de oud-raadsleden 
Henk Schoemaker en Peter de Vries gehuldigd voor hun jarenlange 
werk als raadslid van Sterk Meppel. Henk Schoemaker, die ook wel de 
nestor van de Meppeler gemeenteraad werd genoemd, maakte 28 jaar 
deel uit van de gemeenteraad. Als "collectief geheugen van de raad" 
werd hij in 2015 ook politicus van het jaar.
Peter de Vries, die een enorme werklust paarde aan een grote popu-
lariteit onder de Meppelers, was 16 jaar raadslid.
De leden van Sterk Meppel spraken hun grote waardering en dankbaar-
heid uit voor hun onvermoeibare inzet en zette beide in de bloemen.
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TALENT IN DE TENT! 

De dinsdagmiddag in de feestweek is traditiegetrouw de scholenmiddag. Dit jaar hadden de beide basis-
scholen samen met de Oranjevereniging een talentenshow georganiseerd. Op de scholen waren al voor-
rondes gehouden. Van alle groepen 4 tot en met 8 was er een act gekozen en deze kinderen mochten zich 
presenteren op het podium in de feesttent. Het was een mooie middag met ontzettend veel talent! Er 
kwam van alles voorbij: zang, dans, playbacken, een goochelacts en toneelstukjes. De kinderen deden het 
geweldig. De andere kinderen in de zaal hebben enorm genoten. Het was een hele gezellige middag in de 
feesttent. De kinderen van de onderbouw hebben veel plezier gehad bij Michel’s kindershow in De Schalle. 

PASCAL ZEGWAARD NIEUWE HOOFDTRAINER DOS’46

Pascal Zegwaard wordt de nieuwe hoofdtrainer van DOS’46. De 41-jarige Zegwaard 
is afkomstig uit Assen, waar hij vier seizoenen coach was van Overgangsklasser AVO.
Nadat nauwelijks twee weken geleden Gerald Aukes in Nijeveen liet weten na één 
jaar een punt te zetten achter zijn trainerscarrière bij DOS’46, heeft het bestuur 
snelle stappen weten te zetten op weg naar een nieuwe invulling van de technische 
staf. Al snel trad het bestuur in gesprek met Pascal Zegwaard, de oudere broer van 
Marco Zegwaard, die eerder bij DOS’46 speelde maar zijn spelerscarrière wegens 
blessureleed voortijdig beëindigde in Nijeveen. Ook de gesprekken die Pascal Zeg-
waard voerde met selectiespelers hadden een positief resultaat. 
DOS’46 en Zegwaard zijn met elkaar een contract overeengekomen voor een jaar 
met de intentie om deze periode te verlengen. ‘Ik bedank DOS’46 voor het vertrou-
wen dat ze in me hebben uitgesproken,’ aldus Zegwaard. ‘Het is een mooie stap, 
zulke kansen komen niet vaak voorbij. Ik ben ooit trainer geworden met als droom in de Korfbal League 
te werken. Deze droom wordt nu werkelijkheid.’
Over doelstellingen wil de Assenaar het nog niet hebben. ‘Ik ga eerst de hele situatie in kaart brengen. Ik 
spring er vol in en zie er enorm naar uit. Het klopt, ik heb nog nooit in de League gewerkt, maar ervaring 
krijg je door ervaring op te doen. Ik ga er volle bak voor.’
Pascal Zegwaard zou zijn trainersloopbaan komend seizoen aanvankelijk voortzetten bij Overgangsklasser 
OWK. De club uit het Groningse Oostwold heeft, ondanks de teleurstelling over het feit dat Zegwaard niet 
komt, haar medewerking verleend aan de positieverbetering van de trainer uit Assen. ‘Daar zijn wij OWK 
zeer erkentelijk voor,’ aldus Ron Raterman, bestuurslid Topkorfbal van DOS’46.

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

Adverteren?
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Helemaal klaar voor 
de zomer?

Een zorgeloze vakantie begint bij Van der Linde Meppel
Nu uw auto wat extra aandacht geven, betekent straks zorgeloos op vakantie gaan. Voor € 24,95 controleren 
wij uw auto op 17 cruciale punten, vullen we o.a. de ruiten sproeiervloeistof bij en brengen we de banden op 
de juiste spanning. Daarnaast doen we voor € 19,95 een aircocheck, zodat u altijd uw hoofd koel houdt. Laat 
u de zomer- en aircocheck samen uitvoeren, dan betaalt u slechts € 37,50*. Maak vandaag nog een 
afspraak. Want een goede voorbereiding is het begin van een eindeloos vakantiegevoel. 

* Dit aanbod is geldig t/m 31 augustus 2018. Neem contact met ons op voor meer informatie en de voorwaarden.

Zomer- 
en aircocheck

Nú slechts 

€ 37,50

Van der Linde Meppel 
Blankenstein 290, 0522-491258

www.vanderlinde-meppel.nl

ACTIE
10% korting 
& geen instelkosten

op rubberlook pennen

in juni en juli

Vraag naar 
de voorwaarden.

Actie geldig 
t/m 25 juli 2018.

Noteboomstraat 68  |  7941 XA  Meppel  |   T 0522 255449  
drukkerij@kleen.nl  |  www.kleen.nlOntwerp | Druk | Print | Reclame
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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 F

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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“WE WILLEN ZE NIET NOG 100 JAAR VOOR ONSZELF HOUDEN”
 
Al 100 jaar herstelt en koestert Vereniging Hendrick 
de Keyser de mooiste huizen van Nederland. Tot nu 
toe waren de huizen van de Vereniging nagenoeg 
gesloten. Met het 100-jarig jubileum komt daar ver-
andering in: Hendrick de Keyser opent de deuren van 
haar ‘Museumhuizen’!
 
Met al je zintuigen 
In de Museumhuizen hoef je niet te fluisteren en zijn 
er geen afzetkoordjes, bezoekers ontdekken het huis 
vooral zelf. Ga zitten op de stoelen, drink koffie of 
bak koekjes in de keuken.  Kom kijken en beleef 500 
jaar wonen in Nederland! 
 
Van 6 naar 35
 In de komende jaren worden 35 Museumhuizen geopend. 20 van deze huizen zijn dagelijks open. Daarnaast 
zijn de 15 panden van Museumhuis -Verdieping enkele keren per maand open. Hier vind je geen volledig 
ingericht pand maar een kleinere expositie gericht op een bijzonder element uit het huis. Dat kan bijvoor-
beeld een monumentale trap of een prachtig plafond zijn. Ook worden er in de toekomst evenementen 
en lezingen georganiseerd.
De eerste drie Museumhuizen in Steenwijk, Hoorn en Amsterdam met Museumhuizen  -  Verdieping in 
Amsterdam, Monnickendam en Maassluis gaan open op 25 juni. Vanaf november is ook Museumhuis Van 
Eysinga in Leeuwarden voor publiek toegankelijk.
 

Gift van de BankGiro Loterij 
Het project is mede mogelijk gemaakt door een schenking 
van de BankGiro Loterij. Hierdoor kan de Vereniging 35 
woonhuizen permanent openstellen en zo teruggeven 
aan het publiek. De eerste huizen zijn open vanaf 25 juni, 
in de komende jaren volgt de rest. De huizen liggen ver-
spreid over heel Nederland. Als bezoeker ervaar je met al 
je zintuigen de geschiedenis van het huis en de bewoners. 
Gezamenlijk geven de 35 huizen een aaneensluitend beeld 
van 500 jaar woonhuisontwikkeling in Nederland. Dit is 
uniek voor heel Europa!

NIEUWE ROUTEBORDEN VOOR REGIOBANK DRENTSE FIETS4DAAGSE DANKZIJ SPONSORING 
RECREATIESCHAP DRENTHE

In de week van de Drentse Fiets4Daagse, van 24 t/m 27 juli, zal Drenthe 
prachtig rood kleuren. In heel Drenthe en zelfs in delen van Groningen, 
Friesland, Overijssel en Duitsland zult u de nieuwe en opvallende rode 
routeborden langs de vele routes zien staan. 
De borden passen hiermee goed bij de nieuwe stijl en kleur van Drenthe. 
Vanuit 8 startplaatsen worden verschillende routes uitgezet, waarbij de 
routes elkaar af en toe kruisen. Om te voorkomen dat deelnemers per 
ongeluk in de verkeerde startplaats finishen na hun gezellige fietstocht, 
heeft elke startplaats een unieke pijlkleur op de routeborden gekregen. 
Hierdoor zijn de borden van de startplaatsen goed van elkaar te onderscheiden en wordt het fietsen pure 
ontspanning en kan er onderweg nog meer genoten worden van het mooie landschap. 
De aanschaf van de borden kon gerealiseerd worden dankzij de sponsoring van het Recreatiechap Drenthe. 
De borden zijn gemaakt van duurzaam materiaal zodat deze jarenlang mee kunnen. 
Het Recreatieschap is bij de recreatieve fietsers in Drenthe vooral bekend als eigenaar van het fietsknoop-
puntensysteem.   
Een mooie combinatie en samenwerking van twee organisaties die elkaar vinden op het gebied van recre-
atie en toerisme door prachtige routes aan te bieden. 
Wilt u ook de gemoedelijke sfeer van de Drentse Fiets4Daagse ervaren? Ga dan naar www.fiets4daagse.
nl en schrijf u voordelig in. 
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www.loonbedr i j fb i jker.n l

Woldstraat 40
7941 LK Meppel 

Salon99 Skin Care
T 0522 853809 

info@salon99.nl 
www.salon99.nl 

Facials 
Manicure 
Pedicure 
Massage 

Visagie 
Laserontharing

Waxen 
Harsen
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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

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

BRADERIE UITSLAG SJOELEN T.O.G.

Het was voor de deelnemers weer een hele opgave om de afstand van de 10 meter lange sjoelbak te over-
bruggen en de stenen op de juiste plaats te schuiven.
Onderstaand de namen van de prijswinnaars. 
1e prijs:  Albertine van ’t Hoog uit Nijeveen
2e prijs: Guus Altena uit Kolderveen
3e prijs: Ronald Drost uit Meppel

Wij willen iedereen die heeft meegestreden om de prijzen bedanken voor hun bijdrage.

Christelijk Gemengde Zangvereniging T.O.G.

proef, 
geniet & 
beleef

Meppel

De Putstoel 2

0522 255923 
info@kisjes-slijterijen.nl 
kisjes-slijterijen.nl
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WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN
30 juni        Dokter Tan-Koning

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!


