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Knipschuur

Annerie
KREMER
uitvaartzorg

Troostvol afscheid nemen.
Wij bieden u de tijd,
rust en aandacht die nodig is.

0522 - 245021

Hairstylist
Sonja van der Linde

Dag en nacht bereikbaar
www.kremeruitvaartzorg.nl

BERT
VISSCHER
Kolderveen 21 Nijeveen
Tel. 0522-491853

BEPLANTING:

DE MOLEN

Heesters, bomen, vaste planten,
klimplanten, vijverplanten

DIERVOEDERS:

Zowel voor huisdieren
als voor groot- en kleinvee,
o.a. paarden-, honden- en
kattenvoer

Klosseweg 4
7946 KH Wanneperveen
Tel. 0522-492634
Open op afspraak:
dinsdag 9.00 - 18.00 uur
donderdag 9.00 - 20.00 uur

Aangenaam verrassend!
Een sfeervol adres voor elk feest of bijeenkomst

Samen maak je het verschil

Samen maak je
het verschil

Kwekerij en Tuincentrum

Appartementen Boerderij
‘De Veurdeale’
Veendijk 2
7971 RR Havelte,
0521-34 27 32
info@deveurdeale.nl,
www.deveurdeale.nl

Bij ons kunt u terecht voor eten en drinken, catering,
overnachten en activiteiten. Een sfeervol adres voor 20 tot
100 personen. Vroeger werd hier een intensief boerenbedrijf
gevoerd. Tegenwoordig is De Veurdeale een moderne locatie
voor diverse activiteiten, met een uitstekend restaurant
en een luxe appartementencomplex. De locatie is ook
toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Kortom, De Veurdeale
is een ideale plek voor elk feest of bijeenkomst.

COOP Nijeveen
Dorpsstraat 10
7948 BR Nijeveen
Tel. 0522-49 12 91

BEMESTING
POTGROND e.d.
BESTRIJDINGSMIDDELEN
ZAAIZADEN
POOTAARDAPPELEN
POTTERIE
CADEAU-ARTIKELEN
OPENINGSTIJDEN:
Maandag
Di. en wo.
Do. en vr.
Zaterdag

GESLOTEN
13.00 tot 18.00
9.00-12.00 13.00-18.00
8.00-17.00

www.bertvisschervof.com

Dorpshuis

DE SCHALLE
Nieuweweg 27

7948 AA Nijeveen

Containerverhuur:
Voor al uw bouw- en sloopafval
www.oosterhuis-bv.nl
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B RIETDEKKERS
Kolderveense Bovenboer 12, Nijeveen
Tel. 0522 - 25 89 16 Mobiel 06 - 55 307 237
E-mail: info@bouwknegtrietdekkers.nl

www.bouwknegtrietdekkers.nl

Uw
ontmoetingscentrum

Bakkerij
Strijker

Vraag vrijblijvend
inlichtingen:

Dorpsstraat 13
7948 BL Nijeveen
Tel. 0522 - 49 12 08

Jeannet Altena

www.strijkerbrood
enbanket.jouwweb.nl

Samen maak je het verschil

GEVRAAGD
OUD IJZER EN
METALEN

METAALHANDEL

M. v.d. Gaag
Tel. 0522‑491984
Mobiel 06-23749066

   tel. 0522-491422

zonne-energie

www.rkinstallatietechniek.nl

BEGIN DE DAG
GOED
MET BROOD
VAN

h.strijker@online.nl

   b.g.g. 06-50668174
   info@dhdeschalle.nl
www.dorpshuisdeschalle.nl

Kolderveen 49 | 7948 NH | Nijeveen | tel: 0522 850 254
mob. 06-51646493 | www.faberit.nl | henri@faberit.nl
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Schoonmaakbedrijf

Café Restaurant

v.o.f.

De Otterskooi

VCA gecertificeerd

Dwarsgracht
Rembrandtstraat 38
Nijeveen
0522 491864
jan@onsnijeveen.nl

Glasbewassing binnen / buiten

Onderhoud kantoren, bedrijfsgebouwen etc.

Verwijdering van graffiti en kauwgom
Reiniging van zonnepanelen
Rioolreiniging en ontstoppingen
Verkoop o.a. stof- / waterzuigers /
schrobmachines Numatic, Nilfisk,
alle toilet- / schoonmaakartikelen o.a. Vendor,
Gojo, Taski

Al meer dan 55 jaar
• à la Carte
• Bruiloften
• Barbecue's
• Buffetten
• Koffietafels
• Catering

gezelligheid,
rustieke omgeving,
menselijke maat

Dwarsgracht 54 - 8355 CW Giethoorn
Tel. (0521) 36 14 74 - E-mail: info@otterskooi.nl
www.otterskooi.nl

H. de Wagt, Nijverheidsweg 1, 7948 NE Nijeveen
Tel. 0522-492542
E-mail: info@schoonmaakbedrijfparaat.nl

Voor de totale verzorging
van uw evenement
vanaf 50 tot ….. personen:

Bedrijfsfeesten, dorpsfeesten,
familiefeesten

en bovenal kwaliteit

Ontwerp en opmaak

Ontwerp

Gevelreiniging / renovatie

Wij verzorgen de vormgeving en lay-out van o.a. huisstijlen, logo’s, magazines, advertenties en websites.
Voor al uw grafische communicatie, van concept tot afwerking, kunt u bij ons terecht.

Voor meer info bel/mail
voor een vrijblijvende offerte.

Gezamenlijk meer dan
75 jaar ervaring in uitvaarten.

drukkerij@kleen.nl | www.kleen.nl

Voor al uw praktische klussen in en om het huis
Gert Strijker, Van Veenlaan 21, 7948 AB Nijeveen
Tel: 0522-492099 of 06-51384374
E-mail:klussenbedrijf@klusjesenzo.nl
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DAG EN NACHT BEREIKBAAR
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--
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Uitvaartverzorging

Noteboomstraat 68 | 7941 XA Meppel | T 0522 255449

Klussenbedrijf

-,

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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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
Noteboomstraat 68

7941 XA Meppel

telefoon 0522 255 449

De volgende Molen verschijnt op 21 mei 2019.
Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk
woensdag 15 mei 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: 0527 - 24 64 68

FIETSTOCHTEN VROUWEN VAN NU NIJEVEEN
Voor de liefhebbers van fietsen
We gaan weer samen op de fiets op de navolgende data: Woensdag 15 mei vertrek 13.30 uur, woensdag
29 mei vertrek 19.00 uur, woensdag 5 juni vertrek 13.30 uur. Vetrekpunt “de Molen“ Nijeveen.
We hopen op mooi weer en op veel deelname.

FEESTWEEK NIJEVEEN – TIET VEUR
Nog een dikke maand en dan barst het feest in Nijeveen weer los. Van vrijdag
14 tot en met dinsdag 18 juni staan er weer mooie activiteiten en feestavonden
op het programma. Dit jaar is het thema: TIET VEUR.
Tijdens het Nijeveense feest heeft u even ‘tiet veur wat aanders’. Gezellig
met elkaar een feestje vieren, naar de optocht kijken of meedoen, de jongelui aanmoedigen tijdens de
Molenloop of de deelnemers van Nijeveen Live zien optreden. Maar liefst 13 Nijeveense helden betreden
op zaterdagavond het podium.

...

Zeskamp – Opgave gestart
Terug van weggeweest. ’t Is weer tiet veur de zeskamp… Maar liefst 18 teams gaan op zaterdagmiddag de
strijd met elkaar aan. Een team bestaat uit minimaal 6 tot maximaal 8 personen (minimumleeftijd 6 jaar).
Meedoen? Teams kunnen zich nu al aanmelden.
Stuur hiervoor een mail naar secretariaat@oranjeverenigingnijeveen.nl.
Vermeld hierbij: (ludieke) teamnaam, naam teamcaptain en telefoonnummer. Let op vol=vol!
Noteer alvast in de agenda: Voorverkoop toegangskaarten
De voorverkoop wordt gehouden in Snack-Plaza Meuleplein op:
• Vrijdagavond 7 juni tussen 19.00 en 21.00 uur
• Zaterdagmiddag 8 juni tussen 13.00 en 15.00 uur
Blijf op de hoogte van al het nieuws en actualiteiten over het Nijeveense feest via:
• www.oranjeverenigingnijeveen.nl • Facebook: Oranjevereniging Nijeveen
• Instagram: Oranjeverenigingnijeveen • Twitter: @Nijeveensefeest
Heel veel succes en plezier met de voorbereidingen en tot gauw.

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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Bestuur Oranjevereniging Nijeveen

DE MOLEN

Marktslager

RIJKEBOER

Detox jouw huid met
deze gepersonaliseerde
behandeling voor
mind, body en soul

Uw marktslager

Proskin 30 min.
Proskin 60 min.

Standplaats Nijeveen
Woensdag hele dag
Vrijdagmiddag
  

Party en Catering Service
Barbecue

Barbecue all in
Buffetten

Bestelformulier barbecue

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

Totaalpakket incl. tenten en aankleding

www.slagerijrijkeboer.nl
VROUWEN VAN NU NIJEVEEN 85 JAAR

Vrouwen van Nu afdeling Nijeveen is in 1934 opgericht en bestaat dit
jaar dus 85 jaar.
Dit jubileum werd gevierd op donderdag 18 april jl. met een boottocht
in de Kop van Overijssel. Er waren 90 leden aanwezig, die getrakteerd
werden op koffie/thee met gebak en een feestlunch.
Het was een gezellig feestje en er werd volop genoten van deze mooie,
zonnige dag.

ZANGDIENST NIJEVEEN 26 MEI
Op zondagavond 26 mei, bent u welkom in de gereformeerde kerk in Nijeveen aan de Dorpsstraat om te
luisteren en voluit bekende liederen te zingen. Het koor “Reflexion“ uit Tollebeek o.l.v. dirigent Jan Bode
(ja de zoon van Frits Bode uit Urk) zal haar medewerking verlenen aan deze zangdienst.
Momenteel bestaat het koor uit zo’n 73 leden uit alle windstreken en diverse kerkelijke achtergronden. bij
de optredens zijn er normaal altijd zo’n 60 koorleden aanwezig. Er zijn tal van Cd’s opgenomen in de loop
der jaren. het repertoire bestaat uit Easy listening ballads, gedragen liederen, opwekkings muziek, black
gospel en Afrikaanse liederen. Dit koor is van alle markten thuis, en een genot om naar te luisteren. Wil je
een voorproefje? Kijk op www.reflexion-tollebeek.nl.
Wij beginnen om 19.00 uur, de entree is gratis. Bij de uitgang is er een schaalcollecte.
Wij hopen u te mogen verwelkomen.
De Zangdienstcommissie Nijeveen/Kolderveen
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DE MOLEN

Huurcontract

loopt bijna ten einde

Stoffen hoekbank in de kleur antraciet. Normaal 2295,-, nu 1147,-

Senioren bank met 2 fauteuils. In de kleuren taupe of grijs. Normaal 1799,-, nu 899,-

Olijfgroene, leren eetkamerstoelen op wieltjes, A-merk. Normaal 3899,-, nu 1949,-

Stoffen Montel u-vorm bank in de kleur antraciet. Normaal 1999,-, nu 999,Stoffen sta-op-stoel, bruin. Normaal 1599,-, nu 799,Elektrisch bed, 180/200. Normaal 2750,-, nu 1375,-

Ook meerdere maten boxspring sets op voorraad

Zwarte leder-look hoekbank met slaapfunctie. Normaal 1599,-, nu 799,-

Gerecycled teakhouten woonprogramma. Eettafel, salontafel, dressoir en TV kast. Normaal 2552,-, nu 1276,Dressoir 220 cm, betonlook. Normaal 1365,-, nu 682,Stoffen elementen bank, antraciet. Zelf in te delen. Normaal 2799,-, nu 1399,-

MEUBELEN, KLEINMEUBELEN, BANKSTELLEN, TAFELS,
SLAAPKAMERKASTEN, EETHOEKEN, KASTEN, DRESSOIRS, BIJZETTAFELS,
BOXSPRINGS, KARPETTEN, ENZ

HUGO DE GROOTSTRAAT 9 MEPPEL

06 82522839
www.meubelstuntermeppel.nl
OPENINGSTIJDEN: DINSDAG t/m VRIJDAG 10.00 TOT 18.00 UUR
VRIJDAG KOOPAVOND TOT 21.00 UUR ZATERDAG 10.00 - 17.00 UUR
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w w w. l o o n b e d r i j f b i j k e r. n l
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

DE MOLEN

Agenda
10 mei
Kegelen - Buurtkamer Kerspel - 14.00 uur
14 mei
Lanco modeshow - Buurtkamer Kerspel - 10.00 uur
15 mei
Vrouwen van Nu; fietsmiddag - vertrek bij de Molen - 13.30 uur
15 mei
Bingo - Buurtkamer Kerspel - 14.30 uur
17 mei
Gezamenlijke 3-gangen maaltijd - Buurtkamer Kerspel - 12.30 uur.
18 mei
SVN ‘69 1 - Elim 1, Sportpark Tussenboerslanden, aanvang 14.30 uur
21 mei
De Molen nr. 10
21-23 mei Pro Rege Fietsdriedaagse - start Echos Home Het Baken, J. Postweg 5, Darp
22 mei
Fietsavond NCV Dorpshuis De Schalle 19.00 uur
24 mei-2 juni
Beau-nette gesloten
24 mei
Koffie met gezellige muziek - Buurtkamer Kerspel - 10.00 uur.
25 mei
Repair Café - Gebouw Trias, Groenmarktstraat 6, Meppel - 9.30-13.00 uur
25 mei 	Open toer rit Oldtimer Bromfietsclub Meppel e.o. - opstapplaats bij ‘De Toekomst’, Steenwijkerstraatweg 10 Meppel - Inschrijving van 10.00-11.00 uur. Starttijd 11.00-11.45 uur
29 mei
Vrouwen van Nu; fietsavond - vertrek bij de Molen - 13.30 uur
29 mei
Fietsavond NCV - Dorpshuis De Schalle - 19.00 uur
4 juni
De Molen nr. 11
5 juni
Vrouwen van Nu; fietsmiddag - vertrek bij de Molen - 13.30 uur
5 juni
Fietsavond NCV - Dorpshuis De Schalle - 19.00 uur
8 juni
Voorverkoop Feestweek - 13-15 uur
7 juni
Voorverkoop Feestweek - 19-21 uur
12 juni
Fietsavond NCV - Dorpshuis De Schalle - 19.00 uur
Elke dinsdag
Koersbal - De Schalle - 13.30 uur
	Klaverjassen en jokeren, georganiseerd door Welzijn Ouderen - biljartzaal De Schalle
Bridgen in de zomer - De Schalle - 09.15 uur
Elke di. en vr.
Buurtkamer Kerspel - 10.00-16.00 uur
Elke woensdag 	55+ gymnastiek - Sporthal De Eendracht - 09.00-10.00 uur (van begin september t/m mei)
Elke woensdag 55+ tafeltennissen - Sporthal De Eendracht - 10.00-12.00 uur (september t/m april)
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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MODESHOW IN ’T KERSPEL NIJEVEEN
Op dinsdag 14 mei is er in het Kerspel te Nijeveen een modeshow van Lanco Mode. De modeshow van de
voorjaarscollectie 2019 en is van 10.00 uur tot 12.00 uur. U krijgt een kopje koffie met wat lekkers erbij.
Mocht er iets bij zitten dat u leuk vindt dan is er de mogelijkheid om te passen en te kopen.

NIEUWS VAN EC DUURZAAM NIJEVEEN
Warmtescan Actie - De afgelopen winterperiode zijn er door een enthousiaste groep vrijwilligers warmtescans uitgevoerd. Misschien heeft u ze ’s morgens in alle vroegte wel gezien in de groene hesjes. Zowel de
thermografen als de woningeigenaren zijn zeer enthousiast en verschillende bewoners zijn inmiddels gestart
met het opvolgen van de adviezen. Er zijn meer dan dertig huishoudens in Nijeveen bezocht die allemaal
een rapportage hebben ontvangen over mogelijke warmtelekken in de woning. Helaas iets minder dan
vooraf gewenst. Dit had met name te maken met de zachte winter die we hebben gehad. Op dit moment
staan er nog zo’n dertig adressen op de lijst die alsnog gescand gaan worden. Staat u op deze lijst? Wanneer
de weersomstandigheden het toelaten wordt u in het najaar als eerste benaderd voor een afspraak. Onze
excuses dat dit niet eerder is gelukt.
Thermografen gezocht! Het is de bedoeling om het team met thermografen uit te breiden met twee personen. Zodat we dit najaar voortvarend van start kunnen gaan om de resterende warmtescans te maken.
Ook overwegen we een verder vervolg te geven aan deze actie. Heeft u tijd en zin om uw medebewoners
te helpen bij het energiezuiniger maken van de woning? Dan kunt u contact opnemen met Tinus Kikkert
(06) 102 86 375. Hij vertelt graag wat het scannen inhoudt en hoe de werkzaamheden eruitzien. U bent van
harte welkom om mee te doen!
Bent u al lid van de coöperatie? Het aantal leden van de EC Duurzaam Nijeveen groeit. Steeds meer Nijeveners zijn betrokken bij de coöperatie en steunen de initiatieven die worden opgepakt. Nog geen lid? Meld
u aan via www.duurzaamnijeveen.nl.
Met een energieke groet, EC Duurzaam Nijeveen
Bestuur: Harrry van Dijk, Hylco de Boer, Wim de Kleuver en Tineke Knorren

Uw specialist in houtbewerkingen
A A N N E M I N G S B E D R I J F

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
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Van Beek
Schilderwerken
Voor al uw schilderwerk

proef,
geniet &
beleef

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
Meppel

De Putstoel 2
0522 255923

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

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

STICHTING WELZIJN OUDEREN - VOORAANKONDIGING
Enige tijd geleden hebben we bericht ontvangen dat wij als Stichting Welzijn Ouderen Nijeveen ook dit
jaar de Museum Plus Bus weer voor ons gaat rijden. Deze bus komt op 15 augustus en we brengen dan een
bezoek aan het Fries Museum in Leeuwarden.
Deze dag wordt gesponsord door de BankGiroLoterij en is gratis voor de ouderen uit Nijeveen.
Nadere gegevens volgen.
Lammie van Essen

NIJEVEEN GEEFT GUL VOOR KINDEREN DIE OPGROEIEN IN ARMOEDE
Opbrengst Kinderhulp-collecte bekend

In de week van 15 tot en met 20 april 2019 ging Nationaal Fonds Kinderhulp weer met duizenden vrijwilligers de straat op. Allemaal hadden ze 1 doel: een volle collectebus. En dat is in Nijeveen gelukt! De 44
collectanten haalden hier gezamenlijk € 1.121,51 op. Een mooi resultaat!
Nationaal Fonds Kinderhulp is afhankelijk van giften en donaties. De landelijke collecteweek speelt daarin
een belangrijke rol. En de collectanten misschien nog wel de grootste. Want zij zijn degene die het doen.
Die tijdsinvestering was het zeker waard, want de inhoud van 1 volle collectebus is al snel goed voor:
3 keer een mooie pakjesavond, een goede winterjas, een dagje uit inclusief openbaar vervoer of een gymoutfit inclusief schoenen voor op school.
In ons land groeit 1 op de 12 kinderen op in armoede. Dat zijn er 315.000 in totaal. En al snel zo’n 3 per
klas… Een onbevangen jeugd of een sociaal vangnet kennen zij niet, volwassen zorgen wel. Niemand die
een fiets voor ze koopt als deze kapot gaat of helpt met schilderen van hun kamer als ze het huis uitgaan.
Ze slaan verjaardagen en feestdagen over en lopen in de winter nog in dunne zomerkleren. Kinderhulp
helpt hen door simpele dingen zoals een dagje uit, een fiets, opleiding of een laptop mogelijk te maken.
Omdat ook zij moeten kunnen meedoen en een mooie toekomst verdienen!
De collectebus gemist? Je kunt Kinderhulp alsnog steunen! Sms ‘Geluk’ naar 4333. Dan doneer je eenmalig
€ 2,50. Meer informatie over Nationaal Fonds Kinderhulp en de collecte vind je op www.kinderhulp.nl.
Collectanten en gevers: namens alle kinderen, hartelijk dank!
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STICHTING RUSLAND KINDERHULP STOPT

HET LAATSTE jaar. Voor groepen kinderen werden de reizen door Rusland Kinderhulp georganiseerd. Meer
dan 25 jaar rijden de bussen voor SRK. Eind dit jaar houdt de organisatie op, groepen uitnodigen is dan
voorgoed voorbij.
Dit bericht is te lezen op de website van de landelijke organisatie Stichting Rusland Kinderen. Ook voor
de werkgroep Meppel/Staphorst/Nijeveen zit het er bijna op. Ons laatste kinderenproject, waarbij we 30
kinderen en 3 juffen voor 6 weken een onvergetelijke tijd mochten bieden, is geslaagd. Met een tas vol
cadeautjes en onuitwisbare herinneringen zijn ze terug gegaan naar hun eigen land, hun eigen huis, hun
eigen families, die ze in die 6 weken gemist hebben.
We zullen de scholen die we al jaren ondersteunen, dit jaar blijven ondersteunen, mede door de bedragen
die ons zijn toegekend door de CNS in Staphorst en de kringloop Steenwijk. Onderwijs draagt bij aan de
persoonlijke ontwikkeling van kinderen, zorgt voor overdracht van maatschappelijke en culturele verworvenheden en leert kinderen om mee te doen in de samenleving. Op school hebben de kinderen gelijke
kansen en als werkgroep willen we graag een bijdrage leveren aan het creëren van die kansen, door bij te
dragen aan goede onderwijsleermiddelen.
In de aflopen jaren zijn er ontzettend veel mensen betrokken geweest bij de kinderprojecten, acties en
inzamelingen. Hiervoor zijn we u alleen ontzettend dankbaar, want zonder al die hulp was dit alles onmogelijk geweest.
Er zijn veel mooie en bijzondere contacten en vriendschappen ontstaan, die niet zullen verdwijnen, want
wat in je hart zit raak je nooit meer kwijt!
We hopen dat contacten onderhouden kunnen worden, dat herinneringen gekoesterd worden en dat
uitzichtloosheid plaats maakt voor een beter toekomstperspectief voor onze vrienden in Belarus! Wellicht
komen er nieuwe initiatieven of komt er iets nieuws op ons pad…….
Cпасибо и до скорой встречи
(bedankt en tot ziens)
Namens Stichting Rusland Kinderhulp,
Coby Nijmeijer, Gea Dekker, Hans de Vries, Jan Zondag, Fenneke Knol

Schoonheidsinstituut

IPL ontharing
IPLontharen
ontharing
Elektrisch
Elektrisch
ontharen
Huidverbetering
Huidverbetering
Bijouterie

Schoonheidsinstituut
Acne behandelingen
Acne
behandelingen
Massages
Massages
Zonnestudio
Zonnestudio

Schoonheidsinstituut
Acne behandelingen
Massages Moederdag
Zonnestudio

Bijouterie
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IPL ontharing
Elektrisch ontharen
mei 2019
Huidverbetering
Bijouterie

Moederdag - 12 mei 2019

Geef Moeder lentekriebels met onze

49,95):onze
Geef Voorjaarsbehandeling
Moeder lentekriebels(€ met
(€ 49,95):
Moederdagreiniging
- 12 mei 2019
Voorjaarsbehandeling
ontspannende



een speciaal

Moeder lentekriebels
Geef
ontspannende
reiniging met onze
Vliesmasker
met
 een
speciaalkrachten,
Voorjaarsbehandeling
(€ 49,95):
ongekende
Vliesmasker
gemaakt vanmet
 ongekende
ontspannende
reiniging
bananenbladeren
krachten,
een speciaal
 gemaakt
mooie
wenkbrauwen
van
Vliesmasker met
 bananenbladeren
EN een verzorgend
ongekende krachten,
product
voor thuis
 mooie
wenkbrauwen
gemaakt
van

natuurlijk
lief verpakt!!
een verzorgend
 ENbananenbladeren
 product
mooie wenkbrauwen
voor thuis
ENhebben
een verzorgend
  natuurlijk
lief
verpakt!!
Wij
ook
cadeaubonnen….
product voor thuis

Dorpsstraat
16, Nijeveen
~ 0522–492315 / 06-23157871
 natuurlijk
lief verpakt!!
Website: www.beau-nette.nl ~ E-mail: info@beau-nette.nl

Wij hebben ook cadeaubonnen….

Wij 16,
hebben
ook~cadeaubonnen….
Dorpsstraat
Nijeveen
0522–492315 / 06-23157871
Website: www.beau-nette.nl ~ E-mail: info@beau-nette.nl
Dorpsstraat 16, Nijeveen ~ 0522–492315 / 06-23157871
Website: www.beau-nette.nl ~ E-mail: info@beau-nette.nl
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En nu mag ik verder als
Ridder in de Orde
van Oranje-Nassau.
Dank voor alle attenties
en felicitaties.

Sijtze Faber:
Faber Adviseurs en
HypotheekCompany Nijeveen

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

BRIDGEN IN NIJEVEEN IN DE ZOMER
Sinds een jaar hebben we een bridgegroep in Nijeveen. Iedere week wordt er op dinsdagmorgen door tussen de 28 en 34 personen enthousiast gespeeld in de Schalle. Het is geen wedstrijd, maar we houden ons
wel aan de bridgeregels. Heel blij zijn we met de cursisten van het afgelopen seizoen die ook mee doen en
zo het geleerde in de praktijk brengen. Veel van onze bridgers willen ook graag in de zomer bridgen. Wij
geven deze mogelijkheid op dinsdagmorgen om 09.15 uur in de Schalle. Er zijn ondertussen genoeg vaste
spelers, maar we willen ook de mogelijkheid geven aan anderen die zo nu en dan mee willen doen. Ook
personen die nog nooit bij ons hebben gebridged kunnen meedoen. Om te weten op hoeveel personen we
moeten rekenen is het wel nodig om je tijdig aan te melden, het liefst voor maandag 12.00 uur, zodat we
een speelschema kunnen maken.
Heb je vroeger gebridged en wil je het nog eens proberen laat je dan niet tegenhouden maar kom gerust.
Namens Stichting Welzijn Ouderen Nijeveen, Lammie van Essen, -vanessen.hl@gmail.com, tel. 06-20433916

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

SUMMERTIME
DEAL
GRATIS CABRIODAK
Nu met

€ 1.250,extra inruilvoordeel

SUMMERTIME DEAL: DE TOYOTA AYGO MET GRATIS CABRIODAK!
Je ziet meer van de wereld in een nieuwe AYGO met gratis cabriodak. Die is er nu namelijk in drie unieke, zomerse uitvoeringen:
de x-play, de x-joy en de x-otic. En bovendien geven we je € 1.250,- extra inruilwaarde! Plan je proefrit op Toyota.nl en maak kans
op een compleet verzorgd weekend op Texel in de AYGO x-otic.
Brandstofverbruik varieert van 3,8-4,2 l/100 km (26,3-23,8 km/l); CO₂ 86-95 gr/km.
* Actievoorwaarden van toepassing • Geldig vanaf 1 april 2019 • Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Van der Linde

Meppel, Blankenstein 290, 0522-491258
toyota-meppel.nl

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

Alles voor uw club!
Reclameborden
Textieldruk
Lotenbloks
Clubbladen
Websitebouw

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

22-11-18 09:27

www.kleen.nl

201811_0796_FIZZ_Lever_adv_DeMolen_01.indd 3

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

Noteboomstraat 68 Meppel
T 0522 255449 drukkerij@kleen.nl
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Openingstijden:
di. t/m vr. : 10.00 - 16.00 uur
zaterdag
: 13.00 - 16.00 uur

DE MOLEN
NIEUWS VANUIT DE DORPSVERENIGING
Vrijdag 26 april 2019 was een bijzondere dag voor het dorp Nijeveen.
Vier dorpsgenoten ontvingen bij de lintjesregen een koninklijke onderscheiding.
Er wordt vaak gezegd dat het dorp Nijeveen trots mag zijn op haar
verenigingsleven. Het dorp kent veel actieve mensen die soms in meerdere verenigingen hun tijd en energie willen steken. Dat blijkt ook uit
de uitreiking van de koninklijke onderscheidingen op de dag voorafgaand aan Koningsdag. Sinds 26 april
2019 is Nijeveen vier gedecoreerden rijker.
Twee Ridders in de Orde van Oranje-Nassau en twee Leden in de Orde van Oranje-Nassau.
Bij alle vier is op te merken dat zij in meerdere Nijeveense organisaties actief zijn of zijn geweest.
Wij zijn als bestuur van DVN bijzonder trots op alle mensen die het vele vrijwilligerswerk in Nijeveen verzetten en stellen het zeer op prijs dat onze oud-voorzitter Christo Kok is benoemd tot Ridder in de Orde
van Oranje-Nassau. De andere Ridder,
Sytze Faber, heeft weliswaar minder
activiteiten binnen de dorpsvereniging
verricht, maar zijn bemoeienissen op
andere terreinen, binnen en buiten het
dorp zijn zodanig dat de onderscheiding
volledig op zijn plaats is.
Albert Bron en Tea van Benthem hebben
een onderscheiding gekregen, waardoor
zij lid zijn in de Orde van Oranje-Nassau.
Als je burgemeester Korteland de activiteiten van deze mensen hoort opnoemen, vraag je je af waar ze de tijd
vandaan haalden. En dat alles voor het
wel en wee van ons dorp.
Het bestuur van DVN bedankt de vier
gedecoreerden voor hun zeer gewaardeerde inzet, en hoopt nog vaak een
V.l.n.r.: Christo Kok, Tea van Benthem, Sytze Faber, Albert Bron. Foto: Ebel Zandstra beroep op hen te kunnen doen.
Veranderingen in het bestuur DVN
In de vorige Molen is al melding gemaakt van veranderingen in het bestuur van DVN.
Martin van Setten, de nieuwe algemeen-adjunct heeft zich daar in voorgesteld. Ondergetekende zal dit
in dit stukje doen.
Ik ben geboren en getogen Drent. Opgegroeid als boerenzoon in Hoogeveen. Na mijn opleiding als onderwijzer ben ik op een school in Nunspeet gaan werken. In 1985 ben ik naar Enkhuizen vertrokken waar ik
directeur van een basisschool werd. Toen die school werd opgeheven heb ik gesolliciteerd naar de functie
van directeur van cbs De Wel in Nijeveen.
Ik ben in 1994 in Nijeveen komen wonen. Sinds 1 september 2018 ben ik met pensioen.
Ik heb drie kinderen en vijf kleinkinderen. Naast mijn werk als directeur van De Wel ben ik 12 jaar lid geweest
van de gemeenteraad van Meppel en 5 jaar
lid van Provinciale Staten van Drenthe.
Ik wil mij graag inzetten voor de belangen
van het dorp en haar inwoners. Het doel
van mijn voorzitterschap van DVN is: Het
huidige beleid van het bestuur voortzetten
(want daar is niks mis mee), een coördinerende functie vervullen binnen het bestuur
en een open oog en open oor hebben voor
de inwoners van Nijeveen.
Klaas Neutel
V.l.n.r. staand: Annette Mencke, Cor Koster, Dirk Jan
Tuut, Martin van Setten, Jennie Sterkenburgh, Klaas
Neutel. V.l.n.r. zittend: Jeanie Schrotenboer, Dirk
Kroes, Marijke van Ramshorst. Foto: Ebel Zandstra
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HUISARTSEN
Buiten kantooruren is uitsluitend voor spoedgevallen de dienstdoende huisarts bereikbaar
op telefoonnummer: 0522-491224

FYSIOTHERAPIEPRAKTIJK ’T OEVERTJE, praktijk voor fysiotherapie, manuele therapie en sportfysiotherapie
Oevertje 21, 7948 AD Nijeveen, tel. 492199. 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 dinsdag tussen 16.00 en 17.00 uur in De Schalle. Iedere vraag krijgt aandacht.
Paul van Os, tel. 06-20729418, e-mail: p.v.os@welzijnmw.nl, b.g.g. 085-2731444.
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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Schoonmaakbedrijf

Café Restaurant

v.o.f.

De Otterskooi

VCA gecertificeerd

Dwarsgracht
Rembrandtstraat 38
Nijeveen
0522 491864
jan@onsnijeveen.nl

Glasbewassing binnen / buiten

Onderhoud kantoren, bedrijfsgebouwen etc.

Verwijdering van graffiti en kauwgom
Reiniging van zonnepanelen
Rioolreiniging en ontstoppingen
Verkoop o.a. stof- / waterzuigers /
schrobmachines Numatic, Nilfisk,
alle toilet- / schoonmaakartikelen o.a. Vendor,
Gojo, Taski

Al meer dan 55 jaar
• à la Carte
• Bruiloften
• Barbecue's
• Buffetten
• Koffietafels
• Catering

gezelligheid,
rustieke omgeving,
menselijke maat

Dwarsgracht 54 - 8355 CW Giethoorn
Tel. (0521) 36 14 74 - E-mail: info@otterskooi.nl
www.otterskooi.nl

H. de Wagt, Nijverheidsweg 1, 7948 NE Nijeveen
Tel. 0522-492542
E-mail: info@schoonmaakbedrijfparaat.nl

Voor de totale verzorging
van uw evenement
vanaf 50 tot ….. personen:

Bedrijfsfeesten, dorpsfeesten,
familiefeesten

en bovenal kwaliteit

Ontwerp en opmaak

Ontwerp

Gevelreiniging / renovatie

Wij verzorgen de vormgeving en lay-out van o.a. huisstijlen, logo’s, magazines, advertenties en websites.
Voor al uw grafische communicatie, van concept tot afwerking, kunt u bij ons terecht.

Voor meer info bel/mail
voor een vrijblijvende offerte.

Gezamenlijk meer dan
75 jaar ervaring in uitvaarten.

drukkerij@kleen.nl | www.kleen.nl

Voor al uw praktische klussen in en om het huis
Gert Strijker, Van Veenlaan 21, 7948 AB Nijeveen
Tel: 0522-492099 of 06-51384374
E-mail:klussenbedrijf@klusjesenzo.nl

* Electra * Gas
* Dak/Zink
Electra
Gas
Dak/Zink
Electra * CvGas * Aardwarmte
Dak/Zink
*Water
** Electra
*
Gas
*
Dak/Zink
CV
Water EnergieCV
Aardwarmte
Zonne
* Nen 3140
Keuring
Water
Aardwarmte
*Water
*
Cv
*
Aardwarmte
Zonne
energie
Nen
3140
Zonne energie Nen 3140 Keuring
Keuring
* Westerweiden
Zonne
Energie
*
Nen
3140
Keuring
70,
7961
EA
Ruinerwold
Westerweiden 70, 7961 EA Ruinerwold

**
**
**

*
*

*

*
*

* WaterSite:
*Aardwarmte
Tel:*06-13471784
CV
Site: www.heroldpouwels.nl
www.heroldpouwels.nl
* Zonne
* Nen 3140
* Keuring
Mail:
info@heroldpouwels.nl
energie
*
* Site: www.heroldpouwels.nl

Tel. 06 - 134 717 84

0522-281878
DAG EN NACHT BEREIKBAAR

WASSINK

--

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

"Klusjes & Zo"

Tel.
06Tel:
134 717
84
Tel:-06-13471784
06-13471784
Tel.
Westerweiden
70,
Ruinerwold
Electra
Gas7961 EADak/Zink
Mail:
Mail: info@heroldpouwels.nl
info@heroldpouwels.nl

Uitvaartverzorging

Noteboomstraat 68 | 7941 XA Meppel | T 0522 255449

Klussenbedrijf

-,

De uitvaartverzorger voor Meppel en omstreken

Zomerdijk 9A 7942 JR Meppel
e-mail: cc.wassink@hetnet.nl www.wassink-uitvaart.nl

Voor al uw riool
Gas werkzaamheden
Dak/Zink
* Electra
*
*
Riool
verstoppingen,
Aanleg
riool
CV
Aardwarmte
* Water
*
*
Voor
al
uw
riool
werkzaamheden
Camera
/ Rook
Zonne
energie
3140 Keuring
* Neninspectie
* Riool
verstoppingen,
Aanleg riool
Camera /Gas
Rook
inspectie
Westerweiden
70,
EA
Ruinerwold
Dak/Zink
Westerweiden
70, 7961
7961
EA
Ruinerwold
Tel.
06
134
717
84
* Electra
*
*
Tel:
06-13471784
Tel:
06-13471784
CV
Water
Aardwarmte
* Zonne
* 70,Nen
Westerweiden
7961*EA Ruinerwold
Mail: info@riooltechniekdrenthe.nl
info@riooltechniekdrenthe.nl
Mail:
energie
Tel: 06-13471784
* 3140 Keuring
*

Tel.Mail:06info@riooltechniekdrenthe.nl
- 134 717 84
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Knipschuur

Annerie
KREMER
uitvaartzorg

Troostvol afscheid nemen.
Wij bieden u de tijd,
rust en aandacht die nodig is.

0522 - 245021

Hairstylist
Sonja van der Linde

Dag en nacht bereikbaar
www.kremeruitvaartzorg.nl

BERT
VISSCHER
Kolderveen 21 Nijeveen
Tel. 0522-491853

BEPLANTING:

DE MOLEN

Heesters, bomen, vaste planten,
klimplanten, vijverplanten

DIERVOEDERS:

Zowel voor huisdieren
als voor groot- en kleinvee,
o.a. paarden-, honden- en
kattenvoer

Klosseweg 4
7946 KH Wanneperveen
Tel. 0522-492634
Open op afspraak:
dinsdag 9.00 - 18.00 uur
donderdag 9.00 - 20.00 uur

Aangenaam verrassend!
Een sfeervol adres voor elk feest of bijeenkomst

Samen maak je het verschil

Samen maak je
het verschil

Kwekerij en Tuincentrum

Appartementen Boerderij
‘De Veurdeale’
Veendijk 2
7971 RR Havelte,
0521-34 27 32
info@deveurdeale.nl,
www.deveurdeale.nl

Bij ons kunt u terecht voor eten en drinken, catering,
overnachten en activiteiten. Een sfeervol adres voor 20 tot
100 personen. Vroeger werd hier een intensief boerenbedrijf
gevoerd. Tegenwoordig is De Veurdeale een moderne locatie
voor diverse activiteiten, met een uitstekend restaurant
en een luxe appartementencomplex. De locatie is ook
toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Kortom, De Veurdeale
is een ideale plek voor elk feest of bijeenkomst.

COOP Nijeveen
Dorpsstraat 10
7948 BR Nijeveen
Tel. 0522-49 12 91

BEMESTING
POTGROND e.d.
BESTRIJDINGSMIDDELEN
ZAAIZADEN
POOTAARDAPPELEN
POTTERIE
CADEAU-ARTIKELEN
OPENINGSTIJDEN:
Maandag
Di. en wo.
Do. en vr.
Zaterdag

GESLOTEN
13.00 tot 18.00
9.00-12.00 13.00-18.00
8.00-17.00

www.bertvisschervof.com

Dorpshuis

DE SCHALLE
Nieuweweg 27

7948 AA Nijeveen

Containerverhuur:
Voor al uw bouw- en sloopafval
www.oosterhuis-bv.nl
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B RIETDEKKERS
Kolderveense Bovenboer 12, Nijeveen
Tel. 0522 - 25 89 16 Mobiel 06 - 55 307 237
E-mail: info@bouwknegtrietdekkers.nl

www.bouwknegtrietdekkers.nl

Uw
ontmoetingscentrum

Bakkerij
Strijker

Vraag vrijblijvend
inlichtingen:

Dorpsstraat 13
7948 BL Nijeveen
Tel. 0522 - 49 12 08

Jeannet Altena

www.strijkerbrood
enbanket.jouwweb.nl

Samen maak je het verschil

GEVRAAGD
OUD IJZER EN
METALEN

METAALHANDEL

M. v.d. Gaag
Tel. 0522‑491984
Mobiel 06-23749066

   tel. 0522-491422

zonne-energie

www.rkinstallatietechniek.nl

BEGIN DE DAG
GOED
MET BROOD
VAN

h.strijker@online.nl

   b.g.g. 06-50668174
   info@dhdeschalle.nl
www.dorpshuisdeschalle.nl

Kolderveen 49 | 7948 NH | Nijeveen | tel: 0522 850 254
mob. 06-51646493 | www.faberit.nl | henri@faberit.nl

