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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

WASSINK

--

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
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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 18 juni 2019.
Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk
woensdag 12 juni e-mailen naar:
demolen@kleen.nl

www.kleen.nl

of inleveren bij / sturen naar Drukkerij Kleen
Noteboomstraat 68, 7941 XA Meppel
(Anonieme kopij kan geweigerd worden.)
Klachten bezorging: 0527 - 24 64 68

OUDERENDAG
In samenspraak met de oranjecommissie is er besloten alleen een ochtendprogramma voor ouderen te
verzorgen. Dit mede door de teruglopende belangstelling voor een hele dag.
De tent gaat dit keer open om 10.30 uur, de koffie met wat lekkers staat dan klaar.
Om 11.00 uur begint het programma, een geweldig programma dat volgens ons niemand wil missen.
Voor ons zal optreden Roon Staal, voor diegene die nog nooit van hem hebben gehoord het volgende:
Staal speelde op jonge leeftijd de rol van Gavroche in Les Miserables van Joop van de Ende. Daarnaast deed
hij als kind mee aan verschillende tvproducties van Van de Ende waarin hij o.a. duetten zong met Ruth Jacott
en John Kraaijkamp sr. In 2001 bracht hij een cd-single uit geschreven door Ede Staal, een oom van Roon.
Voor Art Garfunkel verzorgde hij bij een optreden de openings-act dat jaar in Helsinki. Naast Henk Poort
speelde hij de rol van Titus in een voorstelling over Rembrandt van Rijn.
In 2010 bracht Roon zijn eerste album uit, opgenomen in de studio van Gilbert O”Sullivan. Zijn 2e album
was een liveregistratie van een concert in Vladovostok.
In 2013 startte hij met een tour in Nederland en sindsdien verzorgt hij ieder jaar meerdere concerten. In
2018 gaf hij nog 2 concerten in Japan.
En dan nu voor ons in de feesttent.
Mocht u om wat voor redenen geen vervoer hebben en toch graag willen komen, neem dan gerust contact
op met 1 van de bestuursleden van Stichting welzijn ouderen.
KOMT ALLEN.

ACTIVITEITEN BUURTKAMER
De gemengde zangvereniging ‘Crescendo’ uit Nijeveen zal op woensdag 5 juni in de Buurtkamer in ’t Kerspel
van zich laten horen. De avond begint om 19.30 uur en de kosten zijn € 5,- incl. koffie/thee. Dan hebben we
op vrijdag 7 juni weer de gezamenlijke 3 gangenmaaltijd in de Buurtkamer. Opgave op telefoonnummer
06-10044206. De kosten bedragen € 10,- en aanvang 12.30. De volgende activiteit is op vrijdag 14 juni. Dan
kun je kegelen van 14.00 uur tot 16.00 uur. Op woensdag 19 juni is er bingo in de buurtkamer van 14.30
tot 16.30 uur. De kosten bedragen € 7.50 incl. koffie/thee en een hapje. Vrijdag 28 juni is er een kwismiddag. Dus heb je veel kennis in huis. Kom gezellig een middagje kwissen. Aanvang 14.00 uur tot 16.00 uur.
Kosten bedragen € 3,50 incl. koffie/thee en hapje.

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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DE MOLEN
SCHOOLKORFBALKAMPIOENEN
Woensdagmiddag 22 mei was het een gezellige drukte
op het sportveld van het jarige Dos’46 in Nijeveen. Bijna
400 kinderen uit Meppel en omgeving deden mee aan het
Regionaal Schoolkorfbaltoernooi. Het was een sportieve
middag waar is gestreden om het regionaal schoolkorfbalkampioenschap. Daarnaast konden de teams een
korfbalclinic volgen van toptrainers, zich even uitleven op
het springkussen, een teamfoto laten maken of nieuwe
energie opdoen met wat drinken en fruit, aangeboden
door sponsor Univé.
Bij groep 7/8 is het team ‘De Wiekers’ van OBS de Horst
uit de Wijk als winnaar uit de bus gekomen. Bij groep 5/6 was het team ‘Powerdissel’ van de Dissel uit Ruinerwold de sterkste en bij groep 3/4 ging het team ‘Gaarlandt 4B’ van de Commisaris Gaarlandt uit Nijeveen
met de beker naar huis. Alle kinderen gingen met een aandenken naar huis. De organisatie lag dit en
vorig jaar bij Dos’46, het stokje wordt nu overgedragen aan KIOS Ruinerwold waar de schoolkorfballers
volgend jaar welkom zijn.

Schoonheidsinstituut
Acne behandelingen
Sportmassage
Huidverbetering
Zonnestudio

IPL ontharing
Elektrisch ontharen
Energetische massage
Make-up
Bijouterie

BIJNA VADERDAG – 16 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
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DE MOLEN

ONZE HUURBAAS GEEFT TIJDELIJKE VERLENGING
DAAROM BLIJVEN WE VOORLOPIG

OPEN!

!
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KORTING van 50%!!!!!
Legergroene hoekbank van €1500,- nu voor € 750,Legergroen bankstel van Montel van €1599,- nu voor € 799,50
Lamulux vitrinekast van €999,- nu voor € 499,50
Okergele Montel hoekbank van €1499,- nu voor € 749,50
Bowl salontafel in verschillende kleuren van €299,- nu voor € 149,50
Servieskast massief teakhout, 220 cm breed, van €2899, nu voor € 1449,50
Ecoleren hoekbank in de kleur cognac, van €2799,- nu voor € 1399,50

Reguliere prijzen:
Eetkamer stoelen, antraciet met sleepoot, set van 6. € 599,Stellingkast van mangohout € 699,Bruine bank voor bij de eettafel, 155 cm. € 299,-

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

06 82522839
www.meubelstuntermeppel.nl

HUGO DE GROOTSTRAAT 9 MEPPEL

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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DE MOLEN

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

proef,
geniet &
beleef

Meppel

De Putstoel 2
0522 255923

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

Agenda
4 juni
4 juni
5 juni
5 juni
5 juni
7 juni
7 juni
8 juni
12 juni
12 juni
14 juni
14-18 juni
18 juni
19 juni
28 juni
29 juni
5 juli
7 juli
15 aug.
28 sept.
26 okt.
30 nov.

De Molen nr. 11
Poppentheater Boerwinkel - aanvang 13.30 uur
Vrouwen van Nu; fietsmiddag - vertrek bij de Molen - 13.30 uur
Fietsavond NCV - Dorpshuis De Schalle - 19.00 uur
Optreden Crescendo in de buurtkamer - aanvang 19.30 uur
Gezamenlijke 3-gangen maaltijd - aanvang 12.30 uur
Voorverkoop toegangskaarten Feestweek - Snack-Plaza Meuleplein - 19.00-21.00 uur
Voorverkoop toegangskaarten Feestweek - Snack-Plaza Meuleplein - 13.00-15.00 uur
Fietsavond NCV - Dorpshuis De Schalle - 19.00 uur
Informatiebijeenkomst ‘Zon op Groot Dak’; EC Duurzaam Nijeveen - 20.00 uur
Kegelen - 14.00-16.00 uur
Feestweek Nijeveen
De Molen nr. 12
Bingo - 14.30-16.30 uur
Kwismiddag, 14.00-16.00 uur
Repair Café - Gebouw Trias, Groenmarktstraat 6, Meppel - 9.30-13.00 uur
Zomeravondconcert muziekvereniging Euphonia
Uit bij de Plas; org. Handelsvereniging Nijeveen
Welzijn voor ouderen; Museumplusbus; Fries Museum - vertrek De Schalle - 9.30 uur
Repair Café - Gebouw Trias, Groenmarktstraat 6, Meppel - 9.30-13.00 uur
Repair Café - Gebouw Trias, Groenmarktstraat 6, Meppel - 9.30-13.00 uur
Repair Café - Gebouw Trias, Groenmarktstraat 6, Meppel - 9.30-13.00 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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URZO
WONINGINRICHTING
Damesmode
Slaapcomfort
PROJECTINRICHTING
Bedrijfskleding

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECTSTOFFERING

Regenkleding

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

NIEUWS VANUIT DE DORPSVERENIGING
De jaarlijkse Feestweek komt er weer aan... Tiet veur... de vlag van Nijeveen!!!
De Nijeveense vlaggen zijn te verkrijgen in drie formaten:
- 70 x 100 centimeter, prijs e 20,00
- 100 x 150 centimeter, prijs e 35,00
- 225 x 150 centimeter, prijs e 45,00
Ook is er de Nijeveense bootvlag met het formaat: 30 x 45 centimeter, prijs e 15,00.
Wilt u in het bezit komen van één van deze mooie vlaggen, dan kunt u contact met
ons opnemen. Via j.l.schrotenboer@home.nl of 06-18572485.
Ook tijdens de jaarmarkt zijn de vlaggen verkrijgbaar bij de stand van DVN.

TIET VEUR … HET NIJEVEENSE FEEST!

Van Beek
Schilderwerken

Voorverkoop toegangskaarten
Snack-Plaza Meuleplein
- Vrijdag 7 juni tussen 19.00 - 21.00 uur
- Zaterdag 8 juni tussen 13.00 - 15.00 uur

Voor al uw schilderwerk

Heel veel succes met alle voorbereidingen
en tot de feestweek!

Ons bedrijf kenmerkt zich door
haar goede prijs-kwaliteitverhouding
en staat garant voor
een uitstekende service!

Bestuur Oranjevereniging Nijeveen

Klaas van Beek
Scheerweide 35
7948 NX Nijeveen

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

Tel. 06-16511943
Tel. 0522-750545
Openingstijden:
di. t/m vr. : 10.00 - 16.00 uur
zaterdag
: 13.00 - 16.00 uur

E-mail: info@kvanbeekschilderwerken.nl
Website: www.kvanbeekschilderwerken.nl
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UIT BIJ DE PLAS – 7 JULI OP HET NIJEVEENSE STRAND
Geef je nu op voor het Tobbedansen en bestel de picknick
Zondag 7 juli organiseert de Handelsvereniging Nijeveen de tweede editie van UIT bij de
PLAS! Voor alle levensgenieters die samen met
vrienden, familie, buren of met het hele gezin
een super gezellige middag willen beleven bij
de Nijeveense plas. Heerlijk loungen op een
dekentje, lekker eten, drinken, gezellige sounds
en genieten van het spektakel op en rond het
water.
Volop gezelligheid
We beginnen met een picknick en voor de waaghalzen is er Tobbedansen. Met je eigengemaakte
tobbe van de schans en het wedstrijdtraject zo
snel mogelijk glijdend en varend afleggen. Het
gaat niet alleen om de snelste tijd, ook creativiteit wordt gewaardeerd. Hilariteit verzekerd!
Bestel de picknick
Genieten van de lekkere picknick? Bestel deze nu heel eenvoudig online op www.handelsverenigingnijeveen.
nl/uitbijdeplas. De kosten bedragen € 10,- per volwassene en € 8,50 voor kinderen tot en met 12 jaar. Bij
bestelling kan er meteen online worden afgerekend. Op 7 juli staat er dan een goedgevulde picknick-tas
voor jullie klaar. Lekker!
Geef je op voor het Tobbedansen
Alle informatie over het Tobbedansen vind je op www.handelsverenigingnijeveen.nl/uitbijdeplas. Hier staan
ook het inschrijfformulier, de tekening van de schans en de voorwaarden om mee te doen. Doe je mee? Mail
het inschrijfformulier naar uitbijdeplas@handelsverenigingnijeveen.nl. Let op! Deelname is op eigen risico.
Genieten van de BBQ
In de loop van de middag is er een gezellige BBQ om de dag in stijl af te sluiten. Voor deze BBQ hoef je je
niet op te geven. Er is allerlei lekker eten en drinken verkrijgbaar.
Het belooft een spetterende dag te worden. Dat wil je toch niet missen? Tot 7 juli!
Handelsvereniging Nijeveen
Rineke Bootsma, Mathilda van der Laan, Marc Jan van der Linde, Jeroen Kikkert, Marcel van Veen en
Alexander Kisjes.
Meer info op: https://www.facebook.com/UITNijeveen en www.handelsverenigingnijeveen.nl of volg ons
op Instagram.

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

201811_0796_FIZZ_Lever_adv_DeMolen_01.indd 2
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DE MOLEN
CLUBKAMPIOENSCHAPPEN BIJ BADMINTON
Donderdag 23 mei werd het badmintonseizoen afgesloten
met de clubkampioenschappen bij de jeugd. Er werd de hele
avond gestreden om de felbegeerde titel.
Daarnaast werd om 20.00 het competitieseizoen afgesloten.
Allereerst werden alle coaches, vrijwilligers en onze trainers
bedankt voor hun inzet. Zonder hen geen wedstrijden!
Jammer genoeg was er dit seizoen geen team kampioen geworden, goed gespeeld, dat wel. Dus waren de prijzen wat
anders verdeeld.
Het beste team werd Nijeveen J3, met de spelers, Leonie Stoof,
Myrthe Bijker, Jasmine de Wildt, Mila van Melle. Zij eindigden
op de derde plaats en kregen allen een medaille hiervoor.
De beste competitiespeelster is Alinda Kroeze geworden en
de beste competitie speler werd Sander Busscher.
De winnaars van de clubkampioenschappen waren;
1e prijs aspiranten: Jasmine de Wildt; 2e prijs aspiranten:
Myrthe Bijker.
1e prijs junioren meisjes: Alinda Kroeze; 1e prijs junioren
jongens: Sander Busscher.
De avond werd afgesloten met de bekendmaking van de winnaar van de Han van Room wisselbeker.
Deze beker verdient de best scorende badmintonspeelster van het hele seizoen. De punten kunnen ze verdienen met het deelnemen van toernooien. Vorig seizoen heeft Jarne Oostenburg deze beker gewonnen.
Hij mocht de beker doorgeven aan Tessah Vos, die vele prijzen tijdens de toernooien heeft gewonnen. Ze
ontving de beker van onze oud/trainer, Han van Room.
Alle spelers gefeliciteerd met jullie behaalde resultaten!
Dit was de laatste speelavond van de badmintonvereniging, op vrijdagochtend wordt er nog wel gespeeld
tot eind juni. We starten weer na de zomervakantie op donderdagavond 29 augustus.

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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DE MOLEN

UITNODIGING

Informatiebijeenkomst ‘Zon op Groot Dak’
Woensdagavond 12 juni – 20.00 uur – Dorpshuis ‘De Schalle’
EC Duurzaam Nijeveen organiseert in samenwerking met LTO Noord afdeling
Zuidwest Drenthe een informatieavond voor eigenaren van grote daken op
woensdagavond 12 juni. U wordt hiervoor van harte uitgenodigd.
Beide partijen hebben samen een business-case uitgewerkt voor het project ‘Zon op
Groot Dak’. Dit project is bedoeld voor eigenaren van grote bedrijfsgebouwen,
waaronder agrarische gebouwen. In ruil voor het beschikbaar stellen van het dak aan
EC Duurzaam Nijeveen ontvangt de verhuurder een commerciële vergoeding en kan
gebruik gemaakt worden van groene stroom. Met een relatief kleine investering van
de dakeigenaar kan een grote stap worden gezet om Nijeveen te verduurzamen.
Het gaat hierbij om daken waarop ruimte is voor minimaal 750 zonnepanelen. De
ligging van het dak is niet relevant. Hoe meer daken er beschikbaar zijn, hoe beter
krachten kunnen worden gebundeld en financieel voordeel kan worden behaald.
Tijdens de informatieavond worden de volgende onderwerpen behandeld:
• Subsidiemogelijkheden
• Aanpak
• Proces
• Vergoeding
• Rekenvoorbeelden
Bent u eigenaar van een groot dak? Dan nodigen wij u van harte uit om deze avond
aanwezig te zijn, mee te denken en uw input te geven. Graag tot 12 juni!
Met een energieke groet,
EC Duurzaam Nijeveen
Harry van Dijk en Wim de Kleuver

LTO Noord afd. Zuidwest Drenthe
Jan Brouwer, Jakob Bakker en
Jan-Roelof Meesters

www.duurzaamnijeveen.nl | info@duurzaamnijeveen.nl | (06) 129 64 817
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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

STICHTING WELZIJN OUDEREN NIJEVEEN - MUSEUM PLUS BUS
Er hebben zich al meerdere personen aangemeld voor de bus, maar er kunnen nog enkelen bij. Het is mogelijk om een rollator mee te nemen en ook is er plaats voor 2 rolstoelen.
De museum plus bus rijdt voor ons op donderdag 15 augustus 2019.
De bus vertrekt 09.30 uur bij de Schalle, wilt u mee, maar kunt u niet zelfstandig bij de Schalle komen dan
is er een mogelijkheid om gehaald en weer thuisgebracht te worden.
Na aankomst bij het Fries Museum staat de koffie voor u klaar.
Hierna is er een rondleiding onder begeleiding van een gids. Na deze kennismaking met het museum is er
een lunch, kosten € 8,50 pp. Wil je hier geen gebruik van maken geef dit dan door bij opgave. Een door u
zelf meegebracht broodje mag buiten het museum genuttigd worden.
Na de lunch is er gelegenheid om zelfstandig rond te kijken.
Om 15.15 uur vertrekt de bus weer uit Leeuwarden en om 16.30 uur hopen we terug te zijn in Nijeveen.
VOL IS VOL.
Lammie van Essen
Tel. 0522-491628, mob.06.20433916

NIEUWE ACTIVITEIT VAN WELZIJN OUDEREN NIJEVEEN
EN ACTIVITEITENCOMMISSIE DE SCHALLE
Kunt u al dansen? Of juist niet? Hier is uw kans!
Vanaf 1 oktober wordt er door Henk Hulzebosch in de Schalle stijldansles gegeven. Het mooie is dat u niet
hoeft kunnen te dansen, of als u het juist al wel kan maar het weer op wil frissen is het ook een mooie
gelegenheid! Het is voor iedereen en alle leeftijden!  
De lessen zullen zijn vanaf 1 oktober, op dinsdagavond zijn van 20.00 uur tot 21.30 uur in de Schalle.
U kunt zich alleen of met zijn 2en opgeven, en dat mag nu alvast op info@dhdeschalle.nl.
Voor info kunt u bellen met Aafke Bouma 06- 50844365.
De kosten voor de 10 lessen bedragen € 80 per persoon.
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BRIDGEN IN NIJEVEEN
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. Gedurende de zomer
bridgen we 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. 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.
Vanaf september is het weer bridgen met onze bridgegroep, we betalen dan weer contributie aan Stichting
Welzijn Ouderen, welke dan zorg draagt voor de zaalhuur. Ook start in het najaar de vervolgcursus voor
onze cursisten; dit is een vervolgcursus. Kun je bridgen, maar wil je toch een keer weer opfrissen dan is
het ook mogelijk deze cursus te volgen. Hierover volgt nog weer een bericht in de Molen, maar mocht je
nu al denken deze wil ik wel volgen, geef je dan alvast op zodat we een goede planning kunnen maken.
Namens Stichting Welzijn Ouderen Nijeveen
Lammie van Essen, e-mail: vanessen.hl@gmail.com, tel. 06-20433916

DOPPEN SPAREN VOOR STICHTING HULPHOND
Helpt u mee met het sparen van plastic doppen ten behoeve van KNGF Stichting Hulphond. Plastic doppen in allerlei kleuren van o.a. frisdrank-, yoghurt-, melkpakken en plastic flessen. Er staat een kliko bij de
COOP, waar u de verzamelde doppen in kunt doen. De opbrengst gaat naar de opleiding van geleidehonden. Belangrijk is dat de dopjes schoon en droog ingeleverd worden. Je steunt niet alleen de opleiding van
deze geleidehonden, maar spaart ook nog eens het milieu. Deze actie is opgezet door de Vrouwen van Nu.

Bijna vakantietijd
De eerste vrije dagen en lange weekenden zijn er weer.
De temperaturen gaan de goede kant op.
Tijd voor vakantieplannen en….. misschien even na te denken over een reisverzekering.
Hulp bij pech onderweg is toch geregeld?
Een ziektekostenverzekering kent een
buitenlanddekking toch?
Wellicht een beetje ondoorzichtig waar
u nu wel of niet voor verzekerd bent.

Wij leggen het u uit en sluiten reis- en
annuleringsverzekeringen waar risico's
ontstaan.
Wacht dus niet te lang en neem het mee
in uw voorbereiding voor de vakantie.

Nijverheidsweg 15 7948 NE Nijeveen Tel. 0522-490094 www.faberadviseurs.nl info@faberadviseurs.nl
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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.
KINDERCOACH SUSANNE, Susanne Eveleens, Nijeveen, 06-10720559

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
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*
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* Nen 3140
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*Water
*
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*
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Zonne energie Nen 3140 Keuring
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* Westerweiden
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*
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Westerweiden 70, 7961 EA Ruinerwold
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**

*
*
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*
*

* 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
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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

