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De volgende Molen verschijnt op 21 april 2015.
Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk
dinsdag 14 april e-mailen naar:
demolen@kleen.nl

www.kleen.nl

of inleveren bij / sturen naar Drukkerij Kleen
Noteboomstraat 68, 7941 XA Meppel
(Anonieme kopij kan geweigerd worden.)
Klachten bezorging: 0522 - 85 85 80

BOEKENMARKT EN BANANEN
Zaterdag 18 april van 10 tot 15 uur is er weer boekenmarkt rondom de hervormde kerk in Nijeveen.
We willen alle Nijeveners bedanken voor het eten van zoveel bananen….Hè?...Ja, mensen, dankzij uw gezonde eetlust konden we weer beschikken over honderden bananendozen, gratis weggehaald bij de Coop.
Die dozen hadden we hard nodig, want de nieuwe voorraad boeken bestaat uit 20.000 stuks! Dat betekent 500 gevulde dozen! Die boeken moeten allemaal op rubriek worden gesorteerd op de zolder van het
jeugdgebouw. Romans, geschiedenis, wetenschap, literatuur, kinderboeken, enz. enz. Meindert werkt zich
een slag in de rondte om dat voor elkaar te krijgen (hulde) en een groep verschrikkelijk sterke vrijwilligers
zet alles voor u buiten, rondom de kerk en ook daarbinnen. Een gigantische klus.
En dat alles om u van dienst te zijn op 18 april. Kom op tijd, want het mooiste spul is het eerste weg. En
weet u wat nu zo aardig is van deze (tiende!) boekenmarkt? Wij kijken niet naar de waarde van de boeken.
Alles gaat weg voor een euro per stuk. Zeldzaam of kostbaar, het maakt ons niets uit. Dat is uw geluk.
Sla uw slag en koop een voorraad in voor de komende zomer. De toegang is gratis. Wij zijn u dankbaar
voor de opbrengst die bestemd is voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen. Op de markt wordt u
ook een opgave getoond van alles wat u in de afgelopen 10 jaar hebben kunnen bijdragen aan dat doel.
Tot ziens op 18 april.
Wat we allemaal doen? Zie: www.stichtingbarbara.nl

KLEUTERGYM KV DOS’46
Peuters vanaf 3 jaar
M.i.v. 17 april:
Vrijdagmiddag van: 13.45 tot 14.30 uur in Sporthal de Eendracht
Alle kinderen mogen 2 proeflessen meedoen en daarna beslissen of ze het hele
seizoen mee willen doen. Het is praktisch als de kinderen een sportbroekje, T-shirt
en gymschoentjes tijdens het gymmen aan doen.
Meer informatie en opgeven: Marieke Klaver: 06 31168643 óf per mail: kid@dos46.nl

Als u kiest voor vakmanschap!

Lute

Bijker Bouw
lutebijkerbouw@live.nl

05 22 49 20 19
06 50 20 40 08

Energieweg 13
7948 NT Nijeveen
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URZO
WONINGINRICHTING
Damesmode
Slaapcomfort
PROJECTINRICHTING
Bedrijfskleding

Kruisstraat
6
Regenkleding
7941 AN
Meppel
Huishoudtextiel
ingang
tel.Noteboomstraat
05220 - 61022
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

‘LES FEMMES DU 6E ETAGE’ IN DORPSHUIS DE SCHALLE
Het filmseizoen 2014/2015 wordt afgesloten met de vrolijke en romantische film ‘Les femmes du 6e etage’.
Parijs, de vroege Jaren 60: de tijd van cocktails, mantelpakjes en dure Chevrolets. De rijke Jean-Louis Joubert is een brave maar nogal saaie man die niet echt van het leven geniet. Tot hij en zijn vrouw de mooie
Spaanse Maria als werkster in dienst nemen. Maria laat hem kennis maken met de zesde verdieping van
zijn burgerlijke appartementsgebouw waar zij samen met andere Spaanse werksters woont.De temperamentvolle volksvrouwen, maar vooral de erg aantrekkelijke Maria, leren meneer Joubert voor het eerst
plezier te hebben in het leven. Dit tot grote ontsteltenis van mevrouw Joubert en haar deftige vriendinnen.
Regie: Philippe Le Guay. Met: Fabrice Luchini, Carmen Mauro en Lola Duenas.
Aanvang: 20.00 uur. Entree: 3,50 Euro

Historisch lage hypotheekrente!
In 2014 is de hypotheekrente gedaald naar een historisch laag niveau. De daling zet zich tot op dit
moment door. Op dit moment ligt de 10-jaarsrente onder NHG ruim onder de 3%. Een goed moment
dus om een (eerste) woning aan te kopen, of om uw hypotheek over te sluiten.
De historisch lage hypotheekrente valt samen met het tevens zeer lage prijspeil van woningen. Daar
profiteren met name de starters van. De starters zijn aan zet: koopwoningen zijn nog
nooit zo betaalbaar geweest, terwijl huren steeds duurder wordt.
Wat u altijd mee moet nemen in uw overwegingen: De hypotheekrente is slechts onderdeel van een
totaal hypotheekadvies. Kijk altijd ook naar de voorwaarden van de geldverstrekker.
Onze hypotheekafdeling, bestaande uit Robin de Haan, Nathalie van Haarst en Simone Post, staan
u graag te woord.

Nijverheidsweg 15 7948 NE Nijeveen Tel. 0522-490094 Postbus 126 7940 AC Meppel www.faberadviseurs.nl
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Probleem Kalkaanslag

Waterontharders

Kalkaanslag op tegels en kranen in de badkamer of

Huishoudelijk
4water-18c

kalkaanslag in keukenapparatuur en boilers een
droge jeukende huid na het douchen. Ergernissen
die dagelijks voorkomen in huishoudens en bedrijven,

Waterontharder voor

de oorzaak is Hard water!

2 tot 6 personen

Oplossing Zachtwater
Door het plaatsen van een volautomatische Aquasoft
Waterontharder in de woning of bedrijf, bent u verzekerd
van Zachtwater. Geen kalkaanslag meer en u ervaart

Huishoudelijk
AquaUltra 9-ED

direct alle voordelen van kalkvrijwater. Een Aquasoft
Waterontharder werkt op basis van ionisatie ( harsen en

Waterontharder voor

zouten ) Het toestel is volledig computer gestuurd en

1 tot 3 personen

spoelt automatisch.

Besparingen
• 50% -> 65% besparingen op was-vaatwasmiddelen, zepen, shampoos
• Geen gebruik van ontkalkingsmiddelen in badkamers e.d.
• Langere levensduur van huishoudelijke apparatuur wasmachine,
koffiezetapparaat
• Geen kalkaanslag in keuken, badkamers, wastafels, tegelwerk,
glaswerk e.d.
• Minder slijtage van kranen, douchekop en leidingen
• Langer levensduur apparatuur boilers, geisers enz.
• Lagere energiekosten (geen kalk isolatie op elementen)
• Zachtere huid en minder jeuk klachten na douchen/baden
• Besparing op koffie geen vlies op de thee
• Ramen en glaswerk streeploos schoon
• Vlekvrij opdrogen van voertuigen

Garantie & Onderhoud

Huishoudelijk
AquaUltra 15-ED
Waterontharder voor
2 tot 4 personen

Huishoudelijk
Zouttabletten
Consumptief *A*

De eindgebruiker ontvangt 10 jaar All-In garantie
op de Aquasoft Waterontharder, onder dit unieke
service en garantieplan vallen o.a. voorrijkosten,
werkloon storingen en onderdelen.
Het preventief controleren incl. onderhouden en

Voor meer informatie
en prijzen vraag uw Dealer:

desinfecteren van de waterontharder valt onder
het jaarlijks uit te voeren serviceprogramma.

r
ontharde
r
e
t
a
w
n
l ee
U heeft a
350,vanaf € 1

Nijeveen | mob. 06-51646493
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ALZHEIMERCAFE MEPPEL - WOENSDAG 15 APRIL
DEMENTIE OP JONGE LEEFTIJD
Op deze avond staan we stil bij de vraag hoe het dementieproces verloopt op jonge leeftijd. Wat zijn de
specifieke problemen die jonge mensen met dementie tegenkomen? En welke ondersteuning hebben zij
nodig?
We proberen deze vragen te beantwoorden aan de hand van een film over een jonge vrouw met dementie.
Ook gaan we in gesprek met de bezoekers van het café.
Waar?
Cultureel Centrum De Plataan, Vledderstraat 3 7951LC in Meppel, tel. 085-2731412. U kunt ook naar binnen aan de Marktstraat.
Hoe laat?
Het café is open vanaf 19.30 uur, het programma begint om 20.00 uur en duurt tot 21.30 uur. De toegang
is gratis.
Organisatie
Het Alzheimercafé Meppel is een samenwerkingsproject van Alzheimer Nederland met Stichting Icare,
Zorgcombinatie Noorderboog, Stichting de Stouwe, GGZ Zuidwest Drenthe en Welzijn Mensenwerk

WERVINGSACTIE VOOR NIEUWE DONATEURS VOOR STICHTING OUD MEPPEL
Eind 2014 is door Stichting Oud Meppel een blad uitgebracht met de titel “vandaag is morgen gisteren…”.
Een zeer lezenswaardige uitgave met allerlei leuke verhalen over Meppel’s verleden.
Het is huis aan huis verspreid in de gehele gemeente Meppel met inbegrip van Nijeveen, De Schiphorst,
Broekhuizen en Rogat.
In het blad zat een kaart waarmee men zich kon opgeven als donateur van onze Stichting.
Een kleine honderd mensen hebben zich op deze manier bij Stichting Oud Meppel aangemeld als donateur.
Hier is het bestuur uiteraard erg blij mee.
Zeker zo belangrijk zijn de talloze positieve reacties die Oud Meppel ontving over de uitgave. Het blad is
enthousiast ontvangen en met veel plezier gelezen. Hieruit blijkt de grote belangstelling voor de geschiedenis van onze mooie stad.
De uitgave werd ons door Stichting Waarborgfonds aangeboden als cadeau voor het 50 jarig jubileum van
Stichting Oud Meppel. Het Waarborgfonds nam zowel de druk- als verspreidingskosten voor haar rekening,
een geste die door Oud Meppel bijzonder werd gewaardeerd.
De donateursactie van het Waarborgfonds vormde zo een mooie afsluiting van een bijzonder geslaagd
jubileumjaar van onze Stichting.
En nu op naar de honderd!
Met vriendelijke groet,
J.H.Klinkers, secretaris

Textieldruk
www.kleen.nl

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
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A A N N E M I N G S B E D R I J F

GRONDWERK
STRAATWERK: SIERBESTRATING
MACHINAAL BESTRATEN
AANLEG RIOLERING EN DRAINAGE
SLEUF- EN VASTE MESTSILO’S
VLONDERS EN VERANDA’S

TEVENS UW LEVERANCIER VAN GARDEN LIGHTS
LED VERLICHTING VOOR UW TUIN, BESTRATING
OF OVERKAPPING

Klussenbedrijf

"Klusjes & Zo"

Voor al uw praktische klussen in en om het huis
Gert Strijker, Van Veenlaan 21, 7948 AB Nijeveen
Tel: 0522-492099 of 06-51384374

Energieweg 3, Nijeveen
www.andrehopman.nl

Tel. 06 54 32 64 05
info@andrehopman.nl

INSPRAAKAVONDEN NIEUWE PARTICIPATIERAAD SOCIAAL DOMEIN
De werkgroep Participatieraad 3.0 Meppel houdt in april een drietal thema-avonden. Iedereen die mee wil
helpen om de werkgroep vanuit eigen ervaring nog meer ideeën te geven is welkom!
Deze avonden vinden plaats op:
• thema Wmo en Welzijn maandag 13 april, de huiskamer in De Plataan, Marktstraat/ Vledderstraat
• thema Sociale aangelegenheden en Arbeid dinsdag 14 april, TRIAS-gebouw, Groenmarktstraat 6
• thema Jeugd donderdag 23 april, de huiskamer in De Plataan, Markstraat/ Vledderstraat
Alle avonden beginnen om 19.30 uur en duren tot uiterlijk 21.30 uur. Tijdens de avonden kunnen mensen
die geen lid zijn van de werkgroep opmerkingen en aanvullingen geven op de plannen voor een gezamenlijke participatieraad.
In Meppel is op dit moment een Participatieraad Wmo en een cliëntenraad sociale aangelegenheden actief.
In 2015 komen daar Jeugdzaken en de belangenbehartiging van mensen binnen de Wmo en de zorg bij.
Uiteindelijk is het de bedoeling, dat er een gezamenlijke participatieraad ontstaat. Hiermee wil de werkgroep inspraak, betrokkenheid en zeggenschap op de gemeentelijke plannen organiseren.
Uw mening over inspraak, betrokkenheid en zeggenschap is voor ons erg waardevol. We nodigen inwoners
van de gemeente Meppel dan ook van harte uit om bij deze avonden aanwezig te zijn.
Opgave
In verband met de catering vragen wij u om u op te geven via e-mail: postbus@meppel.nl of telefonisch
via 14 0522.
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MULTICULTURELE MARKT IN IRENE
Woonzorgcentrum Irene in Meppel staat zaterdag 18 april in het teken van diverse culturen. Van 12.00
- 17.00 uur is iedereen van harte welkom op de multiculturele markt aan de Pr. Irenelaan 4 om kennis te
maken met een multiculturele samenleving.
Kennismaken, ontmoeten en verbinden
Het centrum van Meppel met woonzorgcentrum Irene is een plaats waarin verschillende werelden elkaar
ontmoeten. Diverse culturen hebben hun thuis gevonden in het centrum van Meppel. Bezoekers van de
multiculturele markt kunnen ervaren hoe mooi en waardevol deze diversiteit in Meppel kan zijn. De markt
biedt de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier de gastvrijheid van de verschillende culturen te
ontdekken. Kennismaken, ontmoeten en verbinden, zijn de doelstellingen die de organisatoren van De
Stouwe en Wijkplatform Centrum Meppel met de markt voor ogen hebben.
Marokkaanse theeceremonie en krentewegge
Op deze markt is er van alles te zien, te beleven en te proeven. Buitenlandse dansgroepen, een muzikaal
optreden van een kinderkoor en gasten in buitenlandse kledij en klederdracht zorgen voor een vrolijke
noot. Hapjes en drankjes uit diverse culturen zorgen voor de inwendige mens, van een Marokkaanse theeceremonie tot friet van de frietfiets. Daarnaast is er een viskraam, een bloemenkraam en een Staphorster
kraam. Ook kan de bezoeker een gokje wagen door het gewicht van een krentewegge te raden of mee te
doen aan het rad van fortuin.
Opbrengst voor belevingstuin
De opbrengst van de markt wordt gebruikt voor de aanleg van een belevingstuin in de binnentuin van Irene.
Diverse Meppeler ondernemers sponsoren de multiculturele markt. Zij stelden prachtige prijzen beschikbaar.
De Stouwe en Wijkplatform Meppel hopen dat de multiculturele markt bijdraagt aan de saamhorigheid in
Meppel. Graag tot ziens op 18 april in woonzorgcentrum Irene.

WIST JE DAT SVN’69 BINNENKORT WEER BEGINT MET KABOUTERVOETBAL?
Voetbal voor de allerjongsten in ons dorp, die graag tegen een bal aan trappen. Vanaf zaterdag 11 april
beginnen we weer om 10.30 uur op onze velden. Speciaal voor alle kinderen van 4 t/m 6 jaar. Geef je wel
even op van tevoren.
We spelen verder nog:
- op prestatieniveau met een aantal seniorenteams
- op recreatief niveau, lekker 1 avondje in de week een balletje trappen
- met een damesteam, zij spelen ook wedstrijden!
- met jeugdteams in alle leeftijdsklassen, al onze jeugdteams spelen wedstrijden in competitieverband.
- met een meisjesteam, ook zij spelen iedere week een wedstrijd
- met een 40+ team op de dinsdagavond
- met een seniorenteam 7x7 op de donderdagavond
- in de zaal op woensdagavond
We zijn een sportieve, gezonde vereniging die altijd nieuwe leden kan gebruiken. Staat hierboven iets voor
je bij en wil je graag gaan voetballen, laat het ons weten.
Meer info op: www.svn69.nl
Volg ons voor het laatste nieuws ook op Twitter: @svn69nijeveen / Facebook: svn-69.

Schoonheidsinstituut
Acne behandelingen
Massages
Zonnestudio

IPL ontharing
Elektrisch ontharen
Gewichtsconsulent
Bijouterie

Tel. 06 543 720 73

Ook voor volledige voetverzorging bij u thuis!
Jeannette Bouwknegt
Dorpsstraat 16, Nijeveen ~ 0522 – 49 23 15
www.beau-nette.nl ~ info@beau-nette.nl

Medisch pedicure
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NL DOET BIJ DORPSHUIS DE SCHALLE
Op zaterdag 21 maart ging een enthousiaste ploeg
vrijwilligers aan de slag.
Na de koffie werden de klussen verdeeld. Een groep
ging de buitenkant schoon maken. Het dorpshuis
heeft daardoor weer een frisse aanblik.
Verder is er binnen geschilderd en zijn er nog kleine
klusjes verricht.
De ploeg vrijwilligers kan terugblikken op een productieve ochtend.
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Klussenbedrijf

H.W. Hopman
Uw adres voor:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Voor al uw (ver)bouwklussen
binnens- en
buitenshuis
Voor al uw (ver) bouwklussen
binnen
en buitens huis
Timmerwerk – Tegelwerk – Stucwerk

Bel voor een vrijblijvende offerte
Timmerwerk
| Tegelwerk | Stucwerk

Herwin Hopman Nijeveensebovenboer 4
7948 LG Nijeveen
tel 06 – 2158 1981

Bel voor een vrijblijvende offerte

Herwin Hopman
Nijeveensebovenboer 4 | 7948 LG Nijeveen
Tel. 06 - 2158 1981

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!
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.klussenbedrijf-hwhopman.nl

Agenda
7 april

De Molen nr. 7

7 april

Dorpsvisie Nijeveen - De Schalle - 20.00 uur

8 april

Klaverjassen en jokeren - Supportersvereniging SVN’69 – aanvang 20.00 uur

9-10 april

Twee Recht Twee Averecht - De Schalle

11 april

SVN’69 1 - SJS 1 - Sportpark De Tussenboerslanden te Nijeveen - 14.30 uur

15 april

Passage ledenavond, met ouderwetse spelletjes

15 april

Jaarvergadering van de Dorpsvereniging - de Schalle - 20.00-22.00 uur

17 april

Filmavond; Les femmes du 6e étage - De Schalle - 20.00 uur

18 april

Boekenmarkt - terrein Herv. kerk - 10.00-15.00 uur

18 april

Multiculturele markt - Woonzorgcentrum Irene te Meppel - 12.00-17.00 uur

18 april

SVN’69 1 - Vitesse ‘63 1 - Sportpark De Tussenboerslanden te Nijeveen - 14.30 uur

20 april 	

Dag 1: 4-daagse inline-skate | skeelerbaan - 18:00-19:30 uur

21 april

De Molen nr. 8

21 april

Dag 2: 4-daagse inline-skate | skeelerbaan - 18:00-19:30 uur

22 april

Dag 3: 4-daagse inline-skate | skeelerbaan - 18:00-19:30 uur

23 april

Dag 4: 4-daagse inline-skate | skeelerbaan - 18:00-19:30 uur

23 april

Vrouwen van Nu ledenavond, Hospice Eesinge Meppel

2 mei

SVN’69 1 - CSVC 1 - Sportpark De Tussenboerslanden te Nijeveen - 14.30 uur

3 mei

Theeconcert Crescendo - De Schalle - 14.30 uur

Elke dinsdag
		
Elke woensdag

Koersbal - De Schalle - 13.30 uur
Klaverjassen en jokeren, georganiseerd door Welzijn Ouderen - biljartzaal De Schalle
55+gymnastiek - Dorpshuis De Schalle - 10.30-11.15 uur
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UITSTAPJE KDV DORPSSTRAAT
26 maart zijn we naar het AOC Terra College geweest in Meppel. We waren
uitgenodigd door een aantal scholieren om een kijkje te komen nemen bij
de dieren.
Bij aankomst werden we verwelkomd door leerlingen in zebra- en giraffepakken, dit was natuurlijk al erg leuk.
Eerst gingen we naar de konijntjes, ooh… wat waren ze klein en schattig,
even aaien en door naar de vogels met de mooie kleuren.
Vervolgens naar buiten, hier stond een pony op ons te wachten. Een aantal
kinderen durfden zelfs even een ritje te maken. Ook stonden er geiten en
varkens die we mochten voeren.
Weer binnen gekomen konden de kinderen worden geschminkt en de vissen voeren.
Daarna naar boven waar de reptielen woonden. Een
slang, schildpadden, hagedissen, vogelspinnen, alles mocht geaaid en kon bekeken
worden. Ooh wat spannend!
Weer beneden aangekomen stond er iets lekkers te eten en te drinken voor ons klaar.
Ook verbleven hier de cavia’s, hamsters en fretten die we mochten bekijken en aaien.
Tenslotte kregen de kinderen een aai- en knuffeldiploma. De kinderen waren erg
enthousiast.
Het was een zeer geslaagde ochtend en zeker voor herhaling vatbaar!!

Nijverheidsweg 10
7948 NE Nijeveen

tel. (0522) 49 26 80
fax (0522) 49 26 74

info@kroesnijeveen.nl
www.kroesnijeveen.nl

Ervaar de ‘Kroes Experience’ op www.kroesnijeveen.nl
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KINDERHULP-COLLECTE: MAAK SAMEN MET ONS GELUK MOGELIJK!
Nationaal Fonds Kinderhulp vindt dat alle kinderen recht hebben op geluk. Ook de (bijna) 400.000 kinderen
die in armoede opgroeien. Wanneer je opgroeit in een instelling of een gezin met financiële problemen,
is een onbezorgde jeugd alles behalve vanzelfsprekend. Net als de leuke dingen die kleur geven aan een
kinderleven. Terwijl je als kind niets liever wil dan er gewoon bijhoren en meedoen met je vrienden en
klasgenoten. Om dit mogelijk te kunnen maken, doet Kinderhulp van 12 tot en met 18 april een beroep
op uw vrijgevigheid. Laat alle kinderen meedoen en geef aan de collectant!
Bijna 400.000 kinderen in ons land groeien op in armoede. Voor hen zijn ‘vanzelfsprekende dingen’, zoals
vakantie, sporten of Pakjesavond vaak niet weggelegd. Nog los van de problemen waar ze thuis mee te
maken krijgen, voelen ze zich ook op school vaak buitengesloten. Als klasgenoten vertellen over hun verjaardagcadeaus of een dagje uit, kunnen zij niet meepraten. Ze durven soms niet eens meer te dromen van
een leuke opleiding of een mooie carrière.
Kinderhulp vindt dat elk kind een beetje gewoon geluk verdient en zich moet kunnen ontwikkelen. Ook als
je opgroeit in een instelling of financieel beperkt (pleeg)gezin. Armoede mag geen spelbreker zijn! Daarom
ondersteunt Kinderhulp kinderen met minder kansen met hele praktische zaken, zoals een computer om
huiswerk te maken, een weekje kamperen in de zomer of een fiets om naar school te gaan.
Om al deze kinderen te kunnen helpen, is veel geld nodig. Kinderhulp hoopt daarom op uw gift tijdens
de collecteweek van 12 tot en met 18 april. Elk jaar gaan er ruim 20.000 collectanten op pad, dus grote
kans dat ze ook bij u langskomen. Met uw gift steunt u niet alleen Kinderhulp, maar draagt u bij aan een
mooiere samenleving waarin iedereen meetelt en kan meedoen. Samen maken we geluk mogelijk!

Marktaanbiedingen
Marktslager

RIJKEBOER
06 - 815 22 699
info@groentewinkelrobaard.nl

Van onze eigen teler

Trostomaten

500 gram

Witlof

500 gram

op woensdagmorgen en -middag
en vrijdagmiddag
8.00 tot 12.30 uur en 14.30 tot 17.30 uur.

Verse worst elke 2e gratis
Gepaneerde schnitzels
98

099
069

Combi topper

4

500 gr hoh gehakt en
98
4 saucijzen
samen 5
Boeren of drents gehakt

gekruid

500 gr

298

Gaasterland kruiden varken eerlijk puur
natuurlijk. www.friberne.nl

Giezer Wildeman
2 kg

500 gr

Karbonade
Drents turfje

250

elke 5e gratis

Gevuld en omwikkeld met ontbijtspek
100 gr
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Icare in Nijeveen

Als u ons nodig heeft, zijn we er

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

Hiervoor kunt u bij ons terecht:
• verpleging en verzorging
• specialistische thuisverpleging
• verpleging en verzorging bij dementie
• advies over wonen, zorg en welzijn
• palliatieve zorg
• thuisbegeleiding
• personenalarmering
• nachtzorg
• thuisleen van hulpmiddelen en
verpleegartikelen

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

Voor meer informatie
kunt u bellen met
wijkteam Haveltermade/
Nijeveen: (0522) 27 96 85
(7- 23 uur). Of mail naar:
wijkverplegingmeppel@
icare.nl
Wijkverpleegkundige in
Nijeveen is: Hélène de Vries

Uit liefde voor mensen,
dat is Icare.

www.joshulstimmerwerken.nl

REUMAFONDS BEDANKT NIJEVEEN
Het Reumafonds bedankt alle collectanten, comitéleden en bewoners in Nijeveen voor hun grote inzet en
bijdrage aan de landelijke collecteweek. Tijdens de collecte van 16 t/m 21 maart 2015 is in Nijeveen in totaal
€ 1189, 71 euro opgehaald. Hiermee levert Nijeveen een belangrijke bijdrage aan de reumabestrijding in
Nederland.
Onzichtbare ziekte
In Nederland leven bijna twee miljoen mensen een reumatische aandoening. Mensen met reuma hebben
vooral last van pijn en moeheid, beide onzichtbare kenmerken van deze chronische ziekte. Reuma is een
verzamelnaam voor ruim 100 aandoeningen aan gewrichten, spieren en pezen. Bij veel vormen van reuma is
er sprake van een auto-immuunziekte. Dit betekent dat het natuurlijke afweersysteem het eigen gewrichtsweefsel (en soms organen) aanvalt. Hierdoor hebben mensen met reuma vaak last van ontstekingen aan
gewrichten of spieren en is bewegen pijnlijk. Reuma is een ingrijpende aandoening, die niet te genezen of
te voorkomen is. Reuma kan jong en oud overkomen.
Steun van iedere Nederlander nodig
Het Reumafonds strijdt voor een beter leven met reuma. Nu en in de toekomst. We geven voorlichting,
ondersteunen reumapatiëntenverenigingen en komen op voor de belangen van mensen met reuma bij
politiek en zorg. Het fonds krijgt hiervoor geen subsidie van de overheid en is dus volledig afhankelijk van
giften van particulieren en bedrijven.
We financieren onderzoek naar betere behandelmethoden en naar de oorzaak van reuma. Dat brengt ons
dichter bij een wereld zonder reuma. We zijn blij met iedere gift die hieraan bijdraagt. Bankrekeningnr:
NL86RABO0123040000, Amsterdam. www.reumafonds.nl
Collectant
Als collectant van de collecteweek in 2016 bent u dan ook van groot belang.
Geef het Reumafonds zo snel mogelijk door dat u wilt meehelpen aan ons doel om mensen met reuma een
beter leven te geven. Bel voor meer informatie met het Reumafonds in Amsterdam: 020-589 64 71 of neem
contact op met een van de organisatoren. U kunt ook een mail sturen naar: vrijwilligers@reumafonds.nl.
De organisatoren bedanken nogmaals alle collectanten.
Carola Groothuis, Janny Westenbrink, Jannette Klok, Juul Loijenga & Anthony Brak
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De autoruitspecialisten van GlasGarage
Meppel staan altijd voor u klaar om u te
helpen bij autoruitschade.
Van ster-reparatie tot de vervanging van
autoruiten. We repareren als het kan en
vervangen als het moet.
Ook regelen we voor u de complete
afhandeling met de verzekeringsmaatschappij, indien de schade is
verzekerd. Is de auto niet verzekerd tegen
autoruitschade, dan kunt u rekenen op
een zeer scherpe prijs.

onderdeel van Van der Linde Meppel

MEPPEL

Blankenstein 290 | 0522-243640

COLLECTE LONGFONDS
Van 20 t/m 25 april 2015 is de collecte van het Longfonds (voorheen Astma Fonds).
Vanaf je geboorte zorgen jouw longen voor zuurstof. Zodat je hart blijft kloppen en je hersenen blijven
werken.
Het Longfonds strijdt voor mensen met een longziekte en wil gezonde longen gezond houden.
Want gezonde longen zijn van levensbelang.
Daarom collecteren we overal in Nederland.
Alvast bedankt namens,
Alie Matter/Gerdi Woestman

Dorpsstraat 10e Nijeveen | Tel. 0522 - 85 44 00

Marktstraat 4a
7941 KR Meppel
Tel. 06-16 932 635
www.birukai.nl

Jeannet Botter
OPENINGSTIJDEN
di-za 11.00-23.00 uur | zo 11.30-22.00 uur
12
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www.autorijschoolfoka.nl

rijschoolfoka.nl

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

Koedijkslanden
●

●
●
●
●

Joachim Bouwknegt
06-110 112 49
joachim@rijschoolfoka.nl

Auto (B)
Motor (A)
Aanhanger (BE)

Specialist in het aanmeten, vervaardigen
en opvullen van uw (klik) kunstgebit
GRATIS advies en beoordeling
Gebitsreparatie snelservice (binnen 2 uur)
20 jaar vakervaring en eigen laboratorium
Wij geven u tevredenheidsgarantie

Rembrandtlaan 35 Meppel (0522) 474 877
www.tppkoedijkslanden.nl - info @ tppkoedijkslanden.nl

Joachim Bouwknegt
06-110 112 49

PALMPAASOPTOCHT joachim@autorijschoolfoka.nl
NIJEVEEN
Zaterdag 28 maart verzamelden zich weer een heel aantal jonge kinderen uit Nijeveen met hun (groot)
ouders voor de jaarlijkse Palmpaasoptocht. Dit jaar was het vertrek vanaf basisschool De Wel. De route ging
via het Griftestuk, de Burg. Weimalaan en de Dorpsstraat. Via de Burg. van Veenlaan liepen de kinderen met
hun mooi versierde palmpaasstokken weer richting school. Ook dit jaar begeleidde Euphonia de optocht
met muzikale klanken. En na afloop kregen alle kinderen een traktatie van de ouderraad.

VROUWEN VAN NU AFD. NIJEVEEN - BIJEENKOMST DONDERDAG 26 MAART 2015
Roelie heet iedereen van harte welkom, een bijzonder woord van welkom voor mevr. Josine Buiter van het
bekkenzorgcentrum uit Meppel.
En van harte welkom voor een Nieuw lid Mevr. Lindeboon-Coeling.
Na het huishoudelijk gedeelte kreeg mevr. Josine Buiter het woord.
Ze vertelde dat ze 40 jaar is en 4 kinderen heeft en ons gaat vertellen over problemen in het bekkenbodemgebied. Ze behandelt al meer dan 15 jaar met veel passie en plezier mensen met problemen.
Eerst in het ziekenhuis, later is ze gespecialiseerd als bekkenfysiotherapeut en ze werkt heel goed samen
met de specialisten in het Diaconessenhuis Meppel.
Er is ook een fysiotherapeut en diëtiste bij haar in de praktijk.
Ze werkt heel discreet en onderzoekt alles eerst heel goed en hoopt door een vragenformulier (wat ze
eerst laat invullen) en de onderzoeken zowel in- als uitwendig iets voor u te kunnen doen. Ook kinderen
met plas- of poepproblemen kan ze misschien helpen.
Wil je meer van en over weten kijk dan op: www.bekkenzorgcentrum.nl.
Ze was heel duidelijk met haar verhaal. Na nog enkele vragen beantwoord te hebben bedankte Roelie haar
voor de duidelijke uitleg en verder wenste ze iedereen wel thuis en tot 23 april voor de volgende bijeenkomst.
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ÉÉN MERK, RUIME KEUS!
Onze winkel is gevuld met een groot
assortiment bonbons, truffels en chocolade.

SHOVELS

Taarten, gebak, petitfours en desserts
worden op bestelling speciaal voor u
gemaakt.
Ook is er een ruime keuze uit diverse
chocolade cadeaus.
Heeft u speciale wensen, dan helpen wij u
graag om een persoonlijk cadeau te maken.
Kolderveen 30A, Nijeveen
www.chocoladenzo.nl

VERREIKERS

06-25190868
info@chocoladenzo.nl

Winkel: Ma t/m zat geopend van 9:00 tot 18:00
(Workshops & Demonstraties op afspraak)
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4-DAAGSE INLINE-SKATE TIJDENS NATIONALE SPORTWEEK
De skeelerclub Nijeveen organiseert al jaren met succes de 4-daagse inline-skate op de skeelerbaan. Dit jaar bewust al in april, omdat
het gekoppeld is aan de Nationale Sportweek. Tijdens deze week
worden kinderen in het hele land uitgedaagd om te gaan sporten.
Wij dagen jullie uit om naar de skeelerbaan te komen en een
aantal dagen zo veel mogelijk rondjes te skeeleren. Niet alleen de
jeugd, maar ook volwassenen zijn van harte welkom. De 4-daagse
wordt georganiseerd van maandag 20 tot en met 23 april (iedere
avond van 18.00 en 19.30 uur).
Wie houdt dit 4 dagen vol? Laat je hierdoor niet weerhouden,
want ook al wil je 1 avond meedoen, je bent van harte welkom, dus kom gezellig naar de skeelerbaan!
Alle deelnemers die minimaal 3 avonden meedoen krijgen een herinnering. Ook voor niet-leden gratis
deelname!
www.skeelerbaannijeveen.nl

THEECONCERT GEMENGDE ZANGVERENIGING CRESCENDO
Op zondag 3 mei a.s. geeft Gemengde Zangvereniging Crescendo uit Nijeveen haar jaarlijkse concert met
als gastoptreden het koor Vriendenkring uit Giethoorn.
Het repertoire dat wij ten gehore brengen is zowel licht klassiek als populaire nummers uit bekende musicals. Beide koren zullen zowel afzonderlijk als gezamenlijk nummers zingen.
Ons koor staat onder leiding van dirigente Marthy Buijs en we worden op de piano begeleid door Marjo
Withaar. Ons gastkoor uit Giethoorn staat onder leiding van dirigent J. Hoekstra.
Wij nodigen U van harte uit om onder het genot van een kop koffie of thee naar ons te komen luisteren.
WAAR:
Dorpshuis De Schalle in Nijeveen
WANNEER: Zondag 3 mei a.s.
TIJD:
14:30 uur
Tot ziens op 3 mei,
Gemengde zangvereniging Crescendo

ZWERFVUILACTIE IN NIJEVEEN IN SAMENWERKING MET DE BASISSCHOLEN
Na een zeer geslaagde zwerfvuilactie in 2013 hebben we als
Dorpsvereniging Nijeveen samen met obs Commissaris Gaarlandt
en CBS de Wel de handen uit de mouwen gestoken om ook dit
jaar ons prachtige dorp vuilvrij te maken.
De faciliteiten (knijpers, hesjes en vuilniszakken) werden aangeboden door de Gemeente Meppel.
Ongeveer 125 leerlingen hebben geholpen om het hele dorp
schoon te maken. Om de leerlingen een beetje aan te moedigen
hadden we een beloning voor het team met het meest “bijzondere” stuk afval.
Bij de Gaarlandt hadden Jasper v.d. Vegt, Bart Kortleve, Yaelle Lups, Anouk van Scheijen, Jasmin Thomas
en Daan ter Wal het meest ludieke stuk afval gevonden. “Een onderbroek”!!
Bij de Wel hadden AnneMiek, Sanna, Alinda en Anne het meest originele stuk vuil gevonden een tegel met
een hand erin afgedrukt.
Niels, Ruben en Jaron hadden een brievenbus gevonden.
Zij hebben de brievenbus terug gebracht naar het betreffende huisnummer en kregen als dank alle drie 2
euro. En leerling Mart heeft mooie “nieuwe” werkschoenen overgehouden aan de actie; precies zijn maat!!
Het was weer een zeer geslaagde middag en wat enorm veel afval hebben de enthousiaste leerlingen
opgehaald.
Wij willen namens de Dorpsvereniging Nijeveen alle leerlingen, leerkrachten en de Gemeente Meppel
danken voor hun hulp.
Namens de werkgroep DVN

www.dorpsverenigingnijeveen.nl
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Uw testament up to date?
Doe de GRATIS test!
Ga naar testamenttest.nl
maak een vrijblijvende en kosteloze afspraak

Stationsweg 54 - Meppel | T (0522) 25 27 21 | info@lever.nl

“HERINNERINGEN AAN DE BEVRIJDING VAN MEPPEL – 70 JAAR NA DATO”
Op woensdag 8 april 2015 ’s avonds om 20.00 uur vindt in de vergaderzaal van de Doopsgezinde kerk
aan de Vledderstraat in Meppel een voorvertoning plaats van de film “Herinneringen aan de
Bevrijding van Meppel – 70 jaar na dato”.
De film is een productie van de tweeling Daphne en Thomas Eskes Thomas heeft hiervoor gesprekken gevoerd met een zestiental Meppelers die persoonlijke herinneringen hebben aan de bevrijding van Meppel
op 13 april 1945. Daphne verzorgde de opnames. De montage is door beiden verricht.
De film is vanaf 16 april te zien op de tentoonstelling van Oud Meppel “70 jaar bevrijding van Meppel
1945–2015” in het Historisch Centrum aan de Sluisgracht 21 – 22.
Stichting Oud Meppel

Van
Beek
Van Beek Schilderwerken
Schilderwerken
Voor al uw schilderwerk, ons bedrijf kenmerkt zich
Voor al uw schilderwerk
door haar goede prijs-kwaliteitverhouding
Ons bedrijf kenmerkt zich door
haar goedeen
prijs-kwaliteitverhouding
staat
garant voor
garant voor en
eenstaat
uitstekende
service!
een uitstekende service!

Klaas van Beek
Scheerweide 35
7948 NX Nijeveen

Klaas van Beek
Tel: 06-16511943.
Scheerweide 35
Tel: 0522-750545
7948 NX Nijeveen

NU
NU 10%
10%
KORTING
KORTING

E-mail: info@kvanbeekschilderwerken
Website: www. kvanbeekschilderwerken.nl
Tel. 06-16511943

Tel. 0522-750545
E-mail: info@kvanbeekschilderwerken
Website: www. kvanbeekschilderwerken.nl
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NATIONALE PANNENKOEKDAG NIJEVEEN
De kinderen van groep 8 van cbs De Wel bakten vrijdag 27 maart pannenkoeken voor de bewoners van Het Kerspel. De Nationale Pannenkoekdag is bedacht met het idee dat jongeren iets doen voor ouderen.
Het was een geslaagde activiteit waarvan jong en oud enorm genoten
hebben. De kinderen bakten de pannenkoeken, maakten de tafels klaar
en bedienden de mensen. Natuurlijk was er ook nog tijd om gezellig te
kletsen en zelf pannenkoeken te eten.

PODIUMPLAATSEN EN PROMOTIE VOOR NIJEVEENSE BADMINTONSPELERS
Het badminton toernooiseizoen is in volle gang en bijna elk weekend wordt er ergens in het noorden
gespeeld. Onze junioren zijn in Leeuwarden, Hoogeveen, Wolvega geweest. De resultaten mogen er zijn,
veel prijzen worden er gewonnen.
In Hoogeveen werd het Drie Provinciën Circuit georganiseerd en er deden 15 Nijeveense spelers mee. De
volgende spelers hebben zich in de finale geslagen:
• Mylan Damhuis: 2e prijs jongens enkel onder 11
• Maaike Agtersmit: 1e prijs meisjes enkel onder 13 + 1e prijs meisjes dubbel onder 13
• Tessah Vos: 2e prijs meisjes enkel onder 13 + 1e prijs meisjes dubbel onder 13
• Iris Bolding: 2e prijs meisjes dubbel onder 15
• Isa Logtenberg: 2e prijs meisjes dubbel onder 15
• Peter Houtsma: 2e prijs jongens enkel onder 15 + 2e prijs jongens dubbel onder 15
Tijdens deze toernooien kan je individuele punten verdienen die op de DPC- ranglijst worden verwerkt. Heb
je genoeg punten verzameld binnen je klasse, dan promoveer je naar een klasse hoger. Zo zijn Eline Scheffer,
Linda Mutsters, Maaike Agtersmit, Iris Bolding al gepromoveerd! Dat wordt voor deze dames even wachten
op een podiumplaats in deze hogere klasse, maar ze doen hun uiterste best om weer in de prijzen te vallen.
In Leeuwarden werd een seniorentoernooi georganiseerd en ook daar willen onze oudste junioren al ervaring
opdoen. Esmee, Jelke, Laura, Sebastian hebben gespeeld in de categorie 6. Ze boden flinke weerstand en een
enkele wedstrijd werd al wel gewonnen. Podiumplaatsen zit er nu nog niet in, maar er wordt aan gewerkt!
Nienke van Gasteren ging naar Wolvega, hier werd een startersjeugdtoernooi georganiseerd. Nienke mag
dit seizoen voor het eerst meedoen aan deze toernooien en de eerste paar toernooien waren best moeilijk.
Maar dit weekend ging het gesmeerd, ze behaalde een 1 prijs!
Allen gefeliciteerd met het resultaat!
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Veelzijdig in
grafische communicatie
van concept
tot afwerking

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
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Noteboomstraat 68 | 7941 XA Meppel
T 0522 255449 | E drukkerij@kleen.nl
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Boekenmarkt

“Ik help
u graag bij
een goed
afscheid.”

op zaterdag 18 april

Op het terrein van de
HERVORMDE KERK NIJEVEEN
Van 10.00 tot 15.00 uur

GRATIS TOEGANG

Mijn naam is Roelof van der Veen, ik ben uitvaartverzorger
voor Yarden in Meppel en omstreken. Uit ervaring weet ik
dat een betekenisvolle manier van afscheid nemen helpt
bij het rouwproces. Daarom ondersteun en inspireer ik u
bij het organiseren van een begrafenis of crematie.
U kunt mij bellen op 0522 251939.

Keuze uit 20.000 boeken.
Ook veel LP’s en CD’s.
Grijp uw kans.
Voor de prijs (een euro per boek)
hoeft u het niet te laten.

Yarden Uitvaartzorg Reestdal. Wilt u een overlijden melden?
Bel dan 0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl

Een hele zomer vol leesplezier
ligt in het verschiet!

Autobedrijf

MAtter Meppel

Facials
Manicure
Pedicure

Renault en Dacia dealer

Massage

voor Meppel e.o.

Visagie
Waxen

Blankenstein 500
7943 PA Meppel

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

tel. 0522-240001

tel. 0522-253292

www.MatteRMeppel.nl
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WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN
11 en 12 april
18/19 april		

Dokter Moes
Dokter Tan

Tel. 0522-491224
Tel. 0521-361326

www.kolderveen.nl

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 4a, 7941 KR Meppel, tel. 06-16932635. Behandeling volgens afspraak.

KLEINE NODENDIENST, mevr. Willy Boer, 06 48 06 52 16.
INFORMATIEPUNT WONEN, ZORG EN WELZIJN, Dhr. A. Vriend, 06 57 62 94 49.
BALANS NATUURGENEESKUNDE, Ada Beenen, 0522 492151
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, MAATSCHAPPELIJK WERK

Elke dinsdagmorgen tussen 9.00-10.00 uur inloopspreekuur in De Schalle, zaal 6.
Telefoonnummer 085-2731444.

WELZIJN MENSENWERK, INFORMATIEPUNT

Elke dinsdagmiddag tussen 16.00-17.00 uur inloopspreekuur in De Schalle, zaal 6.
Telefoonnummer algemeen: 085-2731444 of Paul van Os: 06-20729418
OPENINGSTIJDEN BIBLIOTHEEK NIJEVEEN (0522 492150)
• maandag: 15.00 – 19.00 uur • dinsdag en donderdag: 15.00 – 17.30 uur
www.bibliotheeknijeveen.nl
Lenen en inleveren kan ook bij bibliotheek Meppel (Marktstraat 27, Meppel)
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

Mitra slijterij Kisjes
De Putstoel 2, 7941 BX Meppel
0522 255923 / 06 1256 0615
info@mitrakisjes.nl
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7948 BP NIJEVEEN
Tel: 0522 492967
of 06 53 961 998

Internationaal Biersommelier en Liquorist
Ruim 450 soorten bier op voorraad
Ruim 200 soorten whisky op voorraad
Cateringservice
Verhuur mobiele biertaps en statafels.
Vraag naar de mogelijkheden!
Alle wijnen 6 halen = 5 betalen!!
In iedere combinatie
Bedenker van het Meppeler Grachten tripel en
Grachten Blond bier
Gratis bezorgen in Meppel en Nijeveen.
Groot aanbod in cadeaus en relatiegeschenken.
Ook voor uw kerstpakket bent u bij ons aan het
juiste adres.
Verkoop van Nijeveens slokje en Meppeler slokje.
Voor al uw proeverijen en wensen op drankgebied.

Voor:
• Nieuwbouw
• Reparatie
• Onderhoud
• Alg- & mosbestrijding
• Aanbrengen schroefdakplaten
www.rietdekkersbedrijfrenebouwknegt.nl
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