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Noteboomstraat 68

7941 XA Meppel

telefoon 0522 255 449

De volgende Molen verschijnt op 16 juni 2015.
Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk
dinsdag 9 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: 0522 - 85 85 80

DE DORPSVISIE IS IN ONTWIKKELING
Na de bijeenkomst van 7 april in de Schalle zijn de meeste werkgroepen aan het werk gegaan. Eind april is
de stuurgroep bijeen geweest en kon de eerste stand van zaken worden gemeld. Sommige werkgroepen
zijn nog te mager bemenst of hebben nog vragen over mogelijke relaties met andere thema’s, terwijl andere
werkgroepen al duidelijkheid hebben over de te volgen route. Een paar voorbeelden zijn:
“Nijeveen energieneutraal in 2025” is een ambitieuze uitspraak en heeft raakvlakken met wonen en bouwen.
Leven, wonen en bouwen in combinatie met nieuwe ontwikkelingen in de zorg en het jeugdbeleid vragen
om een brede aanpak en daarover worden nu afspraken gemaakt.
Op het gebied van verkeersveiligheid ziet men een sterke link met de zorgen die worden geuit door de
agrarische sector. De toegangswegen tot de agrarische percelen lopen nu nog (te) vaak via woonwijken en
het gevoel bij alle betrokkenen is: “dat kan anders”.
Kortom, we zijn van start gegaan en werken samen aan de visie voor Nijeveen voor de periode 2015 tot 2025.
Belangstellenden die meer willen weten of zich willen opgeven voor een werkgroep kunnen informatie
vinden op: www.dorpsverenigingnijeveen.nl
Namens de Dorpsvereniging Nijeveen
Christo Kok

STICHTING WELZIJN OUDEREN
Zoals u misschien al eerder hebt kunnen lezen in de Molen zijn Lucas Knol, tel. 491390 en Lieuwe Dijkstra,
tel. 491882 bereid om met mensen in een scootmobiel te fietsen. Samen stelt u een route vast en onder het
motto: samen uit samen thuis kunt u een mooie dag of dagdeel hebben.
Wij als welzijn ouderen vinden dit een fantastisch initiatief.
Dus wilt u eens weg neem dan contact op met een van deze heren.

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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Word je beïnvloed door stemmingen van anderen?
Verdraag je slecht fel licht, sterke geuren, grove
weefsels of harde geluiden?
Concentratieproblemen?
Last van kriebelende stoffen of etiketten?

?

(

..

Misschien ben jij
wel hooggevoelig!

Ik ben gecertificeerd begeleider voor Hoog Sensitieve Personen
(HSP) en begeleid volwassenen en kinderen in de voor hen
belemmerende factoren in het dagelijks bestaan.
Denk hierbij aan het leren omgaan met externe en interne
(zintuigelijke) prikkels en omgevingsfactoren, emoties en gevoelens,
structuren en plannen etc.
Wil je meer informatie of wil de gratis HSP 3-in-1 test opvragen?
Neem dan contact met mij op.
Ike Piest - van der Ree

coaching vanuit het hart
weidelint 26
7948 cg nijeveen

t 0522 49 06 63
m 06 101 631 98

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

STICHTING WELZIJN OUDEREN - AANBOD CURSUSSEN ENGELS CONVERSATIE
Cursus conversatie Engels voor beginners
Deze cursus heeft de afgelopen winter een flink aantal deelnemers gehad. De bedoeling van deze cursus
is dat u op reis of waar dan ook in staat bent de meest noodzakelijke gesprekken te voeren. U leert uw
schroom te overwinnen.
Cursus Engels conversatie voor iets meer gevorderden
Deze cursus is bestemd voor deelnemers die de beginnerscursus hebben gevolgd of op een andere wijze
al enige voorkennis hebben van de Engelse taal. Uw kennis wordt uitgebreid waardoor u gemakkelijker
in het Engels een gesprek begint.
Bij voldoende deelname starten de cursussen eind september. Voor beide cursussen geldt dat u zich nu al
kunt aanmelden. Per cursus een maximum van 10 deelnemers.
Aanmelden bij Gert Wisselink, tel. 491650 of Lammie van Essen, tel. 491628

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
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Huisstijl drukwerk

Digitaal printen

Gepersonaliseerd drukwerk

XXL printen

Promotioneel drukwerk

Fullcolour drukwerk

Familiedrukwerk

Noteboomstraat 68
7941 XA Meppel

T 0522 255 449
E drukkerij@kleen.nl

OPENINGSTIJDEN
di-za 11.00-23.00 uur | zo 11.30-22.00 uur

www.kleen.nl

Bridgen in Nijeveen

BRIDGEN IS GOED VOOR JE GEHEUGEN EN ZORGT VOOR SOCIALE CONTACTEN
Afgelopen seizoen hebben we een beginnerscursus, een vervolgcursus en een opfriscursus bridge georganiseerd. Alle deelnemers waren enthousiast en gaan ieder op zijn/haar eigen manier door met bridgen. Dit
kan op huiskamerniveau of op de club zijn. Gezien het succes willen we ook dit seizoen mensen in de gelegenheid stellen om een bridgecursus te volgen. Deze zal bij voldoende deelname in september beginnen.
Hebt u zin om bridge te leren aarzel dan niet, maar meldt u zo spoedig mogelijk aan.
Lammie van Essen, tel. 0522-491628

Marktslager

RIJKEBOER
Aanbiedingen

op woensdagmorgen en -middag en vrijdagmiddag
’s morgens van 8.00 tot 12.30 uur
en ’s middags van 14.30 tot 17.30 uur.

Kip op stok

Kipfilethaasjes in coburgerham

110
98
500 gr 2
98
500 gr 3

100 gr

Boeren of drents gehakt
Babi pangang lapjes
Combi topper

Klussenbedrijf

4 gemarineerde speklapjes
en 4 barbecue worstjes samen 598

"Klusjes & Zo"

Voor al uw praktische klussen in en om het huis

349
Ambachtelijk gebr. gehakt 100 gr 100
Duitse biefstuk

Gert Strijker, Van Veenlaan 21, 7948 AB Nijeveen
Tel: 0522-492099 of 06-51384374

2 x 150 gr

www.slagerijrijkeboer.nl
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Open dag
Eigenlijk is het bij ons altijd open dag. Op afspraak kunt u bij ons altijd terecht om
kennis te maken met onze school. Wij zij flexibel en zitten niet vast aan een
bepaalde dag.
Hebt u een kind dat in het schooljaar 2015-2016 4 jaar wordt? Dan kunt u nu al een
afspraak maken voor een vrijblijvende kennismaking met onze school en ons
kindcentrum.
Bel even met 0522490461

PLUS

kinderopvang 0-12 jaar

Kind Centrum “De Wel Plus”
Alles onder één dak, basisschool én kinderopvang.
Kleinschalig, dus flexibel.
- Kinderdagverblijf
- Peutergroep/peuterspeelzaal (twee leidsters, er is weer ruimte voor aanmelding)
- Buitenschoolse opvang
- Tussenschoolse opvang
- Basisschool
Is uw interesse gewekt, maar wilt u wat meer weten?
Kom gerust even langs of maak een afspraak voor een uitgebreidere kennismaking.
Wij werken volgens de wettelijke normen en door de rijksoverheid vastgestelde tarieven.
Kijk op www.cbsdewel.nl voor verdere informatie.
Of op www.pluskinderopvang.nl
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Inloopcafé
Inloopcafé
Inloopcafé

Schoonheidsinstituut
Acne behandelingen
Massages
Zonnestudio

Zaterdag 6 juni van 10.30-12.00 uur
Zaterdag 6 juni van 10.30-12.00 uur
Stads
Oasis
Kerkplein uur
Zaterdag
6 Café
juni van
10.30-12.00
Stads Café Oasis Kerkplein

Stads Café Oasis Kerkplein

U bent
welkom!
U bentvan
van harte
harte welkom!
Vertel
ons
water
er leeft
leeft bij
bijbij
u inude
Vertel
ons
wat
bijuuenen
inbuurt.
de buurt.
U bent van harte welkom!
Vertel ons wat er leeft bij u en bij u in de buurt.

IPL ontharing
Elektrisch ontharen
Gewichtsconsulent
Bijouterie

Jeannette Bouwknegt
Dorpsstraat 16, Nijeveen ~ 0522 – 49 23 15
www.beau-nette.nl ~ info@beau-nette.nl
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Salon99 Skin Care
T 0522 853809
Woldstraat 40 info@salon99.nl
7941 LK Meppel www.salon99.nl
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De Pleinen

Nijeveen

Danninge Erve Zuid II

4 Twee-onder-één-kapwoningen
en 8 Rijwoningen
vanaf € 149.500,- v.o.n.

De woningen zijn
maar liefst 6 m
breed en 9,3 m diep!

Energiezuinig
Op alle woningen worden
4 PV cellen aangebracht.
www.meppelwoont.nl

ontwikkeling

informatie en verkoop

Voorheen Woonconcept Vastgoed

Putstoel 4, 7941 BX Meppel
0522 – 25 24 12
www.boelensjorritsma.nl

Nijeveen De Pleinen

INFORMATIEAVOND HOOGGEVOELIGHEID
Een Hoog Sensitief Persoon wordt vaak overweldigd door dingen die om hem/haar heen gebeuren. Als hier
niet aan gewerkt wordt ontstaat er een constante overprikkeling die voor problemen kan zorgen. Zowel
bij volwassenen als kinderen!
Om mensen hierbij te begeleiden heb ik de opleiding tot HSP begeleider gevolgd en ben hiervoor inmiddels gecertificeerd.
Mijn missie is om zoveel mogelijk bekendheid te geven over deze mooie eigenschap waardoor herkenning
en erkenning ontstaat. Zowel privé, op het werk en op school!
Op woensdag 17 juni geef ik in mijn praktijk een informatiebijeenkomst over Hooggevoeligheid.
Denk je dat je hooggevoelig bent? Is je kind hooggevoelig? Twijfel je? Kom dan 17 juni naar de bijeenkomst.
Aanvang: 19.30 uur. Locatie: Weidelint 26 in Nijeveen. Toegang: gratis. Aanmelden: ike@mille-pattes.nl
Mille-Pattes coaching en counselling, Ike Piest - van der Ree

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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Klussenbedrijf

H.W. Hopman

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.

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

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.

www.klussenbedrijf-hwhopman.nl

Nam-weg 1 - 7948 NA Nijeveen
T. 0522 - 85 55 77 M. 06 - 253 521 99
E. info@joshulstimmerwerken.nl

www.joshulstimmerwerken.nl

Agenda
31 mei
Zangdienst m.m.v. ‘Praise the Lord’ - Geref. kerk - 19.00 uur
1, 2, 4, 5 juni Zwemvierdaagse - De Duker
2 juni
De Molen nr. 11
3 juni
Fietsavond voor de Vrouwen Van Nu afd. Nijeveen - Start om 19.00 uur bij de Molen
4 juni
Fietsen Passage - vertrek De Schalle - 19.00 uur
6 juni 	Open Atelier Hillie Knol; mogelijkheid om te schilderen in het atelier - J. Nijmeijerlaan 8, Nijeveen 11.00-17.00 uur
7 juni  
Open Atelier Hillie Knol van 11.00-17.00 uur
10 juni
Fietsavond voor de Vrouwen Van Nu afd. Nijeveen - Start om 19.00 uur bij de Molen
10 juni
Fietsen Passage - vertrek De Schalle - 19.00 uur
16 juni
De Molen nr. 12
18 juni
Fietsen Passage - vertrek De Schalle - 19.00 uur
23 juni
Braderie/Jaarmarkt
30 juni
De Molen nr. 13
3-25 juli
Beau-nette gesloten
4 juli 	Open Atelier Hillie Knol; er kan onder beperkte begeleiding geschilderd worden - J. Nijmeijerlaan 8
Nijeveen - van 11.00-17.00 uur
5 juli  	
Open Atelier Hillie Knol - 11.00-17.00 uur
21 t/m 23 aug. Voetbalkamp SVN ‘69 voor jeugdspelers F, E, D en C-spelers
25 aug.
Zonnedagtocht
26 sept.
Dobberpop in Rosso
3 okt.
Kiekiesdag Historische Vereniging Nijeveen - De Schalle
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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NIJEVEENSE VLAGGEN
Er zijn weer Nijeveense vlaggen besteld. Deze keer ook een aantal kleine 30x45 cm en enkele grotere van
150x225 cm. Heeft u interesse, kijk dan op de website van de dorpsvereniging.
Casper Veen, www.dorpsverenigingnijeveen.nl, 0522-490091

STICHTING WELZIJN OUDEREN
Zoals U allen waarschijnlijk wel weet hebben we ook in Nijeveen een KLEINE NODENHULP.
De organisatie hiervan is in handen van mw. Willy Boer. Zit u onverwachts verlegen om hulp kunt u haar
bellen en zij zal indien mogelijk u helpen of voor hulp zorgen.
Willy Boer, tel. 06-48065216

URZO
WONINGINRICHTING
Damesmode
Slaapcomfort
PROJECTINRICHTING
Bedrijfskleding

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM
RAAMDECORATIE
ZONWERING

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

DE MOLEN
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
joachim@autorijschoolfoka.nl

VERTREK DOKTER POUTSMA
Vanaf heden zal dokter Poutsma niet meer in de praktijk werkzaam zijn. In verband met het aanvaarden
van een fulltime aanstelling zal zij haar werkzaamheden als huisarts voortzetten in Wolvega. Dokter Poutsma is vanaf 2001 in de praktijk werkzaam geweest. Eerst als huisarts in opleiding, daarna als waarnemend
huisarts en sinds acht jaar als vaste huisarts in het team. Wij bedanken dokter Poutsma hartelijk voor de
bijzonder plezierige samenwerking en wensen haar alle goeds in haar nieuwe werkomgeving.
Met vriendelijke groet, Huisartsenpraktijk Kolderveen  

Autobedrijf

“Ik help
u graag bij
een goed
afscheid.”

MAtter Meppel

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.

Renault en Dacia dealer

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

Blankenstein 500
7943 PA Meppel

voor Meppel e.o.

tel. 0522-240001

tel. 0522-253292

www.MatteRMeppel.nl
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JUBILEUMJAAR VOOR GRENZELOOS AMBACHTELIJK
Om wat extra aandacht te besteden aan het jubileumjaar
wordt er op 20 juni van 11 – 17 uur een gezamenlijke markt
georganiseerd in De Oevertuin in De Blesse. Daar zullen de
deelnemers hun ambacht demonstreren en is de tuin te
bezichtigen.
De flyers zijn verkrijgbaar bij alle deelnemers en verspreid
over winkels en toeristische punten in NW Overijssel. Meer
informatie over de deelnemers van 2015 is binnenkort te
vinden op de website www.grenzeloosambachtelijk.nl. Verder
kunt u contact opnemen met Hillie Knol (tel. 0522 492281,
hilliek@hccnet.nl ) of Ingeborg Sturre (tel. 06 29381482, siering@online.nl).
Wees van harte welkom!

STICHTING WELZIJN OUDEREN NIJEVEEN - ZONNEDAGTOCHT
Er hebben zich ondertussen voldoende deelnemers aangemeld voor ons reisje, dus HET GAAT DOOR. Nu
geldt dus wees er als de kippen bij wanneer U nog mee wilt, want vol is vol.
Dit jaar geen lange bustocht, maar een rondvaart over de Vecht.
Ook de warme maaltijd tussen de middag vervalt en wordt nu een koffietafel in het mooie Vilsteren.
We hebben dit geregeld voor dinsdag 25 augustus 2015.
We vertrekken om 09.00 uur en verwachten om ongeveer 15.30 uur terug te zijn in Nijeveen.
De kosten voor deze dag bedragen € 35,= per persoon.
Opgave bij:
Tineke ter Heide, tel. 0614997151, Jannie Dorenbos, tel. 491777, Harmke Kicken, tel. 491725.

Heb ik een reis- en/of annuleringsverzekering wel echt nodig?
Gaat u op vakantie buiten Nederland? In het buitenland loopt u meer en andere
risico’s. Denkt u bijvoorbeeld aan tropische ziekten of voedselvergiftiging door
slechtere hygiëne. Ook de rijstijl en de verkeersregels kunnen in diverse landen
flink afwijken van de regels in Nederland, met schade of een ongeluk tot
gevolg. Met een goede reisverzekering kunt u 24 uur per dag terugvallen op
de alarmcentrale van de reisverzekeraar. Zij kunnen u bijvoorbeeld helpen met
het vinden van de juiste medische hulp.

De belangrijkste onderdelen op een reisverzekering zijn:
- Bagagedekking (ook foto-apparatuur en smartphones vallen hieronder)
- Medische kosten
- Repatriëring (terugreis naar Nederland in geval van nood)
Wij adviseren u voor uw aankomende buitenlandreis een eenmalige of
doorlopende reisverzekering af te sluiten. Als u meer dan ongeveer twee weken
per jaar naar het buitenland gaat, u maakt meerdere (korte) reizen of u wilt een
annuleringsdekking, dan is het vaak voordeliger een doorlopende reisverzekering
af te sluiten. U hebt hier vervolgens geen omkijken meer naar, en gaat altijd
goed verzekerd op reis.

Medische kosten zijn in veel landen vele malen hoger dan in Nederland. Voor
een beperkt deel van deze kosten bent u verzekerd via de basisverzekering.
Er kan echter een forse kostenpost ontstaan als u medische hulp nodig heeft
tijdens uw vakantie. Denkt u bijvoorbeeld aan een opname wegens een acute
blindedarmontsteking, de kosten voor vervoer met een ambulance, of een
gipsvlucht terug naar Nederland.

Ook voor deze verzekering geldt: voorkomen is beter dan genezen.
Laat u dus niet verrassen.

Nijverheidsweg 15 7948 NE Nijeveen Tel. 0522-490094 Postbus 126 7940 AC Meppel www.faberadviseurs.nl
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Download nu onze
‘Van der Linde Meppel’ app
Uw voordelen:
U ontvangt herinneringen voor de onderhoudsbeurten van uw auto
U kunt gemakkelijk een werkplaatsafspraak inplannen
Direct contact via de chat
Altijd hulp bij pech of storingen
U kunt digitaal een schade doorgeven
U blijft altijd op de hoogte van ons actuele occasionaanbod
Speciaal voor u geselecteerde acties

Registreer uw
voor alle extra voordelen!

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

Beautysalon Puur heeft een nieuw merk
opgenomen, IK Skin Perfection. Om
kennis te kunnen maken met dit nieuwe
merk zijn er op vrijdag 12, 19 en 26 juni
speciale IK dagen in mijn salon. Kijk op
www.beautysalon-puur.nl/nieuws voor de
speciale actie’s op deze dagen

Klaas van Beek
Scheerweide 35
7948 NX Nijeveen

Beautysalon Puur
De Baanderhoek 12
7948 DT Nijeveen
0522-855522
www.beautysalon-puur.nl

Tel. 06-16511943
Tel. 0522-750545
E-mail: info@kvanbeekschilderwerken
Website: www. kvanbeekschilderwerken.nl
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DOS’46 WINT LAATSTE THUISDUEL MET RUIME CIJFERS
DOS’46 heeft in de laatste thuiswedstrijd van dit seizoen weinig heel gelaten
van tegenstander Wageningen. Op sportpark Tussenboerslanden werd het
zaterdagmiddag 26-11, na een 16-6 ruststand. Wageningen had eigenlijk
vanaf het begin weinig in te brengen tegen de ploeg van het trainersduo
Daniël Hulzebosch en Haralt Lucas. Het verschil werd al in de eerste helft
gemaakt. Daarin lieten de Nijeveners zien over veel meer scorend vermogen
te beschikken dan de ploeg uit Wageningen. De supporters kregen zo in de
laatste wedstrijd van dit seizoen in Nijeveen een vlot combinerend DOS’46
te zien. DOS’46 rest nu nog één wedstrijd; volgende week sluit de ploeg de
competitie af met een uitwedstrijd tegen het reeds gedegradeerde Amicitia.
Daniël Hulzebosch en Haralt Lucas startten de wedstrijd met in hun eerste
aanval Jelmer Jonker, Marco Zegwaard, Rosemiek Harrewijn en Nynke Sinnema. In de verdediging posteerden zij Bastiaan Nijmeijer, Casper Boom, Loes
Blacquière en Geertje Hoekstra. In de tweede minuut opende Nynke Sinnema
de score van afstand. Wageningen wist vlak daarna langszij te komen, maar
1-1 was gelijk ook de laatste keer dat de bezoekers op gelijke hoogte kwamen. Daarna was het vooral DOS’46 wat de klok sloeg. Via 3-1 en 5-2 begon
bij 6-3 voor DOS’46 het serieuze werk. De thuisploeg scoorde maar liefst acht keer op rij, wat leidde tot een
tussenstand van 14-3. De doelpunten in deze periode kwamen van Jelmer Jonker (2x), Bastiaan Nijmeijer
(2x), Casper Boom, Marco Zegwaard (2x) en Geertje Hoekstra. Voor rust scoorde DOS’46 nog tweemaal
(Casper Boom en Marco Zegwaard) en Wageningen nog driemaal. Zodoende klonk het rustsignaal bij 16-6.
Hiermee was de wedstrijd feitelijk gespeeld. Voor wie hier op dat moment nog aan twijfelden, zorgden
Geertje Hoekstra en Bastiaan Nijmeijer voor 17-6 en 18-6. Tussendoor miste Wageningen een strafworp.
Een minuut later deed Marco Zegwaard hetzelfde aan DOS’46-zijde. Het weerhield de Nijeveners er echter niet van de lijn door te trekken en zelfs het verschil nog uit te breiden. Bij een stand van 23-10 kwam
Fenna de Jong in het veld voor Rosemiek Harrewijn en nam Marieke Klaver de plek in van Nynke Sinnema.
Na de 24-10 van Marco Zegwaard vonden er ook bij de heren twee wissels plaats. Jesse de Jong kwam in
het veld voor Bastiaan Nijmeijer, Max Malestein verving Casper Boom. Geertje Hoekstra zorgde van afstand
voor 25-10 en na de 25-11 van Wageningen bepaalde invalster Fenna de Jong met een doorloopbal de
eindstand op 26-11.
Doelpunten DOS’46:
Jelmer Jonker 5, Marco Zegwaard 5, Bastiaan Nijmeijer 5, Geertje Hoekstra 4, Loes Blacquière 3, Casper
Boom 2, Nynke Sinnema 1, Fenna de Jong 1.

DIERENBESCHERMING DRENTHE ZOEKT NIEUWE VRIJWILLIGERS
De Dierenbescherming Drenthe is dringend op zoek naar diverse enthousiaste vrijwilligers:
Medewerkers dierenambulance: De dierenambulances zetten zich met name in voor het vervoer van zieke,
dode, gewonde en aangereden dieren. Zij brengen die naar dierenartsen in de regio waar zij behandeld
worden. Ook halen zij zwervend aangetroffen dieren op en brengen die naar de dierenopvangcentra.
Kortom zij vormen een uiterst belangrijke schakel in het netwerk van dierennoodhulp.
Wijkhoofd collecte: Voor de collecte van 2015 is de Dierenbescherming Drenthe op zoek naar mensen die
willen helpen de jaarlijkse collecte te organiseren in een bepaald collectegebied. U bent voor de collectanten
in uw collectegebied hét gezicht van de Dierenbescherming!
Telefonisten Dierenambulance regio Zuid-West Drenthe: Je bent het eerste aanspreekpunt voor mensen die
een Dierenambulance nodig hebben. Dit betekent dat je zeer representatief aan de telefoon moet zijn en
rustig en snel moet kunnen analyseren en handelen. De werkzaamheden worden vanuit eigen huis gedaan.
Het gaat om meerdere dagdelen per week. Omdat continuïteit erg belangrijk is, zoeken we alleen mensen
die zich voor een langere periode aan ons willen verbinden.
Coördinator Dierenambulance Zuid Oost Drenthe: Ter ondersteuning van de huidige coördinator zoeken wij
een tweede coördinator die samen de Dierenambulance Zuid-Oost Drenthe gaan aansturen. Bij voorkeur
woonachtig in Emmen.
Kijk voor meer informatie over deze, en andere interessante vrijwilligersvacatures, op: www.drenthe.dierenbescherming.nl/vacatures.
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Marktstraat 4a
7941 KR Meppel
Tel. 06-16 932 635
www.birukai.nl
Tel. 06 543 720 73

Ook voor volledige voetverzorging bij u thuis!

Jeannet Botter

Medisch pedicure

HUMANITAS ORGANISEERT LOTGENOTENGROEP
Humanitas organiseert dit najaar een lotgenotengroep voor mensen die een dierbare hebben verloren. Na
een overlijden valt men in eerste instantie terug op mensen uit de eigen omgeving, maar soms is die groep
heel klein of niet bij machte om te reageren. Het delen van ervaringen, herkennen en erkennen, kan lotgenoten helpen. De groep wordt ondersteund door ervaren vrijwilligers van Humanitas. De lotgenotengroep
komt acht maal bijeen op een nader te bepalen locatie in Meppel of Hoogeveen. In principe starten we,
bij voldoende aanmeldingen, eind september op een woensdag- of vrijdagochtend. Er zijn geen kosten
aan verbonden. Mocht u individuele gesprekken willen dan is dat ook mogelijk, u kunt zich aanmelden via
onderstaande mail of telefoon, voor een kennismaking.
Meer informatie: Humanitas, e-mail: meppel@humanitas.nl of bel naar: Dhr. Brondijk 0522-257193
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LEDENVERGADERING HISTORISCHE VERENIGING NIJEVEEN
Onlangs hield de Historische Vereniging
Nijeveen haar jaarlijkse ledenvergadering.
Voorzitter Lourens Schipper heette een 70-tal
leden hartelijk welkom. Een bijzonder woord
van welkom richtte hij tot dhr. P. van Aalderen
die na het zakelijke gedeelte, een presentatie
zou verzorgen over het voormalige vliegveld
in Havelte.
Na goedkeuring door de leden van de notulen
van de vorige vergadering en het jaarverslag
werden de financiën van de vereniging besproken. Uit het financiële verslag van de penningmeester bleek, dat hij het jaar 2014 met
een positief saldo had afgesloten. De boeken werden door de kascommissie bij monde van dhr. Kreulen in
orde bevonden en de penningmeester werd dan ook decharge verleend. Na goedkeuring van de begroting
2015 en de verkiezing van een nieuw kascommissielid werd overgegaan naar het volgende zeer belangrijke agendapunt, nl. de verhuizing van het pand van Doomijn naar dorpshuis “De Schalle”. Na uitleg van
de voorzitter en beantwoording van enkele vragen van de leden, ging de vergadering akkoord met de
verhuizing en werd het huurcontract door de voorzitter van “De Schalle”, dhr. Van Gijssel, ondertekend.
De bestuursverkiezing was een eenvoudige zaak. Omdat zich geen tegenkandidaten hadden gemeld, werden de 3 aftredende en herkiesbare bestuursleden herkozen. De rondvraag leverde geen vragen op en de
voorzitter sloot om 21.00 u de vergadering.
Daarna volgde de presentatie door de heer Van Aalderen over het voormalige vliegveld in Havelte. Dit
was in de Tweede Wereldoorlog in gebruik bij de Duitsers. Aan het eind van de oorlog werd het door
bombardementen van de Geallieerden verwoest. Na de oorlog werd er door de minister geen toestemming
gegeven het vliegveld in ere te herstellen.
Na afloop van de presentatie bedankte de voorzitter dhr. van Aalderen en wenste hem veel succes.

Uw adres voor:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hout zagen, snoeien en snipperen
Stobben frezen
Grondverzetwerkzaamheden
Aanleg en onderhoud van riolering
Oogstwerkzaamheden
Voederwinning
Slootonderhoud
Mestverwerking
Graslandvernieuwing
Uitgraven bouwkavels

Onze winkel is gevuld met een groot
assortiment bonbons, truffels en chocolade.
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.

Staat er iets niet bij?
Vraag ernaar, wij helpen u altijd!

Kolderveen 30A, Nijeveen
www.chocoladenzo.nl

Kolderveen 50, 7948 NK NIJEVEEN
M 06 54 93 76 21 T 0522 49 13 78 F 0522 49 28 47
E info@loonbedrijf-altena.nl

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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Gegarandeerd
de beste
DE MOLEN
onderhoudsspecialisten
voor uw huis!
Gegarandeerd
de beste
Voor uw schilder- en onderhoudswerk zijn wij als AFerkend bedrijf de besteonderhoudskeuze. Als gekwalificeerde
onderhoudsspecialist werken wij als enige volgens de
garanties en leveringsvoorwaarden overeengekomen met
specialisten
de Consumentenbond en Vereniging
Eigen Huis. Zo bent
ÉÉN MERK, RUIME KEUS!
u gegarandeerd van het beste resultaat. Met permanent
voor
uw huis!
klantentevredenheidsonderzoek
en periodieke
technische
inspecties wordt onze kwaliteit constant onder controle
gehouden! www.af-erkend.nl - 0800-0231412

Schildersbedrijf

J. Oedzes

Hier kan uw naam staan.

Binnenveen 1, 7948 DB Nijeeen, tel. 491257

Gegarandeerd AF

Daar kunt u blind op vertrouwen.

IN COMBINATIE MET

Doe mee aan ons klantentevredenheidsonderzoek en maak kans op een jaarabonnement van een woonblad naar keuze!

Rooie Donders, Dok architecten.

SHOVELS

VERREIKERS

Rooie Donders, Dok architecten.

Voor uw schilder- en onderhoudswerk zijn wij als AFerkend bedrijf
de beste keuze.
Gegarandeerd
AF Als gekwalificeerde
onderhoudsspecialist werken wij als enige volgens de
Daar kunt u blind op vertrouwen.
garanties en leveringsvoorwaarden overeengekomen met
de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis. Zo bent
AF-Erkenningsregeling is een initiatief van FOSAG - Ondernemersorganisatie
uDegegarandeerd
van het beste resultaat. Met permanent
schilders-, onderhouds-, metaalconserverings- en glasbranche.
klantentevredenheidsonderzoek en periodieke technische
inspecties wordt onze kwaliteit constant onder controle
gehouden! www.af-erkend.nl - 0800-0231412

De AF-Erkenningsregeling is een initiatief van FOSAG - Ondernemersorganisatie
schilders-, onderhouds-, metaalconserverings- en glasbranche.

BARELDS

SCHILDERWERKEN
Hier
kan uw naam staan.

4-WIELBESTURING OF
KNIKBESTURING

Doe mee aan ons klantentevredenheidsonderzoek en maak kans op een jaarabonnement van een woonblad naar keuze!

Icare in Nijeveen

Als u ons nodig heeft, zijn we er

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

JCB
DAAR KUN JE MEER MEE!
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

Voor meer informatie neem vrijblijvend contact op!
Johan Mark de Boer
| 06 20 07 54 37
Mark Gorte
| 06 17 10 93 95

Uit liefde voor mensen,
dat is Icare.

www.evenhuis.nl
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WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN
6/7 juni
13/14 juni

Dokter Westerbeek
Dokter Speelman

Tel. 0521-361326
Tel. 0522-491224

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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