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Noteboomstraat 68

7941 XA Meppel

telefoon 0522 255 449

De volgende Molen verschijnt op 4 augustus 2015.
Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk
dinsdag 28 juli 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

OP SCHOOLREIS MET DOOMIJN
Op donderdag en vrijdag 11 en 12 juni jl. was het tijd voor de traditionele
schoolreisjes van de peuterspeelzaal. Om 9.00 uur was iedereen met veel brood
en gezonde spanning aanwezig bij het startpunt: het dierenkampje aan De
Wilgen. Alle dieren en sommige peuters genoten volop van het toegestopte
brood in alle soorten en maten. Het lukte zelfs om hele boterhammen over
het hek te gooien! Enkele durfals mochten mee naar de andere kant van het
hek om de jonge geitjes te aaien…erachteraan rennen is ook heel leuk ;-).
Daarna ging de wandeling in een lange rij achter de volgepakte bolderkar verder om boven op de “berg” te picknicken: spekkies, ontbijtkoek en ranja voor
iedereen. Even rennen door het gras, bloemen plukken en daarna samen op de
foto, hangend op het hek.
Na een wandeling rond het dierenkamp kwamen we aan bij de speeltuin, waar
heerlijk een tijd volop werd gespeeld. In de “peuterbus” werd de reis voortgezet
door het dorp, om te eindigen bij de snackbar. Daar werd door iedereen, moe
en voldaan, genoten van een heerlijk bakje patat en een beker limonade (aangeboden door ’t Meuleplein, waarvoor dank!).

NAOMI BIJKER EN MYLAN DAMHUIS SLUITEN BADMINTONSEIZOEN FLITSEND AF
Op 13 juni werd in Drachten het slottoernooi van het Drie Provinciën Circuit georganiseerd. Hier mogen
alleen die spelers aan meedoen die hoog op de ranglijst staan. Vanuit onze vereniging hadden de volgende
spelers zich geplaatst: Charissa Damhuis, Benjamin van der Akker, Laura Klok, Steven van der Linde, Mylan
Damhuis, Tessah Vos, Maaike Agtersmit, Iris Bolding, Romi van der Linde, Isa Logtenberg, Sandra Bolding,
Amber Bult, Eline Scheffer, Peter Houtsma, Karst Hiemstra, Linda Mutsters. Helaas waren niet alle spelers
beschikbaar dat weekend, zodat er uiteindelijk 8 spelers van onze vereniging meespeelden. Aangezien
alleen de top van de ranglijst meedoet, zijn het alleen maar zware partijen. Naomi en Mylan wisten de
finale te bereiken, een knappe prestatie. Naomi won de finale en werd kampioen in de leeftijdsklasse U17,
Mylan verloor de finale en werd hierdoor nummer 2 in de leeftijdsklasse U11. Een prima afsluiting van een
enerverend seizoen!

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

Facials
Manicure
Pedicure
Massage
Visagie
Waxen

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!

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

NIEUW IN
NIJEVEEN!

Week 29-30-31

van maandag 13 juli
t/m zaterdag 1 augustus

iedere donderdag

Maandag 3 augustus
is de winkel weer open!

van 10.30 - 18.00 uur

lokatie
Dorpsstraat bij de Coop

Dorpsstraat 13
7948 BL Nijeveen
Tel. 0522 - 491208
h.strijker@online.nl

MULTIPLE SCLEROSE, AAN DE BUITENKANT ZIE JE VAAK NIKS
17.000 Nederlanders hebben Multiple Sclerose (MS). Aan de buitenkant zie je in veel gevallen niks. Toch
hebben zij er dagelijks last van. “Ze zien niets aan me, dus ik ben niet ziek.”
Een groot probleem voor veel mensen met Multiple Sclerose.
Waarom kan je soms prima lopen en maak je de andere dag gebruik van een scootmobiel? Heb je de ene
dag energie voor de dagelijkse dingen en de andere dag kan er bijna niks? Het is voor veel mensen niet te
begrijpen. “Dat mensen zeggen dat je je aanstelt doet veel pijn”.
Van 23 t/m 28 november zetten vele partners, kinderen en familieleden zich in tijdens de collecteweek van
het Nationaal MS Fonds. Zij erkennen en herkennen de symptomen zoals gezichtsverlies, uitval aan armen
en benen en zetten zich in om MS een gezicht te geven. Ook heel veel mensen met MS doen mee met de
collecteweek. Degene die niet kunnen of willen collecteren hangen de vlag uit tijdens de collecteweek.
Echter, we kunnen ons gezicht nog lang niet bij alle huizen laten zien. We zoeken nog meer mensen die
MS een gezicht willen geven. Heb je 2 uurtjes de tijd en wil je in jouw eigen buurt meer bekendheid geven
aan MS? Meld je aan als collectant en help mee.
Kijk voor meer informatie op www.nationaalmsfonds.nl.
Het Nationaal MS Fonds besteedt de collectegelden aan onderzoek (voor een beter leven nu én een toekomst zonder MS), begeleiding en voorlichting.
Een donatie wordt bijzonder gewaardeerd: giro 5057 te Maassluis (NL92 INGB 0000 0050 57). Het Nationaal
MS Fonds is 100% afhankelijk van giften.

ZOMERAVONDCONCERT
Op vrijdag 3 juli om 19.00 uur geven accordeonvereniging Musetta uit Nijeveen, accordeonvereniging Allegro uit Zuidwolde en muziekvereniging Euphonia een zomeravondconcert op het plein naast de Coop.
De Coop supermarkt, Snack-Plaza ’t Meuleplein en Univé sponsoren dit concert.
Kom gezellig langs en geniet van de vlotte en moderne muziek voor jong en oud. De toegang is gratis.
Graag tot ziens op 3 juli!
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Mechelen in Zuid-Limburg
Ontwerp | Druk | Print | Reclame
Ontwerp en opmaak

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

Te huur: 4 persoonsappartement
voorzien van
2 slaapkamers, 2 toiletten, douche/bad,
woonkamer, keuken en terras
Harmke en Harry Kicken 0522-491725

www.kleen.nl

U BENT NOOIT TE OUD OM BETER TE LEREN LEZEN EN SCHRIJVEN
Eén op de negen Nederlanders (ongeveer 1,5 miljoen mensen) is laaggeletterd. Dat zou voor Nijeveen
grofweg betekenen dat er ongeveer 400 inwoners zijn die problemen hebben met lezen en schrijven.
Dit werkt door in hun dagelijks leven. Lezen van een brief van de gemeente, het kopen van een treinkaartje
of internetbankieren lukt vaak niet. Net als het invullen van formulieren, een e-mail schrijven, bijsluiters
van medicijnen lezen of voorlezen aan kleinkinderen.
Gelukkig is daar nu wat aan te doen!
Welzijn Ouderen maakt gebruik van de diensten van Taalpunt Meppel. De eerste stap die genomen moet
worden is zich in verbinding stellen met Lammie van Essen, secretaris van Welzijn Ouderen Nijeveen. Zij kan
precies uitleggen hoe één en ander in zijn werk gaat. Bij Taalpunt wordt dan de inhoudelijke informatie
verstrekt.

Het ideale verzekeringspakket
Bent u al bekend met ons nieuwste verzekeringspakket?
Met het Cascade Privé Compleet
Pakket kunnen wij u een pakket
aanbieden met onder meer een ‘beste
voorwaardengarantie’, jaarlijkse check
autoverzekering (als u kunt besparen
wordt uw polis automatisch omgezet naar
een andere verzekeraar), 3-jaarlijkse

controle van uw andere polissen en een
pakketkorting tot 12%!
Belt of mailt u ons gerust voor een
vrijblijvende controle van uw polissen, of
voor een folder over het Privé Compleet
Pakket.

Nijverheidsweg 15 7948 NE Nijeveen Tel. 0522-490094 Postbus 126 7940 AC Meppel www.faberadviseurs.nl
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Tel. 06 543 720 73

Ook voor volledige voetverzorging bij u thuis!

Medisch pedicure

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

Jeannet Botter

STICHTING WELZIJN OUDEREN NIJEVEEN - ZONNEDAGTOCHT
De bus is bijna vol, en natuurlijk dan ook de boot. We hebben allemaal misschien wel eens een rondvaart
in Giethoorn gemaakt, maar hebt u ook wel eens op de Vecht gevaren? Nee, dan kan dit nu wanneer u
mee gaat met het reisje van Stichting Welzijn Ouderen. Er kunnen nog 5 personen mee. Dus wees er als de
kippen bij wanneer U nog mee wilt, want vol is vol.
De warme maaltijd tussen de middag vervalt en wordt nu een koffietafel in het mooie Vilsteren.
We hebben dit vastgelegd op dinsdag 25 augustus 2015.
Vertrektijd: 09.00 uur en terug om ongeveer 15.30 uur.
De kosten voor deze dag bedragen € 35,- per persoon.
Opgave bij: Tineke ter Heide, tel. 0614997151, Jannie Dorenbos, tel. 491777, Harmke Kicken, tel. 491725.

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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DIPLOMA B ZWEMMEN ZWEMBAD “DE DUKER”
Er is weer afgezwommen voor het diploma B zwemmen in zwembad
“De Duker” van Sportcentrum R. v.d. Veen te Nijeveen.
Geslaagd voor hun B-diploma zijn:
Joris Bouma, Myrthe Tordoir, Jan Willem Karsten, Daniël Geerts, Laura
Oosterveen, Kaylinn Lok, Sander Hof, Julia Sok, Lieke v.d. Linde, Daan
Oudshoorn, Benthe Knoop, Joost Nijmeijer, Rick Oosterveen en Jelte Oord.
Maren Oeben, Amber Snijder, Sten Ahlers, Jennifer Boersma, Nilisha
Jeevarajah, Michel van Dijk, Anne Kaper, Jan Benjamin van het Veld, Lisa
oosterhuis, Malenthe Jansen, Robine Lubbinge en Emmeline Bakker.
Weer een diploma erbij, nu nog voor C en dan hebben ze het hele zwemABC
compleet. Dat is niet alleen nu fijn, maar ook voor later. Wil uw kind bijvoorbeeld verder met een sportopleiding, dan heeft uw kind het complete
zwemABC nodig.
Wij hebben 2x per week een les van 25 minuten en de keuze uit de volgende
combinaties ma/do, di/vr en wo/za. Elk kind wordt individueel beoordeeld.
Door deze manier van werken hebben wij een vlotte doorstroming van A
naar B en van B naar C en hoeven uw kinderen niet lang op de wachtlijst
te staan.
Voor meer informatie over de zwemlessen kunt u bellen: tel. 0522-492383
of 0522-491934 of bezoek onze website: www.zwembaddeduker.nl. Via de
website kunt u uw kind ook aanmelden voor de zwemles.
Wij gebruiken géén swim-safe-pakjes, maar de ouderwetse buikkurk en
armkurken.

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

30 juni
De Molen nr. 13 - laatste Molen voor de zomerstop
3 juli
Zomeravondconcert - Plein naast de Coop - 19.00 uur
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
4-11 juli
Kampweek Dos’46
5 juli  	
Open Atelier Hillie Knol - 11.00-17.00 uur
dA advertentie
in De
Molen
13 juli-1 aug.
Strijker
Brood en Banket gesloten i.v.m. vakantie
21 juli-1 aug. Kapsalon Berta gesloten i.v.m. vakantie
dA
advertentie
in De
Molen
-------------------------------------------------------------4 aug.
De Molen nr. 14

-------------------------------------------------------------Elke dinsdag
Koersbal - De Schalle - 13.30 uur

kst PvdA advertentie
De Molen
		 inKlaverjassen
en jokeren, georganiseerd door Welzijn Ouderen - biljartzaal De Schalle
-------------------------------------------------------------------Elke woensdag 55+gymnastiek - Dorpshuis De Schalle - 10.30-11.15 uur

Inloopcafé
Inloopcafé
Inloopcafé

Schoonheidsinstituut
Acne behandelingen
Massages
Zonnestudio

Zaterdag 4 juli van 10.30-12.00 uur
Zaterdag 4 juli van 10.30-12.00 uur
Stads4 Café
Oasis
Kerkplein uur
Zaterdag
juli 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.
tekst centreren

entreren
ertype: Verdana
tste
2 regels cursief
Verdana
entreren
egels cursief
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IPL ontharing
Elektrisch ontharen
Gewichtsconsulent
Bijouterie

Jeannette Bouwknegt
Dorpsstraat 16, Nijeveen ~ 0522 – 49 23 15
www.beau-nette.nl ~ info@beau-nette.nl

DE MOLEN
NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN REGIOTEAMS BADMINTON
Zaterdagochtend 20 juni ging badmintonteam Nijeveen J5 richting Zutphen om mee te doen aan het landelijk eindtoernooi van de team-kampioenen van alle regio’s. Ons team bestaande uit Peter Houtsma, Bram
Groeneveld, Charissa Damhuis, Eline Scheffer en Linda Mutsters is afgelopen seizoen kampioen van regio
Noord geworden en mochten om die reden het Noorden vertegenwoordigen op dit toernooi. Ze werden
ondersteund door coach Mirjam en supporters Monique, Peter en Annette.
Aangekomen bij de Hanzehal te Zutphen, waar het team over de rode loper naar binnen liep, kregen de
deelnemers gelijk al een herinneringsmedaille aangereikt. Een leuke binnenkomer dus.
Nijeveen J5 speelt in de klasse “onder 13 jaar” en in deze klasse waren er 7 teams verdeeld over 2 poules.
Eén poule van 3 teams en één poule van 4 teams.
Nijeveen J5 was ingedeeld in de poule van 3 teams en moest in de poule-fase dus 2 team-wedstrijden spelen. De eerste wedstrijden begonnen om 10 uur. De tegenstander was BAN, het team uit regio Centrum.
Het ging gelijk op. Peter en Linda konden de mix net niet winnen. Bram speelde zijn single heel goed en
wist deze te winnen in 3 sets. Dit was heel knap, want hij had er eigenlijk nog een tegenstander bij en dat
was de supportersschare van BAN die boven op de tribune vlak achter de baan zat. De supporters waren
erg nadrukkelijk aanwezig wat het spelen erg lastig maakte. Petje af voor onze jeugd die zich hier goed
doorheen sloeg.
Eline had ook een hele spannende 3-setter, maar kon deze net niet winnen. Bram en Peter hadden samen
weer succes en wonnen de heren dubbel. Daarna speelden Charissa en Eline de dames dubbel welke niet
gewonnen werd. Eindstand was 2-3.
De volgende tegenstander kwam uit Limburg, BC Rebeo. Dit team had echter maar 1 meisje en wel 3 jongens, dus geen compleet team. Hierdoor was de meisjes dubbel gelijk al winst voor Nijeveen. Dit team was
helaas een maatje te groot en er konden verder geen punten binnengehaald worden. Peter speelde een
hele spannende 3-setter in de enkel, maar kon de partij net niet winnen. Maar ik mag wel zeggen dat dit
een klasse partij was. BC Rebeo is uiteindelijk op de zondag ook kampioen van Nederland geworden in de
klasse onder 13. De andere tegenstander BAN werd uiteindelijk 3e.

Marktslager

RIJKEBOER
Uw marktslager

Klussenbedrijf

Standplaats Nijeveen
Woensdagmorgen en woensdagmiddag
vanaf 14.30 uur
Vrijdagmiddag vanaf 14.00 uur
  
Party en Catering Service
Barbecue
Barbecue all in
Buffetten
Bestelformulier barbecue
Totaalpakket incl. tenten en aankleding

"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

www.slagerijrijkeboer.nl
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PRIJSWINNAAR ZOMERBRADERIE
De Hersenstichting zet alles op alles om hersenen gezond te houden, hersenaandoeningen te genezen en patiëntenzorg te verbeteren.
Op de zomerbraderie was de Hersenstichting ook te vinden en om de hersenen
aan het werk te zetten kon je een rebus oplossen. Maar liefst 51 mensen hebben
meegedaan aan deze hersenkraker. Aan het einde van de dag werd Annemijn
Klunder getrokken als prijswinnaar. Zij ontving haar prijs “Het Klokhuisboek over
Hersenen” uit handen van regiovertegenwoordiger Joke Berendsen.
Annemijn gefeliciteerd en veel plezier met je boek!

www.autorijschoolfoka.nl

rijschoolfoka.nl

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

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

Joachim Bouwknegt

9
06-110 112 49
joachim@autorijschoolfoka.nl

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

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

DE MOLEN

I.v.m. vakantie zijn wij

gesloten
van dinsdag 21 juli t/m
zaterdag 1 augustus 2015.

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

Dinsdag 4 augustus
staan wij weer voor u klaar!

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

06-25190868
info@chocoladenzo.nl

Winkel: Ma t/m zat geopend van 9:00 tot 18:00
(Workshops & Demonstraties op afspraak)

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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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

VAKANTIE
UITVERKOOP!

Van Beek
Schilderwerken

Zaterdag 18 juli

Voor al uw schilderwerk

50% KORTING

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

op planten.

’s Middags alle bloemen tot

50% KORTING

Klaas van Beek
Scheerweide 35
7948 NX Nijeveen

Wij zijn gesloten van 20 juli t/m 17 augustus.
18 augustus weer open met verse voorraad.

Fijne vakantie
en tot ziens bij

Tel. 06-16511943
Tel. 0522-750545

Bloemenboetiek

Heidi

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

11

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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DE MOLEN
VAN DER MOST EN METZEMAEKERS WINNEN VROUWENTRIATHLON NIJEVEEN
Sophie van der Most heeft zaterdag 13 juni de derde editie van de Vrouwentriathlon
van Nijeveen gewonnen. De 19-jarige studente uit Maastricht schreef de lange afstand
(1/8) op haar naam. Bij de 1/16 was Linda Metzemaekers uit Utrecht de snelste. De
Vrouwentriathlon Nijeveen kende dit jaar wederom een mannenserie. Die werd gewonnen door Erik Schroder uit Groningen, vóór Sander Hoogeveen uit Hoogeveen.
Van der Most blikt na afloop tevreden terug op de race: “Zwemmen is voor mij het
lastigste onderdeel, daar train ik dan ook veel op. Met succes, want ik deed voorin
mee en kwam als vijfde of zesde uit het water.” De studente wisselde in de wisselzone razendsnel en haalde daar al enkele deelneemsters in. “Daarna heb ik bij
het fiets- en looponderdeel nog iemand ingehaald.” Tweede werd Jorinde van der
Laan uit Groningen, gevolgd door Annemarie Rustenburg uit Tollebeek.
Winnares 1/16 - Op de korte afstand, de 1/16, was Linda Metzemaekers de
concurrentie te snel af. Metzemaekers won in 2013 ook al de Vrouwentriathlon van Nijeveen. Dit jaar ging het van meet af goed met haar race. “Ik
kwam als vijfde uit het water, ik kon eigenlijk de hele afstand in de voeten van
mijn voorgangster zwemmen, dat ging perfect.” Tijdens het fietsonderdeel
haalde Metzemaekers echter niemand in. “Dat vond ik vreemd, ik zag niemand
rijden. Pas op het eind realiseerde ik me dat ik een razendsnelle wissel moet
hebben gehad en de anderen al in de wisselzone moet hebben ingehaald.”
Metzemaekers bleek ook bij het hardloopgedeelte ongenaakbaar en schreef
voor de tweede keer de Vrouwentriathlon van Nijeveen op haar naam. Tweede
werd Desiree Immerzeel, gevolgd door Tanja Borger, beiden ook afkomstig
uit Utrecht. Borger verraste met name zichzelf met deze podiumplek. “Ik ben
helemaal verbaasd, dit kan helemaal niet”, zo lachte zij na afloop. Borger was samen met dochter Tanisha
van den Berg, die meedeed aan de kidsserie, afgereisd naar Drenthe.
Winnaar mannenserie - Dit jaar werd wederom een 1/8 mannenserie gehouden. Erik Schroder uit Groningen
kwam als eerste over de streep, op de hielen gezeten door Sander Hoogeveen uit Hoogeveen. Schroder en
Hoogeveen waren aan elkaar gewaagd: ze kwamen als eersten uit het water, wisten elkaar niet af te schudden tijdens het fietsonderdeel en startten vrijwel gelijktijdig aan het looponderdeel. “Aan het begin van het
loopparcours liet Sander een gaatje vallen, dat heeft hij niet meer dichtgelopen”, aldus Schroder die voor
het eerst meedeed in Nijeveen. Zijn debuut beviel goed: “Het is een leuk evenement met een mooi parcours.
Dit is een mooie plas om in te zwemmen. Jammer van de wind en regen tijdens het fietsonderdeel. Omdat
ik de route niet goed ken, houd je dan in de bochten toch wat in.”
Sprintafstand 2eDivisie - De Vrouwentriathlon Nijeveen was zaterdag eveneens het decor van de sprintafstand van de teamcompetitie van de 2eDivisie, afdeling Noord. Eerste bij de vrouwen werd het team van
Hellas 3, gevolgd door De Boks 3 en Hellas 4. Overall winnares was Tessa Linssen uit De Bilt. “Het zwemmen was pittig, er werd echt gebatteld. Leuk aan dit parcours vond ik dat je bij het lopen en fietsen je
teamgenoten in actie kunt zien, dat motiveert enorm.” Bij de mannen eindigde het team van Triade 2 op
de eerste plaats, gevolgd door Hellas 3 en DSTV Aloha. Overall winnaar Bob Tjaarda uit Groningen was na
afloop helemaal op. “De wind was verschrikkelijk! Iemand had vooraf gezegd dat het wel meeviel, maar
ik had het gevoel dat ik de wind constant tegen had tijdens het fietsen.” Desondanks bleef hij de concurrentie toch voor.
Ruim 230 deelnemers hadden zich ingeschreven voor de Vrouwentriathlon van Nijeveen. De organisatie
kijkt terug op een geslaagd evenement. “Enige spelbreker was de regen”, aldus Kitty van Bloois van de
Stichting Vrouwentriathlon. Nieuw dit jaar was een kidsserie. “Erg leuk, jammer genoeg was er weinig
animo voor. Maar de kinderen die wel meededen, deden het geweldig!” Ook nieuw was de teamwedstrijd
voor de 2eDivisie. “We vonden het heel leuk om de 2eDivisie te mogen ontvangen en hebben genoten van
de samenwerking.”

KAMPWEEK DOS’46
De jeugdleden van DOS’46 vertrekken zaterdag 4 juli voor de 48ste Dynamic No-Break Kampweek. Een
grote groep leiding van de Nijeveense korfbalclub vertrekt met 56 kinderen op de fiets richting Lemele
(gemeente Ommen). Zij brengen een week door in Groepsaccommodatie de Eskamp.
De kinderen worden de hele week vermaakt met veel verschillende activiteiten. Traditiegetrouw vindt de
kampweek van DOS’46 plaats in de eerste week van de zomervakantie.
De groep keert op zaterdag 11 juli terug in Nijeveen.
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Dorpsstraat 13
7948 BL Nijeveen
Tel. 0522 - 491208
h.strijker@online.nl
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PRIJSWINNAARS KENNISQUIZ HISTORISCHE VERENIGING

	
   hebben we veel mensen in onze stand mogen
Tijdens de feestweek van de Oranjevereniging in Nijeveen
ontvangen. We hebben veel vragen kunnen beantwoorden en hebben ook veel informatie gekregen,
waar we weer mee verder kunnen werken. Er hebben 73 personen deelgenomen aan de quiz over ons
koningshuis. Van deze 73 deelnemers hadden er 11 alle antwoorden goed. Uit deze 11 deelnemers zijn er
drie getrokken voor de prijzen.
De namen van de winnaars zijn:
Eerste prijs: J. Kooiker. Tweede prijs: Heleen en Annemijn Klunder. Derde prijs: Lianne Mennink.
Zij hebben ondertussen hun gewonnen prijs ontvangen.
De antwoorden op de quizvragen zullen in de volgende Diekpraot worden opgenomen, en binnenkort ook
op onze website www.historischeverenigingnijeveen.nl.

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

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

NAJAARSPROGRAMMA ACTIVITEITENCOMMISSIE DE SCHALLE
We maken ons op voor zomer, het mooie weer komt er vast aan! De voorbereidingen voor het najaarsprogramma zijn al in volle gang. Naast de filmavonden zijn er nog twee activiteiten gepland.
31 oktober: De activiteitencommissie organiseert dit jaar, samen met de Dorpsvereniging op 31 oktober
de Knijpkattenroute. In het donker door Nijeveen met een knijpkat waarbij onderweg genoten kan worden
van optredens en activiteiten. Een route voor jong en oud. In de volgende Molen zal hier meer informatie
over gegeven worden.
21 november: De 5de Nijeveense Kennisquiz. Opgave van groepen is al mogelijk via info@dhdeschalle.nl.
Natuurlijk zullen de filmavonden ook niet ontbreken in het najaar! De data voor deze avonden zullen in
de eerste Molen na de vakantie vermeld staan.

PLUS

kinderopvang 0-12 jaar

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 0522 490461

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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DE MOLEN
WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN
4/5 juli
11/12 juli
18/19 juli

Dokter Moes
Dokter Speelman
Dokter Tan

25/26 juli
1/2 aug.

Tel. 0522-491224
Tel. 0522-491224
Tel. 0521-361326

Dokter Moes
Tel. 0522-491224
Dokter Westerbeek 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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