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Noteboomstraat 68

7941 XA Meppel

telefoon 0522 255 449

De volgende Molen verschijnt op 28 juni 2016.
Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk
dinsdag 21 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

OPROEP!
Op 20 juli doet de Drentse Fiets-4-daagse ons mooie dorp aan. Bij Dorpshuis de Schalle zal dan een stempelpost zijn. We willen de 1000 fietsers graag een gezellige post bieden dus zoeken we mensen die een kraam
willen inrichten met hun waren, het mag echt van alles zijn! Ook muziek vinden we gezellig! U kunt vanaf
9.30 uur inrichten, de fietsers komen tussen 10.30 uur en 15.00 uur langs. En het mooie is, het kost u niets!
Wel graag even opgeven via info@dhdeschalle.nl.

IZAKJE DE VRIES WANDELTOCHT
Op zaterdag 28 mei heeft de dorpsvereniging Nijeveen voor de tweede keer de Izakje de Vries wandeltocht
georganiseerd. Dit doen wij omdat we trots zijn op het dorpsommetje van 12 kilometer. Onlangs is er zelfs
een bankje geplaatst aan deze prachtige route. Het was ideaal wandelweer en we mochten dit jaar 47
deelnemers verwelkomen.
Jennie Sterkenburgh,
Secretaris DVN

NIJEVEEN EN EVACUEES
In het juni- en septembernummer (2015) van de Diekpraot, het tijdschrift van de Historische Vereniging
Nijeveen, schrijft voorzitter Lourens Schipper over evacuees in Nijeveen. Daarnaast zijn er verhalen bekend over “etenhalers” en vluchtelingen uit het westen van Nederland. Evacuees in Nijeveen kwamen
o.a. uit Maasniel, een plaatsje in de buurt van Roermond. Met elkaar zijn er 359 -ook wordt het getal 587
wel genoemd- mensen ondergebracht op verschillende adressen in Nijeveen. Deze evacuees werden niet
ingeschreven in de burgerlijke stand van Nijeveen. Het is dus bijzonder moeilijk te achterhalen wie deze
personen waren en bij welke families deze zijn ondergebracht. Het aantal mensen dat hierover iets weet
te vertellen, wordt steeds kleiner. Bij deze doet het bestuur van de Vereniging dan ook een oproep aan de
lezers van De Molen die hierover iets kunnen vertellen, contact met haar op te nemen. Dit kan per mail:
info@historischeverenigingnijeveen.nl of via een persoonlijk gesprek in ons kantoor op maandag- of donderdagochtend tussen 9.30 en 12.00 uur in dorpshuis De Schalle.
PdG

Als u kiest voor vakmanschap!

Lute

Bijker Bouw

05 22 49 20 19
06 50 20 40 08

lutebijkerbouw@live.nl
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Gezamenlijk meer dan
75 jaar ervaring in uitvaarten.
ÉÉN MERK, RUIME KEUS!
SHOVELS

0522-281878
DAG EN NACHT BEREIKBAAR

VERREIKERS

WASSINK

Uitvaartverzorging

--

-,

De uitvaartverzorger voor Meppel en omstreken

Zomerdijk 9A 7942 JR Meppel
e-mail: cc.wassink@hetnet.nl www.wassink-uitvaart.nl
10321 - Kalenderkaart

Raadhuislaan 30, Nijeve
en
Tel. 0522 - 491 134
06 - 4845 8935 / 06 - 25
0 60 194
info@wenwglazenwasse
rsnijeveen.nl

07-03-2008

Laat ook uw zonnepanelen
goed en betrouwbaar
schoonmaken

4-WIELBESTURING OF
KNIKBESTURING

08:18

W&W

Pagina 2

JCB
DAAR KUN JE MEER MEE!

Het adres voor:
* schilder- en sauswerkzaamheden
* ramen schoonmaken
* goten schoonmaken
* trespa schoonmaken
klussen
in en om het huis
*
reinigen
van
stoepen
met hoge druk
*

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

www.evenhuis.nl
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DE MOLEN
FEESTDAG VOOR 55+
Aanvang 10.30 uur
Ieder jaar is het weer een uitdaging om een boeiend programma voor 55+ samen te stellen. We zijn er
echter ook dit jaar weer in geslaagd om enkele artiesten naar Nijeveen te lokken. We openen de tentdeuren om 10.00 uur, u kunt dan genieten van een lekkere kop koffie met koek, waarna het programma om
10.30 uur begint.
Peer uit Hardenberg zal ons voor de lunch vermaken. Peer is een dialect humorist, wonend in Hardenberg,
maar geboren in Brabant. Peer neemt u in het Sallands, Brabants of ABN op geheel eigen wijze mee in zijn
verhalen over dingen van alle dag. Humor van straat. Zonder pretenties! Want of hij in de huid kruipt van
schooljongen, lopend patiënt, een gemeentewerker of barbezoeker, u ziet het voor u.
Na de broodmaaltijd, welke weer wordt verzorgd door
Jan Busscher, gaan we genieten van een optreden van het
shantykoor “De Stuwzangers” uit Vilsteren.
Dit koor verzorgt jaarlijks veel optredens, zelfs over de grens
in Duitsland.
Het repertoire van het koor is veelzijdig, naast Nederlands
wordt er ook Duits en Engels gezongen. Dit zorgt ervoor
dat er voor elk wat wils is.
Deze geheel verzorgde dag kost ook dit jaar niet meer dan
€ 12,50.
Om 15.00 uur wordt het programma afgesloten en kunt u
onder het genot van een consumptie voor eigen rekening
nog even napraten.
Als u graag wilt komen, maar geen vervoer hebt naar de tent zijn wij als Welzijn Ouderen genegen te
zorgen voor vervoer. Neemt u dan even contact op met een van de bestuursleden.

Wij garanderen niet dat wij u 24 uur
per dag direct te woord kunnen staan.
Wij beloven wel dat u – als u een vraag,
klacht of opmerking heeft – zo snel als
mogelijk antwoord van ons krijgt.
Gewoon omdat wij dat normaal vinden.
Faber Adviseurs, 0522-490094

Nijverheidsweg 15 7948 NE Nijeveen Tel. 0522-490094 Postbus 126 7940 AC Meppel www.faberadviseurs.nl
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BEN JIJ ERBIJ, BIJ UIT BIJ DE PLAS?
Heerlijk loungen op een dekentje, lekker eten, drinken, gezellige sounds en
veel te beleven op en rond het water.
Een ‘PICKNICK’, ‘FIETS HEM ERIN’ en een
‘BBQ’ dat zijn de ingrediënten voor een
geweldige middag op zondag 10 juli aan
de Nijeveense plas. Een onvergetelijke
dag voor jong en oud!
Programma
Om 12.00 uur gaan we van start. We
hebben de Plas en het Nijeveense Strand
omgetoverd tot een waar PICKNICK oord. Bootjes op het water, muziekje op de achtergrond, scoutingactiviteiten voor de jeugd, luchtkussen, en een heuse Beachbar.
Om 14.00 uur start FIETS HEM ER IN waar waaghalzen per fiets over een balk van 30 cm breed en 30 meter
lang proberen zo snel mogelijk de overkant te behalen. Het gaat niet alleen om de snelste tijd, ook creativiteit wordt hoogst gewaardeerd.
Om ± 16.00 uur start de BBQ als afsluiting bij het strand, met muntjes zijn vleesgerechten en consumpties
te koop. Voor muziek, de aankleding en vertier zorgt de Handelsvereniging Nijeveen, genoeg ingrediënten
voor een fantastische middag!
Geef je nu op voor de PICKNICK
Vraag vrienden, familie, buren en/of gezin en geef je nu op zodat je er zeker van bent dat jullie aan PICKNICK bij de Plas mee kunnen doen, het aantal deelnemers is namelijk beperkt!
Wij zorgen ervoor dat er een goedgevulde PICKNICK-TAS voor jullie klaarstaat (1 tas per opgave, max. 5
personen per tas (een 2e of 3e tas bij meer opgaven is uiteraard geen probleem), € 7,50 per persoon.
Opgeven kan middels een e-mail naar uitbijdeplas@handelsverenigingnijeveen.nl met je naam en met
hoeveel personen je wilt komen. Na opgave voor de PICKNICK krijg je een bevestigingsmail met extra info.
Meedoen met FIETS HEM ERIN
Opgeven kan middels het invullen van het inschrijfformulier (te vinden op Facebook en www.handelsverenigingnijeveen.nl). Scan en mail je inschrijfformulier naar uitbijdeplas@handelsverenigingnijeveen.nl of
lever het inschrijfformulier in bij Marc-Jan van der Linde, Nijverheidsweg 17, Nijeveen.
Lees voor je opgave het reglement FIETS HEM ER IN goed door. Hierin kun je ondermeer lezen dat deelname
voor eigen risico is.
Tot zondag 10 juli. Het belooft een spetterende dag te worden!
Handelsvereniging Nijeveen
Meer info op: https://www.facebook.com/UITbijdeplas/ en www.handelsverenigingnijeveen.nl
Opgave & vragen: uitbijdeplas@handelsverenigingnijeveen.nl

Uw testament up to date?
Doe de TestamentTest

De uitkomst van de test kan in een persoonlijk gesprek
VRIJBLIJVEND EN KOSTELOOS worden besproken bij
Notaris Lever in Meppel.
‘MET UW ERFENIS KUNT U ANDEREN WEER TOEKOMST GEVEN’
Lever Netwerk Notarissen | Zuideinde 53, Meppel
(0522) 25 27 21 | info@lever.nl | www.lever.nl
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PICKNICK
BORREL & BBQ
PROGRAMMA
12:00-14:00 uur
PICKNICK

14:00-16:00 uur
FIETS HEM ER IN

16:00-18:00 uur
BORREL & BBQ

GEEF JE OP!
Geef je op voor de
PICKNICK!

Meedoen met
FIETS HEM ERIN

Email naar
uitbijdeplas@handelsverenigingnijveen.nl
met je naam en met hoeveel personen.

Vul het inschrijfformulier in, te vinden op
Facebook en handelsverenigingnijeveen.nl
e-mail het formulier naar:
uitbijdeplas@handelsverenigingnijeveen.nl

€ 7,50 per persoon

HANDELSVERENIGINGNIJEVEEN.NL
meer info op: https://www.facebook.com/UITbijdeplas/ en www.handelsverenigingnijeveen.nl
opgave & vragen: uitbijdeplas@handelsverenigingnijeveen.nl
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GAS - WATER - ELEKTRA - ZINKWERKEN VERWARMING
ZONNEPANELEN - BEVEILIGING SYSTEMEN
ZONNESTROOMBOILERS
GECERTIFICEERD
INSTALLATEUR

Wilhelminastraat 8 | 7948 AR | Nijeveen | tel: 0522 850 254
mob. 06-51646493 | www.faberit.nl | henri@faberit.nl

info@kroesnijeveen.nl

www.kroesnijeveen.nl
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0522 49 26 80

DE MOLEN

Ongewenste
haargroei?
De oplossing:
definitieve laserontharing

Uw specialist in houtbewerkingen

pijnloos, snel, veilig én effectief

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.

Laserontharing wordt door
veel zorgverzekeraars
vergoed

Definitieve
laserontharing
voor hem en haar

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

Woldstraat 40 | 7941 LK Meppel | (0522) 853 809
info@salon99.nl | www.salon99.nl

www.joshulstimmerwerken.nl

Agenda
t/m 4 sept.
14 juni
14 juni
15 juni
17-21 juni
25 juni
28 juni
8 juli
9 juli
10 juli

Zomerexpositie Kunsthuis Secretarie Meppel
De Molen nr. 12
Vrouwen van Nu (afd. Nijeveen); fietsen - 19.00 uur vanaf de molen
Passage; Fietsen - vertrek om 19.00 uur vanaf De Schalle
Feestweek Nijeveen
Zomerconcert Kinderkoor De Notendop en Jeugdkoor Notice Clemenskerk Havelte - 19.00 uur
De Molen nr. 13
Summer Party bij de zwemplas - 19.00-00.00 uur
Toertocht WTC Nijerieders - start clubgebouw skeelerclub tussen 8.30-10.00 uur
Uit bij de plas - ‘Strand van Nijeveen’ - vanaf 12.00 uur

SUMMER PARTY NIJEVEEN - 8 JULI 2016
Een aantal jongeren uit Nijeveen organiseert een Summer Party. De avond wordt gehouden bij SVN/Zwemplas. De jeugd draait muziek en zorgt voor wat eten en drinken. Omdat de doelgroep van 11 tot 16 jaar is,
wordt er geen alcohol geschonken. Het belooft een gezellige avond te worden op een leuke locatie, voor
en door Nijeveense jongeren. Het feest is op 8 juli van 19.00-00.00 uur. Check ons ook op facebook. Want
in Nijeveen is altijd voor iedereen wel wat te doen! Juist ook in de zomer!

STICHTING WELZIJN OUDEREN - ACTIVITEITEN
Zoals ieder jaar zijn de binnenactiviteiten gestopt in april, we hoorden echter dat er ook mensen zijn die
graag iets langer doorgaan, vooral bij het koersbal.
Voor al deze mensen en natuurlijk ook diegene die niet naar binnen willen, maar wel in de zomer graag
bezig zijn is er natuurlijk JEU DE BOULES op het terrein tussen het Kerspel en de Dorpsstraat. Kom gerust
eens kijken, iedere maandagmiddag wordt hier gespeeld vanaf 13.30 uur.
Lammie van Essen
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AFWIKKELEN NALATENSCHAP?

jeanie’s

kolderveen 15 • 7948 ng nijeveen • tel. 06-18572485

JEANIE’S ZUIVELIJS
heeft nu ook EKOzuivel
Vanaf nu is ijs niet het enige produkt
dat in het assortiment zit.
Vanaf nu hebben we ook:

EKOzuivel

zoals melk, karnemelk, yoghurt,
boter, kaas en kwark
Daarbij zijn ook natuurlijke sappen,
noten en confituren aanwezig.

Uw notaris in de regio. Waarvan akte...!

GOED, INTEGER EN VOORDELIG
GEREGELD

Kom gerust eens kijken en proeven.
We zijn dagelijks open vanaf 10 uur,
donderdags vanaf 12.00 uur.

altijd scherp!

T: de Wijk 0522 - 440 473
info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl
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MAAIKE AGTERSMIT IS DIT SEIZOEN DE BEST PRESTERENDE
BADMINTONSPEELSTER VAN BV NIJEVEEN
Jaarlijks wordt de “Han van Room” wisselbeker uitgereikt aan de beste speler/speelster. De jeugdige badmintonners kunnen punten halen door mee te
doen aan toernooien. Het gaat om de individuele prestaties van de spelers.
Het hele seizoen kunnen de spelers punten verdienen en deze punten worden
bijgehouden op de “Nijeveense ranglijst”.
Maaike was dit seizoen goed aan het spelen, ze heeft aan veel toernooien
meegedaan en veelal kwam ze terug met een podiumplaats. Zo is ze tijdens
het seizoen gepromoveerd uit haar leeftijdsklasse U15 en speelt ze nu in U17.
Zelfs in deze klasse heeft ze dit seizoen al succes gehad. Dit alles maakte dat
ze de meeste punten behaalde en van onze trainer Han van Room de wisselbeker kreeg.
Er was nog 1 toernooi te gaan, het slottoernooi. En de beker heeft haar geluk gebracht, ze mocht in beide
klassen inschrijven en dat heeft ze gedaan. Ze won de 1e prijs U15 en de 2e prijs in U17! Een mooie afsluiter
van een succesvol seizoen.
Gijs Polmans en Amber Bult zijn clubkampioenen van BV Nijeveen
De maand mei stond in het teken van de clubkampioenschappen. Op de donderdagavond was het spannend in de
sporthal. Waar normaal getraind wordt, waren er nu alleen
maar wedstrijden te zien. Alle jeugdige spelers werden verdeeld in poules en moesten hun plek veroveren. Het leverde
elke donderdag mooie wedstrijden op. De uiteindelijke
winnaars zijn:
Pupillen meisjes: 1e prijs - Alinda Kroeze; 2e prijs - Laura Klok.
Aspiranten jongens: 1e prijs – Bram Groeneveld; 2e prijs Jarne Oostenbrug.
Aspiranten meisjes: 1e prijs – Eline Scheffer; 2e prijs - Maaike
Agtersmit.
Junioren jongens: 1e prijs – Gijs Polmans; 2e prijs – Jelke Take
Junioren meisjes: 1e prijs – Amber Bult; 2e prijs – Naomi Bijker.
(De prijswinnaars in de Pupillen en Aspiranten klasse)

Mooie overwinningen tijdens het badminton slottoernooi
Op zaterdag 4 juni werd in Gorredijk het slottoernooi georganiseerd. Dit eindtoernooi is de afsluiter van
alle DPC (Drie Provinciën Circuit) toernooien. De beste 10 spelers mogen zich hiervoor inschrijven. Vanuit
onze vereniging deden 7 spelers mee, wat op zich al een mooi resultaat is. Linda Mutsters, Maaike Agtersmit, Tessah Vos, Bram Groeneveld, Benjamin van den Akker, Jarne Oostenbrug en Laura Nijhuis stonden zo
hoog op de ranglijst dat ze mee mochten spelen.
Op dit toernooi worden eigenlijk alleen maar moeilijke wedstrijden gespeeld, alle spelers hebben immers
al het nodige gepresteerd. Maaike heeft erg
goed gepresteerd, ze won de 1e prijs enkel
U15 en de 2e prijs enkel U17. Tessah werd 2e
in de categorie enkel U15. Bram Groeneveld
werd 1e in enkel U15. Laura Nijhuis werd
samen met haar partner Erwin van der Hoeve
(Lemmer) 1e in de mix, categorie 6 en tevens
1e in de dames dubbel categorie 6 samen met
haar partner Imke Klopstra van BC GO uit Groningen. Een mooie afsluiter van het seizoen.
Helemaal afgelopen is het nog niet voor iedereen. Er mogen 3 Nijeveense teams meedoen
aan het Nederlandse Kampioenschappen van
Regioteams te Zutphen. Wij wensen alle spelers erg veel succes toe!
(Laura Nijhuis ontbreekt op de foto)
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Marktslager

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

Ze zijn er weer!

98
Boeren procureur
500 gr 3
Gepaneerde schnitzels

HOLLANDSE NIEUWE!!
vanaf 15 juni 2016

Gebr spare ribs

VADERDAGTIP
Heerlijke
vers gerookte paling

3 smaken

Combitopper

498
98
450 gr 4
500 gr

4 saucijzen en
500 gr hoh gehakt

uit eigen rokerij

Barbecueworst
Gegaard

Bestellen: 06 51 28 74 89
Iedere donderdag van 10.30-18.00 uur
Locatie Dorpsstraat bij de Coop

598
5 stuks

398

Onze barbecuefolder online bekijken?
www.slagerijrijkeboer.nl

Duokoopje
06 - 815 22 699
info@groentewinkelrobaard.nl
Weer volop nieuwe aardappelen en natuurlijk
de lekkerste aardbeien van onze eigen teler.

IJsbergsla + komkommer
Snoeptomaatjes

samen

099

200 gram

099

LEDEN TOERTOCHT VOOR WTC NIJERIEDERS
Op zaterdag 9 juli zal er een ledentoertocht worden georganiseerd door de nieuwe fietsclub uit Nijeveen.
Het is de bedoeling om hier traditie van te maken maar hoe, wanneer en waar is nog niet definitief, dus alle
feedback is welkom. We gaan het nu opstarten voor leden maar ook andere fietsliefhebbers uit Nijeveen
zijn welkom. Wellicht in de toekomst iets groter opgezet en voor alle fietsers die belangstelling hebben.
Er kan gestart worden voor een flexibele afstand, wat betekent dat je tijdens de tocht nog kan kiezen.
Wat is je gevoel, hoe goed ben je en welke afstand kun je aan? Afstanden zijn 30-60-90 en 120 km voor de
racefietsers, 60 km voor de MTB’ers en voor de fietsers op de dikke banden zijn de 30 en 60 km geschikt
waarbij men zelf kan kiezen welke richting men uit fietst. De route komt namelijk na 30 km altijd weer
terug in het dorp bij de startplaats.
We noemen de tocht dan ook Rabobank Klaver4-Toertocht, geschikt voor alle leden jong en oud, dames en
heren. We denken dat we mooie routes hebben waar iedereen van kan genieten en toch zo dichtbij. Onze
sponsoren hebben natuurlijk alles weer mogelijk gemaakt en daarvoor onze dank.
We hopen alle leden te verwelkomen en natuurlijk ook die fietsers die zin hebben in een mooie tocht
maar geen lid zijn. Iedereen die Nijeveen kent en een warm fietshart toedraagt is welkom vanaf 08.30 uur
bij het clubgebouw van de Nijeveense Skeelerclub. Er kan gestart worden tot 10.00 uur zodat iedereen er
weer kan zijn rond 13.00 uur. En we hopen af te sluiten met een broodje en kop soep en natuurlijk een
boel gezelligheid.
WTC NijeRieders
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Tel. 06 543 720 73
Noordeinde 20
7941 AT Meppel
06 - 132 641 52
info@wenne-merkkleding.nl

Ook voor volledige voetverzorging bij u thuis!

Openingstijden:
di. t/m vr. : 09.00 - 12.00 uur
13.30 - 16.30 uur
zaterdag
: 10.00 - 16.00 uur

Medisch pedicure

SERVICEPUNT BIBLIOTHEEK NIJEVEEN
Wist u dat.....
* We sinds gisteren een nieuwe wisselcollectie hebben, en dat deze hier drie maanden blijft? Romans,
romantische romans, historische romans en thrillers.
* U bij ons ook de leesmap en de Meppeler Courant kunt lezen?
* U zelf thuis boeken/tijdschriften/dvd’s kunt reserveren via de site van Bibliotheek Meppel en deze op kunt
halen bij  het Servicepunt Nijeveen, maar vergeet daarbij  niet om uw ophaalvestiging te veranderen van
Meppel naar Nijeveen!!
* Wij ook voor U kunnen reserveren?  
Kom even langs, of bel of mail ons, 064757646, info@bibliotheeknijeveen.nl.

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

ontwikkeling

Danninge Erve Zuid II
informatie en verkoop

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

Energiezuinig! Op alle woningen worden PV cellen aangebracht.

Nijeveen De Pleinen
www.meppelwoont.nl

TENTDIENST 19 JUNI
Zondag 19 juni tentdienst om 11.00 uur Thema; The best of ..... met Gospelkoor Next Generations uit Apeldoorn onder leiding van Andre Bijleveld bekend van tv.
Er worden veel bekende nummers gezongen en met dominee Jan Stap uit Kolderveen hopen samen weer
een mooie dienst van te maken. Voor de kinderen is er weer een leuk programma bedacht. ”Samen zijn
we de beste”.
U bent welkom vanaf 10.30 uur in de feesttent voor koffie/thee en koek en ranja voor de kinderen. U komt
toch ook?
Namens de gez. Tentdienstcommissie van de 3 kerken

A A N N E M I N G S B E D R I J F

Van Beek
Schilderwerken
Voor al uw schilderwerk
Ons bedrijf kenmerkt zich door
haar goede prijs-kwaliteitverhouding
en staat garant voor
een uitstekende service!
Klaas van Beek
Scheerweide 35
7948 NX Nijeveen

Wie aanpakt,
zal genieten!

Tel. 06-16511943
Tel. 0522-750545

info@andrehopman.nl
06 54 32 64 05

E-mail: info@kvanbeekschilderwerken
Website: www. kvanbeekschilderwerken.nl
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Energieweg 3, Nijeveen
www.andrehopman.nl

DE MOLEN
#BESTOFNIJEVEEN
DORPSFEEST VOOR EN DOOR HET DORP
Van vrijdag 17 tot en met dinsdag 21 juni viert
Nijeveen feest! Het programma van het jaarlijkse
zomerfeest is van begin tot eind gevuld met een
diversiteit aan activiteiten voor jong én oud met als
thema The best of.. Tijdens het dorpsfeest gaan families uit Nijeveen in het rode draadspel #Nijev1verenigt – Best of family de competitie met elkaar aan.
The best of …
Voor het derde jaar op rij is het rode draadspel
onderdeel van het dorpsfeest. Het laat zien waar
een klein dorp groot in kan zijn, verbondenheid. Steeds meer dorpsbewoners zijn enthousiast om deel te
nemen aan dit spel. Dit jaar gaan families uit Nijeveen de strijd met elkaar aan. Hieraan doen acht families
uit het dorp mee. De families gaan op zaterdag, zondag en maandag de uitdaging tegen elkaar aan. Op
zaterdag tussen 14 en 17 uur in de vorm van spelen, op zondagmiddag vanaf 14 uur de stijldanswedstrijd
en op maandagavond een sportief spel. Maandag rond 21 uur maken we de winnende familie bekend.
Entertainment
Op vrijdagavond gaat vanaf 21 uur het dak eraf met de Dirty Daddy’s. Zij hebben al bewezen dat ze de
grootste festivals van Nederland volledig op de kop kunnen krijgen en ook Nijeveen zal dit gaan beleven. In
het voorprogramma spelen De Wethouders, de band die Nijeveen aangenaam verrast heeft op Koningsdag.
De zaterdagavond begint met ‘Family got talent’. De acht families die zich hebben opgegeven voor het rode
draadspel laten hun talenten zien. Aansluitend de band Glamourama!, de grootste en vrolijkste feestband
van Nederland met een verrassend en veelzijdig repertoire. Spectaculair en voor elk wat wils.
Zondagmiddag staat dansen centraal. Vanaf 14 uur gaan de voetjes van de vloer en kan er, net als vorig
jaar, weer ouderwets gedanst worden. Ook gaan de teams van #Nijev1verenigt met elkaar de strijd aan op
de dansvloer en tonen verschillende danssoorten. Met live muziek van het duo Tandem.
Op maandagavond staat de Friese band Vangrail op het podium. In 2015 won Vangrail de award Populairste
Band van Nederland. Met een eigen albums speelt de band ook covers op eigenzinnige en aanstekelijke wijze.
De laatste dag van het dorpsfeest, de dinsdagavond, wordt afgesloten met een show van The Euros met
meer dan 120 superhits uit heden en verleden. Volledig uit je dak gaan is een vereiste.
Sport en spel in het sportieve dorp
Nijeveners houden van een feestje, maar zijn ook sportief. Dat blijkt niet alleen uit het aantal sportverenigingen in het dorp maar ook uit het sportieve aanbod tijdens de feestweek. Op maandag start vanaf
17 uur op het feestterrein de Molenloop voor de jeugd. Aansluitend rond 19 uur alweer voor de vijfde keer
de Rabobank streetrace. Wederom nieuwe uitdagende hindernissen voor de recreanten en wedstrijdrijders
op de moutainbike. Door de feesttent, over de weg, via obstakels en over onverhard en verhard terrein.
Het wordt weer een groots spektakel!
Optocht, kerkdienst, 55+ programma en jaarmarkt
Naast entertainment en sportiviteit is zaterdag de dag voor de welbekende optocht met versierde wagens,
fietsen en lopers. De start is om 10.30 uur in de Burgemeester Weimalaan. De tentdienst van de drie gezamenlijke kerken heeft ook als thema ‘The best of’. Voor de kinderen staat ‘Samen zijn we de beste’ op het
programma. Ontvangst vanaf 10.30 uur met koffie, thee, ranja en koek. De dienst begint om 11.00 uur.
Gospelkoor Nex Generations uit Apeldoorn, onder leiding van de tv- bekendheid André Bijleveld, verleent
haar medewerking aan deze dienst. Maandag is de feestdag voor 55+. De tent is vanaf 10 uur open voor een
kop koffie met koek. Vermaak van Peer, een dialect humorist, met verhalen over dingen van alle dag met
een portie humor tot aan de lunch. Na de broodmaaltijd optredens van het shantykoor ‘De Stuwzangers’.
Dinsdag is het kinderdag. Een Poppentheater voor de kinderen van de peuterspeelzaal en scholenmiddag
voor de onderbouw in de Schalle en de bovenbouw in de feesttent.
Ondertussen is de jaarmarkt, georganiseerd door de Handelsvereniging Nijeveen in samenwerking met de
Oranjevereniging, geopend. Van 14.00 tot 20.30 uur presenteren een 70-tal standhouders hun waar.
Gedurende de gehele feestweek (m.u.v. zondag) is er kermis, op vrijdagmiddag tussen 15.00 en 18.00 uur
alle draaiende attracties voor 1 euro.
Informatie
Voor meer informatie over de feestweek: www.oranjeverenigingnijeveen.nl.
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DE MOLEN
DRENTS SCHOOLKORFBALTOERNOOI (GROEP 8)

04-06-2016

Toen we om 9.30 uur aankwamen bij de korfbalclub Thrianta in Hoogeveen, gingen we meteen op zoek
naar een plek om te oefenen voor de wedstrijden. Terwijl we bezig waren met oefenen, kwamen we veel
verschillende teams tegen die niet allemaal bezig waren met korfbal. Sommige waren aan het uitrusten,
omdat het heel warm was en anderen zaten gewoon te spelen. Toen we eenmaal aan het korfballen waren,
ging het heel goed, daarom mochten we ook door naar de halve finale. Toen werd het al moeilijker, maar
toch hadden we gewonnen en gingen we door naar de finale. Dat was pas echt spannend! Want het stond
heel lang gelijk (4-4) en we kregen verlenging (2 x 5 min.). Na de verlenging stond het nog steeds gelijk
(6-6). Toen moesten we strafworpen nemen en uiteindelijk hebben we daarmee gewonnen.
Groetjes Bryan en Yaëlle

ZATERDAG 4 JUNI 2016
SCHOOLKORFBALTOERNOOI (GROEP 6)
Wij zijn zaterdag naar het noordelijk schoolkampioenschap schoolkorfbal geweest. We hebben alles
gewonnen. En de finale was het moeilijkst, want ze
duwden ons de hele tijd omdat ze voetballers waren.
Maar we hebben uiteindelijk toch met 5-0 gewonnen.
Dus nu zijn we kampioenen!!!!
Groetjes, Mayke en Jay

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

onze merken
Mcgregor | Gaastra | HV Polo
Henri Lloyd | Key west | Para-Mi
Alberto | Haupt | Soccx

Jeannet Botter

sportieve mode voor mannen en vrouwen!
Piet Soerplein 5 | Havelte | zmode.nl
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DE MOLEN

Schoonheidsinstituut
Acne behandelingen
Massages
Zonnestudio

IPL ontharing
Elektrisch ontharen
Huidverbetering
Bijouterie

SPECIAAL VOOR VADER
EEN VADERDAGBEHANDELING:
* een verrassende Sportmassage
* en .. een ONWEERSTAANBAAR CADEAU
* slechts € 32,50

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

PS Wij hebben ook cadeaubonnen…

Beste sportliefhebber,

ZOMERLIDMAATSCHAP TENNISVERENIGING NTC
Tennisvereniging NTC biedt dit jaar een zomerlidmaatschap aan. Met dit lidmaatschap kun je in de maanden juli en augustus onbeperkt gebruik maken van de tennisbanen. Ideaal voor mensen die in de overige
seizoenen aan een andere sport doen of voor mensen die alleen in de zomer in Nijeveen of omgeving
verblijven. Dus wil je deze zomer lekker tennissen: word zomerlid van NTC.
De kosten hiervoor zijn € 25,- p.p. Voor meer informatie kun je terecht bij Edwin Righart (ecrighart@gmail.
com | 0522-490365) of bezoek onze website www.ntcnijeveen.nl.
Met vriendelijke groeten, bestuur NTC

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
WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN
18/19 juni  	
25/26 juni 	

dr. Westerbeek
dr. Tan-Koning

www.kolderveen.nl

Tel. 0521-361326
Tel. 0521-361326

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, SOCIAAL WERK    www.welzijnmw.nl
Inloop op dinsdagmiddag tussen 16.00-17.00 uur in De Schalle, kantoor beheer.
Paul van Os: telefoon 06-20729418, e-mail p.v.os@welzijnmw.nl, b.g.g. 085-2731444.
WELZIJN MENSENWERK, MAATSCHAPPELIJK WERK
Telefonisch spreekuur (085-2731444): elke maandag en woensdagmorgen tussen 9.00-10.00 uur.  
OPENINGSTIJDEN SERVICEPUNT BIBLIOTHEEK NIJEVEEN
De Schalle, Nieuweweg 27
• dinsdag: 15.00-19.00 uur • donderdag 15.00 - 17.30
Tel.nr: 06 47 57 64 67 E-mail: info@bibliotheeknijeveen.nl
INEKE KNOL INDIVIDUEEL-, RELATIE- EN GEZINSTHERAPEUT, counsellor, docent, supervisor, (team)coach en trainer.
BIJ IK, Dorpsstraat 66, 7948 BT Nijeveen. 0522-259308 06-17067004. Tel.spreekuur: wo. en vr. 8.30-9.00 uur.

Dorpsstraat 149

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

7948 BP NIJEVEEN
Tel: 0522 492967

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

of 06 53 961 998

Voor:
• Nieuwbouw
• Reparatie
• Onderhoud
• Alg- & mosbestrijding

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

• Aanbrengen schroefdakplaten

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

www.rietdekkersbedrijfrenebouwknegt.nl
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