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Noteboomstraat 68

7941 XA Meppel

telefoon 0522 255 449

De volgende Molen verschijnt op 5 april 2016.
Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk
dinsdag 29 maart 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

STICHTING WELZIJN OUDEREN NIJEVEEN
De halfjaarlijkse BINGO-middag is weer geweest, dit jaar keer met veel verwarring. Allereerst dachten wij,
stond ook in ons programmaboekje, dat de voorjaarsvakantie de laatste week van februari zou zijn, dus
was de middag gepland op woensdag 24 februari in de Schalle. Toen we ontdekten dat dit niet goed was
hebben we via aanplakbiljetten de datum veranderd in 2 maart, hopende dat dit goed zou komen. Ook
nog even doorgegeven aan de Molen voor in de agenda, helaas stond hier 3 maart ipv 2 maart. Onze vaste
bezoekers weten dat het altijd op woensdag is, maar aan de bezoekers die op 3 maart aan de deur stonden
bieden we onze oprechte excuses aan we hopen deze op onze volgende bingomiddag, in de herfstvakantie
te verwelkomen.
Natuurlijk dan ook weer voor grootouders met kleinkinderen en weer veel lekkere en leuke prijzen. Tegen
die tijd komt er weer een berichtje in de Molen en op de site van innijeveen.nl.
Lammie van Essen

HALLO, LEDEN VAN VROUWEN VAN NU
Op dinsdag 5 april houden wij weer een kaartavond in de Schalle.
Aanvang 19.30 uur en de kosten zijn, bij genoeg deelname € 2.50 per persoon.
Opgeven t/m 1 april bij: Harmke Kicken tel. 0522-491725 of Hillie Nijland tel. 0522-492960.

OPTOCHT PALM PASEN 19 MAART 2016
Onder begeleiding van Euphonia was het onlangs weer een muzikaal feestje voor kinderen, begeleiders
en toeschouwers.
Uitgedost met veelal zelfgemaakte palmstokken werd de optocht opgeluisterd.
Vertrek- en eindpunt was de “OBS Commissaris Gaarlandt”. Ook de leerlingen van “CBS De Wel” waren van
de partij. Na afloop was er gelegenheid voor een versnapering en konden de kinderen weer huiswaarts.
Al met al een leuke, geslaagde ochtend met speciale dank aan Euphonia.

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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DE MOLEN
10321 - Kalenderkaart

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

Laat ook uw zonnepanelen
goed en betrouwbaar
schoonmaken

07-03-2008

ÉÉN MERK, RUIME KEUS!

08:18

W&W

SHOVELS

Pagina 2

VERREIKERS

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

4-WIELBESTURING OF
KNIKBESTURING

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

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

JCB
DAAR KUN JE MEER MEE!

VLONDERS EN VERANDA’S

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

Voor meer informatie neem vrijblijvend contact op!
Johan Mark de Boer
| 06 20 07 54 37
Mark Gorte
| 06 17 10 93 95
Energieweg 3, Nijeveen
www.andrehopman.nl

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

www.evenhuis.nl
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en lettergrootte als in 2015, maar met enigszins gewijzigde tekst.
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Weidelint 46 Nijeveen
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Marktslager

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

KAASHANDEL

OOSTING

Droge worst

4 smaken p/st 2.40

Voorjaarsrolletje

Kaas van de boerderij
Pikant

gerold in coburgerham

met gratis roomsaus

Jonge Hollander

Kaas-gehaktrol

500 gram voor

Combi topper 4

398
98
500 gr 5
98
3 stuks 5
500 gr

598
1

75
met echte kaas
p/st
Friese kruidenvarken (h)eerlijk mals en smaakvol
www.friberne.nl

350

Woensdagochtend
8.30 uur - 12.30 uur
Centrum Nijeveen

598

4 x 125 gr

Runderriblappen de echte
Cordon bleu v/d filet
Varkenshaas

595

500 gram voor

3 stuks

speklappen en
500 gr half om gehakt
Paasrollade

Donderdagochtend
8.30 uur - 12.30 uur
Markt Meppel

gevuld met een ?

Boerenrollade

met spekjes en uien

samen

598

500 gr

498

500 gr

498

06 - 815 22 699
info@groentewinkelrobaard.nl

Alle
rauwkostsalades
100 gram

Roerbak VISMIX
in Indische marinade!
500 gram van € 7.50

voor

Bij ons ook:

Viskroket
Visburger
Visfriet

0

79

per stuk
per stuk
per bakje

600
100
150
300

Bestellen: 06 51 28 74 89
Iedere donderdag van 10.30-18.00 uur
Locatie Dorpsstraat bij de Coop
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WHATSAPP BUURTPREVENTIE IN NIJEVEEN
Buurtvereniging Dorpsstraat Oosteinde maakt sinds kort
gebruik van een WhatsApp Buurtpreventie.
Doel van de buurtpreventie-app is een veilige en leefbare
buurt en vooral een veilig gevoel geven.
Bij verdachte personen of situaties kunnen we elkaar snel
op de hoogte stellen en als er iemand in nood hulp nodig
heeft, dan kan via deze groepsapp gecommuniceerd worden. Het is dan ook een moderne aanvulling op het noaberschap. Alle bewoners in het bezit van een smartphone
zijn aangesloten bij de groep. De app wordt alleen maar gebruikt waar hij voor bedoeld is en dus niet om
b.v. vakantiefoto’s te delen.
In geval van verdachte situaties gebruiken we de SAAR- methode:
-Signaleren
-Alarmeren 112
-App naar de groep, laat ook weten dat 112 is gebeld
-Reageer, ga naar buiten, maak zo mogelijk contact.
Maar eigen veiligheid staat voorop!
Op die manier helpen we de politie bij het signaleren van verdachte situaties en samen zorgen we voor
een veilige woon- en leefomgeving.
Wethouder Henk ten Hulschen heeft samen met wijkagent Erik Groenhorst het
eerste Whatsapp buurtprevententiebord van de gemeente Meppel onthuld.
Namens de gemeente Meppel was ook wijkregisseur Henk den Toom aanwezig. Ze vinden dit een fantastisch initiatief en ondersteunen dit van harte.
Ook Casper Veen, voorzitter van de Dorpsvereniging, vindt dat dit initiatief
ons dorp veiliger kan maken.
Het bestuur van de buurtvereniging Dorpsstraat Oosteinde

Even voorstellen
Mijn naam is Marlies Mannes en ik werk sinds

goed te boek lezen. Ik ben

2008 met veel plezier bij Faber Adviseurs.

op maandag, dinsdag en

Ik ben getrouwd en moeder van twee kinderen,

donderdag aanwezig op

waar ik graag leuke dingen mee onderneem.

kantoor.

Het is voor mij een uitdaging om voor klanten een
passend verzekeringsvoorstel te maken.

U kunt Marlies benaderen

Juist de veelzijdigheid in mijn functie zorgt er voor

voor uw vraagstukken inzake particuliere

dat ik met plezier naar mijn werk ga.

verzekering. Zij maakt ook graag een second-

Dit geldt ook voor mijn hobby’s. Ik vind het erg leuk

opinion verzekeringsvoorstel voor u. Marlies is

om in mijn vrije tijd creatief bezig te zijn of om een

bereikbaar via verzekeringen@faberadviseurs.nl.

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

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

www.joshulstimmerwerken.nl

Agenda
23 maart Klaverjassen en jokeren - Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
23 en 24 maart Krentenbroodactie Euphonia - 17.00-21.00 uur
26 maart Ophaaldag rommelmarktspullen DOS’46 - vanaf 9.30 uur
26 maart   	 Bingo - Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
26 maart DOS’46 1 - Fortuna/Delta Logistiek 1, 20.00 uur - Sporthal de Eendracht
27 maart Paaszangdienst; org. Chr. Mannenkoor - Oude kerk Groenmarkt Meppel - 19.00 uur
28 maart 4e Nijeveense PaasfestEIn SVN ‘69
1 april
Cabaret: Harm en Roelof - De Schalle
1 april
Kinderkledingbeurs - de Veldkei Havelte - 20.00-21.30 uur
2 april
Koekactie De Veenkers
2 april
Kinderkledingbeurs - de Veldkei Havelte - 9.00-10.00 uur
2 april
SVN’69 1-Hoogeveen 1 - 14.30 uur
2 april
Rommelmarkt Dos ‘46 - Evenemententerrein - 13.00 uur
5 april
Inloopochtend Buurtkamer - ‘t Kerspel - 10.00-12.00 uur
5 april
Vrouwen van Nu, dinsdagavond kaarten voor de leden. De Schalle - 19.30 uur
6 april  	 Klaverjassen en jokeren - Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
9 april
Play-off duel NK: DOS’46 A1 - Fortuna/Delta Logistiek A1 - Sporthal de Eendracht
9 april
Damesfilm ‘Gooise Vrouwen II’ - De Schalle
17 april	Middagconcert Gem. Zangvereniging Crescendo met gastoptreden van Plusfour - Inloop De Schalle
14.00 uur; aanvang 14.30 uur
20 april
Passage ledenavond, Hennie Kuijer, humor in de gewone dagelijkse dingen - De Schalle - 20.00 uur
22 april        Schultze gets the blues Film Dorpshuis De Schalle, aanvang 20.00 uur
23 april
SVN’69 1-Hollandscheveld 1 - 14.30 uur
30 april
SVN’69 1-SVM 1 - 14.30 uur
14 mei
SVN’69 1-Borger 1 - 14.30 uur
23 aug.
Zonnedagtocht
Elke dinsdag
Koersbal - De Schalle - 13.30 uur
		
Klaverjassen en jokeren, georganiseerd door Welzijn Ouderen - biljartzaal De Schalle
Elke woensdag 55+gymnastiek - Dorpshuis De Schalle - 10.30-11.15 uur
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info@kroesnijeveen.nl

www.kroesnijeveen.nl

0522 49 26 80

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

(

(

(

(

(

(

Gezamenlijk meer dan
75 jaar ervaring in uitvaarten.

?

?
..

( (

..

Misschien ben jij
Misschien
ben jij
wel
hooggevoelig!

wel hooggevoelig!
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5 aprilbegeleider
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Aanvang:
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uur
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(HSP)
enhierbij
begeleid
volwassenen
en
kinderen
in de
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Denk
aan het
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enkoffie/thee.
interne
Aanmeldenprikkels
kan perenin
mail:
(zintuigelijke)
omgevingsfactoren,
emoties. en gevoelens,
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het ike@mille-pattes.nl
dagelijks bestaan.
structuren
en
etc.begeleider
Denk
hierbij
aanplannen
het leren
omgaan metvoor
externe
en Sensitieve
interne
Ik ben
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Hoog
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je meer informatie
of
wil de gratis
HSP 3-in-1emoties
test
(zintuigelijke)
prikkels
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Personen
(HSP)
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kinderen
in
Neem dan
contact
metetc.
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structuren
plannen
de vooren
hen
belemmerende
factoren in Ike
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dagelijks
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0522-281878
DAG EN NACHT BEREIKBAAR

Wilbestaan.
je meer informatie
ofinformatie:
wil de gratiswww.mille-pattes.nl
HSP 3-in-1 test opvragen?
Voor meer
Neem
dan contact met mij op.
“hooggevoeligheid”.
Ike Piest - van der Ree
		
Hartelijke groet, Ike Piest – van der Ree

WASSINK

Uitvaartverzorging

--

coaching vanuit het hart
weidelint 26
t 0522 49 06 63
e ike@mille-pattes.nl
coaching
vanuit
hethart
harti www.mille-pattes.nl
coaching
het98
7948 cg nijeveen
m vanuit
06 101 631

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

weidelint
26 0522 490663
t 0522
49 06 63
e ike@mille-pattes.nl
Voor
informatie:
| ike@mille-pattes.nl
| www.mille-pattes.nl
7948 cg nijeveen

m 06 101 631 98

-,

De uitvaartverzorger voor Meppel en omstreken

i www.mille-pattes.nl

Kwekerij, hoveniersbedrijf en tuincentrum

BERT VISSCHER v.o.f.
Kolderveen 21 7948 NG Nijeveen Tel. 0522-491853

V IOLEN
grootbloemig en mini
diverse kleuren in 9 cm potje
per stuk € 0,40

tray à 18 stuks € 6,00
2 tray voor € 10,00
Superaanbieding 3 tray voor € 13,00
zolang de voorraad strekt

www.bert vi sscher vof . com
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STICHTING WELZIJN VOOR OUDEREN
Ruim 70 personen waren 10 maart aanwezig op de spelletjesdag van Stichting Welzijn Ouderen Nijeveen.
Er werd weer enthousiast meegedaan aan diverse spellen.
Ook de verzorging van de inwendige mens was fantastisch, naast de diverse consumpties konden we weer
genieten van een heerlijk chinees buffet.
Natuurlijk gingen de winnaars weer met een attentie naar huis.
De uitslagen waren: Jokeren: 1. mw. Valstar 35 punten, 2. mw. Bult 37punten, 3. mw. Brugging 41 punten.
Klaverjassen: 1. mw. Benak 7476 punten, 2. mw. Andriessen 7319 punten, 3. dhr. v.d.Belt 7282 punten,
4. dhr. Winters 6738 punten, 5. mw. Stellink 6699 punten.
Bridge: 1. paar de Boer/ Smit 62,00%, 2. paar Scheper/de Boer 59,00%.
Rummicub: 1. mw. Bakker 58 punten.
Onze volgende spelletjesdag is in oktober. Er zal tegen die tijd weer een berichtje in de Molen verschijnen.
Lammie van Essen

INLOOPOCHTEND BUURTKAMER NIJEVEEN
Steeds meer mensen weten de weg naar Buurtkamer Nijeveen
te vinden. In april bestaat de buurtkamer al weer 1 jaar. De
buurtkamer is een “huiskamer” in Het Kerspel voor ouderen die
behoefte hebben aan gezelligheid en een zinvolle dagbesteding.
De buurtkamer is een initiatief van Stichting Welzijn Ouderen,
Icare, Gemeente Meppel en De Stouwe.
Anneke Reitsma is vrijwilliger in de buurtkamer. Zij begeleidt
samen met collega vrijwilligers en professionals van De Stouwe
de activiteiten in de buurtkamer. “Zoals u ziet op bijgaande foto
maken we geregeld leuke dingen. Veel ideeën komen bij de bezoekers zelf vandaan. Voor Valentijnsdag maakten we bijvoorbeeld chocolade hartjes. Verder maken we
bloemstukjes, we wandelen (rolstoel geen probleem), we doen soms een boodschap, we zingen of we doen
een spelletje. Vaak zitten we ook gewoon gezellig met elkaar te praten. Ik vind het mooi dat we mensen die
zich thuis eenzaam voelen of die moeite hebben met het invullen van hun dag, gezelligheid en structuur
kunnen bieden. Meestal vinden ze het moeilijk om een eerste stap te zetten, maar als ze eenmaal binnen
zijn dan fleuren ze helemaal op”, vertelt Anneke.
Buurtkamer Nijeveen is iedere dinsdag in het Kerspel geopend van 10.00 uur tot 16.00 uur. Mensen die
geïnteresseerd zijn in de buurtkamer worden vooraf bezocht door de coördinerend wijkverpleegkundige
van de Stouwe. Zij maakt kennis en inventariseert de wensen/behoeften. Zij werkt nauw samen met de
huisartsen in Nijeveen, Icare, en Stichting Welzijn Ouderen Nijeveen.
Twijfelt u of de buurtkamer iets voor u of voor uw vader of moeder is, kom tijdens de inloopochtend op
5 april van 10.00-12.00 vrijblijvend een kijkje nemen of neem contact op met: Albert Vriend van Stichting
Welzijn ouderen Nijeveen tel. 06-57629449, Helene de Vries wijkverpleegkundige Icare tel. 06-13031969 of
Maaike Pluim coördinerend wijkverpleegkundige De Stouwe tel. 06-57872265

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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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

NIJEVENERS MUSICEREN IN MEPPEL
Op eerste Paasdag, 27 maart, vindt in de Oude Kerk aan de Groenmarkt in Meppel weer de traditionele
Paaszangdienst plaats.
De organisatie hiervan ligt in handen van het Chr. Mannenkoor Meppel o.l.v. Johan Rodenhuis.
Opnieuw wordt er medewerking verleend door het kinderkoor de Welnootjes o.l.v. Riëtte Smit. De Welnootjes hebben vorig jaar ook in deze Paaszangdienst gezongen.
Verder wordt er medewerking verleend door de muziekvereniging Euphonia uit Nijeveen o.l.v. Wilfred Grootenhuis. Ruth Pos, ook uit Nijeveen, begeleidt de beide koren op de piano en de samenzang op het orgel.
Lector is ds. Cees Huisman.
De dienst begint om 19.00 uur en duurt ruim een uur.
U bent allen van harte welkom!

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
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NIJEVEENSE BADMINTONNERS HALEN DE
WISSELBEKER BINNEN
Zaterdag 12 maart werd in IJsselmuiden een
enkeltoernooi georganiseerd voor startende
badmintonners. Het was een succesvol en drukbezet toernooi. Vanuit Nijeveen deden Manischa
Damhuis, Charissa Damhuis, Mylan Damhuis en
Nienke van Gasteren mee. Het viertal heeft goed
gespeeld en samen wonnen ze de wisselbeker
voor de best presterende vereniging. Deze beker was in 2010 voor het laatst door Nijeveense
spelers gewonnen. Het winnen van de wisselbeker geeft al aan dat ze ook Individueel goed
gepresteerd hebben. Nienke en Mylan werden
1e in hun poule, Charissa 2e en Manischa 5e.
Op diezelfde zaterdag 12 maart werden nog 3
toernooien bezocht door Nijeveners.
In Ruinen werd het eindtoernooi georganiseerd
van de DUC (Dorpen Uitwisseling Competitie).
Het DUC-seniorenteam van Nijeveen was op
deze dag present. Dit toernooi staat bekend
om de vele wedstrijden en daarnaast veel gezelligheid. Het Nijeveens team was goed op dreef, ze haalden vaak de partijwinst en werden uiteindelijk
poulewinnaar!
Tenslotte waren er 8 Nijeveense badmintonners te vinden op toernooien en Drachten en Emmen. In Drachten
werd een landelijk jeugdtoernooi georganiseerd en in Emmen een seniorentoernooi. Op deze toernooien
zijn geen prijzen binnengehaald, maar is wel weer de nodige ervaring opgedaan.

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

Facials
Manicure
Pedicure

Klaas van Beek
Scheerweide 35
7948 NX Nijeveen

Massage
Visagie
Waxen
Harsen

Tel. 06-16511943
Tel. 0522-750545

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

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

TennisMeppel
TennisMeppel
TENNIS
MEPPEL
Silvester
Jorna

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

Silvester
Silvester
Jorna
Silvester
Jorna Jorna

TENNISLES ZOMER 2016

TENNISLES
ZOMER 2016
TENNISLES
ZOMER 2016

Jeannet Botter

Jeugd 10 lessen:
Senioren 10 lessen:

Jeugd 10 Jeugd
lessen:10 lessen:€70,medio april€85,Senioren Aanvang:
10
lessen:
Senioren
10 lessen:

€70,€85,-

€70,€85,-

Alle lessen worden indoor gegeven in

Aanvang:Tenniscentrum
medio aprilmedio
Meppel.
Aanvang:
april
Voordelen voor u:

Alle lessen worden indoor gegeven in
Alle lessen worden indoor gegeven in
Tenniscentrum Meppel.
Tenniscentrum Meppel.
Geen
Voordelen voor
u: uitval door slecht weer!

Voordelen voor u:

Geen uitval door onbespeelbare banen!

Geen lidmaatschap vereist!
Geen uitval
door slecht weer!

Geenvoor
uitval
door slecht
weer!
Tennis
beginners
t/m gevorderden!

Tel. 06 543 720 73

Geen uitval door onbespeelbare banen!

Ook voor volledige voetverzorging bij u thuis!

Tel.
opgave:
0522-492409;
06-50465485
Geen
uitval
door onbespeelbare

Geen lidmaatschap
vereist!
Of per mail: silenmarleen@hetnet.nl

banen!

Geen lidmaatschap vereist!

Kijk beginners
voor meer informatie
op:
Tennis voor
t/m gevorderden!

Tennis voor beginners t/m gevorderden!
www.tennismeppel.nl

Tel. opgave: 0522-492409; 06-50465485
Of per mail:
silenmarleen@hetnet.nl
Tel.
opgave: 0522-492409; 06-50465485

Medisch pedicure

Of per
mail: silenmarleen@hetnet.nl
Kijk voor meer
informatie
op:

STICHTING WELZIJN VOOR OUDEREN NIJEVEEN - ZONNEDAGTOCHT 2016
Datum: 23 augustus 2016

Kijk voor meer informatie op:
www.tennismeppel.nl

www.tennismeppel.nl

De reiscommissie heeft het programma voor de zonnedagtocht weer klaar. We gaan dit jaar naar de Veluwe, hier wordt een bezoek gebracht aan een museum in Oldebroek. Daarna volgt een rondrit door de
Kroondomeinen.
Wilt u mee wacht dan niet langer, maar geef u alvast op bij een van de onderstaande dames:
Tineke: 06-14997151; Harmke: 0522-491725; Jannie: 0522-491777.

HET RODE KRUIS
Een vakantie doet wonderen, ook voor mensen die minder mobiel zijn of extra zorg nodig hebben.
Het Rode Kruis heeft prachtige vakantiebestemmingen. Zo zijn er de hotels de Valkenberg en de Paardestal
in Rheden en hotel IJsselvliedt in Wezep. Tevens vaart het vakantieschip de J.H. Dunant door de Nederlandse
wateren. Tijdens de Bijzondere Vakanties even geen zorgen meer, maar genieten.
Professionele beroepskrachten, verpleegkundigen, vrijwilligers en facilitaire medewerkers bieden u alle
(medische) zorg en aandacht die u nodig hebt.
Nog meer kleur geven aan uw vakantie?
Dat kan door de veelheid aan faciliteiten en excursies. Van restaurant, bibliotheek, kapsalon, schoonheidssalon, orangerie en zwembad in Hotel de Valkenberg. Rolstoelvriendelijk vervoer is hier uiteraard beschikbaar.
De Bijzondere vakanties zijn gebaseerd op vol pension. We verwennen u vijf dagen lang ook op culinair
gebied.
Uitgebreid ontbijt- en lunchbuffet, driegangendiners, koffie, thee, warme chocolademelk en avondhapjes
zijn inbegrepen. Zo ook een feestelijk galadiner met wijn. Dat wordt genieten met zorg en aandacht.
Mensen in de gemeente Meppel/Nijeveen die van een Rode Kruis Vakantie gebruik willen maken kunnen
contact op nemen met: Ria Frieswijk, tel. 0522-256463 of Anny Vink, tel. 0522-491566.
Natuurlijk geldt dit ook als u meer informatie wenst.
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o.a. A5-enveloppen met of zonder venster, 500 ex. per doos
en A4-enveloppen, 250 ex. per doos
Prijs per doos e 10,excl. 21% BTW

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Noteboomstraat 68
7941 XA Meppel

Verkoop enveloppen

Restant partij blanco enveloppen

Schoonheidsinstituut
Acne behandelingen
Massages
Zonnestudio

IPL ontharing
Elektrisch ontharen
Gewichtsconsulent
Bijouterie

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

T 0522 255449
drukkerij@kleen.nl

ROMMELMARKT DOS’46 BELEEFT 40STE EDITIE
DOS’46 houdt op zaterdag 2 april de jaarlijkse rommelmarkt op het evenemententerrein tegenover sporthal
De Eendracht.
Een traditie inmiddels, want de rommelmarkt in Nijeveen beleeft dit jaar haar 40ste editie. DOS’46 maakt
er ter gelegenheid van dit jubileum een extra grote en gezellige markt van. De aanvang is om 13.00 uur.
De ophaaldag vindt plaats op zaterdag 26 maart. Vanaf 9.30 uur komen de wagens van DOS’46 langs om
spullen op te halen in Nijeveen en een groot deel van het buitengebied. De vrijwilligers van DOS’46 nemen
goed verkoopbare spullen mee en geen grof vuil, witgoed, matrassen en grote meubels zoals bankstellen
en grote fauteuils. DOS’46 haalt spullen op in Nijeveen, Kolderveen, Nijeveense Bovenboer, Kolderveense
Bovenboer, De Klosse en de Veendijk.
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LET OP: NATIONALE OPEN HUIZEN DAG ZA. 2 APRIL A.S.!
GAAT U EEN WONING BEKIJKEN OF WELLICHT KOPEN?

Groot is de leegte die zij achterlaat
Waardevol zijn de herinneringen

De grote belangstelling en uw blijken
van medeleven, die ik mocht ontvangen
bij het overlijden van mijn lieve vrouw

Tiny Timmerman-Pronk
NOTARIS NODIG...? WEES WELKOM!

zijn voor mij een bijzondere steun en
troost geweest.
Hiervoor wil ik u hartelijke bedanken.

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

profiteer van onze VOORDELIGE tarieven
en UITSTEKENDE dienstverlening:

Jan

altijd scherp!

Nijeveen, maart 2016

T: de Wijk 0522 - 440 473
info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

COLLECTANTEN GEZOCHT VOOR DE NIERSTICHTING IN NIJEVEEN
Het duurt nog even, maar we zijn al weer bezig met de voorbereidingen voor de collecte van de Nierstichting, die gehouden wordt in de derde week van september, dus van maandag 18 september tot en
met 24 september 2016. Wij zijn op zoek naar mensen die nog wel enkele uurtjes over hebben en met de
collectebus op pad willen voor de Nierstichting. Wij zijn zoekende naar dames of heren die in het centrum
van Nijeveen met de collectebus op pad willen. Maar ook in de Kolderveense Bovenboer, Bramenweg en
aan de Binnenweg bij de sportvelden zijn wij nog wat hulp nodig. Mocht U zich aan willen melden om te
helpen collecteren, dan kunt U zich wenden tot Karin Geut, tel. 491140 of Jenneke Hulzebosch, tel. 492094.
Wij zitten te springen om extra handen, dus meld U aan.
Wijkhoofd Nierstichting Nijeveen
Jenneke Hulzebosch

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
POTGROND ACTIE T.O.G. SUCCES
mede door uw medewerking
Na en grondige voorbereiding en indeling van de straten, gingen de koorleden op stap om vooraf de bestelling van potgrond of tuinaarde op te nemen, en direct af te rekenen.
Ja, dat scheelt veel tijd bij het bezorgen van de bestellingen. Ook treffen wij op deze manier meer mensen
thuis, en werd er meer verkocht. Een geslaagd idee dus, waar wij zeker ook volgend jaar weer mee zullen
gaan werken.
FOUTJE....door de snelheid tijdens het bezorgen, bestaat de mogelijkheid dat er hier of daar een adres is
overgeslagen. Geen nood bel dan even met Anja Bijker 0522-492121 of mail naar anjahoorn@gmail.com
dan zal zij zorgen dat het bestelde alsnog bij u wordt afgeleverd.
Nogmaals onze dank voor uw bestelling, en tot volgend voorjaar.

OPENING SCHOOLBIBLIOTHEEK CBS DE WEL
Dinsdag 15 maart werd de schoolbibliotheek op basisschool De Wel in Nijeveen geopend. Voor de opening
werd een boek gemaakt: Het grote avonturenboek van CBS De Wel. Alle kinderen schreven een verhaal
dat past bij het liedje “Mijn boek” van Kinderen voor Kinderen. Jinte, Boaz, Lieke en Thirza mochten hun
verhaal tijdens de opening voorlezen. En natuurlijk werd ook het lied gezongen. Het boek werd door
directeur Klaas Neutel aangeboden aan de vrijwilligers die gaan werken in de bibliotheek. Vanaf nu kunnen de kinderen een boek gaan lenen in de eigen schoolbieb en hebben ze keus uit een groot assortiment
prentenboeken, leesboeken en informatieboeken.

WOENSDAG
& DONDERDAG
APRIL
WOENSDAG1 APRIL
23 EN DONDERDAG
24 2MAART
MAART
tussen 17.00 uur en 21.00 uur kunt u ons verwachten
Prijzen: Krentenbrood € 5,-

Rozijnenbrood €5,-
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Krentenbrood+spijs € 5,50

DE MOLEN
WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN
26/27 maart (Pasen)
dr. Moes
28 maart (2e paasdag) dr. Westerbeek

www.kolderveen.nl

Tel. 0522-491224
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 BIBLIOTHEEK NIJEVEEN
• dinsdag: 15.00 – 19.00 uur • 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

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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