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37e jaargang nr. 9, 2 mei 2017

De volgende Molen verschijnt op 16 mei 2017.

Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk 

dinsdag 9 mei e-mailen naar: 

demolen@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

Noteboomstraat 68              7941 XA Meppel              telefoon 0522 255 449              www.kleen.nl

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

WEDSTRIJDVERSLAG FORTUNA/DELTA LOGISTIEK – DOS’46

DOS’46 heeft zaterdagmiddag op bezoek bij Fortuna/Delta Logistiek één 
punt mee naar huis genomen uit het zonnige Delft. Na een 9-11 ruststand 
kon Fortuna/Delta Logistiek weer aanhaken en op 18-18 floot scheidsrechter 
Marcel Luttik (met assistent Joeri Kok) voor het eindsignaal.
DOS’46 startte in de volgende opstelling:
Eerste aanval: Harjan Visscher, Leander Zwolle, Loes Blacquière en Geertje 
Hoekstra.
Eerste verdediging: Jelmer Jonker, Menno Russchen, Nienke Hintzbergen 
en Kim Petersen.
Daan Preuninger (weer terug in de basis bij Fortuna/Delta Logistiek) opende 
de score waarna Loes Blacquière namens DOS’46 weer gelijk maakte; 1-1. 
Via doelpunten van Menno Russchen en Harjan Visscher (2) liep DOS’46 
uit naar een 2-4 voorsprong. Fortuna/Delta Logistiek bracht de stand weer 
gelijk (4-4) waarna Loes Blacquière en Geertje Hoekstra voor de 4-5 en 4-6 
scoorden. DOS’46 kon elke keer het gaatje slaan, maar kon vervolgens niet 
doordrukken. Fortuna/Delta Logistiek maakte keer op keer gelijk. Op 7-7 
moest Geertje Hoekstra het veld verlaten wegens een (bovenbeen)blessure, 
zij werd vervangen door Lara Kreikamp. Op 9-9 kon DOS’46 vlak voor rust nog uitlopen naar 9-11 door 
doelpunten van Menno Russchen en Jelmer Jonker.
In de tweede helft schoot Harjan Visscher de 9-12 binnen, het eerste gaatje van drie doelpunten was dan 
ook daar. Fortuna/Delta Logistiek rechtte haar rug en bracht de stand weer op gelijk hoogte; 13-13. Zoals 
eigenlijk de gehele wedstrijd nam DOS’46 weer het initiatief, via afstandsschoten van Jelmer Jonker en 
Nienke Hintzbergen werd het 13-15. Fortuna/Delta Logistiek maakte wederom gelijk (15-15) en via 16-16 
en 17-17 werd het nog een spannende slotfase. Nienke Hintzbergen leek de wedstrijd te beslissen met 
een doorloopbal; 17-18. Echter was het Fortuna/Delta Logistiek dat weer gelijk maakte en de eindstand 
bepaalde op 18-18.
Achteraf gezien had er misschien wel meer ingezeten voor de ploeg van Daniel Hulzebosch en Haralt Lucas. 
Over twee weken treffen beide ploegen elkaar alweer en kan er geprobeerd worden om de twee punten 
thuis te houden. 
Doelpunten DOS’46: Jelmer Jonker 4 (2), Menno Russchen 4, Harjan Visscher 4, Loes Blacquière 3, Nienke 
Hintzbergen 2, Geertje Hoekstra 1.
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Als u kiest voor vakmanschap!

Lute Bijker Bouw

lutebijkerbouw@live.nl
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Uw specialist in houtbewerkingen

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

www.joshulstimmerwerken.nl

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.

Ook voor volledige voetverzorging bij u thuis!

Tel. 06 543 720 73

Medisch pedicure

tekst PvdA advertentie in De Molen 
----------------------------------------------------------------------- 

Inloopcafé 

Zaterdag 2 januari van 10.30-12.00 uur 
Stads Café Oasis Kerkplein 

U bent van harte welkom!  
Vertel ons wat er leeft bij u en bij u in de buurt. 

Alle tekst centreren 
Lettertype: Verdana 
Laatste 2 regels cursief 

Plaatsen in week 
5 
9 
13 
17 
21 
27 

Data Inloopcaf 
2 februari 
2 maart 
6 april  
4 mei   
1 juni  
6 juli  
3 augustus  
7 september  
5 oktober 
2 november  
7 december  

Afspraak is bovenstaande advertentie 1 x per maand plaatsen in De Molen in de 
afgesproken week, volgens kolom 2. Omdat nog niet is bepaald wanneer De Molen 
uitkomt na juli zijn de data voor plaatsing na juli nog niet ingevuld. Maar dat wordt altijd 
de laatste verschijningsdatum voor de datum van het Inloopcafé in kolom 1. Met Michel 
afgesproken dat ik een email krijg als verschijningsdata vanaf juli bekend zijn. Ik kom 
daarna weer even bij jullie langs om de overige data vast te leggen. 

De bedoeling is elke keer bij plaatsing de datum in de advertentie achter ”Zaterdag ……..” 
aan te passen volgens kolom 1. 

De afspraak is plaatsing 1 x per maand van februari t/m december 2013. Groot 1/8 
pagina, 85 x 60 mm, zwart, hele jaar wisselend, prijs per advertentie in 2012 € 13,55 
excl. btw. Het is bekend dat er in 2013 een kleine prijsverhoging wordt doorgevoerd. 

Nadat alle verschijningsdata zijn afgesproken kan de rekening voor het hele jaar naar Jan 
Jonker, Biezenveld 50, 7943MC Meppel. Email: jonkerjan@lijbrandt.nl 

Contact: Dinie Veld-Fonk, Stationsweg 49, 7941HC Meppel. Tel.: 06-53175002. 
Email: fractiepvdameppel@gmail.com

tekst PvdA advertentie in De Molen 
----------------------------------------------------------------------- 

Inloopcafé 

Zaterdag 2 januari van 10.30-12.00 uur 
Stads Café Oasis Kerkplein 

U bent van harte welkom!  
Vertel ons wat er leeft bij u en bij u in de buurt. 

Alle tekst centreren 
Lettertype: Verdana 
Laatste 2 regels cursief 

Plaatsen in week 
5 
9 
13 
17 
21 
27 

Data Inloopcaf 
2 februari 
2 maart 
6 april  
4 mei   
1 juni  
6 juli  
3 augustus  
7 september  
5 oktober 
2 november  
7 december  

Afspraak is bovenstaande advertentie 1 x per maand plaatsen in De Molen in de 
afgesproken week, volgens kolom 2. Omdat nog niet is bepaald wanneer De Molen 
uitkomt na juli zijn de data voor plaatsing na juli nog niet ingevuld. Maar dat wordt altijd 
de laatste verschijningsdatum voor de datum van het Inloopcafé in kolom 1. Met Michel 
afgesproken dat ik een email krijg als verschijningsdata vanaf juli bekend zijn. Ik kom 
daarna weer even bij jullie langs om de overige data vast te leggen. 

De bedoeling is elke keer bij plaatsing de datum in de advertentie achter ”Zaterdag ……..” 
aan te passen volgens kolom 1. 

De afspraak is plaatsing 1 x per maand van februari t/m december 2013. Groot 1/8 
pagina, 85 x 60 mm, zwart, hele jaar wisselend, prijs per advertentie in 2012 € 13,55 
excl. btw. Het is bekend dat er in 2013 een kleine prijsverhoging wordt doorgevoerd. 

Nadat alle verschijningsdata zijn afgesproken kan de rekening voor het hele jaar naar Jan 
Jonker, Biezenveld 50, 7943MC Meppel. Email: jonkerjan@lijbrandt.nl 

Contact: Dinie Veld-Fonk, Stationsweg 49, 7941HC Meppel. Tel.: 06-53175002. 
Email: fractiepvdameppel@gmail.com

Opmaak advertentie 2016 m.b.t. Inloopcafé in De Molen: graag dezelfde 
opmaak en lettergrootte als in 2015, maar met enigszins gewijzigde tekst. 

Inloopcafé 

Zaterdag 6 mei van 10.30-12.00 uur 
Iedereen is welkom in Stadscafé Oasis! 

Deel met de raadsleden wat er speelt bij u of in uw 
buurt. Ook het PvdA Ombudsteam is aanwezig 

Hierbij het lijstje van de Inloopcafé zaterdagen in 2016 in verband met de te 
plaatsen advertenties in De Molen: 

Data Inloopcafé: 

6 februari  
5 maart  
2 april  
7 mei  
4 juni  
2 juli   
6 augustus  
3 september 
1 oktober  
5 november  
3 december  

Schoonheidsinstituut       IPL ontharing 
Acne behandelingen  Elektrisch ontharen 
Massages       Huidverbetering 
Zonnestudio      Bijouterie 

BIJNA MOEDERDAG – 14 MEI

Verwen haar (of jezelf)  
met onze Beauty Break: 

Reiniging 
Wenkbrauw epilatie 
Verzorgend gezichtsmasker 
Handmassage 
EN.... 
een Gezichtscrème twv € 23,95

SLECHTS  € 47,50

Of met een verrassende Cadeaubon..... 
Dorpsstraat 16, Nijeveen  

0522 – 49 23 15 ~ 06 – 2315 7871 
www.beau-nette.nl ~ info@beau-nette.nl

KINDERHULP-COLLECTE: OPBRENGST 2017 NIJEVEEN BEKEND

De jaarlijkse collecte voor Nationaal Fonds Kinderhulp, gehouden in de week van 10 t/m 15 april 2017, heeft 
in Nijeveen € 1090,00 opgebracht. Hiervoor zijn 40 collectanten op pad gegaan.
Met het ingezamelde geld zorgt Kinderhulp ervoor dat kinderen in Nederland die opgroeien in armoede 
er óók bij kunnen horen. Voor hen zijn ‘vanzelfsprekende dingen’, zoals een dagje uit, sporten of een 
cadeautje op Pakjesavond vaak niet weggelegd. Kinderhulp helpt door financieel bij te springen. Want 
ook kinderen die opgroeien in armoede moeten de mogelijkheid krijgen om hun talenten te benutten en 
aansluiting te houden bij leeftijdsgenoten. Maar ook de kans om gewoon kind te zijn en even hun zorgen 
opzij te zetten. Kinderhulp doet dit al sinds 1959 en hoopt dit met uw steun nog lange tijd te kunnen doen. 
Heeft u de collectebus gemist? U kunt Kinderhulp alsnog steunen! Sms ‘Geluk’ naar 4333. U doneert dan 
eenmalig € 2,50 en komt op voor kinderen in Nederland met minder kansen.
Collectanten en gevers: namens alle kinderen, hartelijk dank! 
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Schuurmansweg 6
7948 NM  Nijeveen
Tel. 0522 - 49 13 54
Mob. 06 - 54 39 35 06

• Timmerwerk
• Nieuwbouw - Verbouw
• Onderhoudswerk - Renovatie
• Verkoop van bouwmaterialen

www.pietbouwknegt .n l

- Volledige verzorging van uw administratie
- Indienen belastingaangiften
- Fiscaal advies en begeleiding
- Samenstellen van jaarrekeningen

Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek:
Het Weeme 7, 7948 AZ  Nijeveen, Tel. 0522-492211
E-mail: info@gruppen-administratie.nl
Website: www. gruppen-administratie.nl

HERDENKING TWEEDE WERELDOORLOG DOOR DYNAMIC IN MEPPEL

Slagwerkgroep Dynamic uit Wanneperveen en Nijeveen herdenkt op 4 mei de Tweede Wereldoorlog in de 
Grote kerk in Meppel. 
Tijdens het herdenkingsconcert vertellen filmmuziek en beelden het verhaal van de oorlog, met speciale 
aandacht voor Meppel tijdens de bezetting en de bevrijding. Muziek van onder andere Saving Private Ryan, 
Schindler’s List en Soldaat van Oranje komen voorbij. Dirigent is Frank Ritsema. Hij maakte de filmmuziek 
geschikt voor de instrumentale bezetting van de slagwerkgroep. 
Slagwerkgroep Dynamic is ruim twee jaar bezig geweest om dit speciale concert voor te bereiden. Al eerder 
gaf Dynamic dit indrukwekkende concert o.a. in Nijeveen, Dalfsen en Wanneperveen.

Het concert begint om 21.00 uur en de toegang is vrij.
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Gezamenlijk meer dan 
75 jaar ervaring in uitvaarten. 

0522-281878 
DAG EN NACHT BEREIKBAAR 

WASSINK 
Uitvaartverzorging -- -, 

De uitvaartverzorger voor Meppel en omstreken 

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

Dorpsstraat 4
Nijeveen

Jan Bouwknegt

www.jaboschilderwerken.nl
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info@kroesnijeveen.nl           www.kroesnijeveen.nl           0522 49 26 80

UITNODIGING - INFORMATIEBIJEENKOMST
2025 Nijeveen Energie Neutraal 

Met het gehele dorp werken aan een schonere wereld en samen besparen op de energierekening. 
Wie wil dat niet? Doet u mee?

Woensdag 3 mei – aanvang 20.00 uur – Dorpshuis ‘De Schalle’
U wordt van harte uitgenodigd om de tweede informatieavond 2025 – Nijeveen Energie Neutraal bij te 
wonen. Er is veel nieuws te vertellen! 

Programma 
• Ontvangst met koffie 
• Opening door Harry van Dijk 
• Wat betekent 2025 – Nijeveen Energie Neutraal? Wat moet er dan gebeuren?  
• Samenwerking NEN 2025 met Buurkracht 
• Start ACTIE Zonnepanelen fase 3
• Uitleg Postcoderoos door Natuur en milieufederatie Drenthe
• Vragen? 
• Sluiting met de mogelijkheid om daarna samen van gedachten te wisselen.

Zoals u ziet een vol programma. Maar we verwachten dat we met de informatie die we deze avond krijgen, 
verdere stappen kunnen zetten voor Nijeveen Energie Neutraal in 2025. U kunt vaak meer doen dan u denkt 
en wellicht komt u tot nieuwe of andere inzichten. Wij rekenen erop dat u erbij bent. Want samen kunnen 
we deze ambitie tot een succes maken. Welkom! 

Noteer ook alvast in uw agenda
18 mei wordt er om 20.00 uur in ‘De Schalle’ een extra informatieavond gehouden over de Postcoderoos. 
Tijdens deze avond wordt er gedetailleerd informatie versterkt en kunt u alle inhoudelijke vragen stellen 
over het gezamenlijk aanleggen van zonnepanelen.  

Werkgroep: 2025 – Nijeveen Energie Neutraal
Harry van Dijk (voorzitter), Harmien Nijkamp, Klaas Jan Bakker, Klaas Brand, Hylco de Boer, Jan van Gijssel, 
Piet de Graaf, Arnold Mulder en Tineke Knorren (06) 137 63 040.   
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Agenda
  2 mei De Molen nr. 9
  3 mei 2e informatiebijeenkomst Nijeveen Energie Neutraal - De Schalle - 20.00 uur
  4 mei Herdenkingsconcert Slagwerkgroep Dynamic - Grote Kerk Meppel - 21.00 uur
  5 mei Film Lo sona l’amore - De Schalle - 20.00 uur
  6 mei  Open Atelier Hillie Knol - J. Nijmeijerlaan 8, Nijeveen - 11.00-17.00 uur
  6 mei VITESSE’63 1-SVN’69 1 - Sportpark Vitesse - 14.30 uur
  6 mei DOS’46 1 - Fortuna/Delta Logistiek 1 - Sportpark Tussenboerslanden - 15.30 uur
  7 mei  Open Atelier Hillie Knol - J. Nijmeijerlaan 8, Nijeveen - 11.00-17.00 uur
10 mei Fietsavond Passage vertrek 19.00 uur bij De Schalle
12-13 mei  Voorstelling TweeRechtTweeAverecht - De Schalle - 20.00 uur
13 mei Nationale Molendag; feest Molen De Sterrenberg - 9.00-16.00 uur
13 mei  SVN’69 1-Hardenberg ’85 1 - Sportpark De Tussenboerslanden - 14.30 uur
14 mei Moederdag
14 mei  Themadienst (n.a.v. bevrijdingsdag) Thema; Vrijheid – Blijheid? Door Ds. Pieter Dekker uit Wierden 

(Voorheen Meppel) - Geref. Kerk Nijeveen - 10.00 uur
16 mei De Molen nr. 10
17 mei Fietsavond Passage vertrek 19.00 uur bij De Schalle
20 mei DOS’46 1 - LDODK/Rinsma Fashion 1 - Sportpark Tussenboerslanden - 15.30 uur
20 mei Feestavond Werkers voor Werkers SVN’69 - clubhuis - 19.30 uur
24 mei Fietsavond Passage vertrek 19.00 uur bij De Schalle
30 mei De Molen nr. 11
  8 juni Fietsavond Passage  vertrek 19.00 uur bij De Schalle
13 juni De Molen nr. 12
15 juni Fietsavond Passage vertrek 19.00 uur bij De Schalle

Elke dinsdag Koersbal - De Schalle - 13.30 uur
 Klaverjassen en jokeren, georganiseerd door Welzijn Ouderen - biljartzaal De Schalle
Elke 1e en 3e dinsdag Inloop tablethulp in de Schalle tussen 15.00 uur en 16.30 uur.
Elke woensdag 55+gymnastiek - Dorpshuis De Schalle - 10.30-11.15 uur
Elke vrijdag  wordt er door Tonegido gezongen in het gebouwtje bij de kerk in Nijeveen - 13.30 uur

RIJKEBOER
Marktslager

op woensdagmorgen en -middag 
en vrijdagmiddag

8.00 tot 12.30 uur en 14.30 tot 17.30 uur.

BBQ worst 5 stuks  398

Shaslick of saté 4 + 1 gratis

Schnitzels 500 gram  498

Spareribs 
3 smaken 450 gram  498

Heeft u onze radiospot al gehoord 
op RADIONL 95.7 FM?

Waar denken echte mannen aan 
als het mooi weer is?

Natuurlijk aan het overheerlijke vlees 
van marktslager Rijkeboer.

www.slagerijrijkeboer.nl

proef, 
geniet & 
beleef

Meppel

De Putstoel 2

Staphorst

Ebbinge Wubbenlaan 9A

info@kisjes-slijterijen.nl 

kisjes-slijterijen.nl

ADV Kisjes Molen 85x123-ZW-incl.adres.indd   1 11-09-16   21:24
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www.loonbedr i j fb i jker.n l

FILM ‘IO SONO L’AMORE’ OP 5 MEI IN DORPSHUIS DE SCHALLE

Op vrijdag 5 mei wordt de Italiaanse film ‘Io sono l’amore’ vertoond in dorpshuis De Schalle. 
Een aristocratische Italiaanse familie komt samen in hun imposante Milanese landhuis om de 
verjaardag van de pater familias te vieren. Kleinzoon Eduardo stelt zijn verloofde Eva voor 
aan de familie en zus Elisabeth presenteert een schilderij aan haar grootvader. Wanneer 
opa zijn plannen voor de bedrijfsovername bekendmaakt, beginnen de gecontroleerde 
manieren en de etiquette van de Recchi familie scheurtjes te vertonen. Tijdens deze avond 
stelt Eduardo zijn moeder Emma voor aan een vriend Antonio die chefkok is. Emma raakt 
in de ban van hem en zijn kookkunsten. Passies bloeien en spanningen groeien. De familie 
Recchi begint te beseffen dat alles voortaan anders zal zijn. 

Aanvang: 20.00 uur    Entree: € 3,50

www.lever.nlZuideinde 53,  Meppel
(0522) 25 27 21 | info@lever.nl 
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LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM 
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECT-
STOFFERING

Noteboomstraat 7
7941 XD Meppel
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

WONINGINRICHTING

PROJECTINRICHTING

URZO
Damesmode

Slaapcomfort

Bedrijfskleding

Regenkleding

Huishoudtextiel
tel. 05220 - 61022

BESTE DORPSGENOTEN, 

Ongetwijfeld heeft u het al gezien of gehoord dat er een hek is geplaatst tussen De Plas (Tussenboersweg) 
en de voetbalvelden, maar ook bij de ingang van het sportterrein van SVN’69 is een stukje hek geplaatst. 
Het lijkt ons goed om uit te leggen wat de redenen hiervan zijn. In de loop der jaren zijn sportterreinen 
min of meer open en voor iedereen toegankelijk geworden. Voor het aanzicht is dat mooi en zo is een leuk 
wandelrondje ontstaan met een verbinding van de Binnenweg naar de Tussenboersweg. Echter, open en 
toegankelijk heeft als nadeel dat er ook vervelende neveneffecten kunnen ontstaan. 

Populair
De Plas is niet alleen een populaire zwemplek voor Nijeveners maar ook voor zwemmers uit de wijde om-
trek. Afgelopen zomer hebben veel zwemmers gebruik gemaakt van De Plas, maar ook van de voetbalvel-
den van SVN’69. Dit laatste is echter ongewenst. In mei worden de velden opnieuw ingezaaid, worden er 
nieuwe graszoden gelegd en moeten de velden tot rust komen om zich te ontwikkelen tot een goed en 
speelbaar voetbalveld. Voetbaldoelen die worden gebruikt, worden veelal niet terug gezet, hetgeen bij 
het wekelijks maaien van de velden de consequentie is dat er om heen gemaaid wordt. In overleg met de 
gemeente worden er mogelijk voetbaldoeltjes bij De Plas geplaatst. Om te voetballen kan er ook gebruik 
gemaakt worden van het terrein tegenover de sporthal en van de pannakooi. 

Hondenbezitters
Het hekwerk is ook nodig om het terrein zodanig fysiek af te sluiten dat het terrein niet kan worden op-
gevat als openbaar gebied. Er ligt met regelmaat niet opgeruimde hondenpoep rond het voetbalveld en 
in de bosjes wordt steeds vaker hondenpoep aangetroffen, maar ook op de velden. Ook dit moet door de 
vrijwilligers worden opgeruimd. De overlast die hondenpoep veroorzaakt staat al geruime tijd in de top 10 
van ergernissen. Hondenpoep aan een voetbal of aan de voetbalschoenen is zeer onwenselijk en behoeft 
verder geen uitleg!

Afval
Vrijwilligers van SVN’69 ruimen voortdurend allerlei achtergelaten rommel op zoals lege flessen, blikjes, lege 
chipszakken en snoeppapier. Tevens wordt de vereniging bijna wekelijks geconfronteerd met vernielingen 
en worden de afvalcontainers als gemeenschappelijk afvalpunt gebruikt. Regelmatig ligt er grof afval in 
wat niet van SVN’69 is. Voor de vereniging zitten er wel degelijk kosten verbonden aan het legen van deze 
containers en het extra legen hiervan brengt onnodig hoge kosten met zich mee. 

Gezamenlijke afstemming
Een open sportterrein vraagt veel discipline en dat blijkt in de praktijk toch erg lastig te zijn. Vandaar dat 
wij als bestuur van SVN’69 in overleg met de gemeente en na afstemming met de Dorpsvereniging tot de 
conclusie zijn gekomen dat het afsluiten van het terrein min of meer noodzakelijk is geworden. Geleidelijk 
aan willen we daar dan ook toe over gaan. Gedurende de zomermaanden zal het hek aan de Tussenboersweg 
worden gesloten. Door de gemeente zal een nieuwe toegang tot De Plas worden gerealiseerd. Bezoekers 
hiervan kunnen parkeren op het grote parkeerterrein aan de Tussenboersweg en via het fietspad of een nog 
eventueel aan te leggen voetpad kan men bij De Plas komen. Voor fietsers komt aan de Schuurmansweg 
een doorsteek en wordt een eenvoudige fietsenstalling aangelegd. 

Wij begrijpen dat niet iedereen het eens is met deze gang van zaken, maar wij vragen er wel begrip voor. 

Het bestuur
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Wij zorgen dat uw Toyota een echte Toyota blijft

Waar u uw Toyota ook gekocht heeft
Onze APK is echt ‘all inclusive’. Wij rekenen geen extra kosten voor afmelding of een emissietest. 
De APK keuring staat los van het onderhoud van uw Toyota. Er worden geen andere werkzaamheden 
verricht en dus ook geen extra kosten gemaakt, tenzij uw auto niet aan de keuringseisen blijkt te 
voldoen. In dat geval vragen wij altijd eerst uw toestemming om de reparatie uit te mogen voeren.

APK écht voor een vaste lage prijs

Van der Linde Meppel 
Meppel, Blankenstein 290, 0522-491258

info@andrehopman.nl
06 54 32 64 05

Energieweg 3, Nijeveen
www.andrehopman.nl

Een ondernemende bries,

windkracht van beleving!
ontwikkelt een

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

sportieve mode voor mannen en vrouwen!

Piet Soerplein 5 | Havelte | zmode.nl

onze merken

Mcgregor | Gaastra | HV Polo
Henri Lloyd | Key west | Para-Mi 

Alberto | Haupt | Soccx

Marktstraat 4a
7941 KR  Meppel

Tel. 06-16 932 635
www.birukai.nl

Jeannet Botter
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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 

Tel. 06-16511943
Tel. 0522-750545

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

Kapsalon voor dames, 
heren en kinderen

Openingstijden:
di-do   9.00-18.00 uur
vr   9.00-18.00 uur
 19.00-21.00 uur
za   8.00-12.00 uur

Wilhelminastraat 10
7948 AR  Nijeveen
Tel. 0522 47 52 01
Tel. 06 207 99 440

Ramona’s 
Hairfashion

Knippen
Dames 1300

Heren 1200

Ook voor:

Epileren
(Met touwtje)
Wenkbrauwen 800

Bovenlip 300

Hele gezicht 1400

Wenkbrauwen 
verven 500

Knippen 
met en zonder 
afspraak

Woldstraat 40
7941 LK Meppel 

Salon99 Skin Care
T 0522 853809 

info@salon99.nl 
www.salon99.nl 

Facials 
Manicure 
Pedicure 
Massage 

Visagie 
Laserontharing

Waxen 
Harsen

•	Voetreflexologie
•	Bach	Bloesem	Remedies
•	Voedingsadviezen	
•	Pedicurebehandelingen
•	Kadobonnen	

Voor	vergoedingen:	zie	website

Meer informatie? 
Ada Beenen 0522 492151; adabeenen@home.nl
of bekijk onze website, www.balansnatuurgeneeskunde.nl

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Ontwerp en opmaak

Digitaal en XXL printen

Fullcolour drukwerk

Huisstijl drukwerk

Gepersonaliseerd drukwerk

Textieldruk en Borduren

Belettering

Websites

Noteboomstraat 68

7941 XA  Meppel

T 0522 255 449

E drukkerij@kleen.nl www.kleen.nl
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NOTULEN VAN DE AFDELINGSAVOND DONDERDAG 20 APRIL

Voorzitter Roelie Zandwijk kon een volle zaal welkom heten. Ook welkom aan mevrouw Marianne Elsinga. 
Zij zal deze avond iets vertellen over nostalgische kinderwagens, speelgoed en kleding.
Er waren ook allerlei werkstukken van de verschillende handwerkgroepen en workshops tentoongesteld 
in de zaal. Er waren weer vele mooie dingen bij zoals: Quilt, brei, haakwerk. Ook konden we alsvast kennis 
nemen van de workshops voor volgend jaar.
Ingekomen stukken
- Het winkeltje van Klaasje Kanon houdt op te bestaan
- Contactadres voor de grootste gehaakte deken
- Bedankje van mevr. Willy de Boer-Franzen voor het bloemstukje na haar knie-operatie.
Geesje neemt nog even het woord over de agrarische dagen, er wordt besloten om 5 en 11 oktober te gaan. 
Eventueel zal ze iets regelen met een bus, al of niet samen met een andere afdeling.
I.v.m de ziekte en valpartij van Jannie Ruinemans (contactdame) zal Truus Pekel deze funktie tijdelijke 
overnemen.
Roelie trekt lootjes voor Eendagbestuur voor 25 oktober 2018: Sjaan Keijzer, Grietje Smit, Lies Vuursteen, 
Hillie Groen, Anneke Penning, Alie Dijkstra, Hielke de Jong, Hennie Lucas en Henriette Bork.
Kerstavond 20 december 2018 - De dames die behoren bij contactdame Bettie Smit en Klaasje Bayle. 
Ook geeft Roelie de datums door van de fietstochten: 23 mei ‘s middags, 30 mei s’avonds, 8 juni s’avonds 
en 13 juni ‘s avonds.
Het bestuur heeft besloten om op dinsdag 7 november een koffieochtend te organiseren met gastspreker 
de heer Roelof Moes onze huisarts.
Na het huishoudelijk gedeelte krijgt Marianne het woord. Ze vertelt eerst hoe ze er toe gekomen is om 
deze spullen te verzamelen. De eerste wagen kocht ze op de rommelmarkt van DOS. Ze heeft kleding mee 
en ook speelgoed.
Kleding: Leuke jurkjes, trappelzak, plastic luierbroek,vestjes en zelfs een doopjurk.
Speelgoed: Een leuk muziekdoosje die er uit ziet als zwitsal bus, houten paardje, prachtige poppen (één 
pop lijkt net echt met haar en huid). 
Ze vertelt over de wildebras poppen waar die gemaakt werden (in Steenwijk) en hoe de eersten van papier 
maché. Ook werden er poppen gemaakt van stro met stof.
Ze vertelt ook over Zwitsal een apotheker uit Apeldoorn die een zalf uit Zwitserland kreeg waar heilzame 
werking vanuit zou gaan. In 1920 bracht hij dit op de markt onder naam Zwitserse zalf; deze naam werd 
later samengevoegd tot Zwitsal, heden ten daage nog gebruikt bij onze baby’s.
Kinderwagens, ze had verschillende meegenomen; ze noemde de merken en hoe oud ze waren. 
Een kinderwagen van Ernst Naether dit is een duitse fabrikant en de wagen die ze had was van 1860. Een 
prachtstuk. Een van Werven kinderwagen, een Meppeler fabrikant, opgericht in 1923, deze wagen is van 1950
Een Deventer kinderwagen deze is gemaakt rond 1940.
Verder heeft ze nog kinderwagens van Van Delft (deze is hoflevenrancier) Pedrige, Koelstra en Mutsoerts.
Marjan gaf aan dat ze per juni hun spullen tentoonstellen in de voormalig Bibliotheek aan het Binnenveen 
in Nijeveen.
Om 10.00 uur sluit Roelie de de avond af en wenst iedereen een prettige zomer toe.
Volgende avond is op 21 september.

MOOIE RESULTATEN VOOR BADMINTONSPEELSTER DIONNE WINK

Op 22 en 23 april werd in Veenendaal Nederlands Kampioenschappen 
aangepast badminton georganiseerd. Voor Dionne was dit de 1e keer dat 
ze aan dit toernooi meedeed. Dionne speelde in de gemengd dubbel en 
in het enkelspel.
Het was best even wennen voor Dionne, de spelregels zijn voor het aan-
gepast badminton anders dan de reguliere spelregels. Dat maakte dat de 
1e wedstrijd niet zo succesvol was. Maar hierna herstelde ze zich snel en 
won ettelijke wedstrijden. Uiteindelijk leverde dat haar een 3e plaats op 
bij het enkelspel.
Samen met haar mixpartner Mark Modderman (speler van studentenvereni-
ging AMOR, Groningen) gingen de wedstrijden erg goed. Het was voor beide 
spelers best even wennen, want ze hadden nog niet vaak samengespeeld. 
Maar het samenspel ging ze goed af, ze eindigden als tweede. Wij zijn als 
vereniging erg trots op haar behaalde resultaat. Goed gedaan Dionne!!
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PROJECT WILDCAMERA: VRIJWILLIGER GEZOCHT    

Nachtactieve dieren als steenmarters en egels komen in Nederland geregeld in de directe omgeving van 
mensen voor, maar worden zelden gezien. Daarom is in 2016 gestart met het landelijke burgerwetenschaps-
project ‘Wildcamera – zoogdieren in de achtertuin’.  Met wildcamera’s wordt onderzoek gedaan in tuinen 
van bewoners naar het voorkomen van wilde zoogdieren in stedelijk gebied. Het project gaat nu ook van 
start in de gemeente Meppel. Hiervoor zoeken wij nog één vrijwilliger die het leuk vindt onderzoek te 
doen met deze wildcamera’s.

Project Wildcamera - Vanaf april 2017 sluit gemeente Meppel zich aan bij het burgerwetenschapsproject 
‘Wildcamera – zoogdieren in de achtertuin’. De gemeente faciliteert daarmee 4 wildcamera’s die met hulp 
van twee lokale vrijwilligers een jaar lang van tuin naar tuin reizen. De wildcamera’s worden volgens een vast 
protocol door de vrijwilligers ingezet in de tuin. Zo maken zij onderdeel uit van een echt wetenschappelijk 
natuuronderzoek. ‘WILDCAMERA – zoogdieren in de achtertuin’ is een initiatief van de Zoogdiervereniging, 
Wageningen University & Research, Natuurpunt (BE) en Ecologisch Adviesbureau Silvavir. 

Gegevens van dieren in de tuin - De gemeente Meppel heeft in de Kadernotitie ‘Zo doen we Groen’ (2015) 
doelen voor natuur in het stedelijk gebied gesteld. We willen daarvoor graag meer inzicht in de soorten 
die in de gemeente voorkomen. Met het project Wildcamera verzamelen we gegevens over de soorten die 
voorkomen in tuinen. Gelijktijdig dragen we als gemeente bij aan het landelijke burgerwetenschappelijk 
onderzoek over de waarde van tuinen voor met name zoogdieren. In 2016 is ervaring opgedaan met dit 
project in de gemeenten Amersfoort, Wageningen, Deventer en Nijmegen. Dat leverde mooie resultaten 
op: steenmarter, egel, eekhoorn, bunzing en vele vogels kwamen op de foto. 

Gezocht: vrijwilliger - De gemeente zoekt nog één vrijwilliger! Heeft u affiniteit met wilde zoogdieren en 
natuur en vindt u het leuk anderen hierover enthousiast te maken? De bijdrage aan dit project kost onge-
veer een dag per maand en enige handigheid met gebruik van computers en cameratechniek is gewenst. 
Bij interesse kunt u hiervoor contact opnemen met Sil Westra van het adviesbureau Silvavir: sil.westra@
silvavir.com of 06-54376380. De ervaring leert dat voor het project vaak grote interesse is om deel te nemen 
met een tuin. Er kunnen slechts 40 tuinen worden onderzocht. De deelnemende tuinen worden gericht 
uitgezocht en het aanmelden van tuinen voor het project is daarom niet mogelijk.

 

Nijverheidsweg 15   7948 NE Nijeveen   Tel. 0522-490094   www.faberadviseurs.nl   hypotheken@faberadviseurs.nl

Bij inventariaties bij onze nieuwe klanten zien we vaak 
(doorlopende) kredieten op oude rentestanden.

Enkele jaren geleden noteerden banken voor kredieten 9 tot 11%. Die tijd ligt achter ons 
en misschien goed om ook eventuele (doorlopende) kredieten eens opnieuw te beoordelen.  
De rente is gehalveerd, ook voor kredieten. De maandlasten kunnen daardoor echt lager.

Bel voor een informatief gesprek en ontdek onze kracht. 
Voor bestaande, maar ook nieuwe financieringen.

Andere tijden! Ook voor financieringen
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Autobedrijf Matter Meppel 
uw Renault- en Dacia dealer 

voor 
Meppel, Steenwijk, Staphorst e.o. 

Tot ziens in onze showroom! 

RENAULT 

Autobedrijf Matter Meppel BV 
Blankenstein 500 7943 PA MEPPEL 
Tel: 0522 - 253 292 
mattermeppel.nl 

ELKENAIN

Elkenain biedt ondersteuning aan mensen die door omstandigheden hun financiële zaken niet meer zelf kunnen 
regelen. Beschermingsbewind brengt rust voor de betrokkene en de omgeving en kan conflicten in familiaire kring en 
misbruik door derden voorkomen. Bewindvoerders worden benoemd en gecontroleerd door de rechtbank. 
Ook in geval van problematische schulden kan Elkenain ondersteuning bieden. 
U kunt bij ons ook terecht voor budgetbeheer of budgetcoaching.
Uw personeel in financiële problemen? 
Werknemers met financiële problemen zorgen voor extra werk en extra kosten en vormen 
een aanzienlijk (veiligheids)risico voor organisaties. Ook hier biedt Elkenain ondersteuning!

www.elkenain-bewindvoering.nl  - T 0522 76 90 51 - Kolderveen 26C Nijeveen - Bezoek alleen op afspraak

boerderij
jeanie’s

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

Openingstijden:
alle dagen ’s middags geopend
vr.-za.-zo.  gehele dag geopend

Nu ook weer ijs

Kom uw eigen geschenkenmand 
in elkaar zetten met de produkten 

die in de winkel te krijgen zijn.

Ook bij ons verkrijgbaar zakken 
aardappelen van 10 en 25 kg.

zuivelmanden • aardappelen • zuivel • ijs

LOES BLACQUIÈRE BEËINDIGT KORFBALCARRIÈRE

Loes Blacquière stopt aan het eind van het seizoen met korfbal. De 23-jarige speelster van DOS’46 kan 
korfbal geen prioriteit meer geven in haar leven. ‘Ik wil korfbal niet meer ten koste laten gaan van andere 
dingen,’ aldus Loes. 
‘Om in de selectie van DOS’46 te spelen, moet je bereid zijn om er heel veel tijd in te investeren. Ik merk 
dat ik hier niet meer toe bereid ben. Ik haal niet meer zoveel voldoening uit het korfbal en wil er niet meer 
alles voor aan de kant te zetten.’
Loes speelde zes jaar bij DOS’46, één jaar in A1 en vijf jaar in het eerste team. In die periode behaalde ze 
onder meer de landstitel met A1 op het veld en promoveerde ze met DOS’46 1 naar de Korfbal League. 
‘Mooie momenten. Het spelen in de Korfbal League was een nieuwe ervaring, waar ik erg van genoten 
heb,’ zegt ze. 

Lees verder op: http://www.dos46.nl/loes-blacquiere-beeindigt-korfbalcarriere/
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WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN
6/7 mei Dokter Moes
13/14 mei Dokter Tan-Koning

Dorpsstraat 149

7948 BP  NIJEVEEN 

Tel: 0522 492967 

of  06 53 961 998

Voor:

• Nieuwbouw

• Reparatie

• Onderhoud

• Alg- & mosbestrijding

• Aanbrengen schroefdakplaten

www.rietdekkersbedrijfrenebouwknegt.nl

Moes / Speelman   0522-491224 
Westerbeek / Tan-Koning  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.

ELKENAIN BEWINDVOERING geeft rust aan mensen die door omstandigheden hun financiële zaken niet 
meer zelf kunnen regelen. Kolderveen 26C - Nijeveen - T 0522 76 90 51 - Bezoek op afspraak.

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 uur
Tel. 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.

www.kolderveen.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

Uw adres voor:

.  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!


