
1

 

37e jaargang nr. 10, 16 mei 2017

De volgende Molen verschijnt op 30 mei 2017.

Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk 

dinsdag 23 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

Noordeinde 20
7941 AT  Meppel
06 - 132 641 52
info@wenne-merkkleding.nl

Openingstijden:
di. t/m vr. : 10.00 - 16.00 uur
zaterdag : 13.00 - 16.00 uur

Ook voor volledige voetverzorging bij u thuis!

Tel. 06 543 720 73

Medisch pedicure

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN SKEELERCLUB

Vrijdag 5 mei werden op de skeelerbaan in Nijeveen de clubkampioenschap-
pen gehouden voor de pupillen. Leuke wedstrijden, fanatieke kinderen, 
sportiviteit en gezelligheid! 
De kampioenen van 2017 zijn:
Pupillen 4 meisjes: Esther Drost. Pupillen 3 meisjes: Amber Wietsma. Pupil-
len 3 jongens: Jesper Schmitz. Pupillen 2 meisjes: Caitlin de Groot. Pupillen 2 
jongens: Wout Nijland. Pupillen 1 meisjes: Emma Glastra. Pupillen 1 jongens: 
Pepijn Jobing.
De clubkampioenschappen voor de kadetten, junioren en senioren zijn op 
maandagavond 17 juli. 
De komende weken worden er allerlei activiteiten georganiseerd voor de jeugdleden, zoals een slaapfeest 
en een skeelerdropping. Zaterdag 27 mei staat er een regionale jeugdwedstrijd op het programma waar 
veel rijders van de ‘paarse brigade’ aan mee doen. Vanaf 9.30 uur starten de wedstrijden op onze skeeler-
baan aan de Schuurmansweg. Als vereniging kijken we ook al uit naar zaterdag 1 juli. Dan organiseren we 
het nationaal pupillentoernooi. 

05 22 49 20 19
06 50 20 40 08

Als u kiest voor vakmanschap!

Lute Bijker Bouw

lutebijkerbouw@live.nl
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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

Schoonheidsinstituut                                   IPL ontharing 
Acne behandelingen               Elektrisch ontharen 
Massages         Huidverbetering 
Zonnestudio                   Bijouterie 
 
 

 
 

 
 

Jeannette Bouwknegt 
Dorpsstraat 16, Nijeveen  

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

Schoonheidsinstituut                                   IPL ontharing 
Acne behandelingen               Elektrisch ontharen 
Massages         Huidverbetering 
Zonnestudio                   Bijouterie 
 
 

 
 

 
 

Jeannette Bouwknegt 
Dorpsstraat 16, Nijeveen  

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

2025 – NIJEVEEN ENERGIE NEUTRAAL – DOE MEE MET DE ZONNEPANELENACTIES! 

Nijeveen heeft een doel: energie neutraal in 2025. Tijdens de goed bezochte informatiebijeenkomst van 
3 mei zijn we met elkaar tot de conclusie gekomen dat we daadwerkelijk met elkaar aan de slag moeten, 
willen we dit doel halen. Daarom introduceert de werkgroep: 2025 – Nijeveen Energie Neutraal twee acties. 
In beide acties staat opwekken van energie via zonnepanelen centraal. Doet u mee?! 

GEZOCHT! Energieke Nijeveners die zonnepanelen willen aanschaffen
In 2012 hebben bewoners twee keer de mogelijkheid gehad om in het collectief zonnepanelen te kopen. 
Deze mogelijkheid wordt u nu weer aangeboden. Tot en met de jaarmarkt 20 juni kunt u aangeven of u 
belangstelling heeft om met de ‘Zonnepanelenactie – fase III’ mee te doen. Dit kan door middel van het 
invullen van het belangstellingsregistratieformulier op de pagina hiernaast. Het invullen hiervan verplicht u 
uiteraard tot niets. Zodra de werkgroep een indruk heeft van het volume dat in het collectief kan worden 
afgenomen, vinden er gesprekken met mogelijke leveranciers plaats. Uiteindelijk komt er op 14 septem-
ber een definitief aanbod. Om een scherp bod te krijgen, is het invullen van het belangstellingsformulier 
belangrijk. Doe mee! 

GEZOCHT! Grote daken en energieke Nijeveners
Informatiebijeenkomst – donderdagavond 18 mei – 20.00 uur in ‘De Schalle’. 
Wanneer u niet de mogelijkheid heeft om zonnepanelen te plaatsen, kan dat ook gezamenlijk. Daarom 
zijn we op zoek naar grote daken en naar inwoners die willen investeren in zonnepanelen. Dit kan in de 
zogenaamde postcoderoos. Iedereen die belangstelling heeft voor deze postcoderegeling is van harte 
welkom om de bijeenkomst op donderdagavond 18 mei bij te wonen. Er wordt gedetailleerd ingegaan op 
regelgeving, financiën en het eventueel oprichten van een coöperatie. Graag tot ziens!

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? 
Neem dan contact op met Hylco de Boer (06) 461 32 915 of mail hylco.deboer@dbo.frl. 

De werkgroep:
Harry van Dijk, Klaas Jan Bakker, Klaas Brand, Arnold Mulder, Hylco de Boer, Piet de Graaf, Jan van Gijssel, 
Harmien Nijkamp en Tineke Knorren  

www.samenenergieneutraal.nl/nijeveen   2025 – Nijeveen Energie Neutraal   @NEN2025

ZANGDIENST 11 JUNI

Met medewerking van T.O.G. onder leiding van 
Bert Gelderman. 
Pianist: Wim Kanis. Organist: Ruth Pos

Gereformeerde kerk Nijeveen, 19.00 uur
Schaalcollecte bij de uitgang
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Belangstellingsregistratie   
Collectieve inkoopactie Zonnepanelen Nijeveen – Fase 3 

 

 JA, ik heb belangstelling voor de zonnepanelenactie*.  

Naam 
 
 

 

Adres 
 
 

 

Postcode + 
Woonplaats 
 

 

E-mailadres 
 
 

 

Telefoonnummer 
 
 

 

Indicatie aantal  
zonnepanelen  
 

 

* Met uw aanmelding geeft u aan dat u belangstelling hebt om mee te doen met een nieuwe zonnepanelen-
actie in Nijeveen. U gaat nog geen enkele verplichting aan. 

 

Werkgroep: 2025 – Nijeveen Energie Neutraal 
Harry van Dijk (voorzitter), Harmien Nijkamp, Klaas Jan Bakker, Klaas Brand, Jan van Gijssel,  
Piet de Graaf, Arnold Mulder, Hylco de Boer (06) 461 32 915 en Tineke Knorren (06) 137 63 040.   

Inleveradres formulier:  
-  Hylco de Boer (Griftestuk 6) - hylco.deboer@dbo.frl  
-  Tineke Knorren (Dorpsstraat 20) - tineke@gacreatief.nu 

www.samenenergieneutraal.nl/nijeveen       2025 – Nijeveen Energie Neutraal     @NEN2025           

 
 

                            
 

2025 – Nijeveen Energie Neutraal 
 



4

DE MOLEN
 

DE MOLEN

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

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

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 
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Agenda
16 mei De Molen nr. 10
17 mei Fietsavond Passage vertrek 19.00 uur bij De Schalle
17 mei Alzheimercafé - De Plataan, Vledderstraat 3, Meppel - 20.00 uur
18 mei Informatiebijeenkomst Nijeveen Energie Neutraal - De Schalle - 20.00 uur
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
21 mei E-meeting - Geref. kerk - 10.00 uur
23 mei Fietsmiddag Vrouwen van Nu vertrek 13.30 uur bij de molen
24 mei Fietsavond Passage vertrek 19.00 uur bij De Schalle
30 mei De Molen nr. 11
30 mei Fietsavond Vrouwen van Nu vertrek 19.00 uur bij de molen  
  2 juni Pinksteroratorium - Clemenskerk Havelte - 20.00 uur
  2 juni Pinksteroratorium - Herv. kerk Kolderveen - 20.00 uur
 8 juni Fietsavond Passage  vertrek 19.00 uur bij De Schalle
 8 juni Fietsavond Vrouwen van Nu vertrek 19.00 uur bij de molen
11 juni Zangdienst m.m.v. T.O.G. - Geref. kerk - 19.00 uur

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

WELZIJN VOOR OUDEREN - UITSLAGEN VAN DE KAARTMIDDAG OP 20 APRIL 2017

Uitslag Jokeren: Mevr. T. Gaal 446 punten; Mevr. J. Pastoor 468 punten; Mevr. T. Brugging 508 punten.
Uitslag Klaverjassen: 1. De Heer H. Hofman 5275 punten; 2. De Heer J. Adema 5244 punten; 3. De Heer H. 
van der Weide 5222 punten; 4. Mevr. M. Alberts 5216 punten; 5. Mevr. J. Venema 5196 punten; 6. De Heer H. 
Gelmers 5021 punten; 7. De Heer J. Schiphorst 4902 punten.
Uitslag biljarten op maandag 24 april 2017: 1. De Heer H. Gaal 180%; 2. De heer J. Alberts 154%; 3. De Heer 
A. Varwijk 151%; 4. De heer K. Vochteloo 145%.

 

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

De hypotheekrente is nog steeds erg laag

Wij financieren op dit moment woningen onder NHG 
vanaf 1.69% 

10 jaar rentevast.

 Tijd om te kijken of woonwensen realiseerbaar zijn.
Plannen? Bel of mail ons voor een vrijblijvend advies.

Verbouwplannen of andere woning?
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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.

W&WW&W
Het adres voor:

* schilder- en sauswerkzaamheden 

* goten schoonmaken

* trespa schoonmaken
* klussen in en om het huis

* reinigen van stoepen met hoge druk

Laat ook uw zonnepanelen
goed en betrouwbaar 

schoonmaken
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* ramen schoonmaken

Raadhuislaan 30, Nijeveen
Tel. 0522 - 491 134

06 - 4845 8935 / 06 - 250 60 194info@wenwglazenwassersnijeveen.nl

PINKSTERORATORIUM IN HAVELTE EN KOLDERVEEN
Het projectkoor Kolderveen voert dit jaar opnieuw het Pinksteroratorium ’Aanwezig’ uit. 
(De geest is aanwezig).
Dit oratorium is geschreven door Marijke de Bruijne. Zij is als lerares maatschappijleer en schooldecaan 
altijd bezig geweest met overdragen en doorgeven. De muziek is geschreven door 3 componisten, Anneke 
Plieger-van der Heide, Peter Rippen en Chris van Bruggen.
Het bestaat uit drie gedeelten.
1e deel: Het eerste gedeelte begint met een kort gedeelte uit de epiloog (nawoord/naspel) ‘Als de graankor-
rel sterft’ (oratorium voor de Veertigdagentijd en Pasen).
De Geest van God die zich met Pinksteren manifesteert was er voor de wereld geschapen en zal er altijd zijn.
2e deel: Het tweede gedeelte behelst het Bijbelse verhaal van Pinksteren, waar de Heilige Geest van God 
zich manifesteert in beelden van wind en vuur, waarna iedereen elkaar verstaat.
3e deel: In het derde gedeelte wordt beschreven en bezongen wat de Geest van God tot op heden doet.
Dit oratorium is geschreven door de musici van de Pepergasthuiskerk in Groningen.
Het projectkoor Kolderveen voert het uit met 4 st gemengd koor, 2 sopraansolisten, Jennita Boerkamp en 
Marja van Wieren en een bas/bariton solist, Paul Eshuis. Instrumentale begeleiding: Anneke Westenbrink 
orgel, Ruth Pos, piano en Robin Kleine, dwarsfluit. De teksten worden gelezen door Roeleke Hoekman (Ha-
velte) en Harmanne Lubbinge (Kolderveen). Het geheel staat onder leiding van dirigent Johan L. Rodenhuis.
De uitvoeringen vinden plaats op: Vrijdagavond 2 juni 2017 om 20.00 uur in de Clemenskerk in Havelte.
Zaterdagavond 3 juni 2017 om 20.00 uur in de Hervormde kerk in Kolderveen.
De entree is vrij, er is een collecte bij de uitgang.

E-MEETING 21 MEI: THEMA ZON 
De eerste voorjaarszonnestraal is een moment van geluk. Een moment van even stil staan bij 
de goede dingen in het leven. En zo ontstond het thema voor deze E-meeting: zon, geluk, zegeningen. Van 
harte welkom op zondag 21 mei in de gereformeerde kerk! Nog nooit bij een E-meeting geweest? Voel je 
welkom. De koffie en thee staat klaar vanaf 9.45 uur, aanvang 10.00 uur. Jannes Lopers begeleidt de liederen 
op het orgel en Marjan van Hal vertelt vanuit de Bijbel over het onderwerp. We hopen op een stralende 
zonnige zondag met veel zegeningen. 
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RIJKEBOER
Marktslager

op woensdagmorgen en -middag 
en vrijdagmiddag

8.00 tot 12.30 uur en 14.30 tot 17.30 uur.

Cordon bleu 
van de filet 3 stuks 598

Runderriblappen 
de echte 500 gram 598

Combi topper 
500 gr hoh gehakt 
en 4 speklappen samen 598

Drents gehakt 
grove, gedraaid 500 gram 325

Barbequen?
www.slagerijrijkeboer.nl

Slavinken 
eigengemaakt 4 x 125 gram 398

Gebraden spare ribs 
sweet honing/ketjap of spici 450 gram 498

VELE HANDEN...

SVN’69 heeft als actieve voetbalvereniging continue vrijwilligers nodig. Vanuit het bestuur wordt voortdurend 
gezocht naar mensen die bereid zijn, in welke vorm dan ook een bijdrage te leveren aan het functioneren 
van onze vereniging. Niet alleen omdat dat noodzakelijk is om een vereniging als SVN’69 draaiende te 
houden, maar ook omdat vrijwilligers uiteindelijk een belangrijk deel van het verenigingsleven bepalen. 
Kortom, het is niet alleen noodzakelijk, maar vooral ook leuk om samen met een aantal mensen SVN’69 
vooruit te stuwen!
Vanzelfsprekend zijn we blij met iedere vrijwilliger (m/v) die bereid is om een deel van zijn of haar vrije tijd 
in het plezier van zijn of haar kind, kleinkind, buurjongen of buurmeisje en/of andere kinderen te investe-
ren. Wij kunnen u verzekeren dat het een waardevolle investering is!
 
Welke behoefte aan vrijwilligers heeft SVN’69 o.a.:
• scheidsrechters zowel voor de junioren en de senioren
• wedstrijdsecretaris (junioren en/of senioren)
• jeugdleid(st)ers (begeleiden jeugdteams)
• jeugdtrain(st)ers (prestatief en recreatief)
• klusploeg
• schoonmaakploeg
• gastvrouwen
 
Dit is maar een kleine greep uit de openstaande vacatures, want eigenlijk is die onuitputtelijk! We hebben 
veel nieuwe vrijwilligers nodig! Vaak horen we gebrek aan tijd als redenen, maar ook dat leden of de ou-
ders/verzorgers van jeugdleden geen verstand van voetbal hebben. Uiteraard begrijpen we dit volkomen, 
maar voor veel activiteiten is dit ook helemaal niet nodig! Vandaar dat we iedereen verzoeken zich op te 
geven als vrijwilliger bij hetgeen je graag doet of wilt doen. 
 
Belangstelling?
Heeft u belangstelling om eens te praten of SVN’69 uw kennis en inzet kan gebruiken en of dat voor u de 
moeite waard is, neem dan contact op met het dagelijks bestuur via secretariaat@svn69.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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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

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

HARTSTICHTING BEDANKT COLLECTANTEN EN INWONERS VAN NIJEVEEN

De Hartstichting doet veel onderzoek naar het terugdringen van hart- en vaatziekten. Momenteel wordt 
er geïnvesteerd in onderzoek naar het eerder opsporen van erfelijke aanleg van hart- en vaatziekten.
Hiervoor is de Hartstichting volledig afhankelijk van giften uit de samenleving en de inzet van vrijwilligers.
De opbrengst van de collecte was 1489,46 euro. Graag willen wij de collectanten en de gevers hartelijk 
bedanken voor dit mooie resultaat.
Dit jaar hadden we een aantal jubilarissen, die 10 jaar of meer gecollecteerd hebben. Dit waren de da-
mes: Mw. L. Bos, Mw. S. Evers, Mw. A. Kruithof, Mw. M. v.d Linde, Mw. H. Nijkamp, Mw. A. Penning, Mw. 
A Schrotenboer, Mw. H. Smeenge en Mw. M. Snijder. Deze dames kregen allen een bloembakje voor hun 
jarenlange inzet.

Namens de Hartstichting, 
Trienke Koopmans en Geertje Withaar
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MEPPEL
Blankenstein 290 | 0522-243640

onderdeel van Van der Linde Meppel

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 verzekerings-
maatschappij, indien de schade is 
verzekerd. Is de auto niet verzekerd tegen 
autoruitschade, dan kunt u rekenen op 
een zeer scherpe prijs.

 DE MOLEN

Uw kunstgebit verdient onze zorg

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

Koedijkslanden

MEPPEL: Rembrandtlaan 35 -  T. 0522 - 474 877
DEDEMSVAART: Latyrusstraat 14 - T. 0523 - 614 274 

●  gebitsreparatie 
 snelservice
●  vervaardiging in eigen 

laboratorium
●  geen wachtlijst
●  op afspraak avond-
 behandeling mogelijk

Wij maken een 
kunstgebit dat 
precies bij u past. 
Dat is belangrijk, 
want uw mond is 
uw visitekaartje en 
een goed passend 
kunstgebit voorkomt 
pijn en ongemakken. 
Wij nemen de tijd 
voor u, beschikken 
over technische 
kennis en hebben 
oog voor detail. 

maak vrijblijvend een 
afspraak voor 

beoordeling en advies
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De uitkomst van de test kan in een persoonlijk gesprek 
VRIJBLIJVEND EN KOSTELOOS  worden besproken bij 
Notaris Lever in Meppel. 

Doe de TestamentTest

Uw testament up to date?

‘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 

IZAKJE DE VRIES WANDELTOCHT 

De dorpsvereniging Nijeveen heeft de afgelopen twee jaren de Izakje de Vries wandeltocht georganiseerd 
in de maand mei. Dit jaar gaan we opnieuw deze wandeltocht organiseren maar dan wat later in het 
jaar. Deze zal plaatsvinden op zaterdag 9 september, de start is vanaf De Molen tussen 9.00 en 10.30 uur. 
Wandelliefhebbers, zet deze datum alvast in je agenda!
We zijn trots op het dorpsommetje Izakje de Vries, deze blijven we op wat voor wijze dan ook terug laten 
komen. Maar om de wandeltocht aantrekkelijk te houden gaan we een geheel nieuwe route uitzetten 
tussen de 10 en 14 kilometer.
Voor diegenen de Izakje de Vries wandeltocht en de oorsprong hiervan niet kennen, de route is te vinden 
op onze website www.dorpsverenigingnijeveen.nl. 

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

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
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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

VROUWEN VAN NU AFDELING NIJEVEEN

Dames,
Wij nodigen jullie van harte uit om deel te nemen aan onze boottocht.  
Woensdag 14 juni worden we om 10.30 uur ontvangen met koffie en gebak in “Het Doevenhuis“ te Ka-
lenberg. Daarna volgt er een boottocht van ± 1½ uur. De boot is overdekt en is rolstoeltoegankelijk! Bij 
terugkomst sluiten wij af met een turfstekerslunch. 
De kosten zijn € 27,50 p.p. incl. reiskosten. Graag gepast geld meenemen!
Gezamelijk vertrek vanaf De Schalle om 10.00 uur. Iedereen wordt van huis opgehaald! Wie wil er rijden? 
Opgave is mogelijk t/m 7 juni bij Truus tel: 491714 , Ammy tel: 491357, of bij een van de andere dames van 
de commissie.  

De Reiscommissie  
 
 
 

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

T: de Wijk 0522 - 440 473      

 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

GOED, INTEGER EN VOORDELIG 

GEREGELD
altijd scherp!

HUWELIJKSE VOORWAARDEN
SAMENLEEFCONTRACT?



12

DE MOLEN 

WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN
20/21 mei Dokter Westerbeek
25 mei Hemelvaartsdag Dokter Westerbeek
27/28 mei Dokter Nijstad-Moes

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!


