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telefoon 0522 255 449

De volgende Molen verschijnt op 13 juni 2017.
Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk
dinsdag 6 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

MET ELKAAR KLAAR ZIJN VOOR DE TOEKOMST
De ontwikkelingen in het bedrijfsleven, het onderwijs en de zorg vragen in toenemende mate om een
goede digitale bereikbaarheid. Een snel glasvezelnetwerk is hierbij van groot belang. De Dorpsvereniging
Nijeveen, Handelsvereniging Nijeveen, ICC Parkmanagement Meppel en LTO Noord afd. Zuidwest Drenthe
hebben de handen ineengeslagen om dit ook in het buitengebied van de gemeente Meppel te realiseren.
Zeg ‘JA’ tegen glasvezel
Of aanleg, in het buitengebied waar u woont, rendabel kan worden gemaakt is afhankelijk van het aantal
aansluitingen dat uiteindelijk gerealiseerd wordt. Daarom vragen wij u nu al of u mee wilt doen en hiervoor
een intentieverklaring wilt ondertekenen. Dit kan digitaal op www.glasvezelnijeveen.nl/JA. Op dit moment
is dat geheel vrijblijvend. Aan de hand van het aantal ingevulde verklaringen kunnen er verdere stappen
worden ondernomen voor een definitieve aanbieding. Hoe meer mensen ‘JA’ zeggen, des te eerder kan
het buitengebied voorzien worden van glasvezel. Het is nu of nooit!
Heeft u vragen of wilt u meer informatie?
Binnenkort ontvangen inwoners van het buitengebied een brief met meer informatie inclusief een intentieverklaring, neem contact op met een van de werkgroepleden of bezoek onze stand op de jaarmarkt.
Met een hartelijke groet,
Werkgroep ‘Nijeveen buitengewoon op glas’
Casper Veen, Wim de Kleuver, Jacob Bakker, Marco Engel, Koop de Grouw, Jos Hagedoorn, Dirk Jan Tuut
en Tineke Knorren

BOEKVERKOOP BIBLIOTHEEK MEPPEL
Iedere week wordt de collectie van De Bibliotheek uitgebreid met nieuwe, frisse, recent verschenen boeken en andere materialen. Om hiervoor plaats te maken worden oude boeken verwijderd uit de collectie.
Deze boeken en andere materialen worden vanaf nu verkocht in Bibliotheek Meppel tijdens de openingsuren.
Prijzen:
€ 0,25 per boek; € 1,- voor vijf boeken; € 5,- voor een doosje boeken.
Er is voor ieder wat wils: Romans, jeugdboeken, non-fictie. Misschien een idee voor de komende vakanties?

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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Textieldruk en borduren
Voor zowel zakelijk als particulier textieldruk en borduurwerk kunt u bij ons terecht.
Voor bedrijven en verenigingen drukken of borduren wij logo’s op bedrijfs- en sportkleding, handdoeken etc.
Voorbeelden van particulier borduurwerk zijn: handdoeken, t-shirts, truien en babyartikelen,
zoals badcapes, slabbetjes, badjasjes en knuffels.

Textieldruk
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Noteboomstraat 68 | 7941 XA Meppel | T 0522 255449
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ECHTSCHEIDING | EINDE RELATIE?

altijd scherp!
INTEGER, DOELGERICHT EN DESKUNDIG
AFGEWIKKELD VIA MEDIATION:
T: de Wijk 0522 - 440 473

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

info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.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.

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

?
(

..

Misschien ben jij
wel hooggevoelig!

Lezing over hooggevoeligheid en beelddenken

Van last naar kracht, van hoofd naar hart
Denk je dat je hooggevoelig bent? Of je kind? Twijfel je?
Dan ben je van harte welkom op een van de lezingen
die ik hierover geef.
Data: maandag 12 juni en donderdag 6 juli 2017.
Adres: Weidelint 26 in Nijeveen.
We beginnen om 19.30 uur. Kosten: € 10,00 p.p. incl. koffie/thee
Deelnemen kan door een mail te sturen naar: ike@mille-pattes.nl

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

coaching vanuit het hart

www.joshulstimmerwerken.nl

Voor informatie: 0522 490663 | ike@mille-pattes.nl | www.mille-pattes.nl

MEPPELER UITDAGING SLAAT BRUG TUSSEN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES EN HET
BEDRIJFSLEVEN
Om Maatschappelijk Betrokken Ondernemen te stimuleren is sinds juni vorig jaar de Meppeler Uitdaging
actief in Meppel, Nijeveen en Rogat. De Meppeler Uitdaging zorgt voor samenwerking tussen maatschappelijke organisaties, burgerinitiatieven en het lokale bedrijfsleven. Zij bemiddelt in vraag en aanbod van
Materialen, Menskracht en Middelen. Het is een ondernemersnetwerk dat dóet. Bedrijven worden gestimuleerd om maatschappelijk betrokken ondernemerschap te tonen in concrete acties en daarmee de
leefbaarheid in de lokale samenleving te ondersteunen. Denken vanuit overschot!
Door een structurele samenwerking met een groep mensen (oud) ondernemers – de Matchgroep – bouwt
de Meppeler Uitdaging bruggen tussen verenigingen, stichtingen en het bedrijfsleven. Vier keer per jaar
komt de matchgroep bijeen om aanvragen van maatschappelijke organisaties te behandelen. Er wordt
bepaald of, op welke manier en met welk bedrijf een match gemaakt zou kunnen worden.
De eerstvolgende bijeenkomst van de matchgroep is donderdag 15 juni a.s. Aanvragen die voor 10 juni
zijn ingediend op www.meppeleruitdaging.nl/vraag worden in behandeling genomen. Bedrijven met een
aanbod (bijvoorbeeld materiaal of menskracht in de vorm van denkkracht of handjes) kunnen dit kenbaar
maken op www.meppeleruitdaging.nl/aanbod.
Sinds kort is ook de Kennisbank actief. De Kennisbank bestaat uit mensen die hun expertise, ervaring, kennis
en kunde inzetten voor verenigingen en maatschappelijke organisaties. De focus van de Kennisbank ligt
op het ondersteunen, adviseren en coachen. Het doel is het versterken van de eigen kracht van de vrijwilligersorganisatie. Ervaren (oud) managers en ondernemers treden belangeloos op als tijdelijk adviseur voor
maatschappelijke organisaties.
Meer informatie over de initiatieven van de Meppeler Uitdaging vindt u op www.meppeleruitdaging.nl
Meppeler Uitdaging – operationeel team
Gertjan Holterman – manager Meppeler Uitdaging
Tineke Knorren – communicatie en organisatie
Robert Damstra – coördinator matches
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GAAT HET NIJEVEEN LUKKEN OM IN 2025 HELEMAAL ZELFVOORZIENEND TE ZIJN OP
ENERGIEGEBIED?
Gezien de grote opkomst tijdens informatieavonden van 3 en 18 mei willen veel bewoners daar ook aan
bijdragen.
‘We hebben veel nieuws te melden.’ Met die mededeling opende Harry van Dijk de informatiebijeenkomst
van 3 mei voor een bomvolle zaal. Zo heeft de RUG een onderzoek in Nijeveen uitgevoerd en de woningen
opgedeeld in 12 categorieën. Er wordt nu per categorie een woning geselecteerd om in kaart te brengen
wat daar aan energiewinst te halen valt. Ook werd een inkijkje gegeven in wat er uit de enquête gekomen is
die de werkgroep in het dorp heeft verspreid. Van de 1500 formulieren zijn er 500 ingevuld teruggezonden.
Een geweldig aantal. Uit de antwoorden kan geconcludeerd worden dat de bereidheid om te investeren
in duurzame activiteiten groot is. Dat is een mooi begin. Inmiddels is er een tweede enquête uitgezet die
dieper ingaat op de sociale cohesie in Nijeveen: hoe kennen mensen elkaar? Zien ze het zitten om samen
aan de slag te gaan? En ziet men brood in de ambitie om in 2025 met elkaar net zo veel energie op te
wekken als te verbruiken?
Hoe ziet Nijeveen Energieneutraal eruit?
Hoe haalbaar deze ambitie is, vertelde Pieter Brink van Samen Energie Neutraal (SEN). SEN heeft zich in
heel wat cijfermateriaal verdiept om zich daar een beeld van te vormen. ‘Het energieverbruik in Nijeveen
is vrij gemiddeld, maar wil je daar net zo veel opwek tegenoverstellen, dan moet er nog veel gebeuren.’
Oproep aan de gemeente
Onmogelijk is het niet. Maar het roept wel de vraag op: wat willen we? Willen we windmolens? Zonneweides? Een warmtenet met biovergisting? Dat programmapunt vormde een mooie opmaat naar het gesprek
met de gemeente, die ook ruim vertegenwoordigd was tijdens de bijeenkomsten. Er werd een dringende
oproep gedaan aan de gemeente om proactief mee te denken. Die handschoen werd sportief opgepakt
door wethouder Gert Stam, die ter plekke de werkgroep uitnodigde voor een bestuurlijk overleg dat binnenkort plaatsvindt.
Start Zonnepanelenacties
Tijdens de bijeenkomsten zijn door de werkgroep NEN2025 twee acties gelanceerd.
1. Collectieve inkoopactie Zonnepanelen Nijeveen – fase 3
Tot en met de jaarmarkt 20 juni kunt u aangeven of u belangstelling heeft om zonnepanelen aan te
schaffen en mee wilt doen met de gezamenlijke inkoopactie: ‘Zonnepanelenactie – fase III’. Dit kan
door middel van het invullen van het belangstellingsregistratieformulier dat eerder in ‘De Molen’ heeft
gestaan en u ook vindt op www.samenenergieneutraal.nl/nijeveen.
2. Postcoderoosproject – zonnepanelen op andermans dak
Met name voor bewoners van de lintbebouwing is de postcoderoos een uitkomst. Veel huizen hebben
rieten daken en om het huis staan grote bomen die veel schaduw geven. Dan zijn zonnepanelen op je
eigen dak geen optie. Tijdens de informatiebijeenkomst van 18 mei werd hier dieper op ingegaan. Bij
een postcoderoosproject neem je duurzame stroom af van je eigen zonnepanelen op andermans dak;
een mooi alternatief. Als u meedoet, kunt u de btw op zonnepanelen en arbeid terugvragen, net zoals
bij zonnepanelen op je eigen dak. Waarin de postcoderoos verschilt, is dat u geen vergoeding krijgt voor
de energie die wordt opgewekt, maar voor de energiebelasting die u normaal per geleverde kilowattuur
betaalt (tot een maximum van 10.000 kWh). Voor het idee: van de 20 cent per kilowattuur die u normaal
voor stroom aan je energieleverancier betaalt, is 12 cent energiebelasting. Elders in ‘De Molen’ vindt u
een belangstellingsregistratieformulier om uw interesse op te geven.
De werkgroep is blij met het enthousiasme dat er is van de Nijeveners en roept iedereen van harte op om
zijn of haar belangstelling door te geven. ‘Zo kunnen we met elkaar verdere stappen zetten om daadwerkelijk in 2025 in Nijeveen energieneutraal te zijn,’ zo besluit Harry van Dijk.
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. Ook bent u van harte
welkom in onze stand op de jaarmarkt 20 juni a.s.
De werkgroep:

Harry van Dijk, Klaas Jan Bakker, Klaas Brand, Arnold Mulder, Hylco de Boer, Piet de Graaf, Jan van Gijssel,
Tako de Vries, Kees Post, Harmien Nijkamp en Tineke Knorren
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2025 – Nijeveen Energie Neutraal

Belangstellingsregistratie - Deelname Postcoderoos
Wanneer u niet de mogelijkheid heeft om zonnepanelen te plaatsen kan
dat ook gezamenlijk. Bijvoorbeeld op het dak van iemand anders.

 JA, ik heb belangstelling om mee te doen met een Postcoderoos*
Naam
Adres
Postcode +
Woonplaats
E-mailadres
Telefoonnummer
Indicatie aantal
zonnepanelen of kWh
* Met uw aanmelding geeft u aan dat u belangstelling hebt om mee te doen met een postcoderegeling. 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
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Nijverheidsweg 10
7948 NE Nijeveen

T 0522 49 26 80
F 0522 49 26 74

info@kroesnijeveen.nl
www.kroesnijeveen.nl

UITNODIGING

OPEN DAG!

Autobedrijf Matter Meppel
uw Renault- en Dacia dealer
voor
Meppel, Steenwijk, Staphorst e.o.

Op 10 juni is
er een open dag op
De Kolderberg.
U bent van harte welkom
tussen 11.00 en
15.00 uur.

Tot ziens in onze showroom!

RENAULT

www.de-kameel.nl

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

Stichting Voorzieningen voor Verstandelijk
en Meervoudig Gehandicapten Zwolle e.o
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Reisverzekering
De vakantieplannen worden weer gemaakt
en de reizen geboekt. Denk daarbij ook aan
de mogelijkheid van een doorlopende reis- en
annuleringsverzekering. Als er vaker dan één
maal een reis gemaakt wordt per jaar is dit
als snel voordeliger dan losse polissen, die
ook vaak als onderdeel van de reis worden
geboekt.

Bij recente praktijkvoorbeelden w.o. opname
in een ziekenhuis, bleek de bemiddeling
van de reisverzekeraar meer dan gewenst.
Hulp ter plekke is dan net zo belangrijk als
vergoeding van eventuele kosten.
Plannen?
Bel of mail ons voor een vrijblijvend advies.

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

Agenda
30 mei
30 mei
2 juni
2 juni
8 juni
8 juni
9 juni
10 juni
11 juni
13 juni
13 juni
14 juni
15 juni
16 t/m 20 juni
20 juni
27 juni
11 juli
25 juli
5 sept.
5 sept.
9 sept.

De Molen nr. 11
Fietsavond Vrouwen van Nu vertrek 19.00 uur bij de molen  
Pinksteroratorium - Clemenskerk Havelte - 20.00 uur
Pinksteroratorium - Herv. kerk Kolderveen - 20.00 uur
Fietsavond Passage vertrek 19.00 uur bij De Schalle
Fietsavond Vrouwen van Nu vertrek 19.00 uur bij de molen
Voorverkoop Feestweek Nijeveen - 18.30 tot 20.30 uur - Snack-Plaza Meuleplein
Voorverkoop Feestweek Nijeveen - 13.30 tot 15.30 uur - Snack-Plaza Meuleplein
Zangdienst m.m.v. T.O.G. - Geref. kerk - 19.00 uur
De Molen nr. 12
Fietsavond Vrouwen van Nu vertrek 19.00 uur bij de molen
Vrouwen van Nu; Boottocht te Kalenberg - vertrek 10.00 uur vanaf De Schalle
Fietsavond Passage vertrek 19.00 uur bij De Schalle
Feestweek Nijeveen
Jaarmarkt ‘Heel Nijeveen beleeft het!’
De Molen nr. 13
De Molen nr. 14
De Molen nr. 15 - laatste Molen voor de zomerstop
De Molen nr. 16
Zonnedagtocht
Izakje de Vries wandeltocht - start vanaf de molen - tussen 9.00 en 10.30 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
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DUBBEL KAMPIOENSCHAP VOOR HEREN 1 NVC VOLLEYBAL NIJEVEEN
Op dinsdag 18 april heeft NVC Heren 1 het kampioenschap behaald in de Heren 2e klasse J van de Nevobo
volleybalcompetitie. In de laatste wedstrijd tegen Pegasus HS 2 ging het om het kampioenschap. Als je naar
de stand in de competitie keek zou het een spannende wedstrijd moeten worden. NVC won echter met
grote overmacht. Eindstand 0-4 (setstanden 12-25, 14-25, 14-25, 20-25). Door deze overwinning promoveert
NVC naar de 1e klasse.
Naast de competitie deed NVC ook mee aan het bekertoernooi, daar werd zaterdag 13 mei jl. de finale
gespeeld in Wolvega. Tegen Steenwijkerwold nam NVC direct het initiatief en won eenvoudig de eerste
twee sets (25-12, 25-18). In de 3e set kwam Steenwijkerwold nog sterk terug en won met 21-15. In de 3e
set liet NVC met de goede mix van jong talent en ervaren senioren zien dat er dit jaar maar één winnaar is.
Eind stand 3-1. Zowel competitiekampioen als bekerwinnaar hadden we nog niet meegemaakt in Nijeveen.

BUREAUACCESSOIRES

Vaderdag!
18 juni

Het Noteboompje.nl
kaarten ~ posters ~ stationery ~ woonaccessoires

Schoonheidsinstituut
Schoonheidsinstituut
Acne
behandelingen
Acne behandelingen
Massages
Massages
Zonnestudio
Zonnestudio

IPL ontharing
IPL ontharing
Elektrisch
ontharen
Elektrisch
ontharen
Huidverbetering
Huidverbetering
Bijouterie
Bijouterie

• Timmerwerk
• Nieuwbouw - Verbouw
Jeannette
JeannetteBouwknegt
Bouwknegt
Dorpsstraat
Dorpsstraat16,
16, Nijeveen
Nijeveen
0522
7871
0522– –494923
2315
15 ~~ 06
06 –– 2315 7871
www.beau-nette.nl
www.beau-nette.nl~~ info@beau-nette.nl
info@beau-nette.nl

• Onderhoudswerk - Renovatie
• Verkoop van bouwmaterialen

Schuurmansweg 6
7948 NM Nijeveen
Tel. 0522 - 49 13 54
Mob. 06 - 54 39 35 06

w w w. p i e t b o u w k n e g t . n l
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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.

Half om burgers

4 x 150 gram

Gepaneerde schnitzels
Zomersteaks
Even om en om

Boeren procureur

3 smaken

Droge metworsten
p/st 2,49

proef,
geniet &
beleef

498

500 gram

498

4 stuks

398

500 gram

398

3 stuks

650

Onze nieuwe bbq folder is uit
Vraag ernaar aan de wagen

Barbecueworst
2 smaken

Meppel
De Putstoel 2

5 stuks

398

Staphorst

info@kisjes-slijterijen.nl

Ebbinge Wubbenlaan 9A

kisjes-slijterijen.nl

ADV Kisjes Molen 85x123-ZW-incl.adres.indd 1

w w w. l o o n b e d r i j f b i j k e r. n l
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Zuideinde 53, Meppel
(0522) 25 27 21 | info@lever.nl

www.lever.nl

LIBRIS LITERATUUR PRIJSWINNAAR ALFRED BIRNEY OP FESTIVAL IN AMEN
Alfred Birney komt zondag 18 juni naar literatuur- en muziekfestival Zomerzinnen in Amen.
Begin mei won hij de Libris Literatuur Prijs 2017 met ‘De tolk van Java’. Voor deze “autobiografische mokerslag die de clichés over Nederlands-Indië verpulvert” kreeg hij eerder al de Henriëtte Roland Holstprijs.
Het boek prijkt bovenaan de CPNB Bestsellerlijst. Marcel Möring zal Birney interviewen.
Alfred Birney schreef eerst dertien andere boeken (romans, novelles, essays) voor hij aan dat ene boek kon
beginnen: ‘De tolk van Java’, over zijn vader die voor Nederland in de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog vocht en daarna zijn trauma’s botvierde op zijn gezin. Het boek kwam met stip binnen op de eerste
plaats van de CPNB Bestseller 60 en kreeg onder meer vijf sterren in Vrij Nederland en AD Magazine. “Een
meesterlijke roman”, aldus de Volkskrant. Het interview op Zomerzinnen is tot nu toe het enige optreden
van Birney in Noord-Nederland.
Marcel Möring is een dag eerder, zaterdag 17 juni, ook al te horen op het festival over zijn eigen roman ‘Eden’.
Zie de website www.zomerzinnen.nl.

jeanie’s

Gezamenlijk meer dan
75 jaar ervaring in uitvaarten.

boerderij
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.

0522-281878
DAG EN NACHT BEREIKBAAR

WASSINK

Uitvaartverzorging

--

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

-,

De uitvaartverzorger voor Meppel en omstreken

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

zuivelmanden • aardappelen • zuivel • ijs
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Ontwerp en opmaak
Wij verzorgen de vormgeving en lay-out van o.a. huisstijlen,
logo’s, magazines, advertenties en websites.
Voor al uw grafische communicatie, van concept tot afwerking,
Heel

kunt u bij ons terecht.

info@dedrenths
eroos.nl
www.dedrenths
eroos.nl

KROES

wenst

Commis
sieweg
35
7957 NC
De Wij
k
T 052
8-3919
33
M 06244544
87

#HEELNIJEV1
Fijne

een

Feestweek
info@kroesnijeveen.nl
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0522 49 26 80

Noteboomstraat 68
7941 XA Meppel

T 0522 255449
drukkerij@kleen.nl

www.kleen.nl
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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

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

Facials
Manicure
Pedicure
Massage
Visagie

Een ondernemende bries,
ontwikkelt een
windkracht van beleving!

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

info@andrehopman.nl
06 54 32 64 05
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Download nu onze
‘Van der Linde Meppel’ app
Uw voordelen:
U ontvangt herinneringen voor de onderhoudsbeurten van uw auto
U kunt gemakkelijk een werkplaatsafspraak inplannen
Direct contact via de chat
Altijd hulp bij pech of storingen
U kunt digitaal een schade doorgeven
U blijft altijd op de hoogte van ons actuele occasionaanbod
Speciaal voor u geselecteerde acties

Registreer uw
voor alle extra voordelen!

FEESTWEEK NIJEVEEN – HEEL NIJEVEEN...
Nog een paar weken en dan barst het feest in Nijeveen weer los. Van vrijdag 16 tot en met dinsdag 20 juni
staan er weer mooie activiteiten en feestavonden op het programma. Voor elk wat wils, voor jong en oud.
Voor sportievelingen, kooplustigen, voor feestgangers, voor dansers, voor heel Nijeveen...
Afgelopen week heeft u het programmaboekje ontvangen of deze valt binnenkort in de brievenbus.
Hierin staat alle informatie, het volledige programma, leuke kortingsbonnen voor de kermis, leest u welke
vriendengroepen meedoen met #Nijev1verenigt en kunt u zien welke bedrijven het feest een warm hart
toedragen. Toch willen we nog even een aantal zaken via ‘De Molen’ onder uw aandacht brengen.
Voorverkoop toegangskaarten
De voorverkoop wordt gehouden in Snack-Plaza Meuleplein op:
- Vrijdagavond 9 juni tussen 18.30 en 20.30 uur
- Zaterdagmiddag 10 juni tussen 13.30 en 15.30 uur
-V
 ia de link op www.oranjeverenigingnijeveen.nl kunt u toegangskaarten online bestellen.
Let op! Er wordt geen korting gegeven op online toegangskaarten.
Opgave versierde wagens en straatversiering
- Versierde wagens voor 10 juni via secretariaat@oranjeverenigingnijeveen.nl o.v.v. titel van de wagen en
de naam van de bestuurder.
- Straatversiering en/of boog voor maandag 12 juni via secretariaat@oranjeverenigingnijeveen.nl
Blijf op de hoogte van al het nieuws en actualiteiten over het Nijeveense feest op
www.oranjeverenigingnijeveen.nl, volg ons op facebook: Oranjevereniging Nijeveen
of via Twitter @Nijeveensefeest.
Heel veel succes en plezier met de voorbereidingen en tot gauw!
Bestuur Oranjevereniging Nijeveen
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Ramona’s

Hairfashion

Knippen
Dames
Heren

Van Beek
Schilderwerken

1300
1200

Voor al uw schilderwerk

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

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

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

Knippen
met en zonder
afspraak

Ook voor:

Bovenlip

Epileren

Hele gezicht

(Met touwtje)
Wenkbrauwen

800

Klaas van Beek
Scheerweide 35
7948 NX Nijeveen

Tel. 06-16511943
Tel. 0522-750545

300
1400

Wenkbrauwen
verven

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

500

URZO
WONINGINRICHTING
Damesmode
Slaapcomfort
PROJECTINRICHTING
Bedrijfskleding

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECTSTOFFERING

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

Regenkleding

Noteboomstraat 7
Huishoudtextiel
7941tel.XD
Meppel
05220 - 61022
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.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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GERWIN BOS NIEUWE HOOFDTRAINER A1
Gerwin Bos (40) is volgend seizoen de nieuwe hoofdtrainer van de junioren A1 van DOS’46. Bos is momenteel trainer van het tweede team van Wit-Blauw/
Green Organics in Kampen, waar hij vele andere teams
onder zijn hoede heeft gehad. Sinds twee jaar is hij
trainer van RTC Randmeren U15 en daar is ook het
trainerschap van Oost U15 bijgekomen. De Kampenaar volgt Sjors Keij op, die vanwege de tijdsinvestering afziet van een vervolg van zijn trainerscarrière
bij DOS’46.
Over zijn kijk op korfbal zegt Bos: ‘Plezier en beleving
staan voorop, maar het kan natuurlijk niet alleen
maar leuk zijn. Je moet ook open staan om te leren
en verder te ontwikkelen. Als dat lukt, word je je als
speler bewuster van de taken en verantwoordelijkheden die je hebt binnen het team. Door heel veel
te trainen op de basisvaardigheden en wedstrijdsituaties wil ik een vaste basis creëren waarmee we iedere
wedstrijd voor een goed resultaat kunnen gaan. Als trainer zal ik er alles aan doen om er een succesvolle
periode van te maken.’

START SAMEN LEESGROEP IN BIBLIOTHEEK MEPPEL
Bibliotheek Meppel/Nijeveen start binnenkort met een Samen Leesgroep, een nieuwe activiteit rondom
verhalen en gedichten die zijn oorsprong vindt in Groot-Brittannië.
Wat is een Samen Leesgroep? In kleine groepen lezen de deelnemers hardop een paar mooie teksten uit
de literatuur: een bijzonder kort verhaal, een grappig gedicht, een pakkende passage uit een roman. Vervolgens praten de ‘leesbegeleider’ en de deelnemers samen over wat de tekst met hen doet. Herkennen ze
er iets in? Brengt het gevoelens onder woorden die ze ook hebben? Is het wellicht troostrijk, of zet het ze
aan tot een lach of tot nadenken? Want het doel van deze ‘samen leesgroepen’ is – naast het bevorderen
van het leesplezier – om aan de hand van literatuur woorden te geven aan je eigen ervaringen en deze
bespreekbaar te maken. Samen Leesgroepen komen één keer per twee of drie weken bij elkaar.
Waarom is het leuk om mee te doen in een Samen Leesgroep? Naast het bevorderen van het leesplezier
is de ervaring dat de deelnemers het als waardevol en plezierig ervaren om met elkaar ervaringen en gedachten te kunnen uitwisselen over wat het gelezen bij je oproept.
Aanmelden voor deelname
Aanmelden kan door een mail te sturen aan info@bibliotheekmeppel.nl
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Bibliotheek Meppel • Evelien Huizenga – Frontofficemedewerker • e.huizenga@biblionetdrenthe.nl • bibliotheekmeppel.nl

•
•
•
•
•

Voetreflexologie
Bach Bloesem Remedies
Voedingsadviezen
Pedicurebehandelingen
Kadobonnen

- 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

Voor vergoedingen: zie website

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

Als u ons nodig heeft, zijn we er

Hiervoor kunt u bij ons terecht:
• verpleging en verzorging
• specialistische thuisverpleging
• verpleging en verzorging bij dementie
• advies over wonen, zorg en welzijn
• palliatieve zorg
• thuisbegeleiding
• personenalarmering
• nachtzorg
• thuisleen van hulpmiddelen en
verpleegartikelen

Voor meer informatie kunt
u bellen met wijkteam
Haveltermade/Nijeveen:
(0522) 27 96 85 (7- 23 uur).
Of mail naar:
wijkverplegingmeppel@icare.nl

Uit liefde voor mensen,
dat is Icare.

Jan Bouwknegt
Dorpsstraat 4
Nijeveen
www.jaboschilderwerken.nl
15
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www.kolderveen.nl

WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN
3/4 juni
5 juni 2e pinksterdag
10/11 juni

Moes / Speelman
0522-491224
Westerbeek / Tan-Koning 0521-361326

Dokter Moes
Dokter Nijstad-Moes
Dokter Tan-Koning

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.

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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