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37e jaargang nr. 13, 27 juni 2017

De volgende Molen verschijnt op 11 juli 2017.

Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk 

dinsdag 4 juli 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

AFSCHEIDSRECEPTIE VAN TWEE NIJEVEENSE HUISARTSEN

Na vele tientallen jaren in Nijeveen en Wanneperveen werkzaam te zijn geweest geven wij op vrijdag 30 
juni in de Schalle te Nijeveen de gelegenheid om onder het genot van een drankje en een hapje afscheid 
van ons als huisarts te nemen. U bent allemaal van harte welkom. Tijd: tussen drie uur en half zeven.
Tijdens de receptie is het ook mogelijk om een film met een interview met ons te bekijken. Deze film is 
gemaakt door de Historische Vereniging van Nijeveen.
 
Mocht u denken aan het geven van een cadeau, dan nodigen wij u graag uit tot het doen van een schen-
king aan de stichting Nepalimed. Deze stichting is in 1997 opgericht door Jan en Ammy van Gooswilligen 
uit De Wijk en zet zich in voor de medische zorg in en rondom het ziekenhuis in Dhulikhel in Nepal. Meer 
informatie kunt u vinden op: http://www.nepalimed.nl
Jan van Gooswilligen (overleden in 2008) is vele jaren als uroloog werkzaam geweest in het Diaconessenhuis 
in Meppel en was in de tijd dat wij als arts-assistent in Meppel werkten een van onze leermeesters.
 
U kunt het geld storten op NL59 INGB 0673 8097 49 ten name van Stichting Nepalimed met vermelding: 
‘afscheid huisartsen Nijeveen’ of deponeren in de melkbus, die zal staan in de Schalle.

Roelof Moes en Piet Speelman

AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN HUISARTSENPRAKTIJK KOLDERVEEN OP VRIJDAG 30 JUNI

In verband met de afscheidsreceptie van dr Moes en dr Speelman vrijdag 30 juni a.s., zal de huisartsenprak-
tijk beperkt open zijn. Vanaf 12.00 uur ’s middags zijn wij alleen bereikbaar voor spoedgevallen. Er wordt 
geen spreekuur gehouden. 
De apotheek heeft tevens aangepaste openingstijden deze dag. Bestelde medicatie kan ‘s middags worden 
afgehaald tussen 14.30 en 16.00 uur. De apotheek zal vanaf 16.30 uur gesloten zijn. 

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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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

COLLECTE LONGFONDS

U was weer geweldig tijdens de collecteweek. Iedereen die heeft meegeholpen met deze collecte, heel 
erg bedankt.
Dankzij u staan we sterk in deze strijd voor gezonde lucht en gezonde longen. Met de opbrengst kunnen 
ze o.a. investeren in levensreddend longonderzoek, want gezonde longen zijn van levensbelang.
8 t/m 13 mei 2017 mei was de collecteweek van het Longfonds. Het totaalbedrag dat in Nijeveen is opge-
haald € 1125,59.

Namens Alie Matter en Gerdi Woestman willen wij alle collectanten weer bedanken voor hun inzet.

 

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

Verzekeringen, hypotheken, pensioenen!

Onduidelijk, onoverzichtelijk, prijzig, vragen? 

Bel of mail ons. 
Misschien wel uw beste besluit dit jaar.

Kwaliteit is soms dichterbij dan u denkt!
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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

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.
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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

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 

Dorpsstraat 4
Nijeveen

Jan Bouwknegt

www.jaboschilderwerken.nl
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GROEP 6 EN 8 DRENTS SCHOOLKORFBALKAMPIOEN 2017

Groep 8: 
Zaterdagochtend 10 juni om 9 uur vertrokken we naar Hoogeveen (korfbalvereniging Thrianta) voor de 
Drentse schoolkorfbalkampioenschappen. De eerste wedstrijd moesten we om half elf spelen. Die won-
nen we met 6-1. Alle drie de wedstrijden daarna wonnen we ook gemakkelijk. Toen moesten we de halve 
finale spelen en die wonnen we met 8-1. Vervolgens zaten we in de finale tegen De Parel en dat was erg 
spannend! We stonden eerst 1-0 voor en daarna 2-0. Toen werd het spannender, want zij scoorden de 1-2. 
Uiteindelijk hebben we de finale gewonnen en waren we kampioen van Drenthe.

Gemaakt door: Susanne en Jottum uit groep 8
Van o.b.s. Commissaris Gaarlandt

Groep 6: 
Als allereerste moesten we in De Wijk de voorrondes spelen (we is ons team: Tess J., Maud T., Emma S., 
Marije V., Floortje L. en Milan S.) en daar werden we 1ste van de groepen 5 en 6. We hoorden dat we naar 
het noordelijke schoolkorfbalkampioenschap op 10 juni in Hoogeveen mochten. De eerste wedstrijd van 
20 min. wonnen we met 6-0, de tweede met 2-1, de derde met 7-1 en toen mochten we door naar de halve 
finale. De halve finale wonnen we net, maar de finale wonnen we met 3-0. Het wachten op de prijsuitreiking 
duurde nogal lang, omdat de wedstrijd om de 3e en 4e plaats een verlenging had en zelfs met strafworpen 
moest worden beslist. Wij kregen een mooie beker als winnaar, maar ook nog een medaille en een vaantje. 
Samen met groep 8 kregen we een patatje bij het Meuleplein van de school. Het was een hele mooie dag 
en prima georganiseerd in Hoogeveen.

Gemaakt door: Maud Tissingh en Tess Jonker uit groep 6
Van o.b.s. Commissaris Gaarlandt

JE HOEFT NIETS, MAAR ALLES MAG IN DE BUURTKAMER IN NIJEVEEN

Mevrouw Van Rossum en mevrouw Kroes bezoeken wekelijks met veel plezier de buurtkamer in Nijeveen. De 
buurtkamer is een plek in Het Kerspel voor ouderen die behoefte hebben aan gezelligheid en een zinvolle 
dagbesteding. De buurtkamer is een initiatief van gemeente Meppel, Zorggroep Noorderboog en Stichting 
Welzijn Ouderen Nijeveen. Iedere dinsdag en vrijdag van 09.30 tot 16.00 uur is de buurtkamer open. 
Hermina Hoekstra, medewerker welzijn bij Zorgroep Noorderboog, werkt als begeleider op de buurtkamer. 
Het werk op de buurtkamer geeft haar veel voldoening. Zij vertelt: “Mevrouw Kroes en mevrouw Van Ros-
sum komen bijvoorbeeld altijd op dinsdag en op vrijdag naar de buurtkamer in Het Kerspel. Zij doen mee 
aan allerlei activiteiten die wij voor hen en de andere bezoekers van de buurtkamer organiseren. Denk 
aan verschillende spelletjes, hersengym, bloemschikken, leuke kaarsen maken, iets lekkers bakken of een 
fietstochtje maken op de duofiets. Zo af en toe gaan we met z’n allen gezellig een dagje uit. Het gezellig 
samen zijn en lekker met elkaar eten vinden de bezoekers ook erg fijn”. De dames Kroes en Van Rossum 
geven aan dat zij de buurtkamer voor geen goud willen missen. “Je hoeft niets, maar alles mag”.
Inwoners van Nijeveen en Meppel die geïnteresseerd zijn in de buurtkamer kunnen contact opnemen met 
het Klantadviescentrum van Zorggroep Noorderboog. U mag ook op dinsdag of vrijdag even langkomen 
voor een kop koffie of thee om sfeer te proeven. De medewerkers van het Klantadviescentrum zijn bereik-
baar via (0522) 75 28 52.
Graag tot ziens!

Groet, Het team van de Buurtkamer
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www.lever.nlZuideinde 53,  Meppel
(0522) 25 27 21 | info@lever.nl 

- 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

•	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

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.

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
T 0522 255449  

drukkerij@kleen.nl

Noteboomstraat 68

7941 XA  Meppel www.kleen.nl

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, polo’s en babyartikelen.

Textieldruk en borduren

Te
xt

ie
ld

ru
k
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www.facebook/demolen.nijeveen

Volg De Molen op Facebook

DE MOLEN
 

DE MOLEN

Agenda
27 juni De Molen nr. 13
30 juni Afscheidsreceptie twee Nijeveense huisartsen - De Schalle - 15.00-18.30 uur
  1 juli  Nationaal pupillentoernooi inline-skate - skeelerbaan Nijeveen - aanvang 10.00 uur
  1 juli  Open Atelier Hillie Knol - J. Nijmeijerlaan 8,  Nijeveen. Mogelijkheid om tegen vergoeding te komen 

schilderen in het atelier. - 11.00-17.00 uur
  2 juli Open Atelier Hillie Knol - 11.00-17.00 uur
  6 juli Lezing Hooggevoeligheid en beelddenken; Mille-Pattes - Weidelint 26 - 19.30 uur
11 juli De Molen nr. 14
25 juli De Molen nr. 15 - laatste Molen voor de zomerstop
  5 sept. De Molen nr. 16
  5 sept. Zonnedagtocht
  9 sept. Izakje de Vries wandeltocht - start vanaf de molen - tussen 9.00 en 10.30 uur
14 sept. Vrouwen van Nu; Drentse wandeldag - Ontvangst tussen 9.30-10.30 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

?

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!

. .

(

coaching vanuit het hart

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

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 de lezing die ik hierover geef.
Datum: 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

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
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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

DE MOLENDE MOLEN

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 1 juli 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 
 
 

 
 

 
 

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   

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

T: de Wijk 0522 - 440 473      

 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

profiteer van onze VOORDELIGE tarieven 

en UITSTEKENDE dienstverlening:
altijd scherp!

WONING GEKOCHT 

HYPOTHEEK (OVER)GESLOTEN?

ZOMERLIDMAATSCHAP TENNISVERENIGING NTC

Beste sportliefhebber, 

Tennisvereniging NTC biedt dit jaar een zomerlidmaatschap aan. Met dit lidmaatschap kun je in de maanden 
juli en augustus onbeperkt gebruik maken van de tennisbanen. Ideaal voor mensen die in de overige seizoe-
nen aan een andere sport doen of voor mensen die alleen in de zomer in Nijeveen of omgeving verblijven. 
Dus wil je deze zomer lekker tennissen: word zomerlid van NTC.

De kosten hiervoor zijn € 20,- p.p. Voor meer informatie kun je terecht bij Edwin Righart (ecrighart@gmail.
com | 0522-490365) of bezoek onze website www.ntcnijeveen.nl.  

Met vriendelijke groeten, bestuur NTC
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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

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

www.loonbedr i j fb i jker.n l

DOS’46 KRIJGT LUCHTHAL

DOS’46 krijgt een luchthal over het tweede kunstgrasveld. De demontabele opblaashal staat er ieder jaar 
van oktober tot maart. De algemene ledenvergadering van de Nijeveense korfbalclub is donderdag ak-
koord gegaan met het voorstel van de werkgroep. Met de komst van een luchthal wordt het probleem van 
een gebrek aan trainingsuren in de zaal opgelost. Van de trainingshal kunnen ook andere verenigingen 
gebruik maken. 
De hal kost 250.000 euro en het streven is dat hij er half oktober 2017 staat. Er wordt een Stichting Lucht-
hal Nijeveen opgericht die de financiering en exploitatie regelt. De stichting wil 20% van het benodigde 
bedrag lenen tegen een rente van 1% met een looptijd van 15 jaar. Daarnaast wordt een beroep gedaan 
op leden, sponsoren, de Businessclub, vermogende particulieren, fondsen en anderen die DOS’46 een warm 
hart toedragen om een financiële bijdrage te doen.
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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

NATIONAAL PUPILLENTOERNOOI INLINE-SKATE

Voor de 1e keer in Nijeveen op de skeelerbaan, wordt het nationaal pupillentoernooi inline-skate georga-
niseerd. Dit evenement vindt plaats op zaterdag 1 juli 2017 vanaf 10.00 uur. Veel jeugdige rijders uit heel 
Nederland doen mee aan deze wedstrijd. Op diverse onderdelen wordt gestreden om een gouden, zilveren 
of bronzen medaille.
Dit toernooi wordt gezien als het officieuze Nederlands Kampioenschap voor de pupillen 1 tot en met 4.

De wedstrijd-onderdelen zijn:

Pupillen 4: 
100 meter tijdrit, 600 meter, 
800 meter 

Pupillen 3: 
100 meter tijdrit, 600 meter, 
puntenkoers 

Pupillen 2: 
100 meter tijdrit, 800 meter, 
puntenkoers 

Pupillen 1: 
300 meter tijdrit, 1000 meter, 
puntenkoers
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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.

Gepaneerde schnitzels 
500 gram 498

Voor wie het gemist heeft
De Jaarmarkt burger 2017 
 4 stuks 498

Bourgondische schnitzels 
4 stuks 598

Saté, kipsaté, shaslick 
of hawaispies 4 + 1 gratis

Combitopper
4 saucijzen en 500 gr hoh 
 samen 598

Barbecue bestellen? 
Onze nieuwe website is in de lucht. 

Zie ook onze webshop
op www.slagerijrijkeboer.nl

Meppel

De Putstoel 2

info@kisjes-slijterijen.nl 

kisjes-slijterijen.nl

proef, 
geniet & 
beleef
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WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN
1/2 juli Dokter Lucas
8/9 juli Dokter Westerbeek en Lucas

Dorpsstraat 149

7948 BP NIJEVEEN 

Tel: 0522 492967 

of 06 53 961 998

Voor:

• Nieuwbouw

• Reparatie

• Onderhoud

• Alg- & mosbestrijding

• Aanbrengen schroefdakplaten

www.rietdekkersbedrijfrenebouwknegt.nl

Dienstdoende huisarts: 0522 - 49 12 24

FYSIOTHERAPIEPRAKTIJK ’T OEVERTJE, praktijk voor fysiotherapie, manuele therapie en sportfysiotherapie
Oevertje 21, 7948 AD Nijeveen, tel. 492199. Behandeling volgens afspraak.

CENTRUM BIRU KAI, NATUURGENEESKUNDIGE PRAKTIJK
Marktstraat 4a, 7941 KR Meppel, tel. 06-16932635. Behandeling volgens afspraak.

KLEINE NODENDIENST, mevr. Willy Boer, 06 48 06 52 16.

INFORMATIEPUNT WONEN, ZORG EN WELZIJN, Dhr. A. Vriend, 06 57 62 94 49.

BALANS NATUURGENEESKUNDE, Ada Beenen, 0522 492151

TANDHEELKUNDIG CENTRUM NIJEVEEN, Dorpsstraat 6d, 7948 BR Nijeveen, tel. 0522-492338. Behandeling  
volgens afspraak. Spoeddienstregeling te beluisteren via het antwoordapparaat of www.tandartsnijeveen.nl 

WELZIJN MENSENWERK, SOCIAAL WERK    www.welzijnmw.nl
Inloop op dinsdagmiddag tussen 16.00-17.00 uur in De Schalle, kantoor beheer.
Paul van Os: telefoon 06-20729418, e-mail p.v.os@welzijnmw.nl, b.g.g. 085-2731444.
WELZIJN MENSENWERK, MAATSCHAPPELIJK WERK
Telefonisch spreekuur (085-2731444): elke maandag en woensdagmorgen tussen 9.00-10.00 uur.  

OPENINGSTIJDEN SERVICEPUNT BIBLIOTHEEK NIJEVEEN
De Schalle, Nieuweweg 27 • dinsdag: 15.00-19.00 uur • donderdag 15.00 - 17.30 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!


