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38e jaargang nr. 9, 1 mei 2018

De volgende Molen verschijnt op 15 mei 2018.

Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk 

dinsdag 8 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
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HUNEHUIS HOUDT OPEN DAG OP BEVRIJDINGSDAG 

Op mooie dagen passeren vele fietsers en wandelaars 
het Hunehuis op de heuvel aan de Hunebeddenweg 1 
op het Holtingerveld bij Darp. Toch kent lang niet 
iedereen de unieke mogelijkheden van dit NIVON 
natuurhotel. Daarom houdt het Hunehuis op zater-
dag 5 mei open dag. Van 10.00 tot 16.00 uur kunnen 
bezoekers kennismaken met de accommodatie en een 
indruk krijgen van de activiteiten. Voor kinderen zijn 
er vanaf 12.00 uur leuke activiteiten.   
Tijdens de Open Dag zijn er tussen 10.00 en 16.00 
uur rondleidingen in het natuurhotel en op het kam-
peerterrein. Er zijn demonstraties glas in lood maken, 
wilgentenen vlechten en Qigong (Chinese bewegings-
leer). Deelnemers tonen de werken, die ze maakten tijdens een schildercursus in het Hunehuis. Hunehuis-
voorzitter Geke Kiers: “Vaak horen we van mensen die in de omgeving wonen dat ze het huis wel kennen, 
maar dat ze er nog nooit zijn geweest. We zijn trots op ons huis en willen daarom juist graag aan mensen 
uit de buurt laten zien wat wij te bieden hebben.”

Insectenhotel maken - Op het terrein wordt uitleg gegeven over de natuur rondom het huis. Vanaf 12.00 uur 
kunnen kinderen zelf een insectenhotel maken of schat zoeken in de schervenkist. Ook komt de Holtinger 
schaapskudde die middag langs. Natuurlijk is er koffie, thee en fris. En er is een informatiestand over de 
mogelijkheden van vrijwilligerswerk bij het Hunehuis en de andere noordelijke NIVON-huizen, Allardsoog 
en De Hondsrug en kampeerterrein De Meenthe, die eveneens Open Dag houden. 

Vrijwilligersorganisatie - Het Hunehuis is onderdeel van natuurvriendenorganisatie NIVON. Een sfeervol en 
betaalbaar ‘doe-het-zelf’-hotel met kampeerterrein dat volledig door vrijwilligers wordt beheerd. De 29 
kamers bieden ruimte aan zowel individuele gasten, families als aan groepen. Door het jaar heen heeft het 
huis gevarieerde activiteiten en arrangementen. Het eenvoudige natuurkampeerterrein is toegankelijk voor 
tentkampeerders. Er is een uitdagende kinderspeelplaats en in de directe omgeving zijn kinderattracties. 
De omgeving is ideaal voor fietsers en wandelaars, die van natuur en cultuur houden.   

Hunehuis, Hunebeddenweg 1, Darp, Tel. 088-0990981. Meer informatie: Geke Kiers, tel. 06-50604566 
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Schoonheidsinstituut   IPL ontharing 
Acne behandelingen  Elektrisch ontharen 
Sportmassage   Energetische massage 
Huidverbetering Make-up
Zonnestudio   Bijouterie 

BIJNA MOEDERDAG – 13 MEI

GUN MOEDER EEN IK MOMENT  
met ons 
MYSTERY MASK ARRANGEMENT... 

Reiniging 
MYSTERY MASK.... 
Handmassage 
Gezichtsmassage 
EN....
een LIEF CADEAUTJE 

SLECHTS  € 47,50  

We hebben ook Cadeaubonnen..... 
Dorpsstraat 16, Nijeveen  

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

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 5 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  

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Ontwerp en opmaak

Digitaal en XXL printen

Fullcolour drukwerk

Huisstijl drukwerk

Textieldruk en Borduren

Belettering

Websites

Relatiegeschenken

Noteboomstraat 68

7941 XA Meppel

T 0522 255 449

E drukkerij@kleen.nl www.kleen.nl
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www.loonbedr i j fb i jker.n l

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 

E-MEETING MET HANDEN EN VOETEN
Zondag 13 mei is er om 10.00 uur weer een E-meeting in de gereformeerde kerk van Nijeveen. Het thema 
is dit keer: ‘gebaar’, vanwege het jaardoel van de diaconie: de Dovenschool HLID in Jordanië. Van 25 april 
tot 4 mei zijn René, Tanja, Thomas en Joanne Kolsters er weer voor 10 dagen naar toe. Zo kunnen ze ons 
tijdens de E-meeting uit eerste hand vertellen over het instituut, waar dove en doofblinde kinderen (be-
roeps)onderwijs krijgen en hulp wordt geboden in onder andere buitencentra en vluchtelingenkampen. 
Wil u nu al meer weten? Dat kan! Joanne houdt een blog bij van haar belevenissen op www.renekolsters.
nl. Natuurlijk gaan we tijdens de dienst zelf ook aan de slag met gebaren. U staat daarin niet alleen, want 
de gemeenteband zal ‘met handen en voeten’ (en natuurlijk met muziek en stem) ondersteunen. Arjan 
Kroes zal begeleiden op het orgel.  Echt luisteren, is het horen van het onhoorbare in het hart van de ander.
Wat doen wij met de woorden die wij horen? Volstaan woorden altijd? Geen woorden, maar daden? En 
ook niet onbelangrijk: wat doet ‘Gods Gebaar’ met ons leven? Genoeg of samen over na te denken. We 
hopen jullie te ontmoeten!
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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

Van der Linde Meppel 
Blankenstein 290, 0522-491258

www.toyota-meppel.nl

Doe nu de check op Toyota-meppel.nl!

Gemiddeld brandstofverbruik (EC 2016/46W) 3,3 l/100 km tot 5,9 l/100 km, CO₂ 75-136 gr/km.

*  Deze tijdelijke actie loopt van 1 mei t/m 2 juni 2018 (uiterste registratiedatum 31 augustus 2018) • Afgebeeld Toyota C-HR 1.8 Hybrid Bi-Tone vanaf € 38.230,- en de Toyota Yaris 1.5 Hybrid Bi-Tone 
vanaf € 24.345,- • Wijzigingen voorbehouden. Importeur: Louwman & Parqui B.V. Meer info: bel gratis 0800-0369 of ga naar www.toyota.nl

Toyota biedt je tijdelijk wel heel veel inruilvoordeel bij aanschaf van een Yaris, C-HR of ander model. Benieuwd hoeveel? Doe dan de 
kentekencheck op Toyota-meppel.nl. Print vervolgens je persoonlijke voucher uit en verzilver ’m bij Van der Linde Meppel. Je maakt dan 
bovendien kans op je aankoopbedrag retour. Kortom, dit is hét moment om over te stappen naar je favoriete Toyota!

Maximaal inruilvoordeel!
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Agenda
  1 mei De Molen nr. 9
  5 mei Open Dag Hunehuis - Hunebeddenweg 1, Darp - 10.00-16.00 uur
  5 mei Open Atelier Hillie Knol - J. Nijmeijerlaan 8, 7948 CB Nijeveen - 11.00-17.00 uur
 Mogelijkheid om tegen vergoeding te komen schilderen in het atelier
  6 mei Open Atelier Hillie Knol - 11.00-17.00 uur - www.hillieknol.nl
12 mei SVN’69 1- BSVV 1 - 14.30 uur 
13 mei Moederdag
15 mei De Molen nr. 10
17 mei Gratis workshop Villa Kaketoe - Dorpsstraat 41 - 20.00-21.30 uur
19 mei OZC 1- SVN’69 1 - 14.30 uur 
23 mei Infoavond Herfstrondje - De Schalle - 20.00 uur
24 mei Vrouwen van Nu, fietsmiddag - start 13.30 uur bij de molen
26 mei  Oldtimer Bromfietsclub Meppel e.o. toerrit van ongeveer 80 km - Opstapplaats bij “De Toekomst”, 

Steenwijkerstraatweg 10, Meppel - Starttijd van 11.00-11.45 uur
26 mei SVN’69 1 - Fit Boys 1 - 14.30 uur
26 mei DOS’46 1 - DVO/Accountor 1 - Sportpark Tussenboerslanden - 19.00 uur
29 mei De Molen nr. 11
29 mei Vrouwen van Nu, fietsavond - start 19.00 uur bij de molen
  7 juni Vrouwen van Nu, fietsmiddag - start 13.30 uur bij de molen
12 juni De Molen nr. 12
12 juni Vrouwen van Nu, fietsavond - start 19.00 uur bij de molen
26 juni De Molen nr. 13
10 juli De Molen nr. 14
24 juli De Molen nr. 15 - laatste Molen voor de zomerstop
24-27 juli Fiets4Daagse
28 aug. De Molen nr. 16

Elke dinsdag Koersbal - De Schalle - 13.30 uur
  Klaverjassen en jokeren, georganiseerd door Welzijn Ouderen - biljartzaal De Schalle
Elke woensdag   55+ gymnastiek - Sporthal De Eendracht - 09.00-10.00 uur
Elke woensdag  55+gymnastiek voor minder mobiele ouderen - Dorpshuis De Schalle - 10.30-11.15 uur
Elke woensdag   Zingen met Crescendo - De Schalle - 19.30-21.30 uur
Elke vrijdag   wordt er door Tonegido gezongen in het gebouwtje bij de kerk in Nijeveen - 13.30 uur

De vaste activiteiten van Stichting Welzijn Ouderen vinden plaats van september t/m april.

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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proef, 
geniet & 
beleef

Meppel

De Putstoel 2

0522 255923 
info@kisjes-slijterijen.nl 
kisjes-slijterijen.nl

GRATIS WORKSHOP BIJ VILA KAKETOE OVER GEZONDE VOEDING EN BEWEGING
voor alle ouders/verzorgers van kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar, woonachtig in Nijeveen en wijde 
omgeving, onder begeleiding van een diëtist en beweegcoach. Iedereen is welkom!

Bewegen is gezond, en draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen, dat weten we allemaal. Doomijn kin-
deropvang helpt ouders/verzorgers graag op weg naar een gezonde leefstijl. In deze interactieve workshop, 
onder begeleiding van diëtiste Annet Schenkel en  beweegcoach Ylva Goor, wordt er gesproken over lekker 
gezond eten, spelen en bewegen voor kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar.
Annet Schenkel van Voedingsadviesbureau Diadem, 10 jaar werkzaam als diëtist gespecialiseerd in kinderen 
met overgewicht, sportvoeding en ondervoeding, zal gezonde voeding bespreken en tips meegeven voor 
goede productkeuzes. Maar het blijft niet bij praten; er wordt ook zelf  geproefd. Gezonde hapjes staan 
voor iedereen  klaar. 
Ylva Goor, beweegcoach bij Doomijn kinderopvang, zal wat gaan vertellen over hoeveel beweging kinderen 
nodig hebben en hoe kun je je kind stimuleren tot meer bewegen? Beweegtips voor kinderen 0 t/m 12 jaar 
komen ook aan bod. Daarnaast  zal ze informatie en kennis delen over Kinderopvang in Beweging. Dit 
is een platform wat op dit moment bij 20 locaties van Doomijn Kinderopvang gebruikt wordt, zo ook bij 
kinderdagverblijf Villa Kaketoe in Nijeveen. Het platform geeft pedagogisch medewerkers ondersteuning 
om kwalitatief goede, maar ook zeker leuke beweegactiviteiten aan te bieden aan kinderen van 0 t/m 12 
jaar.  Hierbij is er veel aandacht voor een divers aanbod om zo alle ontwikkelingsgebieden, waaraan sport 
kan bijdragen, naar voren te laten komen. Villa Kaketoe zet Kinderopvang in Beweging al een aantal 
maanden in op de gehele locatie. 

Geef je kind een gezonde start en doe mee!
Onderstaande workshop is gratis. Graag wel aanmelden.
Wanneer: Donderdag 17 mei 20.00 -21.30 uur
Waar: Kinderdagverblijf Villa Kaketoe, Dorpsstraat 41 in Nijeveen
Aanmelden: Tot 11 mei bij KDV Villa Kaketoe,
kdv.villakaketoe@doomijn.nl of 0522-490562

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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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.

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
Verkoop van 

biologische zuivelprodukten

Kom uw eigen geschenkenmand 
in elkaar zetten met de produkten 

die in de winkel te krijgen zijn.

z u i v e l m a n d e n  •  z u i v e l  •  i j s

Het Noteboompje.nl

In de tuin
TUINPOSTERS

BUITENKUSSENS

Alles wat je  

groeit
geeft,

liefde
Laten we 

de

Buiten
zetten

Bloemetjes

KINDERHULP-COLLECTE: OPBRENGST 2018 NIJEVEEN BEKEND

De jaarlijkse collecte voor Nationaal Fonds Kinderhulp, gehouden in de week van 16 t/m 21 april 2018, heeft 
in Nijeveen € 1047,78 opgebracht. Hiervoor zijn 43 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, een fiets, zwemlessen of 
een laptop voor school 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. Zij moeten ook de kans krijgen 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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ORANJE FONDS COLLECTE

De Oranje Fonds Collecte is dé collecte voor een sociaal en betrokken Nederland en wordt gehouden in de 
week van Pinksteren, van dinsdag 22 tot en met zaterdag 26 mei 2018. Op Pinkstermaandag wordt niet 
gecollecteerd. Deelnemende organisaties mogen 50% van de opbrengst van hun eigen collecte houden 
en besteden aan hun doelstellingen. De andere helft gaat naar sociale initiatieven in de provincie waarin 
gecollecteerd is. Alle kosten van de collecte (organisatie, materiaal, geldverkeer) zijn voor rekening van het 
Oranje Fonds. Zo wordt elke opgehaalde euro 100% besteed aan lokale sociale initiatieven, 100% dichtbij. 
Daarnaast kan er dit jaar voor het eerst contactloos betaald worden aan de deur door middel van de Ideal 
QR code, die de gevers zelf kunnen lezen met hun eigen mobiel bankierenapp.  
Dat maakt de Oranje Fonds Collecte uniek.  
Wij (de drie kerken in Nijeveen ) hebben ons opgegeven om mee te doen en hebben het gebied Nijeveen 
toegewezen gekregen, met maar liefst 1.500 huishoudens.
Om bij al deze huishoudens langs te gaan hebben wij uw hulp heel hard nodig.
Wij hebben minimaal 75 collectanten nodig. Dus geef u op zodat deze Oranje Fonds collecte een 
jaarlijks terugkerend succes wordt.
De coördinatoren zijn:
GKN: Sita Zuidema, Dorpsstraat 137, tel. 0522 491512 of 06-10778946, eppezuidema@hetnet.nl
HKK: Wolly Brand, Kolderveen 52, tel. 0522 491909, wbrand@live.nl
HKN: Tinus Kikkert, Lijsterstraat 20, tel. 06-20436558, tinuskikkert08@gmail.com

VERDWENEN MANDARIJNEENDEN

Beste allen, 
Met plezier woon ik aan De Hilde in Nijeveen aan de gemeentelijke vijver. In de vijver zwemmen al enige 
tijd een drietal mandarijneenden. Helaas zijn ze nu al een paar weken verdwenen. 
Mijn vraag is: Wie heeft de eenden gezien of wie heeft gezien dat ze misschien zijn meegenomen. 
Graag reacties, H. Knol, tel. 06-30057570

 

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

Bij inventariaties bij onze klanten zien we 
vaak (doorlopende) kredieten op oude 
rentestanden.
Enkele jaren geleden noteerde men voor 
kredieten 9 tot 11% rente. Die tijd ligt 
achter ons en misschien goed om ook de 
eventueel lopende kredieten eens opnieuw 
te beoordelen.  De rente is gehalveerd, 
ook voor kredieten. De maandlasten 
kunnen daardoor echt lager.

Ook voor hypotheken is de rente nog 
steeds erg laag. 
We kijken, samen met u, graag naar de 
mogelijkheden om daarvan gebruik te 
maken.

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

Andere tijden! Ook voor financieringen
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info@andrehopman.nl
+316 54 32 64 05

Energieweg 3, Nijeveen
www.andrehopman.nl

Wie aanpakt,
zal genieten!

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

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

Bent u benieuwd hoe de vernieuwde kinderopvang van De Wel eruit ziet? 
Op 30 mei aanstaande is iedereen van harte welkom om 

de locatie te komen bekijken!

Komen jullie ook naar onze ‘ WEL’ Komstmiddag?

De Wel biedt een:
- aparte babyruimte
- KDV 0-4 jaar
- Peutergroepen 2/2,5 - 4
- BSO 4-12 jaar

er is nog plaats! 

30 
mei 

Kindcentrum De Wel, onderwijs & opvang onder 1 dak - Burgemeester Haitsmalaan 7 - www.pluskinderopvang.nl - www.cbsdewel.nl 

Van 14:00 - 17:00 uur organiseren wij allemaal leuke activiteiten 
en is er ook een peuterspringkussen aanwezig. 
Kom gerust vrijblijvend een kijkje nemen! 
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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

Marktstraat 4
7941 KR  Meppel

Tel. 0522 23 01 73
www.birukai.nl

Jeannet Botter 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

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

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

INTEGER, DOELGERICHT EN DESKUNDIG  

AFGEWIKKELD VIA MEDIATION:

altijd scherp!

ECHTSCHEIDING | EINDE RELATIE?

STOTIJN 
notariaat & mediation
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BV NIJEVEEN
Prijzen voor Dionne Wink op Nederlands kampioenschap aangepast badminton
In Veenendaal werden op 21 april de kampioenschappen aangepast badmintongehou-
den. Dionne Wink van BV Nijeveen behaalde er goede resultaten. Er waren verschillende 
onderdelen: rollers, staanders, zitters en kleine mensen. Dionne behaalde de 1e prijs in 
het enkelspel categorie staand. Een heel goede prestatie. Bij het gemengd dubbel staand, 
speelde ze samen met Joshua Donker en ze behaalden de 3e plaats.

Clubkascampagne
Zaterdag 14 april werden de cheques uitgereikt aan de clubs die meededen 
aan de Rabobank clubkascampagne. Leden van de Rabobank konden stemmen 
uitbrengen op verschillende cubs. BV Nijeveen mocht een cheque ontvangen van 
481,95 euro. Heel hartelijk dank aan iedereen die hieraan heeft meegewerkt.

DUC toernooi Meppel
De Meppeler Meppers organiseerden 14 april het DUC toernooi in Meppel. Van 
BV Nijeveen waren er de volgende prijzen: In poule 1 behaalde Leonie Stoof de 
1e prijs. In poule 2 was de 2e prijs voor Jasmine de Wildt.

Paastoernooi Drachten
Op het paastoernooi in Drachten deden enkel jeugdleden mee met de volwas-
senen in de categorie 6. Het was een succes voor Eline Scheffer die op dit 2 
daagse toernooi de 1e prijs in de wacht sleepte bij het dames enkelspel. Een 
mooi debuut bij de volwassenen.

DPC toernooi Hoogeveen en Open Toernooi Arnhem
18 april gingen de jeugdleden van BV Nijeveen naar het DPC toernooi inHoogeveen. De volgende prijzen 
werden behaald: U11 enkel, 1e Nienke van Gasteren. U17 enkel, 2e Iris Bolding. U15 dubbel, 2e Laura Klok 
en Alinda Kroeze. U17 dubbel, 2e Iris Bolding en Isa Dambrink.
Ook op 18 april gingen enkele jeugdleden naar het open toernooi in Arnhem. In het dubbelspel U17 was 
de 1e prijs voor Jarne Oostenbrink. Ook in het enkelspel was de 1e plek voor Jarne. In het enkelspel U15 
een 1e prijs voor Eline Scheffer. Bij het dubbel U17 met Maaike Agtersmit en Eline ook de 1e prijs.

Maak kennis met het natuurvriendenhuis 

Het Hunehuis 
van het NIVON tijdens de 

OPEN DAG 
op zaterdag 5 mei 2018 van 10.00 tot 16.00 uur

www.hunehuis.nl 

Laat je rondleiden en ontdek wat ons moderne 

en duurzaam gebouwde vakantieverblijf 

op de Havelterberg, dat ook geschikt is voor 

familiebijeenkomsten, te bieden heeft. 

Er vinden verschillende activiteiten plaats en er 

is een informatiestand met de mogelijkheden 

voor vrijwilligerswerk.

Kom kennismaken en laat je verrassen!

Het adres: 
Hunebeddenweg 1
Darp
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WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN
5/6 mei Dokter Nijstad-Moes
10 mei Dokter Nijstad-Moes
12/13 mei Dokter Westerbeek

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 4, 7941 KR Meppel, tel. 0522 23 01 73. Behandeling volgens afspraak.

KLEINE NODENDIENST, 06 48 06 52 16. GEBRUIK DUOFIETS: 06 21 49 79 02

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

BALANS NATUURGENEESKUNDE, Ada Beenen, 0521 857003

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 en donderdag 
van 15.00 tot 18.00 uur; op deze uren tel. 06 47 57 64 67. Zie ook www.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!


