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telefoon 0522 255 449

De volgende Molen verschijnt op 22 december 2015.
Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk
dinsdag 15 december 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

DVN STOOT DE MEULEKIEKERS VAN DE TROON TIJDENS DE 5DE NIJEVEENSE KENNISQUIZ
In een afgeladen Schalle heeft 21 november de 5de Nijeveense Kennisquiz plaats gevonden. Waren er vorig
jaar 23 groepen die streden voor de beker en eeuwige roem, dit jaar waren er maar liefst 28 groepen die
de strijd met elkaar aangingen.
Wie opende in 1977 zwembad De Duker, waar in het lichaam bevindt zich het glasachtig lichaam, wat kost
een makreel bij Gerrits en De Boer, waar staat de afkorting KOZP voor, zijn zomaar een greep uit de 60
gestelde vragen die door de showmaster Bert Lucas op prachtige wijze aan elkaar gepraat werden.
Na elke 20 vragen werd er een pauze ingelast, waarbij de jury de gelegenheid werd gegeven de antwoorden
na te kijken. Hierna werden de 20 vragen met de juiste antwoorden doorgenomen. De hilariteit was groot,
de “o ja natuurlijk” of “aah...bijna goed” was niet van de lucht. Na elke ronde werd er een tussenstand
gegeven, waaruit bleek dat het zeer gelijk op ging.
Er ging een zucht van opluchting door de zaal toen bekend werd gemaakt dat “De Meulekiekers” dit jaar
een gedeelde tweede plaats behaald hebben met “Groep Zonder Naam”.
Dit betekende dat er een nieuwe groep is die er met de beker en de eeuwige roem vandoor gegaan is.
De winnaar van dit jaar is DVN met 41 punten!
De volledige eindstand is als het volgt:
Plaats Naam			Punten
1
DVN			41
2
De Meulekiekers 40
Groep zonder Naam
40
3
Brandjes		 39
4
IQ			37
5
Oranjevereniging
36
Barodij			36
6
Vrouwen van nu		
35
De Feestbeesten		35
7
Bestuur De Schalle
33
Als je maar gein hebt
33
8
WIN			32
Jeugdbestuur SVN
32
De Veenkers		32

9
10
11
12
13
14
15
16

De Onbekenden		32
Van alle markten thuis 31
Dubbel Blok		31
Willie Wortel		
30
WTC Nije Rieders		
29
Geen idee		29
T.O.G.			28
Vijf tegen één		
28
Jeugd van Vroeger
27
Tissues			26
Survival			26
Komt wel goed		
25
Eindelijk Bijker ook
22
Passage			22

Als u kiest voor vakmanschap!

Lute

Bijker Bouw
lutebijkerbouw@live.nl

05 22 49 20 19
06 50 20 40 08

Energieweg 13
7948 NT Nijeveen
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DE MOLEN
Marktstraat 4a
7941 KR Meppel
Tel. 06-16 932 635
www.birukai.nl
Tel. 06 543 720 73

Ook voor volledige voetverzorging bij u thuis!

Jeannet Botter

Medisch pedicure

KERSTNACHTDIENST
Kom allen te samen op 24 december want dan is er een kerstnachtdienst.
Deze S.O.W. dienst is in de Gereformeerde kerk te Nijeveen. De kerstnachtdienst begint om 22.00 uur
Het thema van deze dienst is: Wanneer er met Kerst geen liefde is, is Kerst-mis.
De dienst zal een feest van herkenning zijn door het zingen van veel bekende Kerstliederen.
Met muzikale begeleiding van orgel piano en trompet, dus een dienst waar je gewoon bij moet zijn.
De voorganger van deze dienst is ds. J. Stap.
Er is muzikale medewerking van:
Trompet: Bart-Jan Winters, Robbert Winters. Piano: René Kolsters. Orgel: Hidde Visser.
U bent allemaal van harte welkom in deze dienst.

SCHENKINGEN DOEN?

altijd scherp!
ZORG ERVOOR DAT ALLES
PERFECT IS GEREGELD:
T: de Wijk 0522 - 440 473

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

info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl
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URZO
WONINGINRICHTING
Damesmode
Slaapcomfort
PROJECTINRICHTING
Bedrijfskleding

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECTSTOFFERING

Kruisstraat
6
Regenkleding
7941 AN
Meppel
Huishoudtextiel
ingang
tel.Noteboomstraat
05220 - 61022
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

ENQUÊTE WONEN - VERLENGDE REACTIETIJD
Als onderdeel van de dorpsvisie Nijeveen is de dorpsvereniging bezig met een onderzoek naar de woonwensen van de inwoners van Nijeveen. Wij horen graag uw mening! Om meer mensen de gelegenheid te
geven om te reageren is de reactietermijn verlengd tot de Kerst.
Deze enquête is gericht op Nijeveners van 55 jaar of ouder, maar u mag de enquête ook invullen als u niet
aan deze voorwaarden voldoet.
Invullen kan op www.watwilnijeveen.nl of neem een enquêteformulier mee bij de Coop, Schalle of Tankstation Nijeveen en lever deze uiterlijk 24 december a.s. in.
Met vriendelijke groet,
Casper Veen
Voorzitter Dorpsvereniging Nijeveen
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Schoonheidsinstituut
Acne behandelingen
Massages
Zonnestudio

Kwekerij, hoveniersbedrijf en tuincentrum

BERT
VISSCHER

IPL ontharing
Elektrisch ontharen
Huidverbetering
Bijouterie

Kolderveen 21 7948 NG Nijeveen Tel. 0522-491853

SPECIALE DECEMBER (CADEAU) TIP:
Een heerlijke gezichtsbehandeling
met als extra een speciaal masker
van BeautyFace, bv het gouden
masker...
Dit masker kost nu slechts € 7,50

We hebben
weer volop

(normaal € 12,50).

Gezichtsbehandelingen zijn
verkrijgbaar vanaf € 50,-

KERSTBOMEN

Wij hebben ook CADEAUBONNEN….
En.. MOOIE cadeautjes, vanaf € 2,50…

www.bertvisschervof.com
Dorpsstraat 16, Nijeveen ~ Telefoon 0522 – 49 23 15
Website: www.beau-nette.nl ~ E-mail: info@beau-nette.nl

KAARTVERKOOP WAKKER NIJEVEEN 18 DECEMBER
Vrijdag 18 december vanaf 19 uur vindt de kaartverkoop plaats voor de 2015 voorstelling van Wakker Nijeveen met de titel Wark aan de Winkel. Plaats van handeling is de SVN kantine. Traditioneel zal zich weer
een lange rij wachtenden vormen, maar ze hoeven zich niet te vervelen. Muziekvereniging Euphonia zal een
concert geven, R&K zal present zijn met een spectaculaire vuurwerkshow en vele Nijeveense verenigingen
presenteren zichzelf en hun koopwaar op een gezellige kerstmarkt.
De voorstellingen van Wakker Nijeveen zijn op 29 en 30 december in de Schalle. Per avond zal om 19.30
en om 21.30 een voorstelling zijn. De middagvoorstelling van 29 december om 14.30 is voor de senioren.

Heeft u een kunstgebit en uw
eigen risico verbruikt dit jaar?
Maak dan nog in 2015 een afspraak voor
een offerte voor uw nieuwe gebitsprothese

info@marcemmink.nl - 0522-241145 - Meppel

Wanneer u in 2015 een nieuw kunstgebit aanschaft,
ontvangt u ook in 2015 de declaratie.
Dus geen eigen risico in 2016

De specialist voor
uw kunstgebit
● aandacht voor de
patiënt
● gratis beoordeling
en advies
● gebitsreparatie
snelservice
● vervaardiging in
eigen laboratorium
● geen wachtlijst

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

Koedijkslanden

WWW.MARCEMMINK.NL

GRATIS

beoordeling en
advies voor
een nieuw
kunstgebit

MEPPEL:
Rembrandtlaan 35 T. 0522 - 474 877
DEDEMSVAART: Latyrusstraat 14
T. 0523 - 614 274
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Uw testament up to date?
Doe de GRATIS test!
Ga naar testamenttest.nl
maak een vrijblijvende en kosteloze afspraak

Stationsweg 54 - Meppel | T (0522) 25 27 21 | info@lever.nl

OPBRENGST NSGK-COLLECTE NIJEVEEN
Van 16 tot en met 21 november hebben vrijwilligers in Nijeveen gecollecteerd voor NSGK (Nederlandse
Stichting voor het Gehandicapte Kind). 24 collectanten zijn langs de deuren gegaan en hebben bijna 915
euro opgehaald. NSGK bedankt alle collectanten en alle gevers hartelijk voor hun geweldige bijdrage!
Met dit geld helpt NSGK kinderen en jongeren met een handicap in heel Nederland om mee te kunnen
doen in de samenleving, bijvoorbeeld met toegankelijke speeltuinen. De meeste speeltuinen in Nederland
zijn ontoegankelijk voor kinderen met een handicap. Zij raken daardoor vaak in een isolement. NSGK past
speeltuinen aan, zodat kinderen met en zonder handicap er samen kunnen spelen.
Wilt u volgend jaar ook collecteren, dan kunt u contact opnemen met uw regio-coördinator, telefoon
06-52598762 of email rrozema@nsgk.nl Heeft u geen collectant aan de deur gehad maar wilt u toch nog
een bijdrage overmaken? Dat kan via giro 552000 van NSGK te Amsterdam, of met een online donatie via
www.nsgk.nl.

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!
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VROUWEN VAN NU AFD. NIJEVEEN
Bijeenkomst op donderdag 19 november 2015
Roelie heet iedereen hartelijk welkom en ook onze gast mevr. Hermien Tieks.
Het programma wordt gewijzigd want Hermien heeft dienst en moet voor tienen terug zijn en ze kan ook
opgeroepen worden. Ze is nl. politieagente drugshond begeleider. Ze zijn samen opgeleid tot drugszoekenden. Eerst vertelde ze een beetje over haar zelf, ze komt uit Groningen en wilde altijd al bij de politie.
Dat gebeurde dus ook en heeft haar opleiding in Rotterdam gedaan. En zit nu in Overijssel.
Daarna vroeg ze wie er drugs in de zak wilde hebben om later door de hond opgespoord te worden, Riekie
Lotterman bood zich daar voor aan.
Een hond heeft vele reukcellen en wordt daar ook goed op getraind.
Want je hebt veel soorten drugs waaronder heroïne en cocaïne, dat is de duurste.
En dan nog amfetamine, synthetische drugs, partydrugs noemen ze dat ook wel.
Meestal worden jonge Mechelse herders hiervoor opgeleid. Begeleider en hond moeten regelmatig in
training om goed alert te blijven.
Later kwam de hond in de zaal, hij moest erg snuffelen en zoeken maar hij vond de drugs wel.
Daarna werd Hermien en hond bedankt en ging Roelie verder met het huishoudelijke gedeelte.
Ze wenst iedereen wel thuis en tot de kerstavond op 17 december.

SINTERKLAASSPELEN NIJEVEEN
Stichting welzijn ouderen heeft voor de eerste maal sinterklaasspelen georganiseerd in de Schalle. Er kon
worden geschoten, gesjoeld, blik gegooid en aan het rad van avontuur worden meegedaan. Bovendien
had het bestuur gezorgd voor een grabbelton met kleine prijsjes voor de kinderen. Iedere bezoeker kon
voor een klein bedrag deelnemen aan de activiteiten en hierbij per ronde een lekkere prijs van onze warme
bakker winnen.
Helaas moeten we zeggen dat de belangstelling is tegengevallen en het bestuur met veel lekkere dingen
bleef zitten. In het bestuur is toen het besluit genomen al dit lekkers aan de voedselbank te schenken. Ook
de prijsjes welke nog in de grabbelton waren achtergebleven zijn naar deze instelling gegaan.

GROEP 7 VAN DE WEL BOUWT AAN DE TOEKOMST
Jos Kok, initiatiefnemer 3D Kanjers en 3DKanjers coach, verrichtte woensdagmorgen 2 december in groep
7 van cbs De Wel, de “kick-off” van het 3D-kanjers project.
Het project houdt kortgezegd in, dat de leerlingen een 3D printer gaan bouwen en beheren.
Vanuit verschillende perspectieven is het starten van een 3D-project heel waardevol voor leerlingen op een
basisschool. Met de 3D-printer is het mogelijk om de essentie van techniek en de werking ervan al lerend te
ontdekken. Ook het ontwerpen van objecten is een wezenlijk onderdeel van dit project. Leerlingen gaan
fantaseren, bedenken, ontwerpen, voorbereiden, bouwen, testen en gebruiken.
Jos Kok liet in een kringgesprek de verschillende toepassingen van een 3D-printer zien. En als klap op de
vuurpijl werd een printer gedemonstreerd. Met de bouw van de 3D-printer wordt na de kerstvakantie
begonnen.
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VRIJDAG 18 DECEMBER 2015 VAN 18.30 TOT 21.00 UUR
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DECEMBER
IN NIJEVEEN

VRIJDAG 18 DECEMBER 2015

SPORTPARK TUSSENBOERSLANDEN SVN’69
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KERSTCONCERT
VAN 19.00-19.30 EN 20.00-20.30 UUR

DEELNEMENDE VERENIGINGEN:

Kerstmarkt voetbal/Molen.indd 1

27-11-15 10:17
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Klussenbedrijf

H.W. Hopman

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.

Voor al uw (ver)bouwklussen
binnens- en
buitenshuis
Voor al uw (ver) bouwklussen
binnen
en buitens huis
Timmerwerk – Tegelwerk – Stucwerk

Bel voor een vrijblijvende offerte
Timmerwerk
| Tegelwerk | Stucwerk

Herwin Hopman Nijeveensebovenboer 4
7948 LG Nijeveen
tel 06 – 2158 1981

Bel voor een vrijblijvende offerte

Herwin Hopman
Nijeveensebovenboer 4 | 7948 LG Nijeveen
Tel. 06 - 2158 1981

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.

www.klussenbedrijf-hwhopman.nl

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

www.joshulstimmerwerken.nl

Agenda
8 dec.
De Molen nr. 23
11 dec.
Kerstconcert T.O.G. - Geref. kerk, Dorpsstraat - 20.00 uur
12 dec.
DOS’46 1 - PKC/SWKGroep 1 - Sporthal de Eendracht - 20.00 uur
14 dec.
Zwemmen bij kaarslicht - Zwembad de Duker
16 dec.
Passage kerstviering, broodmaaltijd en zanggroep Stil uit Vollenhove - De Schalle - 18.00 uur
16 dec.
Klaverjassen en jokeren - Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
17 dec.
Vrouwen van Nu; kerstavond - De Schalle - 19.00 uur
22 dec.
De Molen nr. 24
23 dec.
Feestelijke prijsuitreiking mooiste kerstboom - De Schalle - 19.00 uur
24 dec.
Kerstnachtdienst - Geref. kerk Nijeveen - 22.00 uur
24, 30 en 31 dec. Beau-nette gesloten
29, 30 dec. Wakker Nijeveen - De Schalle - 19.30 en 21.30 uur
2016
9 jan.
DOS’46 1 - KZ/Hiltex 1 - Sporthal de Eendracht - 20.00 uur
11 jan.
Voorverkoop voorstelling De Costa - De Schalle - 19.00-20.30 uur
13 jan.
Klaverjassen en jokeren - Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
16 jan.
Dagmarathon klaverjassen en jokeren – Supportersvereniging SVN’69 – aanvang 09.30 uur
20 jan.
Passage, jaarvergadering, verzorgd door het bestuur - De Schalle - 20.00 uur
21 jan.
Vrouwen van Nu ledenavond, Jaarvergadering - De Schalle - 20.00 uur
22-23 jan. Voorstelling Da Costa - De Schalle - 20.00 uur
23 jan.
DOS’46 1 - Dalto/BNApp.nl 1 - Sporthal de Eendracht - 20.00 uur
27 jan.
Klaverjassen en jokeren - Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
30 jan.
SVN’69 1-ONR 1 - 14.30 uur
30 jan.
Bingo - Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
10 feb.
Klaverjassen en jokeren - Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
14 feb.
MTB clinic senioren Teckelenburg Duitsland
Elke dinsdag
Koersbal - De Schalle - 13.30 uur
		
Klaverjassen en jokeren, georganiseerd door Welzijn Ouderen - biljartzaal De Schalle
Elke woensdag 55+gymnastiek - Dorpshuis De Schalle - 10.30-11.15 uur
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LAURA NIJHUIS 2E PLAATS IN DAMES DUBBEL OP RSK!
In het weekend van 21 en 22 november werden de regionale senioren kampioenschappen (RSK), gespeeld
in Drachten. In totaal deden 143 spelers uit regio Noord mee in de verschillende categorieën (1, 4, 6 en 8).
Vanuit BV Nijeveen hebben 11 spelers meegespeeld:
1. Sebastian van der Kamp
2. Laura Nijhuis
3. Jelke Take
4. Ronald Busscher
5. Esmé Piso
6. Bjorn Schutte
7. Gijs Polmans
8. Ruud Polmans
9. Naomi Bijker
10. Romi van der Linde
11. Jorine van Gasteren (helaas geblesseerd dit weekend)
Het RSK, wat een kampioenschap voor senioren is, was voor de meeste jeugdige spelers een hele uitdaging.
Een goede ervaring en oefening voor de toekomst. Alle Nijeveners hebben deelgenomen in categorie 6 en
er zijn een behoorlijk aantal winstpartijen te melden:
Gijs, Ruud en Bjorn wonnen alle drie 1 enkel.
Het dubbel Bjorn en Jelke en het dubbel Ronald en Sebastian wonnen 1 partij.
Laura en Lu Zangh (BC GO) waren afgelopen weekend het meest succesvolle koppel. Ze bereikten de finale
in het damesdubbel welke ze helaas verloren in 3 games: 21-13 11-21 10-21. Ze konden een welverdiende
tweede prijs in ontvangst nemen!

Nijverheidsweg 10
7948 NE Nijeveen

tel. (0522) 49 26 80
fax (0522) 49 26 74

info@kroesnijeveen.nl
www.kroesnijeveen.nl

Ervaar de ‘Kroes Experience’ op www.kroesnijeveen.nl
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onze merken

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

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

sportieve mode voor mannen en vrouwen!
Piet Soerplein 5 | Havelte | zmode.nl

Ontwerp en opmaak

Huisstijl drukwerk

Digitaal printen

Gepersonaliseerd drukwerk

XXL printen

Promotioneel drukwerk

Fullcolour drukwerk

Familiedrukwerk

Noteboomstraat 68
7941 XA Meppel

T 0522 255 449
E drukkerij@kleen.nl

www.kleen.nl

HELP ONS DE KERSTBOOM VULLEN (VOOR HET GOEDE DOEL)!
Helpen jullie ons de kerstboom voor de voedselbank te vullen? Wij als buurtvereniging Oosteinde willen dit
jaar weer onze kerstboom voor een goed doel “versieren”. Ons plan is om iedereen in onze buurt - maar
ook uit heel Nijeveen - op te roepen om lang houdbare producten in te leveren voor de voedselbank. Er
staat een kist onder de kerstboom waar je de spullen in kan doen. Voor elk ingeleverd product hangen we
een symbolische kerstbal in de boom. Zo hopen we in de weken voor kerst een rijk gevulde boom te hebben en heel veel goederen naar de voedselbank te kunnen brengen.
In Nijeveen is de familie van Gasteren een vast inleverpunt voor de voedselbank. Natuurlijk hebben we onze
actie met hun afgestemd en zullen ze ons helpen met het inleveren van de producten.
Het lijkt ons heerlijk om gezamenlijk met iedereen onze boom steeds rijker aan kerstballen te zien worden.
Vanaf 9 december staat onze kerstboom.
Helpt u ons mee?
Met warme winterse groet, Buurtvereniging Oosteinde

“Laten we voor het nieuwe jaar
de lat zo hoog leggen
dat we er vlot onderdoor kunnen”
Bij Faber Adviseurs blijft u - ook in 2016 verzekerd van onze vertrouwde dienstverlening!

Nijverheidsweg 15 7948 NE Nijeveen Tel. 0522-490094 Postbus 126 7940 AC Meppel www.faberadviseurs.nl
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Uw adres voor:

ÉÉN MERK, RUIME KEUS!

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

SHOVELS

VERREIKERS

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!

Gegarandeerd
Kolderveen 50, 7948 NK NIJEVEEN
de beste
M 06 54 93 76 21 T 0522 49 13 78 F 0522 49 28 47
onderhoudsE info@loonbedrijf-altena.nl
specialisten
voor uw huis!
Gegarandeerd
de beste
Voor uw schilder- en onderhoudswerk zijn wij als AFerkend bedrijf de besteonderhoudskeuze. Als gekwalificeerde
onderhoudsspecialist werken wij als enige volgens de
garanties en leveringsvoorwaarden overeengekomen met
specialisten
de Consumentenbond en Vereniging
Eigen Huis. Zo bent
u gegarandeerd van het beste resultaat. Met permanent
voor
uw huis!
klantentevredenheidsonderzoek
en periodieke
technische

4-WIELBESTURING OF
KNIKBESTURING

Schildersbedrijf

J. Oedzes

Hier kan uw naam staan.

Binnenveen 1, 7948 DB Nijeeen, tel. 491257

Gegarandeerd AF

Daar kunt u blind op vertrouwen.

IN COMBINATIE MET

Doe mee aan ons klantentevredenheidsonderzoek en maak kans op een jaarabonnement van een woonblad naar keuze!

Voor meer informatie neem vrijblijvend contact op!
Johan Mark de Boer
| 06 20 07 54 37
Mark Gorte
| 06 17 10 93 95

De AF-Erkenningsregeling is een initiatief van FOSAG - Ondernemersorganisatie
schilders-, onderhouds-, metaalconserverings- en glasbranche.

BARELDS

SCHILDERWERKEN
Hier
kan uw naam staan.

www.evenhuis.nl
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Doe mee aan ons klantentevredenheidsonderzoek en maak kans op een jaarabonnement van een woonblad naar keuze!

Rooie Donders, Dok architecten.

Voor uw schilder- en onderhoudswerk zijn wij als AFerkend bedrijf
de beste keuze.
Gegarandeerd
AF Als gekwalificeerde
onderhoudsspecialist werken wij als enige volgens de
Daar
kunt
u
bli
n
d
op
vertrouwen.
garanties en leveringsvoorwaarden overeengekomen met
de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis. Zo bent
AF-Erkenningsregeling is een initiatief van FOSAG - Ondernemersorganisatie
uDegegarandeerd
van het beste resultaat. Met permanent
schilders-, onderhouds-, metaalconserverings- en glasbranche.
klantentevredenheidsonderzoek en periodieke technische
inspecties wordt onze kwaliteit constant onder controle
gehouden! www.af-erkend.nl - 0800-0231412

JCB
DAAR KUN JE MEER MEE!

Rooie Donders, Dok architecten.

inspecties wordt onze kwaliteit constant onder controle
gehouden! www.af-erkend.nl - 0800-0231412

DE MOLEN

GAS - WATER - ELEKTRA - ZINKWERKEN VERWARMING
ZONNEPANELEN - BEVEILIGING SYSTEMEN
ZONNESTROOMBOILERS
GECERTIFICEERD
INSTALLATEUR

Wilhelminastraat 8 | 7948 AR | Nijeveen | tel: 0522 850 254
mob. 06-51646493 | www.faberit.nl | henri@faberit.nl

Autobedrijf

MAtter Meppel

Facials
Manicure
Pedicure

Renault en Dacia dealer

Massage

voor Meppel e.o.

Visagie
Waxen

Blankenstein 500
7943 PA Meppel

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

tel. 0522-240001

tel. 0522-253292

www.MatteRMeppel.nl
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“ik was
verdrietig
en nu blij”
meisje 7 jaar

kindercoachsusanne.nl ikleerlerenmeppel.nl
of bel ons op 06 10720559

Weidelint 46 Nijeveen

KINDERCOACH ADV 85x123 de molen nijeveen ZW serie.indd 4

26-11-15 11:03

DIPLOMA ZWEMMEN C BIJ SPORTCENTRUM R. V.D .VEEN
Water, het leukste speelgoed dat er is! Dit motto staat centraal bij zwembad de Duker te Nijeveen. Al vanaf
zeer jonge leeftijd groeien ze op met water. Ze leren de gevaren ervan kennen, maar beleven vooral heel
veel plezier in het water.
Als u het beste voor uw kind wilt is het belangrijk dat hij of zij onder professionele en deskundige begeleiding zwemles kan volgen. In Nederland kan uw kind niet vroeg genoeg beginnen met watergewenning
en zwemles. Doorstromen of instromen op elk niveau is altijd mogelijk.
Het begin van de lessenreeks staat in het teken van het watervrij maken. Wij gaan snel over tot het drijven
plus de beenslag. Vervolgens, wanneer de beenslag goed is, gaan we verder met de armslag en de combinatie. Wanneer deze voldoende is, zal de nadruk liggen op de conditie en het uithoudingsvermogen en
wordt er naar het A -diploma toegewerkt.
Bij ons leert iedereen ongeacht hun leeftijd zwemmen voor het zwem-ABC. Ook bieden wij u of uw kind
na het behalen van het C -diploma de mogelijkheid om verder te gaan met de daaropvolgende diploma’s,
zoals de Zwemvaardigheids diploma’s. Een andere mogelijkheid is uw zwemslag of conditie te verbeteren.
In de toekomst zullen wij uitbreiden tot meerdere activiteiten in het water.
De kinderen, maar ook volwassenen krijgen les van bevoegde instructeurs, met ruime ervaring die zich goed kunnen inleven in de
specifieke behoeftes van elke leerling.
Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen in staat is om in één keer af
te zwemmen voor het zwemdiploma.
De volgende kinderen afgezwommen:
Voor C: Malenthe Jansen, Robine Lubbinge, Jelte Oord, Rick Oosterveen, Jogchum Snoek, Emmelie Bakker, Chloé Elzen, Jedidja Menkveld, Lisa Oosterhuis, Gaby de Haan, Maren Oeben en Daniël Geerts
Voor meer informatie over de zwemlessen kunt u bellen: 0522492383 of 0522-491934.
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BESTELLIJST OLIEBOLLEN
oliebollen naturel
oliebollen met krenten
appel/kaneel bollen

€ 0.70
€ 0.75
€ 0.80

per stuk
per stuk
per stuk

BESTELLIJST

(bij bestelling graag direct afrekenen)
………………..

Oliebollen naturel

€………………..

………………..

Oliebollen met krenten

€………………..

………………..

Appel/kaneel bollen

€………………..
Totaal €……… , ………..

Naam:

…………………………………………………………………………..

Adres:

…………………………………………………………………………..

Tel.nr.

…………………………………………………………………………..

Wordt bezorgd op 31 december door muziekvereniging Euphonia.

Cafetaria/Lunchroom De Koedijk
Rembrandtplein 75
Meppel
0522-254724.
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NIJEVEEN ZONDER MUZIEKVERENIGING EUPHONIA IS ALS……
December zonder oliebollenconference van Wakker Nijeveen en
Oud en Nieuw zonder oliebollen en appelflappen
Muziek verbindt, Euphonia verbindt
Genieten van warme klanken
Op 18 december tussen 19.00 en 20.30 uur tijdens de kaartverkoop van de oliebollenconference van Wakker
Nijeveen geeft het harmonieorkest van Euphonia een kerstconcert.
U bent van harte uitgenodigd om te komen luisteren bij de kantine van SVN in Nijeveen.
Oliebollen en appelflappen proeven
Om alvast in de stemming te komen voor Oud en Nieuw en om de kas van Euphonia te spekken, verkopen
leden van de slagwerkgroep van Euphonia die avond proefpakketjes met oliebollen en appelflappen. Een
pakketje kost 5,-- en bestaat uit: 3 appelflappen, 3 oliebollen naturel en 3 oliebollen met krent.
Steun muziekvereniging Euphonia!
Bestel 18 december meteen bij Euphonia uw oliebollen en appelflappen voor Oud en Nieuw. De oliebollen
en appelflappen worden gebakken door Cafetaria/Lunchroom De Koedijk van Harry en Monique Schiphorst
uit Nijeveen. Een deel van de opbrengst komt ten goede aan muziekvereniging Euphonia.
Oliebollen en appelflappen bestellen
Bestellen kan op twee manieren:
- Vul uw bestelformulier 18 december meteen in bij de kraam van Euphonia. U betaalt direct met geld of
via pin.
- Lever uw bestelformulier samen met het geld voor 27 december in bij één van de leden van muziekvereniging Euphonia.
Uw bestelling vers thuisbezorgd
Uw vers gebakken bestelling wordt 31 december door een lid van Euphonia bij u thuis afgeleverd.
Op deze manier zit u met Oud en Nieuw niet zonder oliebollen en appelflappen en steunt u onze vereniging.
Alvast hartelijk dank voor uw komst en uw bestelling!
Muziekvereniging Euphonia

BIBLIOTHEEK NIJEVEEN NAAR DE SCHALLE
Vanaf donderdag 3 december is bibliotheek Nijeveen gehuisvest in Dorpshuis De Schalle.
Maandag 30 november is de laatste openingsdag op de locatie aan het Binnenveen.
In de Schalle wordt in samenwerking met en op initiatief van de Bibliotheek, Stichting WelzijnMensenwerk
en het Dorpshuis zelf een servicepunt ingericht. Naast de uitleen van boeken, zullen er ook diverse activiteiten georganiseerd worden, zoals lezingen, een Ipad-cafe, spreekuur van St. WelzijnMensenwerk, enz.
Ook op de nieuwe locatie blijft het mogelijk de hele collectie van bibliotheken in Drenthe als bibliotheeklid
te reserveren en kosteloos naar Nijeveen te laten komen. Alle bibliotheekmaterialen kunnen ook in De
Schalle ingeleverd worden.
Naast het ophalen en terugbrengen van materialen, zal er een collectie (actuele) boeken van de bibliotheek staan.
In de ruimte van het servicepunt is tevens een leestafel en ruimte voor ontmoeting.
De openingstijden van het servicepunt worden: dinsdag van 15.00-19.00 uur en donderdag van 15.00-17.30 uur.

OPBRENGST COLLECTE ALZHEIMER NEDERLAND
De collecte van Alzheimer Nederland heeft in Nijeveen de week van 9 t/m 14 november € 1.213,22 opgebracht. De organisatie, Jannie Strijker en Betsy Wamsteeker bedanken hiervoor alle gevers en collectanten.
“Samen gaan we de strijd aan, voor een toekomst zonder dementie”.
303 26 61, collecte@alzheimer-nederland.nl.
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4 Twee-onder-één-kapwoningen De Pleinen
en 8 Rijwoningen vanaf € 149.500,- v.o.n. Nijeveen

ontwikkeling

Danninge Erve Zuid II
informatie en verkoop

Putstoel 4, Meppel
0522 – 25 24 12
www.boelensjorritsma.nl

Energiezuinig! Op alle woningen worden PV cellen aangebracht.

Nijeveen De Pleinen
www.meppelwoont.nl

KERSTCONCERT T.O.G. NIJEVEEN OP VRIJDAG 11 DECEMBER
Op vrijdag 11 december geeft T.O.G. weer haar traditionele kerstconcert, in de Gereformeerde kerk aan de
Dorpsstraat 7 te Nijeveen. Aanvang 20.00 uur.
Onze dirigent Bert Gelderman uit Zalk heeft met ons weer veel nieuwe Engelse-, en Nederlandstalige
kerstliederen ingestudeerd.
Dit jaar verleent Christelijk Mannenkoor Meppel, o.l.v. dirigent Johan L. Rodenhuis haar medewerking aan
dit concert. Wij worden muzikaal ondersteund door Wim Kanis, en Ruth Pos op orgel en piano.
GEEN TOEGANGSKAARTEN - Dit jaar zullen wij geen kaartverkoop houden, maar aan het eind van het
kerstconcert een schaalcollecte houden.
Het belooft weer een bijzonder concert te worden, met prachtige, herkenbare melodielijnen en veel Nederlands gezongen liederen. T.O.G. nodigt u dan ook van harte uit om op deze sfeervolle avond aanwezig
te zijn.
Kijk voor meer info op www.tognijeveen.nl.

SOKKEN BREIEN
Yeeeh!!! Het wordt kouder, tijd voor warme sokken. Ik brei sokken, gewone of met ajour! U ook? Jazeker,
er wordt al heel wat sokkenwol opgehaald bij mij in mijn atelier. Met bijbehorende verhalen over wie de
gelukkige drager wordt, waarom het zo fijn is dat die persoon de sokken aan heeft en bijvoorbeeld waarom
deze kleur gekozen is. Sokken breien is weer helemaal hip. Mijn oma breidde vroeger mijn sokken en altijd
was het weer een groot geluk om met een paar nieuwe sokken naar huis te fietsen. Nadat mijn oma er
niet meer was, heb ik ze nog lang met veel plezier gedragen. Totdat ze versleten raakten. Jaren hebben
ze in de kast gelegen, totdat ik ze zelf ging breien. Na allerlei sokken uit de winkel ben ik nu toch wel erg
verknocht aan mijn gebreide sokken. Heerlijk, ik heb zelfs de schoenen een maat groter zodat ik niet hoef
te wisselen van sokken als ik de deur uitga. Zelfs op vakantie draag ik ze in de bergwandelschoenen (ze zijn
wat stroever dus meer grip). Of in de slaapzak om weer warme voeten te krijgen. Nooit gedacht dat ik nog
eens met zoveel plezier sokkenwol zou verkopen. En je kunt zoveel meer met sokkenwol. Warme zachte
kleurrijke plaids over de bank, babydekentjes, omslagdoeken, fair isle truien noem maar op. Vind je het leuk
om gezellig samen te breien bij de warme kachel met een kopje thee of koffie en zelfgebakken lekkers? Dat
kan bij mij in de Serre. Vet relaxed! Meer informatie kun je vinden op www.atelierann52.nl of op facebook.
Wie weet tot ziens! Elke dinsdagavond van 19:00 - 21:00 en elke woensdagmiddag van 14:00-16:00 uur of
op afspraak. Verkoop van garens voor het breien of haken of op afspraak!
Anneke Bouwknegt Atelier/garenwinkel
Het Nieveen 52, 7948CJ, Nijeveen 06 24323792 wolviltstudio.blogspot.nl

Volg De Molen op Facebook
www.facebook/demolen.nijeveen
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Wie versiert de mooiste
kerstboom van 2015!
Hallo allemaal!

Dit jaar hebben we al 21 DEELNEMENDE STRATEN!
Op ZATERDAG 19 DECEMBER worden deze beoordeeld
door een vakkundige jury.
Dit zal bij daglicht en in het donker worden gedaan.

Een mooie reden om ook even een rondje door ons mooie dorp te maken!
De deelnemende straten zijn:
Polderstraat, Merelstraat, Weidelint, IJs- en skeelerclub, Nijverheidsweg, Scheerweide,
Veurdele Noord, De Hilde, SVN’69, Nijeveense Bovenboer, Kolderveen, Lijsterstraat,
Leeuwerikstraat, Dorpstraat Oostende, Baanderhoek, Kolderveensebovenboer,
Dr. van den Bergstraat, De Hilde tot aan het fietspad, De Hilde, De Veurdele Zuid-Oost,
Dorpstraat van kerk tot spoor.

Op WOENSDAG 23 DECEMBER om 19.00 uur
is de FEESTELIJKE PRIJSUITREIKING
in Dorpshuis de Schalle.
adv KERSTBOMEN actie 201512-v2.indd 1

02-12-15 10:39

GROOT ONDERHOUD EN SLOOP AAN DE BURG. WEIMALAAN EN JULIANASTRAAT IN NIJEVEEN

Eindelijk duidelijkheid voor de bewoners
Donderdagavond 3 december zijn de bewoners van 20 woningen aan de Julianastraat en 8 woningen
aan de Burgemeester Weimalaan in Nijeveen tijdens een bewonersavond geïnformeerd over de toekomst
van hun woning. De 20 huurwoningen aan de Julianastraat worden gesloopt en bij de 8 woningen aan
de Burgemeester Weimalaan gaat Actium groot onderhoud uitvoeren.
De bewoners zijn blij dat er nu eindelijk duidelijkheid is over wat er met hun woning gaat gebeuren. Het
voortraject heeft frustrerend lang geduurd voor de bewoners, omdat lang gekoerst is op groot onderhoud
aan alle 28 woningen. Na nieuwe onderzoeken bleken de kosten echter hoger uit te vallen dan gedacht.
Daarom is uiteindelijk voor 20 woningen toch gekozen voor sloop.
Sociaal statuut voor de bewoners van de te slopen woningen
Op 14 en 16 december krijgen de 20 bewoners van de te slopen woningen een huisbezoek van een medewerker van Actium om de planning toe te lichten, de woonwensen te inventariseren en het sociaal statuut
toe te lichten. In het sociaal statuut zijn de rechten van de bewoners vastgelegd, zoals de urgentie bij het
vinden van een nieuwe woning, de garantie om terug te keren naar de nieuwbouw en een verhuiskostenvergoeding. De verhuizing van alle 20 bewoners naar een vervangende woning duurt in principe een
jaar. Vanwege de krapte op de woningmarkt, neemt Actium hier indien nodig meer tijd voor.
Groot onderhoud
In januari worden de bewoners van de overige 8 woningen nader geïnformeerd over het groot onderhoud
aan hun woning. De woningen worden voorzien van een nieuwe keuken, badkamer en toilet. Met isolerende werkzaamheden en het plaatsen van zonnepanelen op het dak, worden de woningen aanzienlijk
energiezuiniger gemaakt. De werkzaamheden gaan in maart van start en worden voor het eind van 2016
opgeleverd. De woningen zijn dan weer helemaal bij de tijd, en voorzien van energielabel B.
Zodra de huidige bewoners aan de Julianastraat zijn verhuisd naar een nieuwe woning, worden de te
slopen woningen tijdelijk verhuurd op basis van de Leegstandswet. Zo houden we de buurt levendig
en anticiperen we op de grote behoefte aan (tijdelijke) woonruimte in de markt. Nu het sloopbesluit is
genomen, kan Actium zich richten op de ontwikkeling van de nieuwbouw. De komende periode wordt
tevens een aanvullende Flora en Fauna onderzoek uitgevoerd, naar de aanwezigheid van beschermde
diersoorten, zoals vleermuizen en zwaluwen.
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VOOR IEDEREEN DIE ZWEMMEN LEUK VINDT
Het is weer bijna kerst en daarom heeft zwemclub ‘De Veenkers’ weer een avondje zwemmen bij kaarslicht
voor jullie georganiseerd in zwembad ‘de Duker’ te Nijeveen.
De datum is maandag 14 december.
Je moet wel een A- en B-zwemdiploma hebben om mee te mogen zwemmen.
Groep 3 tot en met 6			
18.15 – 19.15 uur
Groep 7/8 en oudere kinderen		
19.20 – 20.20 uur
Volwassenen				
20.25 – 21.25 uur
Leden van De Veenkers mogen gratis zwemmen, voor niet leden kost het € 2,50.
Natuurlijk mag je vriendjes, vriendinnetjes, broertjes of zusjes meenemen.
Na afloop is er gratis warme chocolademelk, glühwein en een lekker koekje.
Wij hopen jullie allemaal te zien op maandag 14 december. In januari houden we een speciale actie. Iedereen
mag gratis de hele maand mee trainen en zwemmen. Voor de trainingstijden kijk op www.deveenkers.nl.

TONEELVERENIGING DA COSTA
Toneelvereniging Da Costa is weer druk bezig een vrolijk blijspel in te studeren. Er is gekozen voor “Mode
in ’t Slachthuus” een blijspel in drie bedrijven en geschreven door Herman van der A.
De voorstellingen zijn op vrijdag 22 januari en zaterdag 23 januari 2016 om 20.00 uur in de Schalle te Nijeveen.
Voorverkoop: 11 januari 2016 van 19:00 tot 20:30 uur in de Schalle
Meer weten? www.toneelver-dacosta.nl.

G o u rm et
Stee ngri ll

Sa la de
N I EU W :

Br aa ds le e

Simpel of apart?
thuis tafelen
begint bij…

Fijne Kerst
en een
Smakelijk
Nieuwjaar!

Rollade

Sm u ls te en

De laatste
nieuwtjes?!

T 06 - 12 94 04 57 | info@slager-ard.nl | www.slager-ard.nl
Bestelwijze: 1 week van te voren via mail of telefoon

rd.nl
www.slager-a

Mmmmm lekker… makkelijk
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Van Beek
Schilderwerken

“Ik help
u graag bij
een goed
afscheid.”

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

Mijn naam is Roelof van der Veen, ik ben uitvaartverzorger
voor Yarden in Meppel en omstreken. Uit ervaring weet ik
dat een betekenisvolle manier van afscheid nemen helpt
bij het rouwproces. Daarom ondersteun en inspireer ik u
bij het organiseren van een begrafenis of crematie.
U kunt mij bellen op 0522 251939.

Klaas van Beek
Scheerweide 35
7948 NX Nijeveen

Yarden Uitvaartzorg Reestdal. Wilt u een overlijden melden?
Bel dan 0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl

Tel. 06-16511943
Tel. 0522-750545
E-mail: info@kvanbeekschilderwerken
Website: www. kvanbeekschilderwerken.nl

Onze winkel is gevuld met een groot
assortiment bonbons, truffels en chocolade.
Taarten, gebak, petitfours en desserts
worden op bestelling speciaal voor u
gemaakt.
Ook is er een ruime keuze uit diverse
chocolade cadeaus.
Heeft u speciale wensen, dan helpen wij u
graag om een persoonlijk cadeau te maken.
Kolderveen 30A, Nijeveen
www.chocoladenzo.nl

Klussenbedrijf

06-25190868
info@chocoladenzo.nl

"Klusjes & Zo"

Voor al uw praktische klussen in en om het huis
Gert Strijker, Van Veenlaan 21, 7948 AB Nijeveen
Tel: 0522-492099 of 06-51384374

Winkel: Ma t/m zat geopend van 9:00 tot 18:00
(Workshops & Demonstraties op afspraak)
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WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN

www.kolderveen.nl

Niet bekend bij de redactie

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 BIBLIOTHEEK NIJEVEEN
• dinsdag: 15.00 – 19.00 uur • donderdag: 15.00 – 17.30 uur
www.bibliotheeknijeveen.nl
Lenen en inleveren kan ook bij bibliotheek Meppel (Marktstraat 27, Meppel)
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

Mitra slijterij Kisjes
De Putstoel 2, 7941 BX Meppel
0522 255923 / 06 1256 0615
info@mitrakisjes.nl
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7948 BP NIJEVEEN
Tel: 0522 492967
of 06 53 961 998

Internationaal Biersommelier en Liquorist
Ruim 450 soorten bier op voorraad
Ruim 200 soorten whisky op voorraad
Cateringservice
Verhuur mobiele biertaps en statafels.
Vraag naar de mogelijkheden!
Alle wijnen 6 halen = 5 betalen!!
In iedere combinatie
Bedenker van het Meppeler Grachten tripel en
Grachten Blond bier
Gratis bezorgen in Meppel en Nijeveen.
Groot aanbod in cadeaus en relatiegeschenken.
Ook voor uw kerstpakket bent u bij ons aan het
juiste adres.
Verkoop van Nijeveens slokje en Meppeler slokje.
Voor al uw proeverijen en wensen op drankgebied.

Voor:
• Nieuwbouw
• Reparatie
• Onderhoud
• Alg- & mosbestrijding
• Aanbrengen schroefdakplaten
www.rietdekkersbedrijfrenebouwknegt.nl
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