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Noteboomstraat 68

7941 XA Meppel

telefoon 0522 255 449

De volgende Molen verschijnt op 26 januari 2016.
Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk
dinsdag 19 januari 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

UITSLAG KERSTBOMENACTIE 2015 VAN DE HANDELSVERENIGING NIJEVEEN
De kerstbomenactie was een groot succes met wel 23 deelnemende straten. De saamhorigheid in de buurten
was groot, gezellig met een glas glühwein of chocolademelk, bij de vuurkorven. Hierdoor was eigenlijk
het hele dorp winnaar!
Maar de jury heeft bepaald dat de mooiste boom was gemaakt door:
1e IJs- en skeelerclub Nijeveen. 2e De Baanderhoek. 3e De Hilde
Veel plezier met jullie prachtige feestpakketten en tot volgend jaar!
Handelsvereniging Nijeveen  

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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VROUWEN VAN NU NIJEVEEN - KERSTAVOND 17 DECEMBER 2015
De kerstavond werd dit jaar verzorgd door de groep van Hielkje de Jonge en Ina Weide: Henny Prins, Betsy
Keizer, Willy de Boer, Trijntje van der Linde, Alie Tuut, Froukje Snijder, Geesje Flinkert en Grietje Westenbrink
hebben samen deze broodtafel georganiseerd.
Buiten werden we onthaald door 2 midwinterhoornblazers met licht en warmte van fakkels. We werden verrast met heerlijke glühwein en druivensap voordat we plaats konden nemen in de sfeervolle aangeklede zaal.
Hielkje opende de avond op gepaste wijze en gaf toen het woord aan de kok (Geesje) van deze avond die
verschillende gasten had uitgenodigd om aan tafel te schuiven: Kerstman (Betsy), Gevangene (Ina), Boerin
(Willy), Junk (Henny), Moeder (Grietje) en Vluchteling (Hielkje).
Nadat de soep genuttigd was zongen de dames van het kerstkoortje o.l.v. Gert Wisselink enkele liederen.
Daarna smullen van een heerlijk vruchtenbroodje, sandwich en brood met koffie, thee, karnemelk en melk.
En luisteren naar het Kerstverhaal van Hielkje.
De broodtafel werd afgesloten met eigen gemaakte bowl.
Grietje las een kerstgedicht.
Na het gezamenlijk zingen met het kerstkoor bedankte Hielkje het koor en dirigent Gert.
Zij kregen een attentie aangeboden.
Alle leden werden bedankt voor hun komst, Jeannette en haar medewerkers van de Schalle voor de fijne
samenwerking.
Iedereen werd Prettige Kerstdagen en een Gezond 2016 toegewenst.
Tot slot kregen alle leden een kerstbal met een kerstwens “Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar”.
De zelfgemaakte kerstbakjes werden naar oudere en zieke leden gebracht.
Wij als contactgroep kunnen terugkijken op een gezellige sfeervolle avond.

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

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
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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

ALZHEIMERCAFE MEPPEL - WOENSDAG 20 JANUARI
Vergeetachtigheid of dementie?
Vergeten dat doen we allemaal. Maar wat is nu het verschil tussen normale vergeetachtigheid, ouderdomsvergeetachtigheid en dementie?Inez Monincx, GZ-psycholoog, verbonden aan de geheugenpolikliniek van
Noorderboog, zal deze avond antwoord proberen te geven op deze vragen.
Waar? Cultureel Centrum De Plataan, Vledderstraat 3 7941 LC Marktstraat 27 in Meppel, tel. 085-2731412.
Ingang aan de Markstraat.
Hoe laat? Het café is open vanaf 19.30 uur, het programma begint om 20.00 uur en duurt tot 21.30 uur.
De toegang is gratis.
Het Alzheimercafé Meppel is een samenwerkingsproject van Alzheimer Nederland met Stichting Icare,
Zorgcombinatie Noorderboog, De Stouwe, GGZ Zuidwest Drenthe en Welzijn Mensenwerk
Meer informatie: Anneke Zonneveld Coördinator Alzheimercafé Meppel. 06-14925636
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UITREIKING PRIJS GROTE CLUBACTIE TURNAFDELING NIJEVEEN   
De laatste turntraining voor de kerstvakantie van FC Meppel in Nijeveen op woensdag 16 december jl.
stond in het teken van de uitreiking van een prijs in het kader van de Grote Clubactie. Daarnaast stond
deze training in het teken van “samen turnen”. Alle leden van FC Meppel gymnastiek waren opgeroepen om loten te verkopen voor de Grote Clubactie. De Grote Clubactie is een Nederlandse loterij voor
sport-, cultuur- en hobbyverenigingen. Leden van verenigingen verkopen loten en van de opbrengst
gaat zo’n 80% direct naar de vereniging. Er is in totaal voor 4160,64 euro opgehaald door alle leden.
Maar in Nijeveen was een clublid met het meest verkochte aantal loten. Dit was Yasmine van Dijk. Zij
werd onder een luid applaus gefeliciteerd en bedankt door de trainsters Annemiek en Diana. Tevens
overhandigden zij haar een cadeau als blijk van waardering hiervoor.
Daarna was het tijd voor de gezamenlijke 2-jaarlijkse turnmiddag. Beide groepen waren samengevoegd,
zodat er met een grote groep turnsters, papa’s, mama’s, broer(tjes) en zus(jes) aan de warming-up
begonnen kon worden. De kinderen vonden het geweldig om te zien hoe de familieleden puften en
kreunden bij de verschillende oefeningen. Daarna was het parcours open om met elkaar bij langs te
gaan. De ringen, de balk, lange mat en de trampoline. De turnsters hebben hun kunsten goed kunnen
laten zien en de familieleden werden uitgedaagd het e.e.a. na te gaan doen. Er is wat afgelachen. Al
met al was het weer een groot succes.
Bij turnen ben je op wedstrijdniveau bezig. Meisjes turnen op brug, balk, sprong, ringen en lange mat
of vloer. De oefenstof wordt zoveel mogelijk op het eigen niveau van de kinderen aangeboden. Hierbij
worden verschillende hulpmiddelen gebruikt. In de leeftijdsgroep van 5 tot en met 8 jaar komen ook
veel spelelementen aan bod. Vanaf 9 jaar wordt er meer aandacht aan het turnen besteed en verdwijnt
het spelelement meer naar het eind van de les. Vanaf deze leeftijd is er de mogelijk om aan wedstrijden mee te doen. FC Meppel gymnastiek, afdeling Nijeveen, geeft turntrainingen op woensdagmiddag
van 13.15-14.15 uur (ca. 5 t/m 8 jaar) en 14.15-15.15 uur (9 t/m 12 jaar), onder leiding van professionele
turntrainsters. Wil je meer informatie? www.fcmeppelgymnastiek.nl. Of kom gewoon een keer kijken
of meedoen. Gezellig!

Schoonheidsinstituut
Acne behandelingen
Massages
Zonnestudio

IPL ontharing
Elektrisch ontharen
Gewichtsconsulent
Bijouterie
- 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

Jeannette Bouwknegt
Dorpsstraat 16, Nijeveen ~ 0522 – 49 23 15
www.beau-nette.nl ~ info@beau-nette.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.

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

www.joshulstimmerwerken.nl

Agenda
12 jan.
13 jan.
13 jan.
15 jan.  
16 jan.
16 jan.
20 jan.
20 jan.
21 jan.
22-23 jan.
23 jan.
26 jan.
27 jan.
30 jan.
30 jan.
6 feb.
9 feb.
10 feb.
12 feb.
14 feb.
17 feb.
20 feb.
23 feb.
24 feb.
27 feb.
24 feb.
27 feb.

De Molen nr. 1
Klaverjassen en jokeren - Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
Prijsuitreiking decemberactie met bingo
Pride Film Dorpshuis De Schalle, aanvang 20.00 uur
Dagmarathon klaverjassen en jokeren - Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 09.30 uur
Bijeenkomst Grunneger Club - De Schalle - 20.00 uur
Passage, jaarvergadering, verzorgd door het bestuur - De Schalle - 20.00 uur
Alzheimercafé - De Plataan Meppel - 20.00 uur
Vrouwen van Nu ledenavond, Jaarvergadering - De Schalle - 20.00 uur
Voorstelling Da Costa - De Schalle - 20.00 uur
DOS’46 1 - Dalto/BNApp.nl 1 - Sporthal de Eendracht - 20.00 uur
De Molen nr. 2
Klaverjassen en jokeren - Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
SVN’69 1-ONR 1 - 14.30 uur
Bingo - Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
DOS’46 1 - AW/DTV 1, 20.00 uur - Sporthal de Eendracht
De Molen nr. 3
Klaverjassen en jokeren - Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
Film Still Alice - De Schalle - 20.00 uur
MTB clinic senioren Teckelenburg Duitsland
Passage, ledenavond, spreker dhr. Jaap Bakker , het leven op Urk. De Schalle 20.00 uur
SVN’69 1-Vitesse’63 1 - 14.30 uur
De Molen nr. 4
Klaverjassen en jokeren - Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
Bingo - Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
DOS’46 1 - DVO/Accountor 1, 20.30 uur - Sporthal de Eendracht
DOS’46 1 - LDODK/AH Gorredijk 1, 20.00 uur - Sporthal de Eendracht

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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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

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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Ontwerp en opmaak

Huisstijl drukwerk

Digitaal printen

Gepersonaliseerd drukwerk

XXL printen

Promotioneel drukwerk

Fullcolour drukwerk

Familiedrukwerk

Noteboomstraat 68
7941 XA Meppel

10%

T 0522 255 449
E drukkerij@kleen.nl

www.kleen.nl

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

WINTERKORTING
t/m eind februari

sportieve mode voor mannen en vrouwen!

Dorpsstraat 4
Nijeveen

Piet Soerplein 5 | Havelte | zmode.nl

www.jaboschilderwerken.nl
ZANGERS EN ZANGERESSEN GEZOCHT VOOR NIJEVEEN LIVE!
In navolging van het succes van 2015 vindt op vrijdag 11 maart ’16 de tweede editie van Nijeveen Live!
plaats, een spectaculaire feestavond met inwoners van Nijeveen in de hoofdrol.
Kun jij zingen?
De organisatie is op zoek naar 10 zangers en zangeressen die het leuk zouden vinden om live op te treden
onder begeleiding van een professionele band. Het maakt niet uit of je al ervaring hebt, zowel amateurs als
professionals kunnen zich aanmelden. Leeftijd is ook niet belangrijk, jong en oud zijn welkom. Belangrijk
is dat je een beetje kunt zingen en dat het je leuk lijkt om op vrijdag 11 maart te schitteren op een groot
podium in de feesttent voor veel publiek!
Wat verwachten wij van jou?
In overleg met de deelnemers die geselecteerd worden, stellen we een lijst op met liedjes die we gaan
spelen. Het aantal nummers dat iedereen zingt is afhankelijk van het uiteindelijke aantal deelnemers dat
mee doet, maar we gaan uit van zo’n 2 nummers per deelnemer.
In de weken voorafgaand aan het optreden komen de deelnemers een paar keer samen met een van onze
coaches, zodat ze goed voorbereid het podium op kunnen. Deze bijeenkomsten vinden plaats op doordeweekse avonden in Nijeveen.
Op 11 maart, de dag van het optreden, doen we een doorloop in de feesttent met de deelnemers en de
hele band.
Wil je meedoen?
Stuur vóór maandag 18 januari ‘16 een kort mailtje naar info@heelhollandlive.nl waarin je jezelf een beetje
voorstelt. Het allermooiste zou zijn als je een opname mee kunt sturen waarin je zingend te horen en/of te
zien bent, maar dit is geen must. Vergeet niet je naam, adres en telefoonnummer in de mail te vermelden.
Deelnemers die geselecteerd worden ontvangen uiterlijk 27 januari ‘16 bericht.
Voor meer informatie over het evenement kun je kijken op www.heelhollandlive.nl.
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Nijeveen

Stichting Welzijn Ouderen

Woensdag 20 januari om 13.30 uur in de Schalle
Met: koffie/thee met knieperties
consumptie met hartig hapje

Thomasvear en Pieternel
Heeren van Oud Zuid
Bestaan uit Luc Oostra, Cor Tobben en Jan Kuipers.
De muziek van de Heeren is een mengeling van
pop, chanson en eigen teksten.

Allend an toafel
(Dinner for one)

Met Anne Doornbos en
Herma Stroetinga
(bekend van rtv Drenthe)

Entree € 5,- p.p.

9

DE MOLEN

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

FILM PRIDE IN DORPSHUIS DE SCHALLE
Op vrijdag 15 januari wordt de film Pride (2014) vertoond. Het is een inspirerende komedie gebaseerd op
waargebeurde feiten. Het is de zomer van 1984 - Margaret Thatcher is aan de macht en de Britse mijnwerkersbond staakt. Tijdens de Gay Pride in Londen, besluit een groep homoseksuele activisten geld op te halen
om de families van de stakende mijnwerkers te ondersteunen. Maar ze stuiten op een probleem: de bond
lijkt gegeneerd om hun steun te ontvangen. De actievoerders laten zich echter niet uit hun lood slaan. Ze
besluiten de bond te negeren en de mijnwerkers rechtstreeks te benaderen. Ze trekken in een klein busje
naar een mijnwerkersdorp op het platteland van Wales om hun donatie persoonlijk te overhandigen.
12 februari: Still Alice
18 maart: Das weisse Band
22 april: Schultze gets the blues
Aanvang van de film om 20.00 uur. Entree: € 3,50

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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BADMINTON VERENIGING NIJEVEEN DOET HET GOED IN DE COMPETITIE!
Met nog drie wedstrijdweekenden te gaan is de badmintoncompetitie inmiddels ruim over helft en BV
Nijeveen doet het goed. Hierbij een overzicht van de uitslagen van afgelopen weekend en de stand in de
poule tot nu toe.
Wedstrijden van 19/20 december
Leeuwerik Hoeve | BV Nijeveen 1
Toyota Van der Linde | BV Nijeveen J1
Hypotheek Company | BV Nijeveen J2
Faber Adviseurs | BV Nijeveen J3
Strijker Brood & Banket | BV Nijeveen J4
Bouwknegt Schildersbedrijf | BV Nijeveen J5
BV Nijeveen J6
Senioren doordeweekse competitie
BV Nijeveen D1
BV Nijeveen DUC1

BC Drachten 6
BC GO J2 (Groningen)
Leeuwarder BC J1
VRIJ WEEKEND
BC Drachten J6
Leeuwarder BC J3
Meppeler Meppers J3

Uitslag
1-7
8-0
5-3
8-0
6-2
5-3

Stand
7
2
3
1
1
1
4
3
4

Maar liefst 3 van de 9 teams staan in de tussenstand op de eerste plaats.
BV Nijeveen J3 en BV Nijeveen J4 zijn nu al zeker van het kampioenschap en BV Nijeveen J1 en BV Nijeveen
J5 maken een goede kans kampioen te worden. Het blijft voor de laatste 2 teams spannend tot het eind.
De laatste thuiswedstrijd is 16 januari. Supporters zijn vanaf 12.00 uur van harte welkom!
Voor meer info over de teams en spelers zie ook de website van BV Nijeveen: www.bvnijeveen.nl

Ongewenste
haargroei?
De oplossing:
definitieve laserontharing
pijnloos, snel, veilig én effectief

22 januari

Definitieve
laserontharing

open informatieavond
vanaf 19:30 uur

voor hem en haar

Woldstraat 40 | 7941 LK Meppel | (0522) 853 809
info@salon99.nl | www.salon99.nl
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TE HUUR GEVRAAGD

Voetreflexologie
Bach Bloesem Remedies
Voedingsadviezen
Pedicurebehandelingen
Kadobonnen

Te huur gevraagd in Nijeveen:

woonruimte voor 1 persoon
Gelijkvloers, minimaal 1 slaapkamer.
Eventueel met stukje tuin.
Huisdieren toegestaan.

Voor vergoedingen: zie website

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

Tel. 06 2915 64 80. Mailadres: henny41@ziggo.nl

GRUNNEGER CLUB “AIGEN-HAIMERS”
De leden van de club houden op zaterdag 16 januari 2016 hun traditionele bijeenkomst. Deze vindt plaats
in dorpshuis de Schalle in Nijeveen. Aanvang 20.00 uur. Herdacht zal worden dat de club zeventig jaar
geleden is opgericht. Rond dit gebeuren zal entertainment- en muziekgroep de Kösters de avond invullen.
Ze spelen bekende melodieën uit de jaren 60 en 70. Naast luisterliedjes ook meezingers en ballades. De
verbindende teksten tussen de nummers worden met veel improvisatie gebracht.
Leden hebben gratis toegang. Ook niet leden zijn van harte welkom en betalen als entree € 7,50 waarin
begrepen gratis twee keer koffie of thee. Informatie 0522-254360.

Passend verzekeringspakket
In 2015 hebben wij nog meer klanten een passend particulier verzekeringspakket kunnen
aanbieden. Inmiddels hebben enkele honderden klanten nu een Cascade Privé Compleet Pakket.
Een pakket met naast pakketkortingen tot wel 12% allerlei aantrekkelijke extra’s, zoals beste
voorwaardengarantie, periodieke polischeck en maandelijks opzegbaar.
Onze adviseurs Marlies Mannes en René de Boer maken voor u ook graag een voorstel. Neemt u
gerust contact met ons op, of haalt u de informatiefolder op aan de Nijverheidsweg 15.

Nijverheidsweg 15 7948 NE Nijeveen Tel. 0522-490094 Postbus 126 7940 AC Meppel www.faberadviseurs.nl
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DOS’46 VERTEGENWOORDIGD IN ORANJE
Kim Petersen en Leander Zwolle van DOS’46 zijn gekozen in Oranje U19.
Bondscoach Leon Simons maakte zijn selectie bekend tijdens de Korfbal
Challenge afgelopen week in het Topsportcentrum in Rotterdam. DOS’46
is ook vertegenwoordigd in Oranje U17. Julian Frieswijk wist - eveneens
tijdens de Challenge – een plekje te veroveren in de ploeg van bondscoach Barry Schep.
De jaarlijkse Korfbal Challenge werd gehouden van 27 t/m 30 december
in het Topsportcentrum. DOS’46 was met veel jeugdspelers, coaches en
teammanagers vertegenwoordigd in de selectieteams van Noord en Oost.
Er werd een toernooi gespeeld voor jeugdploegen U13, U15, U17 en U19.
Tijdens het hoofdprogramma speelde de internationale korfbaltop tegen
elkaar. DOS’46-speelster Maaike Steenbergen speelde met de Golden
Tulips tweemaal in de basis en deed dat zeer verdienstelijk. De selectie
van bondscoach Wim Scholtmeijer verloor van KZ/Hiltex en won van het
World Team. In de Young Golden Tulips vertegenwoordigden Jelmer
Jonker, Loes Blacquière, Marco Zegwaard en Harjan Visscher de kleuren
van DOS’46. Onder leiding van bondscoach Kees Vlietstra won de ploeg van het World Team en KZ/Hiltex
en verloor van latere winnaar PKC/SWKGroep. De vier spelers van DOS’46 leverden een belangrijke bijdrage
aan het goede spel dat de Young Golden Tulips tijdens het toernooi liet zien.

STICHTING WELZIJN VOOR OUDEREN
Door het slechte weer waren we genoodzaakt om de Nieuwjaarsvisite op 6 januari af te gelasten. Gelukkig hebben we in overleg met de artiesten op korte termijn een nieuwe datum kunnen plannen en wel op
woensdag 20 januari in de Schalle.
We hopen op die middag met u toch een goed nieuw jaar te kunnen beginnen.
Daar zullen Thomasvaer en Pieternel in dichtvorm het nieuws van 2015 uit Nijeveen onder de loep nemen. Dit
nieuws is op rijm gezet door mw. Rita de Groot. Wat gebeurde er het afgelopen jaar en weten we het nog?
Als ons geheugen weer is opgefrist en de koffie met knieperties op zijn, gaan we ons opmaken voor een
optreden van de Heeren van Oud Zuid. Zij laten ons genieten van een mengeling van songs, zowel pop,
luisterliedjes en liedjes van eigen teksten.
De middag wordt afgesloten met een eenacter door Anne Doornbos en Herma Stroetinga (van rtv Drenthe)
genaamd Allend an toafel, ook bekend als Dinner for One.
In de pauze krijgt iedereen dan nog een consumptie met een hapje aangeboden.
De kosten voor deze middag zijn € 5,-. We hopen deze middag weer veel 55+ers te mogen begroeten.
Bent u niet in de gelegenheid om zelf naar de Schalle te komen maar wilt u toch graag aanwezig zijn, neem
dan even contact op met een van de bestuursleden, wij zorgen dan voor vervoer.
Lammie van Essen

MAAIKE STEENBERGEN (DOS’46) GESELECTEERD VOOR ORANJE
DOS’46-speelster Maaike Steenbergen heeft een tot nu toe goed seizoen bekroond met de selectie voor het
Nederlands korfbalteam. Steenbergen, die in haar juniorentijd al eens deel uitmaakte van Oranje, kreeg
het goede nieuws vorige week tijdens de Korfbal Challenge te horen van bondscoach Wim Scholtmeijer.
Scholtmeijer in een interview met NLKorfbal: “Maaike hadden we al een tijdje op het oog. Ze haalt in ieder
geval de onderkant van de groep huidige internationals. En ze heeft de potentie om door te groeien. Ze is
een aanvallende dame maar ook een speelster met een prima assist en verdedigend is ze ook goed. Maaike
heeft power, is niet bang om de strijd aan te gaan. In alles straalt ze ambitie uit. Die
combinatie is ideaal. Op de Challenge hebben we elkaar in de ogen kunnen kijken en het
was allemaal nog prettiger dan gedacht. Na één training was eigenlijk al duidelijk dat
Maaike is wat we zoeken.” De 23-jarige aanvoerster van DOS’46 zal zich de komende
periode met het Nederlands team voorbereiden op het Europees Kampioenschap, wat
van 22 tot en met 30 oktober 2016 gespeeld gaat worden in eigen land. Van de huidige
groep selectiespelers, die momenteel uit twintig personen bestaat, zullen er in de aanloop
naar het EK nog vier af moeten vallen. Naast Maaike Steenbergen is ook Jelmer Jonker
(vanuit Jong Oranje) toegevoegd aan het grote Oranje en ook Jonker draait mee in de
selectieprocedure rondom dit EK in eigen land.
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DRENTEN UIT DE PAP OP EUROSONIC
Singer-songwriter Ruud Fieten (Meppel) en de bands Animal Antics
(Hoogeveen/Borger) en Wolftone (Emmen) zijn vrijdag 15 januari
2016 te gast op Eurosonic. De muzikanten presenteren zich onder de
noemer “Drenten Uit De Pap” in café De Troubadour in Groningen.
De acts worden gezien als de huidige smaakmakers in de Drentse
popmuziek.
Ruud Fieten heeft als singer-songwriter goed geluisterd naar blues,
vogue en country. Deze muziekstijlen zijn goed te horen in zijn nummers. De muziek van Animal Antics laat zich het beste omschrijven
als Britpop met vleugjes funk, rock en pop. De heren van Wolftone
spelen fuzzed-up garage. Stevige muziek met een laagje soul.
Naast de Drenten uit de pap zijn ook diverse bands uit Groningen,
Friesland en Overijssel in café De Troubadour te zien. Het café aan
de Peperstraat is daarmee een podium geworden voor Noord-Nederlands talent. Een initiatief van de noordelijke popkoepels.
De Drentse acts krijgen met een optreden van 45 minuten op Eurosonic de kans zich aan een groot publiek van muziekliefhebbers en
Zanger Wolftone
internationale professionals te presenteren. Via een cd, die onder
andere verstuurd wordt naar popprofessionals in Nederland, worden
de acts landelijk gepromoot. Na Eurosonic gaan de Drentse muzikanten op tour langs verschillende podia
in Drenthe, Groningen en Friesland.
Eurosonic is het grootste showcasefestival voor Europese muziek en vindt ieder jaar in januari plaats in Groningen. Het festival vindt in 2016 van 13 tot en met 16 januari plaats. Eurosonic is onderdeel van Noorderslag.

Van Beek
Schilderwerken

Marktslager

RIJKEBOER
op woensdagmorgen en -middag en vrijdagmiddag
’s morgens van 8.00 tot 12.30 uur
en ’s middags van 14.30 tot 17.30 uur.

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

Bij besteding van € 15,Amsterdamse worst

Klaas van Beek
Scheerweide 35
7948 NX Nijeveen

per stuk 1,49

voor

Kaas gehakt rol
per stuk
Gebraden gehaktballen
500 gram

498
498

4 x 125 gram

398

4 x 150 gram

498

500 gram

398

Schnitzels gepaneerd
Slavinken
de echte

Tel. 06-16511943
Tel. 0522-750545

Milde lady burger
Boeren procureur

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

3 smaken
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150
198

4 stuks
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w w w. l o o n b e d r i j f b i j k e r. n l
DOS’46 KOMT NET TEKORT TEGEN KZ/HILTEX
DOS’46 is er net niet in geslaagd een verrassende uitslag neer te zetten tegen KZ/Hiltex. Ook de derde thuiswedstrijd
ging verloren voor de Nijeveners, maar kans op minstens een punt zat er zeker in. De ploeg uit Koog aan de Zaan bevond zich dan wel vrijwel de gehele wedstrijd aan de goede kant van de score, maar de Nijeveners verdienen respect
met de manier waarop zij in het spoor bleven van de kandidaat voor de play-offs. KZ/Hiltex werd vlak voor tijd met
20-21 en 21-22 zelfs serieus in het nauw gedreven. Esther Cordus bepaalde tot teleurstelling van een volle Eendracht
dat de winst toch naar KZ/Hiltex ging.
Na een indrukwekkende minuut stilte ter nagedachtenis aan het afgelopen week overleden DOS’46-lid Ties Sok, stuurde
het trainersduo Daniël Hulzebosch en Haralt Lucas de volgende opstelling het veld in; aanval: Geertje Hoekstra, Nynke
Sinnema, Harjan Visscher en Max Malestein; verdediging: Maaike Steenbergen, Loes Blacquière, Jelmer Jonker en Sven
Jonker. Nynke Sinnema zorgde van afstand voor de openingsscore: 1-0. Tot 4-4 hielden de ploegen elkaar in evenwicht. Al in de beginfase liet Max Malestein verdedigend zien niet erg onder de indruk te zijn van zijn tegenstander
en topinternational Tim Bakker. Bakker kwam uiteindelijk toch tot zes doelpunten, maar Malestein was met enkele
intercepties opvallend aanwezig. KZ/Hiltex liep halverwege de eerste helft uit naar 5-9. Vooral Marjolijn Kroon bleek
een plaag voor de DOS-verdediging en voor Maaike Steenbergen in het bijzonder. Steenbergen werd afgelopen week
verkozen in het Nederlands team en werd in de wedstrijd tegen KZ/Hiltex direct maximaal getest. DOS’46 hield zichzelf
in de wedstrijd, voor een belangrijk deel door doelpunten van Jelmer Jonker, die in totaal tot acht goals kwam. Groter
dan vier doelpunten werd het verschil niet en bij rust had DOS’46 het gat zelfs teruggebracht tot slechts twee goals.
De Nijeveners kwamen geweldig uit de kleedkamer. Jelmer Jonker zorgde uit een vrije bal voor 13-14. Vervolgens onderschepte Max Malestein in de verdediging de bal op Tim Bakker en trok Jelmer Jonker, opnieuw uit een vrije bal, de
stand gelijk. Harjan Visscher zorgde van afstand voor de voorsprong voor DOS’46. De 900 supporters in de Nijeveense
sporthal leken zich op te maken voor een stunt. Echter, de ploeg van coach Chris Kaper smoorde de opleving van DOS’46
in de kiem. Tim Bakker zorgde heel koelbloedig voor 15-16 en 15-17. KZ/Hiltex, dat in deze fase oud-DOS’46 speler
André Kuipers in het veld bracht, tilde de stand even later zelfs naar 17-21. Maar strijdlust kon DOS’46 deze avond niet
ontzegd worden. Achtereenvolgens Maaike Steenbergen, Sven Jonker en Marco Zegwaard (in het veld gekomen voor
Max Malestein) brachten de Nijeveners volledig terug in de wedstrijd: 20-21. Marjolijn Kroon en even later bij een stand
van 21-22 Esther Cordus maakten aan alle Nijeveense illusies een eind. Zo werd de eindstand bepaald op 21-23. Met
iets meer aanvallende slagkracht in de tweede helft, had er voor DOS’46 wellicht een puntje of zelfs meer ingezeten.
Doelpunten DOS’46: Jelmer Jonker 8, Harjan Visscher 3, Max Malestein 2, Sven Jonker 2, Nynke Sinnema 2, Maaike
Steenbergen 1, Loes Blacquière 1, Geertje Hoekstra 1, Marco Zegwaard 1.
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WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN
16/17 jan.
23/24 jan.

dr. Speelman
dr. Westerbeek

www.kolderveen.nl

Tel. 0522-491224
Tel. 0521-361326

FYSIOTHERAPIEPRAKTIJK ’T OEVERTJE, praktijk voor fysiotherapie, manuele therapie en sportfysiotherapie
Oevertje 21, 7948 AD Nijeveen, tel. 492199. Behandeling volgens afspraak.
CENTRUM BIRU KAI, NATUURGENEESKUNDIGE PRAKTIJK
Marktstraat 4a, 7941 KR Meppel, tel. 06-16932635. Behandeling volgens afspraak.

KLEINE NODENDIENST, mevr. Willy Boer, 06 48 06 52 16.
INFORMATIEPUNT WONEN, ZORG EN WELZIJN, Dhr. A. Vriend, 06 57 62 94 49.
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

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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