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37e jaargang nr. 1, 10 januari 2017

De volgende Molen verschijnt op 24 januari 2017.

Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk 

dinsdag 17 januari 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

STICHTING WELZIJN OUDEREN

Op 15 december zijn 28 personen met de Museumplusbus naar de Twentse Welle in Enschede geweest. Dit 
bezoek werd aangeboden door de Bank Giro Loterij in samenwerking met diverse musea in Nederland. 
Om 09.15 uur vertrok de bus bij de Schalle, in de bus werd het een en ander verteld over de diverse musea. 
Onze gastheer gaf ons de dagindeling. Aangekomen in Enschede werd ons eerst een kop koffie aangebo-
den met voor de liefhebbers gebak voor eigen rekening. Hierna zijn we onder begeleiding van een gids 
in 2 groepen het museum doorgewandeld. 1 groep met uitleg over de textielindustrie, de weefgetouwen 
en de andere groep werd bijgepraat over de historie van Twente. Om 13.15 uur konden we genieten van 
een heerlijke lunch. Hierna gingen de groepen wisselen, zo heeft iedereen kunnen zien wat het museum 
te bieden heeft. Om 15.30 uur stond de bus weer klaar voor vertrek en om 17.15 uur waren we terug in 
Nijeveen. Het was een zeer geslaagde dag en we kunnen wel stellen dat dit voor herhaling vatbaar is. We 
hopen dan ook nogmaals gebruik te kunnen maken van dit aanbod. Bank Giro loterij en Musea hartelijk 
dank voor dit initiatief.

MUZIEKVERENIGING EUPHONIA TRAPT 2017 AF MET EEN NIEUWJAARSCONCERT

Op zaterdagavond 21 januari geeft muziekvereniging Euphonia een nieuwjaarsconcert in De Schalle in Nije-
veen. De slagwerkgroep, het harmonieorkest en de jeugdorkesten laten een gevarieerd muziekprogramma 
horen.  Een concert in een modern jasje, met licht en beeld. Om 19.30 uur is de zaal open. De toegang is 
gratis. Na afloop is er gelegenheid om nog even gezellig na te zitten.

BIBLIOTHEEK MEPPEL

Wist U dat......
-  wij U een heel fijn 2017 wensen met veel leesplezier!
-  wij U graag weer verwelkomen bij het servicepunt van de bibliotheek! 

Groet van de vrijwilligers van het servicepunt

05 22 49 20 19
06 50 20 40 08

Als u kiest voor vakmanschap!

Lute Bijker Bouw

lutebijkerbouw@live.nl
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28
Handelsvereniging Nijeveen presenteert:

PRIJSUITREIKING van de 
DECEMBER ACTIE bij de 
jaarlijkse BINGO op 
WOENSDAG 11 JANUARI 
20.00 uur in dorpshuis de 
Schalle komt allen! 

13 3

44 11
www.jaboschilderwerken.nl

10% 
WINTERKORTING

t/m eind maart

Dorpsstraat 4
Nijeveen

6% BTW

JOHAN TEN KATE: “PLEZIER BELEVEN AAN LOOPTRAININGEN…” 

Doe mee aan de hardlooptraining voor volwassenen en maak alvast kennis met de 
coach... Al sinds een aantal jaren is Johan ten Kate uit Nijeveen coach bij de hard-
loopgroep van de skeelerclub in Nijeveen. Toen de hardloopgroep startte in 2007 
was de insteek vanuit de skeelerclub om de inline-skaters, die ’s zomers trainen ook 
een wintertraining aan te bieden. Dit om hun conditie op peil te houden. Nu -een 
aantal jaren later-  bestaat de hardloopgroep voornamelijk uit niet inline-skaters. 
Temeer omdat de meeste inline-skaters ’s winters indoor inline-skaten. Johan: “Om 
zo iets voor een vereniging uit eigen dorp te kunnen doen is altijd leuk en daarom heb ik dan ook direct ja 
gezegd. Belangrijk voor mij is dat de inline-skaters, maar ook de degene die alleen hardloopt bij de groep, 
plezier beleven aan de looptrainingen. Variatie in trainingen is daar een onderdeel van.” De groep bestaat 
uit lopers van allerlei niveau, van beginnende lopers tot en met lopers die reeds een 1/2 marathon hebben 
volbracht. Het maakt ook niet uit wanneer je begint. Deze trainingen zijn door een ieder te doen, leeftijd 
is ook niet van belang, die varieert van 20 jaar tot 65 jaar. Elke training duurt ongeveer een uur en er wordt 
gestart om 20.00 uur vanaf de skeelerbaan. Niet alleen wordt er gebruik gemaakt van de skeelerbaan, ook in 
de omgeving van de skeelerbaan zal worden gelopen. Gedurende de training zal er aandacht zijn voor een 
uitgebreide warming-up, waarbij de oefeningen een betere loopstijl tot doel hebben. Daarna vindt er een 
zogenaamd kernprogramma plaats. De aandacht zal hierbij liggen op intervaltrainingen, korte en langere 
tempolopen, ook piramidelopen zullen aan de orde komen. Dit soort trainingen wordt veelal door indivi-
duele lopers niet uitgevoerd, die volstaan vaak met een duurloop. Deze trainingsvorm zal de basissnelheid 
en looptechniek verbeteren, wat weer ten goede komt aan de conditie van een ieder. Zeer doeltreffend dus 
voor mensen die nu op individuele basis duurloop uitoefenen. Afgesloten wordt met een “cooling-down”.
Meld je aan om vrijblijvend 2 keer gratis mee te trainen! Via het aanmeldformulier op de website skeeler-
baannijeveen.nl of stuur een mailtje naar wintertraining@skeelerbaannijeveen.nl
Ik zie je graag op de eerstvolgende training op donderdagavond 12 januari 20:00 op de skeelerbaan.”
Voor slechts € 70,00 per jaar kun je het hele jaar trainen. Wanneer het inline-skate seizoen afgelopen is, kun 
je elke donderdagavond onder de deskundige leiding van Johan ten Kate gaan hardlopen. Deze training 
wordt van september t/m juni gegeven. 
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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.

Wij wensen u 
een goed geknipt 2017

Openingstijden:
di-do   9.00-18.00 uur
vr   9.00-18.00 uur
 19.00-21.00 uur
za   8.00-12.00 uur

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

Ramona’s 
Hairfashion

Knippen
Dames 1300

Heren 1200

Knippen 
met en zonder 
afspraak

Ook voor:

Epileren
(Met touwtje)
Wenkbrauwen 800

Bovenlip 300

Hele gezicht 1400

Wenkbrauwen 
verven 500

ELKENAIN

Elkenain biedt ondersteuning aan mensen die door omstandigheden hun financiële zaken niet meer zelf kunnen 
regelen. Beschermingsbewind brengt rust voor de betrokkene en de omgeving en kan conflicten in familiaire kring 
en misbruik door derden voorkomen. Bewindvoerders worden benoemd en gecontroleerd door de rechtbank. 
Ook in geval van problematische schulden kan Elkenain ondersteuning bieden. 

U kunt bij ons ook terecht voor budgetbeheer of budgetcoaching.

www.elkenain-bewindvoering.nl  - T 0522 76 90 51 - Kolderveen 26C Nijeveen - Bezoek alleen op afspraak

INSCHRIJVINGSDAGEN COMPUTERCURSUSSEN SENIORWEB MEPPEL

Meppel: in het leercentrum (achterkant Secretarie), Grote Akkerstraat 10, dinsdag 10 januari van 19.00 tot 
21.00 uur.

In de bibliotheek van Meppel; woensdag 11 januari en vrijdag 13 januari van 14.00 tot 18.00 uur, en even-
eens op donderdagochtend 12 januari van 10.30 tot 12.30 uur.
Nijeveen: in de Schalle, dinsdag 10 januari van 13.30 tot 14.30 uur.
Staphorst: in de bibliotheek, vrijdag 13 januari van 16.00 tot 17.00 uur.

Extra inschrijfdag vrijdag 20 januari van 14.00-16.00 uur in het leercentrum.
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PREEK VAN DE LEEK DOOR BERT LUCAS OP ZONDAG 15 JANUARI

Als voorzitter van de Oranjevereniging is Bert Lucas een Bekende Nijevener, maar preken deed hij nog nooit. 
Het woord voeren in een overvolle tent daarentegen regelmatig, maar zondag 15 januari zal hij voor het 
eerst in zijn leven de preekstoel beklimmen. 
De ‘preek van de leek’ wordt georganiseerd tijdens een Emeeting. Het themawoord van deze ontmoeting is: 
TOUW. Gekoppeld aan dit thema lezen we een stukje uit de Bijbel en zingen we liederen onder begeleiding 
van de gemeenteband. En natuurlijk zijn we benieuwd wat Bert Lucas ‘als leek’ over dit thema gaat vertellen. 

Van harte welkom! Zondag 15 januari 10.00 uur gereformeerde kerk. Voor de jongste kinderen is er op-
pasdienst. Voor de oudere kinderen is er tijdens een gedeelte van de dienst een apart programma bij de 
kindernevendienst. 

•	Voetreflexologie
•	Bach	Bloesem	Remedies
•	Voedingsadviezen	
•	Pedicurebehandelingen
•	Kadobonnen	

Voor	vergoedingen:	zie	website

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

- 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

DE MOLENDE MOLEN

www.loonbedr i j fb i jker.n l
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LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM 
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECT-
STOFFERING

Noteboomstraat 7
7941 XD Meppel
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

WONINGINRICHTING

PROJECTINRICHTING

URZO
Damesmode

Slaapcomfort

Bedrijfskleding

Regenkleding

Huishoudtextiel
tel. 05220 - 61022

 DE MOLEN

MEPPEL
Blankenstein 290 | 0522-243640

onderdeel van Van der Linde Meppel

De autoruitspecialisten van GlasGarage 
Meppel staan altijd voor u klaar om u te 
helpen bij autoruitschade. 
Van ster-reparatie tot de vervanging van 
autoruiten. We repareren als het kan en 
vervangen als het moet.

Ook regelen we voor u de complete 
 afhandeling met de verzekerings-
maatschappij, indien de schade is 
verzekerd. Is de auto niet verzekerd tegen 
autoruitschade, dan kunt u rekenen op 
een zeer scherpe prijs.

RABOBANK MEPPEL-STAPHORST-STEENWIJKERLAND HOOFDSPONSOR WIELERCOMITÉ NIJEVEEN

Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland heeft zich ook voor 2017 als hoofdsponsor verbonden aan 
het Wielercomité Nijeveen. Het Wielercomité organiseert diverse activiteiten, waaronder de Streetrace, de 
Omloop van Nijeveen en de Tijdrittendag. 

De Rabobank voelt zich sterk verbonden met haar klanten en leden. “Gaat het goed met onze klanten, dan 
gaat het ook goed met ons.” Als coöperatieve bank onderstrepen we onze betrokkenheid door het spon-
soren van lokale evenementen. Hiermee tonen we onze lokale zichtbaarheid en aanwezigheid. 

Sponsoring gebeurt op basis van wederkerigheid. Het gaat niet alleen om het geven van geld, maar ook 
om een tegenprestatie en het delen van kennis en expertise. Door lokale projecten te ondersteunen met 
haar kennis, mensen en communicatiekracht geeft Rabobank maximaal invulling aan haar kernwaarden; 
dichtbij en betrokken. 
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info@kroesnijeveen.nl           www.kroesnijeveen.nl           0522 49 26 80

WEDSTRIJDVERSLAG BLAUW-WIT (A) - DOS’46 (27-28)

DOS’46 heeft zaterdagavond weten te stunten op bezoek bij Blauw-Wit (A) uit Amsterdam. DOS’46 begint 
2017 met een zwaar bevochten overwinning. In een spannende en gelijk opgaande wedstrijd wist DOS’46 
in de bloedstollende slotfase aan het langste eind te trekken. Een doelpuntrijke eerste helft van beide 
ploegen resulteerde in een 15-17 ruststand voor DOS’46. In de tweede helft begon Blauw-Wit (A) gelijk 
scherp en stond DOS’46 lange tijd tegen een achterstand aan te kijken. Pas op 24-24 stonden beide ploe-
gen weer naast elkaar. Blauw-Wit (A) kon in deze fase telkens het eerste doelpunten maken, maar DOS’46 
zette daar dan weer snel een doelpunt tegenover. Door middel van de winnende goal van Harjan Visscher 
(27-28) neemt DOS’46 de punten weer mee naar Nijeveen.
Het uitgebreide wedstrijdverslag kunt 
u lezen op onze website www.dos46.nl.
Doelpunten DOS’46:
Harjan Visscher 9 (1), Leander Zwolle 4, 
Jelmer Jonker 3, Loes Blacquière 3 (1), 
Nienke Hintzbergen 3, Kim Petersen 3, 
Geertje Hoekstra 2, Sven Jonker 1.

Volgende week zaterdag 14 januari 
neemt DOS’46 het op tegen Fortuna/
Delta Logistiek uit Delft. In sporthal de 
Eendracht spelen de tweede teams om 
18.15 uur tegen elkaar en om 20.00 uur 
staan de eerste teams tegenover elkaar. 
DOS’46 staat nu met zeven punten uit 
zeven wedstrijden op de zesde plaats in 
de competitie. Alles is nog mogelijk voor 
DOS’46 in deze spannende competitie.
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Agenda
10 jan. De Molen nr. 1
11 jan. Klaverjassen en jokeren, Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
11 jan. Prijsuitreiking decemberactie + jaarlijkse bingo - De Schalle - 20.00 uur
14 jan. Dagmarathon klaverjassen en jokeren – Supportersvereniging SVN’69 – aanvang 09.30 uur
14 jan. Nieuwjaarsbijeenkomst ‘Aigen-Haimers’ - De Schalle - 20.00 uur
14 jan. DOS’46 1 – Fortuna/Delta Logistiek 1 - Sporthal de Eendracht - 20.00 uur
15 jan. ‘Preek van de leek’ - Geref. kerk - 10.00 uur
15 jan.  Nieuwjaarsconcert 2017; Accordeonverenigingen Musetta, Allegro en het NJAO - grote zaal van 

Schouwburg Ogterop te Meppel
19 jan. Film Rams - De Schalle - 20.00 uur
21 jan. Nieuwjaarsconcert Euphonia - De Schalle - 19.30 uur
23 jan. Voorverkoop  Da Costa - De Schalle - 19.00-20.30 uur
25 jan. Passage  jaarvergadering, verzorgd door het ééndags bestuur- de Schalle - 20.00 uur
25 jan. Klaverjassen en jokeren, Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
26 jan. Vrouwen van Nu, Jaarvergadering - De Schalle - 20.00 uur
28 jan. Bingo, Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
  3-4 feb. Uitvoering Da Costa - Da Costa - 20.00 uur
  4 feb. DOS’46 1 – KZ/Hiltex 1 - Sporthal de Eendracht - 20.00 uur
  8 feb. Klaverjassen en jokeren, Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
17 feb. Film De Helleveeg - De Schalle - 20.00 uur
18 feb. DOS’46 1 – LDODK/Rinsma Fashion 1 - Sporthal de Eendracht - 20.00 uur
22 feb. Passage dhr. Jan Klein vertelt over zijn belevenissen op de Grote vaart - de Schalle  - 20.00 uur
22 feb. Klaverjassen en jokeren, Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
25 feb. Jubileumconcert Crescendo - De Schalle - 19.00 uur
25 feb. Bingo, Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
  4 maart DOS’46 1 – Blauw Wit (A) 1 - Sporthal de Eendracht - 20.00 uur

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
Elke vrijdag  wordt er door Tonegido gezongen in het gebouwtje bij de kerk in Nijeveen om 13.30 uur

boerderij
jeanie’s

kolderveen 15 • 7948 ng  nijeveen • tel. 06-18572485

Openingstijden:
ma. en di.  gesloten
wo. en do.  van 13.00 uur tot 18.00 uur
vr. en za.  van 10.00 uur tot 17.00 uur
zondag  gesloten

Kom uw eigen 

geschenkenmand 
in elkaar zetten met de produkten 
die in de winkel te krijgen zijn.

Nu ook bij ons verkrijgbaar 

zakken aardappelen 
van 10 en 25 kg.

RIJKEBOER
Marktslager

op woensdagmorgen en -middag 
en vrijdagmiddag

8.00 tot 12.30 uur en 14.30 tot 17.30 uur.

Gepaneerde schnitzels 500 gr  498

Rookworsten  
Uit eigen worstmakerij, p.st. 2,49 3 stuks  598

Hacheepakket Super mals
500 gram vlees, gratis uien en kruiden   598

Schouderkarbonade
Zonder bot 500 gram  398

Half om half gehakt
Vers gedraaid, 500 gram 3,98 kilo  598

Uit de grill
Grillworst
Kaas, naturel of saté 100 gram  100

www.slagerijrijkeboer.nl 
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sportieve mode voor mannen en vrouwen!

Piet Soerplein 5 | Havelte | zmode.nl

onze merken

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

Alberto | Haupt | Soccx

Marktstraat 4a
7941 KR  Meppel

Tel. 06-16 932 635
www.birukai.nl

Jeannet Botter

NIEUWJAARSBIJEENKOMST “AIGEN-HAIMERS” 

De Grunneger Club “Aigen-Haimers” houdt op zaterdag 14 januari 2017 haar traditionele Nijjoarsverziede 
in dorpshuis de Schalle, Burg. Haitsmalaan 28 in Nijeveen. Aanvang om 20.00 uur, zaal open om 19.45 uur.
Door de eigen toneelgroep van de club zal in drie bedrijven worden opgevoerd het blijspel “Kriminele 
Wichter”.  Tijdens een spelletje kaart van vier dames wordt het wel en wee (roddels) van het dorp besproken 
waar ook de bezuinigingen in het bejaardentehuis ter sprake komen. De gemeente heeft geen geld en toch 
moet er wat gebeuren. De dames besluiten om in actie te komen en maken een plan om aan geld te komen.
En hoe ze dat doen daarvoor is een bezoek aan de toneeluitvoering zeker de moeite waard.
Een ieder is van harte welkom. Entree leden, gratis. Niet leden betalen € 7,50 waarbij inbegrepen 2x koffie 
of thee.      

proef, 
geniet & 
beleef

Meppel

De Putstoel 2

Staphorst

Ebbinge Wubbenlaan 9A

info@kisjes-slijterijen.nl 

kisjes-slijterijen.nl

ADV Kisjes Molen 85x123-ZW-incl.adres.indd   1 11-09-16   21:24
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Nijverheidsweg 15   7948 NE Nijeveen   Tel. 0522-490094   Postbus 126   7940 AC Meppel   www.faberadviseurs.nl

Andere tijden! Ook voor financieringen

Bij onze inventariaties bij veel klanten zien 
we vaak (doorlopende) kredieten op oude 
rentestanden.

Enkele jaren geleden noteerde men voor 
kredieten 9 tot 11%. Die tijd ligt achter 
ons en misschien goed om ook eventuele 

(doorlopende) kredieten eens opnieuw te 
beoordelen. De rente is gehalveerd, ook voor 
kredieten. De maandlasten kunnen daardoor 
echt lager.
Bel voor een informatief gesprek en ontdek 
onze kracht. Voor bestaande, maar ook 
nieuwe financieringen.

VOLKSKERSTZANG NIJEVEEN

Beste Nijeveners,

Het is altijd moeilijk in te schatten hoeveel belangstelling er is voor een nieuw evenement, maar de opkomst 
2e Kerstdag overtrof onze stoutste verwachtingen.
Meer dan 500 mensen kwamen naar de 1e Volkskerstzang in Nijeveen.
De verwarmde hal van Oosterhuis was prachtig ingericht en dit bedrijf heeft samen met cateringbedrijf 
Busscher er mede voor gezorgd dat het mogelijk was om dit festijn te organiseren.
Iedereen die op wat voor manier meegewerkt heeft willen we natuurlijk heel hartelijk bedanken. Samen 
luisteren, kijken en meezingen. Geweldig 
was het.
“Waar een klein dorp groot in kan zijn”, zo 
werd terecht opgemerkt.
En dan als klap op de vuurpijl ook nog “De 
Sigaar van het jaar” van Wakker Nijeveen 
winnen,  we zijn er heel erg blij mee.
Bedankt voor uw felicitaties en leuke re-
acties, op straat, in de winkels en via de 
multimedia. Het is zeker voor herhaling 
vatbaar, alleen wanneer…   dat is nog even 
de vraag. Nogmaals hartelijk dank.
De werkgroep Volkskerstzang wenst ieder-
een een geweldig 2017

Johan Rodenhuis, Ruth Pos, Gerda Kreeft, 
Rolinka Veldhuizen, Laura Hoekman en 
Pieter Lubbinge 
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ALS ELKE SECONDE TELT!    
 
Alarmnummer 112  
Bij bijvoorbeeld brand, een inbraak, een ongeval, een hartaanval of beroerte mag 
112 gebeld worden. Als dan iedere seconde telt en hulpdiensten zeer snel bij het 
juiste adres moeten zijn, komt het in het buitengebied heel vaak voor dat er geen of 
slecht leesbare huisnummers zijn. Hierdoor verliezen hulpdiensten (te) vaak (te) veel 
tijd.  
 
Het probleem  
Oorzaak is dan vaak de plek waar het huisnummer is geplaatst. Bijvoorbeeld: te ver 
van de weg, achter een struik of boom, aan de zijkant van de brievenbus of van het 
huis. Voor de ambulance, de politie, de brandweer of de huisarts is het heel 
vervelend wanneer zij bij het verkeerde huis staan en dat vindt u natuurlijk ook.  
 
De oplossing 
Zorg er daarom voor dat uw huisnummer dag en nacht goed zichtbaar is, liefst ook 
vanuit een met 50 km per uur rijdende auto. Die huisnummerbordjes zijn er!!!  
Geadviseerd wordt een geel reflecterend huisnummerbordje dat  dag en nacht, zowel 
van links of rechts komend, goed te zien is. Het bordje kan, bij voorkeur, aan een 
bestaand hek of  bestaande muur worden bevestigd of anders aan een bij te leveren 
paal. 
 

Gezamenlijke actie van DVN en gemeente Meppel 
Om de veiligheid te verbeteren starten de Dorpsvereniging Nijeveen en de gemeente 
Meppel een gezamenlijke actie voor de huisadressen in Kolderveen, aan de 
Dorpsstraat en in het buitengebied van Nijeveen. 
Uw voordeel: Een leuke korting op de prijs van huisnummerbordje, er zijn geen 
afleveringskosten en de nettoprijs is � 10 per huisadres.  
Let op: Een bijkomende kunststof “Lankhorstpaal” kost � 8,50 extra. 
 
Hoe doen we dat precies? 
Binnenkort publiceren we de procedure op de website van DVN 
(www.dorpsverenigingnijeveen.nl) en in de Molen. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met de penningmeester via penningmeester@dorpsvereniging.nl. 
 

 



11

 DE MOLEN

 

 

 
 

                            
 

2025 – Nijeveen Energie Neutraal 
 

Wat zijn jouw goede voornemens voor 2017? 10 energiebesparende tips! 
 

! Sluit de koelkast. Laat deze nooit (even) openstaan. 
 

! Haal opladers en adapters van bijv. telefoon en laptops uit het stopcontact. 
Zeker oude opladers verbruiken veel energie. 
 

! Zet elektrische apparaten niet op stand-by, maar uit.  
 

! Doe tijdens het koken, zoveel mogelijk, een deksel op de pan.  
 

! Laat de was buiten drogen of op een waslijn.  
 

! Ontdooi de vriezer zodra er een ijslaagje ontstaat. 
 

! Zet je verwarming ’s nachts op 15 graden (vloerverwarming 17 graden). 
 

! Was op een lagere temperatuur. Vaak is op hoge temperatuur wassen niet nodig 
of noodzakelijk. 
 

! Gebruik de vaatwasser pas als hij goed vol is. 
 

! Doe de lichten uit in ruimtes waar je niet bent. 
 
 

Samen Energie Neutraal in 2025. Denk en doe mee! 

www.samenenergieneutraal.nl/nijeveen       2025 – Nijeveen Energie Neutraal     @NEN2025            
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info@andrehopman.nl
06 54 32 64 05

Energieweg 3, Nijeveen
www.andrehopman.nl

Een ondernemende bries,

windkracht van beleving!
ontwikkelt een

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

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

DE MOLEN

VERKOCHT IN 2017 NIEUW IN 2017

Verkocht (onder voorbehoud)

Griftestuk 33 Nijeveen

Nieuw

Wilhelminastraat 8 Nijeveen
Een huis waar u zo in kan!

Vraagprijs 205.000,-

Deze objecten zijn een greep uit ons aanbod, voor een volledig overzicht verwijzen wij naar 

www.aarn inkmake laars .n l
Nijverheidsweg 15, 7948 NE Nijeveen, 0522-490434 Bemiddeling in: woonhuizen, bedrijfsmatig o.g., taxaties
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FILM RAMS IN DORPSHUIS DE SCHALLE

Op donderdag 19 januari 2017 staat de film Rams op het programma.  
De broers Gummi en Kiddi leven in een afgelegen vallei in IJsland. De rammen van de twee schapenboeren 
behoren tot de beste van het land en wonnen al diverse prijzen. Hoewel ze hun land en levensstijl delen, 
spreken de koppige mannen al veertig jaar niet meer met elkaar. Wanneer een ziekte uitbreekt en de 
autoriteiten alle dieren in de vallei willen ruimen, verzetten ze zich ieder op hun eigen manier: Kiddi met 
zijn geweer en Gummi met zijn verstand. Om het gevecht met de autoriteiten te kunnen winnen en hun 
dierbare schapen te redden, moeten de broers echter wel samenwerken. 
Let op: Deze keer wordt de film op een donderdagavond vertoond en niet zoals gebruikelijk op vrijdag-
avond. Aanvang: 20.00 uur. Entree: € 3,50.

Het programma van het voorjaar ziet er verder als volgt uit: Vrijdag 17 februari: De Helleveeg. Vrijdag 17 
maart: Coming home. Vrijdag 7 april: Een man die Ove heet. Vrijdag 5 mei: Io sono l’amore.

MOOIE 36STE EDITIE HENK HOFMANTOERNOOI SVN’69 NIJEVEEN

Dankzij de hoofdsponsors Renault Matter en Altena Loonbedrijf kon er 
ook dit jaar weer een mooi Henk Hofmantoernooi gehouden worden 
voor de leden van SVN’69. Vrijdag 30 december waren er de hele dag 
wedstrijden in sporthal De Eendracht in Nijeveen. 
De kabouters, mini’s en F‘jes mochten als eersten het veld op. Een 
prachtig gezicht. Al deze fanatieke meisjes en jongens spelend op 3 
velden tegelijk. De kabouters mochten dit jaar voor het eerst meedoen 
en speelden onderlinge wedstrijden. De mini’s en F’jes speelden in 
gemixte teams tegen elkaar. Daarna was het de beurt aan de oudere 
jeugd. Zij lieten mooie en spannende wedstrijden zien.  Vooral bij de 
D’s waren er veel deelnemers. Het was erg spannend wie er uiteindelijk 
in de finale mochten spelen. 
Mede dankzij de hulp van de B en A junioren was het een 
mooie sportieve dag. Voor alle deelnemers was er een 
vaantje en voor de winnaars een mooie prijs. En natuurlijk 
ontbraken de oliebollen niet. ’s Avonds werd het toernooi 
afgesloten met wedstrijden voor de A junioren en senioren. 

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

Schoonheidsinstituut    IPL ontharing 
Acne behandelingen Elektrisch ontharen 
Massages Gewichtsconsulent 
Zonnestudio      Bijouterie  

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

www.facebook/demolen.nijeveen
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www.lever.nlZuideinde 53,  Meppel
(0522) 25 27 21 | info@lever.nl 

      
 

DE MOLEN

KERSTTOERNOOI DOS’46 2016

27 december 2016 vond het jaarlijkse DOS’46 kersttoernooi voor de beide basisscholen van Nijeveen plaats. 
Er deden zo’n 50 kinderen mee van de groepen 2 t/m 8. Korfballers en niet-korfballers gingen samen de 
strijd aan. Zij werden gecoacht door de A- en B-jeugd van DOS’46.
Na de introductie gingen de wedstrijden mono-korfbal van start. Tussen de wedstrijden door was er de 
gelegenheid om te springen op een luchtkussen. In de kantine was drinken en wat lekkers voor alle deel-
nemers. Onder aanmoediging van ouders én coaches streden de kinderen fanatiek om de punten. Bij de 
jongste deelnemers was er naast de wedstrijden ook een doelpuntenspel en een estafette. 
Nadat de punten geteld waren werden de prijzen verdeeld. Bij de groepen 2/3/4 kwamen de KERSTBAL-
LEN als winnaar uit de bus: Amy Lokken, Mees van Essen, Zoë Jonker, Julia Sok en Thijmen van der Laan, 
zij werden gecoacht door Quinty Bayle en Dagmar Jonkers.
Bij de groepen 5/6 werden de SNEEUWMANNEN 
kampioen met Roy Pruntel, Espen Winters, Maaike 
Huisman, Lisa Bouwknegt en Tess Jonker onder lei-
ding van Sjoerd Kienstra en Hessel Broekhuizen.
De DONDERSLAGEN waren het meest trefzeker en 
werden kampioen van de groepen 7/8. Dit team 
bestond uit Stijn van Essen, Jochem Kroes, Rob Bouw-
knegt, Marit Sok, Mandy Pruntel en Yasmine van Dijk 
met coaches Thamar Hertong en Manon Dusseljee.
Tot slot kregen alle deelnemers iets lekkers mee naar 
huis.

KID DOS‘46
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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

Psst!!!

Er gaat iets rond in Nijeveen!!!!

Heeft u het al gehoord, er gaat iets rond in het dorp wat niet iedereen mag weten. 
Of misschien juist wel!

U weet waar het om gaat, maar u hebt nog niet gereageerd? 
Niet langer wachten, we zijn dol op uw reactie.

U denkt: Wat zou dat zijn en (natuurlijk) bent u nieuwsgierig? 
Aarzel niet en neem contact op met een van ons.

Wie zijn wij en hoe kunt u ons bereiken? 
Corry Jaspers, 0522 491815 

Jeanie Schrotenboer, 06 18572485
Detje Knol, 06 16370580
Christo Kok, 0522 492022

Lia Broekhuizen, 0521 351976

E-mail via Lia Broekhuizen. E-mailadres: trialbro@cs.com
Post bij Corry Jaspers. Adres: Dorpsstraat 86, 7948 BT Nijeveen

Gezamenlijk meer dan 
75 jaar ervaring in uitvaarten. 

0522-281878 
DAG EN NACHT BEREIKBAAR 

WASSINK 
Uitvaartverzorging -- -, 

De uitvaartverzorger voor Meppel en omstreken 

Zomerdijk 9A 7942 JR Meppel 
e-mail: cc.wassink@hetnet.nl www.wassink-uitvaart.nl
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WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN
Niet bekend bij de redactie

Dorpsstraat 149

7948 BP  NIJEVEEN 

Tel: 0522 492967 

of  06 53 961 998

Voor:

• Nieuwbouw

• Reparatie

• Onderhoud

• Alg- & mosbestrijding

• Aanbrengen schroefdakplaten

www.rietdekkersbedrijfrenebouwknegt.nl

Moes / Speelman   0522-491224 
Westerbeek / Tan-Koning  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.

ELKENAIN BEWINDVOERING geeft rust aan mensen die door omstandigheden hun financiële zaken niet 
meer zelf kunnen regelen. Kolderveen 26C - Nijeveen - T 0522 76 90 51 - Bezoek op afspraak.

BALANS NATUURGENEESKUNDE, Ada Beenen, 0522 492151

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

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

OPENINGSTIJDEN SERVICEPUNT BIBLIOTHEEK NIJEVEEN
De Schalle, Nieuweweg 27 • dinsdag: 15.00-19.00 uur  • donderdag 15.00 - 17.30 uur
Tel. 06 47 57 64 67  E-mail: info@bibliotheeknijeveen.nl 

INEKE KNOL INDIVIDUEEL-, RELATIE- EN GEZINSTHERAPEUT, counsellor, docent, supervisor, (team)coach en trainer.
BIJ IK, Dorpsstraat 66, 7948 BT Nijeveen. 0522-259308  06-17067004. Tel.spreekuur: wo. en vr. 8.30-9.00 uur.

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!


