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37e jaargang nr. 5, 7 maart 2017

De volgende Molen verschijnt op 21 maart 2017.

Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk 

dinsdag 14 maart 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

GERALD AUKES NIEUWE HOOFDTRAINER DOS’46

Gerald Aukes wordt na de zomer de nieuw hoofdtrainer van DOS’46. Hij volgt Daniël 
Hulzebosch op die onlangs bekendmaakte geen vierde jaar aan zijn succesvolle periode 
in Nijeveen vast te knopen. DOS’46 heeft met Aukes een overeenkomst van één jaar 
afgesloten, met een optie op een tweede jaar. De assistent-trainer van Gerald Aukes 
wordt oud-PKC trainer Edward Jonkman.

Gerald Aukes (51) was eerder werkzaam in Nijeveen. Hij startte er in 1995 zijn trai-
nersloopbaan als coach van de Nijeveense reserves. In 1997 kreeg hij het vlaggenschip 
onder zijn hoede. DOS’46 klopte onder zijn leiding voor ’t eerst op de deur van Ahoy. 
In zijn derde jaar behaalde DOS’46 de veldfinale, die het ternauwernood verloor van 
Die Haghe. In zijn verdere trainerscarrière stond Aukes aan het roer bij KZ/Hiltex, 
LDODK/Rinsma Fashion en DVO/Accountor. Bij die laatste club kreeg hij onlangs zijn ontslag vanwege een 
tegenvallend resultaat.

‘Door op veel plekken en in verschillende culturen te hebben gewerkt, denk ik dat we samen met Edward 
Jonkman en oud-speler Peter Lageweg een technische staf hebben die een extra impuls kan geven aan 
de ambitie van spelers en club,’ aldus Gerald Aukes. ‘Ik wil spelers stimuleren en laten meedenken om de 
volgende stap te maken in hun ontwikkeling. Spelers moeten zelf deelnemen aan hun plan, daar zijn ze 
zelf verantwoordelijk voor. Daar zullen we een stimulerende en veilige omgeving voor creëren.’ 
Edward Jonkman was bij PKC twee jaar assistent-trainer van Ben Cum. Hij verhuisde onlangs met zijn 
gezin naar Diever. Aukes: ‘Edward gaat een belangrijke rol spelen in persoonlijke plannen en individuele 
trainingen.’

De inwoner van Grou geeft aan dat DOS’46 altijd een speciale omgeving voor hem is geweest. ‘Ik kijk erg 
uit naar een hernieuwde kennismaking, twintig jaar na dato,’ besluit hij. 

Het bestuur van DOS’46 is blij dat de technische staf voor volgend seizoen rond is. ‘We zijn ervan overtuigd 
dat we met deze staf als club een volgende stap kunnen maken,’ aldus bestuurslid Topkorfbal Ron Raterman.  
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Als u kiest voor vakmanschap!

Lute Bijker Bouw

lutebijkerbouw@live.nl
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Stichting ODIN waarschuwt consumenten extra voorzichtig te zijn bij het kopen of omzetten van financiële 
producten bij banken en verzekeraars, zonder tussenkomst van een onafhankelijk advieskantoor.
 

FILM ‘COMING HOME’ OP VRIJDAG 17 MAART IN DORPSHUIS DE SCHALLE

Op vrijdag 17 maart staat de film ‘Coming home’ op het programma.
Coming home is een romantisch drama dat zich afspeelt in de nasleep van de Chinese Culturele Revolutie. 
Zhang Yimou vertelt het verhaal van de Chinese dissident Lu Yanshi, een intellectueel die naar een werk-
kamp wordt gestuurd en zo van zijn gezin wordt gescheiden. Twintig jaar later verloopt de thuiskomst 
moeizaam als blijkt dat zijn vrouw aan geheugenverlies lijdt en hem niet langer herkent. Gedreven door 
liefde probeert hij samen met hun dochter opnieuw een plaatsje in haar leven te verwerven.
Aanvang: 20.00 uur. Entree: € 3,50.

KINDERKLEDINGBEURS HAVELTE ORGANISEERT TWEEDEHANDS ZOMERKINDERKLEDING- EN 
SPEELGOEDBEURS

De werkgroep Kledingbeurs Havelte organiseert haar halfjaarlijkse kleding en speelgoedbeurs. Een gezellige 
tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs in ontmoetingscentrum “de Veldkei” te Havelte.
De koopavond is op vrijdag 7 april 2017 van 20.00 uur tot 21.30 uur.
Op zaterdag 8 april 2017 is de beurs geopend van 9.00 uur tot 10.00 uur. 
U vindt deze beurs naast zomerkleding ook een divers aanbod van tweedehands speelgoed. Heeft u zelf 
kleding van maat 74 t/m maat 188 of speelgoed in te brengen dan kunt u de daarvoor benodigde prijs-
enveloppe + instructie vanaf maandag 27 februari 2017 ophalen gedurende schooltijden bij de kleuterin-
gang van OBS de Bosrank in Havelte. Er is een maximale uitgave van 150 prijsenveloppen. Alle kleding en 
speelgoed dient geprijsd, schoon en compleet te worden aangeleverd. Het inbrengen van de kleding en 
het speelgoed is op donderdagavond 6 april 2017 van 19.00 tot 20.30 uur, eveneens in “de Veldkei”. Dit 
adres kunt u vinden op onze website.
Raadpleeg onze website www.kledingbeurshavelte.nl voor meer informatie. We zijn ook te volgen via 
Twitter:@Kledinghavelte en Facebook: Kledingbeurs Havelte.

“Pas op bij direct advies bank of verzekeraar”

Directe aanleiding voor deze waarschuwing zijn twee recente 
Kifid-uitspraken. “Hieruit blijkt dat het direct aanschaffen 
van een hypotheek bij bank of verzekeraar zomaar enkele 
duizenden euro’s extra kan kosten.”
In de eerste zaak (direct bij een bank) is niet naar de 
hypotheekvoorwaarden van een bestaande hypotheek van 
een andere bank, die werd opgezegd, gekeken. Daarin 
zat een boeteclausule, waardoor de klant duizenden euro’s 
boete moest betalen. Het Klachteninstituut vindt dat een 
hypotheekverkoper van de bank niet hoeft te onderzoeken hoe 
de bestaande hypotheek (van een andere bank) er precies uit 
ziet.
In een vrijwel identieke zaak van een andere consument, 
nu bemiddeld via een onafhankelijk advieskantoor, kwam 
het Klachteninstituut tot een hele andere conclusie. Een 
onafhankelijk adviseur heeft wel onderzoeksplicht en had de 
klant moeten waarschuwen voor de boeterente. De adviseur 

wordt veroordeeld tot het betalen van een groot deel van die 
boete.
Odin: “Hiermee bevestigt het Klachteninstituut dat er een 
belangrijk verschil is tussen directe adviseurs en onafhankelijke 
adviseurs. De directe adviseurs zijn productverkopers, die 
alleen maar oog hoeven hebben voor het afzetten van eigen 
producten. Onafhankelijk adviseurs hebben een bredere 
adviesverantwoordelijkheid, die start met het klantbelang. Wie 
bij de Rabobank, ING of ABN/AMRO binnenloopt voor een 
financieel advies (hypotheek, pensioen, vermogensopbouw) 
krijgt alleen de producten van die bank voorgeschoteld. Er 
is geen focus op het vergelijken van kosten en voorwaarden 
met concurrenten. En dat is zorgelijk, want juist die elementen 
bepalen in belangrijke mate het uiteindelijke rendement.”

Een goede reden om te beginnen bij een vertrouwd 
onafhankelijk adviseur.

Nijverheidsweg 15   
7948 NE Nijeveen   
Tel. 0522-490094   

www.faberadviseurs.nl   
hypotheken@faberadviseurs.nl
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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.

www.jaboschilderwerken.nl

10% 
WINTERKORTING

t/m eind maart

Dorpsstraat 4
Nijeveen

6% BTW

meer info op: www.facebook.com/uitnijeveen 
www.handelsverenigingnijeveen.nl

HANDELSVERENIGING NIJEVEEN PRESENTEERT

De beurs UITNijeveen met als thema:
’ONTMOET DE ONDERNEMER’
7 & 8 maart - 14.00 - 21.00 uur 
evenemententerrein Nijeveen 

Ga creatief met 
Tineke

Klinkhamer 
reclame

Ramona’s 
Hairfashion

Bouwknegt 
Rietdekkers

Bouwbedrijf 
Heran

Rypke, 
Simone, Heleen 
en Petra van 
Fysiotherapie 
‘t Oevertje

Jan Harm van
Kroes Nijeveen

Beautysalon 
Puur

sleutelit

Schildersbedrijf 
Zevenhuizen

Grada Bikes

H. Faber 
Installatie-
techniek

Jos Huls 
Timmerwerken

Jemako 
Trieneke Evers

Dynamic 
No-Break

 Fresh PC
Oostergetel 
makelaardij

Faber Adviseurs

Spoor Mediation

Kindercoach 
Susanne Kindzorg Marion

Bijker 
loon- grondverzet 
en transport

De Kameel

Gerard van 
Gerard 
Schullenberg 
Fotografie Atelier Piba De KoedijkBeau-nette

GOB Jip en 
Janneke

André van 
Aannemings 
bedrijf Hopman

Artiestenbureau 
MEProductions

Toyota van der 
Linde Meppel

Strijker Brood 
en Banket

Klaas en Roy van 
R&K instalatie-
techniek

Nico van 
nieuwekeuken.nl

HDV design
reclamestudio

M.J. De Boer B.V. Present! for Gifts

Tankstation 
Nijeveen

Restaurant de 
Nije Elkenain

Kisjes Slijterijen

Loon- en grond-
verzetbedrijf 
Altena

Bijker 
Mechanisatie 
Nijeveen

dekkernijeveen.
nl

Oosterhuis B.V.

Cateringbedrijf 
Busscher

Bonbon AtelierA3

BootsmaDesign

Timmerman 
Marktkramen

Drukkerij Kleen wenst 
alle deelnemers veel succes!

Ook voor volledige voetverzorging bij u thuis!

Tel. 06 543 720 73

Medisch pedicure

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Ontwerp en opmaak

Digitaal en XXL printen

Fullcolour drukwerk

Huisstijl drukwerk

Gepersonaliseerd drukwerk

Textieldruk en Borduren

Belettering

Websites

Noteboomstraat 68

7941 XA  Meppel

T 0522 255 449

E drukkerij@kleen.nl www.kleen.nl
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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

Autobedrijf Matter Meppel 
uw Renault- en Dacia dealer 

voor 
Meppel, Steenwijk, Staphorst e.o. 

Tot ziens in onze showroom! 

RENAULT 

Autobedrijf Matter Meppel BV 
Blankenstein 500 7943 PA MEPPEL 
Tel: 0522 - 253 292 
mattermeppel.nl 

ALZHEIMERCAFE MEPPEL - WOENSDAG 15 MAART  
Mantelzorgers aan het Woord

Tijdens deze avond komen de mantelzorgers aan het woord. Wat betekent het om mantelzorger te zijn?
In kleine groepjes kan er gepraat worden over de problemen en/of oplossingen die mensen in de praktijk 
tegen komen.
Waar? Cultureel Centrum De Plataan, Vledderstraat 3, 7951 LC  Meppel, tel. 085-2731412.  U kunt ook naar 
binnen aan de Marktstraat 27 (zijde bibliotheek). 
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.
Organisatie - Het Alzheimercafé Meppel is een samenwerkingsproject van Alzheimer Nederland met Vrijwil-
ligers, Stichting Icare, Zorgcombinatie Noorderboog, Stichting de Stouwe en Welzijn Mensenwerk.

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
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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

E-MEETING 19 MAART: THEMA OOG

Tijdens de E-meeting van zondag 19 maart staat het verhaal van de zalving van David 
centraal. God liet zijn oog op hem vallen, terwijl iedereen er vanuit ging dat de profeet 
Samuel een van de broers van David tot koning zou zalven. 
We zien dingen, we verwachten dingen, maar soms bedriegen onze ogen ons. En zijn de 
dingen anders dan we hadden verwacht. Wat is echt? Wat is gezichtsbedrog? Daar willen we samen over 
nadenken en mee bezig zijn tijdens deze E-meeting. 
Dominee Jan Stap verzorgt de toelichting op het thema. We gaan samen zingen en ook zijn de Welnootjes 
aanwezig om een paar liederen te zingen. En natuurlijk ontbreekt de koffie niet! 

Van harte welkom op zondag 19 maart om 10.00 uur in de gereformeerde kerk. 
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info@kroesnijeveen.nl           www.kroesnijeveen.nl           0522 49 26 80

17-03-2006   12:10:58

Nijverheidsweg 7    7948 NE Nijeveen    Tel. (0522) 49 12 23

w w w. b i j k e r n i j e v e e n . n l

Echo SRM 222 ESU Bosmaaier Echo CS 310 kettingzaag

BEURSAANBIEDINGEN

Alleen geldig tijdens 
de beurs UitNijeveen 2017.

Nu voor maar € 249,-
Inclusief mes en draadkop.

Alleen geldig tijdens 
de beurs UitNijeveen 2017

Nu voor maar € 219,-

Normaal € 299,-

Normaal € 319,-
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Agenda
  7 maart De Molen nr. 5
  7-8 maart Beurs UITNijeveen - locatie Nieuweweg (feestterrein)
  8 maart Klaverjassen en jokeren, Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
  9 maart Spelletjesdag Welz. Ouderen - De Schalle - 10.30 uur
10 maart Open Huis Israël Producten - Veurdele 95 - 10.00-21.00 uur
10 maart Voorjaarsshow Mechanisatiebedrijf Evenhuis, Giethoorn - 14.00-22.00 uur
11 maart Voorjaarsshow Mechanisatiebedrijf Evenhuis, Giethoorn - 10.00-16.00 uur
11 maart Open Huis Israël Producten - Veurdele 95 - 10.00-16.00 uur
11 maart SVN’69 1–ZZVV 1 - Sportpark De Tussenboerslanden - 14.30 uur
12 maart Nijeveen zingt - Geref. kerk
15 maart Alzheimercafé - De Plataan, Vledderstraat 3, Meppel - 20.00 uur
17 maart Film Coming home - De Schalle - 20.00 uur
18 maart ELIM 1–SVN ’69 1 - Sportpark Elim - 14.30 uur
18 maart DOS’46 1 – PKC/SWKGroep 1 - Sporthal de Eendracht - 20.00 uur
19 maart E-meeting - Geref. kerk - 10.00 uur
21 maart De Molen nr. 6
22 maart Passage dhr ten Hoopen vertelt over zijn huisartsenpraktijk in het dialect - de Schalle - 20.00 uur
22 maart Klaverjassen en jokeren, Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
23 maart  Vrouwen van Nu, dhr.Meirink uit Wijnaldum helpt boeren in Rusland - De Schalle - 20.00 uur
25 maart  SVN’69 1–FIT BOYS 1 - Sportpark De Tussenboerslanden - 14.30 uur
25 maart Bingo, Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
  1 april SCD’83 1–SVN’69 - Sportpark De Boekweit - 14.30 uur
  4 april De Molen nr. 7
  5 april   Klaverjassen en jokeren, Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
  7 april Film Een man die Ove heet - De Schalle - 20.00 uur
  8 april SVN’69 1-Nieuwleusen SV1 - Sportpark De Tussenboerslanden - 14.30 uur
Elke dinsdag Koersbal - De Schalle - 13.30 uur
 Klaverjassen en jokeren, georganiseerd door Welzijn Ouderen - biljartzaal De Schalle
Elke 1e en 3e dinsdag Inloop tablethulp in de Schalle tussen 15.00 uur en 16.30 uur.
Elke woensdag 55+gymnastiek - Dorpshuis De Schalle - 10.30-11.15 uur
Elke vrijdag  wordt er door Tonegido gezongen in het gebouwtje bij de kerk in Nijeveen - 13.30 uur

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.

Schnitzels 
Gepaneerd 500 gram  498

Droge metworsten 
Per stuk 2,49 3 stuks  598

Slavinken
Eigengemaakt 4 x 125 gram  398

Stoere mannen burgers 
Maar liefst 150 gram 4 stuks  498

Uw buffet op locatie  
www.slagerijrijkeboer.nl

Combi topper
500 gram half om gehakt
en 4 saucijzen samen  598

Cordon bleu
Van de filet, ham-kaas 3 stuks  598
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Schuurmansweg 6
7948 NM  Nijeveen
Tel. 0522 - 49 13 54
Mob. 06 - 54 39 35 06

• Timmerwerk
• Nieuwbouw - Verbouw
• Onderhoudswerk - Renovatie
• Verkoop van bouwmaterialen

www.pietbouwknegt .n l

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  

NIJEVEEN BUNDELT KRACHTEN VOOR GLASVEZEL IN HET BUITENGEBIED

De ontwikkelingen in het bedrijfsleven, het onderwijs en de zorg vragen in toenemende om een goede 
digitale bereikbaar. Een snel glasvezelnetwerk is hierbij van groot belang. De Dorpsvereniging Nijeveen 
en de Handelsvereniging Nijeveen hebben de handen ineengeslagen om dit ook in het buitengebied van 
de gemeente Meppel te realiseren. Het initiatief ‘Nijeveen buitengewoon op glas’ wil een kloof in de digi-
tale infrastructuur voorkomen. Het project wordt dinsdag 7 en woensdag 8 maart gelanceerd op de Beurs 
UITNijeveen. 
Gezamenlijke vraagbundeling
Er is samenwerking gezocht met LTO-Noord (afd. Zuidwest Drenthe) en ICC Parkmanagement Meppel. Een 
groot gedeelte van het buitengebied waaronder veel agrarische bedrijven, het industrieterrein Spijkerserve 
en een gedeelte van het industrieterrein in Meppel heeft te langzaam internet. Door de enorme groei 
van toepassingen loopt dit gebied binnenkort achter. Vaak nemen commerciële partijen alleen actie in 
de dichtbevolkt en rendabele gebieden. Door de gezamenlijke aanpak komt het initiatief van de burgers 
en bedrijven zelf. Met een collectieve vraagbundeling is het de bedoeling om alle huizen en (agrarische) 
bedrijven in Nijeveen en omgeving aan te sluiten op een supersnel glasvezelnetwerk. 
Zeg ja tegen glasvezel!
Komende tijd wordt er campagne gevoerd om bewoners en bedrijven enthousiast te maken voor dit initi-
atief. Het doel is om zoveel mogelijk intentieverklaringen te verzamelen om het project zo snel mogelijk 
van de grond te krijgen. Zeg ja tegen glasvezel! Dit kan tijdens de Beurs UITNijeveen, via de website www.
glasvezelnijeveen.nl die binnenkort online is of via een van de werkgroepleden. 

WIST U DAT…… 

…  U elke 1e en 3e dinsdag van de maand in het servicepunt van de bibliotheek terecht kunt voor vragen 
over uw tablet/smartphone? 

… van 15.00 uur tot 16.30 uur komen er twee medewerkers van Seniorweb om uw vragen te beantwoorden.  

Servicepunt Nijeveen van de bibliotheek

PENSJON FAN LICHTE SEDEN“ OP 11 MAART 2017 IN NIJEVEEN

De Friese toneelgroep It Hantumer Ploechje brengt opzaterdag 11 maart om 20.00 uur de verwikkelingen 
in een pension van lichte zeden, in dorpshuis De Schalle in Nijeveen. De avond met Fries toneel wordt ge-
organiseerd door de Friese vereniging “Waling Dykstra”. De vereniging organiseert bijeenkomsten waarbij 
Friezen uit Meppel en omgeving elkaar kunnen ontmoeten en in hun eigen taal met elkaar kunnen spreken.
Betty en Cor passen onverwachts op in een huis. Opeens staat er een vreemde vrouw met haar zoon in de 
huiskamer. Ze zouden hebben gereserveerd. Betty hoort van haar vriendin Saskia, die eigenlijk zou oppas-
sen, dat het huis een vegetarisch pension is, en een centrum voor spirituele levenshouding.
Betty en Cor besluiten niets te zeggen en te doen alsof ze de eigenaars zijn. Maar als er dan echt gemag-
netiseerd en gemasseerd moet worden zijn de hilarische verwikkelingen natuurlijk niet van de lucht.
Leden betalen € 5,00 voor deze Friese avond van louter lachen, inclusief drie consumpties. Niet-leden betalen 
€ 15,00. Voor belangstellenden die minder goed ter been zijn, regelt de vereniging vervoer.
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www.loonbedr i j fb i jker.n l

START OUTDOOR SEIZOEN SKEELERCLUB NIJEVEEN, DOE MEE MET EEN PROEFTRAINING!

Vanaf maandag 20 maart gaan de trainingen op de 
skeelerbaan in Nijeveen weer van start. Tijdens het 
winterseizoen zijn er ook indoortrainingen geweest 
in Steenwijk en Heerenveen, maar skeeleren in de 
buitenlucht op de eigen baan blijft toch het mooist. 
Voor alle leeftijden en niveaus worden er dit seizoen 
weer trainingen aangeboden. Iedere avond zijn er 
meerdere groepen aan het trainen, die begeleid wor-
den door een enthousiaste groep trainers. Belang-
stellenden zijn van harte uitgenodigd om een keer 
mee te doen. De beginnende jeugdrijders trainen op 
woensdag van 17.00 tot 18.00 uur. Oudere en meer 
gevorderde jeugdrijders worden na een proeftraining 
ingedeeld in de juiste groep. 
Voor kinderen is het ook mogelijk om mee te doen 
aan de cursus van Meppel Actief. Ieder jaar bieden we 
in samenwerking met Meppel Actief een cursus aan die bestaat uit 3 lessen waarin de basisvaardigheden 
worden aangeleerd. Dit jaar op woensdag 5, 12 en 19 april van 17.00 tot 18.00 uur. Een mooie kans om 
kennis te maken met de skeelersport! Meer informatie op de website van meppelactief.nl. 
Voor de senioren zijn er twee trainingsgroepen. Op maandag- en op woensdagavond. De woensdagavond-
training (20.00-21.00 uur) is vooral gericht op de basisvaardigheden/techniek en dus ook geschikt voor 
beginners. Op maandagavond (20.15-21.30 uur) staat conditie en snelheid centraal. 
Neem een kijkje op de vernieuwde website voor de volledige informatie over de trainingsgroepen en -tijden 
of kom vanaf 20 maart langs bij de skeelerbaan. 
Als je mee wilt doen met een proeftraining meld je dan aan via 
www.skeelerbaannijeveen.nl/meld-je-hier-aan-2x-gratis-meedoen-training-inline-skate
Specifieke vragen kunnen gemaild worden naar info@skeelerbaannijeveen.nl. 
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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.

Elkenain is deelnemer van de beurs UITNijeveen. U vindt ons op standnummer A16.

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

DE MOLENDE MOLEN

NIEUWS VAN DE SPONSORCOMMISSIE VAN SVN’69

In de sponsorcommissie vergadering van 21 februari jl. hebben wij afscheid genomen van onze commissiele-
den Bart Hingst en André Sok. In de jaren dat André en Bart actief zijn geweest in onze commissie hebben 
zij prima werk verricht, kritische kanttekeningen geplaatst daar waar nodig, meegedacht en meegewerkt 
aan het totale sponsorbeleid en de daaruit vloeiende inkomsten voor SVN ’69. Bart heeft afgegeven achter 
de schermen nog even een aantal zaken af te wikkelen met betrekking tot bestaande sponsors; deze komen 
hiermee niet in het geding! Wij zijn, als club en bestuur, Bart en André enorm dankbaar voor hun prestaties 
de afgelopen jaren. Het gaat jullie goed en tot ziens op Sportpark Tussenboerslanden!
Vanwege het aftreden van Bart en André waren we de laatste tijd actief om ons heen aan het kijken hoe 
en met wie we deze commissie konden uitbreiden. We zijn dan ook blij dat we Wilma Lensen-Seine bereid 
hebben gevonden om de PR gelederen in de sponsorcommissie te versterken. Als PR-lid werkt zij nauw samen 
met de sponsorcommissie en de opdracht die Wilma heeft meegekregen is om berichten over sponsoring, 
evenementen of ander nieuws, sneller, beter, frequenter en in dezelfde huisstijl te plaatsen op de SVN’69 
website, Facebook, Twitter, tv schermen.. maar ook in De Molen!
De sponsorcommissie is een zeer belangrijk onderdeel van SVN’69. Zij onderhoudt contacten met bedrijven, 
die ons al steunen of dit gaan doen. De inbreng van sponsors zorgt voor een professionele uitstraling van 
de vereniging en bindt de club met ondernemers in de omgeving. Met sponsoring kan de vereniging ook 
de contributie beperken en de vereniging financieel gezond houden. Om onze club, die volop in ontwik-
keling is en veel plannen heeft, goed draaiende te houden zijn wij natuurlijk altijd op zoek naar (nieuwe) 
sponsors. Sponsoring kan op verschillende manieren. Indien u enthousiast wordt van al het bovenstaande 
en van SVN’69 als vereniging om uw bedrijf via deze mooie club te promoten, dan kunt u een e-mail sturen 
naar sponsor@svn69.nl.

VROUWEN VAN NU LEDENAVOND DONDERDAG 23 FEBRUARI 2017

Er heerste deze avond een echte storm in Nijeveen, daarom was de opkomst niet zo groot, slechts 42 dames.
Weeramateur Arend Zanting uit Havelte komt ons vertellen over het weer. Hij is altijd “in de weer met het 
weer”. Als huisschilder moet hij ook het weer in de gaten houden. Ook zijn hobby’s motorrijden, molenaar, 
openluchttheater en wandelen kunnen door het weer beïnvloed worden Hij heeft in het verleden ook veel 
contact gehad met Jan Versteegt. Iedere dag worden de weergegevens op het eigen station in Havelte 
verzameld en geregistreerd: minimum en maximum temperatuur, neerslag, luchtdruk en wind. Zo kwam hij 
tot de conclusie, dat over heel 2016 meer neerslag was gevallen en het gemiddeld 1,1 graad warmer was. 
Hij verzorgt weerpraatjes op RTV-Meppel, RTVSlos (dat is Steenwijk), Streekradio De Wolden, RTV Borger 
Odoorn en op RTV Drenthe vervangt hij af en toe Klaas Karssen.
De zon bepaalt het weer. De straalstroom gaat altijd van west naar oost. Zodoende vangt Engeland voor 
ons land het slechtste weer op. Hij bespreekt de barometer, de schaal van Beaufort, soorten wolken, hoge 
en lage druk, onweer en tornado’s. Aan het einde geeft hij nog een weersvoorspelling voor de komende 
dagen en kan ons vertellen, dat er vooreerst nog geen winterweer aankomt. 
Einde 22.15 uur. Volgende keer 23 maart komt dhr. Meirink uit Wijnaldum ons vertellen, hoe hij boeren in 
Rusland helpt.
Bekijk ook onze mooie website: vrouwenvannu.nl/nijeveen
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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

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
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SVEN JONKER STOPT, NYNKE SINNEMA NAAR LDODK/RINSMA FASHION

Sven Jonker stopt aan het einde van het seizoen bij DOS’46. De oudste van de broers 
Jonker geeft aan dat zijn fulltime baan bij sportmarketingbureau SportVibes in Den 
Haag niet langer te combineren is met korfballen op topniveau. ‘Ik heb het vanaf 
november geprobeerd met heen en weer reizen tussen kantoor en trainen, maar 
voor mijn gevoel is het niet mogelijk om maximaal te blijven presteren,’ aldus Jon-
ker. Jonker blijft wel behouden voor de club als algemeen reserve. ‘Het plan is om in 
de omgeving van Den Haag doordeweeks te trainen om zo fit te blijven en DOS’46 
waar dan ook als speler te blijven ondersteunen. Ook als vrijwilliger blijf ik gewoon 
beschikbaar.’ Sven Jonker speelde zeven jaar in de selectie van DOS’46, waarvan zes 
jaar in het eerste team. Hij maakte zowel de degradatie uit als de promotie naar de 
Korfbal League mee. 

Vertrek Nynke Sinnema
DOS’46 moet volgend seizoen nog een speelster missen. Nynke 
Sinnema vertrekt na de zomer naar LDODK/Rinsma Fashion. De 
23-jarige inwoonster van Grou liep vorig jaar februari een zware 
knieblessure op. Na een lange revalidatieperiode zegt ze toe te zijn 
aan een nieuwe omgeving om verder te groeien. ‘Ik heb nieuwe 
prikkels nodig om weer vooruit te gaan,’ aldus Nynke.  
‘Ik heb vier fantastische en leerzame jaren gehad bij DOS’46 met 
onder meer de promotie naar de Korfbal League. Maar ik heb 
ook veel meegemaakt bij DOS’46. M’n kruisbandblessure en het 
verlies van mijn vader. Daarbij heb ik hier ontzettend veel steun gehad. Ik had me geen betere club kun-
nen wensen. Maar ik voel nu dat ik een nieuwe start nodig heb. Ik draag DOS een warm hart toe en dat 
zal altijd zo blijven.’
LDODK/Rinsma Fashion staat momenteel derde in de Korfbal League en doet nog volop mee om de play-
offs. ‘Ik kan in Gorredijk een nieuwe start maken.’   

Download nu onze 
‘Van der Linde Meppel’ app

Registreer uw 
voor alle extra voordelen!

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
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DUURZAME ONTWIKKELING NOORDELIJKE STADSENTREE MEPPEL

Vertrekpunten Transformatiegebied zijn start voor ontwikkeling
Burgemeester & wethouders van Meppel vragen de Raad vertrekpunten vast te stellen voor het bestem-
mingsplan Transformatiegebied. Dit gebied tussen het centrum en de groeiende woonwijk Nieuwveense 
Landen vraagt om een kwaliteitsimpuls en ondernemers staan al klaar met verschillende initiatieven. Het 
college heeft een transformatie voor ogen naar een nieuwe mix van functies, een nieuwe entree en de 
ontwikkeling van de openbare ruimte. De Raad zal naar verwachting in maart de vertrekpunten op de 
agenda zetten.

Wethouder Stam: "Er zijn initiatieven genoeg; er is draagvlak voor de transformatie, voor ondernemers is 
nu duidelijkheid gewenst! Transformatie gebeurt immers samen met partijen in het gebied en met initia-
tiefnemers van buiten. De plannen zijn er; ondernemers weten wat ze willen. Het is nu aan de gemeente 
om aan te geven wat wij willen: Komt er wel of geen weg door het gebied, is er woningbouw mogelijk? 
Besluitvorming over de ontwikkelrichting van het gebied is van groot belang voor de ondernemers die hun 
initiatieven zo snel mogelijk willen uitvoeren."

Duurzaam, samenhangend en overzichtelijk
In 2013 stelde de Raad met de Structuurvisie Duurzaam Verbinden 2030 ook de ambitie voor het Trans-
formatiegebied tussen de rotondes politiebureau en watertoren vast. Het gebied aan de noordkant van 
Meppel is nu grotendeels zwaar bedrijventerrein. De ambitie is het gebied te ontwikkelen tot de ideale 
overgang van stad naar ruimte met een mix van lichte bedrijvigheid, bijzonder wonen, recreatie en groen. 
De transformatie is al een pilotproject van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu. Na het vaststellen van 
de vertrekpunten volgt een realisatiestrategie. De financiële consequenties hiervan worden opgenomen 
in de perspectiefnota 2018-2021.

Heldere maatschappelijk verantwoorde keuze
Wethouder Stam: "Het ontwikkelperspectief willen we faciliteren met een bestemmingsplan met verbrede 
reikwijdte. Een plan voor 20 jaar, dat ruimte geeft voor een geleidelijke transformatie en gefaseerde in-
vesteringen. De vertrekpuntennotitie schetst de hoofdlijnen. Een afweging van ambities is de volgende 
stap: voor de zomer bieden we de raad een nota van uitgangspunten voor het bestemmingsplan aan. Nu 
zijn er al een maatschappelijke kosten-baten analyse, een kansenkaart voor woningbouw in relatie tot de 
milieucontouren en een integrale afweging noordelijke stadsentree."

Betere noordelijke stadsentree
De Structuurvisie 2030 vraagt aandacht voor het verkeersknooppunt bij de watertoren. De doorstroming op 
de N375 bepaalt de bereikbaarheid van de binnenstad, de havens en de bedrijventerreinen: het economisch 
kerngebied van Meppel. Het college stelt voor een reservering in het bestemmingsplan te maken. Dit biedt 
de mogelijkheid om de aanleg van een betere stadsentree te faseren in de tijd en om op zoek te gaan naar 
subsidies. Voor realisatie van de nu voorgestelde voorkeursvariant is weinig eigendom van derden nodig en 
de impact op bestaande structuren is het minst groot. Aanleg van een eerste fase kan op kortere termijn, 
met een relatief beperkte investering.

Aanjager voor ontwikkeling
Langs de nieuwe stadsentree is ruimte om het gewenste visitekaartje voor Meppel te ontwikkelen en de 
geluidsdruk en verkeersuitstoot op de Watertorenbuurt kan aanzienlijk verminderen. Via de nieuwe stad-
sentree kan de automobilist snel in de binnenstad komen. Tegelijkertijd draagt de nieuwe weg bij aan de 
door de Provincie Drenthe gewenste vorm van de N375 als doorgaande weg. Uiteindelijk ontstaat langs 
de nieuwe entree ruimte voor verschillende ontwikkelingen. Het kiezen van het tracé geeft zekerheid aan 
investeerders in maatschappelijke en economische meerwaarde.

Duurzame authentieke sfeer
De gemeente wil het Transformatiegebied ontwikkelen met respect voor de geschiedenis, zoals traditionele 
invalswegen, beeldbepalende panden, water en het industriële karakter. Wethouder Stam: "Het gebied 
verdient meer groen en natuurwaarde en op en aan het water moet wat te beleven zijn. Voor fietsen, 
wandelen en recreëren wordt het gebied aantrekkelijk gemaakt. De gemeente wil straks bijzonder wonen 
mogelijk maken, zoals aan het water, in een loods of als woon-werkplek. Nieuwe bedrijvigheid is ook wel-
kom, zolang het niet ten koste gaat van de mogelijkheden om er prettig te wonen. In het gebied worden 
ook nieuwe recreatieve functies mogelijk gemaakt, gericht op een dagje uit en verblijf."
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•	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

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!!!!

Herkent u dit nog?
 Er gaat iets rond in het dorp dat niet iedereen mag weten. Of misschien juist wel!

We hebben al veel reacties binnen, maar die van u nog niet en dat is jammer.
Nu niet langer wachten, uiterlijk 15 april willen wij uw bijdrage ontvangen.

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
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www.lever.nlZuideinde 53,  Meppel
(0522) 25 27 21 | info@lever.nl 
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Van Beek 
Schilderwerken

Voor al uw schilderwerk

Ons bedrijf kenmerkt zich door 
haar goede prijs-kwaliteitverhouding

en staat garant voor 
een uitstekende service!

Klaas van Beek 
Scheerweide 35 
7948 NX Nijeveen 

Tel. 06-16511943
Tel. 0522-750545

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

JUBILEUMPROGRAMMA HARM EN ROELOF IN DE SCHALLE OP 21 APRIL A.S.

In deze wereld vol hectiek, oorlog en ellende, proberen Harm en Roelof één en ander te relativeren, op 
geheel eigen wijze, muzikaal, humoristisch en vaak ook ontroerend. De bekende spiegel wordt u voorge-
houden, maar op een Drentse manier: geraffineerd, en niet platvloers, maar vol verbazing en herkenning 
over van alles en nog wat. Een voorstelling van Harm en Roelof is een heerlijk feestje van herkenning! Ook 
voor niet Drentstaligen! 
Kaarten zijn te verkrijgen à € 10,- tijdens de voorverkoop op 10 april van 19.00-20.00 uur in De Schalle of 
aan de zaal op 21 april.
 
Wanneer: 21 april a.s. Waar: De Schalle. Aanvang: 20.00 uur. Zaal open: 19.30 uur.

Kapsalon voor dames, 
heren en kinderen

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

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

Ramona’s 
Hairfashion

Knippen
Dames 1300

Heren 1200

Ook voor:

Epileren
(Met touwtje)
Wenkbrauwen 800

Bovenlip 300

Hele gezicht 1400

Wenkbrauwen 
verven 500

Knippen 
met en zonder 
afspraak
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WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN
11-12 maart Dokter Tan-Koning 
18-19 maart Dokter Westerbeek 

Dorpsstraat 149

7948 BP  NIJEVEEN 

Tel: 0522 492967 

of  06 53 961 998

Voor:

• Nieuwbouw

• Reparatie

• Onderhoud

• Alg- & mosbestrijding

• Aanbrengen schroefdakplaten

www.rietdekkersbedrijfrenebouwknegt.nl

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!


