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37e jaargang nr. 22, 28 november 2017

De volgende Molen verschijnt op 12 december 2017.

Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk 

dinsdag 5 december 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

BEDANKT!

Graag willen wij iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan een heel leuk en succesvol jubile-
umweekend. Dorpshuis de Schalle bestaat 50 jaar en dankzij medewerkers, vrijwilligers, verenigingen en 
bezoekers zijn wij ervan overtuigd dat er een mooie basis staat voor de volgende 50 jaar. 
10 en 11 november 2017 waren voor ons geweldige dagen en we hopen iedereen nog vaak te mogen 
begroeten in ons dorpshuis!

Jan, Marius, Henk, Monique, Gerda en Veerle

GIFT VAN PATIËNTEN HUISARTSENPRAKTIJK KOLDERVEEN VOOR STICHTING NEPALIMED

Toen wij op 30 juni in de Schalle als huisarts afscheid namen van onze 
patiënten waren we overweldigd door de grote belangstelling. Het 
werd voor ons een geweldige middag, niet in het minst door het 
prachtige ‘herdenkingsboek’, het optreden van Wakker Nijeveen en 
de vele lieve woorden. De mogelijkheid om een bijdrage te schenken 
aan de Stichting Nepalimed is door velen aangegrepen. Donderdag 26 
oktober onthulde wethouder ten Hulscher de Dorpsdokterrotonde in 
aanwezigheid van de dorpsvereniging Nijeveen en de redactie van het 
‘herdenkingsboek’. Na deze plechtigheid konden we de cheque met 
de totaalopbrengst aan Ammy van Gooswilligen, voorzitter van de 
Stichting Nepalimed overhandigden. Ammy was heel verheugd deze 
cheque met een totaalwaarde van € 5000,- in ontvangst te kunnen 
nemen. Zij gaf aan dat dit geld besteed zal worden aan de medische zorg in Dhulikhel (Nepal) waar in het 
ziekenhuis huisartsen worden opgeleid voor de vele buitenposten aldaar. Hierdoor wordt de medische zorg 
bereikbaar gemaakt voor alle lagen van de bevolking. Deze opleiding van huisartsen wordt ook gesteund 
en begeleid door de huisartsenopleiding van Groningen, waar we zelf jarenlang aan verbonden zijn ge-
weest. We willen iedereen heel hartelijk bedanken voor hun gift aan de Stichting Nepalimed en voor de 
onvergetelijke middag van 30 juni.

Piet Speelman en Roelof Moes

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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25 JAAR KLANT BIJ MOLEN STERRENBERG

Mevrouw Tineke Poot uit Steenwijk is al 25 jaar klant bij koren-
molen Sterrenberg in Nijeveen. Om dit te vieren trakteerde ze de 
vrijwillige molenaars op gebak en een presentje.
Tineke Poot vindt gezonde voeding en de ambachtelijke manier 
om dit te bereiden erg belangrijk. “Ik wil graag zuiver brood eten 
zonder allerlei broodvet en toevoegingen”, aldus Tineke. “Het is 
lekkerder, gezonder en goedkoper om zelf te bakken”. Het bak-
ken doet ze al 25 jaar met het meel van de molen in Nijeveen. 

Het jubileum vond ze een mooi moment om de molenaars in 
NIjeveen te bedanken voor de prettige service die ze heel veel 
jaren heeft ervaren. “Het is altijd gezellig en er is veel variatie. 
Want behalve allerlei soorten meel en gist is er ook griesmeel, 
pannenkoekmeel, cakemeel en kruidkoekmix!”. De molenaars 
gaven aan dat ze een zeer gewaardeerde klant is en hopen dat 
ze nog vele jaren over de vloer komt. 

VOORLEZEN IN DE BIBLIOTHEEK

Op zaterdag 2 december om 11.15 uur wordt er in Bibliotheek Meppel voorgelezen aan kinderen vanaf 3 jaar!
Het voorlezen staat natuurlijk helemaal in het teken van Sinterklaas, na het verhaal gaan we een bijpas-
send knutselwerk maken. 
Toegang is gratis, ook voor niet-leden van de bibliotheek. Aanmelden is niet noodzakelijk, loop gewoon 
binnen! 

www.loonbedr i j fb i jker.n l
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KERST UITNijeveen

met dit jaar een sfeervol kerstspektakel 
op zondag 17 december 
14.00 – 19.00 uur bij de Molen

Kerstmarkt | gezellige kerstsfeer | dieren | muziek | hapje | drankje 
met om 17.00 uur prijsuitreiking van de mooiste kerstboom van Nijeveen

Welke buurt of straat wint die prachtige UITNijeveen statafel? 
Meld je aan!
- Aanmelden kerstboomactie voor 30 november
- Opgave via info@handelsverenigingnijeveen.nl
- De kerstbomen worden 2 december uitgedeeld 
- Jurering zaterdag 16 december 14.00 en 18.00 uur

1 december start de decemberactie
Win mooie prijzen!

VROUWEN VAN NU - LEDENAVOND DONDERDAG 16 NOVEMBER 2017

Pieter en Marga Jannenga uit Haren hebben een film gemaakt over hun reis naar Antarctica. Via Buenos 
Aires, met onder meer een bezoek aan een hele bijzondere begraafplaats met hele grote graftombes en 
het graf van Evita, ging de reis naar de meest zuidelijke stad ter wereld, Ushuaia in Argentinië. Daar begon 
de expeditie op de Explorer, een schip van 72 m lang, met 154 mensen aan boord van 18 nationaliteiten, 
waarvan 91 passagiers. De reis was een verjaardagscadeau voor Marga, omdat ze gek is op pinguïns en 
Pieter ‘mocht mee’… Het eerste doel was de Falkland eilanden te bezoeken. Daar nestelen verschillende 
soorten pinguïns. Tijdens een wandeling met de meereizende ornitholoog werden Magelhaen pinguïns 
gezien, ze maken een hol en leven solitair. Bij het eiland South Georgia willen ze een fjord binnen varen, 
maar het wordt opeens heel slecht weer, het begint te stormen en ze gaan beschutting zoeken. Deze dag 
komen er, net als de dag ervoor, maar 10 mensen aan tafel, de rest is zeeziek.  Er werd gewandeld over een 
gletsjer. Zeeleeuwen, rendieren, koningspinguïns, zeeolifanten, reuzenalbatrossen, een luipaardzeehond 
werden gespot. 
Maar toen... op 180 km van Antarctica kreeg de Explorer met steeds meer ijs te maken, het was een veld 
golvend pakijs van 1,5 m dik.  Het schip  scheurde onder de waterlijn open.  Er werd een S.O.S. alarm uit-
gestuurd en er werden noodsignalen gegeven. Iedereen moest zijn zwemvest pakken en toen het bevel 
kwam om het schip te verlaten, moest er overgestapt worden in rubberboten en reddingsboten. Zeven 
en een half uur werd er rondgedobberd en sommige mensen raakten onderkoeld. 6 uur na de redding 
zonk de MV Explorer. De Jannenga’s werden opgepikt door de Nord Norge. Even daarna stak er een zware 
sneeuwstorm op. Wat een geluk dat ze die niet in de open bootjes over zich heen hadden gekregen! Alle 
eigendommen liggen nu op de bodem van de oceaan, 1500 m diep. Men werd afgezet op een Chileense 
luchtmachtbasis op Antarctica. Met een Hercules, vrachtvliegtuig van de Chileense luchtmacht, werd naar 
de vaste wal gevlogen in Zuid Chili, daarna nog 4000 km noordelijker, de warmte tegemoet in Santiago 
de Chile. Terug op Schiphol was het een emotioneel weerzien met de familie. Ze willen graag nog eens de 
reis afmaken, want eigenlijk zijn ze maar tot de 11e vaardag gekomen, terwijl ze nog een week hadden 
zullen varen. Het verwerken van de gebeurtenissen ging  door het samenstellen van de film (met  gekregen 
materiaal van medepassagiers van wie de foto- en filmapparatuur niét op een diepte van 1500 m lag...) en 
het geven van lezingen, zodat je het steeds weer beleeft. 
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W&WW&W
Het adres voor:

* schilder- en sauswerkzaamheden 

* goten schoonmaken

* trespa schoonmaken
* klussen in en om het huis

* reinigen van stoepen met hoge druk

Laat ook uw zonnepanelen
goed en betrouwbaar 

schoonmaken
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* ramen schoonmaken

Raadhuislaan 30, Nijeveen
Tel. 0522 - 491 134

06 - 4845 8935 / 06 - 250 60 194info@wenwglazenwassersnijeveen.nl

SENIORWEB

Altijd al meer willen weten over de talloze mogelijkheden van PC en Tablet, digitale fotobewerking, Clouds, 
Word, Excel, Windows 10, smartphone, digitale nalatenschap, enz. of,  “mijn partner zit altijd achter de PC 
en ik doe er niets mee”, dan is dit je kans. 
SeniorWeb Meppel houdt vanaf 4 december gratis infobijeenkomsten voor iedere leeftijd. Je maakt kennis 
met enkele docenten, hun werkwijze, onze laagdrempeligheid en lekkere koffie. 
De informatiebijeenkomst bestaat uit een deel info waarvoor jij kiest en een deel info over alles wat je met 
een pc bij SeniorWeb Meppel kan doen. Je hoeft je niet op te geven, je kunt gewoon binnen lopen in het 
leslokaal, Grote Akkerstraat 10 in Meppel. Wel raad ik je aan op tijd te komen omdat de deur tussentijds 
dicht gaat.

Maandag 4 december 
13.00 uur:  Windows 10, doe meer met Windows 

10, en archiveren
15.00 uur: Privacy veiligheid en backup

Dinsdag 5 december
  9.00 uur: Smartphone (android)
11.00 uur: Tablet (android)
13.00 uur: iPad
15.00 uur: iPhone

Woensdag 6 december
  9.00 uur: Openbaar Vervoer 

11.00 uur:  Fotografie, bewerken foto`s, fotoboek 
maken

13.00 uur: Word
15.00 uur: Excel

Donderdag 7 december 
  9.00 uur: Digitale overheidsformulieren
11.00 uur: Googletoepassingen en clouds 

Vrijdag 8 december
  9.00 uur: Digitale nalatenschap
11.00 uur: Internetbankieren

Andere informatie:  administratie@seniorwebmeppel.nl   of telefonisch: op maandag t/m vrijdag van 09.00 
tot 10.00 uur en van 18.30 tot 19.30 uur, tel. nummer 06-57231484 / 0522-491579

Schoonheidsinstituut                               IPL ontharing 
Acne behandelingen     Elektrisch ontharen 
Massages            Huidverbetering 
Zonnestudio                                      Bijouterie 
 
 

 
    TIME TO MAKE THE MAGIC HAPPEN 

 
 Ervaar de Reset Your Skin Gezichtsbehandeling op een 

ontspannen manier met maximale huidverbetering! 
 

Natuurlijk met IK Skin Perfection; bewuste keus voor 
gezondheid en liefde voor de huid. 

 
Je huid verdient het!! 

 
 
 
 
 
 
 

Als moeder komt, krijgt (schoon)dochter  
50% korting op deze behandeling!!!  

 
Wij hebben ook cadeaubonnen…. 

 
Dorpsstraat 16, Nijeveen  ~ 0522–492315 / 06-23157871  

Website: www.beau-nette.nl  ~  E-mail: info@beau-nette.nl 
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Handelsvereniging Nijeveen organiseert 

DECEMBERACTIE 2017
De in december uitgegeven kassabonnen 
van de deelnemende bedrijven zijn geld 
waard! 

Verzamel voor € 50,00 aan kassabonnen, 
doe ze in de decemberactie-enveloppe en 
lever deze in bij een van de deelnemende 
bedrijven. Uw enveloppe is een lot geworden 
tijdens de Decemberactie-Trekking, welke 
bij de jaarlijkse BINGO op 10 januari 2018 
wordt gehouden. Er wordt maar liefs 
€ 1250,00 aan prijzen uitgekeerd!

Deelnemende bedrijven:
• Beau-nette
• Beautysalon PUUR
• Bert Visscher Tuincentrum
• Centrum Biru Kai
• COOP Huisman
• Creavlinder
• Dekker Klompenhandel Nijeveen
• Grada Bikes
• Heidi Bloemen
• Jemako Trieneke Evers
• Kapsalon Berta
• Kisjes Slijterijen

• Knipschuur Sonja
• Marktslagerij Rijkeboer
• ‘t Meuleplein Snack-Plaza & Brasserie
• Ramona’s Hairfashion
• Strijker Brood en Banket
• Tank Service Station Nijeveen

U herkent de deelnemers aan de 
Decemberactie-poster op raam/deur en 
aan de innamedoos op de balie. 
De enveloppen en reglementen van de 
Decemberactie 2017 liggen bij de 
deelnemende bedrijven.

Wij wensen u een ijne, gezellige december-
maand en veel succes met de 
Decemberactie 2017! 
Bedankt voor uw deelname.

Handelsvereniging Nijeveen
Namens de werkgroep Decemberactie 2017: 
Joyce Bouwknegt, Greetje Huisman, Peter van der 
Linde, Sytze Faber en Marc Jan van der Linde.

handelsverenigingnijeveen.nl
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TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

Koedijkslanden

MEPPEL: Rembrandtlaan 35 -  T. 0522 - 474 877
DEDEMSVAART: Latyrusstraat 14 - T. 0523 - 614 274 

Heeft u een kunstgebit en uw eigen risico 
verbruikt dit jaar?

GRATIS
beoordeling en 

advies voor
een nieuw
kunstgebit

●  gebitsreparatie snelservice  ●  vervaardiging in eigen laboratorium ●  geen wachtlijst  ● avondbehandeling op afspraak mogelijk

Maak dan voor 
30 december een 
afspraak voor een 
nieuw kunstgebit

Wanneer u in 2017 een nieuw 
kunstgebit aanschaft, ontvangt 

u ook in 2017 de declaratie. 
Dus geen eigen risico in 2018!

Maak een afspraak via 

info@tppkoedijkslanden.nl

of bel 0522 - 474 877

Maak een afspraak via 

Dus geen eigen risico in 2018!Dus geen eigen risico in 2018!Dus geen eigen risico in 2018!

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

Uit liefde voor mensen,
dat is Icare.

Icare in Nijeveen

Als u ons nodig heeft, zijn we er

Voor meer informatie kunt 
u bellen met wijkteam 
Haveltermade/Nijeveen: 
(0522) 27 96 85 (7- 23 uur). 

Of mail naar: 
wijkverplegingmeppel@icare.nl

Hiervoor kunt u bij ons terecht:
• verpleging en verzorging
• specialistische thuisverpleging
• verpleging en verzorging bij dementie
• advies over wonen, zorg en welzijn
• palliatieve zorg
• thuisbegeleiding
• personenalarmering
• nachtzorg
•  thuisleen van hulpmiddelen en 

verpleegartikelen
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OPBRENGST  NSGK-COLLECTE  NIJEVEEN

Van 13 tot en met 18 november hebben vrijwilligers in Nijeveen gecollecteerd voor NSGK (Nederlandse Stich-
ting voor het Gehandicapte Kind). 29 collectanten zijn langs de deuren gegaan en hebben iets minder dan 
1100 euro opgehaald. NSGK bedankt alle collectanten en alle gevers hartelijk voor hun geweldige bijdrage! 
Met dit geld helpt NSGK kinderen en jongeren met een handicap in heel Nederland om mee te kunnen 
doen in de samenleving, bijvoorbeeld met toegankelijke speeltuinen. De meeste speeltuinen in Nederland 
zijn ontoegankelijk voor kinderen met een handicap. Zij raken daardoor vaak in een isolement. NSGK past 
speeltuinen aan, zodat kinderen met en zonder handicap er samen kunnen spelen.
We zijn nog op zoek naar collectanten, wilt u volgend jaar ook collecteren, dan kunt u contact opnemen 
met uw regio-coördinator Roelie Rozema, telefoon 06-52598762 of email rrozema@nsgk.nl.
Heeft u geen collectant aan de deur gehad maar wilt u toch nog een bijdrage overmaken? Dat kan via giro 
552000 van NSGK te Amsterdam, of met een online donatie via www.nsgk.nl.  

Alvast heel hartelijk dank, met vriendelijke groet,
André, Renate & Rianne Dekker, coördinatoren Nijeveen

WIST U DAT…… 

….. U met het bibliotheekpasje van bibliotheek Meppel ook bij ons boeken kunt lenen/inleveren?
….. U met dit pasje bij ons uw gereserveerde boeken kunt afhalen?
….. Onze openingstijden zijn: di van 15.00 uur tot 18.00 uur                                      
 do van15.00 uur tot 18.00 uur
….. Locatie: Dorpshuis “De Schalle” 

Graag tot ziens! 
Servicepunt Bibliotheek Nijeveen

Noordeinde 20
7941 AT  Meppel
06 - 132 641 52
info@wenne-merkkleding.nl

Openingstijden:
di. t/m vr. : 10.00 - 16.00 uur
zaterdag : 13.00 - 16.00 uur

Ook voor volledige voetverzorging bij u thuis!

Tel. 06 543 720 73

Medisch pedicure
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Agenda
28 nov. De Molen nr. 22
  2 dec. Halve marthon en trimlopen - sportpark de Tussenboerslanden
  2 dec. Inloopcafé PvdA - Stadscafé Oasis, Meppel - 10.30-12.00 uur
  2 dec. Voorlezen en knutselen - Bibliotheek Meppel - 11.15 uur
  2 dec. SVN’69 - SCN 1 - 14.30 uur 
  6 dec. Klaverjassen en Jokeren Supportersvereniging SVN'69, inleg € 3,50 - 20.00 uur
  9 dec. Fit Boys 1 - SVN’69 1 -  14.30  uur 
  9 dec. DOS’46 1 - Fortuna/Delta Logistiek 1 - Sporthal de Eendracht - 20.00 uur
12 dec. De Molen nr. 23 - laatste Molen van 2017
12 dec.  Algemene Ledenvergadering IJs- en Skeelerclub Nijeveen - clubgebouw - 20.00 uur
13 dec. Kerkcafé, kerststuk maken - Geref. kerk - 19.30 uur
14 dec. Vrouwen van Nu, Kerstavond - de Schalle - 19.30 uur
16 dec. SVN’69 1 - OZC 1 - 14.30 uur
16 dec. Voorverkoop kaarten Oliebollenconference Wakker Nijeveen - De Schalle - 17.00 uur 
16 dec. Bingo Supportersvereniging SVN'69 - 20.00 uur
17 dec. Kerst UITNijeveen - Molen De Sterrenberg - 14.00-19.00 uur
17 dec. Prijsuitreiking ‘De mooiste kerstboom van Nijeveen’ - 17.00 uur
19 dec. DOS’46 1 - TOP/SolarCompleet 1 - Sporthal de Eendracht - 20.30 uur
20 dec. Filmmiddag; Stichting Welzijn voor Ouderen - De Schalle - 13.30 uur
20 dec. Passage; kerstavond
20 dec. Klaverjassen en Jokeren Supportersvereniging SVN'69, inleg € 3,50 - 20.00 uur
21 dec. Uitvoering Lessons en Carols.Projectkoor. Herv Kerk Kolderveen - 20.30 uur
22 dec. Uitvoering Lessons en Carols. Projectkoor Herv. Kerk Kolderveen - 20.30 uur
24 dec. Kerstavondviering bij Molen de Sterrenberg - 19.00-20.00 uur
29 dec. Oliebollenconference Wakker Nijeveen - 14.30 uur, 19.30 uur en 21.30 uur
30 dec. Oliebollenconference Wakker Nijeveen - 19.30 uur en 21.30 uur

2018
10 jan. Klaverjassen en Jokeren Supportersvereniging SVN'69, inleg € 3,50 - 20.00 uur
13 jan. Dagmarathon Klaverjassen en Jokeren - 9.30 uur
13 jan. DOS’46 1 - LDODK/Rinsma Fashion 1 - Sporthal de Eendracht - 20.00 uur
22 jan. Voorverkoop kaarten Toneelvereniging Da Costa - De Schalle - 19.00-20.30 uur
24 jan. Klaverjassen en Jokeren Supportersvereniging SVN'69, inleg € 3,50 - 20.00 uur
27 jan.  SC Luten 1 - SVN’69 1 - 14.30 uur
27 jan. Bingo Supportersvereniging SVN'69 - 20.00 uur
27 jan. DOS’46 1 - Avanti 1 - Sporthal de Eendracht - 20.00 uur
  2-3 feb. Uitvoering Toneelvereniging Da Costa - De Schalle - 20.00 uur
  7 feb. Politieke avond o.l.v. Margriet Benak; org. Dorpsvereniging Nijeveen - De Schalle
  7 feb. Klaverjassen en Jokeren Supportersvereniging SVN'69, inleg € 3,50 - 20.00 uur
10 feb. DOS’46 1 - PKC/SWKGroep 1 - Sporthal de Eendracht - 20.00 uur
21 feb. Klaverjassen en Jokeren Supportersvereniging SVN'69, inleg € 3,50 - 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 - Sporthal De Eendracht - 09.00-10.00 uur
Elke woensdag 55+gymnastiek voor minder mobiele ouderen - Dorpshuis De Schalle - 10.30-11.15 uur
Elke wo., behalve 1e wo v.d. mnd.  Zingen met Crescendo - De Schalle - 19.30 uur
Elke vrijdag  wordt er door Tonegido gezongen in het gebouwtje bij de kerk in Nijeveen - 13.30 uur

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

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

Pensioen

KERKCAFÉ – 13 DECEMBER – KERSTSTUK MAKEN 

Het kerkcafé is een ontmoetingsplek voor en door iedereen. Voor heel Nijeveen! Het gaat om ontmoeten 
in de breedste zin. In het kerkcafé wordt gepraat, nagedacht en ben je actief bezig met elkaar. 
In de maand december gaan we een Kerststuk maken zodat je met de feestdagen iets moois op tafel hebt 
of om iemand mee te verrassen in de donkere dagen voor Kerst. Onder begeleiding van de ‘bloemendames’ 
gaan we aan de slag op woensdagavond 13 december om 19.30 uur in de Geref. Kerk. De eigen bijdrage 
is € 7,50 inclusief alle materialen, een lekkere bak koffie of thee met iets lekkers erbij.
Doe je mee? Iedereen gaat met iets moois naar huis. Succes en gezelligheid verzekerd! 
Geef je z.s.m. op door een mail te sturen naar: Eelkje de Boer – eelkje@evenhuis.nl, Geertje de Boer – de-
boery@kpnmail.nl, Tineke Knorren – tineke.knorren@gmail.com
Na aanmelding ontvang je een bevestiging met verdere instructies. Tot ziens! tekst PvdA advertentie in De Molen 

----------------------------------------------------------------------- 

Inloopcafé 

Zaterdag 2 januari van 10.30-12.00 uur 
Stads Café Oasis Kerkplein 

U bent van harte welkom!  
Vertel ons wat er leeft bij u en bij u in de buurt. 

Alle tekst centreren 
Lettertype: Verdana 
Laatste 2 regels cursief 

Plaatsen in week 
5 
9 
13 
17 
21 
27 

Data Inloopcaf 
2 februari 
2 maart 
6 april  
4 mei   
1 juni  
6 juli  
3 augustus  
7 september  
5 oktober 
2 november  
7 december  

Afspraak is bovenstaande advertentie 1 x per maand plaatsen in De Molen in de 
afgesproken week, volgens kolom 2. Omdat nog niet is bepaald wanneer De Molen 
uitkomt na juli zijn de data voor plaatsing na juli nog niet ingevuld. Maar dat wordt altijd 
de laatste verschijningsdatum voor de datum van het Inloopcafé in kolom 1. Met Michel 
afgesproken dat ik een email krijg als verschijningsdata vanaf juli bekend zijn. Ik kom 
daarna weer even bij jullie langs om de overige data vast te leggen. 

De bedoeling is elke keer bij plaatsing de datum in de advertentie achter ”Zaterdag ……..” 
aan te passen volgens kolom 1. 

De afspraak is plaatsing 1 x per maand van februari t/m december 2013. Groot 1/8 
pagina, 85 x 60 mm, zwart, hele jaar wisselend, prijs per advertentie in 2012 € 13,55 
excl. btw. Het is bekend dat er in 2013 een kleine prijsverhoging wordt doorgevoerd. 

Nadat alle verschijningsdata zijn afgesproken kan de rekening voor het hele jaar naar Jan 
Jonker, Biezenveld 50, 7943MC Meppel. Email: jonkerjan@lijbrandt.nl 

Contact: Dinie Veld-Fonk, Stationsweg 49, 7941HC Meppel. Tel.: 06-53175002. 
Email: fractiepvdameppel@gmail.com

tekst PvdA advertentie in De Molen 
----------------------------------------------------------------------- 

Inloopcafé 

Zaterdag 2 januari van 10.30-12.00 uur 
Stads Café Oasis Kerkplein 

U bent van harte welkom!  
Vertel ons wat er leeft bij u en bij u in de buurt. 

Alle tekst centreren 
Lettertype: Verdana 
Laatste 2 regels cursief 

Plaatsen in week 
5 
9 
13 
17 
21 
27 

Data Inloopcaf 
2 februari 
2 maart 
6 april  
4 mei   
1 juni  
6 juli  
3 augustus  
7 september  
5 oktober 
2 november  
7 december  

Afspraak is bovenstaande advertentie 1 x per maand plaatsen in De Molen in de 
afgesproken week, volgens kolom 2. Omdat nog niet is bepaald wanneer De Molen 
uitkomt na juli zijn de data voor plaatsing na juli nog niet ingevuld. Maar dat wordt altijd 
de laatste verschijningsdatum voor de datum van het Inloopcafé in kolom 1. Met Michel 
afgesproken dat ik een email krijg als verschijningsdata vanaf juli bekend zijn. Ik kom 
daarna weer even bij jullie langs om de overige data vast te leggen. 

De bedoeling is elke keer bij plaatsing de datum in de advertentie achter ”Zaterdag ……..” 
aan te passen volgens kolom 1. 

De afspraak is plaatsing 1 x per maand van februari t/m december 2013. Groot 1/8 
pagina, 85 x 60 mm, zwart, hele jaar wisselend, prijs per advertentie in 2012 € 13,55 
excl. btw. Het is bekend dat er in 2013 een kleine prijsverhoging wordt doorgevoerd. 

Nadat alle verschijningsdata zijn afgesproken kan de rekening voor het hele jaar naar Jan 
Jonker, Biezenveld 50, 7943MC Meppel. Email: jonkerjan@lijbrandt.nl 

Contact: Dinie Veld-Fonk, Stationsweg 49, 7941HC Meppel. Tel.: 06-53175002. 
Email: fractiepvdameppel@gmail.com

Opmaak advertentie 2016 m.b.t. Inloopcafé in De Molen: graag dezelfde 
opmaak en lettergrootte als in 2015, maar met enigszins gewijzigde tekst. 

Inloopcafé 

Zaterdag 2 december van 10.30-12.00 uur 
Iedereen is welkom in Stadscafé Oasis! 

Deel met de raadsleden wat er speelt bij u of in 
uw buurt. Ook het PvdA Ombudsteam is aanwezig . 

Hierbij het lijstje van de Inloopcafé zaterdagen in 2016 in verband met de te 
plaatsen advertenties in De Molen: 

Data Inloopcafé: 

6 februari  
5 maart  
2 april  
7 mei  
4 juni  
2 juli   
6 augustus  
3 september 
1 oktober  
5 november  
3 december  

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

AOW weer uitgesteld 
Nu naar 68 jaar per 1-1-2018

Is uw pensioen toereikend? 
Of toch maar een keer naar de specialist!

Pensioenadvies: 
Soms dichterbij dan u denkt!
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2025 – Nijeveen Energie Neutraal 
 

Met het gehele dorp werken aan een schonere wereld en samen besparen op de 
energierekening. Wie wil dat niet? 

Zonnepanelen acties – 2025 Nijeveen Energie Neutraal  
Sinds begin mei van dit jaar heeft de werkgroep 2025 – Nijeveen Energie Neutraal aangegeven 
om, bij voldoende belangstelling twee projecten te organiseren voor het opwekken van energie via 
zonnepanelen. Het betreft; ‘Collectieve inkoopactie Zonnepanelen – Fase III’ en de 
‘Postcoderoosregeling’. Via de diverse media is hier aandacht aan geschonken en al snel werd 
duidelijk dat er ruime interesse was.  

Zonnepanelenactie – Fase III levert ruim 90.000 kWh per jaar op!  
Na een uitgebreide selectieperiode is ervoor gekozen om samen te werken met Bespaarpartner 
uit Steenwijk. Op 14 september is een informatieavond gehouden voor de bewoners van Nijeveen. 
Diezelfde avond ging de inkoopactie, die tot 31 oktober duurde, van start. En met succes!  

Maar liefst 20 huishoudens hebben gebruikt gemaakt van de actie en (extra) zonnepanelen 
aangeschaft. Dat zijn in totaal 314 zonnepanelen met een totaal van 90.960 kWh per jaar. 
Inmiddels zijn er 14 systemen geïnstalleerd en de verwachting is dat ook de resterende systemen 
nog dit jaar worden geïnstalleerd. Voor een aantal bewoners kwam, in verband met geplande 
verbouwingen en/of (asbest)dakrenovaties deze actie te vroeg. De contacten met Bespaarpartner 
zijn gelegd en zoals het nu lijkt is er sprake van een na-ijleffect. Bovendien zien er Nijeveners die 
buiten de actie om zonnepanelen hebben aangeschaft. Een prachtig resultaat!  

Postcoderoosregeling  
Donderdag 12 oktober werd een bijeenkomst in dorpshuis ‘De Schalle’ gehouden over de 
zogenaamde postcoderoosregeling. Verschillende bewoners hebben aangegeven belangstelling 
te hebben en ook zijn er daken beschikbaar gesteld. Op dit moment is de werkgroep bezig om het 
plan van aanpak verder uit te rollen. Wij zoeken hierbij ondersteuning van de 
belangstellenden. Wilt u ook gebruik maken van deze regeling? Vul dan het 
belangstellingsformulier op www.samenenergieneutraal.nl/nijeveen in.  

 

Met het gehele dorp werken aan een schonere wereld en 
samen besparen op de energierekening. Wie wil dat niet?

Zonnepanelen acties – 2025 Nijeveen Energie Neutraal 

Sinds begin mei van dit jaar heeft de werkgroep 2025 – Nijeveen Energie Neutraal aangegeven 

om, bij voldoende belangstelling twee projecten te organiseren voor het opwekken van 

energie via zonnepanelen. Het betreft; ‘Collectieve inkoopactie Zonnepanelen – Fase III’ en de 

‘Postcoderoosregeling’. Via de diverse media is hier aandacht aan geschonken en al snel werd 

duidelijk dat er ruime interesse was. 

Zonnepanelenactie – Fase III levert ruim 90.000 kWh per jaar op! 

Na een uitgebreide selectieperiode is ervoor gekozen om samen te werken met Bespaarpartner 

uit Steenwijk. Op 14 september is een informatieavond gehouden voor de bewoners van Nijeveen. 

Diezelfde avond ging de inkoopactie, die tot 31 oktober duurde, van start. En met succes! 

Maar liefst 20 huishoudens hebben gebruikt gemaakt van de actie en (extra) zonnepanelen 

aangeschaft. Dat zijn in totaal 314 zonnepanelen met een totaal van 90.960 kWh per jaar. Inmiddels 

zijn er 14 systemen geïnstalleerd en de verwachting is dat ook de resterende systemen nog dit jaar 

worden geïnstalleerd. Voor een aantal bewoners kwam, in verband met geplande verbouwingen en/

of (asbest)dakrenovaties deze actie te vroeg. De contacten met Bespaarpartner zijn gelegd en zoals 

het nu lijkt is er sprake van een na-ijleffect. Bovendien zien er Nijeveners die buiten de actie om 

zonnepanelen hebben aangeschaft. Een prachtig resultaat! 

Postcoderoosregeling 

Donderdag 12 oktober werd een bijeenkomst in dorpshuis ‘De Schalle’ gehouden over de 

zogenaamde postcoderoosregeling. Verschillende bewoners hebben aangegeven belangstelling te 

hebben en ook zijn er daken beschikbaar gesteld. Op dit moment is de werkgroep bezig om het plan 

van aanpak verder uit te rollen. Wij zoeken hierbij ondersteuning van de belangstellenden. Wilt u ook 

gebruik maken van deze regeling? 

Vul dan het belangstellingsformulier op www.samenenergieneutraal.nl/nijeveen in. 
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2025 – Nijeveen Energie Neutraal 
 

Goed nieuws!  
Door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie is het voor particulieren mogelijk om de betaalde 
BTW bij de aanschaf en installatie van zonnepanelen terug te vragen van de Belastingdienst. Op 7 juli 
2017 is de termijn hiervoor met terugwerkende kracht verruimd tot 1 januari 2012. Dus wanneer u 
zonnepanelen heeft aanschaft in 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 of 2017 én u heeft de betaalde BTW nog 
niet teruggevraagd dan kunt u dat alsnog doen. 

Het terugvragen van de betaalde BTW kunt u in principe zelf doen. U kunt echter ook Bepaarpartner uit 
Steenwijk vragen om dit voor u te doen. Voor het speciale NEN 2025 tarief van € 85,00 inclusief BTW 
neemt Bespaarpartner u het werk uit handen. Krijgt u de BTW onverhoopt niet terug dan betaalt u niets. 
No-cure - No-pay. Telefoonnummer Bespaarpartner: (0521) 764 012 (Chantal Manden).  
 
Werkgroep: 2025 – Nijeveen Energie Neutraal 
Harry van Dijk (voorzitter), Harmien Nijkamp, Klaas Jan Bakker, Klaas Brand, Hylco de Boer, Tako de 
Vries, Jan van Gijssel, Piet de Graaf, Arnold Mulder en Tineke Knorren (06) 137 63 040. 

 

 

 

 
 

                            
 

2025 – Nijeveen Energie Neutraal 
 

Goed nieuws!  
Door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie is het voor particulieren mogelijk om de betaalde 
BTW bij de aanschaf en installatie van zonnepanelen terug te vragen van de Belastingdienst. Op 7 juli 
2017 is de termijn hiervoor met terugwerkende kracht verruimd tot 1 januari 2012. Dus wanneer u 
zonnepanelen heeft aanschaft in 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 of 2017 én u heeft de betaalde BTW nog 
niet teruggevraagd dan kunt u dat alsnog doen. 

Het terugvragen van de betaalde BTW kunt u in principe zelf doen. U kunt echter ook Bepaarpartner uit 
Steenwijk vragen om dit voor u te doen. Voor het speciale NEN 2025 tarief van € 85,00 inclusief BTW 
neemt Bespaarpartner u het werk uit handen. Krijgt u de BTW onverhoopt niet terug dan betaalt u niets. 
No-cure - No-pay. Telefoonnummer Bespaarpartner: (0521) 764 012 (Chantal Manden).  
 
Werkgroep: 2025 – Nijeveen Energie Neutraal 
Harry van Dijk (voorzitter), Harmien Nijkamp, Klaas Jan Bakker, Klaas Brand, Hylco de Boer, Tako de 
Vries, Jan van Gijssel, Piet de Graaf, Arnold Mulder en Tineke Knorren (06) 137 63 040. 

 

Nijverheidsweg 10
7948 NE  Nijeveen

T 0522 49 26 80
F 0522 49 26 74

info@kroesnijeveen.nl
www.kroesnijeveen.nl
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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 

Van der Linde Meppel 
Blankenstein 290, 0522-491258, www.vanderlinde-meppel.nl

√   Kwalitatief en afgestemd 
op uw Toyota

√  Kleinere kans op ongelukken

√  Al vanaf € 71,- per band

√  Scherp montagetarief per band

√  Altijd 1 jaar garantie

De juiste banden 
voor uw veiligheid

Kies voor Toyota kwaliteit tegen scherpe tarieven
Banden zijn misschien wel het belangrijkste onderdeel van uw Toyota. Ze spelen een cruciale rol bij het weggedrag: optrekken, 
remmen, het opvangen van dwarskrachten in bochten en grip op nat wegdek. De juiste banden zijn dan ook erg belangrijk voor 
uw veiligheid, het hele jaar door. Laat ze dus regelmatig controleren door de dealer die écht om uw Toyota geeft. En kies bij 
vervanging voor de kwaliteit die uw Toyota verdient. Wij adviseren u graag over ons ruime aanbod scherp geprijsde zomer- en 
winterbanden. Bel ons tijdig voor een afspraak. For the love of Toyota.

info@andrehopman.nl
06 54 32 64 05

Energieweg 3, Nijeveen
www.andrehopman.nl

verwarmt 
Licht,

uw tuin!

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



13

DE MOLEN

WAKKER NIJEVEEN SPEELT LUCHTFIETSERIJ
Kom maar op met die nominaties

Op 29 en 30 december speelt Wakker Nijeveen vijf keer de Oliebollenconfe-
rence aflevering 2017. De titel van deze editie is Luchtfietserij. De cast van het 
fameuze dorpscabaret is alweer keihard aan het werk om een voorstelling in 
elkaar te zetten met de zo bekende ingrediënten, hilariteit, satire, muzikaliteit 
en zelfs acrobatiek. 
Vast onderdeel is de Sigaar van het Jaar. En daarvoor hebben we ook dit jaar 
weer jullie nominaties nodig.  Wie moeten er in aanmerking komen voor de 
prestigieuze lokale hoofdprijs? Wie heeft volgens jou het meest betekend voor Nijeveen en de Nijeveense 
samenleving in het afgelopen jaar?
Stuur je voorstel met een uitgebreide motivatie naar info@wakkernijeveen.nl. 
Zaterdag 16 december om 17 uur is de voorverkoop van de kaarten van Luchtfietserij in de Schalle. Er zijn 
vijf voorstellingen waar je uit kan kiezen. Op 29 december speelt Wakker Nijeveen om 14.30 uur, om 19.30 
uur en om 21.30 uur. Op 30 december om 19.30 en om 21.30 uur.

OPBRENGST COLLECTE ALZHEIMER NEDERLAND

De collecte van Alzheimer Nederland heeft in Nijeveen in de week van 6 t/m 11 november € 1306,25 op-
gebracht. 
Alzheimer Nederland werkt aan een oplossing voor dementie, nu en in de toekomst. We werken aan een 
wereld waarin perspectief kan worden geboden, zelfs in de zwaarste omstandigheden. Waarin mantel-
zorgers worden geholpen met hun zorg en zorgen, we meer aandacht hebben voor elkaar en waarin we 
steeds dementievriendelijker worden. De collecteweek is een prachtig moment om hierbij stil te staan. 
De organisatie bedankt hiervoor alle gevers en collectanten die in Nijeveen hieraan heeft meegeholpen.

    Collectecoördinatoren Nijeveen, Janny Strijker en Betsy Wamsteeker

BERT VISSCHER v.o.f.

Kwekerij en tuincentrum

Kolderveen 21  7948 NG Nijeveen  Tel. 0522-491853

We hebben weer volop
KERSTBOMEN

vanaf € 500

zelf uitspitten/zagen op onze kwekerij is ook mogelijk

www.bertvisschervof.com
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Uw notaris in de regio. Waarvan akte...!

T: de Wijk 0522 - 440 473      

 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

ZORG ERVOOR DAT ALLES 

PERFECT IS GEREGELD
altijd scherp!

SCHENKINGEN DOEN?

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

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
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BV NIJEVEEN

De badmintoncompetitie is in volle gang en er wordt goed gepresteerd door 
de teams die al verschillende wedstrijden hebben gehad. Het startersteam is 
net begonnen, en heeft de eerste wedstrijd net gehad. Dit team bestaat uit 
Leonie Stoof, Jasmine de Wildt en Mila van Melle (zie foto). Het is een nieuwe 
opzet met teams die bestaan uit 3 kinderen. Ieder speelt een enkelpartij, en 
2 dubbels. Er werden hele spannende wedstrijden gespeeld, en ook al enkele 
met winst afgesloten. Super gedaan.

IJS- EN SKEELERCLUB NIJEVEEN

De komende weken komen we bij u langs met de leden- en donateurskaarten. Tot de ALV kunt u lid wor-
den van de ijsbaan voor het standaardbedrag van 10 euro voor een familie- en 5 euro voor een individueel 
lidmaatschap (boven 16 jaar). Na de ALV, en dus als er ijs ligt, is het lidmaatschap 50% duurder. Als u het 
afgelopen jaar lid was, dan komen we vanzelf bij u langs. Bent u nu nog geen lid en wilt u dat wel worden, 
neem dan contact op met één van de bestuursleden. Hun adressen vindt u op www.skeelerbaannijeveen.nl 

Het Bestuur

ZATERDAG 2 DECEMBER HALVE MARATHON EN TRIMLOPEN IN NIJEVEEN
 
Zaterdag 2 december staan er voor de dertigste keer honderden atleten aan de startstreep bij het sport-
park de Tussenboerslanden in Nijeveen. Ze doen mee aan de jaarlijkse Henk Bijker Bovenboerloop, geor-
ganiseerd door triatlonvereniging TZT86. Net als de voorgaande jaren zal er naast een halve marathon en 
een prestatieloop over ruim 11 kilometer ook weer een loop over de populaire afstand van vier Engelse 
mijlen worden georganiseerd. Het vlakke en snelle parcours loopt voornamelijk over asfaltwegen door de 
landelijke dreven van Nijeveen. Paul Zwama zette in 2013 het Nijeveense parcoursrecord op 1.07.34. Bij 
de dames staat het record nog altijd op naam van Stefanie Bouma uit Groningen. Stefanie liep in 2012: 
1.19.17. Paul Zwama werd in 2014 Nederlands kampioen op de marathon te Amsterdam en dit jaar won hij 
de marathon van Utrecht. Stefanie werd Nederlands kampioene op de halve marathon te Leiden. De vier 
en vijf jaar oude tijden roepen om verbetering. Ook dit jaar zal Faber adviseurs/HypotheekCompany het 
te winnen bedrag dan ook verdubbelen indien een parcoursrecord wordt verbeterd. Een parcoursrecord is 
slechts voor een enkele deelnemer weggelegd, de meeste deelnemers gaan dan ook voor een eind lekker 
hardlopen. De weersomstandigheden kunnen echter altijd roet in het eten gooien. Zo werden de lopers in 
2010 getrakteerd op een flink pak sneeuw. Ongeacht de uiteindelijke finishtijd, wacht na afloop voor elke 
deelnemer een warme douche in de kantine van DOS’46. De honger kan in de kantine gestild worden met 
een heerlijke kop snert. Elke deelnemer ontvangt een herinnering. De fysiotherapeuten van het Oevertje 
zijn aanwezig voor een eventuele massage. Deelnemers aan de Henk Bijker Bovenboerloop kunnen zich 
via www.tzt86.nl met korting voorinschrijven tot zaterdag 2 december: 10.00 uur. Op de dag zelf kan men 
zich van 11.00 tot 12.30 uur inschrijven in de kantine van DOS‘46 bij het sportpark de Tussenboerslanden 
te Nijeveen.

De uitkomst van de test kan in een persoonlijk gesprek 
VRIJBLIJVEND EN KOSTELOOS  worden besproken bij 
Notaris Lever in Meppel. 

Doe de TestamentTest

Uw testament up to date?

‘MET UW ERFENIS KUNT U ANDEREN WEER TOEKOMST GEVEN’ 
Lever Netwerk Notarissen | Zuideinde 53, Meppel 
(0522) 25 27 21 | info@lever.nl | www.lever.nl 
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OPTOCHT ST. MAARTEN 11 NOVEMBER 2017

Onder begeleiding van Euphonia was het onlangs weer een muzikaal 
feestje voor kinderen, ouders, begeleiders en toeschouwers. Wat een 
opkomst!! Uitgedost met veelal zelfgemaakte lampionnen werden 
de straten verlicht. Vertrek- en eindpunt was de Schalle. Na afloop 
kregen de deelnemende kinderen namens de Schalle een lampje en 
een zakje met wat lekkers. Daarna konden de kinderen nog  langs 
de deuren om lekkers te scoren waar ze nog weken plezier aan 
zullen beleven. Al met al een leuke, geslaagde avond met speciale 
dank aan Euphonia. 

Gr. Agnes Thieme

Het Noteboompje.nl

Voor de leukste 
Sinterklaas/

Kerstcadeautjes

  

Het  tuinseizoen  zit  er  voorlopig  weer  op,  dus  dit  is  de  uitgelezen  periode  om  uw  tuinmachines  het  nodig  onderhoud  te  geven.  
Wij  willen  u  daar  een  handje  bij  helpen,  zodat  u  straks  in  het  nieuwe  tuinseizoen  niet  voor  een  onaangename  verrassing  komt  
te  staan  met  een  machine  die  weigert  wat  u  van  hem  verwacht.  Ook  is  het  voor  het  maaibeeld  van  uw  tuin  van  belang  dat  uw  

gazonmaaier  zijn  onderhoud  krijgt.     

Breng  uw  machine  langs  voor  een  onderhoudsbeurt.  Bent  u  niet  in  de  gelegenheid  om  uw  machine  te  brengen,  dan  komen  wij  
deze  kosteloos  in  de  omgeving  van  Nijeveen  halen  en  brengen.  

Bij  ons  bent  u  ook  aan  het  juiste  adres  voor  onderhoud  aan  uw  robotmaaier.  

Bel  voor  een  afspraak  0522-‐491223  of  mail  naar  wp@bijkernijeveen.nl.  

  

           

  

  

Het  tuinseizoen  zit  er  voorlopig  weer  op,  dus  dit  is  de  uitgelezen  periode  om  uw  tuinmachines  het  nodig  onderhoud  te  geven.  
Wij  willen  u  daar  een  handje  bij  helpen,  zodat  u  straks  in  het  nieuwe  tuinseizoen  niet  voor  een  onaangename  verrassing  komt  
te  staan  met  een  machine  die  weigert  wat  u  van  hem  verwacht.  Ook  is  het  voor  het  maaibeeld  van  uw  tuin  van  belang  dat  uw  

gazonmaaier  zijn  onderhoud  krijgt.     

Breng  uw  machine  langs  voor  een  onderhoudsbeurt.  Bent  u  niet  in  de  gelegenheid  om  uw  machine  te  brengen,  dan  komen  wij  
deze  kosteloos  in  de  omgeving  van  Nijeveen  halen  en  brengen.  

Bij  ons  bent  u  ook  aan  het  juiste  adres  voor  onderhoud  aan  uw  robotmaaier.  

Bel  voor  een  afspraak  0522-‐491223  of  mail  naar  wp@bijkernijeveen.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.

TONEELVERENIGING DA COSTA

Toneelvereniging Da Costa is ook dit seizoen weer druk bezig om een blijspel in te studeren. Deze keer zal 
het gaan om: “De Gebroeders Kalkoen”.
Twee verstokte vrijgezellen, die al jaren een winkel hebben in een dorp. Jacob en Hendrik verschillen nogal 
van karakter maar één ding hebben ze gemeen: Hun afkeer van vrouwen!
Wanneer hun neef, en beoogd opvolger, Leo dan ook vertelt dat hij wil gaan trouwen zijn de rapen gaar. 
De heren willen onder geen beding een vrouw in de zaak. Leo schakelt huisvriend Horstman in en deze 
bedenkt een list. Tijdens een staking van het winkelpersoneel komt hij met ene Josefien op de proppen. 
De heren vallen meteen als een baksteen voor haar: Wat een vrouw! Tot grote ergernis van hun gierige zus 
Jantje beramen zowel Jacob als Hendrik in het geheim zelfs trouwplannen. De eigenzinnige huishoudster 
Trui ziet het allemaal met lede ogen aan. Ze kent haar beide jongens helemaal niet meer terug.
Uiteraard volgt in het derde bedrijf een zeer verrassende ontknoping! 
De uitvoeringen vinden plaats op vrijdag 2 en zaterdag 3 februari 2018, aanvang 20.00 uur in de Schalle. 
Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar op maandag 22 januari 2018  in De Schalle, van 19. 00 tot 20.30 
uur en kosten € 7,50 p.p.

www.toneelver-dacosta.nl

Foto: Harm de Boer

IJS- EN SKEELERCLUB NIJEVEEN
JAARLIJKSE LEDENVERGADERING

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor 
de jaarlijkse ledenvergadering op 
Dinsdag 12 december a.s. om 20.00 uur in het 
Clubgebouw van de IJs- en Skeelerclub Nijeveen

AGENDA
1. Opening
2. Notulen ledenvergadering 13 december 2016
3. Ingekomen stukken
4. Jaarverslag 2016-2017
5. Jaarverslag penningmeester
6. Verslag Kascommissie
7. Begroting 2017-2018
8. Vaststelling contributie
9. Bestuursverkiezing
10. Rondvraag
11. Uitloting obligatielening
12. Sluiting

Wij hopen u op de ledenvergadering te kunnen 
verwelkomen.

Het Bestuur

ZET ALVAST IN JE AGENDA!!!

24 december van 19.00 tot 20.00 uur kerstavond bij Molen 'De Sterrenberg'. Voor alle Nijeveners.

LET OP!
De volgende Molen is de laatste Molen van 2017.

Wilt u adverteren met een kerstgroet? Mail of bel ons dan, demolen@kleen.nl of 0522 255 449.
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Noteboomstraat 68  |  7941 XA  Meppel 

T 0522 255449  |  www.kleen.nl

Denkt u aan uw kerstadvertentie?
De volgende Molen, die op 12 december 2017 verschijnt, is alweer de laatste van 

dit jaar. Een mooie gelegenheid om uw klanten en inwoners 

van Nijeveen te bedanken en fijne feestdagen toe te wensen.

Mocht u willen adverteren met een kerstgroet? Mail ons dan voor 5 december a.s.

Ke
rs

ta
dv

er
te

nt
ie

s

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

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

proef, 
geniet & 
beleef

Meppel

De Putstoel 2

0522 255923 
info@kisjes-slijterijen.nl 
kisjes-slijterijen.nl
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NIJEVEEN VIERT 50 JAAR DORPSHUIS “DE SCHALLE”

Op 10 en 11 november stond De Schalle bol van de activiteiten voor jong en oud. 
Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan had het bestuur van het dorpshuis een 
gevarieerd programma bedacht voor alle gebruikers.
Veel verenigingen en particulieren uit het dorp hebben positief gereageerd op de uitnodiging en zo kan 
het bestuur terugzien op een geslaagd jubileumfeest. Het belang van het dorpshuis voor het dorp Nijeveen 
werd onderstreept door de aanwezigheid van burgemeester Korteland en dorpswethouder ten Hulscher 
namens de gemeente Meppel.
Ik denk dat ik namens alle verenigingen in Nijeveen spreek als ik het bestuur van de Schalle hartelijk bedank 
voor de feestelijke activiteiten.
Maar onze erkentelijkheid gaat veel verder. Dankzij de inzet van het bestuur (en hun voorgangers), het 
personeel en de vele vrijwilligers beschikt het dorp over een prachtige, functionele en gastvrije accommo-
datie waar je goed terecht kunt voor veel mooie activiteiten.
Terecht voert het dorpshuis de slogan “het bruisend hart van het dorp”.
Het dorp wenst de Schalle nog vele succesvolle jaren en om onze dank ook zichtbaar te maken biedt de 
Dorpsvereniging het bestuur van de Schalle een Nijeveense vlag aan.

Christo Kok
Voorzitter DVN

HOE IS HET MET DE DORPSVISIE 2015 - 2025

Bij het opstellen van de Dorpsvisie heeft de Dorpsvereniging een aantal thema’s vastgesteld en werkgroepen 
ingericht. De thema’s zijn; zorg, leefbaarheid, recreatie, energie, scholen &, jeugd, bibliotheek, veiligheid 
& verkeer, sport en glasvezel buitengebied.
Twee keer per jaar komen alle contactpersonen van de werkgroepen met het bestuur van de DVN en de 
gemeente bij elkaar om de voortgang te bespreken. Dit noemen we de stuurgroep Dorpsvisie.
Op 8 november is er een stuurgroep vergadering geweest en alle thema’s zijn besproken. Bij het thema 
veiligheid is vooral gesproken over landbouwverkeer in de dorpskern. Dat blijft een groot struikelpunt, er 
dienen ontsluitings- of insteekwegen te komen om dit probleem op te lossen. De agrariërs en de dorpsbe-
woners ondervinden hier gezamenlijk veel hinder van en het zorgt bovenal voor onveilige situaties in het 
dorp. De gemeente zal een overleg plannen met LTO, waterschap, de gemeente en de werkgroepleden. 
We hebben als DVN benadrukt dat we nu echt een stap verder dienen te komen, dit ligt al te lang stil.
Er blijven onveilige situaties rondom de sportvelden en de recreatieplas. Door de slechte bewegwijzering 
worden er auto’s geparkeerd aan de Schuurmansweg, weten mensen de ingang van de plas niet te vinden 
en zoeken ze alternatieve ingangen op. Er is nu voldoende parkeergelegenheid maar niemand weet  die 
goed te vinden. Voor het nieuwe recreatieseizoen moet dit probleem zijn opgelost. Ons nadrukkelijke 
advies is eerst goed inrichten met duidelijke bewegwijzeringen voor parkeren en de ingang en daarna pas 
gaan handhaven. De gemeente zal een plan maken hoe het opgepakt gaat worden. De werkgroep kan 
hierbij betrokken worden. 
We constateren daarnaast nog een aantal onveilige situaties aan de Dekkersweg en zoals de Gorthoek. 
Daar ontbreekt verharding in de bermen en, zoals in de Gorthoek zijn ze te smal geworden. Ook hier zal 
de gemeente actie op ondernemen. 
Komend voorjaar komt de stuurgroep opnieuw bij elkaar om de voortgang te bespreken. 

VOORAANKONDIGING POLITIEKE AVOND:  7 FEBRUARI 2018 IN DE SCHALLE O.L.V. MARGRIET BENAK
Zet alvast in uw agenda!

Zoals u waarschijnlijk weet  zijn er in maart 2018 weer gemeenteraadsverkiezingen. Ook deze keer houdt 
de Dorpsvereniging Nijeveen  een politieke avond.  Een avond waarbij u in gesprek en debat kunt met 
vertegenwoordigers van de lokale politieke partijen.
Ter voorbereiding op deze avond willen we graag van u weten welke onderwerpen er bij u leven. Natuur-
lijk komen ook de thema’s van de dorpsvisie aan de orde. Uw suggesties zijn welkom en kunnen worden 
gemaild naar secretariaat@dorpsverenigingnijeveen.nl 

Bestuur DVN
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WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN
2/3 dec. Dokter Tan-Koning
9/10 dec. Dokter Lucas

Dorpsstraat 149

7948 BP NIJEVEEN 

Tel: 0522 492967 

of 06 53 961 998

Voor:

• Nieuwbouw

• Reparatie

• Onderhoud

• Alg- & mosbestrijding

• Aanbrengen schroefdakplaten

www.rietdekkersbedrijfrenebouwknegt.nl

Dienstdoende huisarts: 0522 - 49 12 24

FYSIOTHERAPIEPRAKTIJK ’T OEVERTJE, praktijk voor fysiotherapie, manuele therapie en sportfysiotherapie
Oevertje 21, 7948 AD Nijeveen, tel. 492199. Behandeling volgens afspraak.

CENTRUM BIRU KAI, NATUURGENEESKUNDIGE PRAKTIJK
Marktstraat 4a, 7941 KR Meppel, tel. 06-16932635. Behandeling volgens afspraak.

KLEINE NODENDIENST, 06 48 06 52 16.

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

BALANS NATUURGENEESKUNDE, Ada Beenen, 0521 857003

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

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

OPENINGSTIJDEN SERVICEPUNT BIBLIOTHEEK NIJEVEEN
De Schalle, Nieuweweg 27 • dinsdag: 15.00-18.00 uur • donderdag 15.00 - 18.00 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!


