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38e jaargang nr. 4, 20 februari 2018

De volgende Molen verschijnt op 6 maart 2018.

Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk 

dinsdag 27 februari 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 NIJEVEEN

Onze spelletjesdagen vinden 2 x per jaar plaats in dorpshuis “de Schalle” en dit voorjaar op donderdag 8 
maart a.s. om 10.30 uur. We kunnen wel vaststellen dat deze dagen een succes zijn, de deelname wordt 
alleen maar groter. 
We bieden de volgende spellen aan: klaverjassen, jokeren, rummicub en bridgen, de mogelijkheid om ook 
andere spellen te doen sluiten we niet uit. Heeft u nog ideeën en zijn er minimaal 4 deelnemers dan is alles 
mogelijk. Wel eens gehoord van Keezen, erg leuk en kan gespeeld worden met 3 tot 6 personen.
Op deze dag zijn alle Nijeveners van 55+ van harte welkom.
De kosten voor deze dag zijn € 15,00, dit is inclusief koffie met koek, borrel voor het eten, een warme 
maaltijd en ‘s middags nog een consumptie. En natuurlijk hebben we aan het eind van de dag nog enkele 
kleine prijsjes voor de winnaars.
Voor verdere inlichtingen en opgave voor deze dag kunt u contact opnemen met Jaap Alberts,  tel. 255214, 
Henk Hofman, tel. 491886 of Jannie Dorenbos, tel. 491777. De bridgers kunnen zich aanmelden bij Lammie 
van Essen, tel. 491628.

PAASEITJES MUSETTA

U zult wel denken, komen de Paaseitjes van Musetta nog dit jaar? Nou mensen, we komen ook dit jaar 
weer bij u aan de deur! Hoewel het nog wat voeten in de aarde heeft om een verkoopdatum te vinden, 
kunt u er van op aan dat wij in de maand februari bij u aan de deur komen om u te voorzien van Paaseitjes.
De inwoners van Nijeveen zijn gewend dat wij, accordeonvereniging Musetta, ieder jaar op een maandag-
avond voor Pasen aan de deur komen om de Paaseitjes te verkopen zodat wij de opbrengst kunnen gebruiken 
voor bijvoorbeeld de aanschaf van nieuwe muziekstandaards of het vervangen van een versterker. Maar 
dit jaar loopt het een beetje anders. Dit komt doordat wij van de gemeente Meppel geen toestemming 
krijgen om onze actie te lopen gelijktijdig met een collecte. Wij hebben altijd in overeenstemming met 
een landelijke collecterende partij overeenstemming kunnen bereiken dat wij in dezelfde week een actie 
en een collecte in Nijeveen houden. Dit is tot dit jaar nooit een probleem geweest. Maar dit jaar lukt het 
dus niet om toestemming van de gemeente Meppel te krijgen. 
Omdat wij voor ons jaarconcert heel druk aan het repeteren zijn (vrijdagavond 2 maart), lukt het niet om 
op een maandagavond - dan repeteren wij altijd - de Paaseitjes bij u te brengen. U zult ons daarom op een 
andere avond in februari aan de deur zien!
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Marktstraat 4
7941 KR  Meppel

Tel. 0522 23 01 73
www.birukai.nl

Jeannet Botter 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
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BV NIJEVEEN

Goed resultaat voor BV Nijeveen in Almere, 3 februari was het 
NK jeugdtoernooi in Almere, Eline Scheffer behaalde samen 
met Jessica Leemhuis (BC Flits) een 1e prijs U17 gespeeld met 
veren shuttles. Tessah Vos was in hele goede vorm, en won sa-
men met Maaike Agtersmit de 1e prijs U17 met nylon shuttles.

Ook behaalde Tessah in het enkelspel 
U17 de 1e prijs.
Een heel goed resultaat op een groot 
toernooi. ->

<- Ook op 3 februari was er een jeugd-
toernooi voor de beginnende spelers in 
Ruinen. Hier behaalde Jasmine de Wildt 
een 1e prijs. 

JOUW STEM IS GELD WAARD! JIJ STEUNT ONS TOCH OOK? 

Als lid van Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland mag je tijdens de Rabobank Clubkas Campagne 
stemmen op verenigingen en stichtingen.
Beslis mee en steun het verenigingsleven. Jouw stem is geld waard!
Jij steunt ons toch ook? Geef ons jouw stem van 15 t/m 31 maart 2018 op www.rabobank.nl/mss. Wij doen 
mee. Stem op ons! Alvast bedankt namens BV Nijeveen.
 
 

SLAGWERKGROEP DYNAMIC NEDERLANDS KAMPIOEN!!!

Zaterdag 3 februari was een geweldige dag voor slagwerkgroep Dy-
namic uit Nijeveen, Wanneperveen.
De dag begon al vroeg bij de Schalle in Nijeveen met het inladen van 
alle instrumenten. In de Nieuwe Kolk in Assen mocht ze de spits afbijten.
Ze speelden de nummers Arensgenhout, Nemesis, Hymm to the Fallen 
en Berelian Rhapsody.  Tijdens Hymm to the Fallen was het adembene-
mend stil in de zaal en Berelian Rhapsody was een knallende afsluiter.
Na het optreden was het lang wachten op de prijsuitreiking dus de 
spanning werd goed opgebouwd. Dat bleek echter nergens voor nodig 
want de prijs is mee naar huis! 
Met 88,33 punten zijn ze Nederlands kampioen geworden in de 3de 
divisie!
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- 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

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

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

WEER RECORD OPBRENGST HERSENSTICHTING COLLECTE

In de hele gemeente Meppel gingen de eerste week van februari ruim 250 collectanten op pad om te geld 
in te zamelen voor de Hersenstichting. 
Alle collectebussen zijn weer geleegd en geteld. De organisatie is zeer tevreden over het mooie positieve 
resultaat van bijna € 9.900,-.
De 37 collectanten die in Nijeveen langs de deuren gingen hebben tezamen € 1270,- opgehaald. Dit was 
ook weer meer dan vorig jaar. Een prachtige bijdrage aan deze collecte. Namens de Hersenstichting heel 
hartelijk dank aan alle gulle gevers en alle vrijwilligers voor uw bijdrage. De opbrengst wordt besteed aan 
wetenschappelijk onderzoek en aan voorlichting, om zo een bijdrage te leveren aan een betere toekomst 
voor mensen met een hersenaandoening. 
Wilt u ons volgend jaar ook helpen collecteren? Uw bent van harte welkom voor een uurtje collecteren in 
eigen buurtje. Aanmelden kan via www.hersenstichting.nl. of bij de plaatselijke collecteorganisatie; Amanda 
Zwiers, Ginie Lensen en Trieneke Evers. 

GROENLINKS MEPPEL DEELT OORDOPJES UIT IN NIJEVEEN

Vrijwilligers van GroenLinks-Meppel hebben afgelopen zaterdag 3 februari oordopjes uitgedeeld aan de 
inwoners van Nijeveen. Deze kunnen gebruikt worden wanneer het vliegverkeer richting het nieuw te 
bouwen vliegveld Lelystad, de lucht boven Nijeveen gebruikt als wachtruimte.
Wanneer er iedere tien minuten een vliegtuig wil vertrekken en/of landen dan kan het gebeuren dat vlieg-
tuigen moeten wachten tot er voldoende ruimte is om te landen. Er komen twee nieuwe wachtruimten 
boven Nederland. Nijeveen ligt onder één van de ruimten. De vliegtuigen die overvliegen kunnen tot wel 
een uur blijven cirkelen binnen het wachtgebied. 
GroenLinks Meppel roept daarom de inwoners van Nijeveen en Meppel op om hun stem te laten horen! 
Dat kan door het tekenen van petities, bijvoorbeeld de petitie ‘Red Overijssel’. 
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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 

Dorpsstraat 4
Nijeveen

Jan Bouwknegt

www.jaboschilderwerken.nl

ALZHEIMERCAFE MEPPEL - WOENSDAG 21 FEBRUARI 

Vergeetachtigheid / dementie
Dit thema staat centraal in het Alzheimercafé van 21 februari. Nel Hoogeveen, GZ-psycholoog bij Zorggroep 
Noorderboog zal uitleggen hoe ons geheugen werkt, wat de kenmerken zijn van normale ouderdomsver-
geetachtigheid en wanneer er aan dementie gedacht moet worden. Er is ook volop gelegenheid om vragen 
aan haar te stellen. Thema’s voor de komende periode: 21 maart; Dementie: Heb ik zelf de regie. 18 april; 
Notaris. Vastleggen van je wensen. Wat kan je wettelijk regelen.
Waar? Cultureel Centrum De Plataan, Vledderstraat 3 7951 LC  in 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 pro-
gramma 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.
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Energie Coöperatie Duurzaam Nijeveen  
Nieuw fundament voor de toekomst 
Er zijn nieuwe, belangrijke ontwikkelingen in het project: 2025 – Nijeveen Energie Neutraal. Nog deze 
maand verwachten wij de Energie Coöperatie Duurzaam Nijeveen op te richten. De coöperatie is het 
fundament waar we in de toekomst de verschillende energieprojecten in kunnen onderbrengen. De eerste 
postcoderoos in Nijeveen wordt binnenkort ondergebracht in deze rechtsvorm. Het bestuur van de Energie 
Coöperatie Duurzaam Nijeveen wordt gevormd door Harry van Dijk, Hylco de Boer en Wim de Kleuver. Een 
prachtige stap voorwaarts voor een energieneutraal Nijeveen in 2025. 

Stimuleringssubsidie Gemeente Meppel voor NEN 2025 
De gemeente Meppel heeft een stimuleringssubsidie van € 4.000,- beschikbaar gesteld voor het project 
NEN 2025. Op 1 februari heeft wethouder Gert Stam dit mooie bedrag overhandigd aan de 
Dorpsvereniging en de werkgroep 2025 – Nijeveen Energie Neutraal. Het bedrag wordt ingezet om de EC 
Duurzaam Nijeveen professioneel vorm te geven en continuïteit te kunnen waarborgen. Op dit moment 
worden verdere mogelijkheden tot het verkrijgen van (provinciale) subsidies onderzocht.  

Postcoderoos gaat starten!  
De werkgroep heeft een dak op het oog voor het realiseren van de postcoderoos. De verwachting is dat na 
de bouwvak zonnepanelen beschikbaar zijn voor de inwoners van Nijeveen. Verschillende Nijeveners 
hebben al kenbaar gemaakt dat ze willen participeren in een postcoderoos. Deelnemers aan de 
postcoderoos worden door het kopen van eigendomscertificaten eigenaar van hun eigen zonnepanelen. 
Deze komen niet op of bij de eigen woning maar op het beschikbaar gestelde dak. In het voorjaar wordt 
opnieuw een bijeenkomst georganiseerd waar NEN 2025 een concreet voorstel doet. Heeft u belangstelling 
en nog niet gereageerd? U kunt dit nog steeds kenbaar maken door het invullen van het 
belangstellingsformulier op www.samenenergieneutraal.nl/nijeveen.  

Pilot warmtepompen  
Samen met ‘Samen Energie Neutraal’ (SEN) werkt NEN 2025 een pilot uit voor het stimuleren van het 
gebruik van een warmtepomp. Onder het motto ‘HR (combi)ketel eruit en een (hybride) warmtepomp erin’ 
zal aan de inwoners van Nijeveen een concreet aanbod worden gedaan. Recent onderzoek heeft 
aangetoond dat wanneer de bestaande HR (combi)ketels, ongeacht het woningtype, wordt vervangen door 
een hybride lucht/water warmtepomp er een forse gasbesparing, van minimaal 50%, kan worden 
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door een hybride lucht/water warmtepomp er een forse gasbesparing, van minimaal 50%, kan worden 
gerealiseerd. In dit onderzoek zijn ook de data van de onderzochte woningen in Nijeveen verwerkt. Het 
rapport ‘Woningen in Nederland versneld Energieneutraal; Een Quick-Fit oplossing’ is op 8 november 
2017 uitgegeven door SEN. Binnenkort kunt u meer informatie verwachten over deze pilot. 
U leest het veel mooie en belangrijke ontwikkelingen. Doet u mee? Met het gehele dorp werken aan een 
schonere, duurzame wereld en samen besparen op de energierekening. Wie wil dat niet? 

Met een energieke groet,  
Werkgroep 2025 – Nijeveen Energie Neutraal 
Harry van Dijk, Hylco de Boer, Klaas Brand, Klaas Jan Bakker, Arnold Mulder, Harmien Nijkamp, 
Jan van Gijssel, Tako de Vries, Kees Post, Roel Winters, Piet de Graaf en Tineke Knorren
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Nijverheidsweg 10
7948 NE  Nijeveen

T 0522 49 26 80
F 0522 49 26 74

info@kroesnijeveen.nl
www.kroesnijeveen.nl

JUBILARISSEN BIJ DE VROUWEN VAN NU

Op de jaarvergadering van de Vrouwen van Nu, afde-
ling Nijeveen, vond een bestuurswissel plaats. Berta 
Westenbrink werd bedankt voor haar inzet. Zij wordt 
opgevolgd door Henny Prins. 
Er zijn tien dames gehuldigd voor hun trouwe lid-
maatschap. Zij werden in de bloemen gezet.
Op de foto staand v.l.n.r. Truus Pekel, Truus Schreur, 
Alie Wiltinge (40 jaar lid), Marjan Snijder (25 jaar lid), 
Dinie Smit en Trijn Seegers (40 jaar lid). Zittend en 
50 jaar lid met oorkonde v.l.n.r. Hillie Benak, Neeltje 
Wemmenhove en Hielkje de Jonge. Op de inzet en 70 
jaar lid met oorkonde staat Rika van Gunst.                  

MUSETTA 60 JAAR!

Dit jaar bestaat accordeonvereniging Musetta uit Nijeveen 60 jaar, alle reden voor een muzikaal feestje. 
Daarom houdt Musetta op vrijdag 2 maart om 20.00 uur haar jubileumconcert in Dorpshuis ‘De Schalle’ te 
Nijeveen. Het concert wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Waarborgfonds Meppel en het Prins 
Bernhard Cultuurfonds en wordt dit jaar extra groots opgezet. Wilfried Finkers (de broer van…) is dit jaar 
de gast. Zijn humoristische schetsjes, mimespel en absurdistische gedichtjes zullen worden afgewisseld met 
mooie muziekstukken in verschillende stijlen. Hierdoor belooft het een uniek concert te worden. Na afloop 
van het concert zal Duo Please zorgen voor de muzikale omlijsting.
60 jaar geleden werd Musetta opgericht door een groepje muzikale enthousiastelingen. Inmiddels bestaat 
de vereniging uit zo’n 20 accordeonisten die op 2 maart zich van hun beste kant laten zien. Ondersteund 
door 2 percussionisten, professioneel licht en geluid en de prachtige beelden op een groot scherm belooft 
het een onvergetelijke avond te worden. Om verzekerd te zijn van een plaatsje vindt er op maandag  
26 februari de voorverkoop plaats van 19.00-19.30 uur in Dorpshuis ‘De Schalle’. Kaarten kosten € 10,-.
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Agenda
20 feb. De Molen nr. 4
21 feb. Vrouwen van Nu, Kijkje achter de schermen schouwburg Ogterop - vertrek 13.00 uur vanaf De Schalle
21 feb. Open dag OBS Comm. Gaarlandtschool en Doomijn - 13.00-14.00 uur
21 feb.  Klaverjassen en Jokeren Supportersvereniging SVN'69, inleg € 3,50 - 20.00 uur
21 feb. Alzheimercafé - De Plataan, Meppel - 20.00-21.30 uur
22 feb. Kerkcafé; Millennials - De Schalle - 20.00 uur
22 feb.  Vrouwen van Nu, Geeske met "Ik en mijn broer" - De Schalle - 20.00 uur
23 feb. Film Manchester by the sea - Dorpshuis De Schalle - Aanvang: 20.00 uur
24 feb. Bingo Supportersvereniging SVN'69 - 20.00 uur
24 feb. DOS’46 1 - KZ/Hiltex 1 - Sporthal de Eendracht - 20.00 uur
26 feb.  Voorverkoop jubileumconcert Musetta 60 jaar, Dorpshuis de Schalle, van 19.00-19.30u.
28 feb. Bingo St. Welzijn Ouderen - De Schalle - 13.30 uur
28 feb. Diabetescafé - De Plataan, Vledderstraat 3, Meppel - 19.30 tot ±22.00 uur
  2 maart  Jubileumconcert Musetta 60 jaar, met Wilfried Finkers, de broer van... - De Schalle - 20.00 uur
  3 maart Inloopcafé PvdA - Oasis Meppel - 10.30-12.00 uur
  6 maart De Molen nr. 5
  7 maart Dorpsfilm Nijeveen - Dorpshuis De Schalle - 14.00 en 20.00 uur
  7 maart Klaverjassen en Jokeren Supportersvereniging SVN'69, inleg € 3,50 - 20.00 uur
  8 maart Spelletjesdag St. Welzijn Ouderen - De Schalle - 10.30 uur
  8 maart  Dorpsfilm Nijeveen - Dorpshuis De Schalle - 20.00 uur
  9 maart Dorpsfilm Nijeveen - Dorpshuis De Schalle - 20.00 uur
10 maart Hardenberg ‘85 1 - SVN’69 1 - 15.15 uur
10 maart DOS’46 1 - KCC/SONatural 1 - Sporthal de Eendracht - 20.00 uur
11 maart Concert De Brincksanghers - De Meenthe, Steenwijk - 14.30 uur
11 maart Fries Mannen Ensemble - Geref. kerk, Dorpsstraat - 19.00 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 woensdag   Zingen met Crescendo - De Schalle - 19.30-21.30 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.

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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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
T 0522 255449  

drukkerij@kleen.nl

Noteboomstraat 68

7941 XA  Meppel 

Verenigingsdrukwerk

Textieldruk en borduren
Voor zowel zakelijk als particulier textieldruk en borduurwerk kunt u 
bij ons terecht. Voor bedrijven en verenigingen drukken of borduren wij 
logo’s op bedrijfs- en sportkleding, handdoeken etc. 
Voorbeelden van particulier borduurwerk zijn: handdoeken, t-shirts, 
truien en babyartikelen, zoals slabbetjes, badcapes en knuffels.

Wij verzorgen periodieken, programmaboekjes, lotenbloks, flyers, posters, 
reclameborden en meer voor verenigingen in Meppel en omstreken.

Naam  ..........................................................................
.

Adres  ..........................................................................
.

Plaats  ..........................................................................
.

VERLOTING 2017
t.b.v. basisschool 
‘De Rozebottel’ 

te Koekange

1e prijs: Kinderpicknicktafel 

2e prijs: Terrashaard

3e prijs: Zomerpakket

GROTE VERLOTING 2017
t.b.v. basisschool ‘De Rozebottel’ te Koekange

Goedgekeurd door Gemeente De Wolden onder registratienummer:

Z.17-53720/D.17-90790  

Prijs per lot e 0,50. Aantal loten 2.000

De trekking zal plaatsvinden op donderdag 1 juni 2017.
No 0001

No 0001

Feestcommissie ‘Scheerwolde-Wetering’ e.o.
N

aa
m

Ad
re

s

W
oo

np
la

at
s

VERLOTING

1e prijs  : Stalen ros
2e t/m 10e prijs : Diverse leuke prijzen

Aantal loten: 2500 Prijs per lot: € 1,-

VAN CONCEPT TOT AFWERKINGNoteboomstraat 68 
7941 XA  Meppel

T 0522 255 449 
drukkerij@kleen.nl Ontwerp | Druk | Print | Reclame

De trekking vindt plaatstijdens de ponymarkt 
op zaterdag 12 augustus 2017om 13.30 uur in defeesttent te Scheerwolde.

Verloting goedgekeurddoor het gemeentebestuurvan Steenwijkerland 

NO- 1001

NO- 1001

Naam:

Adres:

Tel.:

VERKOOP VAN NIEUWE EN 
  GEBRUIKTE AUTO’S

APK-STATION 
ROETMETING
ALLE REPARATIES

J. GROENINK
Kon. Wilhelminalaan 12-14
8384 GH  Wilhelminaoord, tel. 0521 - 382732

www.autobedrijferma.nl

Hotel Gelderingen 
Steenwijkerwold

Paradijs van het Noorden

Café De Karre

Tukseweg 186 - 8334 RX  Tuk 
Tel. 0521-515393 - www.dekarre.nl

VOGELVERENIGING  DE EDELZANGER  STEENWIJKERWOLD

1e prijs E 200,- 4e prijs E 50,- 

2e prijs E 125,- 5e prijs E 25,-

3e prijs E   75,- 6e t/m 15e prijs VLEESPRIJZEN

 
Aantal loten: 3000. Prijs per lot e 0,50

Trekking 25 november 2017 om ± 15.00 uur

in Hotel Gelderingen (het paradijs van het noorden)

NO- 1001

NO- 1001

info@kroesnijeveen.nl           www.kroesnijeveen.nl           0522 49 26 80

Heel  KROES

Feestweek
Fijne

een
#HEELNIJEV1 

wenst

HOOFDSPONSOR

WOLDSTRAAT 61-65, 7941 LG MEPPEL, TEL 0522-246619VENEWEG 117, 7946 LJ WANNEPERVEEN, TEL 0522-281203    WWW.LANTINGA-VERSHUIS.NL | INFO@LANTINGA-VERSHUIS.NL

V.
V. O

ranje Zwart  
WanneperveenV.

V. O
ranje Zwart  

Sportpark ’De Bovenboer’
Sportpark ’De Bovenboer’

Wanneperveen

Sportpark ’De Bovenboer’

v.v. Oranje Zwartv.v. Oranje Zwart
Opgericht 1 april 1949
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coaching vanuit het hart

weidelint 26
7948 cg  nijeveen

t  0522 49 06 63
m  06 101 631 98

e  ike@mille-pattes.nl 
i  www.mille-pattes.nl

Denk jij dat je hoogsensitief bent? 
Of je kind? Twijfel je nog of heb je vragen?

Dan ben je van harte welkom op een van de informatie-
avonden die ik over dit onderwerp organiseer.

Data: dinsdag 13 maart 2018 en woensdag 11 april 2018
Adres: Weidelint 26 in Nijeveen

Kosten: € 12,50 p.p. inclusief koffie/thee
Aanvang: 19.30 uur. Max. aantal deelnemers: 8
Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar: 

ike@mille-pattes.nl

Informatieavond over 
hoogsensitiviteit (hooggevoeligheid)

FILM ‘MANCHESTER BY THE SEA’ OP VRIJDAG 23 FEBRUARI IN DORPSHUIS DE SCHALLE

In dorpshuis De Schalle wordt op vrijdag 23 februari de film ‘Manchester 
by the sea ‘vertoond.   
‘Manchester by the Sea’ vertelt het verhaal van de familie Chandler, een 
arbeidersgezin uit Massachusetts. Nadat zijn oudere broer Joe (Kyle 
Chandler) plotseling komt te overlijden, krijgt Lee (Casey Affleck) de 
voogdij over zijn neef (Lucas Hedges). Lee wordt herinnerd aan een tra-
gisch verleden met zijn vrouw Randi (Michelle Williams) in de omgeving 
waarin hij is opgegroeid.

Aanvang: 20.00 uur. Entree: € 3,50

“FRIES MANNEN ENSEMBLE” ZINGT IN NIJEVEEN

Zondagavond 11 maart zal in de zangdienst het Fries 
Mannen Ensemble van zich laten horen.De zangdienst-
commissie heet u van harte welkom in de Gereformeerde 
kerk aan de Dorpsstraat te Nijeveen, aanvang 19.00 uur.
De toegang is gratis, maar aan het einde van de avond 
is er een schaalcollecte die geheel bestemd is voor het 
Fries Mannen Ensemble.
Zij steunen hiermee de werkgroep”Nobody’s Child” dat 
werkt op Sri Lanka.
Meer info vindt u op www.FriesMannenEnsemble.nl.
Het belooft weer een heel bijzondere zangavond te 
worden, gezien de vele mooie reacties van hun vorige 
optreden in Nijeveen.
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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.

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

VALENTIJNSDAG OP DE WEL

De stakingsdag voor de basis-
scholen werd op De Wel een 
gezellige Valentijnsochtend. 
De kinderen gingen wel ge-
woon naar school, maar deze 
ochtend geen rekenen, taal en 
spelling. Wel creatieve activi-
teiten, gezelligheid en samen 
olympische spelen kijken. De 
schoolcommissie en MR vroe-
gen alle ouders en kinderen 
om de leerkrachten te verras-
sen met een kleinigheid als 
waardering voor hun inzet. 
Met alle kinderen van de school werd een foto gemaakt in de vorm van een hart. Daarmee wil de school 
uitdragen: We laten ons hart spreken voor het onderwijs en de toekomst van de kinderen!

DIABETESCAFÉ

Op 28 februari vindt het eerste Diabetescafé Meppel van dit jaar weer plaats in Cultureel Centrum ‘De 
Plataan’, Vledderstraat 3 in Meppel van 19.30 tot ± 22.00 uur.
Het thema van de avond is: ‘Voetverzorging bij Diabetes’. 
Twee specialisten: Medisch Pedicure Annelies van Zanten en Podotherapeut Ineke Joesten zullen, mede aan 
de hand van vragen van deelnemers, iets vertellen over het belang  van goede voetverzorging bij diabetes.
Mensen met diabetes, partners, ouders van kinderen met diabetes en belangstellenden zijn van harte 
uitgenodigd.
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AYGO
Private FlexLease

v.a.

€ 199,-
per maand* 

Private FlexLease

€
p

Nu met 

€ 2.500,-
éxtra 

voordeel!

Private FlexLease

 199,-
er maand*

Nu met 

€ 2.500,-
éxtra 

voordeel!

Kiezen voor de Toyota AYGO is aantrekkelijker dan ooit. Maar wordt ’t leasen of kopen? Met Private FlexLease rijdt u al vanaf € 199,- per maand*, 
uw contract is bovendien na 1 jaar maandelijks opzegbaar. All-inclusive. U betaalt alleen nog de benzine. Liever kopen? Op de AYGO X-JOY krijgt 
u nu tot € 2.500,- voordeel en geniet u van veel luxe extra’s zoals halfl ederen bekleding, automatische airconditioning, navigatiesysteem en DAB+. 
Kom vandaag nog langs voor een proefrit en beleef more fun!

Kies de stijl die bij u past voor een bedrag dat bij u past

Gemiddeld brandstofverbruik (EC2016/646KW) 3,8 L/100 km (26,3 km/L) en CO2 88 gr/km.

*  Toyota Financial Services leasetarief per maand o.b.v. Toyota Private FlexLease, 48 mnd., 10.000 km/jaar, wegenbelasting in provincie Utrecht, incl. max. bonus-malus (12 schadevrije jaren) en BTW, en excl. brandstof • 
Tarieven kunnen afwijken per provincie i.v.m. wegenbelasting en bij gekozen uitvoering, wijziging van opties, looptijd, kilo metrage, schadevrije jaren en gewicht • Meerkilometerprijs varieert tussen € 0,04 en € 0,11 
per km, exacte prijs staat vermeld op de off erte • Geldig vanaf 1 januari 2018 • Toetsing en registratie BKR • Wijzigingen en drukfouten voorbehouden • directsales@toyotafs.nl

Afgebeeld Toyota AYGO X-cite, rijklaar vanaf € 14.150,-. Van der Linde Meppel 
Blankenstein 290, 0522-491258

www.vanderlinde-meppel.nl

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

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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‘vandaag is Morgen  
          verleden tijd!’

Dorpsfilm
Nijeveen7, 8 en 9 

m a a r t 
‘De Schalle’

Voorstellingen  
woensdag 7 maart - 14.00 uur en 20.00 uur
donderdag 8 maart - 20.00 uur 
vrijdag 9 maart - 20.00 uur
entreeprijs  
€ 5,00 inclusief twee consumpties

Productie: Historische Vereniging Nijeveen
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Nijverheidsweg 15  7948 NE Nijeveen  Tel. 0522-490094  www.faberadviseurs.nl  verzekeringen@faberadviseurs.nl

Privé Compleet! Verzekeren anno 2018

Het ideale verzekeringspakket waarin 18 verschillende schadeverzekeringen kunnen 
worden samengevoegd. Met de unieke 'beste voorwaardengarantie'.

Pakketkorting oplopend tot 12% en altijd voldoende verzekerd tegen een scherpe prijs. 
Kom en vergelijk het met uw huidige verzekeringen.

En dat op een adres waar u nog zo kunt binnenlopen, u herkend wordt en we de 
telefoon gewoon opnemen in plaats van standaard  "Alle medewerkers zijn in gesprek" 
of: "Er zijn nog 5 wachtenden voor u".

‘DORPSFILM NIJEVEEN’ 

Heeft u al toegangskaarten?
Het is bijna zover! Op 7, 8 en 9 maart wordt ‘De Schalle’ omgetoverd tot een heuse bioscoop en kunt u 
de Dorpsfilm Nijeveen gaan zien. De ruim anderhalf uur durende film toont Nijeveen en de Nijeveners op 
z’n best. Alledaagse zaken, bijzondere gebeurtenissen, alles wat ons dorp zo uniek maakt. Bent u erbij? 

Voorstellingen 
Woensdag 7 maart   14.00 uur  zaal open 13.30 uur 
Woensdag 7 maart   20.00 uur  zaal open 19.30 uur
Donderdag 8 maart   20.00 uur  zaal open 19.30 uur
Vrijdag 9 maart    20.00 uur  zaal open 19.30 uur

Toegangskaarten
Afgelopen weekend is de voorverkoop geweest. Heeft u nog geen toegangskaarten dan kunt u deze (in-
dien beschikbaar) bestellen door een mail te sturen naar jhkicken@home.nl of bel met Harry Kicken (0522) 
491725. De toegangsprijs, inclusief twee consumpties, is € 5,- per persoon. Kijk voor alle actuele informatie 
op www.historischeverenigingnijeveen.nl of houd onze facebookpagina Historische Vereniging Nijeveen 
in de gaten. 

De ‘Dorpsfilm Nijeveen’ is mogelijk gemaakt dankzij een financiële bijdrage van: 
Aanjaagfonds Gemeente Meppel | Stichting Waarborgfonds Meppel | Rabobankfonds Rabobank Meppel-
Staphorst-Steenwijkerland | Handelsvereniging Nijeveen

Met een hartelijke groet, 
Historische Vereniging Nijeveen 
Werkgroep: Dorpsfilm Nijeveen 
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ZONDAGZONDAG  11 MAART 2018  14.30  uur 

C C --  O O --  N N --  C C --  E E --  R R --  TT  

ENTREE  10,- -  EURO p.p. 
Kaarten te reserveren: aan de kassa, online of telefonisch

0521-514004 

Meer informatie op:  www.brincksanghers.nl 
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Schoonheidsinstituut                                   IPL ontharing 
Acne behandelingen               Elektrisch ontharen 
Massages         Huidverbetering 
Zonnestudio                   Bijouterie 
 
 

 
 

 
 

Jeannette Bouwknegt 
Dorpsstraat 16, Nijeveen  

0522 – 49 23 15  ~  06 – 2315 7871 
www.beau-nette.nl ~  info@beau-nette.nl   

Schoonheidsinstituut                                   IPL ontharing 
Acne behandelingen               Elektrisch ontharen 
Massages         Huidverbetering 
Zonnestudio                   Bijouterie 
 
 

 
 

 
 

Jeannette Bouwknegt 
Dorpsstraat 16, Nijeveen  

0522 – 49 23 15  ~  06 – 2315 7871 
www.beau-nette.nl ~  info@beau-nette.nl   

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 3 maart 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  

DE MOLENDE MOLEN

NIEUWE  EXPOSITIE IN DORPSHUIS DE SCHALLE

Mijn naam is Anneke Oostra, ik ben geboren in 1949 en kom van oorsprong uit Zwolle.
Na vele omzwervingen ben ik in 2005 met mijn man naar Nijeveen verhuisd waar ik met veel 
plezier woonachtig ben aan de Gorthoek, een prachtige locatie in het mooie buitengebied.
Mijn hobby’s zijn keramiek en schilderen en ik vind het dan ook erg leuk om een deel van 
mijn werk te kunnen exposeren in De Schalle.
Vroeger schilderde ik voornamelijk met aquarel- en acrylverf. Ik heb diverse cursussen 
gevolgd op dit gebied, o.a. bij Frederik Weijs (een zeer bekende kunstschilder en illustra-
tor uit Zwartsluis, (http://galeriefrederikweijs.nl) en tevens bij Karla Borneman uit Hasselt 
(http://www.karlaborneman.nl).
Omdat ik mijzelf verder wilde ontwikkelen en bekwamen in het schilderen met olieverf 
ben ik in 2014 gestart met de 3-jarige opleiding ‘Fijnschilderen’ aan de Academie voor Realistische Schil-
derkunst in Deventer, genaamd Art Partout. 
Inmiddels heb ik de opleiding afgerond en volg ik daar nu de specialisatie landschappen en stadsgezichten.
Daarnaast schilder ik wekelijks in groepsverband met de Steenwijker Amateur Schilders (SAS) onder bege-
leiding van de ervaren kunstenares Anne Mercker.
Het getoonde werk in de Schalle is slechts een deel van mijn collectie. Mocht u hierover nog vragen heb-
ben, dan kunt u mij altijd bellen of e-mailen. Mijn contactgegevens staan vermeld op mijn visitekaartje.

Met vriendelijke groet, Anneke Oostra

BUURTKAMER NIJEVEEN IN HET KERSPEL

Het is al weer even geleden: de mooie en actieve  december-
maand voor de bezoekers van de buurtkamer. Een sinterklaas-
bingo en diverse activiteiten in kader van de Kerst. Onder 
andere een bezoek aan bloemenwinkel Secodeco in Wannerper-
veen. Onder begeleiding van Corry Jaspers zijn er kerststukjes 
gemaakt voor in het Kerspel.
In januari zijn er weer creatieve middagen geweest met leuke 
resultaten. Corry Jaspers maakte met de bezoekers uiltjes van 
dennenappels en sneeuwpoppen van witte sokken. De geza-
menlijke maaltijd werd goed bezocht, het was heel gezellig 
en het eten smaakte prima. Ook de snackmiddag viel zeer in 
de smaak.
De buurtkamer is voor iedereen die behoefte heeft aan gezel-
schap en er even uit wil zijn. Je kunt een kopje koffie drinken, 
de ochtend of de middag komen of de hele dag. Zo kan soms 
ook een mantelzorger wat tijd voor zichzelf maken. Een indicatie voor de buurtkamer is niet nodig. Er is 
altijd een professionele zorgverlener aanwezig, die aandacht heeft voor ieders persoonlijke situatie.
De buurtkamer is iedere dinsdag en vrijdag open, van 10.00-16.00 uur. Meer informatie is te verkrijgen via 
KlantAdvies van Zorggroep Noorderboog, telefoon (0522) 752 852.
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WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN
24/25 feb.  Dokter Westerbeek
3/4 maart  Dokter Nijstad-Moes

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 4, 7941 KR Meppel, tel. 0522 23 01 73. Behandeling volgens afspraak.

KLEINE NODENDIENST, 06 48 06 52 16. GEBRUIK DUOFIETS: 06 21 49 79 02

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.  

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!


