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38e jaargang nr. 7, 3 april 2018

De volgende Molen verschijnt op 17 april 2018.

Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk 

dinsdag 10 april 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

LEDENAVOND NCV 11 APRIL 2018 KERK OP DE CATWALK:
 
Vraag: Wat is er zo bijzonder aan de toga’s van de predikanten?
Antwoord: Het bijzondere is nu juist dat vanaf de Reformatie (16e eeuw) de predikanten helemaal geen 
toga’s droegen.
Vraag: Hoe kleedden ze zich dan wel?
We maken een tocht door de geschiedenis en ervaren daarbij iets van spanningen, zoals in de tijd van de 
lange haardracht en later in de 18e eeuw de zgn. pruikentijd met zijn weelderige kleding. Sinds het mid-
den van de 18e en de 19e eeuw gingen de meeste predikanten gekleed in een lange mantel en bef,  kuit-
broek en op het hoofd een driekanten steek. In de jaren 70 van de vorige eeuw ontstond naast de centrale 
plaats van de preek steeds meer aandacht voor vierend karakter van de kerkdienst met de erbij behorende 
symboliek: liturgische gewaden met stola’s in de kleuren van het kerkelijk jaar zien we weer terug komen:
zo is de cirkel weer rond.
Vraag: Wie showt er? 
12 mannen van onze vrouwen uit de plaatselijke vereniging en 1 vrouw.
Plaats: De Schalle aanvang 19.45 uur
Neem gerust buurvrouw of vriendin mee, het belooft een interessante avond te worden.
 

Bestuur NCV (voorheen Passage) Nijeveen

LEDENAVOND VROUWEN VAN NU DONDERDAG 22 MAART 2018

Mevr. Yvonne Goossens vertelt over haar bedrijf Thee Bewust: Thee en gezondheid.
Door gezondheidsproblemen van haar man, kwamen ze in de theehandel terecht. De missie van Thee Bewust 
is met kwalitatieve hoogwaardige biologische losse thee een bijdrage te leveren aan de ondersteuning van 
verbetering van de gezondheid, met name op de thema’s ontzuren, ontvetten en ontstressen. Thee komt 
van een struik met groene bladeren. Zit er een takje in de thee, dan is deze machinaal geoogst. Soorten 
thee zijn o.a.: witte, groene, zwarte, rode, vruchten, kruiden en rooibos.
Veel dames hebben thee bij haar gekocht.
Volgende keer is 19 april, dan zal Mariska Seegers vertellen hoe je door aanpassingen langer in je eigen 
woning kunt blijven. Ook worden dan de creatieve werkstukken van het afgelopen jaar tentoongesteld.  
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PALMPASENOPTOCHT ZATERDAG 24 MAART

Onder begeleiding van Euphonia ging de Palmpaasop-
tocht door Nijeveen.
Onder heerlijke weersomstandigheden en samen met 
veel kinderen en ouders en mooie versierde stokken.
Vertrek- en eindpunt was dit jaar OBS Commissaris 
Gaarlandt School en ook kinderen van CBS de Wel 
waren van de partij.
Aan het einde kregen alle kinderen een heerlijke 
versnapering. 
Het was een geslaagde middag met speciale dank 
aan Euphonia!

VOORLEZEN IN DE DRENTSE TAAL IN NIJEVEEN

Vorige week is weer op de beide scholen, OBS de Gaarlandt en CBS De Wel, voorgelezen in de Drentse taal. 
Dit initiatief gaat uit van het Huus van de taol in Beilen. Onder het motto: Drents waar het kan en ABN 
waar het moet, probeert het Huus van de taol deze mooie taal te promoten. Een 3 tal keurnoten en een 
vrijwilliger uit Nijeveen hebben in bijna alle klassen een half uurtje voorgelezen in het Drents.
Daarbij probeert het Huus van de taol ook meer bekendheid te geven aan de digitale mogelijkheden, na-
melijk door gebruik van het Digibord in de klassen. De ervaringen van de voorlezers en de kinderen waren 
erg positief, men vond het echt leuk. In alle klassen is aan de de kinderen na het voorlezen het mooie blad 
Wiesneusie uitgereikt. Dit blad valt ook echt in de smaak. Op internet is onder: www.wiesneus.nl, te lezen 
welke mooie liedjes, gedichtjes en verhaaltjes het Huus van de taol daarop heeft staan. Van harte aanbe-
volen deze site ook thuis te bekijken.

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

Echt kleinschalige, duurzame en 
toch zeer professionele opvang: bestaat dat?
Ja! 
Waar? 
Tussen Steenwijk en Meppel, tussen akkers en weilanden, 
in een vrolijk boerenhuis.
Hoe bestaat het!

Kom kijken op de website, de inloopmiddagen (zie persbericht) 
of maak een afspraak.

www.maminka.nl
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ALGEMENE LEDENVERGADERING HISTORISCHE VERENIGING NIJEVEEN
 
De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op donderdag 12 april om 20.00 uur in De Schalle.
Voor de pauze is het officiële gedeelte waarin de volledige agenda, de notulen van de vorige ledenverga-
dering en het jaarverslag over 2017 zullen worden behandeld. Daarnaast zal het financiële verslag worden 
besproken. De daarbij behorende stukken zullen ter inzage op de tafels liggen.
Na het zakelijke gedeelte zal de heer Henk van Heerde een lezing geven over Vollenhove en haar omge-
ving. Henk van Heerde is onder andere voorzitter van het bestuur van het Cultuurhistorisch Centrum Land 
van Vollenhove.
 
N.B. De vergadering is dus op donderdag 12 april en NIET zoals elders een keer is vermeld op woensdag 
11 april.

 PdeG

DE MOLEN

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

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 

Ook voor volledige voetverzorging bij u thuis!

Tel. 06 543 720 73

Medisch pedicureOntwerp | Druk | Print | Reclame
Noteboomstraat 68   Meppel 
T 0522 255449   drukkerij@kleen.nl
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lAlles voor uw club!

Reclameborden
Textieldruk
Clubbladen

Lotenbloks
Websitebouw
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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 

INLOOPMIDDAGEN KINDERHUIS MAMINKA

Kinderhuis Maminka aan de Veendijk organiseert: inloopmiddagen op woensdagen 18 april en 16 mei 2018 
met een gevarieerd, creatief en muzikaal seizoens-programma voor (groot-) ouders, kinderen tussen 0 en 
4 jaar en belangstellenden (oudere kinderen in overleg).
14.00 uur een interactief tafelpoppenspel of ander kinder’theater’
14.30 uur iets te drinken en te ‘snoepen’ en binnen of buiten vrij spelen
15.00 uur zang en dans voor kinderen en iedereen die mee wil doen
15.30 uur een klein knutseltje 
16.00 uur afsluiting
Opgave: info@maminka.nl of bel: 06 4100 6234
www.maminka.nl
Adres: Veendijk 22A, 7971 RR Havelte - op de grens van Nijeveen

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.

Reica Reizen   
Samen met u op reis 

Kijk voor meer informatie op: 
  www.reicareizen.nl of bel 0521-350429 
  Ook voor onze dagtochten  

Onze dagtochten in 2018

• Pinksterverrassingstocht
 21 mei € 65,-
• Dagtocht Texel  
 31 mei € 59,-
• Dagtocht 
 Papenburg/Meijerwerf
 5 juli € 65,-
• Zomerverrassingstocht
 12 juli € 57,50
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NIJEVEEN VRAAGT AANDACHT NIEUWE COALITIE VOOR LEEFBAARHEID EN DUURZAAMHEID

Van Nijeveen een duurzamer dorp maken. Dat is de rode draad van de Dorpsvisie 2015-2025 die een paar 
jaar geleden is aangeboden aan het college van Meppel. Op basis hiervan zijn er een aantal activiteiten 
opgepakt en standpunten ingenomen. De Handelsvereniging Nijeveen, Oranjevereniging Nijeveen, Bestuur 
van Dorpshuis De Schalle en de Dorpsvereniging vragen, via een brief aan de formateur, om voor de ko-
mende vier jaar de ingezette lijn aan te houden. 

De besturen spreken in de brief de waardering uit voor de manier waarop het dorpsgericht werken zich in 
de afgelopen periode heeft ontwikkeld. Het is belangrijk dat deze wijze van werken blijft gehandhaafd. 
Een directe en open communicatie met de bestuurlijke en ambtelijke organisaties wordt door de Nijeveense 
organisaties zeer op prijs gesteld. In het bijzonder wordt aandacht gevraagd voor een aantal projecten die 
de leefbaarheid en duurzaamheid moeten vergroten.

Tijdens de verkiezingsavond van 7 februari hebben alle politieke partijen beloofd om ‘enkele tonnen’ be-
schikbaar te willen stellen voor groenonderhoud. Voor het buitengebied wordt de suggestie gedaan om 
dit onderhoud in eigen beheer te nemen en hiervoor een experiment te starten samen met de gemeente 
Meppel. Ook wordt verzocht dat de gemeente een grotere rol neemt binnen het project Nijeveen Ener-
gie Neutraal. Het is van belang dat er ruimtelijk beleid wordt geformuleerd rond de mogelijkheden van 
energieopwekking door zon en wind. Voor de ontwikkeling van ondernemerschap is het belangrijk dat 
ondernemers in Nijeveen optimaal digitaal bereikbaar zijn. Omdat er in Nijeveen plek zou moeten zijn voor 
alle Nijeveners wordt gevraagd om speciale aandacht voor het thema zorg en huisvesting voor ouderen in 
Nijeveen. De Nijeveners maken zich zorgen over de toekomst van verzorgingshuis Het Kerspel en vragen 
hiervoor medewerking van de gemeente. 

Komende bestuursperiode moet er een oplossing komen voor het landbouwverkeer dat zich op dit moment 
noodgedwongen door de wijken van het dorp verplaatst. Medewerking van gemeente en waterschap is 
hiervoor noodzakelijk. Ook aan de toegang tot en de verkeerssituatie rondom de recreatieplas Tussen-
boerslanden moet op korte termijn iets gedaan worden. Er ligt inmiddels een verzoek bij de gemeente 
om hiernaar een extern onderzoek te laten doen. Essentieel voor de leefbaarheid in Nijeveen is een goede 
ontsluiting van Nijeveen en geen verdere groei van de verkeersdrukte op de Dorpsstraat. Een spoedig 
mogelijke aanleg van de oostelijke ontsluitingsroute van Nieuwveense Landen moet gerealiseerd worden. 
Met de gezamenlijke brief naar de formateur verwachten de besturen dat de gedane  aanbevelingen mee-
genomen worden in het op te stellen coalitieakkoord. 
 

Bedankt 

Voor een liefdevolle omarming, 
voor troostende woorden, gesproken of 
geschreven.
Voor alle tekenen van medeleven, 
na het overlijden van onze moeder, 
schoonmoeder en oma.

Fam. Ruinemans

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
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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

ENERGIE COÖPERATIE DUURZAAM NIJEVEEN OPGERICHT
Nieuw fundament voor de toekomst 

Onder toeziend oog van notaris Lever is dinsdagavond 20 maart de 
Energie Coöperatie Duurzaam Nijeveen opgericht. Met de onthul-
ling van het kersverse logo komt de naam 2025 – Nijeveen Energie 
Neutraal te vervallen. Uiteraard blijft de werkgroep actief met het 
initiëren van acties, organiseren van activiteiten, uitwisselen van 
ervaringen en blijven de werkgroepleden het aanspreekpunt voor 
alle Nijeveners. Vanaf nu onder de naam ‘Duurzaam Nijeveen’.
De nieuwe coöperatie is het fundament waar in de toekomst de verschillende energieprojecten in Nijeveen 
kunnen worden ondergebracht. Het bestuur van de Energie Coöperatie wordt gevormd door Harry van 
Dijk, Hylco de Boer en Wim de Kleuver. Wim de Kleuver vertegenwoordigt de Dorpsvereniging. 
De stap om nu een energiecoöperatie op te richten is een logische. Verschillende Nijeveners hebben inmid-
dels kenbaar gemaakt dat ze willen participeren in de postcode-regeling. Deelnemers aan de zogenaamde 
postcoderoos worden door het kopen van eigendomscertificaten eigenaar van zonnepanelen. Deze komen 
niet op of bij de eigen woning maar op een beschikbaar gesteld dak. Hierover worden op dit moment ge-
sprekken gevoerd met een ondernemer uit het dorp. Het streven is om voor de zomervakantie een concreet 
voorstel te doen aan de inwoners van Nijeveen. Iedereen die nog niet aangegeven heeft belangstelling te 
hebben, kan dit alsnog kenbaar maken.
Twee weken geleden won de werkgroep de eerste prijs van de prijsvraag ‘Maak Meppel Duurzamer’. Sa-
men met de stimuleringssubsidie van € 4.000,-, die de gemeente Meppel beschikbaar heeft gesteld, een 
mooi startbedrag om ‘EC Duurzaam Nijeveen’ professioneel vorm te geven en de continuïteit te kunnen 
waarborgen. Prachtige ontwikkelingen. Het bevestigt nogmaals dat we als werkgroep met de juiste dingen 
bezig zijn. Er moet veel gebeuren en er zullen nog grote stappen moeten worden gezet, maar we zijn op 
de goede weg om met het gehele dorp daadwerkelijk in 2025 energieneutraal te zijn. Doet u mee?  

Duurzaam Nijeveen 
Harry van Dijk, Hylco de Boer, Wim de Kleuver, Klaas Brand, Klaas Jan Bakker, Arnold Mulder, Harmien 
Nijkamp, Jan van Gijssel, Tako de Vries, Roel Winters, Piet de Graaf en Tineke Knorren
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Agenda
  4 april Klaverjassen en Jokeren Supportersvereniging SVN'69 - 20.00 uur
  6 april Open Tennismiddag NTC - 16.00 uur
  6 april  Zomerkinderkleding- en speelgoedbeurs - De Veldkei, Havelte - 20.00-21.30 uur
  7 april  Zomerkinderkleding- en speelgoedbeurs - De Veldkei, Havelte - 9.00-10.00 uur
  7 april Inloopcafé PvdA - Stadscafé Oasis Meppel - 10.30-12.00 uur
  7 april Rommelmarkt DOS’46 - evenemententerrein tegenover sporthal De Eendracht - 13.00 uur  
  7 april Hoogeveen 1 - SVN’69 1 - 14.30 uur 
  7 april Dancing with Euphonia, locatie: de Nije
  7 april Bingo Supportersvereniging SVN'69 - 20.00 uur
  7 april Open Atelier Hillie Knol - J. Nijmeijerlaan 8, 7948 CB Nijeveen - 11.00 -17.00 uur 
 Er is de mogelijk om tegen een vergoeding en onder begeleiding te komen schilderen
  8 april Open Atelier Hillie Knol  www.hillieknol.nl - 11.00-17.00 uur
11 april NCV (voorheen Passage) onderwerp: “Kerk op de catwalk”  - De Schalle - 19.45 uur
11 april Ledenvergadering van de Dorpsvereniging. Gastspreker mevrouw Anne Nynke Nijstad-Moes, huisarts te 
 Kolderveen/Nijeveen over het onderwerp: “Kolderveen 2.0”.
12 april Informatieavond over ‘Nijeveen wandelt’ - clubhuis IJs- en Skeelerclub - 19.00 uur
12 april   Ledenvergadering Hist. Ver. Nijeveen; gastspreker Henk van Heerde, Vollenhove - De Schalle - 20.00 uur
14 april SVN’69 - SC Luten 1 - 14.30 uur 
15 april E-meeting - Geref. kerk Nijeveen - 10.00 uur
17 april  Welzijn Ouderen organiseert een E-Bikedag - De Schalle - 9.30-12.15 uur
19 april Vrouwen van Nu, Mariska Seegers over "Seegers Ontzorgt" - De Schalle - 20.00 uur
20 april Film Retour en Bourgogne, Dorpshuis De Schalle. Aanvang: 20.00 uur
21 april Grote boeken- en platenmarkt (35.000 st.) - Herv. Kerk Nijeveen - 10.00-15.00 uur
21 april SCN 1 - SVN’69 1 - 14.30 uur 
21 april Dorpsbingo - De Schalle - zaal open 19.30 uur en start om 20.00 uur
23 april Optreden acc.vereniging Musetta - 't Kerspel, Nijeveen - 19.00-21.00 uur
26 april Kerkcafé - Geref. kerk Nijeveen - 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 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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EEN BOODSCHAP IN BEELD: 
40 JAAR DRUKKERIJ KLEEN
In gesprek met de familie Kleen

Het ene telefoontje is het andere niet. Zoiets ge-
beurde zo’n veertig jaar geleden toen Henk Kleen, 
als letterzetter in dienst bij drukkerij Ten Brink, een 
telefoontje kreeg van zijn zwager: er stond een oude 
degelpers te koop en of dat niet iets voor hem was. In 
een flits werd besloten die drukpers aan te schaffen. 
En op dat moment werd drukkerij Kleen geboren, al 
was Henk zelf zich daar nog niet direct van bewust. 
Henk: ‘Al snel kwamen de drukopdrachten binnen en 
besloten Alie en ik voor onszelf te beginnen in een 
klein schuurtje achter ons huis aan de Ezingerweg. 
Dat was op 1 maart 1978. Het was een vliegende start 
en het ging zo goed dat ook Alie in de zaak kwam. We betrokken een winkelpand in de Talmastraat in 
Meppel, waar we ook al snel uitgroeiden. Toen een voormalig schoolgebouw aan de Noteboomstraat leeg 
kwam, zijn we daarin getrokken. Dat was in 1987. En daar zitten we nog steeds, tegenover de parkeergarage.’
Henk en Alie doen het nu wat rustiger aan, maar dat geldt zeker niet voor hun zoon Michel en dochter 
Marinda. Die hebben weliswaar drukinkt door de aderen vloeien, maar zijn veeleer kinderen van hun tijd: 
de drukpers wordt nog wel gebruikt, maar computers en printers dicteren het tempo.

Van ontwerp tot gereed product
Het productenpalet van Kleen is gevarieerd en toch ook weer heel geconcentreerd. Michel: ‘Eigenlijk alles 
wat bedrukt kan worden. Wij zijn doorontwikkeld tot een grafisch bedrijf en helpen onze klanten hun 
boodschap uit te dragen. Het overgrote deel van de klanten bestaat uit ondernemers uit het midden- en 
kleinbedrijf en particulieren. We ontwerpen logo’s en een huisstijl. We helpen een website te ontwikkelen, 
allemaal op maat. De klant moet zich kunnen herkennen in wat wij leveren.’
Marinda: ‘Wij verzorgen de vormgeving en lay-out van huisstijlen, magazines, folders en kaarten. Het is schit-
terend om voor iedere klant iets unieks te ontwerpen. De klant is koning en heeft zijn eigen wensenlijstje, 
maar je moet toch ook goed naar de klant zelf kijken: wat past bij hem of haar? Wat past bij het bedrijf? Je 
moet niet onderschatten welke effecten kleuren, beelden en teksten bij mensen kunnen oproepen. Ik vind 
het prachtig om elke keer weer creatief aan de slag te gaan en met iets bijzonders voor de dag te komen. 

Ook de materialen waarmee je werkt, dagen je uit. 
Textiel kun je bedrukken: sportkleding of t-shirts met 
je naam, bedrijfskleding enz.
Maar wat nog veel mooier is, je kunt ook logo’s en 
tekst op je kleding borduren. Dat gaat langer mee 
en geeft reliëf. Via de computer wordt er van een 
afbeelding of logo een bestand gemaakt dat wordt 
ingevoerd in de borduurmachine, die dat vervolgens 
in kleuren en formaat naar wens op de kleding of wat 
dan ook aanbrengt. Naast papier- en textieldruk ver-
zorgen we sign/reclamewerk, zoals reclameborden, 
spandoeken, banners, stickers, posters, beurspresen-
taties, raamfolie, relatiegeschenken, gereedschap… 
enfin, te veel om op te noemen.’

Lokale media
Alie: ‘Verder geven we drie lokale bladen uit: De Molen, De Kei en De Koegang. De Molen beleeft inmid-
dels zijn 38-ste jaargang. Oud-collega’s van Henk uit Nijeveen brachten ons op het idee om De Molen uit te 
geven. Dat blad is helemaal op Nijeveen gericht. En de mensen lezen het, omdat het hún blad is met hún 
nieuws. Mensen willen nu eenmaal graag iets ‘eigens’ hebben. Dialecten en groepstalen ontstaan niet voor 
niets: het zijn bindmiddelen voor de groep mensen waar je bij hoort. Ondernemers adverteren niet alleen 
voor hun eigen naamsbekendheid in De Molen, maar ook om het lokale blad te ondersteunen. Plaatselijk 
nieuws is belangrijk voor de plaatselijke bevolking. Veel nieuws van elders doet ze niet zo veel. Het is vaak 
een ‘ver-van-mijn-bed-show’. Als je in een regionale krant leest dat er een weg wordt afgesloten in een 
plaats 30 kilometer verderop, haal je je schouders op. Maar als de weg om de hoek wordt afgesloten voor 
een week, wil je weten waarom en voor hoelang. Regionaal nieuws is interessant en ook belangrijk voor 
mensen die in de regio geïnteresseerd zijn. Lokaal nieuws is belangrijk voor de plaatselijke bevolking.’   -->

Henk, Alie, Michel en Marinda

Roel bezig met het monteren van gevelreclame
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De dorpspomp
Marinda: ‘We zijn nu voor het derde jaar bezig met De Kei voor Havelte, Uffelte, Havelterberg en Darp. 
Voor Koekange geven we De Koegang uit. We merken dat het aanslaat, omdat mensen die het nummer 
niet ontvangen hebben, aan de bel trekken. Men wil het lokale nieuws niet missen. Daarmee lijken die 
bladen op de ouderwetse dorpspomp, de plaats waar de laatste nieuwtjes worden gedeeld. We bieden 
iedere particulier of vereniging de mogelijkheid gratis iets mee te delen. Ondernemers die zich willen 
presenteren, kunnen een gratis interview aangeboden krijgen met de afspraak daarna tegen een aantrek-
kelijk tarief te adverteren.’

Wat schrijft, blijft
Michel: ‘En we verzorgen ook andere uitgaven. Jubileumboe-
ken bijvoorbeeld of eigen uitgaven, zoals gedichtenbundels 
met een beperkte oplage, puur om uit te delen aan familie en 
vrienden. Maar uitgaven voor speciale gelegenheden, zoals 
een vriendenboek, of een (foto)boek ter gelegenheid van een 
afscheid, opening of introductie is tegenwoordig heel populair. 
Men wil iets hebben om uit te delen, in handen te houden en 
later nog eens na te lezen en door te geven. Zo hebben we voor 
de dokters uit Nijeveen een boek gemaakt; oplage twee stuks. 
Gedenkboeken zijn gewild. Collega’s willen een vertrekkende 
collega als blijk van waardering iets geven om later nog eens 
in handen te houden.’
Marinda: ‘Dergelijke boeken worden niet zo gauw weggegooid 
en worden jaren later nog eens opengeslagen. Daar zit veel 
gevoelswaarde in. Wat dat betreft zijn we ons daar als echte traditionele drukkers van bewust.’

Tekst: Jan van Helvoort, foto’s: Drukkerij Kleen

Dorpsdokters
Nijeveen

Lena’s boekjetekeningen en gedichten van Hinde en Elise

Gezamenlijk meer dan 
75 jaar ervaring in uitvaarten. 

0522-281878 
DAG EN NACHT BEREIKBAAR 

WASSINK 
Uitvaartverzorging -- -, 

De uitvaartverzorger voor Meppel en omstreken 

Zomerdijk 9A 7942 JR Meppel 
e-mail: cc.wassink@hetnet.nl www.wassink-uitvaart.nl
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Nijverheidsweg 15  7948 NE Nijeveen  Tel. 0522-490094  www.faberadviseurs.nl  verzekeringen@faberadviseurs.nl

We krijgen steeds meer vraag naar de mogelijkheden voor de aankoop van 
energiebesparende voorzieningen. Logisch, want in Nijeveen willen we in 2025 
niet meer afhankelijk zijn van externe leveranciers. Het Stimuleringsfonds 
Volkshuisvesting (via de gemeente) kan aantrekkelijk zijn, maar vaak ook niet.
Er zijn extra mogelijkheden bij hypotheken. Regulier kan er maximaal 100% van de 
woningwaarden gefinancierd worden, maar bij energiebesparing mag deze grens 
overschreden worden. Met de lage rente van nu een aantrekkelijke optie om 
te onderzoeken. 

Wilt u zelf investeren in uw eigen energie, bel ons voor de mogelijkheden.

15 APRIL E- MEETING  IN DE GEREFORMEERDE KERK MET ALS THEMA: LOT
En de prijs is voor…..
Je hoopt natuurlijk altijd als je een (staats)lot koopt dat je in de prijzen valt en misschien wel miljonair wordt!
Maar wat nou als je op een plaats in deze wereld opgroeit waar het niet zo makkelijk is, oorlog, armoede, 
honger…. Of misschien ben je wel ziek? Is dat je lot? Of heb je iets te kiezen?
Hoe zit dat nou eigenlijk? Kun je zelf je lot bepalen door iets niet, of juist wel te doen?
Moeilijke vragen….
We nodigen je uit om met elkaar hierover na te denken. En met elkaar het Rad van Fortuin te spelen. Ben 
jij 1 van de gelukkigen?
Van harte welkom op 15 april om 10.00 uur, Dorpsstraat 7 in Nijeveen.

Energiebesparende maatregelen

AANKONDIGING COLLECTE
1 op de 8 kinderen valt buiten de boot door armoede
Kinderhulp collectanten weer langs de deuren van 16 t/m 21 april
1 op de 8 kinderen in ons land heeft geen fiets, kan de opleiding niet afmaken of heeft geen zwemdiploma. 
En dat terwijl je als kind niets liever wil dan er gewoon bij horen en meedoen met je vrienden en klasge-
noten. Om dit mogelijk te maken, doet Nationaal Fonds Kinderhulp van 16 t/m 21 april een beroep op uw 
vrijgevigheid. Steun kinderen in armoede en geef aan de collectant!
Kinderhulp helpt kinderen die in ons land in armoede opgroeien. Wij vinden dat zij er ook bij moeten horen, 
maar helaas is dit voor 421.000 kinderen niet zo vanzelfsprekend. Ze kunnen niet meedoen met leeftijds-
genootjes en hebben volwassen zorgen. Kinderhulp helpt hen door simpele dingen zoals zwemlessen,  een 
dagje uit, een fiets, opleiding of een laptop mogelijk te maken. Omdat ook zij moeten kunnen meedoen 
en een mooie toekomst verdienen!
Om al deze kinderen te kunnen helpen, is veel geld nodig. Kinderhulp hoopt daarom op uw gift tijdens de 
collecteweek van 16 t/m 21 april. Elk jaar gaan er 17.000 collectanten op pad, dus grote kans dat ze ook 
bij u langskomen. Met uw gift steunt u niet alleen Kinderhulp, maar draagt u ook bij aan een mooiere 
samenleving waarin iedereen meetelt en kan meedoen. Samen maken we dit mogelijk!
Ga voor meer informatie over Nationaal Fonds Kinderhulp en de collecte naar www.kinderhulp.nl.
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DINSDAG 17 APRIL 
VEILIG OP WEG  
MET DE E-BIKE 
 
De E-Bike is een gemakkelijk vervoersmiddel, maar gaat iedereen  
er ook veilig mee op weg? 
 
Hierover komen een fietsdocent en een beweegdocent 
vertellen en wordt uw verkeerskennis opgefrist. 
Een gezellige ochtend om meer te weten te komen en ervaringen  
uit te wisselen over het veilig gebruik van de E-Bike. 
Voor technische informatie is GRADA-BIKES  aanwezig.  

 

 

 

 

    Doe-morgen  

 

Verkeerskennis 

Opfrissen 

 

Fietsvaardigheid  

 

Achterom kijken 

 

Reactietest 

 

In balans op de 

fiets 

 

Presentatie van 

de duo fiets 

 

 

 
 

17 APRIL 9.30-12.15 

in en bij de SCHALLE 
 

Deelname is gratis.                              
Eigen fiets meenemen 

Geen fiets?                                                                                                                          
geen probleem, Grada-
bikes  heeft                                                
leenfietsen beschikbaar 

 

 

Tijdig aanmelden bij                                                
Lammie tel. 491628 of 
Gert tel. 491650 
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info@andrehopman.nl
+316 54 32 64 05

Energieweg 3, Nijeveen
www.andrehopman.nl

Wie aanpakt,
zal genieten!

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

DE BEDRIJFSWAGEN
 BEURS BIJ VAN DER LINDE ME� EL

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

ZOV
 L VARIANTEN… DUS � K DE BUS V� R JOUW KLUS!
VRIJDAG 20 APRIL � .� -20.�  � R & ZATERDAG 21 APRIL � .� -18.�  � R

Blankenstein 290, Meppel, www.vanderlinde-meppel.nl

496_TO_Bedrijfswagenbeurs_vdLinde_adv_173x123_WT.indd   1 29-03-18   13:11
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www.loonbedr i j fb i jker.n l

 

UITNODIGING KERKCAFÉ 
donderdag 26 april – 20.00 uur in de Gereformeerde Kerk Nijeveen 
Wat is jouw beeld van God?  

Bij een straatinterview werd deze vraag gesteld aan voorbijgangers, en die gaven hele uiteenlopende 
antwoorden zoals:
‘ik geloof niet in God’ en ‘dat is iemand die de wereld heeft geschapen’,
‘een oude man met een witte baard op de wolken’ en ‘Allah’, 
‘de Heilige die je moet aanbidden’ en ‘die zorgt alleen maar voor oorlog’
Maar ook werden de woorden HOOP, ALMACHT, en LIEFDE genoemd.
Zolang de mensen bestaan, hebben ze zich al een beeld gevormd van God en Goden, en dit zal ook altijd 
zo blijven. Het juiste beeld bestaat niet, ieder heeft zijn eigen persoonlijke Godsbeeld.
Dit is mede bepaald door je opvoeding en levenservaringen. Ook heeft een kind vaak een heel ander beeld 
van God dan een volwassene. Heb je een positief beeld van God dan wil je er ook wel in geloven, maar bij 
een negatief beeld wordt dit misschien wel lastig.
Wij betrekken God vaak bij dingen die we zelf niet kunnen bevatten, zoals de natuur, de geboorte van een 
kind, maar ook bij ziekte, dood en oorlog. En ook wordt regelmatig het woord ‘God’ of ‘Jezus’ als kracht-
term gebruikt om onze onmacht of verwondering uit te drukken. 
Wat is jouw beeld van God? Iedereen die nieuwsgierig is naar het Godsbeeld van een ander, of zijn eigen 
beeld wil delen met anderen, willen we uitnodigen voor deze Kerk Café avond. Of we nu kerkelijk zijn of 
niet, wij zijn toch allemaal opgegroeid in deze samenleving waar vroeger de kerk een meer invloedrijke 
rol had dan nu, maar waar de naam ‘God’ niet meer weg te denken is. En neem ook eens een goede buur 
of vriend mee, we hebben vast veel met elkaar te delen. 
Wij willen met elkaar praten en naar elkaar luisteren met openheid en respect, want de verscheidenheid 
aan meningen en visies over dit onderwerp kan ons verrijken en nieuwe inzichten geven. 
Het kerkcafé is een ontmoetingsplek voor en door iedereen. Voor heel Nijeveen en omgeving. 
Het gaat om ontmoeten in de breedste zin. In het kerkcafé wordt gepraat, nagedacht en ben je actief 
bezig met elkaar. 
Deze avond wordt voorbereid door Elly Timmerman, Vijko Top en Geertje de Boer.
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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
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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 7 april 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  

Boekenmarkt BARBARA

Zaterdag 21 april 
op het terrein van de 

hervormde kerk Nijeveen
Van 10 tot 15 uur

 
Gratis toegang

Keuze uit 35.000 boeken, 
en als toegift  

LP’s, CD’s en DVD’s.
Grijp uw kans. 

Voor de prijs (één euro per boek 
of misschien een enkele keer twee euro 
of meer) hoeft u het zeker niet te laten.

Een hele zomer vol leesplezier 
ligt in het verschiet!

IEDERE STAP TELT. DOET U MEE? 

Huisartsenpraktijk Kolderveen en Fysiotherapiepraktijk ’t Oevertje uit Nijeveen doen mee aan de Nationale 
Diabetes Challenge (NDC)* 2018. We nodigen u uit om vanaf donderdag 19 april wekelijks met ons mee te 
wandelen op weg naar een betere gezondheid. 
Misschien speelde u al langer met de gedachten om in beweging te komen, maar wist u nog niet hoe en 
met wie? Hier bieden wij u de kans om deze goede voornemens in praktijk te brengen. Wij denken aan 
mensen met diabetes en overgewicht, maar bewegen is goed voor iedereen. Dus ook mensen zonder dia-
betes zijn uitgenodigd om mee te gaan. Natuurlijk houden we rekening met ieders niveau. Het is dus niet 
erg als u (nog) niet zo ver kunt lopen. 
Natuurlijk wandelen de medewerkers van de huisartsenpraktijk en de fysiotherapie zelf ook mee. Inmid-
dels zijn de dames van pedicurepraktijken Fennie Matter en Pediko en diëtiste Hermien Dijkerman ook zo 
enthousiast geworden, dat ze zich bij ons project hebben aangesloten. 
In september wandelen we samen met alle deelnemers uit de rest van Nederland de finale op het Diabetes 
Challenge Festival. We denken dat iedereen dan zeker 5 km zal kunnen lopen. Sommigen gaan misschien 
zelfs voor 10 of 15 km.
Wij kunnen ons voorstellen dat u vele vragen heeft. Om deze te beantwoorden organiseren wij een infor-
matieavond over “Nijeveen Wandelt”. De bijeenkomst zal plaatsvinden op 12 april in het clubhuis van de 
IJs- en skeelerclub en start om 19.00 uur. 
Aanmelden voor de informatiebijeenkomst kan middels een e-mail naar oever21@xs4all.nl of door te bellen 
naar 0522-492199. De aanmelding voor deze avond is geheel vrijblijvend.
Meer weten of meedoen? Kijk op www.nationalediabeteschallenge.nl/nijeveenwandelt/
 
* De Nationale Diabetes Challenge is een initiatief van de Bas van de Goor Foundation, een stichting die zich inzet om de 
kwaliteit van leven van mensen met diabetes te verbeteren door sport en beweging. Ongeveer 1 miljoen mensen in Ne-
derland hebben diabetes. De gemiddelde zorgkosten voor iemand met diabetes bedroegen in 2013 ruim € 9.200,-. Jaarlijks 
brengt de NDC duizenden mensen met diabetes in beweging. De Bas van de Goor Foundation heeft met wetenschappelijk 
onderzoek aangetoond dat wandelen een effectieve behandeling is bij diabetes. In sommige gevallen komen mensen met 
diabetes type 2 zelfs helemaal van hun medicijnen af, alleen door een gezondere leefstijl. De NDC laat zien dat iedere stap telt. 
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Uw notaris in de regio. Waarvan akte...!

T: de Wijk 0522 - 440 473      

 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

profiteer van onze VOORDELIGE tarieven 

en UITSTEKENDE dienstverlening:
altijd scherp!

WONING GEKOCHT 

HYPOTHEEK (OVER)GESLOTEN?

STOTIJN 
notariaat & mediation

DORPSBINGO IN DE SCHALLE! 

Op 21 april a.s organiseert de Activiteitencommissie van de Schalle een gezellige Dorpsbingo! Iedereen 
is van harte welkom om een gezellig avondje bingo  te komen spelen. Er zullen mooie prijzen te winnen 
zijn, de hoofdprijs kunnen we alvast verklappen en zal een Drone zijn! Volg de Facebookpagina (let op; de 
pagina is vervangen door een nieuwe, dus mocht u die nog niet geliked hebben dit zeker even doen)  en 
Instagram van Dorpshuis de Schalle voor meer info!  Op deze pagina’s zal  meer info verschijnen over de 
bingo. Deur open om 19.30 uur en om 20.00 uur gaan de eerste ballen rollen!

BOEKENMARKT EN BANANEN BIJ BARBARA

Zaterdag 21 april van 10 tot 15 uur is er weer boekenmarkt rondom de hervormde kerk in Nijeveen aan 
Dorpsstraat 58.
We willen alle Nijeveners bedanken voor het eten van zoveel bananen….Hè?...Ja, mensen, dankzij uw 
gezonde eetlust konden we weer beschikken over honderden bananendozen, gratis weggehaald bij de 
Coop en andere supermarkten. 
Die dozen hadden we hard nodig, want de nieuwe voorraad boeken bestaat uit ongeveer 35.000 stuks! Dat 
betekent 1000 gevulde dozen!  Een groep verschrikkelijk sterke vrijwilligers zet alles voor u buiten, rondom 
de kerk en ook binnen in de kerk en in het jeugdgebouw. Een gigantische klus. 
En dat alles om u van dienst te zijn op 21 april. Kom op tijd, want het mooiste spul is het eerste weg. En 
weet u wat nu zo aardig is van deze (dertiende!) boekenmarkt? Wij kijken niet in de eerste plaats naar de 
waarde van de boeken. Het meeste  gaat weg voor ongeveer een euro per stuk. Dat is uw geluk. En als er 
eens wat meer gevraagd wordt, dan is het boek dat zeker waard.
Sla uw slag en koop een voorraad in voor de komende zomer. De toegang is gratis. Wij zijn u dankbaar 
voor de opbrengst die bestemd is voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen. 
Tot ziens op 21 april a.s. 
Wat we verder allemaal doen? Zie: www.stichtingbarbara.nl.
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WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN
7/8 april Dokter Nijstad-Moes
14/15 april Dokter Tan-Koning

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.  

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!


