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38e jaargang nr. 23, 4 december 2018

De volgende Molen verschijnt op 18 december 2018.

Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk 

dinsdag 11 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: 0527 - 24 64 68

Noteboomstraat 68       7941 XA Meppel       telefoon 0522 255 449       www.kleen.nl

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

KOM NAAR DE APPELFLAPPENAVOND! 

Op zaterdag 29 december is Wakker Nijeveen weer present in de Schalle om de Sigaar van het Jaar 2018 uit 
te reiken aan de Nijevener of Nijeveners die het meest voor de Nijeveense samenleving hebben betekend. 
Voorafgaand is er nog een hilarische Appelflappenconference, zoals u dat van Wakker Nijeveen gewend 
bent. En al kan er nog niks verklapt worden, het wordt een spectaculaire aflevering.
Maar dat is niet het enige dat zich die avond zal afspelen. De Handelsvereniging Nijeveen maakt de win-
naar bekend van de Kerstbomenwedstrijd. En na al de prettige plichtplegingen zal de band Dreuge Worst 
voor de muzikale omlijsting van de afterparty zorgen.
Het een en ander begint om 20.00 uur, maar om 19.30 uur is de zaal open. De toegang is geheel gratis.

GEZELLIG SAMEN HANDLETTEREN IN HET KERKCAFÉ. DOE JE MEE? 

Woensdagavond 12 december gaan we handletteren. Handletteren is het maken van creatief geschreven 
woorden. Elk woord is een kunstwerkje. Voor een kleine bijdrage van € 5,00 gaan we onder leiding van 
Thea Boonstra kerstkaarten maken. Je krijgt materiaal en dat mag je na afloop mee naar huis nemen. 
De avond begint om 19.30 uur in de Gereformeerde Kerk Nijeveen. Iedereen is van harte uitgenodigd! 
Opgave kan door een mail te sturen naar tineke.knorren@gmail.com. Doe dit tijdig want vol=vol. Doe je 
gezellig mee? Tot dan! Thea Boonstra, Elly Timmerman, Corine Hoorn, Geertje de Boer en Tineke Knorren 
(06) 137 63 040.

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

Griftestuk 33  |  7948 AH Nijeveen  |  06 - 50 20 40 08 
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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.

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 

NIJEVEEN DEELT MEE IN DE RABOBANK COÖPERATIE WEKEN!!

Op donderdag 29 november 2018 maakte Rabobank Meppel-Staphorst -Steenwijkerland bekend welke 
initiatieven in de regio een bijdrage ontvangen in het kader van de Rabobank Coöperatie Weken. Tijdens 
een goed georganiseerde en vlotte bijeenkomst in 
de Meenthe in Steenwijk  werden talloze initiatieven 
beloond.
Voor Nijeveen was dit een groot succes. In de prijzen 
vielen de Diabetes Challenge Nijeveen (€ 974), de 
Dorpsvereniging met het project “van der Woude-
park” (€ 2.229) en de Energie Coöperatie Duurzaam 
Nijeveen (€ 2.271).
Grote waardering voor alle vrijwilligers voor het op-
zetten van deze initiatieven, en natuurlijk hartelijk 
dank aan alle leden van de Rabobank die op deze 
projecten gestemd hebben.

VROUWEN VAN NU 

Op de ledenavond van donderdag 22 november geeft Jan Mansier uit Ruinen een quiz over “Hoe goed 
kent u Zuid West Drenthe”.
Hij maakt met zijn vrouw regelmatig fietstochten door deze omgeving en maakt dan foto’s van kerken, 
beelden, oude boerderijen, landhuizen, molens en meer markante zaken. Hiervan heeft hij een quiz sa-
mengesteld van 2 x 25 foto’s. We worden in groepjes verdeeld en moeten raden in welke plaatsen de foto’s 
zijn gemaakt. 
Dat kan zijn in de gemeenten Meppel, Westerveld en De Wolden. 
Na de pauze geeft hij uitleg waar de foto’s zijn gemaakt alsmede enige wetenswaardigheden.
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TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

Koedijkslanden

Rembrandtlaan 35 -  Meppel T. 0522 - 474 877 
W.  www.tppkoedijkslanden.nl   E. info@tppkoedijkslanden.nl

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 
31 december een 
afspraak voor een 
nieuw kunstgebit

Wanneer u in 2018 een nieuw 

kunstgebit aanschaft, ontvangt 

u ook in 2018 de declaratie. 
Dus hiervoor geen eigen 

risico in 2019!

!

Maak een afspraak via 

info@tppkoedijkslanden.nl

of bel 0522 - 474 877

'AFFINITY' ZOEKT TENOREN
 
Ruim een jaar geleden is in Meppel de Close Harmony Groep 'Affinity' opgericht. Het is een kleine, gezellige 
groep bestaande uit drie bassen, één tenor, drie alten en drie sopranen. De groep is op zoek naar verster-
king; er is plek voor twee tenoren. 
De leden van Affinity hebben allen ruime koorervaring. De groep oefent eens in de twee weken op de 
dinsdagavond bij Articum Kunst- en Cultuursalon in het centrum van Meppel onder de inspirerende leiding 
van dirigente Rosemary De Souza. Naast het instuderen van het repertoire wordt door haar ook de nodige 
aandacht besteed aan zangtechniek. Het doel van de groep is om in een gezellige sfeer een mooi en goed 
klinkend eindresultaat te bereiken. Momenteel zijn ze druk bezig met het uitbreiden van het repertoire in 
een gevarieerd genre. Binnenkort willen ze het graag aan een breder publiek laten horen.
Lijkt het je leuk om bij Affinity te komen zingen, neem dan contact op voor meer informatie (06-54756050) 
of stuur een email naar mnve05@gmail.com.

Ook voor volledige voetverzorging bij u thuis!

Tel. 06 543 720 73

Medisch pedicure Ontwerp | 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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WEDSTRIJDVERSLAG DOS’46 – BLAUW-WIT (27-30)

DOS’46 heeft op zaterdag 1 december verloren van AKC Blauw-Wit uit Amsterdam. In de eerste helft heeft 
DOS’46 constant de leiding gehad, maar in de tweede helft bleek Blauw-Wit sterker te zijn. De Amsterdam-
mers wonnen de wedstrijd: 27-30.
DOS’46 startte in de volgende opstelling:
Aanval: Geertje Hoekstra, Lara Kreikamp, Jelmer Jonker, Leander Zwolle.
Verdediging: Nienke Hintzbergen, Kim Petersen, Harjan Visscher, Max Malestein.
DOS’46 speelde sterk en was fel bij de opening van het duel. Blauw-Wit werd in de eerste tien minuten 
volledig overrompeld. Na de openingstreffer van Jelmer Jonker, gevolgd door een kleine kans van Lean-
der Zwolle kwam de thuisploeg meteen op twee punten voorsprong. Deze voorsprong werd in de eerste 
tien minuten uitgebreid naar zeven punten, waarbij bijna alle spelers van DOS’46 scoorden. In deze fase 
bereikte de thuisploeg een hoog scoringspercentage, elke kans leek raak te zijn. De Nijeveners konden 
profiteren van een slordig Blauw-Wit, zo was het Max Malestein die meerdere malen een bal uit de aanval 
van de Amsterdammers wist te pakken. In de slotfase van de eerste helft leek de wedstrijd te kantelen en 
kwamen de gasten, mede door veel goals van Loraine Vissers, steeds dichterbij de thuisploeg. Vissers werd 
uiteindelijk topscoorder van de wedstrijd met 8 treffers. DOS’46 had nog een marge van drie punten bij 
het fluitsignaal voor rust: 17-14.
In de tweede helft kwam het team van coach Barry Schep goed uit de kleedkamers. Binnen enkele minu-
ten kwamen de Amsterdammers al langszij. Door een treffer van Susila de Klein nam Blauw-Wit voor het 
eerst de leiding in de wedstrijd: 17-18. Vanaf dat moment hielden zij deze voorsprong vast. Na een benutte 
strafworp van Christian Dekkers werd deze zelfs uitgebouwd tot een marge van 5 goals (20-25). DOS’46 kon 
nog enkele malen terugkomen tot op 2 punten, maar Blauw-Wit gaf de wedstrijd niet meer uit handen. 
De wedstrijd eindigde in een 27-30 overwinning voor de Amsterdammers.
Scores DOS’46: Jelmer Jonker 7, Lara Kreikamp 5, Max Malestein 4, Harjan Visscher 4, Leander Zwolle 4, 
Geertje Hoekstra 2, Nienke Hintzbergen 1
Het 2e team kon helaas ook geen punten pakken tegen Blauw-Wit 2. Zij verloren de wedstrijd met 15-25. 
DOS’46 2 staat in de ranglijst nu op de 9e plaats met 2 punten.
De komende twee weken speelt de selectie van DOS’46 tweemaal een uitwedstrijd. Aankomende zaterdag 
zal DOS’46 het opnemen tegen Fortuna/Delta Logistiek in Delft.

Het Noteboompje.nl

MET O.A. RUIMTE VOOR ADRESSEN
VERJAARDAGSKALENDER

JAARKALENDER
NOTITIES 

Cadeautip
AGENDA  14,95 EURO

Agenda

TE KOOP
Set winterbanden 

met lichtmetalen velgen
 

Petlas Snowmaster  225/55/17  101V
Zeer goede winterbanden, 6 mm profiel

Tel. 0522 259 877
b.g.g. 0522 255 449
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VOORDELIG AANBOD BOXSPRINGS

MEUBELEN,  KLEINMEUBELEN,  BANKSTELLEN,  TAFELS,  
SLAAPKAMERKASTEN, EETHOEKEN,  KASTEN,  DRESSOIRS,  BIJZETTAFELS, 

BOXSPRINGS,  KARPETTEN,  ENZ

 

HUGO DE GROOTSTRAAT 9  MEPPEL
06 82522839

www.meubelstuntermeppel.nl
OPENINGSTIJDEN: DINSDAG t/m VRIJDAG 10.00 TOT 18.00 UUR

   VRIJDAG KOOPAVOND TOT 21.00 UUR  ZATERDAG 10.00 - 17.00 UUR

 

 
GEHEEL COMPLEET!

OP VOORRAAD!!

VOORDELIG AANBOD BOXSPRINGSVOORDELIG AANBOD BOXSPRINGS

GEHELE VOORRAAD MOET WEG! 
ALLES GAAT WEG VOOR HALVE PRIJS

OPHEFFINGSUITVERKOOP

GEHELE VOORRAAD MOET WEG! 
ONZE BEDRIJFSLEIDER GAAT HET ONDERWIJS IN!!!

Nu of nooit!
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Handelsvereniging Nijeveen organiseert 

DECEMBERACTIE 2018
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 9 januari 2019 
wordt gehouden. Er wordt maar liefs 
€ 1.250,00 aan prijzen uitgekeerd!

Deelnemende bedrijven:
• Beau-nette
• Bert Visscher Tuincentrum
• COOP Huisman
• Creavlinder
• Dekker Klompenhandel Nijeveen
• Grada Bikes
• Heidi Bloemen
• 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 2018 liggen bij de deelnemende 
bedrijven.

Wij wensen u een fijne, gezellige december-
maand en veel succes met de 
Decemberactie 2018! 
Bedankt voor uw deelname.

Handelsvereniging Nijeveen
Namens de werkgroep Decemberactie 2018 
Joyce Bouwknegt, Greetje Huisman, Peter van der Linde, 
Sytze Faber en Marc Jan van der Linde.

handelsverenigingnijeveen.nl
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Agenda
  4 dec. De Molen nr. 23
  5 dec. Klaverjassen en Jokeren Supportersvereniging SVN'69 - 20.00 uur 
  6 dec. Jaarvergadering leden Oranjevereniging Nijeveen - De Schalle - 20.00 uur
  8 dec.  Engelse koormuziek met samenzang - Herv. kerk Kolderveen - 20.00 uur
12 dec. Handletteren - Geref. kerk Nijeveen - 19.30 uur
15 dec. Bingo Supportersvereniging SVN'69 - 20.00 uur
18 dec. De Molen nr. 24 - laatste van 2018
19 dec. Klaverjassen en Jokeren Supportersvereniging SVN'69 - 20.00 uur 
20 dec. Vrouwen van Nu Kerstavond - De Schalle - 20.00uur 
22 dec. DOS’46 1 - DVO/Accountor 1 - Sporthal de Eendracht - 20.00 uur  
28 dec. Dos'46 kersttoernooi; kinderen 3 jr. t/m groep 8
29 dec. Appelflappenavond Wakker Nijeveen - De Schalle - 20.00 uur
  9 jan. Decemberactie-trekking en bingo
  9 jan. Klaverjassen en Jokeren Supportersvereniging SVN'69 - 20.00 uur 
15 jan. De Molen nr. 1
23 jan. Klaverjassen en Jokeren Supportersvereniging SVN'69 - 20.00 uur 
26 jan. Bingo Supportersvereniging SVN'69 - 20.00 uur 
  1-2 feb. Uitvoering Da Costa - De Schalle - 20.00 uur
  6 feb. Klaverjassen en Jokeren Supportersvereniging SVN'69 - 20.00 uur 
20 feb. Klaverjassen en Jokeren Supportersvereniging SVN'69 - 20.00 uur 
  2 maart  Bingo Supportersvereniging SVN'69 - 20.00 uur
  6 maart  Klaverjassen en Jokeren Supportersvereniging SVN'69 - 20.00 uur
20 maart Klaverjassen en Jokeren Supportersvereniging SVN'69 - 20.00 uur
3 april Klaverjassen en Jokeren Supportersvereniging SVN'69 - 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 (van begin september t/m mei)
Elke woensdag 55+ tafeltennissen - Sporthal De Eendracht - 10.00-12.00 uur (m.i.v. 5 sept.)
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.

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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Schoonheidssalon 

Stralend de Feestdagen in!  Maak nu uw afspraak 

Extra geopend: 
Do. 20 dec. 9:00 - 17:00 
Ma. 24 dec. 9:00 - 13:00 

Dijkhuizen 8b, Ruinerwold       
 06 14 30 50 56 | www.huid365.nl | huid365@gmail.com 

Goede huidverzorging | Ontspanning | Persoonlijk advies 

DE MOLEN

AAN DE SLAG MET JE DIGID: WEGWIJS OP DE WEBSITES VAN DE OVERHEID EN DE GEMEENTE 

De overheid regelt tegenwoordig steeds meer zaken via het internet. Om hier de weg in te vinden biedt 
bibliotheek Meppel in samenwerking met Seniorweb Meppel de cursus ‘Aan de slag met je Digid’ 
aan. Deze cursus is voor iedereen gratis toegankelijk. U hoeft dus geen lid te zijn van de Bibliotheek. 
Tijdens de 1e bijeenkomst ontvangt u een cursusboek.

Cursus ‘Aan de slag met je Digid’
U doet, met maximaal 6 cursisten, onder begeleiding van docenten, stapsgewijs ervaring op met 
een aantal belangrijke websites, o.a.:  
de website van de gemeente Meppel. Bijvoorbeeld: Hoe maak ik een afspraak? Hoe vraag ik een nieuw 
paspoort aan?
• de belastingdienst
• de website van het UWV online
• mijnsvb.nl, mijnoverheid.nl, het werken met een DigiD

Aanmelden voor de cursus in De Schalle in Nijeveen
Woensdagochtend 28 november is de eerstvolgende cursus gestart in dorpshuis De Schalle in Nijeveen. Eén 
cursus omvat vier bijeenkomsten, per week één, elk van twee uur. De overige cursusdata zijn: 5, 12 en 19 
december. Na afloop van de cursus ontvangen de deelnemers een certificaat. Er zijn laptops beschikbaar; 
een eigen laptop meenemen kan ook.

Aanmelden kan door het invullen van het formulier Digisterker/Aan de slag met je Digid op www.biblio-
theekmeppel.nl. Scroll naar beneden voor ‘agenda’. 
Wilt u eerst nog iets meer informatie? Kom langs of bel met 088 – 0128480.

OPBRENGST NSGK-COLLECTE NIJEVEEN

Van 12 tot en met 17 november hebben vrijwilligers in Nijeveen gecollecteerd voor NSGK (Nederlandse Stich-
ting voor het Gehandicapte Kind). 32 collectanten zijn langs de deuren gegaan en hebben iets minder dan 
1023 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.

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

Coördinatoren Nijeveen

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. 

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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Ondergetekende verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan EC Duurzaam Nijeveen 
 om jaarlijks van zijn/haar bankrekening een bedrag van € 10,- af te schrijven voor het lidmaatschapsgeld.  

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt om u op de hoogte te houden van de activiteiten en 
 ontwikkelingen van de coöperatie en alles wat samenhangt met het lidmaatschap van EC Duurzaam Nijeveen.

 
 
 
 

Inleveradres ondertekend lidmaatschapsformulier:  
Wim de Kleuver - Het Nieveen 16 - penningmeester@duurzaamnijeveen.nl 

Tineke Knorren - Dorpsstraat 20 - info@duurzaamnijeveen.nl 
www.duurzaamnijeveen 

 
 
 
 

Met heel Nijeveen werken aan een schonere wereld en samen 
besparen op de energierekening. Wie wil dat niet? 
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Burg. Van Veenlaan, Nijeveen

Koterhoek, Steenwijk

VERKOCHT

VERKOCHT O.V.

VERKOCHT

VERKOCHT

 www.aarn inkmake laars .n l
 Nijverheidsweg 15 - 7948 NE Nijeveen - Tel. 0522 - 49 04 34  Bemiddeling in: woonhuizen, bedrijfsmatig o.g., taxaties

Recente transacties/nieuw aanbod in en rondom Nijeveen

Wilt u ook uw huis verkopen? 
Maak eens vrijblijvend een afspraak met uw NVM makelaar hier in Nijeveen.

Kallenkoterallee, Steenwijk

Merelstraat, Nijeveen
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VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

NIEUW IN
 DE

VERKOOP
NIEUW IN

 DE

VERHUUR

AANGEKOCHT

VOOR CLIËNT

 www.aarn inkmake laars .n l
 Nijverheidsweg 15 - 7948 NE Nijeveen - Tel. 0522 - 49 04 34  Bemiddeling in: woonhuizen, bedrijfsmatig o.g., taxaties

Recente transacties/nieuw aanbod in en rondom Nijeveen

Karspelstraat 16, Nijeveen

Polderstraat, Nijeveen

Wilt u ook uw huis verkopen? 
Maak eens vrijblijvend een afspraak met uw NVM makelaar hier in Nijeveen.

Kerkplein 12, Meppel

Wethouder Vosstraat,
Wanneperveen
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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

ENGELSE KOORMUZIEK MET SAMENZANG IN KOLDERVEEN

De Britse componist John Rutter (1945) heeft veel muziek geschreven en zijn muziek is niet alleen populair 
in het Verenigd Koninkrijk maar ook in landen ver daarbuiten. Zo ook in Nederland. Er zijn vele koren die 
werken van hem zingen.
Het projectkoor Kolderveen o.l.v. Johan Rodenhuis en begeleid door Ruth Pos op de piano heeft een project 
ingestudeerd dat ons met liederen van John Rutter brengt naar Advent en Kerst. Het koor voert dit project 
o.a. uit in de hervormde Kerk in Kolderveen op zaterdag 8 december a.s. om 20.00 uur.
Naast deze koorzang is er ook samenzang in het Nederlands op bekende Engelse melodieën.
Ruth Pos zal de samenzang op het kerkorgel begeleiden. Ook zal zij een instrumentaal intermezzo verzor-
gen met de bekende dwarsfluitist Robin Kleine, die ook het koor mede begeleidt.
Het geheel duurt ruim een uur en de toegang is gratis. Aan het eind wordt er een collecte gehouden.
Van harte aanbevolen!

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
T 0522 255449  

drukkerij@kleen.nl

Noteboomstraat 68

7941 XA  Meppel www.kleen.nl B
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Cadeautip voor de feestdagen
Handdoek met naam e 16,50
Knuffel Paard met naam e 17,50
Knuffel Aap met naam e 17,50
Knuffel Hond met naam e 25,00
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Nijverheidsweg 15  7948 NE Nijeveen  Tel. 0522-490094  www.faberadviseurs.nl  hypotheken@faberadviseurs.nl

De markt is volop in beweging en we noteren nog steeds een lage rente.

NHG 10 jaar vast vanaf 1,7%
Een reactie van één van onze klanten:

"Goed en EERLIJK advies bij ons thuis"   Cijfer: 10 

Goed advies en goede en snelle afhandeling van alle dingen die er bij komen kijken. 
Voor een ieder een aanrader!!

Daar doen we het voor. Dus voor een adviesgesprek, meer dan welkom. 

Hypotheekrente is laag!

DOS’46 KERSTTOERNOOI 28 DECEMBER VOOR ALLE KINDEREN VAN 3 JAAR T/M GROEP 8

Op vrijdagmorgen 28 december vindt het jaarlijkse kersttoernooi plaats in sporthal de Eendracht. Alle 
kinderen vanaf 3 jaar t/m groep 8 mogen zich opgeven. Je hoeft geen korfbalervaring te hebben om deel 
te nemen aan dit gezellige toernooi.  Er worden wedstrijdjes 4-korfbal gespeeld en voor de jongsten is er 
een korfbal spelcircuit. Natuurlijk is er ook een springkussen! Deelname is gratis.
Opgeven kan via kid@dos46.nl o.v.v. naam, leeftijd, groep, school, wel/geen lid van Dos’46. Dit kan tot en 
met 9 december, dus geef je snel op en neem je vriendjes en vriendinnetjes mee!

GRATIS KENNIS MAKEN MET DE COMPUTER, TABLET OF SMARTPHONE 

Bent u ook nieuwsgierig naar al die ontwikkelingen op het Internet en wat uw (klein)kinderen doen, of 
heeft u juist weinig interesse in de digitale wereld, nu heeft u de gelegenheid om eens kennis te maken 
met de digitale wereld. U kunt een uur lang gratis deelnemen of gewoon kijken en luisteren naar wat Se-
niorWeb Meppel en Steenwijk u te bieden heeft. U hoeft zich niet aan te melden, u kunt gewoon op het 
hele uur binnen lopen. De koffie en thee staan ook klaar.
Locatie Meppel, locatie Grote Akkerstraat 10 op:
• Maandag 10 december “kennis maken met de computer” 14.00 tot 15.00 uur, of van 15.00 tot 16.00 uur.
• Dinsdag 11 december “kennis maken met de computer” 14.00 tot 15.00 uur, of van 15.00 tot 16.00 uur.
• Woensdag 12 december “kennis maken met Tablet en Smartphone van 10.00 tot 11.00 uur, of van 11.00 

tot 12.00 uur.
• Woensdag 12 december “kennis maken met de iPad en iPhone van 14.00 ,of van 15.00 tot 16.00 uur.

Locatie Steenwijk, Bibliotheek Steenwijk 2e verdieping op:
• Maandag 10 december “kennis maken met de computer” 14.00 tot 15.00, of van 15.00 tot 16.00 uur.
• Donderdag 13 december “kennis maken met de iPad en iPhone” van 14.00 tot 15.00 uur, en “kennis 

maken met de Smartphone en Tablet” van 15.00 tot 16.00 uur.
• Vrijdag 14 december “kennis maken met Microsoft Office (Word/Excel/Powerpoint)” van 15.30 tot 16.30 uur.
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NIEUWS VANUIT DE DORPSVERENIGING

DVN zoekt nieuwe bestuursleden

Wat gaat er gebeuren in april 2019?
In het bestuur van de Dorpsvereniging komen de plaatsen vrij van voor-
zitter (Christo Kok) en adjunct (Wim de Kleuver). Dat kan niet anders 
omdat de statuten van DVN bepalen dat iemand niet langer dan 8 jaar 
aaneengesloten lid kan zijn van het bestuur.
De overige bestuursleden blijven allen in functie en dat waarborgt de continuïteit in het bestuur.
Is het leuk om deel uit te maken van dit bestuur? Wij (de bestuursleden) vinden van wel, er is een goed 
ingewerkt team dat enthousiast en deskundig de activiteiten oppakt die voorvloeien uit de doelstellingen 
van de vereniging. Vaak gebeurt dit in de vorm van een werkgroep waarbij ook andere personen uit het 
dorp worden betrokken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het Herfstrondje, de aanpak van het Van der Wou-
depark, de werkgroep Zorg, etc. 

En wat doen de voorzitter en de adjunct?
Naast de gebruikelijke taken van een voorzitter ligt de nadruk op belangenbehartiging van het dorp en de 
inwoners. Dit vraagt flexibiliteit omdat contacten met externe relaties vaak in kantooruren plaatsvinden. 
De praktijk in de afgelopen jaren heeft geleerd dat het handig is om naast de voorzitter ook de adjunct 
in die rol te betrekken. 
Een open deur is natuurlijk de verwachting dat beide bestuursleden affiniteit hebben met de lokale politiek 
en het gemeentelijk bestuur. Daarin spelen de dorpsregisseur (Henk den Toom) en de contactwethouder 
(Henk ten Hulscher) een belangrijke en plezierige rol.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Christo Kok (christonijeveen@gmail.com).

Foto: Harm de Boer

IJS- EN SKEELERCLUB NIJEVEEN

JAARLIJKSE 
LEDENVERGADERING

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de jaarlijkse 
ledenvergadering op dinsdag 11 december a.s. 
om 20.00 uur in het Clubgebouw van de IJs- en 
Skeelerclub Nijeveen

AGENDA
  1. Opening
  2. Notulen ledenvergadering 12 december 2017
  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

BERT 
VISSCHER

Kwekerij en tuincentrum

Kolderveen 21  7948 NG Nijeveen  Tel. 0522-491853

We hebben weer volop

KERSTBOMEN

www.bertvisschervof.com
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Wij zorgen dat uw Toyota een echte Toyota blijft

Waar u uw Toyota ook gekocht heeft
Onze APK is echt ‘all inclusive’. Wij rekenen geen extra kosten voor afmelding of een emissietest. 
De APK keuring staat los van het onderhoud van uw Toyota. Er worden geen andere werkzaamheden 
verricht en dus ook geen extra kosten gemaakt, tenzij uw auto niet aan de keuringseisen blijkt te 
voldoen. In dat geval vragen wij altijd eerst uw toestemming om de reparatie uit te mogen voeren.

APK écht voor een vaste lage prijs

Van der Linde Meppel 
Meppel, Blankenstein 290, 0522-491258

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

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
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Woldstraat 40
7941 LK Meppel 

Salon99 Skin Care
T 0522 853809 

info@salon99.nl 
www.salon99.nl 

Facials 
Manicure 
Pedicure 
Massage 

Visagie 
Laserontharing

Waxen 
Harsen

proef, 
geniet & 
beleef

Meppel

De Putstoel 2

0522 255923 
info@kisjes-slijterijen.nl 
kisjes-slijterijen.nl

DE MOLENDE MOLEN

“EEN DOCHTER OM TE SMOKKEN” BIJ DA COSTA

Toneelvereniging “Da Costa”is weer druk bezig met de repetities voor een blijspel in drie bedrijven “n’ 
Dochter om te smokken”.
De uitvoeringen vinden plaats op vrijdag 1 en zaterdag 2 februari 2019, om 20.00 uur in “De Schalle”.
Kaarten zijn uitsluitend tijdens de voorverkoop verkrijgbaar op maandag 21 en maandag 28 januari 2019, 
van 19.00 tot 20.00 uur in “De Schalle” en kosten € 7,50 p.p.
Kaarten aan de zaal tijdens de uitvoeringen kosten € 10,00 p.p.
Nadere info op www.toneelver-dacosta.nl.

Collecteweek 5 t/m 10 november 
OPBRENGST COLLECTE ALZHEIMER NEDERLAND 

De collecte van Alzheimer Nederland heeft in Nijeveen in de week van 5 t/m 10 november € 1419,47 opge-
bracht. De organisatie bedankt hiervoor alle gevers en collectanten.
Altijd aandacht voor Alzheimer - Vorig jaar en ook dit jaar heeft het Alzheimer Nederland aan aandacht 
niet ontbroken. Alzheimer Nederland is blij met deze aandacht. Het geeft ons de kans om aan een groter 
publiek te vertellen over het belangrijke werk dat Alzheimer Nederland doet. En we hebben de steun van 
de Nederlandse bevolking hard nodig.
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.
Opbrengst - De collecteweek is een prachtig moment om hier bij stil te staan. We hopen natuurlijk op een 
zo hoog mogelijke opbrengst, zodat we nog meer ondersteuning kunnen bieden. Alzheimer Nederland 
bedankt  iedereen  in Nijeveen die hieraan heeft meegeholpen.

Jannie Strijker, Betsy Wamsteeker
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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 

DE MOLENDE MOLEN

MEULEKIEKERS HEROVEREN DE NIJVEENSE KENNISQUIZ

Voor de 8de editie van de Nijeveense Kennisquiz streden maar liefst 33 groepen voor de Eeuwige Roem en 
de felbegeerde beker. Zoals de presentator van de quiz, Bert Lucas, al zei: het is begonnen met 12 groepen 
en nu strijden 33 teams om de eer. De inschrijving zit halverwege het jaar al vol. Ongekend!
Het gonsde al de hele week in het dorp. In groepsapps nieuwsfeiten uitwisselen, alle Molens van het af-
gelopen jaar nog even nalezen, een extra rondje op de fiets door het dorp, nieuwe straatnamen uit het 
hoofd leren en de kleine wieken van de Molen nog even tellen. En dan maar hopen dat er een vraag over 
gesteld wordt. 
Op vragen als: “Wanneer is het Nijeveense brandweerkorps opgeheven?” of “Waar finishte de wintereditie 
2018 van de Barrel Challenge?” was niet op gerekend. Dat onderop het nieuwe reclamebord van het Meu-
leplein: “Pizza en Gelato” staat, was ook niet bij iedereen bekend, terwijl er toch menig frietje gehaald is 
door alle deelnemers.
Na elke 20 vragen werd er een pauze ingelast, waarbij de 
jury de gelegenheid werd gegeven de antwoorden na te kij-
ken. Hierna werden de 20 vragen met de juiste antwoorden 
doorgenomen. De hilariteit was groot, de “o ja natuurlijk” 
of “ach dat wist ik eigenlijk ook wel” was niet van de lucht 
en het Nijeveense volkslied werd uit volle borst meege-
zongen. Na elke ronde werd er een tussenstand gegeven, 
waaruit bleek dat het gelijk op ging.
Tot op het laatst was het spannend! Zou de Groep zonder 
naam wederom met de beker naar huis gaan of worden 
ze van de troon gestoten? Uiteindelijk won met 7 punten 
verschil: de Meulekiekers!

De volledige eindstand is:
 

1 Meulekiekers 47
2 Groep zonder Naam 40
3 Oranjevereniging Nijeveen 39
4 Maisgirls 36
5 DVN 35
6 IQ 34

Krulekoare 2 34
De tissues 34

9 Brand & Co 33
10 Tissues 2 32

Dubbelblok 1 32
12 Jeugdcommissie SVN’69 31

Krulekoare 1 31
14 BARODIJ 30
15 Broekzakken 29

Van alles wat 29
Van alle markten thuis 29

18 Eindelijk Bijker ook 28
19 De eNBeetjes 27

Tussen de Poalties 27
21 Jump 26
22 Vrouwen van Nu 25

W.I.N. 25
Dubbelblok 2 25

25 Meedoen is belangrijker dan winnen 24
26 Ongeregeld 23

Bestuur De Schalle 23
28 Roekelozen 22

Komt wel goed 22
Geen idee 22
Feestbeesten 22

32 Fam. Hopman 17
33 Barend Borrelworst 14

Meulekiekers

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

Marktstraat 4
7941 KR  Meppel

Tel. 0522 23 01 73
www.birukai.nl

Jeannet Botter
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www.loonbedr i j fb i jker.n l

VERWARDE MENSEN – VOORLICHTINGS- EN GESPREKSAVOND – EEN TERUGBLIK

De Kerk Café avond van 19 november, georganiseerd door het Platform Ethisch/Maatschappelijke vraag-
stukken, werd gehouden in de ontmoetingsruimte van de Geref. Kerk. 
Het was een boeiende avond met een actueel thema, namelijk ‘Verwarde mensen’. 

Henk ten Hulscher, wethouder van de gemeente Meppel, verantwoordelijk voor sociale zaken, en Henk 
Timmer, sociaal werker van Welzijn MensenWerk hebben beide vanuit hun dagelijkse werkpraktijk verteld 
over dit onderwerp. Centraal stond wel bij beide de grote verandering die ontstaan is doordat de gemeen-
ten sinds 2015 via de Wmo verantwoordelijk zijn voor ondersteuning en begeleiding van hun inwoners. 
Hierdoor is er een verschuiving ontstaan in het veld van aanbieders en ontvangers van zorg. Sommige  
‘oude’ voorzieningen zijn verdwenen, maar er zijn ook nieuwe initiatieven ontstaan. Na deze verhalen 
rechtstreeks uit de praktijk, zijn de aanwezigen met elkaar in gesprek gegaan over verwarde personen in 
onze eigen directe leefomgeving. 

We hebben nagedacht over o.a.; 
- Heb je ervaring met verwarde personen in je dagelijkse leven?
- Vind je dat deze personen passende zorg krijgen?
- Wat kun je doen als je een verward persoon ziet op straat of in je directe leefomgeving?
-  Waar stopt in dit verband de verantwoordelijkheid van de burger, en krijgt de overheid een taak en 

omgekeerd?
Ook deze Kerk Café avond waren de gesprekken intensief met veel inbreng en interactie tussen inleiders 
en  aanwezigen. Voor dit onderwerp, maar ook voor vele andere onderwerpen, die ons bezighouden, is het 
Kerk Café een unieke mogelijkheid voor een ontmoeting tussen mensen uit verschillende leeftijdsgroepen, 
verschillende vakgebieden en verschillende levensovertuigingen uit Nijeveen of directe omgeving.

Heb je vragen over het Kerk Café dan kun je terecht bij Klaas Neutel (klaas@famneutel.nl), Tineke Knorren 
(tineke.knorren@gmail.com) of Geertje de Boer (deboery@kpnmail.nl).
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WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN
08/09 dec. Dokter Nijstad-Moes
15/16 dec. Dokter Lucas-Bouwman

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 en donderdag 
van 15.00 tot 18.00 uur; op deze uren tel. 06 47 57 64 67. Zie ook www.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!


