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Knipschuur

Annerie
KREMER
uitvaartzorg

Troostvol afscheid nemen.
Wij bieden u de tijd,
rust en aandacht die nodig is.

0522 - 245021

Hairstylist
Sonja van der Linde

Dag en nacht bereikbaar
www.kremeruitvaartzorg.nl

BERT
VISSCHER
Kolderveen 21 Nijeveen
Tel. 0522-491853

BEPLANTING:

DE MOLEN

Heesters, bomen, vaste planten,
klimplanten, vijverplanten

DIERVOEDERS:

Zowel voor huisdieren
als voor groot- en kleinvee,
o.a. paarden-, honden- en
kattenvoer

Klosseweg 4
7946 KH Wanneperveen
Tel. 0522-492634
Open op afspraak:
dinsdag 9.00 - 18.00 uur
donderdag 9.00 - 20.00 uur

Aangenaam verrassend!
Een sfeervol adres voor elk feest of bijeenkomst

Samen maak je het verschil

Samen maak je
het verschil

Kwekerij en Tuincentrum

Appartementen Boerderij
‘De Veurdeale’
Veendijk 2
7971 RR Havelte,
0521-34 27 32
info@deveurdeale.nl,
www.deveurdeale.nl

Bij ons kunt u terecht voor eten en drinken, catering,
overnachten en activiteiten. Een sfeervol adres voor 20 tot
100 personen. Vroeger werd hier een intensief boerenbedrijf
gevoerd. Tegenwoordig is De Veurdeale een moderne locatie
voor diverse activiteiten, met een uitstekend restaurant
en een luxe appartementencomplex. De locatie is ook
toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Kortom, De Veurdeale
is een ideale plek voor elk feest of bijeenkomst.

COOP Nijeveen
Dorpsstraat 10
7948 BR Nijeveen
Tel. 0522-49 12 91

BEMESTING
POTGROND e.d.
BESTRIJDINGSMIDDELEN
ZAAIZADEN
POOTAARDAPPELEN
POTTERIE
CADEAU-ARTIKELEN
OPENINGSTIJDEN:
Maandag
Di. en wo.
Do. en vr.
Zaterdag

GESLOTEN
13.00 tot 18.00
9.00-12.00 13.00-18.00
8.00-17.00

www.bertvisschervof.com

Dorpshuis

DE SCHALLE
Nieuweweg 27

7948 AA Nijeveen

Containerverhuur:
Voor al uw bouw- en sloopafval
www.oosterhuis-bv.nl
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B RIETDEKKERS
Kolderveense Bovenboer 12, Nijeveen
Tel. 0522 - 25 89 16 Mobiel 06 - 55 307 237
E-mail: info@bouwknegtrietdekkers.nl

www.bouwknegtrietdekkers.nl

Uw
ontmoetingscentrum

Bakkerij
Strijker

Vraag vrijblijvend
inlichtingen:

Dorpsstraat 13
7948 BL Nijeveen
Tel. 0522 - 49 12 08

Jeannet Altena

www.strijkerbrood
enbanket.jouwweb.nl

Samen maak je het verschil

GEVRAAGD
OUD IJZER EN
METALEN

METAALHANDEL

M. v.d. Gaag
Tel. 0522‑491984
Mobiel 06-23749066

   tel. 0522-491422

zonne-energie

www.rkinstallatietechniek.nl

BEGIN DE DAG
GOED
MET BROOD
VAN

h.strijker@online.nl

   b.g.g. 06-50668174
   info@dhdeschalle.nl
www.dorpshuisdeschalle.nl

Kolderveen 49 | 7948 NH | Nijeveen | tel: 0522 850 254
mob. 06-51646493 | www.faberit.nl | henri@faberit.nl
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Schoonmaakbedrijf

Café Restaurant

v.o.f.

De Otterskooi

VCA gecertificeerd

Dwarsgracht
Rembrandtstraat 38
Nijeveen
0522 491864
jan@onsnijeveen.nl

Glasbewassing binnen / buiten

Onderhoud kantoren, bedrijfsgebouwen etc.

Verwijdering van graffiti en kauwgom
Reiniging van zonnepanelen
Rioolreiniging en ontstoppingen
Verkoop o.a. stof- / waterzuigers /
schrobmachines Numatic, Nilfisk,
alle toilet- / schoonmaakartikelen o.a. Vendor,
Gojo, Taski

Al meer dan 55 jaar
• à la Carte
• Bruiloften
• Barbecue's
• Buffetten
• Koffietafels
• Catering

gezelligheid,
rustieke omgeving,
menselijke maat

Dwarsgracht 54 - 8355 CW Giethoorn
Tel. (0521) 36 14 74 - E-mail: info@otterskooi.nl
www.otterskooi.nl

H. de Wagt, Nijverheidsweg 1, 7948 NE Nijeveen
Tel. 0522-492542
E-mail: info@schoonmaakbedrijfparaat.nl

Voor de totale verzorging
van uw evenement
vanaf 50 tot ….. personen:

Bedrijfsfeesten, dorpsfeesten,
familiefeesten

en bovenal kwaliteit

Ontwerp en opmaak

Ontwerp

Gevelreiniging / renovatie

Wij verzorgen de vormgeving en lay-out van o.a. huisstijlen, logo’s, magazines, advertenties en websites.
Voor al uw grafische communicatie, van concept tot afwerking, kunt u bij ons terecht.

Voor meer info bel/mail
voor een vrijblijvende offerte.

Gezamenlijk meer dan
75 jaar ervaring in uitvaarten.

drukkerij@kleen.nl | www.kleen.nl

Voor al uw praktische klussen in en om het huis
Gert Strijker, Van Veenlaan 21, 7948 AB Nijeveen
Tel: 0522-492099 of 06-51384374
E-mail:klussenbedrijf@klusjesenzo.nl
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Uitvaartverzorging

Noteboomstraat 68 | 7941 XA Meppel | T 0522 255449

Klussenbedrijf

-,

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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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
Noteboomstraat 68

7941 XA Meppel

telefoon 0522 255 449

De volgende Molen verschijnt op 12 februari 2019.
Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk
woensdag 6 februari e-mailen naar:
demolen@kleen.nl

www.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

KOPIJ INLEVEREN DE MOLEN
De volgende Molen, die op 12 februari a.s. verschijnt, moet op 7 en 8 februari geproduceerd worden. Donderdag 7 februari wordt alle kopij verwerkt. Te laat ingeleverde kopij kan dus echt niet meer geplaatst worden!
De redactie

KUNSTHUIS SECRETARIE OP TILT
Titel levensgroot op de gevel van het kunsthuis
Vanaf 19 januari is in het twee eeuwen oude voormalige gemeentehuis conceptuele kunst te beleven.
Betty Simonides, Gejan Stol en Joop Striker uit Assen hebben het binnenhuis van de Secretarie met installaties ingericht. De getoonde objecten geven voor ieder die zich ertussen waagt een andere beleving van
de ruimte waarin ze zich bevinden. Het wordt de toeschouwer niet gemakkelijk gemaakt, want een snel
decoratief oordeel vellen is niet relevant.
Naast de diversiteit van hun eigen werk onderling, de contrasten en al dan niet logische verbindingen,
bestaan sommige objecten uit dagelijkse gebruiksvoorwerpen die ontdaan zijn van hun gebruiksfunctie.
De ontstane vormen laten niet alleen zichzelf, maar ook de ruimte waarin zij zich bevinden anders waarnemen. Dit vraagt gepassioneerd zorgvuldig kijken van de toeschouwer, hetgeen eenieder, in de eigen
beleefde ruimte, TILT.
De kunstenaars hebben nauw samengewerkt met Meppelers grafisch ontwerper Hilbert Heitmeijer van
Studio Marcato en Freek Heidema van Effect Media, dankzij een bijdrage van het Cultuur Platform Meppel.
Tijdens de expositie is ook een gelegenheidspublicatie te koop, in eigen beheer gedrukt op een traditionele
boekdrukpers.
TILT is te zien in Kunsthuis Secretarie aan de Hoofdstraat 22 van di-zo, 13.00-17.00 uur en do. vanaf 10.00
uur tot 22 april. www.kunsthuissecretarie.nl

Lute Bijker

Lute Bijker

Griftestuk 33 | 7948 AH Nijeveen | 06 - 50 20 40 08
www.lutebijkerbouw.nl | info@lutebijkerbouw.nl

Griftestuk 33 | 7948 AH Nijeveen | 06 - 50 20 40 08
www.lutebijkerbouw.nl | info@lutebijkerbouw.nl
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Detox jouw huid met
deze gepersonaliseerde
behandeling voor
mind, body en soul

Proskin 30 min.
Proskin 60 min.

Jan Bouwknegt
Dorpsstraat 4
Nijeveen
www.jaboschilderwerken.nl

Salon99 Skin Care
T 0522 853809
Woldstraat 40 info@salon99.nl
7941 LK Meppel www.salon99.nl

INSPIRATIEDAG EN DESIGNWEDSTRIJD VET! VOOR KUNSTENAARS EN ONTWERPERS
Stichting Kunst & Cultuur is op zoek naar ontwerpers, kunstenaars en andere creatieven, die duurzame
producten willen en kunnen maken rond het thema voedsel. Onder de titel “VET!” worden ontwerpers
uitgedaagd om producten of prototypen te maken die de consument in de keuken kan gebruiken of de
boer in zijn bedrijf. Ontwerpen die uitgaan van het oervoedsel van Drenthe of een antwoord hebben op
voedsel- of verpakkingsafval zijn ook mogelijk. De inzendingen worden tentoongesteld en beoordeeld door
een jury. De winnende ontwerpen kunnen met een geldbedrag verder worden ontwikkeld. Aanmelden
kan via www.kunstencultuur.nl
Inspiratiedag
Voor ontwerpers die ideeën willen opdoen en kennis willen maken met de productie en verwerking van
Drentse gewassen wordt op 9 februari een inspiratiedag georganiseerd. Tijdens een “foodsafari” per bus
langs Frederiksoord, Veenhuizen en Borger kunnen ontwerpers kennis maken met de historie en toekomst
van het Drentse voedsel, maar ook met design en verpakkingsmateriaal. In de bus is ruimte voor 50 ontwerpers en kunstenaars. Deelnamekosten zijn 15 euro. Aanmelden voor de inspiratiedag kan tot 1 februari
2019. Aanmelden voor de wedstrijd kan tot 1 maart.
De designwedstrijd VET! is een bijzonder project. Het inspireert ontwerpers om producten te maken die
het leven van mensen kunnen verrijken of antwoord geven op vraagstukken in de Drentse landbouw. K&C
geeft met de designwedstrijd een podium aan zowel professionele als amateur ontwerpers en kunstenaars.
Projectleider Katja Draper: “Waarom dit project? Bewustzijn rondom ons voedsel is allang niet meer alleen
het domein van de landbouw en de voedselindustrie. Instagram staat vol met berichten over goed gelukte
maaltijden en gezonde voeding. Daar tegenover staan de berichten rond obesitas. Wist je dat in Drenthe
relatief gezien de meeste mensen met overgewicht van Nederland wonen? Wij denken dat de creatieve
industrie een belangrijke bijdrage kan leveren door middel van producten, concepten en ontwikkeling van
prototypes als het gaat om de productie, verwerking en consumptie van voedsel.”
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Katja Draper, adviseur creatieve industrie bij
K&C, expertisecentrum en projectorganisatie Kunst & Cultuur, T (0592) 336922.
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16 maart 2019

Meezingfestijn
Nijeveen
JANNES

FRANS BAUER

MELROSE - ANCORA
Verwarmde feesttent | Evenemententerrein Nieuweweg, Nijeveen
Zaal open 20.00 uur | Aanvang 21.00 uur
Speciale voorverkoopavonden:
Op de vrijdagen 1 en 8 maart van 19.00-20.00 uur
in Dorpshuis ”de Schalle” in Nijeveen.
Kaarten in v.v.k.: € 20,- | Aan de kassa € 25,Tevens verkoop via www.meezingfestijn.nl
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Van Beek
Schilderwerken
Voor al uw schilderwerk
Ons bedrijf kenmerkt zich door
haar goede prijs-kwaliteitverhouding
en staat garant voor
een uitstekende service!
Klaas van Beek
Scheerweide 35
7948 NX Nijeveen

Tel. 06-16511943
Tel. 0522-750545
E-mail: info@kvanbeekschilderwerken.nl
Website: www. kvanbeekschilderwerken.nl

Nijverheidsweg 10
7948 NE Nijeveen
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T 0522 49 26 80
F 0522 49 26 74

info@kroesnijeveen.nl
www.kroesnijeveen.nl

DE MOLEN

Winter(sport)vakantie gepland?
Een mooi vooruitzicht als u de sneeuw op zoekt, of kiest u toch maar voor de zon.
Misschien nog even na denken over een reisverzekering.
Hulp bij pech onderweg is er toch vaak? Vervangend vervoer?
Een ziektekostenverzekering kent een buitenlanddekking toch?
Verlies van bagage, hoe zit het ook al weer in het buitenland?
Wellicht een beetje ondoorzichtig waar u nu wel of niet voor verzekerd bent.
Wij leggen het u uit en sluiten reisverzekeringen aanvullend waar risico's ontstaan.
Wacht dus niet te lang en regel het tijdig. Geniet daarna vooral van uw vakantie!

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

Agenda
29 jan.
De Molen nr. 2
1-2 feb. Uitvoering Da Costa - De Schalle - 20.00 uur
2 feb.	Oldtimer- en onderdelenbeurs/show Meppel voor gemotoriseerde tweewielers t/m 1990 - Roekebosscheweg 3a Wanneperveen - 8.30-14.30 uur
3 feb.
Morgenzangdienst - Geref. Kerk, Dorpsstraat 1 - 10.00 uur
6 feb.
Klaverjassen en Jokeren Supportersvereniging SVN'69 - 20.00 uur
8 feb.
Gezamenlijk maaltijd - Geref. Kerk Nijeveen - 18.30 uur
9 feb.
DOS’46 1 - PKC/SWK Groep 1 - Sporthal de Eendracht - 20.00 uur  
12 feb.
De Molen nr. 3
13 feb.
Open Dag CBS De Wel - tussen 8.30 en 14.00 uur
13 feb.
Kerkcafé; In gesprek met moslims dichtbij - De Schalle - 20.00 uur
16 feb.
Lammetjesdag - Kolderveense Bovenboer 4 - 10.00-16.00 uur
20 feb.
Bingo-middag St. Welzijn Ouderen - De Schalle - 13.30 uur
20 feb.
Klaverjassen en Jokeren Supportersvereniging SVN'69 - 20.00 uur
22 feb.
Film The party - Dorpshuis De Schalle - 20.00 uur
23 feb.
Klaverjas- en Pokertoernooi - De Schalle
23 feb.
Repair Café - Gebouw Trias, Groenmarktstraat 6, Meppel - 9.30-13.00 uur
23 feb.
DOS’46 1 - Fortuna/Delta Logistiek 1 - Sporthal de Eendracht - 20.00 uur
26 feb.
De Molen nr. 4
1 maart Voorverkoop kaarten Meezingfestijn - De Schalle - 19.00-20.00 uur
1 maart Jaarconcert Musetta; Back to the Seventies - De Schalle - 20.00 uur
2 maart Bingo Supportersvereniging SVN'69 - 20.00 uur
2 maart DOS’46 1 - KZ/Thermo4U 1 - Sporthal de Eendracht - 20.00 uur  
6 maart Kaartverkoop Twee Recht Twee Averecht - De Schalle - 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 (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.
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STICHTING WELZIJN OUDEREN NIJEVEEN
De halfjaarlijkse BINGO-middag is weer in aantocht. Zoals ieder jaar organiseren we deze ook nu weer in
de voorjaarsvakantie en dit is op woensdag 20 februari in de Schalle.
Deze middag begint om 13.30 uur, de zaal gaat om 13.00 uur open, en deelname is slechts € 2,50 p.p.
Alle 55+sers die graag een middagje uit willen en bingo willen spelen zijn van harte welkom. Omdat er veel
grootouders oppassen in de vakantie zijn ook opa’s en oma’s met kleinkinderen van harte welkom. Wat is
er nu mooier dan samen met de kleinkinderen een spelletje te doen.
De prijzen zijn aangepast en bij de laatste ronde gaat de hoofdprijs eruit. Een gezellige middag uit!

VRIJWILLIGERSAVOND HISTORISCHE VERENIGING NIJEVEEN
Onlangs hield de Historische Vereniging haar jaarlijkse vrijwilligersavond in het jeugdgebouw van de Hervormde Kerk. Er waren ca. 30 personen aanwezig, allen op de een of andere wijze actief in de verschillende
projectgroepen. Voorzitter Lourens Schipper heette iedereen hartelijk welkom en memoreerde kort een
aantal gebeurtenissen van het afgelopen jaar, waarin helaas ook afscheid genomen moest worden van een
4-tal leden die binnen de vereniging zeer aktief zijn geweest. Zij werden in een kort ogenblik van stilte
herdacht.
Daarna gaf hij het woord aan Arend Tissingh die de aanwezigen vertelde over het verloop van de ruilverkaveling in de 60-er jaren. Hij wist met woord en beeld op geanimeerde wijze duidelijk te maken wat de
invloed van de ruilverkaveling is geweest op het dorp.
Na de pauze met een drankje en een hapje kregen de aanwezige vrijwilligers een filmpje te zien over
Nijeveen, waarover vragen beantwoord moesten worden. Dit onderdeel werd rond 22.30 uur beëindigd,
waarna er nog even werd nagepraat. Rond 23.45 uur werd een zeer geslaagde avond afgesloten.

proef,
geniet &
beleef

Meppel

De Putstoel 2
0522 255923
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info@kisjes-slijterijen.nl
kisjes-slijterijen.nl
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Uw specialist in houtbewerkingen
A A N N E M I N G S B E D R I J F

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.

Nam-weg 1 - 7948 NA Nijeveen
T. 0522 - 85 55 77 M. 06 - 253 521 99
E. info@joshulstimmerwerken.nl

www.joshulstimmerwerken.nl

GEZAMENLIJKE MAALTIJD
Vier keer per jaar wordt er in de Gereformeerde Kerk Nijeveen een gezamenlijke maaltijd gehouden. Gezellig samen eten en gezellig met elkaar kennismaken en kletsen. Iedereen is welkom! U wordt van harte
uitgenodigd om deel te nemen aan de volgende maaltijd op vrijdagavond 8 februari a.s.
Het thema deze avond is ‘Winters Spektakel’. De koks hebben heerlijke winterse kost voor u bereid. Vanaf
18.30 uur staat er een drankje klaar in de Gereformeerde Kerk. Waarna we om 19.00 uur gezellig samen
aan tafel gaan.
De kosten zijn: € 6,- per persoon en € 3,- per kind. Het derde en daaropvolgende kind (van hetzelfde gezin)
is gratis. U kunt zich opgeven voor maandag 4 februari - uiterlijk 17.00 uur. Door te mailen of bellen met
Hillie Hoekman, e-mail: cornelishillie@ziggo.nl – telefoon: 492095.
Met een hartelijke groet en tot ziens!
Kookgroep Nijeveen

Schoonheidsinstituut
Schoonheidsinstituut
Acne
behandelingen
Acne behandelingen
Massages
Massages
Zonnestudio
Zonnestudio

Nijeveen, januari 2019

IPL ontharing
IPL ontharing
Elektrisch
ontharen
Elektrisch
ontharen
Huidverbetering
Huidverbetering
Bijouterie

Gezocht
Hulp in de huishouding

Bijouterie

moet flexibel zijn in de werktijden.
Jeannette
JeannetteBouwknegt
Bouwknegt
Dorpsstraat
Dorpsstraat16,
16, Nijeveen
Nijeveen
0522
7871
0522– –494923
2315
15 ~~ 06
06 –– 2315 7871
www.beau-nette.nl
www.beau-nette.nl~~ info@beau-nette.nl
info@beau-nette.nl

Aanmelden via onderstaand emailadres.
delanobernardo@gmail.com
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NIEUWS VANUIT DE DORPSVERENIGING
15 en 16 maart 2019:
NL Doet in het teken van de grote schoonmaakactie Nijeveen
Wij organiseren eens per 2 jaar, in samenwerking met de scholen in Nijeveen en de gemeente Meppel,
op de vrijdag van NL Doet een grote schoonmaakactie door de jeugd.
De jeugd concentreert zich op het centrum van Nijeveen.

Twee jaar geleden hebben we de schoonmaakactie uitgebreid door op de zaterdag van NL Doet, een
schoonmaakactie door volwassenen te organiseren.
Dit met de gedachte om het buitengebied en de doorgaande wegen van zwerfvuil te ontdoen. Voor
de jeugd is dit te onveilig om in hun routes mee te nemen.
In 2017 hebben 8 vrijwilligers toen in totaal 25 zakken vol zwerfvuil opgeraapt. Als er meer vrijwilligers waren geweest was het rendement nog veel groter geweest. Ze zijn nu lang niet overal aan
toegekomen.
Om een groter gebied schoon te maken zijn 25 tot 30 vrijwilligers nodig.
Vandaar onze oproep: wil je deze zaterdagochtend vrijmaken om gezamenlijk ons dorp schoon te
maken? De jeugd geeft het goede voorbeeld, jij volgt, toch?
Aanmelden is niet nodig, we verzamelen ons op zaterdag 16 maart om 9.30 uur bij De Schalle.
Daar verdelen we ons over kleinere groepen en het gebied. Rond 11.30 uur verzamelen we ons weer bij
De Schalle waar alle volle vuilniszakken kunnen worden ingeleverd. We sluiten af met koffie en koek.
Vernieuwde website
Vorig jaar hebben we ons logo al in een mooi nieuw jasje gestoken.
Nu hebben we ook onze website een opfrisbeurt gegeven en deze is sinds 1 januari in de lucht.
Nieuwsgierig? Neem een kijkje op www.dorpsverenigingnijeveen.nl.
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DE MOLEN

URZO
WONINGINRICHTING
Damesmode
Slaapcomfort
PROJECTINRICHTING
Bedrijfskleding

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECTSTOFFERING

Regenkleding

Noteboomstraat 7
Huishoudtextiel
7941tel.XD
Meppel
05220 - 61022
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

IN GESPREK MET MOSLIMS DICHTBIJ
Kerkcafé: 13 februari in Dorpshuis ‘De Schalle’
Inloop 19.45 - aanvang 20.00 uur
Woensdagavond 13 februari wordt er Kerkcafé gehouden in Dorpshuis ‘De Schalle’. Iedereen is van harte
welkom!
We gaan deze avond samen met een aantal moslims uit Nijeveen en Meppel in gesprek om elkaars ervaringen te delen. Wat kun je van elkaar leren? Hoe is het om als moslim te leven in Nijeveen? Er kan van alles
‘op tafel’ komen. Praat je mee? Gespreksleider is Hayat El Mahjoubi.
Met een hartelijke groet en tot dan!
Hayat El Mahjoubi, Sam El Harty, Geertje de Boer en Tineke Knorren

Open dag
13 februari

Tussen 8.30 en 14.00 uur is ons Kindcentrum geopend voor alle belangstellenden. Loop gerust binnen, neem een
kijkje in de lessen en bij de kinder- en peuteropvang en ervaar wat wij u te bieden hebben.
U bent van harte welkom op woensdag 13 februari aanstaande!
Komt het niet gelegen?
Maak gerust een vrijblijvende afspraak om ons Kindcentrum op een ander moment te bezoeken!

Kindcentrum De Wel - Burgemeester Haitsmalaan 7 - 7948 AC Nijeveen - cbsdewel@cbsdewel.nl
PlusKinderopvang (onderdeel van De Wel) - kcdewel@pluskinderopvang.nl - www.pluskinderopvang.nl
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DE MOLEN

De autoruitspecialisten van GlasGarage
Meppel staan altijd voor u klaar om u te
helpen bij autoruitschade.
Van ster-reparatie tot de vervanging van
autoruiten. We repareren als het kan en
vervangen als het moet.
Ook regelen we voor u de complete
afhandeling met de verzekeringsmaatschappij, indien de schade is
verzekerd. Is de auto niet verzekerd tegen
autoruitschade, dan kunt u rekenen op
een zeer scherpe prijs.

onderdeel van Van der Linde Meppel

MEPPEL

Blankenstein 290 | 0522-243640

BEDANKT
Wij willen graag familie, buren en vrienden bedanken voor alle felicitaties, cadeau’s en attenties.
Het heeft ons 60 jarig jubileum onvergetelijk gemaakt.
Groet Jan Pieter en Roelie Brouwer

KLAVERJAS- EN POKERTOERNOOI IN DE SCHALLE
Op zaterdag 23 februari organiseert de Activiteitencommissie van de Schalle een Klaverjas- en Pokertoernooi. Voor Pokeren is de inleg € 5 p.p., het inleggeld is tevens het te winnen prijzengeld!
Voor Klaverjas is het inschrijfgeld € 3,50 p.p. Hier zijn uiteraard ook prijzen mee te winnen!
Opgave voor 16 februari via info@dhdeschalle.nl of aan de bar in de Schalle. Graag tot ziens op 23 februari!

Zuideinde 53, Meppel
(0522) 25 27 21
info@lever.nl
www.lever.nl

201811_0796_FIZZ_Lever_adv_DeMolen_01.indd 2
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DE MOLEN
“N34 is verdwenen”

HEEL NEDERLAND SPREEKT OVER DE ‘HUNEBED HIGHWAY’
De N34, de weg tussen Coevorden en Zuidlaren in Drenthe is van de kaart verdwenen. Heel Nederland
spreekt inmiddels over de “Hunebed Highway”. Voor voorzitter Hein Klompmaker van de gelieerde businessclub is er geen discussie meer over de naam van deze route. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in hotel
‘de Eeserhof’ in Ees sprak Klompmaker zijn waardering uit voor met name gedeputeerde Henk Brink die
uiteindelijk medio vorig jaar de knoop doorhakte en (de zeer populaire) borden liet plaatsen lang de weg.
Borden die, zo zei de gedeputeerde eerder, ‘nu ook al met paal en al worden gestolen’.
Rondom de ‘Hunebed Highway’ worden dit jaar een groot aantal nieuwe activiteiten ontplooid. Zo wordt
er gewerkt aan een landelijk televisieprogramma, komen er twaalf optredens door het Drents Jeugdorkest
met hun compositie ‘hunebed highway Rhapsody’, zal de merchandising van gadgets van start gaan.
Klompmaker benadrukte dat er een nauwe band is en blijft tussen de ‘hunebed highway’ en de doorontwikkeling van het “Unesco Geopark de Hondsrug’. Vanaf de start van de “Hunebed highway businessclub”
(9 juli 2018), zijn inmiddels ruim 30 ondernemers en overheden aangesloten.

POPSPORT DRENTHE GAAT BINNENKORT VAN START
Coachingstraject voor jonge Drentse popacts
In Drenthe start 10 maart de achtste editie van PopSport
Drenthe. PopSport is een begeleidings- en coachingstraject van Stichting Kunst & Cultuur voor jonge, ambitieuze
bands, singer-songwriters en dj/producers. De acts krijgen
een aantal maanden begeleiding om zichzelf te verbeteren, zowel muzikaal als op het gebied van bijvoorbeeld
promotie en podiumpresentatie. Tijdens PopSport gaan de
acts samen met professionals aan de slag. Drentse popacts
in de leeftijd van 12 tot 20 jaar oud kunnen zich tot 28
februari 2019 inschrijven op www.popsport.nl/aanmelden
Evenals voorgaande jaren begint PopSport in de eigen
provincie. De start is op zondag 10 maart in Het Podium
te Hoogeveen. Daarna krijgen de acts drie maanden verschillende workshops, professionele (band)coaching en
een optreden op de Local Heroes stage of in de Kunstbende Area tijdens het Bevrijdingsfestival Drenthe.
Het regionale traject wordt afgesloten tijdens een showcase met publiek, waarin de acts laten zien hoe zij
zich ontwikkeld hebben. De act met de grootste ontwikkeling mag deelnemen aan het landelijke traject. In
Drenthe is een apart traject voor dj’s/producers, waar vorig jaar RemQ uit Nieuw-Amsterdam aan deel nam.
RemQ: “Gisteren is het Popsport traject in de Basis in Nijmegen afgesloten. Zulke mooie dingen mogen
meemaken, ervaringen opgedaan en heel veel leuke mensen ontmoet!”
In heel Nederland worden vanuit PopSport jonge bands & acts begeleid door professionals uit het Nederlandse muziekveld. Met een provinciaal programma krijgen ze coaching op artistiek en zakelijk gebied én
landelijk worden ze geïntroduceerd in netwerken van andere muzikanten, van muziekopleidingen, podia en
de professionele muziekwereld. De afsluiting van het landelijke traject is altijd in de Q-factory in Amsterdam.

Reclameborden

- Volledige verzorging van uw administratie
- Indienen
belastingaangiften
Doe de
TestamentTest
- Fiscaal advies en begeleiding
- Samenstellen van jaarrekeningen

www.kleen.nl

club!
Uw testamentAlles
upvoor
touwdate?

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

Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek: ‘MET UW ERFENIS KUNT U ANDEREN WEER TOEKOMST GEVEN’
Het Weeme 7, 7948 AZ Nijeveen, Tel. 0522-492211
Lever Netwerk Notarissen | Zuideinde 53, Meppel
E-mail: info@gruppen-administratie.nl
Noteboomstraat 68 Meppel
(0522) 25 27 21 | info@lever.nl | www.lever.nl
Website: www. gruppen-administratie.nl
Ontwerp | Druk | Print | Reclame
T 0522 255449 drukkerij@kleen.nl
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DE MOLEN
www.kolderveen.nl

WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN
2/3 feb.
9/10 feb.

Dienstdoende huisarts:
0522 - 49 12 24

Huisartsenpraktijk Kolderveen
Huisartsenpraktijk Kolderveen

FYSIOTHERAPIEPRAKTIJK ’T OEVERTJE, praktijk voor fysiotherapie, manuele therapie en sportfysiotherapie
Oevertje 21, 7948 AD Nijeveen, tel. 492199. 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 dinsdag tussen 16.00 en 17.00 uur in De Schalle. Iedere vraag krijgt aandacht.
Paul van Os, tel. 06-20729418, e-mail: p.v.os@welzijnmw.nl, b.g.g. 085-2731444.
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.

Dorpsstraat 149

Uw adres voor:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

7948 BP NIJEVEEN
Tel: 0522 492967

Hout zagen, snoeien en snipperen
Stobben frezen
Grondverzetwerkzaamheden
Aanleg en onderhoud van riolering
Oogstwerkzaamheden
Voederwinning
Slootonderhoud
Mestverwerking
Graslandvernieuwing
Uitgraven bouwkavels

of 06 53 961 998

Voor:
• Nieuwbouw
• Reparatie
• Onderhoud
• Alg- & mosbestrijding

Staat er iets niet bij?
Vraag ernaar, wij helpen u altijd!

• Aanbrengen schroefdakplaten

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

www.rietdekkersbedrijfrenebouwknegt.nl
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Schoonmaakbedrijf

Café Restaurant

v.o.f.

De Otterskooi

VCA gecertificeerd

Dwarsgracht
Rembrandtstraat 38
Nijeveen
0522 491864
jan@onsnijeveen.nl

Glasbewassing binnen / buiten

Onderhoud kantoren, bedrijfsgebouwen etc.

Verwijdering van graffiti en kauwgom
Reiniging van zonnepanelen
Rioolreiniging en ontstoppingen
Verkoop o.a. stof- / waterzuigers /
schrobmachines Numatic, Nilfisk,
alle toilet- / schoonmaakartikelen o.a. Vendor,
Gojo, Taski

Al meer dan 55 jaar
• à la Carte
• Bruiloften
• Barbecue's
• Buffetten
• Koffietafels
• Catering

gezelligheid,
rustieke omgeving,
menselijke maat

Dwarsgracht 54 - 8355 CW Giethoorn
Tel. (0521) 36 14 74 - E-mail: info@otterskooi.nl
www.otterskooi.nl

H. de Wagt, Nijverheidsweg 1, 7948 NE Nijeveen
Tel. 0522-492542
E-mail: info@schoonmaakbedrijfparaat.nl

Voor de totale verzorging
van uw evenement
vanaf 50 tot ….. personen:

Bedrijfsfeesten, dorpsfeesten,
familiefeesten

en bovenal kwaliteit

Ontwerp en opmaak

Ontwerp

Gevelreiniging / renovatie

Wij verzorgen de vormgeving en lay-out van o.a. huisstijlen, logo’s, magazines, advertenties en websites.
Voor al uw grafische communicatie, van concept tot afwerking, kunt u bij ons terecht.

Voor meer info bel/mail
voor een vrijblijvende offerte.

Gezamenlijk meer dan
75 jaar ervaring in uitvaarten.

drukkerij@kleen.nl | www.kleen.nl

Voor al uw praktische klussen in en om het huis
Gert Strijker, Van Veenlaan 21, 7948 AB Nijeveen
Tel: 0522-492099 of 06-51384374
E-mail:klussenbedrijf@klusjesenzo.nl
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* Dak/Zink
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Electra * CvGas * Aardwarmte
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*Water
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*
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*
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Water EnergieCV
Aardwarmte
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* Nen 3140
Keuring
Water
Aardwarmte
*Water
*
Cv
*
Aardwarmte
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energie
Nen
3140
Zonne energie Nen 3140 Keuring
Keuring
* Westerweiden
Zonne
Energie
*
Nen
3140
Keuring
70,
7961
EA
Ruinerwold
Westerweiden 70, 7961 EA Ruinerwold
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**
**

*
*

*

*
*

* WaterSite:
*Aardwarmte
Tel:*06-13471784
CV
Site: www.heroldpouwels.nl
www.heroldpouwels.nl
* Zonne
* Nen 3140
* Keuring
Mail:
info@heroldpouwels.nl
energie
*
* Site: www.heroldpouwels.nl

Tel. 06 - 134 717 84

0522-281878
DAG EN NACHT BEREIKBAAR

WASSINK

--

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

"Klusjes & Zo"

Tel.
06Tel:
134 717
84
Tel:-06-13471784
06-13471784
Tel.
Westerweiden
70,
Ruinerwold
Electra
Gas7961 EADak/Zink
Mail:
Mail: info@heroldpouwels.nl
info@heroldpouwels.nl

Uitvaartverzorging

Noteboomstraat 68 | 7941 XA Meppel | T 0522 255449

Klussenbedrijf

-,

De uitvaartverzorger voor Meppel en omstreken

Zomerdijk 9A 7942 JR Meppel
e-mail: cc.wassink@hetnet.nl www.wassink-uitvaart.nl

Voor al uw riool
Gas werkzaamheden
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*
*
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*
*
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al
uw
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info@riooltechniekdrenthe.nl
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* 3140 Keuring
*

Tel.Mail:06info@riooltechniekdrenthe.nl
- 134 717 84

‘

Knipschuur

Annerie
KREMER
uitvaartzorg

Troostvol afscheid nemen.
Wij bieden u de tijd,
rust en aandacht die nodig is.

0522 - 245021

Hairstylist
Sonja van der Linde

Dag en nacht bereikbaar
www.kremeruitvaartzorg.nl

BERT
VISSCHER
Kolderveen 21 Nijeveen
Tel. 0522-491853

BEPLANTING:

DE MOLEN

Heesters, bomen, vaste planten,
klimplanten, vijverplanten

DIERVOEDERS:

Zowel voor huisdieren
als voor groot- en kleinvee,
o.a. paarden-, honden- en
kattenvoer

Klosseweg 4
7946 KH Wanneperveen
Tel. 0522-492634
Open op afspraak:
dinsdag 9.00 - 18.00 uur
donderdag 9.00 - 20.00 uur

Aangenaam verrassend!
Een sfeervol adres voor elk feest of bijeenkomst

Samen maak je het verschil

Samen maak je
het verschil

Kwekerij en Tuincentrum

Appartementen Boerderij
‘De Veurdeale’
Veendijk 2
7971 RR Havelte,
0521-34 27 32
info@deveurdeale.nl,
www.deveurdeale.nl

Bij ons kunt u terecht voor eten en drinken, catering,
overnachten en activiteiten. Een sfeervol adres voor 20 tot
100 personen. Vroeger werd hier een intensief boerenbedrijf
gevoerd. Tegenwoordig is De Veurdeale een moderne locatie
voor diverse activiteiten, met een uitstekend restaurant
en een luxe appartementencomplex. De locatie is ook
toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Kortom, De Veurdeale
is een ideale plek voor elk feest of bijeenkomst.

COOP Nijeveen
Dorpsstraat 10
7948 BR Nijeveen
Tel. 0522-49 12 91

BEMESTING
POTGROND e.d.
BESTRIJDINGSMIDDELEN
ZAAIZADEN
POOTAARDAPPELEN
POTTERIE
CADEAU-ARTIKELEN
OPENINGSTIJDEN:
Maandag
Di. en wo.
Do. en vr.
Zaterdag

GESLOTEN
13.00 tot 18.00
9.00-12.00 13.00-18.00
8.00-17.00

www.bertvisschervof.com

Dorpshuis

DE SCHALLE
Nieuweweg 27

7948 AA Nijeveen

Containerverhuur:
Voor al uw bouw- en sloopafval
www.oosterhuis-bv.nl
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B RIETDEKKERS
Kolderveense Bovenboer 12, Nijeveen
Tel. 0522 - 25 89 16 Mobiel 06 - 55 307 237
E-mail: info@bouwknegtrietdekkers.nl

www.bouwknegtrietdekkers.nl

Uw
ontmoetingscentrum

Bakkerij
Strijker

Vraag vrijblijvend
inlichtingen:

Dorpsstraat 13
7948 BL Nijeveen
Tel. 0522 - 49 12 08

Jeannet Altena

www.strijkerbrood
enbanket.jouwweb.nl

Samen maak je het verschil

GEVRAAGD
OUD IJZER EN
METALEN

METAALHANDEL

M. v.d. Gaag
Tel. 0522‑491984
Mobiel 06-23749066

   tel. 0522-491422

zonne-energie

www.rkinstallatietechniek.nl

BEGIN DE DAG
GOED
MET BROOD
VAN

h.strijker@online.nl

   b.g.g. 06-50668174
   info@dhdeschalle.nl
www.dorpshuisdeschalle.nl

Kolderveen 49 | 7948 NH | Nijeveen | tel: 0522 850 254
mob. 06-51646493 | www.faberit.nl | henri@faberit.nl

