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36e jaargang nr. 2, 27 januari 2015

De volgende Molen verschijnt op 10 februari 2015.

Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk 

dinsdag 3 februari e-mailen naar: 

demolen@kleen.nl

of inleveren bij / sturen naar Drukkerij Kleen

Noteboomstraat 68, 7941 XA Meppel

(Anonieme kopij kan geweigerd worden.)

Klachten bezorging: 0522 - 85 85 80

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

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

05 22 49 20 19
06 50 20 40 08

Energieweg 13
7948 NT  Nijeveen

Als u kiest voor vakmanschap!

Lute Bijker Bouw

lutebijkerbouw@live.nl

DEMONSTRATIE 3D-PRINTER IN GROEP 8
 
Binnenkort gaan de scholen van Promes in samenwerking met S&E een 3D-printer bouwen op de basis-
scholen in het kader van Techniek & wetenschap.
Op o.b.s. Commissaris Gaarlandt was er deze week al een demonstratie voor de kinderen van groep 8 om 
hen te motiveren en te inspireren voor dit project.
De Promesscholen kijken uit naar een verdere samenwerking met de leraren van S&E van Onderwijspark 
Ezinge.
Hieronder een verslagje van een paar leerlingen uit groep 8:
Deze week kwam er een meneer op onze school (Peter) om een demonstratie te geven van een 3D-PRINTER 
bij ons in de klas.  
Hij liet ons zien hoe de 3D-PRINTER werkt die allerlei, verschillende voorwerpen kan maken. Ondertussen 
maakte de printer een sleutelhanger en dat duurde ongeveer een kwartiertje. We konden veel vragen aan 
hem stellen en wie raadde wat voor basismateriaal er werd gebruikt om het beeldje te maken, mocht de 
sleutelhanger hebben. Maddox had het goed geraden, want hij zei dat het van mais was gemaakt en dat 
klopte. Wij vonden het erg leuk en interessant!

Arend en Danique
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DE MOLEN

Meezingfestijn
Nijeveen

14 maart 2015

Speciale voorverkoopavonden:
Vrijdag 27 februari en vrijdag 6 maart
van 19.00-20.00 uur in Dorpshuis
”de Schalle” in Nijeveen.
Kaarten in v.v.k.: € 17,50
Aan de kassa € 22,50
Van 2 t/m 6 maart, tijdens openingstijden, voorverkoop bij Holties in Ruinen.

Verwarmde feesttent | Evenemententerrein Nieuweweg, Nijeveen
Zaal open 20.00 uur | Aanvang 21.00 uur

WIMMIE - STARKOO - LUCAS & GEA
D!KDAKKERS

JANNES
MOOI WARK
PAPA DI GRAZZI
BONNIE ST. CLAIRE
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DE MOLEN

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

Inloopcafé 

Zaterdag 7 februari van 10.30-12.00 uur 
Stads Café Oasis Kerkplein 

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

Alle tekst centreren 
Lettertype: Verdana 
Laatste 2 regels cursief 

Plaatsen in week 
5 
9 
13 
17 
21 
27 

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

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

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

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

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

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

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

Inloopcafé 

Zaterdag 7 februari van 10.30-12.00 uur 
Stads Café Oasis Kerkplein 

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

Alle tekst centreren 
Lettertype: Verdana 
Laatste 2 regels cursief 

Plaatsen in week 
5 
9 
13 
17 
21 
27 

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

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

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

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

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

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

tekst PvdA advertentie in De Molen 
----------------------------------------------------------------------- 
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Zaterdag 7 februari 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 
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2 maart 
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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

Schoonheidsinstituut                           IPL ontharing 
Acne behandelingen                 Elektrisch ontharen 
Massages                    Gewichtsconsulent 
Zonnestudio                                   Bijouterie  
 
 

 
 

 
 

Jeannette Bouwknegt 
Dorpsstraat 16, Nijeveen ~ 0522 – 49 23 15 
www.beau-nette.nl ~ info@beau-nette.nl  

JUBILEUM FEESTWEEK KAPSALON BERTA

Namens deze weg willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de vele 
kaarten, attenties en felicitaties voor ons 30-jarig jubileum. We zijn 
overspoeld met reacties. 

Prijswinnaars
Tijdens onze 30-jarig jubileumfeestweek hadden we meerdere acties 
lopen waarvan wij onze prijswinnaars graag bekend willen maken.  De 
prijswinnaars zijn zorgvuldig gekozen door iemand van de oranjevereniging.
De kinderen die mee hebben gedaan aan onze kleurplaatwedstrijd hebben we verdeeld in drie categorieën. 
Namelijk de categorieën 1 tot 5 jaar, 5 tot 8 jaar en 8 jaar en ouder.
Zo is er een hoofdwinnaar naar voren gekomen; degene die het mooist gekleurd heeft van allemaal. En 
twee subwinnaars; de winnaars in hun categorie. 

De (hoofd) prijswinnaar van de kleuplaat is geworden: Donna Crebas
De winnaar in de categorie 1 tot 5 jaar is geworden: Tijmen Hartink
De winnaar in de categorie 5 tot 8 jaar is geworden: Emma Pit
Van harte gefeliciteerd met jullie prijs. Tijmen en Emma kunnen een kadootje op komen halen bij ons in 
de kapsalon en Donna mag een afspraak maken voor een gratis knipbeurt. 
De gehele opbrengst van de kindermiddag is gedoneerd aan KIKA. 

Tijdens onze actieweek en de kerstdagen kon je een wens invullen voor iemand anders. Deze persoon kon 
dan een volledige haar make-over winnen. Degene die de mooiste reden heeft ingevuld is Melanie Rietman. 
Zij mag dan ook haar prijswinnaar verblijden met een volledige haar make-over. 

www.kleen.nl Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Textieldruk
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Klussenbedrijf "Klusjes & Zo" 
Voor al uw praktische klussen in en om het huis 
Gert Strijker, Van Veenlaan 21, 7948 AB Nijeveen 

Tel: 0522-492099 of 06-51384374 

JUBILEA MEPPELER MANNENKOOR

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van het Mep-
peler Mannenkoor jubileerden de leden Adri 
Nekeman en Piet Koopmans. Zij werden namens 
het Koninklijk Nederlands Zangers Verbond in 
het zonnetje gezet door bestuurslid Jan Zijl-
stra, waarbij hij de bijbehorende versierselen 
uitreikte. Nekeman, is 40 jaar lid van het koor 
en Koopmans is zelfs 50 jaar lid. Piet Koopmans 
werd bovendien lid van verdienste voor zijn 
tomeloze inzet voor het koor. Zo haalt hij nog 
steeds oud papier op en onderhoudt hij het plein 
van het verenigingsgebouw.

Terwijl er 2 leden zo lang aan het Meppeler 
Mannenkoor verbonden zijn, zijn er ook  jonge 
leden van begin 20 en begin 30 bijgekomen. In 
totaal mocht het koor het afgelopen jaar 6 nieuwe leden verwelkomen. 
Het is echt oud en nieuw bij het Meppeler Mannenkoor, aldus de voorzitter. Nieuw modern repertoire naast 
het oudere, nog steeds actuele klassieke repertoire. Jonge mannen, naast oudere mannen. Wat bindt in het 
koor is de liefde voor de mannenkoorzang en de prettige sfeer, waarbij opvalt dat leeftijd op geen enkele 
manier een rol speelt bij de onderlinge verhoudingen.

Voorzitter, Hans Meijering, blikte in zijn nieuwjaarstoespraak kort vooruit naar de optredens op 13 april 
2015 bij het bevrijdingsconcert en op  4 mei bij het herdenkingsconcert. Een nog langere vooruitblik was 
er ook. In 2016 bestaat het Meppeler Mannenkoor 90 jaar. Daarbij zal uitgebreid stilgestaan worden, dus 
de voorbereidingen gaan nu al van start.

Vlnr. Jan Zijlstra, Adri Nekeman met vrouw Jeanet, Piet Koopmans 
met vrouw Thea, Hans Meijering

Dorpsstraat 4
Nijeveen

Jan Bouwknegt

www.jaboschilderwerken.nl
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 DE MOLEN

Uw testament up to date?

Doe de GRATIS test! 
Ga naar testamenttest.nl
maak een vrijblijvende en kosteloze afspraak Stationsweg 54 - Meppel  |  T (0522) 25 27 21  |  info@lever.nl

DÉ ACHTERHOEKSE BAND OLD NI’JS KOMT OP 14 FEBRUARI IN DE SCHALLE

Aankomende 14 februari geeft de band Old Ni-js uit de Achterhoek een optreden in De Schalle.
De band bestaat uit leden van Boh Foi Toch, Normaal en Toontje Lager. Het belooft een avond met ronkende 
rock and roll, bruisende blues en swingende cajun. Een band met meer dan 60 jaar podiumervaring. Het 
bestaansrecht vinden ze in hun eigen enthousiasme, maar vooral ook de reactie van het publiek. Want het 
mooiste aan muziek maken is wanneer het klikt van beide kanten.
De zaal gaat om 20:00 uur open.
De kaarten kosten € 15 in de voorverkoop en € 17,50 aan de zaal. 
De voorverkoopavond zal gehouden worden op 09 februari in de Schalle van 19:00 uur tot 20:00 uur, maar 
nu ook al te halen bij de Schalle.

 

 

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 

 

 

NU 10% 
KORTING 

 

 

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

NU 10%
KORTING
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Nijverheidsweg 10    

7948 NE  Nijeveen    

tel. (0522) 49 26 80  

fax (0522) 49 26 74    

info@kroesnijeveen.nl    

www.kroesnijeveen.nl

Ervaar de ‘Kroes Experience’ op www.kroesnijeveen.nl

Woldstraat 40
7941 LK Meppel 

Salon99 Skin Care
T 0522 853809 

info@salon99.nl 
www.salon99.nl 

Facials 
Manicure 
Pedicure 
Massage 

Visagie 
Waxen 
Harsen

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!
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Agenda
27 jan. De Molen nr. 2
28 jan. Klaverjassen en jokeren - Supportersvereniging SVN’69 – aanvang 20.00 uur
30 jan. Filmavond; De 100-jarige man die uit het raam klom en verdween - De Schalle - 20.00 uur
31 jan. Bingo - Supportersvereniging SVN’69 – aanvang 20.00 uur
  7 feb. Snoeidag - 10.00 uur
  7 feb. Inloopcafé PvdA - Stadscafé Oasis Meppel - 10.30-12.00 uur
  7 feb. SVN’69 1 - Glimmen 1 - Sportpark De Tussenboerslanden te Nijeveen - 14.30 uur
10 feb. De Molen nr. 3
11 feb. Klaverjassen en jokeren - Supportersvereniging SVN’69 – aanvang 20.00 uur
14 feb. Old Nijs - De Schalle - 20.00 uur
18 feb. Start workshop fotografie RJ in Beeld
18 feb. Passage ledenavond, Annigje van der Sluis uit Staphorst vertelt over het koningshuis
20 feb. Filmavond; Lore - De Schalle - 20.00 uur
24 feb. De Molen nr. 4
25 feb. Klaverjassen en jokeren - Supportersvereniging SVN’69 – aanvang 20.00 uur
27-28 feb. Voorstelling ‘Apart Volk’, Da Costa - De Schalle - 20.00 uur
28 feb. SVN’69 1 - De Weide 1 - Sportpark De Tussenboerslanden te Nijeveen - 14.30 uur
28 feb. Bingo - Supportersvereniging SVN’69 – aanvang 20.00 uur
10 maart De Molen nr. 5
11 maart Klaverjassen en jokeren - Supportersvereniging SVN’69 – aanvang 20.00 uur
13 maart Nijeveen Live - Feesttent Evenemententerrein - zaal open 20.00 uur - aanvang 21.00 uur
14 maart Meezingfestijn - Feesttent Evenemententerrein - zaal open 20.00 uur - aanvang 21.00 uur
19 maart  Passage ledenavond, voedselbank geeft uitleg en we gaan nog proeven van eigengemaakte lekkernijen
20 maart Filmavond; The Butler - De Schalle - 20.00 uur
21 maart SVN’69 1 - Fit Boys 1 - Sportpark De Tussenboerslanden te Nijeveen - 14.30 uur
24 maart De Molen nr. 6

Elke dinsdag Koersbal - De Schalle - 13.30 uur
  Klaverjassen en jokeren, georganiseerd door Welzijn Ouderen - biljartzaal De Schalle
Elke woensdag 55+gymnastiek - Dorpshuis De Schalle - 10.30-11.15 uur

Voor al uw (ver)bouwklussen 
binnens- en buitenshuis

                    
Timmerwerk | Tegelwerk | Stucwerk 

Bel voor een vrijblijvende offerte

                              
Herwin Hopman    

Nijeveensebovenboer  4 | 7948 LG   Nijeveen       
Tel. 06 - 2158 1981

www.klussenbedrijf-hwhopman.nl

         Klussenbedrijf  

     H.W. Hopman 
 

 

 
          Voor al uw (ver) bouwklussen binnen en buitens huis 

                    Timmerwerk – Tegelwerk – Stucwerk  
                                      Bel voor een vrijblijvende offerte 

                               

                             Herwin Hopman    Nijeveensebovenboer  4 

                             7948 LG   Nijeveen       tel  06 – 2158 1981 

 

 

DE MOLEN

Mijn naam is Roelof van der Veen, ik ben uitvaartverzorger 
voor Yarden in Meppel en omstreken. Uit ervaring weet ik 
dat een betekenisvolle manier van afscheid nemen helpt 
bij het rouwproces. Daarom ondersteun en inspireer ik u 
bij het organiseren van een begrafenis of crematie. 
U kunt mij bellen op 0522 251939.

Yarden Uitvaartzorg Reestdal. Wilt u een overlijden melden? 
Bel dan 0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl

“Ik help 
   u graag bij 
   een goed 

     afscheid.”
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06 - 815 22 699  
info@groentewinkelrobaard.nl

Lekker makkelijk

Roerbakschotels 

per pak 1 euro
 

De smaak van vroeger!

Hollandse
Golden  

kilo 099

Marktaanbiedingen

Runder riblappen
Om te smoren 500 gram 549
 
Gehakt schnitzels
2 smaken  5 stuks 298
 
Houthakkerssteak
Man of vrouw  4 stuks 598
 
Gekruid gehakt hoh 500 gr 325
 
Combi topper
500 gr hoh en 4 speklappen 
 samen 598
 
Boeren procureur 500 gr 398

www.slagerijrijkeboer.nl

op woensdagmorgen en -middag 
en vrijdagmiddag

8.00 tot 12.30 uur en 14.30 tot 17.30 uur.

RIJKEBOER
Marktslager

Speurneuzen sporentocht in Bezoekerscentrum De Wheem
GA ALS EEN ECHTE DETECTIVE OP ZOEK NAAR SPOREN IN HET REESTDAL!

Ook in de wintermaanden is het heerlijk buiten. Daarom verzorgt Landschap Overijssel op woensdag 28 
januari 2015 weer een Green-kids kindermiddag bij Bezoekerscentrum De Wheem. Samen met een echte 
detective gaan we speuren naar sporen van verschillende dieren. Ben jij een echte speurneus? Meld je dan 
aan en speur met ons mee. 

Deze leuke kindermiddag begint om 13.30 uur. Speurend door de bossen en velden van het Reestdal ko-
men we allerlei sporen tegen. Een pootafdruk, een plukje haar en wat dacht je van een poepje. Van welk 
dier zal het zijn? Een ree, konijn of toch een das? Samen vinden we vast wel het goede antwoord. Voor de 
afwisseling doen we onderweg ook nog een leuk spel. Na deze spannende speurneuzen sporentocht zijn 
we rond 16.00 uur weer terug bij Bezoekerscentrum De Wheem. 

Aanmelden
De kosten voor deze Green-kids kindermiddag bedragen € 2,50 per kind. Dat is inclusief een bekertje ranja 
met iets lekkers. Kinderen tussen de zes en twaalf jaar zijn van harte welkom. Wel eerst even aanmelden bij 
Margreet Dekker, telefoon 0522 - 441829. Graag tot ziens bij Bezoekerscentrum De Wheem, Oud Avereest 
22 in Balkbrug. 
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W&WW&W
Het adres voor:

* schilder- en sauswerkzaamheden 

* goten schoonmaken

* trespa schoonmaken
* klussen in en om het huis

* reinigen van stoepen met hoge druk

Laat ook uw zonnepanelen
goed en betrouwbaar 

schoonmaken
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* ramen schoonmaken

Raadhuislaan 30, Nijeveen
Tel. 0522 - 491 134

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

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.

FRUITBOMENBRIGADE: SNOEIDAG 7 FEBRUARI 10.00 UUR

In Nijeveen staan een groot aantal fruitbomen. Die behoeven onderhoud en dat is soms nog niet zo 
makkelijk. Veel fruitbomen van particulieren, maar bijvoorbeeld ook aan de Grothoek zouden wel 
een kleine facelift mogen krijgen. Wij willen met een groep mensen proberen daar wat aan te doen. 
Op zaterdag 7 februari gaan we daar een begin mee maken. En eventueel komen we eind van de zomer of 
begin van de herfst nog eens bij elkaar. Zo wordt het een overzichtelijke aanpak. Deskundige begeleiding 
door Landschapsbeheer Drenthe is toegezegd.
Heeft u fruitbomen met achterstallig onderhoud? Bent u gewoon enthousiast om de handen een aantal uren 
uit de mouwen te steken? Zou u wel een ochtend buiten willen werken aan een mooier dorp? Of kan uw kennis 
over snoeien van fruitboom wel wat opgefrist worden? Neem dan snel even contact op met de Dorpsvereniging. 
Voor gereedschap en koffie wordt gezorgd.
Voor informatie en deelname kunt u terecht bij Dorpsvereniging Nijeveen – Casper Veen - tel 490091.

COLLECTEWEEK HERSENSTICHTING START 2 FEBRUARI  

Maandag 2 februari a.s. start de jaarlijkse collecteweek van de Hersenstichting. In heel Nederland gaan 
ruim 14.000 enthousiaste collectanten op pad, om geld in te zamelen voor al die  mensen met een hersen-
aandoening. Ook in Nijeveen gaan een kleine 40 collectanten op pad.
Vrijwel iedereen krijgt ooit te maken met een hersenaandoening. Hieronder vallen onder meer beroerte, 
dementie, autisme, hersentumor, de ziekte van Parkinson en ADHD. Er komen per jaar 160.000 mensen 
met een hersenziekte bij. Bijna een half miljoen mensen kampen met blijvende ernstige gevolgen. De Her-
senstichting zet alles op alles om hersenen gezond te houden en hersenaandoeningen te genezen. Om dit 
te bereiken laten we onderzoek doen, geven we voorlichting, voeren we vernieuwende projecten uit en 
werken we aan goede patiëntenzorg. Voor dit werk is veel geld nodig. Geef om je hersenen en geef aan 
de collectant of via www.hersenstichting.nl. Hartelijk dank voor uw steun. 
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- Volledige verzorging van uw administratie
- Indienen belastingaangiften
- Fiscaal advies en begeleiding
- Samenstellen van jaarrekeningen

Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek:
Het Weeme 7, 7948 AZ  Nijeveen, Tel. 0522-492211
E-mail: info@gruppen-administratie.nl
Website: www. gruppen-administratie.nl

DE MOLEN
 

DE MOLEN

4 AVONDEN FOTOPLEZIER TIJDENS WORKSHOPREEKS FOTOGRAFIE “VOORJAAR 2015”

Op woensdag 18 februari start in Nijeveen een workshopreeks “fotografie” bij RJ in beeld. Opgeven kan 
via rob@rjinbeeld.nl of op 06-15 55 22 70. 
De deelnemers aan vorige edities zijn onverdeeld enthousiast over de manier waarop deze workshopreeks 
door Rob Janssen wordt gegeven en de resultaten die het hen persoonlijk oplevert. In 4 avonden van half 
acht tot half tien worden zij op een gezellige en ontspannen wijze meegenomen in de mooie wereld van 
de digitale fotografie. 

Persoonlijke aandacht
Door de beperkte groepsgrootte van maximaal 8 deelnemers krijgt iedere deelnemer voldoende persoon-
lijke aandacht en adviezen. Zo komt iedereen uitgebreid aan bod bij het behandelen van de zelf gemaakte 
foto’s uit de “huiswerkopdrachten”. En daar leren de deelnemers erg veel van. Dat is de grote kracht van 
deze workshopreeks. “Een erg leuke formule die bij alle deelnemers goed aanslaat. Elke workshopreeks 
sluit ik af met een evaluatie. Het is natuurlijk prachtig dat ik daar altijd positieve reacties krijg. En het is nog 
veel mooier dat de deelnemers altijd met een goed gevoel de workshopreeks afsluiten”, aldus Rob Janssen.  
De workshops worden gehouden in de ruime fotostudio van RJ in beeld aan de Gruttostraat 6 in Nijeveen.
Voor meer informatie en andere data van workhops later in het jaar kunt u terecht op www.rjinbeeld.nl/
workshop. Voor de eerstvolgende reeks, die dus start op woensdag 18 februari  zijn de overige data: 4 en 
18 maart, 1 april.  Wees er snel bij want vol=vol.  

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM 
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECT-
STOFFERING

Kruisstraat 6
7941 AN Meppel
ingang Noteboomstraat
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

WONINGINRICHTING

PROJECTINRICHTING

URZO
Damesmode

Slaapcomfort

Bedrijfskleding

Regenkleding

Huishoudtextiel
tel. 05220 - 61022

www.facebook/demolen.nijeveen

Volg De Molen op Facebook
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Autobedrijf
MAtter Meppel

Renault en Dacia dealer

voor Meppel e.o.

Blankenstein 500
7943 PA  Meppel

tel. 0522-240001                          tel. 0522-253292

www.MatteRMeppel.nl

Download nu onze 
‘Van der Linde Meppel’ app

Registreer uw 
voor alle extra voordelen!

Uw voordelen:
U ontvangt herinneringen voor de onderhoudsbeurten van uw auto

U kunt gemakkelijk een werkplaatsafspraak inplannen 

Direct contact via de chat

Altijd hulp bij pech of storingen

U kunt digitaal een schade doorgeven

U blijft altijd op de hoogte van ons actuele occasionaanbod

Speciaal voor u geselecteerde acties

Marktstraat 4a
7941 KR  Meppel

Tel. 06-16 932 635
www.birukai.nl

Jeannet Botter

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Ontwerp en opmaak

Digitaal printen

XXL printen

Fullcolour drukwerk

Huisstijl drukwerk

Gepersonaliseerd drukwerk

Familiedrukwerk

Relatiegeschenken

Noteboomstraat 68

7941 XA  Meppel

T 0522 255 449

E drukkerij@kleen.nl www.kleen.nl
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Hier kan uw naam staan.

Doe mee aan ons klantentevredenheidsonderzoek en maak kans op een jaarabonnement van een woonblad naar keuze!

Gegarandeerd 
de beste 

onderhouds-
specialisten

voor uw huis! 

Voor uw schilder- en onderhoudswerk zijn wij als AF-
erkend bedrijf de beste keuze. Als gekwalificeerde 
onderhoudsspecialist werken wij als enige volgens de 
garanties en leveringsvoorwaarden overeengekomen met 
de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis. Zo bent 
u gegarandeerd van het beste resultaat. Met permanent 
klantentevredenheidsonderzoek en periodieke technische 
inspecties wordt onze kwaliteit constant onder controle 
gehouden! www.af-erkend.nl - 0800-0231412
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Gegarandeerd AF
 Daar kunt u blind op vertrouwen.

 De AF-Erkenningsregeling is een initiatief van FOSAG - Ondernemersorganisatie 
schilders-, onderhouds-, metaalconserverings- en glasbranche.
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Doe mee aan ons klantentevredenheidsonderzoek en maak kans op een jaarabonnement van een woonblad naar keuze!
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Voor uw schilder- en onderhoudswerk zijn wij als AF-
erkend bedrijf de beste keuze. Als gekwalificeerde 
onderhoudsspecialist werken wij als enige volgens de 
garanties en leveringsvoorwaarden overeengekomen met 
de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis. Zo bent 
u gegarandeerd van het beste resultaat. Met permanent 
klantentevredenheidsonderzoek en periodieke technische 
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Gegarandeerd AF
 Daar kunt u blind op vertrouwen.

 De AF-Erkenningsregeling is een initiatief van FOSAG - Ondernemersorganisatie 
schilders-, onderhouds-, metaalconserverings- en glasbranche.

IN COMBINATIE MET

BARELDS
SCHILDERWERKEN

Schildersbedrijf J. Oedzes
Binnenveen 1, 7948 DB  Nijeeen, tel. 491257

 Kolderveen 30A, Nijeveen         06-25190868 
 www.chocoladenzo.nl      info@chocoladenzo.nl 
 

 

       

     Winkel: Ma t/m zat geopend van 9:00 tot 18:00    
 (Workshops & Demonstraties op afspraak) 

 

Onze winkel is gevuld met een groot 
assortiment bonbons, truffels en chocolade. 
 

Taarten, gebak, petitfours en desserts  
worden op bestelling speciaal voor u  
gemaakt. 
 

Ook is er een ruime keuze uit diverse 
chocolade cadeaus. 
 

Heeft u speciale wensen, dan helpen wij u 
graag om een persoonlijk cadeau te maken. 

EXPOSITIE VAN ALIE VAN DER LINDE IN DORPSHUIS DE SCHALLE             
 
Ik ben Alie van der Linde en woon sinds mijn huwelijk in Nijeveen waar we een boerenbedrijf hadden met 
koeien en fokvarkens. Deze zijn inmiddels door de steeds aangepaste wetgeving van de hand gedaan.
Wij hebben 2 zoons, 1 schoondochter en 3 kleinkinderen. Een kleindochter van 7 en een jongens-tweeling 
van 5. Veel van onze aandacht gaat natuurlijk naar de kleinkinderen.
Sinds een jaar of 5 ga ik met plezier naar schilderles. 
Daar heb ik schilderijen gemaakt. Wat mij vooral aanspreekt zijn de kleuren. De vele variaties die men kan 
maken met 5 standaard kleuren daar sta je soms versteld van...
Aan de schilderijen is misschien te zien dat ik een amateur ben maar ik werd door Jeannet gevraagd om 
als inwoonster van Nijeveen te exposeren, wat ik graag doe!
Exposite is te bezichtigen tot eind februari 2015.

BADMINTON OP NATIONAAL, INTERNATIONAAL EN NIJEVEENS NIVEAU!

Bij badmintonclub Nijeveen is er de afgelopen weken weer op allerlei niveau heel fanatiek en met veel 
plezier gebadmintond. 
Twee jeugdleden, Gijs Polmans en Lisette Stam hebben deelgenomen aan het Carlton International Youth 
Tournament in Hoensbroek, Limburg. Een toernooi met sterke spelers uit allerlei Europese landen. Gijs en 
Lisette hebben tegen Fransen, Duitsers, Belgen en Denen gespeeld. Helaas niets gewonnen, maar wel een 
goede ervaring. Ook leuk om te melden is dat Gijs tot de zomer iedere maand een zaterdagochtend mag 
meetrainen op Papendal met de nationale beloften tot 13 jaar. 
Marjolein Stam is de jeugdtoernooien inmiddels ontgroeid en doet eind januari mee aan de Nederlandse 
Kampioenschappen die in Almere gehouden worden. Marjolein staat in zowel het enkelspel, dubbelspel 
en mixed dubbel in de top 50 van Nederland. In Almere gaat zij het opnemen tegen de top van Nederland.
De regionale badmintoncompetitie waar de meeste leden van BV Nijeveen aan meedoen, loopt ten einde.  
Er zijn de afgelopen maanden heel veel wedstrijden gespeeld. De uitslagen volgen binnenkort!
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Nijverheidsweg 15   7948 NE Nijeveen   Tel. 0522-490094   Postbus 126   7940 AC Meppel   www.faberadviseurs.nl

Vragen over uw pensioen?  

De laatste informatie over uw pensioen 
kunt u vinden op:

www.mijnpensioenoverzicht.nl  
(inloggen met uw DiGiD)

Alle pensioenverzekeraars en 
pensioenfondsen voeden deze site met uw 
pensioengegevens.

Aan de hand van deze gegevens kunnen 
wij u verder helpen met vragen over uw 
toekomstig inkomen. Bijvoorbeeld: “wat 
gebeurt er tussen 65 en 67 jaar als ik geen 
AOW krijg”. 

Voor een heldere kijk op uw pensioen 
adviseren wij u graag.

Ook voor volledige voetverzorging bij u thuis!

Tel. 06 543 720 73

Medisch pedicure

Dorpsstraat 10e Nijeveen  |  Tel. 0522 - 85 44 00

di-za 11.00-23.00 uur  |  zo 11.30-22.00 uur
OPENINGSTIJDEN

APART VOLK
bij toneelvereniging “Da Costa” uit Nijeveen

Toneelvereniging “Da Costa is” gaat de uitgestelde voorstelling van Apart Volk nu voor het voetlicht bren-
gen op vrijdag 27 en zaterdag 28 februari 2015 in De Schalle te Nijeveen. De aanvang op beide avonden 
is om 20.00 uur.
Dit blijspel bestaat uit drie bedrijven en is geschreven door Herman van der A.
Kaarten in de voorverkoop zijn af te halen op maandag 16 februari 2015, in de Schalle te Nijeveen van 
19.00 tot 20.30 uur en kosten € 7,50 p.p.
Wie ondergedompeld wil worden in onvervalste plattelandshumor en de wederwaardigheden in het 
dorps cafeetje met ‘n korreltje zout wil nemen, krijgt tijdens de uitvoeringen in ieder geval “Apart Volk“ 
voorgeschoteld.
www.toneelver-dacosta.nl 
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HULDIGING JUBILARISSEN MUZIEKVERENIGING EUPHONIA
 
Tijdens het nieuwjaarsconcert van Euphonia werden er vijf jubilarissen 
gehuldigd. Pieter Peters, bestuurslid van de Muziekbond Groningen en 
Drenthe, overhandigde Hilma Buiten een oorkonde en een speldje voor 
12,5 jaar lidmaatschap. Jeannet Venema werd onderscheiden voor 25 jaar 
lidmaatschap en haar man Hendri Venema voor 40 jaar lidmaatschap. 
Voor de respectabele 65 jaar lidmaatschap is Jan Tuut onderscheiden. 
Harry Schiphorst maakte van de gelegenheid gebruik om uit de doeken 
te doen hoe Jan’s leven met muziek verweven is. Hij verklapte dat Jan 
overal in huis radio’s en tv’s afgestemd heeft staan op muziekprogram-
ma’s. Ook vertelde hij dat het soms een rommel in huize Tuut is, omdat Jan zorgdraagt voor de archivering 
van de muziekstukken. 
De kroon werd gespannen door Jaap Pol, die maar liefst 80 jaar binnen diverse verenigingen op zijn naam 
heeft staan. Hij werd gehuldigd door wethouder Ten Hulsscher van de gemeente Meppel. Hij memoreerde 
dat Jaap in de afgelopen 80 jaar waarschijnlijk veel meegemaakt heeft, zowel privé als binnen de vereniging. 
“Waarschijnlijk is altijd alles niet altijd op rolletjes verlopen, maar dit bewijst maar dat wat er ook gebeurt, 
je altijd muziek moet blijven maken”, aldus Ten Hulsscher. Voorafgaand aan de huldiging speelde de harmo-
nie een muziekstuk, wat Jaap Pol had uitgezocht. Hij wilde dit muziekstuk opdragen aan de oprichters van 
Euphonia, te weten zijn vader Arent Pol, Jan. Snijder Fzn (van de grasdrogerij) en Johannes Nijmeijer (vader 
van Johan Nijmeijer, slagwerker binnen het harmonieorkest). 
Ook de andere onderdelen van de vereniging lieten tijdens het concert van zich horen. De verschillende jeugd-
orkesten en de Sterrenbergkapel speelden een aantal nummers. De slagwerkgroep verzorgde een programma 
wat in het teken van de bevrijding stond. Muziekvereniging Euphonia bestaat dit jaar 90 jaar. In mei geeft de 
slagwerkgroep een bevrijdingsconcert. In de feestweek op zaterdagavond 20 juni treedt Euphonia op samen met 
Diep Triest en op 3 juli verzorgt Euphonia een zomeravondconcert bij de Coop in Nijeveen. Naast deze activitei-
ten laat Euphonia zich natuurlijk ook zien bij de Palmpaasoptocht, de lintjesregen en de intocht van Sinterklaas.  
De leden en het bestuur van Euphonia gaan er een mooi jaar van maken, waarin veel activiteiten op de 
planning staan.
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WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN
31 jan. en 1 feb. Dokter Moes Tel. 0522-491224
7 en 8 feb. Dokter Tan    Tel. 0521-361326

www.kolderveen.nl

Mitra slijterij Kisjes
De Putstoel 2, 7941 BX Meppel
0522 255923  /  06 1256 0615    
info@mitrakisjes.nl

• Internationaal Biersommelier en Liquorist
• Ruim 450 soorten bier op voorraad
• Ruim 200 soorten whisky op voorraad
• Cateringservice
• Verhuur mobiele biertaps en statafels. 
 Vraag naar de mogelijkheden!
• Alle wijnen 6 halen = 5 betalen!!  
 In iedere combinatie
• Bedenker van het Meppeler Grachten tripel en 

Grachten Blond bier
• Gratis bezorgen in Meppel en Nijeveen.
• Groot aanbod in cadeaus en relatiegeschenken. 

Ook voor uw kerstpakket bent u bij ons aan het 
juiste adres.

• Verkoop van Nijeveens slokje en Meppeler slokje.
• Voor al uw proeverijen en wensen op drankgebied.

Dorpsstraat 149

7948 BP  NIJEVEEN 

Tel: 0522 492967 

of  06 53 961 998

Voor:

• Nieuwbouw

• Reparatie

• Onderhoud

• Alg- & mosbestrijding

• Aanbrengen schroefdakplaten

www.rietdekkersbedrijfrenebouwknegt.nl

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

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

KLEINE NODENDIENST, mevr. Willy Boer, 06 48 06 52 16.

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

BALANS NATUURGENEESKUNDE, Ada Beenen, 0522 492151

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, MAATSCHAPPELIJK WERK
Elke dinsdagmorgen tussen 9.00-10.00 uur inloopspreekuur in De Schalle, zaal 6.
Telefoonnummer 085-2731444.
WELZIJN MENSENWERK, INFORMATIEPUNT
Elke dinsdagmiddag tussen 16.00-17.00 uur inloopspreekuur in De Schalle, zaal 6.
Telefoonnummer algemeen: 085-2731444 of Paul van Os: 06-20729418

OPENINGSTIJDEN BIBLIOTHEEK NIJEVEEN (0522 492150)
• maandag: 15.00 – 19.00 uur  • dinsdag en donderdag: 15.00 – 17.30 uur
www.bibliotheeknijeveen.nl
Lenen en inleveren kan ook bij bibliotheek Meppel (Marktstraat 27, Meppel)

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.


