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36e jaargang nr. 11, 31 mei 2016

De volgende Molen verschijnt op 14 juni 2016.

Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk 

dinsdag 7 juni 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

Als u kiest voor vakmanschap!

Lute Bijker Bouw

lutebijkerbouw@live.nl

BOEKEN EN VOORAL OOK PLATEN VOOR BARBARA

Stichting Barbara in Nijeveen zamelt het hele jaar door boeken, platen, cd’s en dvd’s in voor haar boeken- en 
platenmarkt in april 2017 bij de Ned. Herv. Kerk te Nijeveen. Ook na de zeer succesvolle markt afgelopen april 
gaan we hier gewoon mee door. Boeken zijn als altijd van harte welkom, maar we zitten ook te springen 
om platen. U kunt de boeken en platen inleveren op het volgende adres: De Berken 14 te Nijeveen. Graag 
alles verpakt in kartonnen dozen of plastic zakken! Lukt dat, om welke reden dan ook, niet, dan willen wij 
ze met alle plezier bij u thuis komen halen. Belt u dan naar 0522-491876, b.g.g. 06-22513871 (attentie: dit 
is een nieuw nummer!). Wij maken dan een afspraak met u. 
U kunt dit alles nog eens nalezen op onze website: www.stichtingbarbara.nl.
Met het verdiende geld ondersteunen wij het kerkbestuur bij het onderhoud van de gebouwen en het 
kerkhof van het kleine kerkje aan de Dorpsstraat. 
En tot slot ….. u weet het vast en zeker zo langzamerhand: onze dank is als steeds heel erg groot!

DE BRINCKSANGHERS WEER “ON TOUR”

De activiteitencommissie van het Havelter mannenkoor “De Brincksanghers” heeft haar naam weer eer 
aangedaan. Na een geslaagd voorjaarsconcert in de Clemenskerk in Havelte en een optreden in het ver-
zorgingshuis Jan Thijs Seinenhof in Diever heeft de activiteitencommissie weer een serie nieuwe optredens 
geregeld.
Op 2 juni is er ’s avonds een optreden in het verpleeg- en verzorgingshuis “Zonnekamp” in Steenwijk. 
Vervolgens geven “De Brincksanghers” bij mooi weer op zondagmiddag 12 juni of 19 juni een gratis 
openluchtconcert bij Smit’s Paviljoen in Giethoorn. De serie optredens wordt vlak voor een welverdiende 
vakantie afgesloten met een optreden op camping “De Klaverkampen” in Havelte op vrijdagavond 22 juli. 
Dus genoeg mogelijkheden om het koor “De Brincksanghers” eens weer te kunnen beluisteren! Maar houd 
de data en het weer goed in de gaten! 
Meer informatie over het mannenkoor “De Brincksanghers” kunt u vinden op www.brincksanghers.nl.
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NIJEVEEN HEEFT ER EEN BANKJE BIJ

Wethouder Henk ter Hulscher heeft onlangs de plaquette 
onthuld van een bankje aan de 3e Nijeveense Kerkweg.
Het bankje is er geplaatst door de Dorpsvereniging (in 
samenwerking met de Historische vereniging en de 
gemeente Meppel) op de plaats waar volgens de over-
lijdensakte het lichaam van de 24-jarige Izakje de Vries  
gevonden is, 38 dagen na de overstromingsramp in de 
nacht van 4 op 5 februari 1825.
Op de plaquette staat in het kort het verhaal 
over Izakje.
Zaterdag 28 mei jl. is voor de 2e keer een naar 
haar genoemde wandeling georganiseerd door 
de Dorpsvereniging en dat wordt een jaarlijks 
terugkerend evenement voor de laatste zater-
dag van mei.

Dorpsvereniging Nijeveen

VROUWEN VAN NU AL 85 JAAR EEN KLOPPEND HART

En dat dat hart al 85 jaar klopt dat gaan maar liefst 1200 Vrouwen van Nu op vrijdagavond 27 mei vanaf 
18.00 uur vieren in de Bonte Wever in Assen. Vieren dat Vrouwen van Nu Drenthe 85 jaar geleden werd 
opgericht in het Wapen van Drenthe in Assen. Op 6 mei 1931 begon de Drentse Vrouwen van Nu geschie-
denis met 377 leden en is in die 85 jaar gegroeid tot ruim 6000 leden, verdeeld over 81 afdelingen in de 
provincie Drenthe. Het Drentse Vrouwen van Nu hart klopt nog steeds en dat is reden voor een groot feest. 
Natuurlijk wordt er even stil gestaan bij wat er in die afgelopen 85 jaar wel niet allemaal “in het stro” is 
gezet door al die afdelingen en hun leden. Denk maar eens aan de invoering van de glasbak, de oplich-
tende huisnummers, de aanrijtijden van de ambulances op het platteland, de acties voor o.a. vluchtelingen 
en voedselbanken en de betrokkenheid bij de leefbaarheid in de dorpen en steden.  In de loop van die 
85 jaren is de samenleving en het rollenpatroon veranderd. Ook Vrouwen van Nu levert nog steeds haar 
bijdrage aan deze veranderingen. Vrouwen van Nu is nog steeds ondernemend, optimistisch, inspirerend 
en diep geworteld in de Drentse samenleving. Vrouwen van Nu gelooft in de kracht van onderop en heeft 
de female touch. Die eigenschap wordt benut bij het maken van keuzes in de onderwerpen en thema’s die 
worden aangepakt. Er worden cursussen en workshops aangeboden die de kracht en invloed vergroten. 
Vrouwen hebben zorg en oog voor elkaar in de directe omgeving tot ver over de landsgrenzen heen. De 
vrouwen van het eerst uur wilden in 1931 weten wat er gaande was in de wereld, waren nieuwsgierig 
en leergierig. Dat is in al die voorbije 85 jaren niet veranderd. Ook niet veranderd is dat Vrouwen van Nu 
Drenthe nog steeds dat kloppend hart is in de Drentse samenleving. Reden genoeg voor een groots jubi-
leumfeest op de 27ste mei jl. 

SVN’69 SUCCESVOL IN VRIJWILLIGERSWERVING

SVN’69 heeft met behulp van de aanpak ‘Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd’ van Sport Drenthe 20 nieuwe 
vrijwilligers geworven. Dit prachtige aantal werd gerealiseerd door een persoonlijke wervingsactie. 
Trots - Voorzitter Jaap van der Niet is blij verrast door de getoonde betrokkenheid van de ouders/verzorgers 
van jeugdleden. “Het verbaasde ons in positieve zin hoeveel mensen bij willen dragen aan de vereniging. 
Het blijkt dat men wel wil bijdragen, maar eerst gevraagd moet worden. Ik ben ontzettend trots op de 
inzet van de vrijwilligerscommissie die samen met een groep vrijwilligers dit fantastische resultaat heeft 
bewerkstelligd!”
Passende taak - Jaap van der Niet geeft aan: “SVN’69 is een bloeiende vereniging. Een vereniging met 
ambitie. Die ambitie bracht met zich mee dat er meer vrijwilligers nodig waren om de verenigingsdoelen 
te bereiken. We hebben geïnventariseerd voor welke taken binnen de vereniging meer handen gewenst 
waren. Met een persoonlijke wervingsactie hebben wij veel ouders/verzorgers van onze jeugdleden bena-
derd met de vraag wat zij willen bijdragen aan onze vereniging. We keken daarbij in eerste instantie naar 
de talenten en interesses van geïnteresseerden, en zochten daar een passende taak bij. Zo is het voor de 
nieuwe vrijwilligers erg leuk om met de taak aan de slag te gaan.”
Binnenkort wordt door de verschillende commissies met alle nieuwe vrijwilligers een afspraak ingepland 
om kennis te maken.
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DOS’46 – NIC./ALFA-COLLEGE

De laatste competitiewedstrijd van DOS’46 stond naast de confrontatie met NIC./Alfa-college uit Groningen 
vooral in het teken van het afscheid nemen van Maaike Steenbergen en enkele stafleden. De rust werd 
opgezocht met een 14-12 tussenstand in het voordeel van de Nijeveners. Deze voorsprong werd gedurende 
de tweede helft uitgebreid en het laatste fluitsignaal klonk bij een 32-21 eindstand voor DOS’46.
In de eerste aanval begonnen Jelmer Jonker, Sven Jonker, Rosemiek Harrewijn en Maaike Steenbergen voor 
DOS’46. Max Malestein, Harjan Visscher, Loes Blacquière en Nienke Hintzbergen startten in de verdediging.
Na een snelle openingstreffer van Sven Jonker met een afstandsschot, waren het de bezoekers uit Gronin-
gen die het eerste gaatje sloegen: 1-3. DOS’46 kwam beter in de wedstrijd en de doelpunten begonnen te 
vallen. De kleine achterstand werd gedicht middels afstandsschoten van Sven Jonker, Rosemiek Harrewijk, 
Loes Blacquière en Harjan Visscher: 5-3. DOS’46 zou deze voorsprong gedurende de hele wedstrijd niet 
meer uit handen geven. NIC./Alfa-college kwam op 8-8 nog gelijk door twee doelpunten van Shay Conroy. 
Jelmer Jonker deed daarna van zich spreken met een treffer. Hij benutte een vrije bal en de 9-8 verscheen 
op het scorebord. De gebroeders Jonker kregen voor de rust het publiek nog van de banken. Sven Jonker 
passeerde Tim Flokstra en vond de vrijstaande Jelmer Jonker die deze korte kans benutte: 14-12.
DOS’46 kwam scherp uit de rust met drie rake afstandsschoten. Harjan Visscher (twee maal) en Jelmer Jonker 
namen deze voor hun rekening. Er was voor het eerst in de wedstrijd een (groot) gat: 17-12. Een zeer zuiver 
schietende Sven Jonker zorgde voor de 20ste treffer van DOS’46. NIC./Alfa-college probeerde middels het 
wisselen van enkele spelers de wedstrijd nog te keren. DOS’46 liep in deze fase niet verder uit, NIC./Alfa-
college kon echter ook niet dichterbij komen. Het verschil bleef lang zes doelpunten. Nienke Hintzbergen, 
Harjan Visscher en Sven Jonker besliste de wedstrijd met afstandsschoten: 27-18. Maaike Steenbergen 
(volgend jaar spelend bij PKC/SWKGroep) mocht de 30-20 voor haar rekening nemen. Na deze treffer wis-
selde Daniël Hulzebosch zijn aanvoerster onder luid applaus van het publiek. Klein smetje op het zuivere 
schutterswerk van Sven Jonker was de gemiste strafworp op 31-21. Jonker maakte zijn gemiste strafworp 
echter goed met een fantastisch schot vanaf de middenlijn waarna vervolgens het eindsignaal klonk: 32-21.
DOS’46 is door deze overwinning het veldseizoen ongeslagen gebleven. Uit de 14 wedstrijden werden 27 
punten behaald. Een knappe prestatie voor de ploeg van Hulzebosch/Lucas. Volgend jaar acteert DOS’46, 
na een paar seizoenen Hoofdklasse, weer in de Ereklasse.

 

Nijverheidsweg 15   7948 NE Nijeveen   Tel. 0522-490094   Postbus 126   7940 AC Meppel   www.faberadviseurs.nl

…. Maar blijf met uw financiën 

 wel bij de tijd. 

 Hoe zit het met uw pensioen 

 en oudedagsvoorzieningen?

 Bel ons gerust voor een inventarisatie 
 van uw situatie.

 Faber Adviseurs, 0522-490094



4

DE MOLEN
 

DE MOLEN

RIJKEBOER
Marktslager

op woensdagmorgen en -middag 
en vrijdagmiddag

8.00 tot 12.30 uur en 14.30 tot 17.30 uur.

Gepaneerde schnitzels 
 500 gr 498
 
Cordon bleu  
van de filet 3 stuks 598

 Half om half gehakt 500 gr 349

  2 x 500 gr 598 
 

Grillworst 100 gram 1 euro 

Slavinken  4 x 125 gr 398

Barbecuefeestje? 
www.slagerijrijkeboer.nl

Bestellen: 06 51 28 74 89
Iedere donderdag van 10.30-18.00 uur
Locatie Dorpsstraat bij de Coop

06 - 815 22 699  
info@groentewinkelrobaard.nl

Roerbakgroente  per pak 099

Witlof  500 gram 079

Overheerlijke 
roerbak
diverse soorten 

per 500 gram 

150 korting

NIJEVEENSE BAND TRUST IN DE POLLETUIN

Je zou het bijna een home-coming concert kunnen noemen. 
In 2016 bestaat de Nijeveense groep Trust vijftien jaar en in 
die periode was het podium aan de Haakswold bijna een 
thuisbasis. Meer dan tien keer werd er door Trust opgetre-
den en altijd met zeer veel plezier, voor zowel de band, het 
publiek als de eigenaren van de Polletuin in Ruinerwold.
Trust heeft in haar 15-jarige bestaan een indrukwekkende 
cv opgebouwd. Grote namen als Cor Bakker en Harry 
Sacksioni en zelfs het Drents Jeugdorkest behoren tot de 
incidentele begeleiders en hebben het songmateriaal van 
Trust op hun repertoire gehad. De muziek van de semi-akoestische band Trust valt moeilijk in een hokje 
onder te brengen. Easy listening, blues en soft-soul en zijn de voornaamste muzikale elementen, maar de 
intensiteit waarmee het materiaal gebracht wordt, verwijst de wil om het repertoire te duiden naar de 
achtergrond. Muziek met hart en ziel. De bijzondere stem van leadzangeres Joan Albrecht draagt in elk 
geval bij tot de volstrekte eigenheid van de sound. In combinatie met de meerstemmige vocalen van de 
gitaristen Jan Doeke van der Veen en Bert Middelbos en de ritmische percussie van slagwerker Fred Bakker 
zorgen de breekbare melodieën van Trust voor een uniek repertoire dat zijn gelijke niet kent. Het concert 
in de Polletuin op zondag 5 juni begint om 15.30 uur. 
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ZWEMVIERDAAGSE

Ook dit jaar organiseert zwemclub de Veenkers  opnieuw de zwemvierdaagse.
Dit sportieve evenement is voor jong en oud, voor leden en niet-leden.
Dit zal plaatsvinden op maandag 13 juni, dinsdag 14 juni, donderdag 16 juni en vrijdag 17 juni. Mocht je 
een avond niet kunnen, dan kun je die op een andere avond inhalen.
Van 18.00 tot 18.45 uur zwemmen de kinderen van groep 2, 3, 4 en 5 (tenminste in het bezit van diploma 
A, eventueel met meezwemmende ouder).
Van 18.45 tot 19.30 uur zijn de kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 aan de beurt.
Van 19.30 tot 20.15 uur de 13+ en volwassenen.
De kosten zijn 7 euro per persoon.
Dit evenement vindt plaats in zwembad de Duker.
Ook dit jaar organiseren we weer het Nijeveense 
Kampioenschappen bommetje springen.

Wegens het grote succes van vorig jaar ook dit jaar 
weer de spectaculaire zeepglijbaan naast het zwem-
bad. Mis het niet.
“De Veenkers” plaatst op vrijdag deze grote specta-
culaire zeepglijbaan naast het zwembad. Kom dus 
zwemmen en glijden met “De Veenkers” tijdens de 
zwemvierdaagse.

Zwemmen als sport of recreatie!
Als je zwemmen leuk vindt als sport, wedstrijden of recreatief, word dan lid.
We maken het voor jou als nieuw lid nog leuker, de eerste maand is gratis.
Wil eerst kijken hoe het gaat, je mag twee trainingen gewoon mee doen voor dat je beslist om lid te worden.
Dus gewoon doen, kom kijken en word lid van zwemvereniging “De Veenkers” voor meer informatie zie 
www.deveenkers.nl.
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info@kroesnijeveen.nl           www.kroesnijeveen.nl           0522 49 26 80

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
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Agenda
31 mei De Molen nr. 11

  1 juni Passage; Fietsen - vertrek om 19.00 uur vanaf De Schalle

  2 juni Vrouwen van Nu (afd. Nijeveen); fietsen - 19.00 uur vanaf de molen 

  2 juni Optreden De Brincksanghers - Zonnekamp Steenwijk

  4 juni  Open Atelier Hillie Knol; er kan onder beperkte begeleiding geschilderd worden - J. Nijmeijer-

laan 8, Nijeveen - 11.00-17.00 uur

  5 juni Open Atelier Hillie Knol - J. Nijmeijerlaan 8, Nijeveen - 11.00-17.00 uur

  5 juni Concert Trust - De Polletuin - 15.30 uur

  8 juni Passage; Fietsen - vertrek om 19.00 uur vanaf De Schalle

  8 juni Vrouwen van Nu (afd. Nijeveen); fietsen - 19.00 uur vanaf de molen 

10-11 juni  Voorverkoop Feestweek Nijeveen 2016   

12 of 19 juni Openluchtconcert De Brincksanghers - Smit’s Paviljoen Giethoorn

13, 14, 16, 17 juni Zwemvierdaagse - Zwemclub de Veenkers

14 juni De Molen nr. 12

14 juni Vrouwen van Nu (afd. Nijeveen); fietsen - 19.00 uur vanaf de molen 

15 juni Passage; Fietsen - vertrek om 19.00 uur vanaf De Schalle

17-21 juni  Feestweek Nijeveen  

22 juli Optreden De Brincksanghers - Camping De Klaverkampen Havelte

23 aug. Zonnedagtocht

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

DE MOLEN

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.

Ongewenste 
haargroei? 
De oplossing:
defi nitieve laserontharing 

pijnloos, snel, veilig én effectief

Defi nitieve
laserontharing
voor hem en haar

Woldstraat 40 | 7941 LK Meppel | (0522) 853 809
info@salon99.nl | www.salon99.nl

Laserontharing wordt door 
veel zorgverzekeraars 
vergoed
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Jaarmarkt/ braderie op 21 Juni 2016

Aan alle sport en sociaal/culturele 
verenigingen van Nijeveen
De Handelsvereniging Nijeveen roept belangstellende verenigingen op die willen deelnemen 
aan de jaarmarkt/braderie 2016 tijdens de feestweek. 

Wilt u als vereniging voor een standplaats in aanmerking komen voor de jaarmarkt/ braderie 
op 21 Juni 2016 stuur dan een email aan markt@handelsverenigingnijeveen.nl voor 5 juni 
2016.

Bij opgave naam vereniging en NAW-gegevens contactpersoon vermelden. 

WEDSTRIJDVERSLAG DOS’46 - DE HOEVE

De doordeweekse wedstrijd op 24 mei jl. van DOS’46 tegen De Hoeve eindigde in een reguliere overwinning 
voor de thuisspelende Nijeveners. Het publiek kreeg vooral in de eerste helft van het duel attractief korfbal 
voorgeschoteld. Hoewel de eindstand 28-21 anders doet vermoeden, miste de ploeg van Daniël Hulzebosch 
en Haralt Lucas toch veel kansen; ook de gasten hadden veel meer mogelijkheden kunnen benutten.

DOS’46 begon het duel met in de aanval Rosemiek Harrewijn, Maaike Steenbergen, Jelmer Jonker en Le-
ander Zwolle. In het verdedigingsvak Nienke Hintzbergen, Marieke Klaver, Sven Jonker en Harjan Visscher.
Na treffers van Jelmer Jonker en Leander Zwolle in de openingsfase, kwam De Hoeve langszij en toonden 
de gasten zich ook na een kwartier spelen nog gelijkwaardig aan DOS’46. Vanaf de 5-5 kwamen de bezoe-
kers er even niet meer aan te pas. De 10-5 uit handen van Harjan Visscher volgde op een fraaie assist van 
Nienke Hintzbergen.
Hoewel DOS’46 duidelijk de bovenliggend partij was, moest er flink worden gewerkt om een veilige marge 
te behouden. De 16-11 voorsprong bij rust gaf DOS’46 veel vertrouwen, maar na tien minuten in de tweede 
helft, bij 18-15, zag Daniël Hulzebosch reden om een time-out aan te vragen nadat wat slordigheden in het 
spel van zijn ploeg waren geslopen.
Jelmer Jonker en Sven Jonker stelden orde op zaken, 20-15, waarna Iris Hulzebosch binnen de lijnen kwam 
voor Marieke Klaver. Na de 20-16 op het scorebord volgden treffers van Jelmer Jonker en twee loepzuivere 
afstandsschoten van Nienke Hintzbergen. Het mooiste doelpunt van de avond was van Jelmer Jonker, na 
een schitterende combinatie met Leander Zwolle: 25-16.
De Hoeve benutte het laatste kwartier van de wedstrijd om het verlies wat dragelijker te maken. Namens 
DOS’46 schoot Nienke Hintzbergen voor de zevende keer raak en rondde Harjan Visscher een vrije bal mooi 
af. Bastiaan Nijmeijer kwam in het veld voor Sven Jonker. Vlak voor tijd was Jelmer Jonker voor de tiende 
keer trefzeker.

Doelpunten DOS’46: Jelmer Jonker 10, Nienke Hintzbergen 7, Sven Jonker 4, Maaike Steenbergen 3, Harjan 
Visser 2 en Leander Zwolle 2.
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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 
Website: www. kvanbeekschilderwerken.nl

•	Voetreflexologie
•	Bach	Bloesem	Remedies
•	Voedingsadviezen	
•	Pedicurebehandelingen
•	Kadobonnen	

Voor	vergoedingen:	zie	website

Meer informatie? 
Ada Beenen 0522 492151; adabeenen@home.nl
of bekijk onze website, www.balansnatuurgeneeskunde.nl

- 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

STICHTING WELZIJN VOOR OUDEREN NIJEVEEN - ZONNEDAGTOCHT 2016

Datum: 23 augustus 2016

Dit jaar we gaan naar de Veluwe. Hier wordt een bezoek gebracht aan een museum in Oldebroek. Daarna 
volgt een rondrit door de Kroondomeinen.
Natuurlijk is er onderweg weer koffie met koek en een broodmaaltijd.
De belangstelling voor deze reis voldoet aan onze verwachtingen en de opgaves komen nu binnen.
Wilt u mee? Wacht dan nu niet langer, maar geef u op bij een van de onderstaande dames.

Tineke: 06-14997151; Harmke: 0522-491725; Jannie: 0522-491777.
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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

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

STICHTING WELZIJN OUDEREN

Zoals iedere organisatie wel eens iets nieuws wil ondernemen wil dat Welzijn Ouderen Nijeveen ook. 
Wij willen ons dan ook inzetten voor een workshop “Levensverhaal” schrijven. 
We hebben mw. Wisselink bereid gevonden dit op zich te nemen. Zij heeft ervaring in het les geven en 
heeft hier zin in. De maximale deelname voor deze workshop is 6 personen.
Deze workshop zal 6 keer plaatsvinden op morgen of middag in overleg. De kosten bedragen € 27,50, dat 
is inclusief een mooi werkboek en koffie of thee tijdens de workshop naar keuze.

Opgave bij Lammie van Essen
Tel. 0522-491628

Dorpsstraat 4
Nijeveen

Jan Bouwknegt

www.jaboschilderwerken.nl
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Energiezuinig! Op alle woningen worden PV cellen aangebracht. www.meppelwoont.nl

4 Twee-onder-één-kapwoningen
en 8 Rijwoningen vanaf € 149.500,- v.o.n.

Nijeveen De Pleinen

Putstoel 4,  Meppel  
0522 – 25 24 12 
www.boelensjorritsma.nl

informatie en verkoop

ontwikkeling

Nijeveen
Danninge Erve Zuid II

De Pleinen

Wilhelminastraat 8 | 7948 AR | Nijeveen | tel: 0522 850 254

mob. 06-51646493 | www.faberit.nl | henri@faberit.nl

GAS - WATER - ELEKTRA - ZINKWERKEN VERWARMING

ZONNEPANELEN - BEVEILIGING SYSTEMEN 

ZONNESTROOMBOILERS

GECERTIFICEERD
INSTALLATEUR

Bridgen in Nijeveen
BRIDGEN IS GOED VOOR JE GEHEUGEN EN ZORGT VOOR SOCIALE CONTACTEN

Stichting Welzijn Ouderen heeft enkele jaren geleden een bridgecursus georganiseerd in Nijeveen.

Als er mensen zijn die willen leren bridgen kan dat ook dit jaar weer. 
Bij voldoende belangstelling starten we een beginnerscursus. Ook mensen die al wat kunnen bridgen maar 
graag willen opfrissen of bijleren kunnen contact opnemen met ondergetekende.

Lammie van Essen, tel. 0522-491628
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Marktstraat 4a
7941 KR  Meppel

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

Jeannet Botter Ook voor volledige voetverzorging bij u thuis!

Tel. 06 543 720 73

Medisch pedicure

KINDERHULP-COLLECTE: OPBRENGST 2016

De jaarlijkse collecte voor Nationaal Fonds Kinderhulp, die gehouden is in de weken van 24 t/m 30 april en 
8 t/m 14 mei, heeft in 2016 € 942.22 opgebracht. Hiervoor zijn 40 collectanten op pad gegaan.
Met het ingezamelde geld maakt Kinderhulp geluk mogelijk voor kinderen die in Nederland in armoede 
opgroeien. Voor hen zijn ‘vanzelfsprekende dingen’, zoals een dagje uit, sporten of een cadeautje op 
Pakjesavond vaak niet weggelegd. Kinderhulp helpt door financieel bij te springen. Want ook kinderen 
die opgroeien in armoede moeten de mogelijkheid krijgen om hun talenten te benutten en aansluiting te 
houden bij leeftijdsgenoten. Maar ook de kans om gewoon kind te zijn en even de zorgen opzij te zetten. 
Kinderhulp doet dit al sinds 1959 en hoopt dit met uw steun nog lange tijd te kunnen doen. 
Heeft u de collectebus gemist? U kunt Kinderhulp alsnog steunen! Sms ‘Geluk’ naar 4333. U doneert dan 
eenmalig € 2,50 en komt op voor kinderen in Nederland met minder kansen.
Collectanten en gevers: hartelijk dank! Samen maken we geluk mogelijk!

www.loonbedr i j fb i jker.n l
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tekst PvdA advertentie in De Molen 
----------------------------------------------------------------------- 

Inloopcafé 

Zaterdag 2 januari van 10.30-12.00 uur 
Stads Café Oasis Kerkplein 

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

Alle tekst centreren 
Lettertype: Verdana 
Laatste 2 regels cursief 

Plaatsen in week 
5 
9 
13 
17 
21 
27 

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

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

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

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

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

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

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

Inloopcafé 

Zaterdag 2 januari van 10.30-12.00 uur 
Stads Café Oasis Kerkplein 

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

Alle tekst centreren 
Lettertype: Verdana 
Laatste 2 regels cursief 

Plaatsen in week 
5 
9 
13 
17 
21 
27 

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

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

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

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

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

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

Opmaak advertentie 2016 m.b.t. Inloopcafé in De Molen: graag dezelfde 
opmaak en lettergrootte als in 2015, maar met enigszins gewijzigde tekst. 

Inloopcafé 

Zaterdag 4 juni van 10.30-12.00 uur 
Iedereen is welkom in Stadscafé Oasis! 

Deel met de raadsleden wat er speelt bij u of in 
uw buurt. Ook het PvdA Ombudsteam is aanwezig 

Hierbij het lijstje van de Inloopcafé zaterdagen in 2016 in verband met de te 
plaatsen advertenties in De Molen: 

Data Inloopcafé: 

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

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  

NIEUW HUWELIJKSVERMOGENSSTELSEL? HUWELIJKSE VOORWAARDEN NIET OVERBODIG!

Wie in Nederland trouwt doet dit in beginsel (op grond van de Wet), in gemeenschap van goederen. Gevolg 
daarvan is, dat alles wat het echtpaar heeft aan bezit en schuld, en alles dat zij tijdens het huwelijk aan 
bezit of schuld verwerven, gemeenschappelijk is. Daar zijn in de Wet uitzonderingen op. 
In een testament of bij een schenking kan bepaald worden, dat het geërfde of geschonkene persoonlijk 
bezit is én blijft van de echtgenoot die het geërfd heeft of heeft gekregen. Dat wordt dan vastgelegd door 
degene die het testament maakt, respectievelijk door degene die de schenking doet. De charme van dit 
systeem zit in de eenvoud. Geen administratief gedoe. Alles is gemeenschappelijk. De narigheid zit er in, 
dat ook alle schulden voor de echtgenoten samen worden, zelfs al weet de andere echtgenoot niet van 
het bestaan van die schulden.
Al jaren wordt er in de politiek regelmatig voorgesteld dit stelsel te wijzigen. Voor huwelijken die na deze 
stelselwijziging gesloten worden zou de volgende stelregel van toepassing moeten zijn: dat wat een echtge-
noot vóór het huwelijk aan bezit of schuld had, en dat wat hij/zij door erfenis of schenking heeft gekregen, 
is van die echtgenoot en raakt de ander niet. Al het andere wordt gezamenlijk. Klinkt logisch. Alleen dat 
wat tijdens het huwelijk samen is opgebouwd (aan bezit en schulden), is dan voor de echtgenoten samen. 
Of dit praktisch is, en hoe dit dan vastgelegd moet worden, is niet duidelijk. Het vraagt wel enige admini-
stratie door de echtgenoten. Net voor het huwelijk moet geïnventariseerd worden wat ieder heeft aan bezit 
en schuld en dat moet worden vastgelegd. Of veel aanstaande bruidsparen hier op zitten te wachten valt te 
betwijfelen. Voor alle duidelijkheid: dit systeem is nog niet ingevoerd. Het is ook niet zeker dat het wordt 
ingevoerd, en áls het wordt ingevoerd, geldt het alleen maar voor huwelijken die daarna worden gesloten.
In veel gevallen is de algehele gemeenschap van goederen niet verkeerd. Bovendien blijft het maken van 
huwelijkse voorwaarden mogelijk en gewenst. Neem bijvoorbeeld de situatie van een eigen bedrijf. Om 
de ondernemende echtgenoot en diens bezit te beschermen tegen schulden of een faillissement. En om 
het bedrijf te beschermen tegen de gevolgen van een echtscheiding, blijven huwelijkse voorwaarden van 
belang. Zeker wanneer er sprake is van samengestelde gezinnen, of als er bepaalde wensen gelden ten aan-
zien van verdeling van bezit, of als de echtgenoten regelingen willen vastleggen omtrent pensioenrechten. 

Overweegt u te gaan trouwen en wilt u huwelijkse voorwaarden maken? Of heeft u twijfels over uw hui-
dige regelingen? Maak dan eens een afspraak met ons kantoor om de bij uw persoonlijke situatie passende 
mogelijkheden te bespreken. Stotijn notariaat & mediation de Wijk. 

Kijk voor meer informatie op www.stotijnnotariaat.nl of bel 0522 - 440 473.

Het Noteboompje.nl

Met passie gemaakt! 

kaarten ~ posters ~ stationery ~ woonaccessoires

Bureauset
nu voor 1995

Vaderdagtip!
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Noteboomstraat 68  |  7941 XA  Meppel  |   T 0522 255449  

drukkerij@kleen.nl  |  www.kleen.nlOntwerp | Druk | Print | Reclame

Het digitale visitekaartje 
van uw bedrijf
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Steeds vaker is uw website het eerste contact met uw toekomstige klant.

Een goede verzorging van uw website is dan ook van essentieel belang 

voor een goede eerste indruk.

Wij maken websites op maat, passend bij uw huisstijl.

U kunt bij ons terecht voor al uw gedrukte, maar ook voor al 

uw digitale communicatie.

Heeft u vragen of wenst u een prijsopgave, neem dan contact met ons op.
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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

DE MOLEN

jeanie’s

kolderveen 15 • 7948 ng  nijeveen • tel. 06-18572485

JEANIE’S ZUIVELIJS 
GAAT UITBREIDEN

Vanaf nu is ijs niet het enige produkt 
dat in het assortiment zit.
Vanaf 2 mei hebben we ook:

EKOzuivel 
zoals melk, karnemelk, yoghurt, 
boter, kaas en kwark

Daarbij zijn ook natuurlijke sappen, 
noten en confituren aanwezig.

Kom gerust eens kijken en proeven.
We zijn dagelijks open vanaf 10 uur.

sportieve mode voor mannen en vrouwen!

Piet Soerplein 5 | Havelte | zmode.nl

onze merken

Mcgregor | Gaastra | HV Polo
Henri Lloyd | Key west | Para-Mi 

Alberto | Haupt | Soccx

COLLECTANTEN GEZOCHT VOOR DE NIERSTICHTING IN NIJEVEEN

Het duurt nog even, maar we zijn al weer bezig met de voorbereidingen voor de collecte van de Nier-
stichting, die gehouden wordt in de derde week van september, dus van maandag 18 september tot en 
met 24 september 2016. Wij zijn op zoek naar mensen die nog wel enkele uurtjes over hebben en met de 
collectebus op pad willen voor de Nierstichting. Wij zijn zoekende naar dames of heren die in het centrum 
van Nijeveen met de collectebus op pad willen. Maar ook in de Kolderveense Bovenboer, Bramenweg en 
aan de Binnenweg bij de sportvelden zijn wij nog wat hulp nodig. Mocht u zich aan willen melden om te 
helpen collecteren, dan kunt u zich wenden tot Karin Geut, tel. 491140 of Jenneke Hulzebosch, tel. 492094. 
Wij zitten te springen om extra handen, dus meld u aan.

Wijkhoofd Nierstichting Nijeveen
Jenneke Hulzebosch

Voor, tijdens en na mijn ziekenhuisopname 

mocht ik genieten van veel aandacht: 

kaartjes, telefoontjes, bezoekjes, bloemen 

en attenties.

Het is ondoenlijk een ieder persoonlijk te 

bedanken. Daarom spreek ik via deze weg 

mijn dank uit voor alle getoonde belangstelling. 

Henk Waaijer
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WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN
5/6 juni  dr. Tan-Koning Tel. 0521-361326
11/12 juni   dr. Speelman Tel. 0522-491224

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, SOCIAAL WERK    www.welzijnmw.nl
Inloop op dinsdagmiddag tussen 16.00-17.00 uur in De Schalle, kantoor beheer.
Paul van Os: telefoon 06-20729418, e-mail p.v.os@welzijnmw.nl, b.g.g. 085-2731444.
WELZIJN MENSENWERK, MAATSCHAPPELIJK WERK
Telefonisch spreekuur (085-2731444): elke maandag en woensdagmorgen tussen 9.00-10.00 uur.  

OPENINGSTIJDEN SERVICEPUNT BIBLIOTHEEK NIJEVEEN
De Schalle, Nieuweweg 27
• dinsdag: 15.00-19.00 uur  • donderdag 15.00 - 17.30
Tel.nr:  06 47 57 64 67  E-mail: info@bibliotheeknijeveen.nl 

INEKE KNOL INDIVIDUEEL-, RELATIE- EN GEZINSTHERAPEUT, counsellor, docent, supervisor, (team)coach en trainer.
BIJ IK, Dorpsstraat 66, 7948 BT Nijeveen. 0522-259308  06-17067004. Tel.spreekuur: wo. en vr. 8.30-9.00 uur.

www.kolderveen.nl

Kolderveen 50, 7948 NK  NIJEVEEN
M 06 54 93 76 21  T 0522 49 13 78  F 0522 49 28 47
E info@loonbedrijf-altena.nl

Uw adres voor:

.  Hout zagen, snoeien en snipperen

.  Stobben frezen

.  Grondverzetwerkzaamheden

.  Aanleg en onderhoud van riolering

.  Oogstwerkzaamheden 

.  Voederwinning

.  Slootonderhoud

.  Mestverwerking

.  Graslandvernieuwing

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


