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37e jaargang nr. 14, 11 juli 2017

De volgende Molen verschijnt op 25 juli 2017.

Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk 

dinsdag 18 juli 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

OPROEP!!

Beste lezers,
Dinsdag 25 juli komt de fiets4daagse langs Camping Kolderkamp. Hier is de laatste stempelpost van deze 
dag. Het zou leuk zijn om hierbij een kleine markt  te organiseren. Daarvoor zijn er mensen nodig die ook 
hier willen staan om hun spullen te verkopen. Ook kinderen die hun rommelmarktspullen willen verkopen, 
zijn van harte welkom! Vanaf 11.00 uur kun je je tafel bij ons neerzetten. 
Als je hiervan gebruik wilt maken, neem dan contact op met Jeanie Schrotenboer, Kolderveen 15, tel. 06-
18572485.

COLLECTANTEN GEZOCHT NATIONAAL MS FONDS

Van 20 t/m 25 november organiseert het Nationaal MS Fonds de landelijke huis-aan-huiscollecte om geld 
in te zamelen voor onderzoek naar de ziekte Multiple Sclerose.
MS is een chronische ziekte van het centrale zenuwstelsel. In Nederland hebben meer dan 17.000 mensen 
MS, en jaarlijks krijgen 800 mensen de diagnose. De eerste ziekteverschijnselen openbaren zich meestal 
tussen het 20e en 40e levensjaar en het is de meest invaliderende ziekte onder jonge mensen in Nederland. 
Veelvoorkomende klachten van MS zijn moeheid, oogklachten, krachtverlies, coördinatiestoornissen, blaas-
problemen en gevoelsstoornissen.
Over de ziekte MS is nog veel onbekend. Onderzoekers weten nog niet waardoor MS veroorzaakt wordt 
en hoe het genezen kan worden. Met de opbrengst van de collecte investeert het Nationaal MS Fonds in 
innovatieve onderzoeken om MS te genezen.

Wil jij dat mensen met MS zich beter voelen door jou? 
Word collectant. Help MS-patiënten. Collecteren is niet moeilijk en kost maar 2 uur van je tijd. En het is 
nog leuk ook.

Kijk op de website www.mscollecte.nl voor meer informatie en meld je snel aan. Samen staan we sterker 
tegen MS!

05 22 49 20 19
06 50 20 40 08

Als u kiest voor vakmanschap!

Lute Bijker Bouw

lutebijkerbouw@live.nl
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OPEN BOERDERIJENDAG RUINERWOLD OP ZATERDAG 29 JULI 2017

Het ene jaar lukt het vlot om een aantal bedrijven te vinden die mee willen doen aan de boerderijendag, 
het andere jaar moeten we wat langer zoeken, maar ook dit jaar is het weer gelukt.
We hebben een goede mix van nostalgie, up to date en wat men noemt, verwant aan de agrarische sector 
kunnen vinden.
De start is bij de museumboerderij De Karstenhoeve Ruinerwold, Dr. Larijweg 21, maar het is ook mogelijk 
om op elk willekeurig deelnemend bedrijf te starten.
Het is dit jaar een fietsroute van ongeveer 33 km, maar er is een alternatieve autoroute.
Waar nodig zal de route bepijld zijn.
Er is een programmaboekje met de routebeschrijving.
Op de bedrijven zullen diverse toeleveranciers en andere relaties een stand inrichten.
Bij hen kunt u terecht voor informatie over goederen en diensten die zij aan de verschillende bedrijven 
leveren.
Deze boerderijendag wordt georganiseerd door: Commissie Boerderijendag, Vrouwen van Nu, LTO-Noord.

LAATSTE KEER MEDISCH ZWEMMEN IN NIJEVEEN

Na ruim twintig jaar stopt het medisch zwemmen in Nijeveen, dat werd verzorgd door Fysiotherapiepraktijk 
’t Oevertje. Vandaag trainden de dames voor de laatste keer onder leiding van Petra Hasper.
Toen Rypke Postma en Petra Hasper in 1998 de fysiotherapiepraktijk van Mieke Martens in Nijeveen over-
namen had Rypke al een paar jaar medisch zwemmen 
gegeven op de donderdagavond in zwembad De Duker. 
Omdat oefenen in warm water veel voordelen oplevert 
ten opzichte van training op het droge, startte Petra 
ook een groep op de maandagmiddag.
De groep, die in de loop van de jaren regelmatig wis-
selde van samenstelling, kent ook een paar fanatieke 
dames die er vanaf het begin bij zijn geweest. Nu het 
zwembad in Nijeveen sluit stopt ook deze groep en zal 
de dames een andere mogelijkheid geboden worden 
om sportief  en verantwoord bezig te zijn. Want soepel 
en fit dat willen ze blijven!

GROEP 7 GAARLANDTSCHOOL IN LANG LEVE DE MUZIEK SHOW! 

Maandag kreeg groep 7 van OBS Commissaris Gaarlandt te horen dat ze door zijn naar het TV-programma 
Lang Leve de Muziek Show! Op 20 juni deden ze daarvoor auditie in Sneek. Ze zongen het lied ‘Mijn tante 
d’r bloes’ en speelden er een bluesschema bij. Ze zijn één van de drie groepen die uitgekozen zijn voor de 
provincie Drenthe. In de Lang Leve de Muziek Show, gepresenteerd door Buddy Vedder en Romy Monteiro, 
draait alles om muziek. Een gezellig familieprogramma dat vanaf 23 september op zaterdagavond wordt 
uitgezonden. Tijdens deze Show zal groep 7 de muzikale strijd aangaan met de twee andere scholen uit 
Drenthe. De opname zal plaatsvinden op 16 oktober in Almere. Voor deze opname wordt een muzikale 

vlog gemaakt van de muzikale act van de au-
ditie. Daarvoor komt een populaire YouTuber 
op school. Dit filmpje is te zien tijdens de Lang 
Leve de Muziek Show en er worden ook al-
lerlei spelletjes en quizzen gedaan. Allemaal 
in het teken van de muziek. De winnaar mag 
optreden tijdens het Kerst Muziekgala in Ahoy 
voor niemand minder dan Koningin Máxima in 
het grootste schoolorkest van Nederland. De 
leerkrachten zijn super trots op de prestatie 
van de kinderen en de kinderen verheugen 
zich er enorm op om aan het TV-programma  
mee te mogen doen.
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info@andrehopman.nl
06 54 32 64 05

Energieweg 3, Nijeveen
www.andrehopman.nl

Creëer,

en geniet!
profiteer

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

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

Het verdriet, gemis en de lege plek zal blijven.
Maar uw blijk van medeleven in welke 
vorm dan ook tijdens zijn ziekte en na het 
overlijden van

Jaap Tuut

heeft ons bewust gemaakt dat hij er 
niet alleen voor ons was, maar dat hij 
ook voor vele anderen wat betekende. 
Het was voor ons een grote steun en 
zal in dankbare herinnering blijven.

Alie Tuut-Oort
Dirk Jan en Annet
Roelien
en kleinkinderen

Kolderveen, juli 2017
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Noordeinde 20
7941 AT  Meppel
06 - 132 641 52
info@wenne-merkkleding.nl

Openingstijden:
di. t/m vr. : 10.00 - 16.00 uur
zaterdag : 13.00 - 16.00 uur

Ook voor volledige voetverzorging bij u thuis!

Tel. 06 543 720 73

Medisch pedicure

WELZIJN OUDEREN NIJEVEEN INTRODUCEERT DUOFIETS

Dankzij een bijdrage van het gemeentelijk aanjaagfonds en de provinciale dorpsregeling 2017 kan 
welzijn ouderen Nijeveen overgaan tot de aanschaf van een duofiets met elektrische ondersteuning. 
Deze fiets is bestemd voor jongeren en ouderen in Nijeveen die om welke reden dan ook niet meer 
alleen kunnen fietsen. Wij zijn de dorpsvereniging dank verschuldigd die onze aanvraag heeft onder-
steund. Inmiddels is de fiets al besteld maar heeft een levertijd van enkele weken. Zodra de fiets is 
afgeleverd zullen wij u daarvan op de hoogte brengen via de Molen. Dan krijgt u nadere informatie 
over de plaats waar de fiets is gestald, bij wie u terecht kunt om te huren en onder welke voorwaarden.                                                                                                                                     
We hopen eind augustus met het project te kunnen starten. Bent u bereid om af en toe als ’hoofdrijder’ te 
gaan fietsen, wilt u zich dan aanmelden bij de secretaris Lammie van Essen, telefoon 491628.  Graag, we 
hebben uw hulp nodig.

Dr. Van den Berg en mevrouw zoeken 
op korte termijn een

flinke zelfstandige hulp
in de huishouding 

op de Bovenboer.

Bellen ’s avonds tot 10.00 uur, tel. 490480

Schuurmansweg 6
7948 NM  Nijeveen
Tel. 0522 - 49 13 54
Mob. 06 - 54 39 35 06

• Timmerwerk
• Nieuwbouw - Verbouw
• Onderhoudswerk - Renovatie
• Verkoop van bouwmaterialen

www.pietbouwknegt .n l

I.v.m. vakantie zijn wij 

gesloten 

van dinsdag 8 augustus t/m 
zaterdag 19 augustus 2017.

Dinsdag 22 augustus
staan wij weer voor u klaar!
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Autobedrijf Matter Meppel 
uw Renault- en Dacia dealer 

voor 
Meppel, Steenwijk, Staphorst e.o. 

Tot ziens in onze showroom! 

RENAULT 

Autobedrijf Matter Meppel BV 
Blankenstein 500 7943 PA MEPPEL 
Tel: 0522 - 253 292 
mattermeppel.nl 

We willen iedereen bedanken  
die Dinsdag 20 juni op de braderie  

zo enthousiast heeft gejuicht en geklapt voor de kraam.  
Omdat we voor de  40ste keer achtereen op de braderie stonden.  

En de Handelsvereniging bedankt voor de mooie taart.  
Erg leuk. 

Strijker Brood & Banket 

We willen iedereen bedanken
die dinsdag 20 juni op de braderie

zo enthousiast heeft gejuicht en geklapt voor 
de kraam, omdat we voor de 40ste keer 

achtereen op de braderie stonden.
En de Handelsvereniging bedankt 

voor de mooie taart.
Erg leuk.

WEET U NOG?

Psst ….
Dit is een geheimpje dat iedereen mag weten, behalve Piet Speelman en Roelof Moes.

Dit was de vraag in de Molen van 20 december 2016 waarin wij u (inwoners van 
Nijeveen) vroegen om een bijdrage te leveren voor het herinneringsboek voor onze 
dorpsdokters Piet Speelman en Roelof Moes. 
U hebt geweldig gereageerd en er is, vooral ook dankzij de creatieve inbreng van  
Drukkerij Kleen, een prachtig boek ontstaan.

Tijdens de receptie op vrijdag 30 juni is dit boek aan beide dokters aangeboden en 
ik weet dat zij heel blij zijn met dit originele en unieke geschenk. 

Maar er was meer! Met medewerking van het bestuur van de 
gemeente Meppel zal de rotonde bij de Schalle binnenkort 
een officiële naam krijgen, nl. de: Dorpsdoktersrotonde

Graag bedank ik ook de cabaretgroep Wakker Nijeveen die speciaal voor deze gelegenheid een act heeft 
geschreven en gespeeld. In “De wachtkamer van Kolderveen 4” brachten zij op de hun bekende wijze de 
relatie tussen de beide dokters en hun patiënten in beeld.

Piet Speelman en Roelof Moes hebben mij verzekerd dat zij hebben genoten van dit afscheid en van de 
hartverwarmende manier waarop het dorp blijk heeft gegeven van de waardering voor hun manier van 
werken.

Christo Kok
Voorzitter Dorpsvereniging Nijeveen

Dorpsdokters
Nijeveen
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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

www.loonbedr i j fb i jker.n l

Het GELUID 
Het opkloppen van  

oliebollenbeslag in een 
mixer. 

Het GELUID 
Het opkloppen van  

oliebollenbeslag in een 
mixer. 

De winnaar 
van ‘Raad het 
geluid’ op de 
braderie is 
geworden

Lianne 
Mennik

Het geluid
Het opkloppen 
van oliebollen-
beslag in een mixer
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De uitkomst van de test kan in een persoonlijk gesprek 
VRIJBLIJVEND EN KOSTELOOS  worden besproken bij 
Notaris Lever in Meppel. 

Doe de TestamentTest

Uw testament up to date?

‘MET UW ERFENIS KUNT U ANDEREN WEER TOEKOMST GEVEN’
Lever Netwerk Notarissen | Zuideinde 53, Meppel 
(0522) 25 27 21 | info@lever.nl | www.lever.nl 

SLOTTOERNOOI BADMINTONCIRCUIT 2017

Op zaterdag 17 juni deden zes spelers van BV Nijeveen mee aan het slottoernooi in Sporthal Kortezwaag 
in Gorredijk. Voor het slottoernooi worden spelers uitgenodigd die in de ranglijst van de DPC-toernooien 
bij de beste acht spelers zijn geëindigd. Er wordt alleen gespeeld in het 
enkelspel.
We zagen weer een groot aantal spannende wedstrijden. Helaas werd 
niet altijd gewonnen, maar er mochten toch weer wat prijzen worden 
meegenomen naar Nijeveen.
Prijswinnaars waren: Eline Scheffers 1e prijs  U17 meisjes. Jarne Ooster-
brug 1e prijs U15 jongens en 2e prijs U17 jongens. Tessah Vos 2e prijs 
U15 meisjes. Benjamin van den Akker 2e prijs U13 jongens. 
Allen van harte gefeliciteerd met het behaalde resultaat, een mooie 
afsluiting van het badmintonseizoen!

Clubkampioenschappen seizoen 2016/2017
Het badminton seizoen is afgesloten met de clubkampioenschappen. Verdeeld over 2 avonden werden de 
wedstrijden gespeeld. Begin juni waren de laatste wedstrijden en er werd flink gestreden! 
De uitslagen:
Pupillen: 1e prijs Nienke van Gasteren; 2e prijs Emma Stoof.
Aspiranten: 1e prijs Alinda Kroeze; 2e prijs Laura Klok.
Junioren jongens: 1e prijs Jarne Oostenbrug; 2e prijs Sander Busscher.
Junioren meisjes: 1e prijs Eline Scheffer; 2e prijs Maaike Agtersmit.

Tijdens de laatste avond werd tevens bekend gemaakt wie de winnaar van de “Han 
van Room wisselbeker” is geworden. Deze prijs krijgen die spelers die het gehele 
seizoen de meeste punten heeft verzameld door middel van het spelen van toer-
nooien, resultaten van toernooien en de klasse waarin gespeeld wordt. 
Het was dit jaar een nek aan nek race tussen Maaike Agtersmit en Eline Scheffer. 
Met 3 punten verschil heeft Maaike wederom de wisselbeker gewonnen. Dat is al 
voor de tweede keer, een prachtige prestatie. Uiteraard werd de beker door, onze 
oud-trainer, Han van Room zelf uitgereikt. 
Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd.
 

WIST U DAT...

... het servicepunt is gesloten van 8 aug t/m 24 aug i.v.m de zomersluiting?

...  U de boeken langer mee kunt nemen naar huis? Meld dit even bij onze medewerkers en het wordt voor 
U geregeld!

... wij U een fijne vakantie wensen!
Bibliotheek servicepunt Nijeveen
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KNSB BAAN COMPETITIE INLINE-SKATE SENIOREN

Op woensdagavond 26 juli aanvang 18.00 uur is er een superleuk topsportevenement om naar toe te gaan: 
de 6e van de 8 wedstrijden in de KNSB Baan competitie, op de skeelerbaan in Nijeveen.
Veel bekende namen uit het marathonschaatsen -zowel junioren als senioren- zullen aan de start verschijnen. 
De programma-onderdelen zijn: 
categorie: DJA 1000 meter sprint, puntenkoers categorie: HJA 1000 meter sprint, puntenkoers
categorie: Sen D 1000 meter sprint, puntenkoers categorie: Sen H 1000 meter sprint, puntenkoers.
Entree is gratis.

Noteboomstraat 68  |  7941 XA  Meppel  |   T 0522 255449  

drukkerij@kleen.nl  |  www.kleen.nlOntwerp | Druk | Print | Reclame
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Kiest u voor duurzaamheid? 
Laat dan uw logo borduren
Voor zowel zakelijk als particulier borduurwerk kunt u bij ons terecht.

Voor bedrijven en verenigingen borduren wij logo’s op bedrijfskleding, sportkleding, handdoeken etc.

Voorbeelden van particulier borduurwerk zijn: handdoeken, t-shirts, truien en babyartikelen, 

zoals badcapes, slabbetjes, badjasjes en knuffels.
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Agenda
  7-16 juli Tennis Europe Intern. jeugdtennistoernooi - MLTC Meppel
11 juli De Molen nr. 14
22 juli-15 aug. Beau-nette gesloten
25 juli De Molen nr. 15 - laatste Molen voor de zomerstop
26 juli KNSB Baan Competitie inline-skate senioren - skeelerbaan Nijeveen - aanvang 18:00 uur
29 juli Open Boerderijendag - start De Karstenhoeve, Ruinerwold
31 juli t/m 19 aug. Strijker Brood & Banket gesloten i.v.m. vakantie
  5 aug.  Open Atelier Hillie Knol - J. Nijmeijerlaan 8, 7948 CB Nijeveen - 11.00-17.00 uur. Mogelijk-

heid om tegen vergoeding en onder begeleiding te komen schilderen 
  5-19 aug. Ramona's Hairfashion gesloten i.v.m. vakantie
  6 aug. Open Atelier Hillie Knol - 11.00-17.00 uur 
  8-19 aug. Kapsalon Berta gesloten i.v.m. vakantie 
  8-24 aug. Bibliotheek gesloten
  2 sept.  Open Atelier Hillie Knol - J. Nijmeijerlaan 8, 7948 CB Nijeveen - 11.00-17.00 uur. Mogelijk-

heid om tegen vergoeding te komen schilderen in het atelier. 
  3 sept. Open Atelier Hillie Knol - 11.00-17.00 uur
  5 sept. De Molen nr. 16
  5 sept. Zonnedagtocht
  9 sept. Izakje de Vries wandeltocht - start vanaf De Schalle - tussen 9.00 en 10.30 uur
  9-10 sept. Voetbalkamp SVN ’69 te Nijeveen voor de C-, D-, E- en F-teams
14 sept. Vrouwen van Nu; Drentse wandeldag - Ontvangst tussen 9.30-10.30 bij De Schalle

Elke dinsdag Koersbal - De Schalle - 13.30 uur
 Klaverjassen en jokeren, georganiseerd door Welzijn Ouderen - biljartzaal De Schalle
Elke 1e en 3e dinsdag Inloop tablethulp in de Schalle tussen 15.00 uur en 16.30 uur.
Elke woensdag 55+gymnastiek - Dorpshuis De Schalle - 10.30-11.15 uur
Elke vrijdag  wordt er door Tonegido gezongen in het gebouwtje bij de kerk in Nijeveen - 13.30 uur

De vaste activiteiten van Stichting Welzijn Ouderen vinden plaats van september t/m april.

Gezamenlijk meer dan 
75 jaar ervaring in uitvaarten. 

0522-281878 
DAG EN NACHT BEREIKBAAR 

WASSINK 
Uitvaartverzorging -- -, 

De uitvaartverzorger voor Meppel en omstreken 

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

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.
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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

Marktstraat 4a
7941 KR  Meppel

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

Jeannet Botter

DE MOLENDE MOLEN

CURSUS DRENTSE TAAL EN CULTUUR IN NIJEVEEN

Het Huus van de Taol organiseert in samenwerking met de vrijwilligers in de gemeente Meppel op de vrij-
dagmiddag in oktober en november 2017 een zogeheten Drenthecursus, een cursus van acht middagen 
over de Drentse taal, cultuur en geschiedenis. De cursus kost slechts 65 euro en dat is inclusief 10 euro 
zaalhuur en cursusboek.

Om de inwoners van Meppel en Nijeveen en omgeving kennis te laten maken met de Drentse taol organi-
seren wij in oktober-november 2017 een Drenthecursus over de taal, cultuur en geschiedenis van Drenthe 
en Meppel, Nijeveen en omgeving. Deze cursus is interessant voor zowel echte Drenten als nieuwkomers 
in de provincie.
Onderwerpen die aan de orde komen zijn vanzelfsprekend de Drentse taal in al haar facetten zoals woor-
denschat, uitspraak en grammatica, maar er hoeven geen saaie rijtjes woorden of vervoegingen geleerd te 
worden. Aan de Drentse literatuur en muziek  wordt ook aandacht besteed. 
Er is nog plaats voor enkele deelnemers. Aanmelden voor de cursus kan via telefoonnummer 0593-371010 
of via e-mail: info@huusvandetaol.nl. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met het Huus 
van de Taol.

EHBO-VERENIGING, AFDELING NIJEVEEN

Ook dit jaar waren we weer met een kraam aanwezig op de jaarmarkt.
Naast de gebruikelijke verloting kon men raden naar het aantal meters verband in de pot op de kraam. De 
meningen liepen hierbij nogal uiteen. Er werd geraden tussen 33 en 131 meter. De juiste lengte was 53,5 
meter. Marijke Postma zat met 56 meter het dichtst in de buurt  en won de verbanddoos. Het verbandtasje 
ging naar Jan Knol met 57 meter en de tekentang naar Geerije Hoekman met 49 meter. Alle drie van harte 
gefeliciteerd!
Voor de kinderen was er een kleurplaat. Jammer genoeg werden er slechts vier weer ingeleverd.
De prijs ging naar Jennifer Hoorn.
Al met al een gezellige, geslaagde dag.
Helaas liep het niet storm met opgave’s voor een basiscursus Eerste Hulp, maar je kunt je alsnog melden 
bij Femmie Nijmeijer, secretaresse, telefoon 0522- 491463 of Henk Wiltinge, penningmeester, telefoon 
0522- 491881.
Natuurlijk kun je ook bij ons je herhalingslessen volgen (dinsdagavond of een hele zaterdag)
We verwelkomen je graag!

De volgende Molen is de laatste voor de zomerstop.

De eerste Molen na de zomerstop verschijnt op 5 september 2017.
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RIJKEBOER
Marktslager

op woensdagmorgen en -middag 
en vrijdagmiddag

8.00 tot 12.30 uur en 14.30 tot 17.30 uur.

Schnitzels gepaneerd 500 gram 498

Spare ribs 
3 smaken gebraden 450 gram 498

Schouderkarbonade  
500 gram 3,98 kilo 598

Uw barbecue bestellen kan nu online 
op onze webshop 

www.slagerijrijkeboer.nl

Combitopper
4 saucijzen en 500 gr hoh 
 samen 598

Barbecueworst 
2 smaken 5 stuks 398Meppel

De Putstoel 2

info@kisjes-slijterijen.nl 

kisjes-slijterijen.nl

proef, 
geniet & 
beleef

 

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

Verzekeringen, hypotheken, pensioenen!

Onduidelijk, onoverzichtelijk, prijzig, vragen? 

Bel of mail ons. 
Misschien wel uw beste besluit dit jaar.

Kwaliteit is soms dichterbij dan u denkt!
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Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Ontwerp en opmaak

Digitaal en XXL printen

Fullcolour drukwerk

Huisstijl drukwerk

Gepersonaliseerd drukwerk

Textieldruk en Borduren

Belettering

Websites

Noteboomstraat 68

7941 XA Meppel

T 0522 255 449

E drukkerij@kleen.nl www.kleen.nl

DE MOLENDE MOLEN

HISTORISCHE VERENIGING NIJEVEEN OP DE BRADERIE OP 20 JUNI 2017

Gedurende de hele feestweek hadden we overwegend fantastisch weer. Op de dinsdag hebben veel mensen 
de gelegenheid gepakt om, groepsgewijs, de braderie te bezoeken.
Zoals ieder jaar was het een gezellige drukte bij de kraam van de Historische Vereniging.
De blikvanger was een groot bord met daarop kruispunten in Nijeveen. Bijna niemand kon de verleiding 
weerstaan om te kijken wat het voorstelde, om vervolgens het aangereikte antwoordformulier in te vul-
len. In de meeste gevallen werden de deelnemers bijgestaan door de rest van het gezelschap waarmee ze 
over de braderie trokken.
Dit alles had tot resultaat, dat we niet zoveel ingevulde formulieren hadden als vorig jaar.
Resultaat was ook dat er meer goede inzendingen bijzaten, namelijk 15 van de 69, dat is 21%
(Vorig jaar 1 uit 122, dat is 0.8%). Het toont maar weer aan, dat een gemeenschappelijke inspanning een 
beter resultaat oplevert.
De quiz was, net als voorgaande jaren, bedacht door Willy Manden. En ook nu was de quiz niet in een 
paar tellen op te lossen. Sommige groepen waren, al discussiërend, wel een kwartier bezig voordat het 
formulier kon worden ingeleverd.
Zoals gezegd waren er 15 goede inzendingen.
Uit deze 15 werd geloot en de prijzen werden als volgt verdeeld.
1. Wendy en Agnes Duker, Nijeveense Bovenboer 9, Nijeveen
2. Nanda Knol, Schuurmansweg 1, Nijeveen
3. Jaap Kooiker, Dorpsstraat 33, Nijeveen
Allen van harte gefeliciteerd. 
Voor iedereen die niet alles goed had zal de uitslag gepubliceerd worden op onze website en in de volgende 
Diekpraot, die in september zal verschijnen.

Over de prijzen hoorde ik nog vragen: wat is de prijs dan? Is het niet raar dat de prijzen pas worden vast-
gesteld nadat de winnaars bekend zijn? Ja, misschien wel. Maar aangezien er geen wedstrijdreglement is, 
is het niet tegen de regels. Ik heb ook niemand horen vragen wat het kost om mee te kunnen doen. De 
winnaars hebben hun prijs inmiddels ontvangen. Ik hoop dat ze er blij mee zijn.
De quiz was natuurlijk niet het enige wat we te bieden hadden. Het was wel de manier om de aandacht 
van de voorbijgangers te trekken en vervolgens de kans te krijgen om hen te vertellen over de vereniging. 
Hierdoor konden we dit jaar 5 nieuwe leden inschrijven.
We zijn blij dat we weer op ‘ons plekje’ voor de woning van de familie Tissingh konden staan. Hierdoor 
konden we ook nu weer genieten van de uitstekende catering van Jansje Tissingh.
Tot slot: Hartelijk Dank aan alle bezoekers en belangstellenden en tot ziens bij een andere gelegenheid!

www.facebook/demolen.nijeveen

Volg De Molen op Facebook

Schoonheidsinstituut                                   IPL ontharing 
Acne behandelingen               Elektrisch ontharen 
Massages         Huidverbetering 
Zonnestudio                   Bijouterie 
 
 

 
 

 
 

Jeannette Bouwknegt 
Dorpsstraat 16, Nijeveen  

0522 – 49 23 15  ~  06 – 2315 7871 
www.beau-nette.nl ~  info@beau-nette.nl   

Schoonheidsinstituut                                   IPL ontharing 
Acne behandelingen               Elektrisch ontharen 
Massages         Huidverbetering 
Zonnestudio                   Bijouterie 
 
 

 
 

 
 

Jeannette Bouwknegt 
Dorpsstraat 16, Nijeveen  

0522 – 49 23 15  ~  06 – 2315 7871 
www.beau-nette.nl ~  info@beau-nette.nl   
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Woldstraat 40
7941 LK Meppel 

Salon99 Skin Care
T 0522 853809 

info@salon99.nl 
www.salon99.nl 

Facials 
Manicure 
Pedicure 
Massage 

Visagie 
Laserontharing

Waxen 
Harsen

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

Openingstijden:
di-do   9.00-18.00 uur
vr   9.00-18.00 uur
 19.00-21.00 uur
za   8.00-12.00 uur

Wilhelminastraat 10
7948 AR  Nijeveen
Tel. 0522 47 52 01
Tel. 06 207 99 440

Ramona’s 
Hairfashion

Knippen
Dames 1300

Heren 1200

Knippen 
met en zonder 
afspraak

Ook voor:

Epileren
(Met touwtje)
Wenkbrauwen 800

Bovenlip 300

Hele gezicht 1400

Wenkbrauwen 
verven 500

I.v.m vakantie zijn wij gesloten 
van 5 t/m 19 augustus.

Dorpsstraat 13
7948 BL  Nijeveen
Tel. 0522 - 491208
h.strijker@online.nl

Vakantie!!
Week 31-32-33

van maandag 31 juli 
t/m zaterdag 19 augustus

Maandag 21 augustus 
is de winkel weer open!
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Nijverheidsweg 10
7948 NE  Nijeveen

T 0522 49 26 80
F 0522 49 26 74

info@kroesnijeveen.nl
www.kroesnijeveen.nl

MAAR LIEFST 123 PUPILLEN AAN START NATIONAAL PUPILLENTOERNOOI INLINE-SKATE

Maar liefst 123 pupillen streden zaterdag 1 juli in Nijeveen om de officieuze Nationale titels inline skaten. 
Het weer was af en toe druilerig, maar dat weerhield de jonge skeeleraars niet om spectaculaire wedstrij-
den te laten zien!

Bij de pupillen 1 pakte Emma Glastra uit Meppel een 
zilveren plak op de 1000 meter. Op de puntenkoers 
werd Emma vierde en op de sprintafstand eindigde ze 
als zevende. Trainingsmaatje Dinly Koster uit Havelte, 
vorige week nog tweede tijdens het internationale 
weekend in Haulewijk/Wolvega, moest tijdens dit 
toernooi genoegen nemen met vijfde plaats op de 
sprintafstand als beste uitslag. Beide meiden zijn lid 
van de skeelerclub in Nijeveen en sinds dit jaar trainen 
ze ook bij de selectie Groningen/Drenthe.  

Bij de jongere categorieën waren er geen prijzen 
per afstand, maar werden de medailles aan het eind 
van de dag verdeeld na een klassement over drie 

afstanden. Bij de pupillen 2 leverde dit een prachtige eerste plaats op voor Caitlin de Groot. De talentvolle 
rijdster uit Meppel won twee van de drie afstanden. Ook was er winst voor Jesper Schmitz uit Nijeveen. 
Hij wist in zijn categorie pupillen 3 alle wedstrijden te winnen. In de jongste categorie, pupillen 4, was er 
winst voor Esther Drost uit Ruinerwold.

Skeelerclub Nijeveen kijkt terug op een zeer geslaagd toernooi. De organisatie verliep goed dankzij de inzet 
van de vrijwilligers. Het bestuur is trots op alle rijders van de club die meededen en prachtige wedstrijden 
lieten zien." 
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GLASVEZEL IN HET BUITENGEBIED VAN NIJEVEEN? NU OF NOOIT! 

De ontwikkelingen in het bedrijfsleven, het onderwijs en de zorg vragen in toenemende om een goede 
digitale bereikbaarheid. Een snel glasvezelnetwerk is hierbij van groot belang om niet achterop te raken. 
In veel van onze buurgemeenten in Drenthe en Overijssel worden op dit moment glasvezelprojecten gere-
aliseerd. Het buitengebied van Nijeveen kan en mag niet achterblijven. 

Waarom glasvezel?
Steeds meer onderwijs vindt plaats in een digitale lesomgeving. Om online de lessen te kunnen volgen 
is een stabiel internet van belang. Ook ondernemers regelen steeds meer zaken digitaal. Een snelle en 
veilige back-up van gegevens vraagt een snel internet. Dit geldt ook voor agrarische bedrijven die met de 
opkomst van sensoren en melkrobots veel meer data moeten versturen. Bewaking gaat vaker via internet 
om beelden razendsnel door te kunnen sturen. In de zorg worden dagelijkse metingen op afstand gedaan. 
De apparatuur die hiermee gemoeid is, vraagt om een stabiele internetverbinding. Bovendien heeft de 
beschikbaarheid van een snel internet een positieve invloed op de waarde van uw woning. 
Misschien hebben al deze zaken op dit moment nog niet direct betrekking op u. Toch vragen wij u om na 
te denken over uw toekomst en dat van het buitengebied. De ontwikkelingen gaan razendsnel. Een snel, 
stabiel en veilig internet is daarom van groot belang. Doe mee! 

Zeg ook ‘JA’ tegen glasvezel
Inmiddels hebben meer dan 200 inwoners van het buitengebied aangegeven dat zij de aanleg van een 
glasvezelnetwerk belangrijk vinden en de intentieverklaring ondertekend. Een prachtig resultaat! 
Of aanleg in het buitengebied rendabel kan worden gemaakt is afhankelijk van het aantal aansluitingen dat 
uiteindelijk gerealiseerd wordt. De inschatting is dat er met zo’n 350 handtekeningen er een serieus aanbod 
wordt gedaan. Er zijn daarom nog een aantal intentieverklaringen nodig. Doet u mee? Het is nu of nooit! 
Teken hiervoor de intentieverklaring op www.glasvezelnijeveen.nl/JA. Hier vindt u ook alle actuele infor-
matie. De intentieverklaring staat op de facebookpagina ‘Nijeveen buitengewoon op glas’ of vraag het 
formulier aan bij een van de leden van de werkgroep. 

Nijeveen buitengewoon op glas
De Dorpsvereniging Nijeveen en de Handelsvereniging Nijeveen hebben de handen ineengeslagen om in 
het buitengebied van de gemeente Meppel een glasvezelnetwerk te realiseren. Het project wordt onder-
steund door LTO-Zuidwest Drenthe en ICC Parkmanagement Meppel. 

Werkgroep
Casper Veen, Wim de Kleuver, Jacob Bakker, Marco Engel, Koop de Grouw, Jos Hagedoorn, Dirk Jan Tuut 
en Tineke Knorren 

TENNIS EUROPE - INTERNATIONAAL JEUGD TENNISTOERNOOI  2017

Van 7 t/m 16 juli organiseert de tennisvereniging MLTC te Meppel een groot internationaal toernooi voor 
jeugd van 12 t/m 14 jaar uit alle delen van de wereld. De toppers uit alle werelddelen komen met hun 
coaches en begeleiders naar Meppel voor de MEPPEL STORKS CUP.

 Voor de 16e keer wordt dit toernooi georganiseerd door Tennis Europe in samenwerking met de KNLTB. De 
tennisvereniging MLTC stelt gedurende die dagen de banen ter beschikking. Dit jaar is ook MeppelActief; 
op de dinsdagmiddag zijn kinderen van de basisschool aanwezig om kennis te laten maken met de jeugd-
toppers uit alle werelddelen en zelf ook bezig te zijn met leuke spel- en tennisopdrachten. De commissie 
heeft er in de voorbereiding alles aan gedaan om het toernooi weer goed te laten verlopen en samen met 
de hoofdscheidsrechter en 4 toezichthouders hopen we weer fantastische wedstrijden te zien. 

Deelnemende landen voor het toernooi zijn o.a. Argentinie, Amerika, Nieuw-Zeeland, Rusland, Japan en 
vele Europese en Oost-Europese landen. Het is jeugd die, samen met coaches en begeleiding, in de toe-
komst probeert om de absolute top te bereiken in de tenniswereld. Bij dit toernooi zijn alleen punten te 
halen voor verdere toekomst bij toptennis. Ook de KNLTB zorgt ervoor dat in Meppel de beste spelers en 
speelsters van Nederland aanwezig zullen zijn. Toppers uit het verleden voor Nederland waren Kiki Bertens 
en Rachel Hoogenkamp. De toegang is gratis op het tennispark Koedijkslanden. Voor informatie kunt u 
terecht bij Adri van der Meulen, toernooidirecteur Meppel Storks Cup (0620968512)
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WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN
15/16 juli Dokter Nijstad-Moes
22/23 juli Dokter Lucas

Dorpsstraat 149

7948 BP NIJEVEEN 

Tel: 0522 492967 

of 06 53 961 998

Voor:

• Nieuwbouw

• Reparatie

• Onderhoud

• Alg- & mosbestrijding

• Aanbrengen schroefdakplaten

www.rietdekkersbedrijfrenebouwknegt.nl

Dienstdoende huisarts: 0522 - 49 12 24

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

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

KLEINE NODENDIENST, 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 uur
Tel. 06 47 57 64 67 E-mail: info@bibliotheeknijeveen.nl 

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

www.kolderveen.nl

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

Uw adres voor:

.  Hout zagen, snoeien en snipperen

.  Stobben frezen

.  Grondverzetwerkzaamheden

.  Aanleg en onderhoud van riolering

.  Oogstwerkzaamheden 

.  Voederwinning

.  Slootonderhoud

.  Mestverwerking

.  Graslandvernieuwing

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


