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telefoon 0522 255 449

De volgende Molen verschijnt op 9 januari 2018.
Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk
dinsdag 2 januari e-mailen naar:
demolen@kleen.nl

www.kleen.nl

of inleveren bij / sturen naar Drukkerij Kleen
Noteboomstraat 68, 7941 XA Meppel
(Anonieme kopij kan geweigerd worden.)
Klachten bezorging: 0522 - 85 85 80

OLIEBOLLENVERCOOP MUZIEKVERENIGING EUPHONIA 30 DECEMEBER
Zondag 31 december is het dan zover, terwijl u nadenkt hoe snel 2017 wel niet is gegaan, bent u uiteraard
al weer aan het denken aan al die (nieuwe) goede voornemens voor 2018. Voordat het echter zover is,
moeten er nog wel wat dingen geregeld worden. Er wordt vuurwerk gekocht, de jeugd is alweer druk bezig
met het klaarmaken van de Carbidbussen en de oudejaarsloten zijn in huis gehaald.
Er mist echter nog één ding, want zonder die ene lekkernij is oud en nieuw natuurlijk niet compleet:
OLIEBOLLEN. Muziekvereniging Euphonia zal in samenwerking met de COOP ook dit jaar weer heerlijke
oliebollen verCOOPen voor de COOP in Nijeveen. Ze kosten € 3.50 voor 5 oliebollen en COOPt u er 10, dan
kosten ze nog maar € 6.50, zowel voor de gevulde als de naturel bollen. LET OP: OP=OP, dus zorg dat u er
op tijd bij bent.

FILMMIDDAG STICHTING WELZIJN OUDEREN
In De Schalle wordt op woensdag 20 december om 13.30 uur de film 8 femmes met o.a. Catherine Deneuve
vertoond. Entree € 5,- Inclusief een kop koffie/thee.

KERSTCONCERT TOT ONS GENOEGEN
Op zaterdag 16 december a.s. vindt in de Gereformeerde Kerk in Nijeveen een muzikale kerstavond plaats.
De Christelijk Gemengde Zangvereniging Tot Ons Genoegen organiseert deze avond nu al voor het 31e
achtereenvolgende jaar.
Dit jaar zijn de harpistes Marije Vijselaar en Colet Nierop bij ons te gast. Verder werken deze avond mee
Ruth Pos, piano en Mannes Hofsink, orgel.
T.O.G. zal deze avond onder leiding van Bert Gelderman het kerstoratorium “Een Nieuw Begin” van Johan
Bredewout uitvoeren. Roeleke Hoekman zal de gesproken tekst uit het oratorium lezen.
Voorafgaande aan het oratorium zingt het koor 3 nieuwe liederen, te weten “Wie wil gaan naar Bethlehem”, “Nativity Carol” en “Glory to the newborn King”.
Voor de bezoekers staat er ook weer samenzang op het programma. U kunt het concert gratis bezoeken.
Na afloop wordt er een schaalcollecte gehouden bij de uitgang. Het concert begint om 20.00 uur.
Wij heten u van harte welkom.

Als u kiest voor vakmanschap!

Lute

Bijker Bouw

05 22 49 20 19
06 50 20 40 08

lutebijkerbouw@live.nl
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DE MOLEN
Dorpsstraat 10e Nijeveen | Tel. 0522 - 85 44 00

Openingstijden feestdagen
Snack-Plaza & Brasserie Meuleplein
KERST
Zondag 24 december 11.30 tot 03.00 uur
Maandag 1e Kerstdag 20.00 uur tot 03.00 uur
Dinsdag 2e Kerstdag 11.00 uur tot 03.00 uur
OUD EN NIEUW
Zondag 31 december 11.30 uur tot 20.00 uur
Maandag 1 januari 16.00 uur tot 22.00 uur
Bovenstaande openingstijden gelden voor
zowel de Snack-Plaza als de Brasserie.
Voor de overige dagen gelden de reguliere
openingstijden.
Zie www.meuleplein.nl voor meer informatie.
Ontwerp | Druk | Print | Reclame
Ontwerp en opmaak
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UITSLAG PRIJSVRAAG BIBLIOTHEEK BEKEND!
Tijdens het jubileumfeest van de Schalle op 11 nov jl. werd er door de Bibliotheek
een prijsvraag georganiseerd nl.: “Raad het gewicht van een stapel boeken”. Het
juiste gewicht was 4600 gram!
De prijzen zijn gewonnen door Janneke Venema en Aafke Bouma, zij zaten het
dichtst bij het juiste gewicht. De prijs is een gratis jaarabonnement bij de Bibliotheek! Dames, van harte gefeliciteerd en heel veel plezier ermee!
Nog even een mededeling: Tussen Kerst en Oud en Nieuw is de bibliotheek gesloten!
Voor iedereen alvast fijne feestdagen!
Servicepunt Bibliotheek Nijeveen
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DE MOLEN
VOORLICHTINGSAVOND STREEKBEHEER WOENSDAG 13 DECEMBER
Vooral de erven en aanliggende landschap in en rondom Nijeveen kennen veel landschapselementen die
bijdragen aan de sfeer en de ecologie van de streek. Denk bijvoorbeeld aan bloeiende boomgaarden omgeven door meidoornhagen, de elzensingels, bomenrijen en de voor Nijeveen en omgeving kernmerken
erven. Samen met de Dorpsbelangen Nijeveen zoekt Landschapsbeheer Drenthe grondeigenaren die willen
meedoen aan het gezamenlijke onderhoud van landschapselementen op en rond het erf.
Het is al weer een aantal jaren gelden dat in en om Nijeveen een landschapsproject is uitgevoerd waarbij
een groot aantal grondeigenaren hebben bijgedragen aan aanleg, herstel en onderhoud van kenmerken
Drentse landschapselementen en erven. In het kader van het Project Streekbeheer waarbij bewoners, grondeigenaren en vrijwilligers gezamenlijk werken aan het landschap, zijn er mogelijkheden om structureel
ondersteund te worden bij het reguliere onderhoud. Zo kunnen landschapselementen die gerealiseerd en
opgeknapt via het landschapsproject ook voor de toekomst structureel onderhouden worden en nieuwe
wensen uitgevoerd worden. Hiervoor zijn voor zowel agrariërs als particulieren grondeigenaren regelingen
opengesteld.
Voor agrariërs in Nijeveen en omgeving is de Regeling Agrarisch Landschapsbeheer opengesteld. Agrariërs
met landschapselementen buiten het erf, zoals houtsingels, kleine bospercelen of poelen komen hiervoor in
aanmerking. Er zijn ook mogelijkheden om bloemrijke grasrandranden aan te leggen. Voor elk landschapselement is een pakketomschrijving met randvoorwaarden samengesteld. Mocht men hier gebruik van willen
maken dan krijgt men elk jaar een vergoeding voor zelf of collectief uitvoeren van het onderhoud. Een
contract kan door een boerenverenging afgesloten worden namens een groep agrariërs die mee willen doen.
Voor niet agrariërs die landschapselementen op het erf hebben liggen of daarbuiten, zoals meidoornhagen, boomgaarden, knotbomen, poelen, houtsingel en bomenrijen kunnen gebruik maken van de Stimuleringsregeling Streekbeheer. U komt alleen in aanmerking als het erf in het buitengebied ligt of aan de
buitenrand van het dorp.
Als een groep grondeigenaren/erfeigenaren zich organiseren als groep dan kan men gebruik maken van
de volgende mogelijkheden:
1. Beschikbaar stellen van inheems plant- en zaaigoed
2. Deskundig advies voor onderhoud en inrichting: men ontvangt een beheer- en/of inrichtingsplan
3. Gratis meedoen aan cursussen op gebied van landschapsonderhoud (snoeien fruitbomen, onderhoud
houtwallen en-singels, lezen van het Landschap, heidebeheer e.d.)
Het plant- en zaaigoed wordt aan de groep beschikbaar gesteld. Ook de aanmeldingen voor advies, beheeren inrichtingsplan of cursus lopen via de groep.
Mocht u geïnteresseerd zijn dan bent u van harte welkom op de voorlichtingsavond van woensdagavond 13
december in het dorpshuis De Schalle, Burgemeester Haitsmalaan 28 in Nijeveen. We starten om 20.00 uur
met een kop koffie. Op deze avond vindt uitleg plaats door Landschapsbeheer Drenthe en kunt u vragen
stellen of zich eventueel aanmelden.
Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met projectleider Sibert Hoeksma, Landschapsbeheer Drenthe, tel. 0592-316616 of e-mail s.hoeksma@lbdrenthe.nl.

•
•
•
•
•

Voetreflexologie
Bach Bloesem Remedies
Voedingsadviezen
Pedicurebehandelingen
Kadobonnen

- 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

Voor vergoedingen: zie website

Meer informatie? Ada Beenen, Patrijsweg 9,
7971 DM Havelte, 0521 857003, adabeenen@home.nl
of bekijk onze website, www.balansnatuurgeneeskunde.nl
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“ik durf nu veeeel
meer” jongen 9 jaar

Susanne wenst jullie
een goed
nieuw jaar toe

kindercoachsusanne.nl ikleerlerenmeppel.nl
of bel ons op 06 10720559

De Veurdele 89 Nijeveen

Gezamenlijk meer dan
75 jaar ervaring in uitvaarten.

0522-281878
DAG EN NACHT BEREIKBAAR

WASSINK

Uitvaartverzorging

--

-,

De uitvaartverzorger voor Meppel en omstreken

Zomerdijk 9A 7942 JR Meppel
e-mail: cc.wassink@hetnet.nl www.wassink-uitvaart.nl
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DE MOLEN
HENK JONKER LEGT ZIJN TAKEN ALS VOORZITTER VAN DOS’46 NEER
Henk Jonker stopt als voorzitter van DOS’46. De uitdagingen waar de Nijeveense
korfbalclub voor staat, trekken een te grote wissel op het werk en privéleven
van Jonker. Daarom heeft hij besloten zijn taken als voorzitter neer te leggen.
Henk Jonker wil zich op een andere manier blijven inzetten voor DOS’46.
Bijna twee jaar geleden trad Jonker aan als voorzitter van DOS’46. Vol ambitie
is hij aan de slag gegaan waarbij hij zich ten doel had gesteld een bijdrage te
kunnen leveren aan de stabiliteit van het bestuur en de onderlinge verbinding
met de leden (nog meer) te verbeteren.
Onder zijn voorzitterschap heeft de vereniging op een aantal gebieden flinke
stappen gezet. Zo is het bezoek van het Nederlands team succesvol verlopen,
heeft DOS’46 een toekenning gekregen vanuit het aanjaagbudget van de gemeente Meppel om de veldaccommodatie op te knappen, is er een raamwerk
arbitrage opgesteld en is de onafhankelijke Stichting Airdome Nijeveen opgericht
met als doel om voor alle teams voldoende trainingstijd te realiseren. Ondanks
deze successen zijn er meerdere uitdagingen waar het bestuur nu voor staat. Voor Henk Jonker is dit niet
langer te combineren met zijn werk en privéleven.
Het bestuur heeft besloten om per januari 2018 de procedure voor een nieuwe voorzitter op te starten.

FILM KIJKEN IN DE BIBLIOTHEEK!
Op dinsdag 19 december wordt voor kinderen een film vertoond in de bibliotheek Meppel. Deze voorstelling begint om 15.00 uur. Vooraf aanmelden is gewenst.
De titel van de film mag nog niet worden verklapt, wel mogen we kort vertellen waar de film over gaat:
Een week voor kerst ziet Max een hele grote eland, Moos, door het dak van de schuur vallen. Moos werkt
voor de Kerstman maar is hem kwijtgeraakt! Zal het Max en Moos lukken de Kerstman te vinden en de slee
op tijd weer in de lucht te krijgen?
De film is geschikt voor alle leeftijden. De toegangsprijs is € 2,- per persoon, inclusief limonade en iets lekkers in de pauze. Aanmelden kan via de website www.bibliotheekmeppel.nl

KERSTFEEST IN DE POPPENKAST IN BIBLIOTHEEK MEPPEL
Op zaterdag 16 december (10.00-10.45 uur) is er weer poppentheater in bibliotheek Meppel! Iedere derde
zaterdag van de maand kunnen kinderen vanaf 3 jaar genieten van een interactieve voorstelling.
Op 16 december speelt Poppentheater Valentijn de voorstelling ‘Kerstfeest in de poppenkast’.
Ook in de poppenkast is het kerstfeest.
Koert en Geertje mogen zelf een boom halen uit het bos van boer Bart. Maar wat een vreemd bos! Er
gebeuren daar hele rare dingen...
De toegang tot de voorstelling is € 3,50 per persoon. De voorstelling is ook toegankelijk voor niet-leden
van de bibliotheek!

Bedankt
Ik wil iedereen heel hartelijk bedanken
voor de kaartjes, telefoontjes en alle andere
attenties die ik heb gekregen tijdens mijn
ziekenhuisopname en bij thuiskomst.
Wat fijn te weten dat er zo met je meegeleefd
wordt. Ook namens Gerrit heel erg bedankt.

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

Met vriendelijke groeten, Geesje Schipper

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

w w w. p i e t b o u w k n e g t . n l
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DE MOLEN
STICHTING WELZIJN VOOR OUDEREN
Zoals ieder jaar gebruikelijk organiseren we ook dit jaar een Nieuwjaarsvisite. Tijdens deze vooral gezellige
visite kunnen we elkaar een voorspoedig en gezond jaar wensen.
Deze middag wordt gehouden op woensdag 3 januari 2018 in de Schalle en begint om 13.30 uur.
Eerst zullen Thomasvaer en Pieternel, in dichtvorm, het nieuws van 2017 uit Nijeveen onder de loep nemen.
Dit nieuws is op rijm gezet door mw. Rita de Groot. Wat gebeurde er het afgelopen jaar en weten we het
allemaal nog?
Als ons geheugen weer is opgefrist en de koffie met knieperties op zijn, gaan we ons opmaken voor een
optreden van de Menu Complet, een tweetal ras musici/entertainers, met jarenlange ervaring. Ze hebben
met een mix van luisterliedjes, gezellige meezingers en streektaalmuziek, zo nu en dan afgewisseld met
een voordracht of een sketch, een oor- en oogstrelende show samengesteld.
In de pauze krijgt iedereen dan nog een consumptie met een warm hapje aangeboden.
De kosten voor deze middag zijn € 5,-. We hopen deze middag weer veel 55+ers te mogen begroeten.
Bent u niet in de gelegenheid om zelf naar de Schalle te komen maar wilt u toch graag aanwezig zijn, neem
dan even contact op met een van de bestuursleden, wij zorgen dan voor vervoer.
Stichting Welzijn voor Ouderen is geen vereniging waar u lid van moet zijn, de activiteiten zijn toegankelijk
voor iedereen, soms wordt er een kleine bijdrage in de kosten gevraagd.
Voor de vaste activiteiten welke elke week worden georganiseerd betaalt u een klein bedrag aan contributie.
Lammie van Essen

VOORVERKOOP TONEELVERENIGING “DA COSTA”
Binnenkort start de voorverkoop voor het blijspel in drie bedrijven van: “De gebroeders Kalkoen”.
De kaarten zijn af te halen bij “De Schalle” op 22 januari 2018 van 19.00 tot 20.30 uur en kosten € 7,50 p.p.
Kaarten aan de zaal op de avonden van de uitvoeringen zelf op 2 en 3 februari 2018 kosten € 10,00 p.p.
In voorgaande jaren was het mogelijk om onder meer telefonisch kaarten te reserveren of te bestellen bij de
leden van de vereniging. Dit is met ingang van dit seizoen om organisatorische redenen niet meer mogelijk.
Voor nadere informatie www.toneelver-dacosta.nl.

Ramona’s

Van Beek
Schilderwerken

Hairfashion

Voor al uw schilderwerk
Ons bedrijf kenmerkt zich door
haar goede prijs-kwaliteitverhouding
en staat garant voor
een uitstekende service!

wenst u

Fijne Feestdagen
en een

Klaas van Beek
Scheerweide 35
7948 NX Nijeveen

Goed Uiteinde

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

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

DE MOLEN

Ook in het afgelopen jaar mochten wij veel mensen blij maken
met een woning in ons mooie dorp. Wij wensen onze klanten en

www.oostergetel.nl

|

info@oostergetel.nl

|

0522-259911
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|

7941 BK Meppel
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speciale
aanbiedingen

Dorpsstraat 79A
NIEUW
t:
in ons assortimen

erk
kwaliteits vuurw

Openingstijden voorverkoop: Openingstijden verkoop:
Woensdag 27 december
van 13.00 tot 18.00 uur

- Donderdag 28 december van 09.00 tot 18.00 uur
- Vrijdag 29 december
van 09.00 tot 20.00 uur
- Zaterdag 30 december van 09.00 tot 17.00 uur

LET OP: op zondag 31 december mag er in Nederland en Duitsland geen vuurwerk verkocht worden!

Bestel je vuurwerk alvast online op www.vuurwerknijeveen.nl
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DE MOLEN
Wij wensen iedereen

Schoonheidsinstituut
Acne behandelingen
Massages
Zonnestudio

Prettige Kerstdagen
en een

IPL ontharing
Elektrisch ontharen
Huidverbetering
Bijouterie

Gelukkig Nieuwjaar

Bouwbedrijf
Opdrachtgever
Project

: 743 Bouwbedrijf Heran v.o.f.
: Reclamebord

Datum
Opdrachtnummer
Uitvoering
Ontwerp

:
:
:
:

Versie
Schaal

: 01
:1:9

TIME TO MAKE THE MAGIC HAPPEN

03-12-2009
743B011009
Enkelzijdig voorzien van reclame gedecoreerd in vinyl
Jurjens / JM

HE R AN

Ervaar de Reset Your Skin Gezichtsbehandeling op een
ontspannen manier met maximale huidverbetering!

Voor al uw:
• nieuwbouw • verbouw •
• onderhoud •
• levering bouwmaterialen •

Natuurlijk met IK Skin Perfection; bewuste keus voor
gezondheid en liefde voor de huid.
Je huid verdient het!!

v.o.f.
Bekijk onze website:
www.bouwbedrijfheran.nl
Andries Wagter
Tel. 0521-512322
06-51265084

Als moeder komt, krijgt (schoon)dochter
50% korting op deze behandeling!!!

Herald Hopman
Tel. 0522-491156
06-51757172

Wij hebben ook cadeaubonnen….
Dorpsstraat 16, Nijeveen ~ 0522–492315 / 06-23157871
Website: www.beau-nette.nl ~ E-mail: info@beau-nette.nl

1200 mm x 750 mm

LESSONS AND CAROLS NA 5 JAAR TERUG IN KOLDERVEEN
Het projectkoor Kolderveen heeft dit jaar gekozen voor de Engelse traditie van Lessons and Carols.
PMS kleur
: 165 c
Wie
herinnert
zich niet de overvolle Hervormde kerk in Kolderveen, toen dit koor dit project het voor het
Vinyl kleur
: Avery 910 Dark Orange
RAL kleur
:eerst
uitvoerde
in 2011?
Dit
jaar
zullen
er
twee uitvoeringen plaatsvinden in de kerk van Kolderveen en wel op: donderdag 21 dePMS kleur
: 314 c
Vinyl kleur en
: Oracal
951 - 553
cember
vrijdag
22 lagune
december. Aanvang 20.30 uur.
RAL kleur
:Het
projectkoor
bestaat dit jaar uit een recordaantal zangers en zangeressen. 11 sopranen, 11 alten, 5 tenoren en maar liefst 9 bassen. Roeleke Hoekman verzorgt de lezingen en Ruth Pos begeleidt het koor op
zowel het koororgel als op het hoofdorgel.
Het geheel staat onder leiding van dirigent Johan Rodenhuis.
Nieuw in het project is de opening, waarin het koor met fakkels in de hand nadrukkelijk het “Toches,
torches” zingt. Geheel volgens de Engelse traditie begeleidt Ruth Pos deze ouverture met zware- en dissonante akkoorden.
Een heel bijzondere opening van een prachtige viering, die ontleend is aan het Engelse “A Festival of Nine
Lessons and Carols”.
De Engelse componist John Joubert schreef deze carol in 1951. Het is een oproep om allemaal naar Bethlehem te gaan.
De negen Bijbellezingen (‘lessons’) die de ruggengraat van de viering vormen gaan terug op de voorMiddeleeuwse liturgie van de vroege Christelijke kerk. De viering waarin deze lezingen omlijst worden
met kerstliederen (‘carols’) wordt sinds 1918 jaarlijks in de King’s College Chapel in Cambridge gehouden
en uitgezonden door de BBC. In de hele wereld wordt deze manier van kerstfeest vieren overgenomen en
nu ook weer in Kolderveen.
Het bijzondere van deze viering is dat alle nadruk valt op de Bijbellezingen en op de verklanking van het
kerstevangelie in de prachtige liederen. Er is geen preek of overdenking, alleen maar beleving en aanbidding.
De prachtige Kolderveense kerk aan het eind van het Thijs van Urklaantje zal sfeervol verlicht zijn.
Men wordt verzocht om tijdig aanwezig te zijn in verband met het te verwachten aantal bezoekers.
De entree is gratis; aan het eind is er een collecte.
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Heeft u een kunstgebit en uw eigen risico
verbruikt dit jaar?
Maak dan voor
30 december een
afspraak voor een
nieuw kunstgebit

Wanneer u in 2017 een nieuw
kunstgebit aanschaft, ontvangt
u ook in 2017 de declaratie.
Dus geen eigen risico in 2018!

GRATIS

beoordeling en
advies voor
een nieuw
kunstgebit

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK
Maak een afspraak via
info@tppkoedijkslanden.nl
of bel 0522 - 474 877
●

Koedijkslanden

MEPPEL: Rembrandtlaan 35 - T. 0522 - 474 877
DEDEMSVAART: Latyrusstraat 14 - T. 0523 - 614 274

gebitsreparatie snelservice ● vervaardiging in eigen laboratorium ● geen wachtlijst ● avondbehandeling op afspraak mogelijk

ALZHEIMERCAFE MEPPEL - WOENSDAG 20 DECEMBER
Meer welbevinden met muziek en bewegen
Het laatste Alzheimer café van 2017 staat in het teken van muziek en beweging bij mensen met dementie.
Het doel is om het belang van beiden onder de aandacht te brengen.
Kennis en praktische handvaten worden aangereikt.
Yeşim Saltik en Emma Jung, beiden werkzaam als muziektherapeut, zullen deze avond verzorgen
Thema’s voor het eerste kwartaal van 2018;
17 januari
24 uur leven met dementie
21 februari
Vergeetachtigheid / Dementie
21 maart
Dementie: Heb ik zelf de regie
Waar? Cultureel Centrum De Plataan, Vledderstraat 3, Meppel, tel. 085-2731412. U kunt ook naar binnen
aan de Marktstraat 27 (zijde bibliotheek)
Hoe laat? Het café is open vanaf 19.30 uur, het programma begint om 20.00 uur en duurt tot 21.30 uur.
De toegang is gratis.
Organisatie - Het Alzheimercafé Meppel is een samenwerkingsproject van Alzheimer Nederland met Vrijwilligers, Stichting Icare, Zorggroep Noorderboog en Welzijn MensenWerk

NIEUWJAARSDUIK OP 1 JANUARI 2018 BIJ IJS- EN SKEELERCLUB
Net als voorgaande jaren vindt op 1 januari weer de inmiddels traditionele
Nieuwjaarsduik plaats bij de IJs- en Skeelerclub. Doe mee of kom in ieder
geval kijken hoe anderen het water trotseren! Het is tevens een prima gelegenheid om elkaar alle goeds voor het Nieuwe Jaar toe te wensen. Het begint
om 14.00 uur en er is chocolademelk, zowel voor de deelnemers als voor de
toeschouwers. Iedereen is van harte welkom!
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HENK BIJKER BOVENBOERLOOP 2017 IN WINTERSE SFEREN
Op zaterdag 2 december gingen voor de dertigste
keer weer honderden atleten van start voor de halve
marathon, 11 km of vier Engelse mijlen.
Het was een prachtig gezicht om de kleurige lopers
te zien rennen tegen de achtergrond van struiken en
bomen, die als gevolg van mist bij -2 graden de hele
dag vol ruige rijp zaten. Ook uit Nijeveen waren weer
veel lopers van de partij. Hieronder de uitslagen.
Uitslagen halve marathon:
Vrouwen:
Corien Jansen 1:31:37
Mannen:
Henk Jonkers 1:34:43
Arjan Pit 1:51:00
Uitslagen 11.4 km:
Vrouwen:
Hannelore van der Spek 44:55
Harriët Speelman 58:38
Willy Lammers 1:00:10
Riëtte Smit 1:01:39
Susanne Diever 1:02:32
Corry Jaspers 1:09:19

Mannen:
Menno Jurjens 46:09
Niels Hogen-Esch 55:28
Jan Knol 56:39
Robert ten Wolde 57:36
Dirk Lodewijk 59:02
Bert Middelbos 1:00:32

Uitslagen vier Engelse mijlen:
Vrouwen:
Harmanne Keijzer 45:56
Mannen:
Rinus Bentum 32:55
Robbert van Hasselt 35:24
Gerrit Hoorn 39:11
Pieter Lubbinge 46:08

TZT86 wil als organisatie alle lopers, medewerkers en sponsoren hartelijk danken voor hun inzet. Alleen
dankzij een gezamenlijke inspanning kunnen dergelijke evenementen georganiseerd worden.

SCHENKINGEN DOEN?

WIJ WENSEN U PRETTIGE FEESTDAGEN EN
EEN GEZOND EN GELUKKIG NIEUWJAAR
T: de Wijk 0522 - 440 473

STOTIJN

notariaat & mediation

Uw notaris in de regio. Waarvan akte...!

altijd scherp!

info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl
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Marktstraat 4a
7941 KR Meppel
Tel. 06-16 932 635
www.birukai.nl

onze merken
Mcgregor | Gaastra | HV Polo
Henri Lloyd | Key west | Para-Mi
Alberto | Haupt | Soccx

Jeannet Botter

sportieve mode voor mannen en vrouwen!
Piet Soerplein 5 | Havelte | zmode.nl

Agenda
12 dec.
12 dec.
13 dec.
13 dec.
14 dec.
16 dec.
16 dec.
16 dec.
16 dec.
16 dec.
16 dec.
17 dec.
17 dec.
17 dec.
19 dec.
19 dec.
20 dec.
20 dec.
20 dec.
20 dec.
21 dec.
24 dec.
29 dec.
30 dec.
30 dec.
1 jan.
3 jan.
10 jan.
13 jan.
13 jan.
20 jan.
22 jan.
24 jan.
27 jan.

De Molen nr. 23 - laatste Molen van 2017
Algemene Ledenvergadering IJs- en Skeelerclub Nijeveen - clubgebouw - 20.00 uur
Kerkcafé, kerststuk maken - Geref. kerk - 19.30 uur
Voorlichtingsavond Streekbeheer - De Schalle - 20.00 uur
Vrouwen van Nu, Kerstavond - de Schalle - 19.30 uur
Poppentheater - Bibliotheek Meppel - 10.00-10.45 uur
Kerstmarkt - Showroom Concordia en Zomerdijk, Meppel - 11.00-16.00 uur
SVN’69 1 - OZC 1 - 14.30 uur
Voorverkoop kaarten Oliebollenconference Wakker Nijeveen - De Schalle - 17.00 uur
Bingo Supportersvereniging SVN'69 - 20.00 uur
Kerstconcert T.O.G. - Geref. kerk - 20.00 uur
Kerst UITNijeveen - Molen De Sterrenberg - 14.00-19.00 uur
Kerstconcert Capriccio en Meppeler Mannenkoor - Herv. kerk Blijdenstein, Ruinerwold - 15.30 uur
Prijsuitreiking ‘De mooiste kerstboom van Nijeveen’ - 17.00 uur
Filmvoorstelling; voor alle leeftijden - Bibliotheek Meppel - 15.00 uur
DOS’46 1 - TOP/SolarCompleet 1 - Sporthal de Eendracht - 20.30 uur
Filmmiddag; Stichting Welzijn voor Ouderen - De Schalle - 13.30 uur
Passage; kerstavond
Klaverjassen en Jokeren Supportersvereniging SVN'69, inleg € 3,50 - 20.00 uur
Alzheimercafé - De Plataan Meppel - 20.00-21.30 uur
Uitvoering Lessons en Carols.Projectkoor. Herv Kerk Kolderveen - 20.30 uur
Kerstavondviering bij Molen de Sterrenberg - 19.00-20.00 uur
Oliebollenconference Wakker Nijeveen - 14.30 uur, 19.30 uur en 21.30 uur
OliebollenverCOOP muziekvereniging Euphonia voor de COOP
Oliebollenconference Wakker Nijeveen - 19.30 uur en 21.30 uur
Nieuwjaarsduik bij IJs- en Skeelerclub - 14.00 uur
Nieuwjaarsvisite St. Welzijn Ouderen - De Schalle - 13.30 uur
Klaverjassen en Jokeren Supportersvereniging SVN'69, inleg € 3,50 - 20.00 uur
Dagmarathon Klaverjassen en Jokeren - 9.30 uur
DOS’46 1 - LDODK/Rinsma Fashion 1 - Sporthal de Eendracht - 20.00 uur
Nieuwjaarsconcert muziekvereniging Euphonia - De Schalle - 20.00 uur
Voorverkoop kaarten Toneelvereniging Da Costa - De Schalle - 19.00-20.30 uur
Klaverjassen en Jokeren Supportersvereniging SVN'69, inleg € 3,50 - 20.00 uur
SC Luten 1 - SVN’69 1 - 14.30 uur

AAN ALLE NIJEVENERS,
Bij de molen “De Sterrenberg” vieren wij dit jaar kerstavond. Het thema is dit jaar “All we need is love”.
Het lijkt ons geweldig om dit met alle Nijeveners te beleven.
De uitdaging is: Dat wij gezamenlijk het lied “Halleluja van Leonard Cohen” onder leiding van “Popkoor
Afslag Nijeveen” gaan zingen, het is geen moeilijk lied.
Vervolgens wordt het kerstverhaal door bekende Nijeveners en muzikanten gespeeld.
Nijeveen! Laten we kerstavond samen beleven.
De datum: 24 december. Aanvang: 19.00-20.00 uur. Plaats: Molen de Sterrenberg.
Na afloop gratis warme chocolademelk. Vergeet niet een zaklamp mee te nemen!
Met vriendelijke groet, de gezamenlijke kerken van Nijeveen
12
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Wij willen u bedanken voor het vertrouwen en de prettige samenwerking van afgelopen jaar
en wensen u fijne feestdagen en een fantastisch 2018 toe.
Nijverheidsweg 7, 7948 NE Nijeveen, telefoon: 0522-491223

wenst iedereen prettige kerstdagen
en een gezond 2018!
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bedankt haar opdrachtgevers voor de prettige samenwerking en wenst iedereen

Prettige Feestdagen en een Gelukkig 2018
Nijverheidsweg 15 | 7948 NE Nijeveen | 0522-490434 | info@aarninkmakelaars.nl
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Kindcentrum De Wel
Aandacht voor goed onderwijs

Kindcentrum de Wel in Nijeveen, biedt onderwijs en opvang onder één dak!
De school hee� een christelijk karakter en staat open voor iedereen die zich
thuis voelt bij onze manier van leven en werken. We bieden een posi�ef
pedagogisch klimaat waarin goed geleerd kan worden en houden hierbij
rekening met de lee�ijd, belevings- en ervaringswereld van de kinderen.
Kanjerschool

De Wel is een kanjerschool. We leren de
kinderen sociale vaardigheden en werken
aan het voorkomen van pesten. We
hebben respect voor elkaar en accepteren
dat mensen onderling verschillen. Samen
zorgen we voor een goede sfeer zodat
kinderen zich veilig voelen.

Leren in een posi�ef klimaat

Onderwijs is voortdurend in ontwikkeling, ook op
onze school. We werken met moderne leermiddelen aan de 21 eeuwse vaardigheden.
Bijscholing van het personeel vinden wij belangrijk
zodat we leerlingen het onderwijs kunnen bieden
waar ze recht op hebben.

Op CBS De Wel:
- staat het kind centraal
- is een positief klimaat
- bieden we alle soorten kinderopvang
- hebben we peuteropvang vanaf 2 jaar
- bieden we een speciaal programma voor
kinderen die meer- en hoogbegaafd zijn.
Een veilige schoolroute van
Nieuwveense Landen naar De wel

Burgemeester Haitsmalaan 7, 7948 AE Nijeveen
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December! Even terugkijken
-V
 eel nieuwe klanten mogen verwelkomen,
zowel zakelijk als privé
- Veel hypotheken verstrekt
- Veel en succesvol samengewerkt met partners
- Nieuwe, leuke, medewerkers aangenomen
Mooie feiten om een jaar mee af te sluiten
en het nieuwe in te gaan.
Dank dat we voor u aan het werk mochten. We hebben kunnen laten zien waar we goed in zijn.
Nog geen klant? Daag ons uit het beter te doen dan de ander. Wij durven het aan. Ook in 2018!

Nijverheidsweg 15

7948 NE Nijeveen

Tel. 0522-490094

www.faberadviseurs.nl

NIJEVEENS DORPSFILM NADERT VOLTOOIING
Het is al weer enige tijd geleden dat er over de voortgang van de Nijeveense Dorpsfilm een verslag in De
Molen is verschenen. Dat wil niet zeggen dat er niets is gebeurd.
Nadat de filmploeg alle opnamen in 2016 had afgerond, volgde het monteren van het gefilmde materiaal,
waarvoor in de planning eveneens een jaar was uitgetrokken.
Het blijkt een enorme klus de opnamen zodanig te monteren dat er een goed lopend geheel van ongeveer
anderhalf uur ontstaat. Bovendien blijkt tijdens het samenstellen van de beelden de kwaliteit van het materiaal achteruit te gaan bij elke (herziene) montage. De montageploeg besluit de hulp in te roepen van een
meer professioneel ingerichte studio. Dat is mogelijk, omdat de financiële kant door een aantal giften en
subsidies is afgedekt o.a. een forse subsidie van het gemeentelijk Aanjaagfonds en de Provinciale Regeling
Dorpsinitiatieven. Ondanks ziekte van vrijwilligers en vrijwilligers die niet tegelijk beschikbaar waren, is het
toch gelukt een laatste hand te leggen aan de montage van de film voor het eind van dit jaar.
Door de niet geringe reeds genoemde susidies kon beter materiaal worden aangeschaft, waardoor in eigen
beheer fragmenten, die niet de “hoofdfilm” gebruikt worden, tot korte goed lopende filmpjes worden
samengevoegd. Deze filmpjes zullen worden vertoond tijdens de voorjaars- en najaarsbijeenkomsten van
de Historische Vereniging.
De Dorpsfilm Nijeveen 2016 zal op 7, 8 en 9 maart aan de inwoners van Nijeveen worden vertoond.
PdG

“DOOR KINDEREN…… VOOR KINDEREN”
In samenwerking met supermarkt AH/Meppel hebben alle kinderen van Doomijn Villa Kaketoe-Nijeveen
veel GOEDZAKKEN gevuld, bestemd voor “De arme kant van Meppel”.
Bij gezinnen, die het niet te breed hebben, schiet een cadeautje voor de kinderen er regelmatig bij in.
Met veel enthousiasme én donaties in de vorm van allerlei soorten speelgoed hopen zij, dat veel kinderen
verrast zijn met mooie cadeaus!
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BESTE BEWONERS VAN NIJEVEEN,
We naderen al weer het einde van het jaar. Een mooi moment om even terug te blikken.
Voor mij mijn eerste jaar als wijkagent van Nijeveen. Een ogenschijnlijk rustig dorp, waar toch nog wel eens
wat speelt. Leuke dingen zoals mooie sportevenementen, ‘Heel Nijeveen plakt’ en een geslaagde feestweek!
En soms helaas ook minder leuke dingen. Maar wat mij dan weer blij verrast is dat de Nijeveners wel geduld
hebben (bijvoorbeeld met mensen met psychische problematiek), zelf vaak een rol willen spelen of mee
willen denken in het oplossen van een probleem/ongemak en dat er veel sociale controle is.
Dit laatste blijkt wel uit het aantal verdachte situaties die het afgelopen jaar gemeld zijn (25!). Prettig om
te weten dat er vaak oplettende buren zijn die niet alleen elkaar waarschuwen (bijv. via whats app), maar
ook de politie, zodat ook wij kunnen uitkijken. En het is vaak moeilijk meetbaar, maar wellicht hebben we
zo toch gezamenlijk narigheid kunnen voorkomen.
Jammergenoeg niet alles, want ook Nijeveen is niet gespaard door het inbrekersgilde. In de eerste helft
van het jaar is er toch nog 3 keer ingebroken in een woning (Burg. Haitsmalaan, Kolderveen en de Raadhuislaan) en een keer in de voetbalkantine (waarvan de tv’s later werden aangetroffen bij een verdachte)
En dan laatst nog, op 19 november, ook een inbraak in een woning aan de Rembrandtstraat. Overbodig
te vermelden dat dit voor de betrokkenen een hele onplezierige ervaring is. Dus ook deze gelegenheid
wil ik niet voorbij laten gaan door nogmaals te benadrukken: Denk niet dat het u nooit overkomt! Zorg
dat u alles (ook de ramen!) afsluit als u weg gaat, dat de sloten niet met een simpele schroevendraaier te
openen zijn, dat u uw waardevolle spullen opbergt en dat er voldoende verlichting rond de woning is. Niet
dat hiermee alles voorkomen kan worden, maar de kans is wel groter dat ze uw huis overslaan. En blijf die
verdachte situaties vooral melden. We rijden liever 10 keer voor niets, maar dat we dan die 11e keer die
inbreker kunnen pakken, dan dat we net te laat zijn bij die ene inbraak omdat men zich bezwaard voelde
om te bellen. En als u denkt dat u getuige bent van een heterdaad strafbaar feit, bel dan gewoon 112.
0900-8844 is er voor al die andere situaties waarbij onze komst wel wat langer afgewacht kan worden.
Ik wens u alvast prettige feestdagen en een gelukkig, gezond en veilig 2018!
Hartelijke groeten,
Judith Bakker (Wijkagent)
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Bezoek ons op de

Kerstmarkt
Zaterdag 16 december ~ 11.00-16.00 uur
Showroom Concordia, Zomerdijk Meppel
Het Noteboompje.nl
VRIJWILLIGERS GEZOCHT!
In het mooie Kolderveen hebben wij sinds eind vorig jaar een prachtige woonboerderij tot onze beschikking waarin wij logeren, (deeltijd) wonen, bso, vakantie opvang en crisisopvang aanbieden aan kinderen
met een verstandelijke en of meervoudige beperking.
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die samen met ons cliënten willen begeleiden tijdens verschillende activiteiten. Hierbij kunt u denken aan het begeleiden van en naar de sportclub, fietsen, gezamenlijk boodschappen doen, koken, creatieve activiteiten en in de toekomst het verzorgen van dieren.
Lijkt het u leuk om vrijwilligerswerk bij ons te doen? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Carina Zuidema, czuidema@de-kameel.nl, 0645291564.

KERSTCONCERT VROUWENKOOR CAPRICCIO EN HET MEPPELER MANNENKOOR
Op zondag 17 december geven het Vrouwenkoor Capriccio onder leiding van Claartje van Dokkum en het
Meppeler Mannenkoor onder leiding van Roelof Bosma een Kerstconcert in N.H. kerk Blijdenstein in Ruinerwold, elk met een bijzonder en sfeervol kerstrepertoire. Gezamenlijk sluiten de twee koren het concert
vierstemmig af met enkele Christmas carols van vermaarde componisten/arrangeurs als John Rutter en Karl
Jenkins. Ook is er samenzang van bekende kerstliederen en wordt met alle aanwezigen een kerstcanon
ingestudeerd. Johannes Dijkstra en Mannes Hofsink verzorgen de muzikale begeleiding.
Dit concert wordt mede georganiseerd door Scala Centrum voor de Kunsten. De entree is gratis, wel is er
een openschaalcollecte voor een bijdrage in de kosten
Het concert begint om 15.30 uur en zal om ± 17.00 uur eindigen.

LEERLINGEN DE WEL IN ACTIE VOOR KIKA
De leerlingen van basisschool De Wel komen in actie voor KIKA! Vrijdagochtend
15 december starten de leerlingen om 10.00 uur met een sponsorwandeltocht door
Nijeveen. Alle kinderen en leerkrachten van de school lopen mee en ook ouders en
andere belangstellenden mogen meelopen of aansluiten tijdens de route. (zie www.cbsdewel.nl voor de
route) De verwachting is dat de wandeling ongeveer een uur zal duren. Na afloop is er een wintermarkt
op het schoolplein tot 12.00 uur. Er wordt koffie/thee/chocomelk verkocht en lekkere versnaperingen. Ook
worden er spullen verkocht die de kinderen zelf hebben gemaakt, kunnen er spelletjes worden gedaan en is
er een grabbelton. Natuurlijk is de opbrengst allemaal voor KIKA! Van harte welkom om mee te wandelen
of een kijkje te komen nemen op de wintermarkt!

19

DE MOLEN

Kwekerij en tuincentrum

BERT VISSCHER v.o.f.
Kolderveen 21 7948 NG Nijeveen Tel. 0522-491853

LET OP!
Tussen Kerst en Oud/Nieuw zijn wij GESLOTEN
We wensen iedereen

Fijne Kerstdagen
en een

Voorspoedig 2018
www.bertvisschervof.com
AFFINITY ZOEKT EEN SOPRAAN!
Ongeveer een half jaar geleden is in Meppel een Close Harmony Groep opgericht; Affinity.Het is een kleine,
gezellige groep bestaande uit twee bassen, twee tenoren, drie alten en (nu nog) twee sopranen. Alle leden
hebben ruime koorervaring. We oefenen eens in de twee weken in het centrum van Meppel.
Onze dirigente is Rosemary de Souza. Zij is heel ervaren, bevlogen en inspirerend! Naast het instuderen van
het repertoire wordt door haar ook de nodige aandacht besteed aan zangtechniek.
Ons doel is om een gezellige sfeer met elkaar een goed resultaat te bereiken. Momenteel zijn we druk bezig
een repertoire op te bouwen in een gevarieerd genre, dat we in de (nabije) toekomst graag eens aan een
breder publiek willen laten horen.Onze sopranen kunnen wel wat versterking gebruiken. Lijkt het je leuk
om bij ons te komen zingen, neem dan contact met ons op voor meer informatie: (06) 54756050.

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

www.lever.nl
20

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

Ongewenste
haargroei?
De oplossing:
definitieve laserontharing

info@andrehopman.nl
06 54 32 64 05

Energieweg 3, Nijeveen
www.andrehopman.nl

pijnloos, snel, veilig én effectief

Laserontharing wordt door
veel zorgverzekeraars
vergoed

Definitieve
laserontharing

Fijne Feestdagen

Facials
Manicure

voor hem en haar

& GELUKKIG NIEUWJAAR

Pedicure
Massage
Visagie
Laserontharing
Fijne feestdagen
Waxen
en een stralend 2018 Harsen
Woldstraat 40 | 7941 LK Meppel | (0522) 853 809
info@salon99.nl | www.salon99.nl

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

Fijne feestdagen!
Doe nu de Energy Challenge en win een VanMoof e-bike!
Doe nu de Energy Challenge en win een VanMoof e-bike!

Tijdens de Energy Challenge leert u de stoere Toyota C-HR Hybrid van binnen en buiten kennen. Deze 5-deurs crossover wekt zijn eigen energie
Tijdens de Energy Challenge leert u de stoere Toyota C-HR Hybrid van binnen en buiten kennen. Deze 5-deurs crossover wekt zijn eigen energie
op en rijdt daardoor tot wel 50% van de tijd elektrisch, zónder stekker. Bovendien geniet u met een hybride van ultiem comfort én lage kosten.
op en rijdt daardoor tot wel 50% van de tijd elektrisch, zónder stekker. Bovendien geniet u met een hybride van ultiem comfort én lage kosten.
Ervaar zelf alle voordelen van hybride rijden tijdens de C-HR Energy Challenge. U rijdt de C-HR nu al vanaf € 25.295,-. Lukt het u om meer
Ervaar zelf alle voordelen van hybride rijden tijdens de C-HR Energy Challenge. U rijdt de C-HR nu al vanaf € 25.295,-. Lukt het u om meer
dan 50% elektrisch te rijden? Dan maakt u kans op een VanMoof e-bike t.w.v. € 2.998,-. Kom langs en meld u aan of kijk op Toyota.nl.
dan 50% elektrisch te rijden? Dan maakt u kans op een VanMoof e-bike t.w.v. € 2.998,-. Kom langs en meld u aan of kijk op Toyota.nl.
Gemiddeld brandstofverbruik 3,8 L /100km (26,3 km/L) tot 6,3 L 100 km (15,9 km/L), CO₂ 86-144 gr/km.
Gemiddeld brandstofverbruik 3,8 L /100km (26,3 km/L) tot 6,3 L 100 km (15,9 km/L), CO₂ 86-144 gr/km.

* Afgebeeld Toyota C-HR. 1.8 Hybrid Bi-Tone rijklaar vanaf € 34.495,- Wijzigingen voorbehouden. Importeur: Louwman & Parqui B.V. Meer info: bel gratis 0800-0369 of ga naar www.toyota.nl
* Afgebeeld Toyota C-HR. 1.8 Hybrid Bi-Tone rijklaar vanaf € 34.495,- Wijzigingen voorbehouden. Importeur: Louwman & Parqui B.V. Meer info: bel gratis 0800-0369 of ga naar www.toyota.nl

Van
Van der
der Linde
Linde Meppel
Meppel
Blankenstein 290, 0522-491258
www.vanderlinde-meppel.nl
Blankenstein
290, 0522-491258
www.vanderlinde-meppel.nl
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Zwemschool Nemo

nu bij jou in de buurt!
Zwemplezier voorop

Locaties in

Zwartpselruveisen&

Kindgericht leren

Zwemles op maat

Wanne

Voor ieder kind een passend aanbod

Kleine groepen

Altijd een
gratis proefles &

Groepen tot 8 kinderen, vanaf 4 jaar

Turbocursus

diplomagarantie!

Zwemdiploma A in 4 maanden!

Veel persoonlijke aandacht

Geen wachtlijst
€48
p/m
Door bevlogen zweminstructeurs

Vandaag aanmelden = snel starten

www.zwemschoolnemo.nl
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Autobedrijf Matter Meppel wenst u
prettige feestdagen en een gezond

Uw specialist in houtbewerkingen
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.

Tot ziens in onze showroom!

Wat kunnen wij voor u verzorgen:
l Kozijnen, ramen en deuren l Alle voorkomende houtwerking in de
bouw l Lijstwerk, profileerwerk en balustrades l Interieur kasten en
aftimmerwerk l Behandeling van hout in onze spuiterij
l Inbraak-preventie aan uw woning volgens PKVW.

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

Autobedrijf Matter Meppel BV

www.joshulstimmerwerken.nl

RENAULT

Blankenstein 500 7943PA MEPPEL
Tel: 0522 - 253 292
mattermeppel.nl

NOTARIS BART LEVER EN SENIORWEB MEPPEL OVER DIGITALE NALATENSCHAP
SeniorWeb Meppel biedt jaarlijks aan zo’n
350 cursisten verschillende cursussen voor
beginners en gevorderden om zo hun digitale vaardigheden te vergroten. Nieuw
in het programma voor 2017 is de cursus
Digitale nalatenschap. Nu de eerste cursus
Digitale Nalatenschap is afgerond heeft SeniorWeb Meppel op de ‘Dag van de vrijwilliger’ een lezing georganiseerd waarvoor
cursisten, docenten, sponsors en anderen
zijn uitgenodigd. Ook Burgemeester Richard Korteland en wethouder Gert Stam waren aanwezig bij deze lezing die door de Meppeler Notaris
Bart Lever werd gehouden in de trouwzaal van de oude Secretarie aan de Hoofdstraat. Nalatenschap met
de verbinding naar digitale nalatenschap was het thema van deze middag.
Burgemeester Korteland sprak zijn waardering uit voor het succesvolle werk van alle docenten die gedurende het twaalfjarig bestaan van SeniorWeb Meppel meer dan vierduizend cursisten les hebben gegeven.
“Juist op deze dag van de vrijwilliger verdienen zij alle lof“, zei de burgervader van Meppel. “Door hun
inzet kunnen veel mensen deel blijven uitmaken van onze maatschappij.”
Notaris Bart Lever uit Meppel was enthousiast over het cursusmateriaal dat door SeniorWeb Meppel zelf
ontwikkeld is. ”Ik gebruik het materiaal van deze cursus in mijn eigen praktijk en heb er zelfs niets aan
toe te voegen”, zo zei de Meppeler notaris. Docent Jan Varkevisser nam de complimenten glimlachend in
ontvangst. De notaris benadrukte tijdens zijn lezing nog eens hoe belangrijk het is dat gebruikers van de
digitale wereld hun wachtwoorden, accounts en digitale lidmaatschappen hun gegevens veilig moeten en
kunnen achterlaten bij hun verwanten of naasten. “Maak een lijstje met gegevens en voeg dat toe aan je
testament”, zo hield hij zijn gehoor voor. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om nog eens wijzigingen
in de wetgeving kort door te nemen en zijn gehoor te wijzigen op mogelijke gevolgen als het testament
niet geactualiseerd is.
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G.J. SMID
Wij bedanken al onze klanten voor
het in ons gestelde vertrouwen
en hopen u ook in 2018 weer
van dienst te kunnen zijn.

wenst iedereen

Prettige
Kerstdagen
Namens alle medewerkers
wensen wij u

en een

prettige kerstdagen
en een

Veilig 2018

gezond 2018!!

Het Nieveen 33, 7948 CK Nijeveen, Telefoon (0522) 491570

www.rkinstallatietechniek.nl

Wij wensen u een
gezond en
knallend
2018

Fijne Kerstdagen
en een

Mooi Gekleurd 2018
Dorpsstraat 4
Nijeveen

Meppel
De Putstoel 2
0522 255923

www.jaboschilderwerken.nl
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GROEP ZONDER NAAM WINT DE 7DE NIJVEENSE KENNISQUIZ
Voor de 7de editie van de Nijeveense Kennisquiz streden 28 groepen voor de Eeuwige Roem en de felbegeerde beker. Zoals de presentator van de quiz Bert Lucas al zei: het is een echte traditie in Nijeveen, die
niet meer weg te denken is.
De voorbereidingen van elke groep verschilt enorm. Er zijn groepsapps met teamgenoten waar nieuwsfeiten in verstuurd worden, er worden kranten uitgeplozen, een extra rondje door het dorp gemaakt, het
nieuwe kabinet is uit het hoofd geleerd en bomen zijn geteld. En dan maar hopen dat er een vraag over
gesteld wordt.
Op vragen als: “wat kostte een passe-partout voor de Feestweek in 2017?” of “Van wie is de slogan: samen
maak je ’t verschil?” was niet echt op gerekend. Dat onder het plaatsnaambord van Nijeveen vermeld staat
dat het een Fairtrade Gemeente is, was ook niet bij iedereen bekend, terwijl we toch allemaal 1001x per
jaar langs het plaatsnaambord rijden.
Na elke 20 vragen werd er een pauze ingelast, waarbij de jury de gelegenheid werd gegeven de antwoorden na te kijken. Hierna werden de 20 vragen met
de juiste antwoorden doorgenomen. De hilariteit was groot, de “o ja natuurlijk”
of “ach dat wist ik eigenlijk ook wel” was niet van de lucht. Na elke ronde werd
er een tussenstand gegeven, waaruit bleek dat het zeer gelijk op ging.
Tot op het laatst was het spannend! Zouden de Meulekiekers wederom met de
beker naar huis gaan of zouden ze van de troon gestoten worden. Met 1 punt
verschil zijn ze van de troon gestoten. De groep die naar huis gegaan is met de
Groep zonder naam
Beker en de Eeuwige roem is geworden: Groep zonder naam!
De volledige eindstand is:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Groep zonder naam
Meulekiekers
Gratis Bier aan de Bar
D.V.N.
IQ
Jeugdcommissie SVN’69
Van alle markten thuis
Oranjevereniging
Maisgirls
Nije Brand Berg Knol
Vrouwen van Nu
Feestbeesten
Dubbelblok I
Eindelijk Bijker ook

44
43
41
40
39
38
38
37
36
36
35
35
35
33

11
12
13

14
15
16

Tissues
Barodij
Dubbelblok II
Bestuur De Schalle
Geen idee
De Enbeheetjes
Komt wel goed
Nijerieders
Jeannet geeft een rondje
Survival Nijeveen
W.I.N.
Van alles wat
Derk Oosterhuis
Roekelozen

31
30
30
29
29
29
29
28
28
28
27
27
27
25

Na de prijsuitreiking nam Hinke Snoek officieel afscheid als voorzitter van de Activiteiten Commissie. Zij heeft zich 7 jaar ingezet voor de commissie en heeft een
groot aandeel gehad in de kennisquiz. In haar bedankwoord gaf ze aan dat ze dit
met ontzettend veel plezier gedaan heeft. Ze heeft 7x het mooiste plekje in de zaal
gehad waar ze een prachtig uitzicht heeft gehad op de gezichtsuitdrukkingen van
iedereen bij het doornemen van de antwoorden. Het stokje wordt natuurlijk van
haar overgenomen, dus een nieuwe editie van de Kennisquiz zal er zeker komen.
Iedereen die mee wil doen, kan zich al opgeven via info@dhdeschalle.nl.

Jaap Kooiker bedankt
Hinke voor haar inzet in de
Activiteiten Commissie

URZO
WONINGINRICHTING
Damesmode
Slaapcomfort
PROJECTINRICHTING
Bedrijfskleding

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECTSTOFFERING
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Regenkleding

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

Prettige Kerstdagen
en een

Gezond en Succesvol 2018
Wij bedanken alle schrijvers van de artikelen die De Molen

Fijne Feestdagen

DE MOLEN

zo aantrekkelijk maken, maar natuurlijk ook de adverteerders
die het uitgeven van De Molen mogelijk maken.
Wij hopen in 2018 weer op uw medewerking te kunnen rekenen.
De eerste Molen van 2018 verschijnt op 9 januari.

Noteboomstraat 68 | 7941 XA Meppel | T 0522 255449
drukkerij@kleen.nl | www.kleen.nl

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
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HET VERHAAL ROND DE UITBREIDING VAN VLIEGVELD LELYSTAD
Sinds Zondag met Lubach aandacht heeft besteed aan de uitbreiding van luchthaven Lelystad en de gevolgen voor de bewoners en het milieu in de aanvliegroutes hebben andere media uitgebreid bericht over
dit onzalige plan.
Het wordt tijd om een en ander op een rijtje te zetten.
Pas in juni 2017 worden de provincies Overijssel, Friesland, Drenthe en Gelderland op de hoogte gebracht
van de inmiddels vergevorderde plannen rond de uitbreiding van vliegveld Lelystad. De nationale luchthaven Schiphol zit aan zijn maximale aantal vliegbewegingen en zoekt via zijn dochter vliegveld Lelystad
naar ‘lucht’. Vanaf 1 april 2019 zijn er 20.000 vliegbewegingen, oplopend tot 45.000 in 2023, voor met name
vakantievluchten. Via aanvliegroutes zal Lelystad bereikt moeten worden, routes die over grote delen van
Overijssel, Friesland, Drenthe en Gelderland zullen gaan en dan niet op 10 kilometer hoogte. Nee, tientallen
kilometers zullen de vliegtuigen op een hoogte van 1800 meter over bovengenoemd grondgebied vliegen, met alle gevolgen van dien voor bewoners en milieu. Niet alleen geluidsoverlast maar ook een grote
toename van fijnstof zal het gevolg zijn. Op ‘hoogtijdagen’ moet men rekenen op 7 vliegtuigen per uur.
Op foto’s is te zien dat Lelystad inmiddels aan het uitbreiden is, de nieuwe terminal staat al in de steigers,
terwijl provincies, gemeenten en met name burgers niets gevraagd is. Het nieuwe plan wordt als een fait
accompli gepresenteerd en het is voor de burgers slikken of stikken. Maar, zoals Bert Wagendorp in zijn
column schrijft: ‘de grenzen zijn aan alle kanten bereikt: die van het milieu en de overlast, maar vooral
die van het geduld van de burger. Het verbaast me hoe lang uiterst redelijke mensen in gesprek willen
blijven met de luchtvaartmaffia, geduldig blijven meedenken en oplossingen blijven aandragen. En hoe ze
vervolgens keer op keer worden geschoffeerd.’
Het verzet tegen de luchtvaartplannen begint in verschillende provincies op gang te komen. In Overijssel
voert de stichting HoogOverijssel het verzet aan, in eerste instantie met een petitie die inmiddels voorzien
van 80.000 handtekeningen is aangeboden aan “Den Haag”. Het tweede plan van HoogOverijssel behelst
het opstarten van een civiele procedure om het tij te keren. Ingezet zal worden op een verbod tot het
instellen of gebruik laten maken van laagvliegroutes. De stichting HoogOverijssel vraagt een ieder deel te
nemen als eiser in deze procedure.
In de Meppeler Courant van 4 december staat dat het bewonersadvies (is de adviesgroep als paniekreactie samengesteld?) rond deze kwestie aan de minister is: stel bouw Lelystad Airport uit. Dit vanwege de gebrekkige besluitvorming en communicatie. De conclusie van het bijbehorende rapport
“Een ander geluid” is dat het proces ernstige gebreken vertoont en zeer onzorgvuldig is verlopen. Om
het vertrouwen van bewoners in het laagvlieggebied te herstellen moet eerst het luchtruim opnieuw
ingedeeld worden en vervolgens de besluitvorming voor Luchthaven Lelystad over worden gedaan.
Het artikel eindigt met de opmerking dat minister Cora van Nieuwenhuizen eind dit jaar de vliegroutes
definitief wil vaststellen. Het advies van de bewoners wordt bij deze afweging betrokken. Ik heb al geluiden
gehoord dat het gewoon doorgaat want alles moet wijken voor het economisch belang. Het welzijn van
de burger wordt daaraan ondergeschikt gemaakt.
Ter overweging: Wordt het niet eens tijd dat er belasting geheven wordt op kerosine en dat er BTW komt
op vliegtuigkaartjes. Is het niet een schande dat je voor € 35,- met het vliegtuig naar bv. Barcelona kunt,
terwijl je met de trein (voorzien van groene stroom!) er minimaal het tienvoudige voor betaalt. En is het
niet een nog grotere schande dat de luchtvaart buiten het klimaatakkoord van Parijs is gehouden, terwijl
de branche verantwoordelijk is een belangrijk deel van de CO-2 uitstoot?
Kees Huis in ’t Veld, Nijeveen

Met dank voor uw vertrouwen
wensen wij u fijne kerstdagen en
in alle opzichten een goed 2018 toe.

Dorpsstraat 13, 7948 BL Nijeveen
Tel. 0522 - 491208
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www.kolderveen.nl

WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN
16/17 dec. Dokter Nijstad-Moes
23/24 dec. Dokter Westerbeek

30/31 dec. Dokter Tan-Koning

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, 0521 857003
TANDHEELKUNDIG CENTRUM NIJEVEEN, Dorpsstraat 6d, 7948 BR Nijeveen, tel. 0522-492338. Behandeling
volgens afspraak. Spoeddienstregeling te beluisteren via het antwoordapparaat of www.tandartsnijeveen.nl
WELZIJN MENSENWERK, SOCIAAL WERK    www.welzijnmw.nl
Inloop op dinsdagmiddag tussen 16.00-17.00 uur in De Schalle, kantoor beheer.
Paul van Os: telefoon 06-20729418, e-mail p.v.os@welzijnmw.nl, b.g.g. 085-2731444.
WELZIJN MENSENWERK, MAATSCHAPPELIJK WERK
Telefonisch spreekuur (085-2731444): elke maandag en woensdagmorgen tussen 9.00-10.00 uur.  
OPENINGSTIJDEN SERVICEPUNT BIBLIOTHEEK NIJEVEEN
De Schalle, Nieuweweg 27 • dinsdag: 15.00-18.00 uur • donderdag 15.00 - 18.00 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.

Uw adres voor:

wenst u
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. Hout
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.

Prettige Kerstdagen

Stobben frezen
Grondverzetwerkzaamheden
Aanleg en onderhoud van riolering
een
Oogstwerkzaamheden
Voederwinning
Slootonderhoud
Mestverwerking
Graslandvernieuwing
Uitgraven bouwkavels

Prettige Kerstdagen

en een

Voorspoedig 2018!

Goed en Gezond

2018

Ook in 2018
staan wij voor u klaar.

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

Dorpsstraat 149 7948 BP NIJEVEEN
Tel: 0522 492967 of 06 53 961 998

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

www.rietdekkersbedrijfrenebouwknegt.nl
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