38e jaargang nr. 2, 23 januari 2018

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
Noteboomstraat 68

7941 XA Meppel

telefoon 0522 255 449

De volgende Molen verschijnt op 6 februari 2018.
Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk
dinsdag 30 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

BV NIJEVEEN
Nieuwjaarstoernooi Wierden
6 januari werd door BC Flits het nieuwjaarstoernooi in Wierden georganiseerd.
Een aantal leden van BV Nijeveen deed hieraan mee, en won de volgende
prijzen.
Eline Scheffer, 2e prijs in het enkel U17, en in de dubbel U17 ook een 2e prijs met
Maaike Agtersmid. Linda Mutsters, 2e prijs, enkel U15. Maaike Agtersmit, 2e prijs
in de dubbel U17. Jarne Oostenbrug won de 1e prijs in de jongensdubbel U17.
Een mooi begin van het toernooiseizoen.
OKKO (ouder, kind, kind, ouder)toernooi
Donderdagavond 4 januari werd het jaarlijks OKKO toernooi gehouden. Deze gezellige avond werd bezocht door vele ouders en
kinderen. Naar sterkte werden er 4 groepen ingedeeld, en er werd
fel gestreden tegen elkaar. Daarnaast was er ook tijd voor wat drinken en een nieuwjaarsrolletje. Ook was er een verloting, vele mooie
prijzen waren er te winnen. En sommige artikelen werden per opbod
verkocht. Hiervoor dank aan de vele sponsors die dit mogelijk wisten
te maken. Op de foto de winnende koppels.

NIEUWS VAN DE BILJART EN KAARTCLUB NIJEVEEN ‘HET KLEINE SPEL’
Uitslag Nieuwjaarsbiljart Toernooi 8 Januari 2018
Albert Hulzebosch 116,67%; Bert Knegtering 100,00%; Jolle Adema 66,67%; Henk Gaal 42,11%
Uitslagen klaverjassen en jokeren 11 januari 2018
Klaverjassen
Geert Oppenhuis 6117 pnt; Henk Hofman 6104 pnt; Janneke Venema 5191 pnt; Gerrit van de Belt 5098 pnt.
Jokeren
Hennie Hofman 621 pnt; Lammie Mol 636 pnt; Lenie Valstar 652 pnt; Hennie Smeenge 672 pnt.

Lute Bijker

Lute Bijker

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

Griftestuk 33 | 7948 AH Nijeveen | 06 - 50 20 40 08
www.lutebijkerbouw.nl | info@lutebijkerbouw.nl
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Andere tijden! Ook voor financieringen
Bij inventariaties bij onze klanten zien we vaak (doorlopende) kredieten op oude
rentestanden.
Enkele jaren geleden noteerde men voor kredieten 9 tot 11% rente. Die tijd ligt achter ons
en misschien goed om ook de eventueel lopende kredieten eens opnieuw te beoordelen.
De rente is gehalveerd, ook voor kredieten. De maandlasten kunnen daardoor echt lager.
Voor hypotheken is de rente nog steeds erg laag. We kijken, samen met u, graag naar
de mogelijkheden om daarvan gebruik te maken.
Bel voor een informatief gesprek en ontdek onze kracht. Voor bestaande, maar ook
nieuwe financieringen en hypotheken.

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

HAVELTERZAND VOOR CVDK KLIJNSMA
Tijdens het bezoek van commissaris van de Koning van Drenthe, mevrouw Jetta Klijnsma, aan het prima
nieuwjaarsconcert van “De Brincksanghers” in Havelte, maakte natuurfotograaf Machiel Vos, van de gelegenheid gebruik om haar één van zijn prachtige fotoboeken aan te bieden; namelijk het boek “Havelterzand”.
De natuurfotograaf, woonachtig in Havelte, maakte haar en het aanwezige publiek duidelijk dat de omgeving van Havelte een uniek natuurgebied is. Machiel de Vos besteedde jaren om zijn omgeving in beeld
te brengen. Dit mondde uit in het zeer fraaie fotoboek “Havelterzand”. Het boek geeft een beeld van het
gebied van de stuwwal in Zuidwest-Drenthe, tussen de beekdalen van de Aa en de Oude Vaart.
De commissaris die zich zeer geïnteresseerd toonde in de geschiedenis en de omgeving van Havelte was
erg in haar nopjes met dit extra, prachtige cadeau.
Voor geïnteresseerden is het de moeite waard om de site www.havelterzand.nl eens te bezoeken om daar
(nogmaals) te ontdekken, waarom onze streek “de parel van Drenthe” wordt genoemd. Een gebied waar
de commissaris van Drenthe zich sterk voor wil maken.
Een “Brincksangher”

CD PRESENTATIE TRUST IN DE SCHALLE
De Nijeveense semiakoestische groep Trust geeft zondag
11 februari een sfeervol concert in dorpshuis de Schalle.
Zangeres Joan Albrecht: ‘We hebben veel mensen moeten
teleurstellen die graag bij de eerste cd presentatie van onze
nieuwe plaat We’re Still Here in schouwburg Ogterop wilden zijn. Binnen twee dagen
waren we uitverkocht. Daarom voor onze eigen lokale achterban nogmaals een presentatie. Alleen gieten we het ditmaal in de vorm van een volledig concert.’
Het concert begint om 15.30 en de entree is 5 euro. Voor mensen die verzekerd willen zijn van een goede
plek is er een voorverkoop in de Schalle op 5 februari tussen 7 en 8 uur. Kaarten zijn dan 3,50.

2

DE MOLEN
‘DORPSFILM NIJEVEEN’ TOONT NIJEVEEN EN DE NIJEVENERS OP Z’N BEST
‘Vandaag is morgen verleden tijd!’
De Historische Vereniging Nijeveen laat met trots weten dat de ‘Dorpsfilm Nijeveen’ gereed is en dat we u
deze graag laten zien. Met een aantal enthousiaste vrijwilligers, dankzij onze sponsoren en met de medewerking van heel wat Nijeveners is Nijeveen in het jaar 2016 prachtig in beeld gebracht. De ruim anderhalf
uur durende film toont Nijeveen en de Nijeveners op z’n best. Alledaagse zaken, bijzondere gebeurtenissen,
alles wat ons dorp bijzonder maakt!
Op 7, 8 en 9 maart wordt Dorpshuis ‘De Schalle’ omgetoverd tot een heuse bioscoop. U kunt dan tijdens
een van de vier voorstellingen deze unieke film bekijken. Toegangskaarten zijn verkrijgbaar voor € 5,- per
persoon (incl. twee consumpties). Komt het zien en meebeleven!
Voorstellingen ‘Dorpsfilm Nijeveen’
Woensdag 7 maart - Voorpremière 14.00 uur
zaal open 13.30 uur
Woensdag 7 maart - Première
20.00 uur
zaal open 19.30 uur
Donderdag 8 maart
20.00 uur
zaal open 19.30 uur
Vrijdag 9 maart
20.00 uur
zaal open 19.30 uur
Voorverkoop toegangskaarten
Vrijdag 16 februari
19.00 - 21.00 uur in ‘De Schalle’
Zaterdag 17 februari
10.00 - 12.00 uur in ‘De Schalle’
De ‘Dorpsfilm Nijeveen’ is mogelijk gemaakt dankzij een financiële bijdrage van:
Aanjaagfonds Gemeente Meppel | Stichting Waarborgfonds Meppel | Rabobankfonds Rabobank MeppelStaphorst-Steenwijkerland | Handelsvereniging Nijeveen
Met een hartelijke groet,
Historische Vereniging Nijeveen
Werkgroep: Dorpsfilm Nijeveen
Kijk voor meer informatie op www.historischeverenigingnijeveen.nl en volg onze Facebookpagina Historische Vereniging Nijeveen.

Gezamenlijk meer dan
75 jaar ervaring in uitvaarten.
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.

0522-281878
DAG EN NACHT BEREIKBAAR

WASSINK

Wij beschikken over een eigen werkplaats waar kozijnen,
ramen en deuren op maat gemaakt worden.
Dit kan naar wens behandeld worden in onze spuiterij.

Uitvaartverzorging

--

-,

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.

De uitvaartverzorger voor Meppel en omstreken

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

Zomerdijk 9A 7942 JR Meppel
e-mail: cc.wassink@hetnet.nl www.wassink-uitvaart.nl
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CVDK OP NIEUWJAARSCONCERT BRINCKSANGHERS
Afgelopen zondag, 7 januari,
heeft het Havelter mannenkoor “De Brincksanghers”
zijn jaarlijks concert gegeven.
Voor dit nieuwjaarsconcert
was het “Mannenkoor Vries”
uit Vries uitgenodigd voor
een gastoptreden.
Het optreden van de beide
mannenkoren werd vereerd met een bezoek van de
commissaris van de Koning
van Drenthe mevrouw Jetta
Klijnsma met haar partner.
Via haar site www.tipdecommissaris.nl had zij de uitnodiging om het concert bij te wonen met graagte
aanvaard om op deze wijze opnieuw kennis te maken met Drenthe en de Drentenaren.
Het publiek was weer massaal naar “De Veldkei” toegestroomd en een gelukkige voorzitter kon een bomvolle zaal hartelijk welkom heten. Nadat hij alle aanwezigen een “Gelokkig Nij-joar” had toegewenst, werd
door beide koren een zeer gevarieerd programma afgewerkt. Een programma dat zorgvuldig opgesteld
was door de activiteiten- en muziekcommissie, en dat o.l.v. Emile de Jonge van ”Mannenkoor Vries” en
dirigente Trijnie de Boer van “De Brincksanghers” vakkundig werd uitgevoerd.
Het publiek genoot zichtbaar van de zangkunst van beide koren. Waarbij rustige evergreens zoals Whispering hope, klassieke nummers als De twaalf rovers afgewisseld werden met swingende popnummers
zoals You raise me up en Sloop John B. Zichtbaar geroerd was het publiek door een fantastische solo van
Brincksangher Piet de Rover met het nummer You were always on my mind. Zijn optreden werd beloond
met een staande ovatie van het publiek.
Het prachtige concert werd afgesloten met een gezamenlijk optreden van “De Brincksanghers“ en “Mannenkoor Vries”. Zestig mannenstemmen brachten met solist Hendrik Beugel het lied Sierra Madre ten gehore,
dat al snel door de gehele zaal werd meegezongen. Aan het eind van deze toegift werden alle artiesten
met een daverend applaus en een staande ovatie van het publiek beloond voor hun goede optreden.
Tot slot bedankte de voorzitter alle medewerkers voor hun inzet en het talrijke publiek voor hun komst, en
wenste hij allen een “wel thuis”. Maar voor het naar huis gaan werd eerst de commissaris van de Koning
in de bloemetjes gezet en werd staand het Drentse volkslied Mijn Drenthe door de gehele zaal uit volle
borst meegezongen.
Als u ook eens een optreden van “De Brincksanghers” wilt bijwonen, dan kan dat. Op zondagmiddag 11
maart geven “De Brincksanghers” samen met het “Enschede’s Byzantijns mannenkoor” een jubileumconcert
in “De Meenthe” in Steenwijk. Hiervoor kunt u nu reeds kaarten reserveren: online, telefonisch, via het
bestelformulier, of aan de kassa.
Meer informatie over “De Brincksanghers” vindt u op www.brincksanghers.nl.

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

DE MOLEN

‘vandaag is Morgen
verleden tijd!’

Productie: Historische Vereniging Nijeveen

Dorpsfilm

7, 8 en 9 Nijeveen
maart

‘De Schalle’

VoorVerkoop
16 februari 19.00 - 21.00 uur in ‘De Schalle’
17 februari 10.00 - 12.00 uur in ‘De Schalle’
entreeprijS
€ 5,00 inclusief twee consumpties
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WINNAARS DECEMBERACTIE 2017
Woensdagavond 10 januari heeft Burgemeester Korteland de trekking van de Decemberactie 2017 verricht.
Veel mensen hebben de decemberinkopen weer in Nijeveen gedaan. Geweldig! U steunt hiermee de middenstand in het eigen dorp. Uit maar liefst 3500 ingeleverde enveloppen zijn elf winnaars getrokken. Deze
winnaars ontvangen waardebonnen te besteden bij Nijeveense ondernemers.
De gelukkigen zijn: € 250,- voor R.J. van der Linde | € 100,- voor N. van Willigen | € 100,- voor H. Rodermond |
€ 100,- voor H. Bosker | € 100,- voor M. van Dijk | € 100,- voor J. Hoeve | € 100,- voor M. van Hal | € 100,- voor
A. Groen | € 100,- voor P. Visscher | € 100,- voor J. Huisman | € 100,- voor J. Voerman.
Daarnaast zijn er nog verschillende extra prijzen in de vorm van cadeaus of waardebonnen uitgedeeld. Alle
winnaars van harte gefeliciteerd!
Jaarlijkse bingo groot succes!
Tijdens de trekking van de Decemberactie werd, onder bezielende leiding van presentator Marc-Jan van
der Linde, de jaarlijkse bingo gehouden. De belangstelling en het enthousiasme was groot. Veel spelers
gingen met een mooie prijs naar huis.
De prijzen voor de bingo zijn beschikbaar gesteld door:
Dorpshuis ‘De Schalle’, Schildersbedrijf Ger Zevenhuizen, Huisman Dienstverlening, Beautysalon Puur, Marktslagerij Rijkeboer, Bootsma Design, Ga Creatief met Tineke, Snackplaza ’t Meuleplein, Kapsalon Berta, Sieva.
nl, Twins Watersport, Kisjes Slijterijen, Spoor Mediation, JEMAKO Trieneke Evers, Bouwknegt Rietdekkers,
Loonbedrijf Altena, Cateringbedrijf Jan Busscher, Toyota Van der Linde Meppel, Strijker Brood & Banket,
Cafetaria De Koedijk, New Moore Holsteins, Coop Huisman, Evenhuis Mechanisatie, Jeanie’s Zuivelijs, Glasgarage Meppel, Alex de Pianostemmer, Astra Facility, Grada Bikes, Rietdekkersbedrijf Rene Bouwknegt,
Boersma Stukadoorsbedrijf, Crea Vlinder, Present for Gifts, Schoonheidssalon Beaunette, Knipschuur Sonja,
Ramona’s Hairfashion, Tuincentrum Bert Visscher, Tank Service Station Nijeveen, Bloemboetiek Heidi, Biru Kai
Met een hartelijke groet,
Handelsvereniging Nijeveen
www.handelsverenigingnijeveen.nl

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

info@kroesnijeveen.nl
www.kroesnijeveen.nl
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Agenda
23 jan.
De Molen nr. 2
24 jan.	Klaverjassen en Jokeren Supportersvereniging
SVN'69, inleg € 3,50 - 20.00 uur
25 jan.	Kerkcafé - gebouw Herv. kerk Kolderveen 20.00 uur
25 jan. 	Vrouwen van Nu, jaarvergadering - De Schalle 20.00 uur
26 jan.	Film Waterboys. Dorpshuis De Schalle. Aanvang:
20.00 uur
27 jan.
SC Luten 1 - SVN’69 1 - 14.30 uur
27 jan.	Bingo Supportersvereniging SVN'69 - 20.00 uur
27 jan.	DOS’46 1 - Avanti 1 - Sporthal de Eendracht 20.00 uur
2-3 feb.	Uitvoering Toneelvereniging Da Costa - De
Schalle - 20.00 uur
3 feb.	Jaarlijkse oldtimershow en onderdelenbeurs
Oldtimer Bromfiets Club Meppel - Roekebosscheweg 3a, Wanneperveen
3 feb. SVN’69 1 - Tonego 1 - 14.30 uur
5 feb.	Voorverkoop kaarten Trust voor € 3,50 i.p.v.
aan de zaal (voor optreden) € 5,00 - De Schalle 19.00 uur
6 feb. De Molen nr. 3
7 feb.	Politieke avond o.l.v. Margriet Benak; org.
Dorpsvereniging Nijeveen - De Schalle
7 feb.	Klaverjassen en Jokeren Supportersvereniging
SVN'69, inleg € 3,50 - 20.00 uur
9 feb.	Gezamenlijke maaltijd - Geref. kerk - 19.00 uur
10 feb. SCD’83 1 - SVN’69 1 - 15.00 uur
10 feb.	DOS’46 1 - PKC/SWKGroep 1 - Sporthal de Eendracht - 20.00 uur
11 feb. Optreden Trust - De Schalle - 15.30 uur
17 feb. SVN’69 1 - LTC 1 - 14.30 uur
20 feb. De Molen nr. 4
21 feb.	Klaverjassen en Jokeren Supportersvereniging
SVN'69, inleg € 3,50 - 20.00 uur

proef,
geniet &
beleef

Meppel

De Putstoel 2
0522 255923

info@kisjes-slijterijen.nl
kisjes-slijterijen.nl

Elke dinsdag
Koersbal - De Schalle - 13.30 uur
	Klaverjassen en jokeren, georganiseerd door
Welzijn Ouderen - biljartzaal De Schalle
Elke woensdag 	55+ gymnastiek - Sporthal De Eendracht 09.00-10.00 uur
Elke woensdag	55+gymnastiek voor minder mobiele ouderen
- Dorpshuis De Schalle - 10.30-11.15 uur
Elke wo., behalve 1e wo v.d. mnd. 	Zingen met Crescendo - De
Schalle - 19.30-21.30 uur
Elke vrijdag 	wordt er door Tonegido gezongen in het
gebouwtje bij de kerk in Nijeveen - 13.30 uur
De vaste activiteiten van Stichting Welzijn Ouderen vinden
plaats van september t/m april.

Facials
Manicure
Pedicure
Massage
Visagie
Laserontharing
Waxen

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

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

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
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De volgende reacties voor de politieke partijen in Meppel
kwamen al binnen!!
Ik wil veilig en op tijd op mijn school/werk zijn! Net als u.
Nijeveen energie Neutraal. Naar welke groot volume oplossing gaat uw voorkeur?
Niets doen is geen optie!
Als ik ouder word, wil ik graag in Nijeveen blijven wonen.
Waarom kunnen mijn oma en opa niet in Nijeveen blijven wonen?
Minder gras, maar ander groen voor een goede biodiversiteit.
Wanneer krijgt het buitengebied snel internet via glasvezel?
Ik wil ook mijn huiswerk kunnen regelen via snel internet!
Wanneer verdwijnt het landbouwverkeer uit de wijken?
Hoe kom ik in Meppel als lijn 40 niet meer rijdt?
Geen lage vliegrotondes boven Zuidwest Drenthe en de Kop!
Door de Nieuwveense Landen komt Meppel verder weg te liggen!
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21 maart 2018 - Gemeenteraadsverkiezingen
Heeft u uw keuze al bepaald?
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GLASVEZELPROJECT NIJEVEEN STOPT
Doelstelling gedeeltelijk gerealiseerd
De werkgroep ‘Nijeveen Buitengewoon op glas’ is
helaas genoodzaakt een punt te zetten achter het
project. Nadat zo’n 80 adressen in het buitengebied
van Meppel/Nijeveen de kans hebben gekregen
mee te doen met het glasvezelproject in de Kop
van Overijssel ziet de werkgroep geen perspectief
meer om ook de andere adressen in het buitengebied van glasvezel te voorzien.
Begin vorig jaar was ons doel om alle circa 500 adressen in het buitengebied van Meppel/Nijeveen te voorzien van glasvezel. Dat betrof zowel de witte (geen snel internet beschikbaar) als de grijze (daar is coax
beschikbaar) adressen. We hebben twee sporen bewandeld. Aan de ene kant inzet om van tenminste 65%
van de 500 adressen een verklaring te krijgen dat men geïnteresseerd is in glasvezel. Het andere spoor was
om in gesprek te gaan met de glasvezelprojecten in de buurgemeenten Steenwijkerland, Westerveld en
De Wolden, omdat ons gebied te klein was om zelfstandig een sluitende businesscase op te zetten. Samenwerking met Westerveld leek het meest kansrijk.
Begin oktober hebben we u geïnformeerd over ‘Glasvezel Buitenaf’, een initiatief van Rendo en CIF, om
in de kop van Overijssel glasvezel aan te leggen bij de witte adressen. ‘Glasvezel Buitenaf’ heeft toen ook
(een groot deel van) de witte adressen in ‘ons’ buitengebied de mogelijkheid geboden om mee te doen.
Het gaat daarbij om onder andere de Bramenweg, Matenweg en Steenwijkerstraatweg. Dat is een succes
geworden: op 18 december heeft ruim 60% van de adressen in de kop van Overijssel, inclusief die in Meppel/Nijeveen, een glasvezelaansluiting genomen. Voor doorgaan van het project was een deelname van
tenminste 50% nodig.
Geweldig voor degenen die mee konden doen, minder mooi voor de overige adressen in het buitengebied.
Het feit is dat op dit moment geen partij te vinden is met interesse in aanleg van glasvezel voor de grijze
adressen in onze gemeente. Daarom heeft de werkgroep, met pijn in het hart en met dubbele gevoelens,
besloten om nu een punt te zetten achter dit project. We blijven de komende tijd de ontwikkelingen scherp
volgen.
Met een hartelijke groet,
Werkgroep: Nijeveen buitengewoon op glas
Wim de Kleuver, Jacob Bakker, Marco Engel, Koop de Grouw, Jos Hagedoorn, Dirk Jan Tuut en Tineke Knorren

EEN NIEUW JAAR, EEN NIEUWE NAAM
“Passage” - afdeling Nijeveen heeft afscheid genomen van de
Landelijke Bond en gaat als zelfstandige vereniging per 1 januari
2018 verder onder de naam van:
“Nijeveense Christen Vrouwen”
(NCV).
De statuten zijn getekend bij notaris Lever op het kantoor in Meppel.
Nieuwe leden zijn van harte welkom. In de agenda van De Molen secretaris: Gretha Kiers, voorzitter: Martha Kroes, notaris Lever, penningmeester: Anny Vink
staat wanneer we bijeen komen,
met het onderwerp erbij vermeld. Spreekt je dit aan, kom een keer als gast in ons dorpshuis De Schalle.

Bestuur NCV
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Tijdelijk Free Upgrade
naar Hybrid t.w.v.

€ 2.700,-

Kies elektrisch zonder stekker. Kies de Toyota C-HR Hybrid.
U rijdt de C-HR Hybrid nu al vanaf € 27.495,-. Kom langs in onze showroom of kijk op www.vanderlinde-meppel.nl.
Gemiddeld brandstofverbruik 3,4 L /100km (26,3 km/L) tot 7,4 L 100 km (15,9 km/L), CO₂ 86-136 gr/km.
*Het daadwerkelijk te halen percentage is afhankelijk van de gebruiksomstandigheden, de voertuigconﬁguratie, acculeeftijd en -conditie, rijstijl en de gebruiken-, omgevings- en
klimaatomstandigheden. Afgebeeld Toyota C-HR. 1.8 Hybrid Bi-Tone rijklaar vanaf € 31.995,- inclusief € 2.700,- Free Upgrade voordeel. Wijzigingen voorbehouden. Importeur:
Louwman & Parqui B.V. Meer info: bel gratis 0800-0369 of ga naar www.toyota.nl

Van der Linde Meppel

Blankenstein 290, 0522-491258, www.vanderlinde-meppel.nl

GEZAMENLIJKE MAALTIJD

U wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de gezamenlijke maaltijd op vrijdagavond 9 februari
a.s. Het thema deze avond is ‘Stamppotten’. De koks hebben heerlijke winterse kost voor u bereid. Vanaf
18.30 uur staat er een drankje klaar in de Gereformeerde Kerk. Waarna we om 19.00 uur gezellig samen
aan tafel gaan.
kostenm.b.t.
zijn: € 6,per persoonin
enDe
€ 3,-Molen:
per kind.graag
Het derde
en daaropvolgende kind (van hetzelfde gezin)
k advertentieDe2016
Inloopcafé
dezelfde
is gratis.
en lettergrootte als in 2015, maar met enigszins gewijzigde tekst.
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voor maandag 5 februari - uiterlijk 17.00 uur. Door te mailen of bellen met Hillie
dA advertentie
in opgeven
De Molen
Hoekman, e-mail: cornelishillie@ziggo.nl, telefoon: 492095.
-------------------------------------------------------------Met een hartelijke groet en tot ziens!
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Inloopcafé
Inloopcafé
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Zonnestudio

Zaterdag 3 februari van 10.30-12.00 uur
Zaterdag 2 januari van 10.30-12.00 uur
IedereenStads
welkom
in Stadscafé
Oasis!
Zaterdag
2isjanuari
van
10.30-12.00
uur
Café Oasis
Kerkplein
Stads Café Oasis Kerkplein

IPL ontharing
IPL ontharing
Elektrisch
ontharen
Elektrisch
ontharen
Huidverbetering
Huidverbetering
Bijouterie

Jeannette
JeannetteBouwknegt
Bouwknegt
Dorpsstraat
Dorpsstraat16,
16, Nijeveen
Nijeveen
0522
7871
0522– –494923
2315
15 ~~ 06
06 –– 2315 7871
www.beau-nette.nl
www.beau-nette.nl~~ info@beau-nette.nl
info@beau-nette.nl
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watwelkom!
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bent van harte
Vertel Ook
ons wat
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uw buurt.
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U bent van harte welkom!is aanwezig .
Vertel ons wat er leeft bij u en bij u in de buurt.
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ertype: Verdana
tste 2 regels cursief

entreren

Schoonheidsinstituut
Schoonheidsinstituut
Acne
behandelingen
Acne behandelingen
Massages
Massages
Zonnestudio
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Bijouterie

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

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

Licht,
verwarmt
uw tuin!

Tel. 06-16511943
Tel. 0522-750545

info@andrehopman.nl
06 54 32 64 05

E-mail: info@kvanbeekschilderwerken
Website: www. kvanbeekschilderwerken.nl

Energieweg 3, Nijeveen
www.andrehopman.nl

CRESCENDO VERDER MET NIEUWE DIRIGENTE
Gemengde Zangvereniging Crescendo is het nieuwe jaar gestart met een nieuwe dirigente.
Na 10 jaar heeft Marthy Buijs het dirigeerstokje neergelegd.
Voor de leden van Crescendo een gevoelige klap, want er was volop waardering voor de prettige manier
van werken met het koor, waarbij humor ook een belangrijke rol speelde.
Crescendo kijkt dus met plezier terug op deze tijd.
Gelukkig heeft Crescendo met Hennie Dijkstra een prima opvolgster bereid gevonden met Crescendo in
zee te gaan.
Crescendo oefent elke woensdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur in De Schalle.
Wilt u ook graag zingen in een koor waar plezier in zingen voorop staat, kom dan eens vrijblijvend luisteren.
U bent meer dan welkom!!!!
Voor inl. Elly Bos, voorzitter tel. 473284 of Betsy Wink, secretaris tel. 491508.

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

www.lever.nl
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DE MOLEN
Marktstraat 4
7941 KR Meppel
Tel. 0522 23 01 73
www.birukai.nl
• Timmerwerk
• Nieuwbouw - Verbouw

Jeannet Botter

• Onderhoudswerk - Renovatie
• Verkoop van bouwmaterialen

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
OBLIGATIELENING IJS- EN SKEELERCLUB NIJEVEEN
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de IJs- en Skeelerclub Nijeveen op 12 december 2017 heeft ook
de vierde uitloting plaatsgevonden van de obligatielening. Deze is in 2012 uitgegeven voor de bouw van
het nieuwe clubhuis. Conform de voorwaarden zal vanaf 2014 tot 2021 terugbetaling plaatsvinden, waarbij
per loting wordt bepaald welke obligaties worden terugbetaald.
In de ALV zijn de volgende 22 obligaties (van de 177) uitgeloot met de volgende nummers:
20 21 25 26 27
29 31 52 58
59 75
88 104 106 108 112 121 126 147 149 154 174
Als u een obligatie heeft, vindt u dit nummer rechtsboven op het obligatiebewijs, dat u destijds heeft ontvangen. De houders van de uitgelote obligaties ontvangen binnenkort of hebben inmiddels persoonlijk
bericht ontvangen. In dat bericht is tevens vermeld op welke wijze de concrete uitbetaling plaatsvindt.
IJs- en Skeelerclub Nijeveen

Informatieavond over
hoogsensitiviteit (hooggevoeligheid)
Autobedrijf Matter Meppel
uw Renault- en Dacia dealer
voor
Meppel, Steenwijk, Staphorst e.o.
Denk jij dat je hoogsensitief bent?
Of je kind? Twijfel je nog of heb je vragen?
Dan ben je van harte welkom op een van de informatieavonden die ik over dit onderwerp organiseer.
Data: dinsdag 13 maart 2018 en woensdag 11 april 2018
Adres: Weidelint 26 in Nijeveen
Kosten: € 12,50 p.p. inclusief koffie/thee
Aanvang: 19.30 uur. Max. aantal deelnemers: 8
Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar:
ike@mille-pattes.nl

Tot ziens in onze showroom!

coaching vanuit het hart
weidelint 26
7948 cg nijeveen

t 0522 49 06 63
m 06 101 631 98

e ike@mille-pattes.nl
i www.mille-pattes.nl

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

DE MOLEN
REGIONALE CONTACTBIJEENKOMST CHRONISCHE PIJN
Elke 2e maandag van de maand, is er een bijeenkomst van de regionale contactgroep. De eerstvolgende
keer, op 12 februari 2018 is de contactbijeenkomst voor mensen met chronische pijn van 10.00 - 12.00 uur
in De Boerhoorn, Brandemaat 5 te Meppel.
Steeds opnieuw blijkt dat patiënten die contact hebben met mensen in een gelijkwaardige situatie veel
steun van elkaar kunnen ondervinden.
Op de Pijn-Hoop bijeenkomsten wordt met elkaar gezocht naar mogelijkheden om beter te leren omgaan
met de pijn en de bijkomende problemen.
Het thema voor deze dag is: Waarom heb ik chronische pijn? Wat kan ik er zelf aan doen?
Wie daar belangstelling voor heeft, is van harte welkom.
Voor meer informatie: Wilma Heeres, 0522-254198, wilmaheeres@kpnmail.nl, Stichting Pijn-Hoop.

FILM WATERBOYS IN DORPSHUIS DE SCHALLE OP 26 JANUARI
In Dorpshuis De Schalle wordt op vrijdag 26 januari de film Waterboys vertoond. Waterboys vertelt het
intens grappige en ontroerende verhaal van misdaadromanschrijver Victor en zijn cello spelende zoon Zack.
Op dezelfde dag door hun vrouwen het huis uitgezet, moeten de mannen zichzelf en hun relatie opnieuw
zien uit te vinden tijdens een turbulente reis naar Schotland ter promotie van Victors nieuwste boek. Een
film over een vader die maar niet volwassen wil worden en zijn zoon die het leven wat minder serieus zou
moeten nemen.
Hoofdrollen in deze film van Robert Jan Westdijk (Zusje, Phileine zegt
sorry) worden vertolkt door Leopold Witte (Gooische vrouwen, Ventoux,
Dokter Deen), aanstormend talent Tim Linde en de Schotse actrices Helen
Belbin en Julie McLellan. Met soundtrack van de vermaarde band The
Waterboys (The whole of the moon).
Aanvang: 20.00 uur. Entree: € 3,50

Jan Bouwknegt
Dorpsstraat 4
Nijeveen
www.jaboschilderwerken.nl
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60 JAAR
Met medewerking van:

Wilfried Finkers
De broer van...........

Vrijdag 2 maart
Aanvang:

20:00 uur (zaal open 19:30)

Toegang:

€10,- donateurs €5,-

Locatie:

‘‘De Schalle’’ te Nijeveen

MEDE MOGELIJK
GEMAAKT DOOR:

Voorverkoop in ‘‘De Schalle’’ op maandag 26 februari 19:00 - 19:30
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DE MOLEN
www.kolderveen.nl

WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN
27/28 jan.
03/04 feb.

Dokter Tan-Koning
Dokter Lucas-Bouwman

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 4, 7941 KR Meppel, tel. 0522 23 01 73. 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.  
INEKE KNOL INDIVIDUEEL-, RELATIE- EN GEZINSTHERAPEUT, counsellor, docent, supervisor, (team)coach en trainer.
BIJ IK, Dorpsstraat 66, 7948 BT Nijeveen. 0522-259308 06-17067004. Tel.spreekuur: wo. en vr. 8.30-9.00 uur.

Dorpsstraat 149

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

7948 BP NIJEVEEN
Tel: 0522 492967

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

of 06 53 961 998

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

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

• Aanbrengen schroefdakplaten

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

www.rietdekkersbedrijfrenebouwknegt.nl
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