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38e jaargang nr. 6, 20 maart 2018

De volgende Molen verschijnt op 3 april 2018.

Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk 

dinsdag 27 maart 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

NIEUWE HESJES VERGROTEN HERKENBAARHEID VRIJWILLIGERS AED NIJEVEEN

Vrijwilligers van het Nijeveense AED-project hebben nieuwe 
hesjes gekregen, waardoor zij beter herkenbaar zijn tijdens 
hun reanimatiewerkzaamheden. Tot nu toe waren vrijwilligers 
niet goed herkenbaar voor politie, hulpdiensten en omstanders. 
Deze hesjes zijn op maandag 12 maart uitgereikt tijdens de 
bijeenkomst die de Dorpsvereniging Nijeveen (DVN) heeft ge-
houden voor de vrijwilligers die meedoen aan het AED-project.
Dit project is in 2008 gestart op initiatief van DVN. In de loop 
van de afgelopen 10 jaar is het aantal AED’s uitgebreid naar 5 
AED’s. Door de keuze van de locaties kunnen we hiermee het 
hele dorp bereiken. 
Het aantal vrijwilligers dat zich heeft aangemeld is in al die jaren 
ongeveer gelijk gebleven, circa 50 personen.
Het is een dynamisch proces, er komen vrijwilligers bij maar ook melden vrijwilligers zich om uiteenlopende 
redenen af. Daarom organiseert de AED-projectbeheerder van DVN elke 5 jaar een bijeenkomst met alle 
vrijwilligers. Zo kunnen zij elkaar ontmoeten en kunnen zij zaken bespreken die eventueel beter en/of 
anders kunnen.
Deze bijeenkomst is een aanvulling op de jaarlijkse, individuele, bijscholingscursussen die op verzoek van 
DVN worden verzorgd door EHBO, afdeling Nijeveen.
Na een inzet in oktober 2017 is in de evaluatie o.a. naar voren gekomen dat vrijwilligers die opgeroepen 
zijn niet herkenbaar zijn voor de politie, hulpdiensten en omstanders.
Tijdens de braderie in juni vorig jaar heeft de Rabobank op hun stand twee projecten uitgelicht die 
in aanmerking kwamen voor een donatie van de Rabobank. Een van deze projecten was het AED-
project en de inwoners van Nijeveen hebben dit project tijdens de braderie een warm hart toegedra-
gen. Dankzij hun keuze kon een bedrag van ruim EUR 160,- aan het AED-project worden toegekend. 
DVN heeft er voor gekozen voor dit bedrag AED-hesjes aan te schaffen om de herkenbaarheid van de 
vrijwilligers te vergroten. 
Deze hesjes zijn op de vrijwilligersbijeenkomst uitgereikt. (foto: Ebel Zandstra)

Voor aanmelding bij de AED-vrijwilligersgroep: mail naar aednijeveen@gmail.com.
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SVN´69     kaboutervoetbal 
Elke zaterdag van 09.30 – 10.15 uur 

Alle jongens en meisjes tot 5 jaar          
kunnen deelnemen zonder lid van SVN’69 te worden.   

Heb je zin om mee te doen?
Geef je dan op via        

jeugdbestuur@svn69.nl    
ovv naam, adres en geboortedatum 

w w w . s v n 6 9 . n l
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REGENBOOGWEEK NIJEVEEN WINT STEM VOOR STEUN CHEQUE
 
In de categorie Samen maken we Meppel ging de strijd om 
de SteM voor Steun cheque van 250 euro uiteindelijk tussen 
de Regenboogweek Nijeveen en ZomerOndernemer. De poll 
wees een duidelijke winnaar aan: Regenboogweek Nijeveen 
is de winnaar van 250 euro geworden. 
Hoewel er veel steun was voor het initiatief ZomerOnderne-
mer – waarbij jongeren geholpen worden om met professi-
onele begeleiding in de zomervakantie een onderneming te 
starten – was vanaf het begin duidelijk dat de Regenboog-
week favoriet was. Tijdens de Regenboogweek die van 18 t/m 
24 maart in Nijeveen wordt georganiseerd worden activitei-
ten uitgevoerd die duidelijk maken dat iedereen zich veilig 
en geborgen moet kunnen voelen in Nijeveen of ze nu wit, 
bruin, rood, geel, lang, kort, dik, dun, hetro, homo, bi, trans 
of elke willekeurige combinatie zijn. 
De cheque van 250 euro werd namens SteM door Gaby Geertsma en Madelinde Visscher overhandigd aan 
een blije Barbera Kroes en Wilko Korthuis van Regenboogweek Nijeveen. 

ALZHEIMERCAFE MEPPEL - WOENSDAG 21 MAART 

Heb ik zelf de regie bij dementie?
Aan de hand van een aantal stellingen met daarna de toelichting van ervaringsdeskundigen willen we samen 
praten over dit onderwerp. Of we tot een oplossing komen zal voor iedereen anders zijn.
Thema voor het volgende café; de komende periode; 
18 april; Notaris. Vastleggen van je wensen. Wat kan je wettelijk regelen
Waar? Cultureel Centrum De Plataan, Vledderstraat 3  in 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 Vrijwil-
ligers, Stichting Icare, Zorgcombinatie Noorderboog, Stichting de Stouwe en Welzijn Mensenwerk

SCHRIJF JE NU IN VOOR DE DRENTSE FIETS4DAAGSE

De inschrijving voor de Drentse Fiets4Daagse is weer van start gegaan. Ook dit jaar kunnen deelnemers 
zich voordelig inschrijven via de website. 
De Drentse Fiets4Daagse biedt al jarenlang veel verschillende routes en afstanden aan, vanuit maar liefst 
acht startplaatsen. Dit jaar komen er nog een paar extra routes bij. 
De 4Kidsroute in Emmen is uitgebreid van één dag naar vier dagen. En vanuit de startplaats Dalen zal er 
voor de eerste keer een 4Kids route georganiseerd worden. Deze route is alleen op de donderdag. De 
RollOn-Route start dit jaar niet alleen in de startplaats Norg, maar ook in de startplaatsen Assen, Emmen 
en Meppel. Meer informatie is te vinden op de website www.fiets4daagse.nl
Metamorfose - De Drentse Fiets4Daagse gaat vanaf nu verder in een nieuwe stijl. In de afgelopen periode 
zijn er belangrijke stappen gemaakt en partnerships aangegaan met diverse partijen en organisaties. Door 
de handen ineen te slaan, zullen deze organisaties elkaar versterken. 
Het nieuwe logo kleurt nu ook bij de Drentse Fiets4Daagse rood. 
“Wij vinden het belangrijk om samen ‘Drenthe’ uit te stralen”, aldus Herman Koobs van het promotieteam 
van de Drentse Fiets4Daagse. 
De Drentse Fiets4Daagse gaat aanhaken bij de jaarthema’s en de verhalenlijn van Marketing Drenthe. Niet 
alleen de huisstijl maar ook de trant van de Drentse Fiets4Daagse verandert mee. Van 4 dagen fietsen door 
weer en wind naar elke dag een fietsfeestje.
Waar het voorheen voornamelijk ging om de prestatie van het afleggen van de afstand, gaat het nu om 
de beleving. Zowel in de startplaatsen als onderweg zal er van alles te beleven zijn. Met deze nieuwe stijl 
zet de Drentse Fiets4Daagse zich in om Drenthe op de kaart te zetten.
De Drentse Fiets4Daagse wordt gehouden van 24 t/m 27 juli 2018. 
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Beautysalon Puur 
De Baanderhoek 12 
7948 DT Nijeveen  

www.beautysalon-puur.nl

Reserveer nu uw VIP behandeling:   
0522-855522 / 06-41241406 

info@beautysalon-puur.nl

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 

START OUTDOOR SEIZOEN SKEELERCLUB NIJEVEEN, DOE MEE MET EEN PROEFTRAINING!

De skeelertrainingen op de skee-
lerbaan in Nijeveen zijn weer van 
start gegaan. Tijdens het winter-
seizoen zijn er ook indoortrai-
ningen geweest in Steenwijk en 
Heerenveen, maar skeeleren in 
de buitenlucht op de eigen baan 
blijft toch het mooist. 
Voor alle leeftijden en niveaus 
worden er dit seizoen weer 
trainingen aangeboden. Iedere 
avond zijn er meerdere groepen 
aan het trainen, die begeleid 
worden door een enthousiaste 
groep trainers. Belangstellenden 
zijn van harte uitgenodigd om 
een keer mee te doen. De begin-
nende jeugdrijders trainen op 
woensdag van 17.00 tot 18.00 
uur. Oudere en meer gevorderde jeugdrijders worden na een proeftraining ingedeeld in de juiste groep. 
Voor de senioren zijn er twee trainingsgroepen. Op maandag- en op woensdagavond. De woensdagavond-
training (20.00-21.00 uur) is vooral gericht op de basisvaardigheden/techniek en dus ook geschikt voor 
beginners. Op maandagavond (20.15-21.30 uur) staat conditie en snelheid centraal. 

Neem een kijkje op de website voor de volledige informatie over de trainingsgroepen en -tijden of kom 
langs bij de skeelerbaan. Of meld je via de website aan voor een proeftraining.
Specifieke vragen kunnen gemaild worden naar info@skeelerbaannijeveen.nl. 



5

DE MOLENDE MOLEN

Dorpsstraat 4
Nijeveen

Jan Bouwknegt

www.jaboschilderwerken.nl

INLOOPMIDDAGEN KINDERHUIS MAMINKA

Kinderhuis Maminka aan de Veendijk organiseert: inloopmiddagen op woensdagen 21 maart,  18 april en 
16 mei 2018 met een gevarieerd, creatief en muzikaal seizoens-programma voor (groot-) ouders, kinderen 
tussen 0 en 4 jaar en belangstellenden (oudere kinderen in overleg).
14.00 een interactief tafelpoppenspel of ander kinder’theater’
14.30 iets te drinken en te ‘snoepen’ en binnen of buiten vrij spelen
15.00 zang en dans voor kinderen en iedereen die mee wil doen
15.30 een klein knutseltje 
16.00 afsluiting
Opgave: info@maminka.nl of bel: 06 4100 6234
www.maminka.nl
Adres: Veendijk 22A, 7971 RR Havelte - op de grens van Nijeveen

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

Marktstraat 4
7941 KR  Meppel

Tel. 0522 23 01 73
www.birukai.nl

Jeannet Botter

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
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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

ANOUK HAARS NAAR DOS’46

Anouk Haars speelt komend seizoen voor DOS’46. De voormalig jeugdinternational 
maakt de overstap van KZ/Hiltez naar Nijeveen. Anouk Haars (23) speelde twee 
jaar in Koog aan de Zaan. Nadat OVVO/De Kroon, de club waar Haars opgroeide 
en waarmee ze promoveerde naar het hoogste niveau, degradeerde uit de Korfbal 
League, vertrok ze bij de club uit Maarssen. Na twee jaar KZ/Hiltex speelt Anouk 
Haars volgend seizoen voor DOS’46. 

FILM MILK OP 23 MAART IN DORPSHUIS DE SCHALLE

Op 23 maart wordt de film Milk gedraaid in Dorpshuis De Schalle. 
Milk is een Amerikaanse biografische dramafilm van regisseur 
Gus Van Sant uit 2008. Het verhaal is gebaseerd op het leven van 
Harvey Milk, de eerste verkozen politicus uit Californië die open-
lijk uitkwam voor zijn homoseksualiteit en later vermoord werd.
Milk werd genomineerd voor acht Oscars, waarvan zowel die voor 
het scenario als die voor hoofdrolspeler Sean Penn daadwerkelijk 

werden gewonnen. Daarnaast werden er meer dan vijftig andere prijzen aan de film toegekend, waar-
onder een National Board of Review Award voor beste bijrol (Josh Brolin) en een Screen Actors Guild 
Award voor Penn.
Deze film wordt  gedraaid in samenwerking met de Regenboogweek die in Nijeveen georganiseerd wordt. 
De film begint om 20.00 uur.  
Entree: € 3,50, inclusief regenboogcocktail en hapjes in de pauze. 
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Agenda
20 maart De Molen nr. 6
21 maart Inloopmiddag Kinderhuis Maminka - Veendijk 22a, Havelte - 14.00-16.00 uur
21 maart Klaverjassen en Jokeren Supportersvereniging SVN'69, inleg € 3,50 - 20.00 uur
21 maart Alzheimercafé - De Plataan, Vledderstraat3, Meppel - 20.00 uur
22 maart  Vrouwen van Nu,  Yvonne Goosens over thee - De Schalle - 20.00 uur
23 maart Film Milk. Dorpshuis De Schalle. Aanvang: 20.00 uur
24 maart Palmpasenoptocht
24 maart SVN’69 1 - Hollandseveld 1 - 14.30 uur 
25 maart Paasconcert T.O.G. - Ned. Herv. kerk Nijeveen - 19.30 uur
26 maart Krentenbroodactie muziekvereniging Euphonia
27 maart Krentenbroodactie muziekvereniging Euphonia
28 maart NCV (voorheen Passage) onderwerp:  laatste sigarenmaakster uit Kampen - De Schalle - 19.45 uur 
31 maart FDS 1 - SVN’69 1 - 14.30 uur 
  4 april Klaverjassen en Jokeren Supportersvereniging SVN'69 - 20.00 uur
  6 april Open Tennismiddag NTC - 16.00 uur
  6 april  Zomerkinderkleding- en speelgoedbeurs - De Veldkei, Havelte - 20.00-21.30 uur
  7 april  Zomerkinderkleding- en speelgoedbeurs - De Veldkei, Havelte - 9.00-10.00 uur
  7 april Hoogeveen 1 - SVN’69 1 - 14.30 uur 
  7 april Dancing with Euphonia, locatie: de Nije
  7 april Bingo Supportersvereniging SVN'69 - 20.00 uur
11 april NCV (voorheen Passage) onderwerp: “Kerk op de catwalk”  - De Schalle - 19.45 uur
11 april Ledenvergadering van de Dorpsvereniging. Gastspreker mevrouw Anne Nynke Nijstad-Moes, huisarts te 
 Kolderveen/Nijeveen over het onderwerp: “Kolderveen 2.0”.
14 april SVN’69 - SC Luten 1 - 14.30 uur 
17 april  Welzijn Ouderen organiseert een E-Bikedag

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 woensdag   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.

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

proef, 
geniet & 
beleef

Meppel

De Putstoel 2

0522 255923 
info@kisjes-slijterijen.nl 
kisjes-slijterijen.nl
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Nijverheidsweg 15  7948 NE Nijeveen  Tel. 0522-490094  www.faberadviseurs.nl  verzekeringen@faberadviseurs.nl

Hypotheekactie t.b.v. SVN69

Wij gaan samen met SVN69 voor energiebesparing. 
Daarvoor is er de zonnepanelenactie binnen de vereniging.

In de maand maart 2018 gaan wij dit, samen met u, ondersteunen. 
Voor iedere nieuwe hypotheek doneren we 1 zonnepaneel aan SVN69. 
De eerste doneren we als sponsor zelf.
Natuurlijk vragen wij vooraf uw toestemming, maar samen voor energieneutraal in 
2025 is het streven in ons dorp. Daar gaat SVN69 voor en daar gaan wij ook voor. 
Doet u mee?

FEEST VAN DE GEEST

Met Hemelvaart en Pinksteren wordt het Feest van de Geest weer gevierd in verschillende kerken. Het 
thema is levensadem. In het hervormde kerkje in Nijeveen zal Annette Wessels een interaktieve installatie 
maken. Daarvoor heeft ze witte overhemden nodig. Ook zal er binnenkort een creatieve workshop gege-
ven worden. Graag de overhemden inleveren bij Marjan van Hal, Burg. Haitsmalaan 8 of bij de koster van 
de kerk, Dorpsstraat 56. Het zou heel fijn zijn als u nog witte overhemden heeft, deze af te staan voor dit 
project! Straks bij de expositie ziet u het resultaat!

Annette Wessels

PAASCONCERT  T.O.G. IN HERVORMDE KERK NIJEVEEN
 
De Christelijk Gemengde Zangvereniging T.O.G. geeft op zondagavond 25 maart a.s. een concert in de Ned. 
Herv. kerk te Nijeveen.
Het concert omvat een zeer gevarieerd programma. Medewerking wordt verleend door de in het binnen- en 
buitenland geroemde trompettist Herwin Lokken uit Nijeveen. Een andere grootheid op muzikaal gebied 
is Rudi Kaldenberg uit Meppel. Hij is docent aan Scala te Meppel en begeleider van koren en solisten. Rudi 
zal het koor en de samenzang begeleiden op orgel / piano.  
Het concert vindt plaats op Palmzondag, aan het begin van de stille week voor Pasen en staat in het teken 
van het lijden, het sterven en de opstanding van Jezus Christus.
Het koor heeft weer een groot aantal prachtige liederen ingestudeerd waarbij de bezoekers emotie in 
verdriet maar ook in blijdschap zullen ervaren. Er staat ook samenzang van bekende paasliederen op het 
programma. Dirigent Bert Gelderman heeft de muzikale leiding.
Een ieder wordt van harte uitgenodigd deze sfeervolle avond te bezoeken.
De aanvang is om 19.30 uur en de toegang is vrij. Er is een schaalcollecte voor de onkosten.

K.K.
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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

Denk jij dat je hoogsensitief bent? 
Of je kind? Twijfel je nog of heb je vragen?

Dan ben je van harte welkom op de informatieavond 
die ik over dit onderwerp organiseer.

Datum: 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

Informatieavond over 
hoogsensitiviteit (hooggevoeligheid)

OPEN TENNISMIDDAG BIJ NTC TUSSENBOERSLANDEN

Op vrijdagmiddag 6 april is er op de tennisbanen van NTC een open dag voor de jeugd. De afgelopen 
weken hebben de kinderen van groep 2 t/m groep 5 tennislessen gehad tijdens de gym. Op vrijdagmiddag 
is er de mogelijkheid om op de tennisbanen nog een gratis tennisles te krijgen van één van onze trainers 
van Breakpoint.
Je bent welkom om 16.00 uur, tennismaterialen zijn aanwezig, dus je hebt alleen sportschoenen nodig. 
Wij hopen veel kinderen te kunnen ontmoeten, die op eenvoudige wijze kennis kunnen maken met de 
tennissport. Na afloop is het mogelijk om je in te schrijven voor een kennismakingscursus. We bieden 3 
lessen aan van 45 minuten voor € 15,00. 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Karlijn van Scheijen (karlijnvanscheijen@gmail.com)

Tot vrijdag 6 april!

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM 
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECT-
STOFFERING

Noteboomstraat 7
7941 XD Meppel
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

WONINGINRICHTING

PROJECTINRICHTING

URZO
Damesmode

Slaapcomfort

Bedrijfskleding

Regenkleding

Huishoudtextiel
tel. 05220 - 61022
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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.

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

PRIJZEN IN LEEUWARDEN VOOR BV NIJEVEEN

Zaterdag 3 maart gingen leden van BV Nijveen naar Het dpc Leeuwarden. 
Er werden weer spannende wedstrijden gespeeld en prijzen behaald.
In het gemengd dubbel U17 was de 1e prijs voor Maaike en Jarne. Bij 
de vrouwendubbel U17/19 behaalden Linda en Tessah de 2e prijs. De 
vrouwendubbel U15 werd gewonnen door Laura en Alinda. En Nienke en 
Ramon (van Meppel) behaalden de 1e prijs in het gemengd dubbel U13.

Jouw stem is geld waard! Jij steunt ons toch ook? 
Als lid van Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland mag je tijdens 
de Rabobank Clubkas Campagne stemmen op verenigingen en stichtin-
gen. Beslis mee en steun het verenigingsleven. Jouw stem is geld waard!
Jij steunt ons toch ook? Geef ons jouw stem van 15 t/m 31 maart 2018 
op www.rabobank.nl/mss.
Wij doen mee. Stem op ons! Alvast bedankt namens BV Nijeveen.
 
 

SPANNENDE STRIJD OM STEM VOOR STEUN CHEQUE 

Na een spannende stemmingsronde is Stichting Oud Meppel winnaar van de SteM voor Steun cheque van 
250 euro geworden. Een blije voorzitter Herman Jansen en penningmeester Theo de Vos namen de cheque 
in ontvangst uit handen van Gaby Geertsma en Klaas de Vries van Sterk Meppel .
Tijdens de nominatieronde waren de historische vereniging Nijeveen en Stichting Oud Meppel het meest 
genoemd. De eindstrijd ging dus tussen deze twee bewakers van karakter en historie: een strijd die van dag 
tot dag via de poll te volgen was. Na een aanvankelijk sterke start van de historische vereniging Nijeveen 
stond Stichting Oud Meppel al snel voor. Vlak voor de sluiting van de poll bleek Nijeveen nipt voor te staan. 
Maar op het formele sluitingsmoment was het Stichting Oud Meppel die met 51% van de stemmen aan 
het langste eind te trok. Zo spannend was het nog niet eerder in de strijd om de SteM voor Steun actie. 
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KOM LANGS OP 20 & 21 APRIL
Toyota innoveert voortdurend, ook als het om bedrijfswagens gaat. Het resultaat is op 20 & 21 april te bewonderen bij 
Van der Linde Meppel, tijdens de unieke Bedrijfswagenbeurs. Zie, rijd en ervaar waarom Toyota bedrijfswagens een klasse 
apart zijn. Alle modellen zijn aanwezig, waaronder zeer exclusieve uitvoeringen. Ook geven onze experts u tips over het 
inrichten van uw bedrijfswagen. Kortom: een event dat u niet mag missen! Graag tot ziens…

DE BEDRIJFSWAGENBEURS 
KOMT ERAA N!

Van der Linde Meppel 
Blankenstein 290, 0522-491258

www.vanderlinde-meppel.nl

info@andrehopman.nl
+316 54 32 64 05

Energieweg 3, Nijeveen
www.andrehopman.nl

Wie aanpakt,
zal genieten!

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 

Tel. 06-16511943
Tel. 0522-750545

E-mail: info@kvanbeekschilderwerken 
Website: www. kvanbeekschilderwerken.nl
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STICHTING WELZIJN VOOR OUDEREN

Op 8 maart is er weer een spelletjesdag van Stichting Welzijn Ouderen in de Schalle gehouden. Er waren 
weer veel enthousiaste personen die meegedaan hebben aan diverse spellen. Echter moeten we conclu-
deren dat de deelname iets minder was dan de vorige keren, griep! In het najaar hopen we dat al deze 
deelnemers weer genezen zijn en ook zij deze gezellige dag weer komen bezoeken. 
Ook de verzorging van de inwendige mens was weer prima, de bestuursleden die niet mee speelden zorg-
den weer voor een optimale bediening. Naast de diverse consumpties konden we weer genieten van een 
heerlijk chinees buffet.
Natuurlijk gingen de winnaars weer met een attentie naar huis.
De volgende deelnemers gingen met een prijsje naar huis:

Jokeren: 1. Roelie Bult, 510 punten; 2. Hennie Doornbos, 628 punten; 3. Aaltje Nijmeyer, 701 punten. 
Klaverjassen: 1. Roel Tien, 7317 punten; 2. Piet Groen, 7133 punten; 3. Poul Koster, 6961 punten; 4. Dirk de 
Bruin, 6876 punten; 5. Jaap Benak, 6806 punten; 6. Henk Gaal, 6789 punten; 7. Renske Dijkstra, 6730 punten.
Bridge: 1. Conny Langeveld en Bep Greve  54,62%; 2. Ge Schiphorst en Marius Benak 54,04%
Rummicub: Hennie Maat 50 punten

In november 2018 is de najaarsspelletjesdag in de Schalle, de juiste datum volgt in het programmaboekje 
en in de Molen. 
We hopen u allemaal weer te zien en natuurlijk zijn ook nieuwe deelnemers van harte welkom. 

Lammie van Essen

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING DVN 

Wij houden onze Algemene Ledenvergadering op woensdag 11 april om 20.00 uur in de Schalle.
Inloop is vanaf 19.30 uur en we hebben de vergaderzaal boven gereserveerd.
Voor de pauze is het officiële gedeelte, we leggen verantwoording af en geven graag een presentatie over 
onze activiteiten in 2017. Na de pauze  hebben we een gastspreker uitgenodigd, dit keer is dat: Mevrouw 
Anne Nynke Nijstad-Moes, huisarts te Nijeveen/Kolderveen.

Het thema is: ‘Huisartsenpraktijk Kolderveen 2.0” 
Over verleden, heden en vooral de toekomst van de praktijk in Nijeveen. 

Met trots kunnen we melden dat ruim 600 huishoudens lid zijn van de dorpsvereniging in Nijeveen.
Mocht u nog geen lid zijn, maar dit wel graag willen?
Een lidmaatschap kost € 5,- per jaar, u kunt zich aanmelden via onze website: 
www.dorpsverenigingnijeveeen.nl

Jennie Sterkenburgh
Secretaris DVN

- 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

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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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
T 0522 255449  

drukkerij@kleen.nl

Noteboomstraat 68

7941 XA  Meppel 

Verenigingsdrukwerk

Textieldruk en borduren
Voor zowel zakelijk als particulier textieldruk en borduurwerk kunt u 
bij ons terecht. Voor bedrijven en verenigingen drukken of borduren wij 
logo’s op bedrijfs- en sportkleding, handdoeken etc. 
Voorbeelden van particulier borduurwerk zijn: handdoeken, t-shirts, 
truien en babyartikelen, zoals slabbetjes, badcapes en knuffels.

Wij verzorgen periodieken, programmaboekjes, lotenbloks, flyers, posters, 
reclameborden en meer voor verenigingen in Meppel en omstreken.

Naam  ..........................................................................
.

Adres  ..........................................................................
.

Plaats  ..........................................................................
.

VERLOTING 2017
t.b.v. basisschool 
‘De Rozebottel’ 

te Koekange

1e prijs: Kinderpicknicktafel 

2e prijs: Terrashaard

3e prijs: Zomerpakket

GROTE VERLOTING 2017
t.b.v. basisschool ‘De Rozebottel’ te Koekange

Goedgekeurd door Gemeente De Wolden onder registratienummer:

Z.17-53720/D.17-90790  

Prijs per lot e 0,50. Aantal loten 2.000

De trekking zal plaatsvinden op donderdag 1 juni 2017.
No 0001

No 0001

Feestcommissie ‘Scheerwolde-Wetering’ e.o.
N

aa
m
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s
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oo
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at
s

VERLOTING

1e prijs  : Stalen ros
2e t/m 10e prijs : Diverse leuke prijzen

Aantal loten: 2500 Prijs per lot: € 1,-

VAN CONCEPT TOT AFWERKINGNoteboomstraat 68 
7941 XA  Meppel

T 0522 255 449 
drukkerij@kleen.nl Ontwerp | Druk | Print | Reclame

De trekking vindt plaatstijdens de ponymarkt 
op zaterdag 12 augustus 2017om 13.30 uur in defeesttent te Scheerwolde.

Verloting goedgekeurddoor het gemeentebestuurvan Steenwijkerland 

NO- 1001

NO- 1001

Naam:

Adres:

Tel.:

VERKOOP VAN NIEUWE EN 
  GEBRUIKTE AUTO’S

APK-STATION 
ROETMETING
ALLE REPARATIES

J. GROENINK
Kon. Wilhelminalaan 12-14
8384 GH  Wilhelminaoord, tel. 0521 - 382732

www.autobedrijferma.nl

Hotel Gelderingen 
Steenwijkerwold

Paradijs van het Noorden

Café De Karre

Tukseweg 186 - 8334 RX  Tuk 
Tel. 0521-515393 - www.dekarre.nl

VOGELVERENIGING  DE EDELZANGER  STEENWIJKERWOLD

1e prijs E 200,- 4e prijs E 50,- 

2e prijs E 125,- 5e prijs E 25,-

3e prijs E   75,- 6e t/m 15e prijs VLEESPRIJZEN

 
Aantal loten: 3000. Prijs per lot e 0,50

Trekking 25 november 2017 om ± 15.00 uur

in Hotel Gelderingen (het paradijs van het noorden)

NO- 1001

NO- 1001

info@kroesnijeveen.nl           www.kroesnijeveen.nl           0522 49 26 80

Heel  KROES

Feestweek
Fijne

een
#HEELNIJEV1 

wenst

HOOFDSPONSOR

WOLDSTRAAT 61-65, 7941 LG MEPPEL, TEL 0522-246619VENEWEG 117, 7946 LJ WANNEPERVEEN, TEL 0522-281203    WWW.LANTINGA-VERSHUIS.NL | INFO@LANTINGA-VERSHUIS.NL

V.
V. O

ranje Zwart  
WanneperveenV.

V. O
ranje Zwart  

Sportpark ’De Bovenboer’
Sportpark ’De Bovenboer’

Wanneperveen

Sportpark ’De Bovenboer’

v.v. Oranje Zwartv.v. Oranje Zwart
Opgericht 1 april 1949
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EPILEPSIEFONDS ZOEKT VRIJWILLIGER VOOR HET COLLECTE-TEAM

Het Epilepsiefonds zet zich in voor de epilepsiebestrijding en een goede behandeling en begeleiding van 
mensen met epilepsie. Epilepsie is een tijdelijke functiestoornis van de hersenen. De middelen uit fond-
senwerving worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, voorlichting en hulpverlening (waaronder 
aangepaste vakanties). Het Epilepsiefonds probeert het benodigde geld zelf bijeen te brengen. 25.000 
vrijwilligers zetten zich jaarlijks in voor de collecte.
Voor Nijeveen zoekt het Epilepsiefonds een vrijwilliger voor het Collecte-team m/v
Uw taak: U werkt als vrijwilliger van het Epilepsieronds in het plaatselijke collecte-team. 
U onderhoudt de relaties met onze collectanten. U helpt bij de organisatie van de collecte in uw woonplaats. 
Daarnaast benadert u mensen om de collecte in stand te houden cq. uit te breiden.
Wij vragen: U doet graag nuttig werk voor een goed doel. U vindt het prettig om een sociaal netwerk op 
te zetten en te onderhouden. Daarnaast bent u enthousiast en positief ingesteld.
Hebt u belangstelling? Bel dan naar het Epilepsiefonds, telefoon 030 6344063. Of ons contactpersoon in 
uw woonplaats, de heer B. Dekker, telefoon 0522 491689. Wij geven u graag meer informatie. 
Voor meer informatie over de organisatie en epilepsie: www.epilepsie.nl.

BLAZEND HET VOORJAAR IN IN NIJEVEEN

Kinderen uit de omgeving van Nijeveen die zin hebben om een blaasinstrument te leren 
bespelen en kennis willen maken met muziekles kunnen terecht bij de nieuwste korte 
cursus van Scala Centrum voor de Kunsten in samenwerking met muziekvereniging 
Euphonia in Nijeveen. In vijf lessen, bedoeld voor leerlingen uit de groepen 4 t/m 7, 
komt de basis van het klarinet- of trombone spelen aan bod. Muzikale voorkennis is 
niet nodig. De vakdocenten van Scala verzorgen de lessen en de instrumenten worden 
voor de hele periode beschikbaar gesteld door de muziekvereniging. De tromboneles-
sen worden gegeven op dinsdagmiddag van 15.30-16.15 uur en starten op 10 april, de 
klarinetlessen zijn op woensdagmiddag tussen 13.15-14.00 uur en beginnen op 11 april 
aanstaande. De lessen vinden plaats op CBS De Wel aan de Burgemeester Haitsmalaan 

7 in Nijeveen. De jonge blazers sluiten de cursus af met een eindconcert in samenwerking met muziekver-
eniging Euphonia. Meer informatie en aanmelden (vóór 4 april 2018) kan via de website van Scala: www.
ontdekscala.nl of info@ontdekscala.nl 

OPENINGSTOERNOOI NIJEVEENSE TENNISCLUB “DE TUSSENBOERSLANDEN”

Zaterdagmiddag 31 maart a.s. vanaf 15.00 uur organiseert de Nijeveense Tennisclub “de Tussenboerslanden” 
haar jaarlijkse openingstoernooi. Dit jaar in de vorm van een invitatie-/kennismakingstoernooi onder het 
motto: Maak kennis met tennis bij een gezellige dorpsclub. Kom gerust een balletje meeslaan. Je hoeft echt 
geen Federer te zijn. Eventueel is een racket bij ons makkelijk geleend. Geef toe aan je nieuwsgierigheid 
en geniet intussen van een hapje en een drankje.
Adres NTC Nijeveen. De Tussenboerslanden 10. Info: www.ntcnijeveen.nl.

REDDINGSBRIGADE DE DUKERS EN KOEBERG LOOPGROEP ONTVANGEN STEM VOOR STEUN 
CHEQUE 

Sterk Meppel heeft de afgelopen weken verschillende verenigingen die zich voor Meppel inzetten blij 
mogen maken met een bedrag van 250 euro. Met deze bijdrage kunnen de Bijenvereniging, Stichting Oud 
Meppel en de Regenboogweek in Nijeveen weer activiteiten organiseren waar de inwoners wat aan hebben. 
Dat is nuttiger dan pennen en ballonnen uitdelen. In de laatste week werd de strijd het hevigst. Er waren 
meer dan driehonderd mensen die een vereniging in de categorie Sport en Gezondheid nomineerden. 
Sterk Meppel heeft daarom de ‘verdubbelaar’ ingezet. Niet twee maar vier organisaties mochten strijden 
om de twee cheques van 250 euro. De vier organisaties die het meest werden genoemd waren SVN’69 en 
Reddingsbrigade De Dukers in de eerste poll en FC Meppel Gymnastiek en de Koeberg Loopgroep Meppel 
in de tweede poll. 
Facebook ontplofte zowat. In totaal hebben ruim 3000 personen gestemd via de twee polls. De uiteinde-
lijke winnaars werden Reddingsbrigade De Dukers en de Koeberg Loopgroep. Beide organisaties kregen 
zaterdagmiddag hun prijs overhandigd in de Hoofdstraat in Meppel. Het was na afloop mooi om te zien 
dat het verliezende SVN’69 de winnaars met een flesje wijn bedankte voor de spannende strijd. Dat is écht 
sportief zijn.
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NIEUWS VAN DE ORANJEVERENIGING

Het bestuur is inmiddels weer vergevorderd met de voorbereiding van zowel de Koningsdag als de Feestweek. 
Het gaat zeker weer een te gek en gevarieerd spektakel worden. Informatie over de beide evenementen 
kunt u vinden op onze website en uiteraard onze facebookpagina. Eind mei zal onze kleurrijke feestgids 
weer bij u op de mat vallen.
Op dit moment zijn we druk met het updaten van ons ledenbestand. Binnenkort incasseren we de lidmaat-
schapsgelden, of komt er iemand van ons bij u aan de deur. 
Om dit zo goed mogelijk te laten verlopen, vragen wij u uiterlijk 1 april 2018 uw eventuele wijzigingen 
door te geven op mailadres: ledenadministratie@oranjeverenigingnijeveen.nl.
Bent u nog geen lid, maar draagt u onze activiteiten een warm hart toe? Lid worden kan d.m.v. het in-
vullen van een formulier op onze website. Op de pagina over de ledenadministratie vindt u eveneens de 
voordelen dit het u biedt.
Iets nieuws! Voor de jeugd hebben we het speciale “jeugdlidmaatschap”. In de leeftijdscategorie 13 t/m 17 
jaar kunt u lid worden voor slechts € 3,50 per jaar. Vanaf 18 jaar geldt een tarief van € 7,00 per persoon.
Nieuw dit jaar is ons “jeugdpasse-partout”: Dit passe-partout kan door jeugdleden worden aangeschaft 
voor slechts € 10,- en geeft toegang tot zowel het vrijdag, als het zaterdagavondprogramma!
Lid worden kan altijd het hele jaar door (dus ook aan de kassa bij de feesttent). Passe-partouts kunnen 
echter uitsluitend tijdens onze voorverkoop worden gekocht (8-9 juni 2018).

OPTOCHT PALMPASEN

Zaterdag 24 maart gaat de Palmpasenoptocht weer door Nijeveen. De gezamenlijke ouderverenigingen 
van “OBS Commissaris Gaarlandt” en “CBS De Wel”organiseren dit zoals vanouds. Het vertrek is om 13.00 
uur en zal dit jaar vanaf de Commissaris Gaarlandtschool zijn. 
Samen met hopelijk weer veel kinderen en ouders met versierde palmstokken. 
Muziekvereniging Euphonia zal de optocht begeleiden met een vrolijke noot. 
We hopen u dan ook te mogen verwelkomen om te komen kijken of gezellig met uw kind mee te lopen.

Tuinman
GEZOCHT

per direct, een tuinman voor het periodiek 
onderhoud van een tuin in Nijeveen.

Bent u degene die zich aangesproken voelt? 
Neem dan contact op met 

tel.nr. 0522 45 19 19, mobiel 06 42 43 53 54

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
Noteboomstraat 68   Meppel 
T 0522 255449   drukkerij@kleen.nl
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Reclameborden
Textieldruk
Clubbladen

Lotenbloks
Websitebouw



16

DE MOLEN 

WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN
10/11 maart  Dokter Lucas-Bouwman
17/18 maart  Dokter Tan-Koning

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 4, 7941 KR Meppel, tel. 0522 23 01 73. Behandeling volgens afspraak.

KLEINE NODENDIENST, 06 48 06 52 16. GEBRUIK DUOFIETS: 06 21 49 79 02

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.

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!


