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38e jaargang nr. 24, 18 december 2018

De volgende Molen verschijnt op 15 januari 2019.

Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk 

woensdag 9 januari 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: 0527 - 24 64 68

Noteboomstraat 68       7941 XA Meppel       telefoon 0522 255 449       www.kleen.nl

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

NIEUWS VANUIT DE DORPSVERENIGING
Terugkoppeling vergadering stuurgroep Dorpsvisie 2015 – 2025

Bij de het opstellen van de dorpsvisie in 2015 hebben we een aantal 
belangrijke thema’s vastgesteld en hiervoor werkgroepen ingericht. De 
thema’s zijn: zorg, leefbaarheid, recreatie, energie neutraal, scholen & 
jeugd, bibliotheek, veiligheid & verkeer en sport.
Twee keer per jaar komen alle contactpersonen van de werkgroepen 
met de DVN en de gemeente bij elkaar om de algehele voortgang te 
bespreken. Dit noemen we de stuurgroep Dorpsvisie.
Op 28 november jl. is er een stuurgroepvergadering geweest en zijn alle thema’s  besproken. 
Goede voortgang zien we bij ontwikkeling van het Van der Woudepark. De kabelbaan is besteld en zal op 
korte termijn worden geplaatst. 
Ook de werkgroep Duurzaamheid boekt goede resultaten, dit komt onder meer tot uiting in de oprichting 
van Energie Coöperatie Duurzaam Nijeveen en de activiteiten die door ECDN worden ontplooid. Meer 
informatie op www.duurzaamnijeveen.nl 
In de onlangs verschenen leefbaarheidmonitor voor de gemeente Meppel scoort Nijeveen hoog op diverse 
gebieden. Dat is een compliment aan het dorp en zijn inwoners.
Op het thema veiligheid is te weinig vooruitgang geboekt. Zo is de toegang tot de zwemplas nog steeds 
niet aangepakt en is er (te) weinig vooruitgang bij de gewenste insteekweg achter de wijken aan de zuid-
rand van het dorp. DVN vraagt de gemeente om op korte termijn hierover duidelijkheid te verschaffen.
In het coalitieakkoord van de gemeente Meppel is opgenomen dat er onderzoek moet komen naar de 
mogelijkheid van decentraal onderhoud van het groen in het buitengebied. DVN heeft ook hier gevraagd 
om duidelijkheid over de aanpak en heeft steun in de ontwikkeling van een plan aangeboden.  
Dorpsvereniging Nijeveen wenst iedereen fijne feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar.

NIEUWJAARSCONCERT MUZIEKVERENIGING EUPHONIA, ZATERDAG 19 JANUARI, AANVANG 20.00 UUR

Zaterdagavond 19 januari vindt weer het jaarlijkse nieuwjaarsconcert van muziekvereniging Euphonia 
plaats. Slagwerkgroep Dynamic en het orkest zullen weer een afwisselend programma laten horen met 
bekende en minder bekende muziek. De zaal gaat open om 19.30 uur, waarna het concert om 20.00 uur 
zal beginnen. De toegang is gratis.
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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.

Autobedrijf Matter Meppel wenst u 
prettige feestdagen en een gezond 

Tot ziens in onze showroom! 

RENAULT 

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

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

DE MOLEN 

Wij wensen u een 
gezond en 
knallend 
2019

Meppel
De Putstoel 2

0522 255923

info@kisjes-slijterijen.nl
kisjes-slijterijen.nl
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TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

Koedijkslanden

Rembrandtlaan 35 -  Meppel T. 0522 - 474 877 
W.  www.tppkoedijkslanden.nl   E. info@tppkoedijkslanden.nl

Heeft u een kunstgebit en uw eigen risico 
verbruikt dit jaar?

GRATIS
beoordeling en 

advies voor
een nieuw
kunstgebit

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

Maak dan voor 
31 december een 
afspraak voor een 
nieuw kunstgebit

Wanneer u in 2018 een nieuw 

kunstgebit aanschaft, ontvangt 

u ook in 2018 de declaratie. 
Dus hiervoor geen eigen 

risico in 2019!

!

Maak een afspraak via 

info@tppkoedijkslanden.nl

of bel 0522 - 474 877

KERST VOOR HEEL HET DORP

De Protestantse Kerken in Nijeveen hebben besloten om dit jaar Kerstavond te vieren bij de Molen “De 
Sterrenberg” te Nijeveen. B&W van de Gemeente Meppel hebben toestemming gegeven voor deze mani-
festatie. Het is een evenement voor heel het dorp! Iedereen is welkom! Het thema is “All we need is love”. 
We hebben allemaal liefde nodig, dat is de rode draad door de hele avond heen.
Het Popkoor Afslag Nijeveen geeft aan deze avond haar medewerking. Ook is er een gelegenheidsband 
met Nijeveense muzikanten. Verder wordt het geboorteverhaal van Jezus door diverse mensen – jongeren 
en ouderen – uit Nijeveen verwoord. 
De avond begint om 20.30 uur op 24 december. De organisatie hoopt dat er heel veel Nijeveners naar dit 
evenement komen om zo samen Kerstfeest 2018 te beginnen. 
Mocht het regenachtig weer zijn dan wordt het evenement, mede vanwege de kwetsbare apparatuur, in 
De Schalle gehouden.
De gemeente heeft i.v.m. het houden van dit evenement toestemming gegeven dat op 24 december de 
Burg. Weimalaan tussen de Dorpsstraat en de Joh. Nijmeijerlaan wordt afgesloten van 14.00 uur tot 22.00 
uur. Vanaf 14.00 uur begint de opbouw van het evenement. De organisatie spreekt de hoop uit dat zij de 
bewoners in de omgeving van de Molen niet teveel overlast zullen bezorgen. Alle directe buurtbewoners 
zijn over dit evenement geïnformeerd. Ook bedanken we iedereen die op welke wijze dan ook dit evene-
ment mogelijk heeft gemaakt. 

OLIEBOLLENVERCOOP OP MAANDAG 31 DECEMBER

Heeft u afgelopen jaar ook zo genoten van oliebollen van Euphonia? Ook dit jaar worden er weer oliebollen 
verkocht door muziekvereniging Euphonia voor COOP in Nijeveen. Naast dat u kunt genieten van overheer-
lijke oliebollen helpt u de vereniging de clubkas te spekken om zo weer nieuwe muziek en instrumenten 
aan te kunnen schaffen.
Voor maar € 3,50 heeft u al 5 overheerlijke oliebollen en voor € 6,50 krijgt u er 10. Zowel voor de naturel 
bollen als de bollen met krenten (combinaties ook mogelijk). Wees er snel bij, want op = op!

DE MOLEN
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Stichting Welzijn Ouderen

Nijeveen
nodigt u uit voor de 

Nieuwjaarsvisite 

op woensdag 9 januari 2019 
om 13.30 uur in De Schalle 

(zaal open om 13.00 uur)

U wordt ontvangen met koffie/thee en knieperties.

Thomasvaer en Pieternel zullen het afgelopen jaar weer 
in dichtvorm laten passeren.

Hierna kunt u genieten van een optreden door: 

         
Marga Kool, Jan Veenstra en Egbert Meijers 

Zij zullen u zeker vermaken met liedjes, verhalen en gedichtjes 
in het Drents onder de titel
                                   

BABYBOOMERBLUES
Het drankje en hapje zullen zeker niet ontbreken.

Voor deze middag vragen wij een bijdrage van € 5,- 
te betalen bij binnenkomst.

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

T: de Wijk 0522 - 440 473       info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

altijd scherp!

SCHENKINGEN DOEN? GOED, INTEGER EN MET AANDACHT 

GEREGELD VOOR U!

WIJ WENSEN U PRETTIGE FEESTDAGEN EN 

EEN GEZOND EN GELUKKIG NIEUWJAAR
STOTIJN 

notariaat & mediation

Let op! Op onze 
NIEUWE VESTIGING: 

Dijkhuizen 7 
in Ruinerwold

kunt u dinsdags van 
13.00 - 17.00 uur en 

vrijdags van 
8.30 - 12.30 uur 

terecht.

NIEUWE GEZICHTEN OP KINDCENTRUM CBS DE WEL

De afgelopen jaren heeft de tijd niet stilgestaan in Nijeveen. Tref Onderwijs en Plus Kinderopvang hebben 
een mooi en eigentijds Kindcentrum gerealiseerd, wat volop in ontwikkeling is. Op deze wijze is er een pas-
send (onderwijs- en opvang)aanbod voor kinderen van 0 tot 12 jaar oud.
Sinds 1 september jl. wordt Kindcentrum cbs De Wel aangestuurd door directeur Jan Schaper en locatie-
coördinator Anouk Veldhuizen. Schaper volgde Klaas Neutel op, die van zijn welverdiende pensioen mag 
genieten. Veldhuizen is nu locatiecoördinator bij de kinderopvang en aanwezig op maandag, dinsdag en 
donderdag. Hieronder stellen de ‘nieuwe gezichten’ zich aan u voor:

Jan Schaper:
Hallo allemaal! Mijn naam is Jan Schaper en samen met mijn vrouw en twee kinderen ben ik 
woonachtig in Wolvega. De start op Kindcentrum cbs De Wel is goed geweest en dit biedt veel 
perspectief voor een mooie toekomst! Zeker door mijn achtergrond in het talentonderwijs ben 
ik altijd opzoek naar (h)erkenning voor kinderen. Ik geloof dat ieder kind talent heeft en het 
is aan mijn collega’s en mij om dit te (h)erkennen. De maatschappij verandert voortdurend en 
het is aan ons als basisonderwijs om hierop op een stabiele manier op aan te sluiten. Hierbij 
vind ik het belangrijk dat de school enerzijds zorgt voor een rustige, stabiele factor in het 
leven van kinderen en anderzijds uitdaagt om deze kinderen maximaal te laten ontplooien.

Anouk Veldhuizen:
Hallo allemaal! Ik ben Anouk Veldhuizen en samen met mijn man en onze twee kinderen 
woon ik in Steenwijk. Ik ben al ruim 9 jaar werkzaam in de kinderopvang, waarvan de 
laatste drie jaren voor PlusKinderopvang. Tijdens een zwangerschapsverlof van een collega 
heb ik ervaring mogen opdoen als locatiecoördinator en dit smaakte naar meer! Ik ben 
dan ook blij dat ik de kans heb gekregen om als locatiecoördinator aan de slag te mogen 
gaan in Nijeveen. 

Samen werken Schaper en Veldhuizen aan een beredeneerd aanbod voor ieder kind, waarbij 
kinderen, pedagogisch medewerkers en leerkrachten van en met elkaar leren!

DE MOLEN
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DE MOLEN 

wenst iedereen prettige kerstdagen

en een gezond 2019!

www.kleen.nl

Prettige

Gelukkig
KERSTDAGEN

2019
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Agenda
18 dec. De Molen nr. 24 - laatste van 2018
19 dec. N.C.V. Kerstavond - De Schalle- zaal open 18.15 uur
19 dec. Alzheimercafé; creatieve avond - De Plataan, Meppel - 20.00 uur
19 dec. Klaverjassen en Jokeren Supportersvereniging SVN'69 - 20.00 uur 
20 dec. Vrouwen van Nu Kerstavond - De Schalle - 20.00uur 
22 dec. DOS’46 1 - DVO/Accountor 1 - Sporthal de Eendracht - 20.00 uur  
22 dec.-6 jan. Beau-nette gesloten
23 dec. Volkskerstzang Clemenskerk Havelte m.m.v. Euphonia Nijeveen, aanvang 16.00 uur
24 dec. Kerst voor heel het dorp - bij de molen - 20.30 uur
30 dec. Vijko Top 2000 Café - Geref. kerk - 14.30 uur
28 dec. Dos'46 kersttoernooi; kinderen 3 jr. t/m groep 8
29 dec. Appelflappenavond Wakker Nijeveen - De Schalle - 20.00 uur
31 dec. OliebollenverCOOP Euhponia Nijeveen, 9.00- 17.00 uur (OP=OP)
  9 jan. Decemberactie-trekking en bingo
  9 jan. Nieuwjaarsvisite St. Welzijn Ouderen - De Schalle - 13.30 uur
  9 jan. Klaverjassen en Jokeren Supportersvereniging SVN'69 - 20.00 uur 
  9 jan. Kerkcafé - bovenzaal De Schalle - 20.00 uur
15 jan. De Molen nr. 1
19 jan. Nieuwjaarsconcert Euphonia Nijeveen, aanvang 20.00 uur
21 jan. Voorverkoop Da Costa in De Schalle -19.00-20.00 uur
23 jan. N.C.V. Jaarvergadering  verzorgt door het eendaagsbestuur - De Schalle - 19.45 uur
23 jan. Klaverjassen en Jokeren Supportersvereniging SVN'69 - 20.00 uur 
26 jan. Bingo Supportersvereniging SVN'69 - 20.00 uur 
28 jan. Voorverkoop Da Costa in De Schalle - 19.00-20.00 uur

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 (van begin september t/m mei)
Elke woensdag 55+ tafeltennissen - Sporthal De Eendracht - 10.00-12.00 uur (m.i.v. 5 sept.)
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.

Bouwbedrijf 

HERAN

Andries Wagter Herald Hopman
Tel. 0521-512322 Tel. 0522-491156
06-51265084 06-51757172

v.o.f.

Voor al uw:
• nieuwbouw • verbouw •

• onderhoud •
• levering bouwmaterialen •

Bekijk onze website:
www.bouwbedrijfheran.nl

Opdrachtgever : 743 Bouwbedrijf Heran v.o.f.
Project : Reclamebord
Datum : 03-12-2009
Opdrachtnummer : 743B011009
Uitvoering : Enkelzijdig voorzien van reclame gedecoreerd in vinyl
Ontwerp : Jurjens / JM
Versie : 01
Schaal : 1 : 9

PMS kleur : 165 c
Vinyl kleur : Avery 910 Dark Orange
RAL kleur : -

PMS kleur : 314 c
Vinyl kleur : Oracal 951 - 553 lagune
RAL kleur : -

1200 mm x 750 mm

Wij wensen iedereen
Prettige Kerstdagen

en een 
Gelukkig Nieuwjaar

DE MOLEN
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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

DE MOLEN 

Schoonheidsinstituut                               IPL ontharing 
Acne behandelingen     Elektrisch ontharen 
Massages            Huidverbetering 
Zonnestudio                                      Bijouterie 
 
 

 
    TIME TO MAKE THE MAGIC HAPPEN 

 
 Ervaar de Reset Your Skin Gezichtsbehandeling op een 

ontspannen manier met maximale huidverbetering! 
 

Natuurlijk met IK Skin Perfection; bewuste keus voor 
gezondheid en liefde voor de huid. 

 
Je huid verdient het!! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wij hebben ook cadeaubonnen…. 
 

FIJNE KERSTDAGEN EEN HEEL MOOI 2019!!! 
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Website: www.beau-nette.nl  ~  E-mail: info@beau-nette.nl 
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VOLKSKERSTZANG IN HAVELTE OP ZONDAGMIDDAG 23 DECEMBER 2018

Al geruime tijd wordt er in de dorpen over gesproken: Volkskerstzang in Havelte voor de eerste keer en 
voor iedereen. Op zondagmiddag 23 december om 16.00 uur in de Clemenskerk Havelte verwelkomen we 
u graag met een kop koffie, thee, chocolademelk of een glas ranja en een kerstkransje. 
De samenzang zal begeleid worden door harmonieorkest  Euphonia uit Nijeveen onder leiding van Wilfred 
Grootenhuis of door Ruth Post op orgel. Daarnaast zullen ook zowel het kerkkoor Havelte, als Euphonia 
als Ruth Post enkele bekende en onbekende kerstnummers ten gehore brengen. 
De volkskerstzang zal een uur duren, waarna er nog gelegenheid is tot nazitten. De entree is gratis, wel 
zal er een collecte gehouden worden.
We zien u graag op 23 december in Clemenskerk. Tot dan!
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Koop je vuurwerk 

gewoon in NIJEVEEN!

Dorpsstraat 79A

Openingstijden verkoop:
- Vrijdag 28 december van 09.00 tot 18.00 uur
- Zaterdag 29 december van 09.00 tot 20.00 uur
- Maandag 31 december van 09.00 tot 17.00 uur

Openingstijden voorverkoop:
Donderdag 27 december
van 13.00 tot 17.00 uur

LET OP: op zondag 30 december mag er in Nederland en Duitsland geen vuurwerk verkocht worden!

Bestel je vuurwerk alvast online op www.vuurwerknijeveen.nl

Volg ons op 
Facebook voor
speciale 
aanbiedingen

DE MOLEN
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ARD EN JAN
50 JAAR

JONG

35 
JAAR

UITNODIGING
Vrijdag 

  28 december 2018

    10.00 tot 17.00 uur

ARD EN JAN
10 JAAR
PARTNERS

Bijker Landbouwmechanisatie Nijeveen bv
Nijverheidsweg 7  |  7948 NE Nijeveen  |  info@bijkernijeveen.nl

OPEN
HUIS

VIJKO TOP 2000 CAFÉ
 
Op zondag 30 december organiseren de gezamenlijke kerken 
van Nijeveen het Vijko Top 2000 café. Lokale bands als Bruun 
Brood, Always Sunday, Reünie Band en de Gemeenteband 
zullen hun favoriete Top 2000 nummers ten gehore brengen. 
Gelegenheidsformaties als The Sjoppers, Carpenters 2.0 en de 
opvallende inbreng van De Welnootjes maken van het geheel 
een muzikale verrassing.
Vanaf 14.30 uur zijn de cafédeuren van de Gereformeerde Kerk 
open en bent u welkom om onder het genot van een drankje en hapje de oren en ogen te laten strelen door 
hetgeen Nijeveen te bieden heeft op Top 2000 gebied. En beproef het geluk tijdens de Top 2000 Afvalrace. 
De toegang is gratis. Bij de bar staat een melkbus voor een bijdrage. 

DE MOLEN 
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WEDSTRIJDVERSLAG FORTUNA - DOS’46

DOS’46 heeft niet voor een stunt kunnen zorgen op bezoek bij Fortuna op 8 december jl. Een strijdend 
DOS’46 bleef lange tijd in de buurt en dit resulteerde in een ruststand van 12-11. Ook in de tweede helft 
kon DOS’46 lang strijd leveren, maar op 25-23 was het verzet gebroken. Fortuna scoorde nog driemaal en 
bracht de eindstand op 28-23 in het voordeel van Fortuna.

DOS’46 begon in de volgende opstelling:
Eerste aanval: Geertje Hoekstra, Lara Kreikamp, Jelmer Jonker en Leander Zwolle.
Eerste verdediging: Nienke Hintzbergen, Kim Petersen, Max Malestein en Harjan Visscher.

In een vrije lege Fortuna-hal in Delft trapte scheidsrechter Voskamp om 19.30 uur de wedstrijd af. Het was 
Fortuna dat in de eerste aanval direct scoorde en Leander Zwolle antwoorde gelijk met een raak afstands-
schot. Door doelpunten van Nienke Hintzbergen (tweemaal), Lara Kreikamp en Harjan Visscher liep de ploeg 
van Pascal Zegwaard en Rick Wessel uit naar een 3-5 voorsprong. Na een time-out liep Fortuna uit naar een 
10-6 tussenstand. Jelmer Jonker en Geertje Hoekstra verkleinde het verschil weer naar twee doelpunten en 
via Harjan Visscher en Jelmer Jonker (tweemaal) was het vlak voor rust weer gelijk; 11-11. Fortuna scoorde 
vlak voor rust nog en dit bracht de ruststand op 12-11.
In de tweede helft bleef DOS’46 met dezelfde energie spelen en dit leverde twee snelle doelpunten van 
Nienke Hintzbergen en Lara Kreikamp op; 12-13. Lange tijd bleef het stuivertje wisselen, via 13-13, 14-14 en 
15-15 liep Fortuna uit naar 18-15. Geertje Hoekstra deed iets terug voor de Nijeveners (18-16) maar Fortuna 
was scherper en liep uit naar 21-16. Leander Zwolle (korte kans), Nienke Hintzbergen (vrije bal) en Max 
Malestein (afstandsschot) brachten de bezoekers weer in de buurt; 21-19. Via 22-20 werd het 23-22 door 
Geertje Hoekstra. In deze laatste fase wisselde Fortuna/Delta Logistiek om Tim Heemskerk aanvallend in te 
brengen voor Marcel Segaar (welke er verdedigend weer in kwam). Dit had het gewenste resultaat en via 
25-23 (Malestein) liep Fortuna uit naar een 28-23 eindstand.

Doelpunten DOS’46: Nienke Hintzbergen 5, Jelmer Jonker 4, Geertje Hoekstra 3, Leander Zwolle 3, Lara 
Kreikamp 2, Kim Petersen 2, Max Malestein 2 en Harjan Visscher 2.

DE MOLEN

 

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

We zien dat de bouwkosten van gebouwen sterk stijgen. Voor woonhuizen zien 
we 30% gestegen bouwkosten t.o.v. 5 jaar geleden. Check daarom de verzekerde 
herbouwwaarde van uw woning. Voor al onze klanten houden wij het bij en 
ontzorgen ze. 
Garantie tegen onderverzekering is niet altijd toereikend. Bij een totaalschade 
wordt maximaal het verzekerd bedrag uitgekeerd. Voor een herbouw kan dat nu 
onvoldoende zijn. Laat u daarom adviseren over de mogelijkheden om problemen 
bij schade te voorkomen. Wij hebben een compleet verzekeringspakket met veel 
voordeel, ruime dekking en een passende lage premie.  

Eindejaarstip!
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UITNODIGING KERKCAFÉ
Woensdag 9 januari - 20.00 uur - Dorsphuis De Schalle - bovenzaal 

Het beste en het lastigste uit jezelf halen
Mensen zijn altijd op zoek geweest naar wie ze zelf zijn en naar hun plaats in de wereld. Het is een zoek-
tocht die nooit ophoudt, want de wereld verandert voortdurend en wij mensen veranderen mee. In onze 
zoektocht staan we op de schouders van generaties voor ons. Zij hebben ons levenservaring doorgegeven, 
wij voegen onze belevenissen daaraan toe.
Nieuw in onze tijd is bijvoorbeeld de wens en noodzaak om onszelf te ontplooien in onze relatie en op 
ons werk. We willen het beste uit onszelf halen. Dat is een mooie uitdaging én vraagt veel van ons. Want 
als we zoeken naar het beste in onszelf, stuiten we onherroepelijk ook op onze lastige kanten. Hoe gaan 
we met beide om? 
Aukje Westra gaat in deze bijeenkomst van het kerkcafé met ons in gesprek over de zoektocht naar wie 
we zijn. Zij haalt haar inspiratie uit eeuwenoude wijsheidsverhalen. Ze brengt structuur aan in het gesprek 
met behulp van een modern model uit de wereld van de psychologie. Aukje Westra werkt als predikant in 
Havelte en heeft na haar studie theologie de Hbo-opleiding Psychosynthese afgerond en zich enkele jaren 
verdiept in PRI (Past Reality Integration). 
Iedereen is van harte welkom! 
Het kerkcafé is een ontmoetingsplek voor en door iedereen uit heel Nijeveen en omgeving. Het gaat om 
ontmoeten in de breedste zin van het woord. In het kerkcafé wordt gepraat, nagedacht en ben je actief 
bezig met elkaar. Voor vragen over deze Kerk Café avond kun je terecht bij Geertje de Boer (deboery@
kpnmail.nl).

WOLTER OORT 40 JAAR BESTUURSLID VAN IJS- EN SKEELERCLUB NIJEVEEN
 

Op 11 december 1978 kwam Wolter in het bestuur van de ijsclub. Destijds 
moest hij gekozen worden en won hij met 7 tegen 3 stemmen de verkie-
zing voor het ijsclubbestuur. Inmiddels is hij 40 jaar bestuurslid en heeft hij 
heel wat uurtjes doorgebracht bij ‘zijn’ club. Wolter was 25 jaar secretaris 
van de club en is nu als algemeen bestuurslid nog steeds actief. Momen-
teel het gezicht achter de bar, maar ook altijd nog aanwezig tijdens on-
derhoudsochtenden, verbouwingen, wedstrijden en trainingen. Natuurijs 
vindt Wolter het mooiste wat er is, maar inmiddels is hij sinds de komst van 
de skeelerbaan ook in de zomer actief als bestuurslid. Wolter zorgt ervoor 
dat de koelkasten altijd gevuld zijn en hij staat bekend om het bakken van 
heerlijke hamburgers. Voorzitter Klaas-Jan Bijker typeerde Wolter als een 
stille, sterke en belangrijke kracht van het bestuur! Namens de KNSB gewest 
Drenthe was Bart Jonkers aanwezig op de jaarlijkse ledenvergadering en hij 
verraste Wolter met een KNSB waarderingsspeld en bijbehorende oorkonde. 
Een verdiende beloning voor een clubman pur sang.
 

EXPOSITIE RUSSISCHE EN GRIEKSE ICONEN IN HET DRUKKERIJMUSEUM

Tot begin februari 2019 is er een unieke tentoonstelling van Russische en Griekse iconen in het Drukke-
rijmuseum van Meppel. De ruim twintig authentieke iconen uit de zeventiende tot en met de twintigste 
eeuw zijn afkomstig van het Iconenmuseum te Kampen.
De op ambachtelijke wijze tot stand gekomen iconen hebben een christelijke achtergrond en verwijzen naar 
Bijbelse figuren, heiligen of feestelijke gebeurtenissen binnen de oosters-orthodoxe kerk. Met het schilderen 
van iconen op een houten, metalen of ivoren achtergrond wordt verwezen naar een andere niet stoffelijke 
wereld. Deze eeuwenoude traditie -met een korte onderbreking tijdens het sovjet tijdperk- wordt nu nog 
steeds toegepast. Deze schilderkunst vormt een belangrijk onderdeel binnen de christelijke kerken, die de 
Byzantijnse ritus volgen. Tijdens de plechtige handelingen in de kerk is de beeldtaal minstens zo belangrijk 
als het gesproken woord. Een kenmerk van iconen is dat ze niet zijn gesigneerd omdat de verwijzing naar 
de spirituele wereld centraal staat en niet de maker.  
Naast deze bijzonder fraaie iconententoonstelling van vooral objecten uit Oost-Europa is er ook  hedendaags 
werk te zien van iconenschilders uit de directe omgeving van Meppel.
De expositie is met de museumjaarkaart gratis toegankelijk, inclusief museumbezoek.

DE MOLEN 
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MEPPEL
Blankenstein 290 | 0522-243640

onderdeel van Van der Linde Meppel

De autoruitspecialisten van GlasGarage 
Meppel staan altijd voor u klaar om u te 
helpen bij autoruitschade. 
Van ster-reparatie tot de vervanging van 
autoruiten. We repareren als het kan en 
vervangen als het moet.

Ook regelen we voor u de complete 
 afhandeling met de verzekerings-
maatschappij, indien de schade is 
verzekerd. Is de auto niet verzekerd tegen 
autoruitschade, dan kunt u rekenen op 
een zeer scherpe prijs.

info@andrehopman.nl
+31 654 326 405

Energieweg 3, Nijeveen
www.andrehopman.nl

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

Fijne Feestdagen
EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

& 

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

Wij wensen u 

Prettige Kerstdagen
en een

Goed en Gezond

2019

DE MOLEN

Fijne Feestdagen
en een 

Gezond en Glashelder 2019
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wenst u

Fijne Feestdagen

en een 

Goed Uiteinde

Wilhelminastraat 10
7948 AR  Nijeveen

Ramona’s 
Hairfashion

Tel. 0522 47 52 01
Tel. 06 207 99 440

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

Dorpsstraat 13, 7948 BL  Nijeveen
Tel. 0522 - 491208

Met dank voor uw vertrouwen

wensen wij u fijne kerstdagen en 

in alle opzichten een goed 2019 toe.

DE MOLEN 

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

Fijne feestdagen 
en een mooi nieuwjaar
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Wij bedanken al onze klanten voor 
het in ons gestelde vertrouwen 
en hopen u ook in 2019 weer 

van dienst te kunnen zijn.

Namens alle medewerkers 
wensen wij u 

prettige kerstdagen 
en een 

gezond 2019!!

www.rkinstallatietechniek.nl

Dorpsstraat 10e Nijeveen  |  Tel. 0522 - 85 44 00

Openingstijden feestdagen
Snack-Plaza & Brasserie Meuleplein

KERST
Maandag 24 december 11.00 - 03.00 uur
Dinsdag 1e kerstdag 21.00 - 03.00 uur
Woensdag 2e kerstdag 11.30 - 03.00 uur

OUD EN NIEUW
Maandag 31 december 11.00 - 19.30 uur
Dinsdag 1 Januari 16.00 - 22.00 uur

Bovenstaande openingstijden gelden voor 
zowel de Snack-Plaza als de Brasserie. 
Voor de overige dagen gelden de reguliere 
openingstijden. 
Kijk op www.meuleplein.nl voor meer informatie.

Wij wensen iedereen

Fijne Kerstdagen 
en een 

Gelukkig 2019

ALZHEIMERCAFE MEPPEL - WOENSDAG 19 DECEMBER

Gezellige Creatieve avond 
Bezoekers kunnen meedoen aan een Workshop schilderen en Kerstballen maken. 
Er zijn lekkere hapjes en muziek. In een ongedwongen sfeer gezellig met elkaar het jaar afsluiten. 
 
Waar? Cultureel Centrum De Plataan, Vledderstraat 3 7951LC  in Meppel, tel. 0522-247100. 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 Vrij-
willigers, Stichting Icare, Zorggroep Noorderboog en Welzijn Mensenwerk

Ike Piest-van der Ree

gecertificeerd HSP begeleider
gecertificeerd Beeld en Brein coach

Praktijk voor HSP-begeleiding & coaching

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

DE MOLEN
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- 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

Marktstraat 4
7941 KR  Meppel

Tel. 0522 23 01 73
www.birukai.nl

Jeannet Botter

STOTIJN NOTARIAAT & MEDIATION NEEMT NIEUWE VESTIGING RUINERWOLD IN GEBRUIK

Dijkhuizen 7, Ruinerwold. Bij veel inwo-
ners van Ruinerwold staat nog vers in het 
geheugen dat hier hun Gemeentehuis was 
gevestigd. Het oorspronkelijke pand werd 
hier in 1849 als eerste gemeentehuis van 
Drenthe gebouwd. In 1903 werd het min 
of meer herbouwd en vergroot. Sinds de 
gemeentelijke herindeling heeft het pand 
zijn functie als gemeentehuis verloren. 
Tegenwoordig is het als ‘Businesscentrum 
Het Raadhuis’ in gebruik bij meerdere 
bedrijven en stichtingen. 

Toen er dit najaar kantoorruimte rechts 
aan de voorzijde bij de entree vrijkwam en 
notaris Johan Stotijn hierover in gesprek 
raakte met de eigenaar van het gebouw, 
hakte hij de knoop door om naar deze plek te verhuizen. Al in 2016 besloot Stotijn notariaat & mediation 
de dienstverlening wat dichter bij de klanten uit Ruinerwold en omgeving aan te bieden en vestigde het 
notariskantoor zich hier op het bedrijventerrein De Hoge Akkers. De locatie Dijkhuizen 7 heeft met haar 
trapgeveltjes en markante uurwerk een karakteristieke uitstraling. Bovendien heeft het een prominentere 
en herkenbare plek in het dorp, direct aan de rotonde. Bezoekers kunnen parkeren aan de overkant van 
het gebouw. 
De openingstijden van het full-service notariskantoor blijven in Ruinerwold vooralsnog op dinsdagmiddag 
van 13.00 tot 17.00 uur en op vrijdagochtend van 8.30 tot 12.30 uur. Vanzelfsprekend blijven klanten wel-

kom op onze vestiging in de Wijk. Daar zijn 
we van maandag tot en met vrijdag van 
08.30 tot 17.00 uur geopend. Op dinsdag 
bovendien van 17.00 tot 20.00 uur.
Er is behoorlijk wat animo vanuit Ruiner-
wold, Ruinen en de omgeving. Mensen 
vinden het toch wel prettig om dichter bij 
huis met ons om tafel te gaan. Ook voor 
ouderen is het een uitkomst, dat merken 
we. We zijn en blijven graag een notaris-
kantoor dat voor iedereen toegankelijk 
en bereikbaar is, ook wat ligging betreft.

Meer informatie 
www.stotijnnotariaat.nl

DE MOLEN 
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www.jaboschilderwerken.nl

Fijne Kerstdagen
en een 

Mooi Gekleurd 2019

Dorpsstraat 4
Nijeveen

AUTORIJSCHOOL

G.J. SMID

wenst iedereen

Prettige 
Kerstdagen

en een 

Veilig 2019

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

BERT VISSCHER v.o.f.

Kwekerij en tuincentrum

Kolderveen 21  7948 NG Nijeveen  Tel. 0522-491853

LET OP!
Op 27, 28 en 29 december zijn wij GESLOTEN

We wensen iedereen 

Fijne Kerstdagen 
en een 

Voorspoedig 2019

www.bertvisschervof.com

DE MOLEN
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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 en donderdag 
van 15.00 tot 18.00 uur; op deze uren tel. 06 47 57 64 67. Zie ook www.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

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

www.rietdekkersbedrijfrenebouwknegt.nl

Ook in 2019 
staan wij voor u klaar.

   wenst u

 Prettige Kerstdagen 
   en een 

Voorspoedig 2019!

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

DE MOLEN 

WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN
22/23 dec. Dokter Tan-Koning
1e Kerstdag Dokter Tan-Koning
2e Kerstdag Dokter Nijstad-Moes

29/30 dec. Dokter Westerbeek
31 dec. Dokter Lucas-Bouman


