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Kijk op www.kleen.nl/regiobladen/de-molen/ voor de tarieven

Adverteren?

 

39e jaargang nr. 20, 29 oktober 2019

De volgende Molen verschijnt op 12 november 2019.

Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk 

woensdag 6 november 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

BADMINTON JEUGDTOERNOOI EEN GESLAAGDE OCHTEND

Op 12 oktober werd het z.g. Veengroavertjes toernooi georganiseerd door de Badminton Vereniging Nije-
veen. Dit jeugdtoernooi is opgezet voor startende en beginnende jeugdspelers. De spelers worden verdeeld 
in poule´s zodat elke speler op leeftijd en niveau kan spelen. De indeling kan lastig zijn, maar dit jaar was 
het goed gelukt. Veel einstanden van 30-28 kwamen voorbij. 
Er werd goed en sportief gespeeld, de organisatie kijkt dan ook terug op een geslaagd toernooi.
Na afloop werden alle vrijwilligers in het zonnetje gezet en bedankt voor hun hulp want zonder vrijwilligers 
is het niet mogelijk om zo’n toernooi te organiseren. 
Daarnaast ontvingen alle deelnemers een mooie herinnering als dank voor hun deelname. 

De poulewinnaars zijn:
Poule 1
1e Anne-Mette van Es van BV Nijeveen
2e Gioia op ’t Zand van Meppeler Meppers
3e Gijs Visser van Griffioen

Poule 2
1e Anouck Roo van Meppeler Meppers
2e Wilfred Boerhof van BV Dwingeloo
3e Thom Schuurman van BC Ruinen

Poule 3
1e Leonie Stoof van BV Nijeveen
2e Boaz van den Berg van Smash 
3e Keano Boonstra van Griffioen

Poule 4
1e Sophie Bakker van Meppeler Meppers
2e Hilde Schaafsma van De Slagen
3e Moinak Aniruddha van BC Dwingeloo

Poule 5
1e Niels Joziasse van BC Dwingeloo
2e Zoë Schuurman van BC Ruinen
3e Luuk Wassenaar van Griffioen

Allen van harte gefeliciteerd met het behaalde resultaat!
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@HOME MET POPKOOR AFSLAG NIJEVEEN

Popkoor Afslag Nijeveen organiseert op zondag 24 november a.s een gezellige middag in Restaurant De 
Nije in Nijeveen. Aanvang: 15.30 uur. Uitgangspunt is veel muziek en zingen, een spelletje, een hapje en een 
drankje in een gezellige huiselijke sfeer. We zijn @Home in Nijeveen en U bent allen van harte uitgenodigd.
De entree is gratis maar u kunt een donatie doen voor het ‘bijna- thuis-huis’ het Hospice Eesinge te Meppel.
Voor dit doel staat er een speciaal “huis” bij de uitgang van het restaurant.
Omdat wij op zoek zijn naar versterking bij de mannen willen we vooral deze doelgroep aanmoedigen om 
deze muzikale middag niet te missen.
Ben je dan enthousiast geworden van dit leukste, actiefste en gezelligste popkoor van Drenthe?
Kom dan op 25 november om 20.00 uur naar het gebouwtje naast de Hervormde Kerk aan de Dorpsstraat 
58 in Nijeveen. Dan organiseren we, vooral voor stoere mannen die wel van zingen en gezelligheid houden, 
een open repetitie.
Voor meer informatie bekijk onze website https://www.afslagnijeveen.nl of stuur een mailtje naar 
afslagnijeveen@hotmail.com.

GEDENK UW DIERBARE 

De meesten van ons doen het vast wel eens: op vakantie in het buitenland een kerk inlopen en daar een 
kaarsje aansteken voor een dierbare overledene. Het is een waardevol ritueel.
A.s. zaterdag 2 november is het Allerzielen. Op deze dag worden vanouds wereldwijd onze overledenen 
herdacht. 
Daarom is zaterdagmiddag de hervormde kerk aan de Dorpsstraat voor iedereen open en kunt u daar een 
kaarsje aansteken om iemand te gedenken. 
U bent van harte welkom tussen 14.00 en 17.00 uur!

Marjan van Hal 

 

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

Geen goed nieuws voor alle 
pensioengerechtigden. Pensioeninkomen 
dreigt gekort te worden. Voor deze groep 
zijn er geen alternatieven meer om het te 
corrigeren.

Als u nog geen pensioen ontvangt 
misschien een goede zaak om eens te 
kijken hoe het met uw pensioeninkomen 

Financiële positie pensioenfondsen in 
derde kwartaal opnieuw verslechterd!

is gesteld. Het voor u berekende pensioen 
inkomen is niet zo zeker als we dachten, 
zo weten we nu. 

Wij helpen u graag om het in beeld te 
brengen en waar mogelijk bespreken we 
passende aanvullingen. 

Zorg nu voor een gewenst inkomen later.
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NIEUWS EC DUURZAAM NIJEVEEN 

Project: Zon Op Groot Dak ‘on hold’ 
In een eerdere ‘De Molen’ hebben wij u geïnformeerd over het project ‘Zon op Groot Dak’. Helaas moeten 
wij u melden dat dit project ‘on hold’ is gezet. LTO Noord afdeling Zuidwest Drenthe en Energie Coöperatie 
Duurzaam Nijeveen waren in gesprek met 24 bedrijven die belangstelling hadden om mee te doen. Een 
prachtig resultaat dat alle verwachtingen overtrof. Er zijn meerdere gesprekken gevoerd en er is veel werk 
verricht om sluitende businesscases te maken. 
Kort voordat de collectieve subsidie zou worden aangevraagd, hebben wij schriftelijk bericht van Enexis 
ontvangen dat er helaas geen capaciteit op het elektriciteitsnet is om stroom terug te leveren. Dit in te-
genstelling tot eerdere berichten. Nog geen half jaar geleden leek toegang tot het elektriciteitsnetwerk 
beperkt maar nog geen probleem te zijn voor deze relatief kleine zonne-installaties. Een teleurstelling 
voor alle betrokkenen. De verwachting is dat dit op korte termijn niet is opgelost. Daarom het besluit om 
vooreerst niet door te gaan met ‘Zon op groot dak’.  
Let op! Particuliere initiatieven die vallen onder kleinverbruik houden toegang tot het elektriciteitsnet en 
kunnen altijd terug leveren. Meer informatie vindt u op www.duurzaamnijeveen.nl of bij vragen mail naar 
info@duurzaamnijeveen.nl

LTO Noord afdeling Zuidwest Drenthe, Jacob Bakker
EC Duurzaam Nijeveen, Harry van Dijk 

EEN FEESTELIJKE ZANGDIENST IN NIJEVEEN OP ZONDAG 10 NOVEMBER

Jazeker, de zangdienstcommissie viert haar 15-jarig bestaan met een feestelijke dienst. Deze commissie is in 
het leven geroepen vanuit de werkgroep kerkopbouw o.l.v. Bert Stoter. Door het wegvallen van de avond-
dienst in de Gereformeerde kerk, ontstond er toch wel weer behoefte om regelmatig samen te zingen.
Daar heeft de pas opgerichte commissie gehoor aan gegeven, en zodoende zijn er de zang- en roept u 
maar diensten gekomen.
Na enige jaren hebben ook de Hervormde gemeenten Nijeveen en Kolderveen zich aangesloten bij de 
commissie.
Vele organisten, koren en solisten kwamen er voorbij in deze 15 jaar.
Zeker als er een mannenkoor optrad zat de kerk tot achter de schuifdeuren stampvol (Steenwijker, Staphor-
ster, Urker, Lemster en Zoutkamp’s mannenkoor) ook het Fries en het Veluws mannenensemble oogsten 
veel bijval. Wat velen zich nog herinneren zijn de ruisende jurken van het koor “Geke’s 10 tal” uit Urk, maar 
ook Gospelkoor “Grace & Glory” o.l.v. Talitha Nawijn.
Prachtige avonden die zeker velen hebben beroerd en bemoedigd.

Op zondag 10 november pakt de commissie dan ook verrassend uit met een drietal gastoptredens van “De 
Welnootjes”, De Gemeenteband en Chr. zangvereniging ”Tot Ons Genoegen“.
Wij heten jong en oud(er) van harte uit om deze unieke avond mee te maken.
De dienst begint om 19.00 uur in de Gereformeerde kerk aan de Dorpsstraat te Nijeveen. Toegang is gratis, 
aan de uitgang is er een schaalcollecte. TIP: Kom op tijd!

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

201811_0796_FIZZ_Lever_adv_DeMolen_01.indd   1 22-11-18   09:27
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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.nl 
Website: www.kvanbeekschilderwerken.nl

Noteboomstraat 68  |  7941 XA  Meppel  |   T 0522 255449  
drukkerij@kleen.nl  |  www.kleen.nlOntwerp | Druk | Print | Reclame

U laat uw klanten toch niet 
in de regen staan?
Promoot uw bedrijf met een paraplu bedrukt met uw eigen logo of kijk op 
www.kleen.nl/relatiegeschenken voor onze catalogus promotiemateriaal en relatiegeschenken.
U bent natuurlijk ook van harte welkom bij ons aan de Noteboomstraat voor vrijblijvend advies 
of prijsopgave.

Ontwerp | Druk | Print | Reclam
e

R
e

la
ti

e
g

e
sc

h
e

n
ke

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



5

DE MOLEN

ACTIVITEITEN BUURTKAMER KERSPEL

De volgende activiteiten vinden weer plaats in de Buurtkamer van ‘t Kerspel te Nijeveen. 
Op 1 november is er een driegangenmaaltijd, aanvang 12.30 uur. Kosten € 10,00. Voor 8 november staat 
er op het programma om 10.00 uur kinderen van Domijn komen zingen i.v.m. Sint Maarten, kosten € 
2,50 voor koffie/thee of 2 knipjes koffiekaart. 12 november is er sjoelen om 14.00 uur. Kosten € 2,50 of 2 
knipjes koffiekaart. 15 november is er kegelen, aanvang 14.00 uur. Kosten koffie/thee € 2,50 of 2 knipjes 
koffiekaart. 19 november is er gespreksgroep met de plaatselijke dominee, 10.00 uur. Kosten koffie/thee 
€ 2,50 of 2 knipjes koffiekaart. 20 november is er bingo, aanvang 14.30 uur. Kosten 4 knipjes koffiekaart 
en 2 knipjes activiteitenkaart of € 7,50 incl. koffie/thee, fris en hapje. Op 22 november hebben we een 
gezamenlijke snackdag, aanvang 12.30 uur. Kosten € 6,00. 27 november is er een high tea met live muziek 
om 14.00 uur. Kosten € 8,00 opgave voor 11 november op dinsdag of vrijdag bij ’t Kerspel. Dan hebben we 
op 29 november de maandsluiting met de plaatselijke dominee om19.00 uur en de kwismiddag, aanvang 
14.00 uur, kosten € 3,50 of 2 knipjes kaart voor koffie/thee, fris en hapje.

LET’S PARTY!

Vrouwencafé Nijeveen bestaat in november alweer één jaar.
Dat gaan we vieren op vrijdagavond 29 november in de Nije. Vanaf 
20.30 is de zaal open en de band ‘je Moeduhr’ laat ons lekker swin-
gen deze avond.
Introducees (partners, vrienden en vriendinnen) zijn van harte wel-
kom. We vragen van hen een kleine bijdrage van € 3,00 pp. Hiervoor 
kun je een gezellige avond beleven, met live muziek en leuke mensen 
om je heen.
Wil je lid worden van het Vrouwencafé, stuur dan even een mail naar: vrouwencafenijeveen@gmail.com
Tot ziens op 29 november!

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

Koedijkslanden

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

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

Wees de veranderingen in 
2020 van uw 

zorgverzekering voor

Maak een afspraak via 
info@tppkoedijkslanden.nl

of bel 0522 - 474 877

Een goed kunstgebit is belangrijk 
voor het kauwen en de spijsver-
tering maar ook voor uw uiterlijk. 
Wilt u weer voluit kunnen lachen, 
praten en eten? Tandprothetische 
Praktijk Koedijkslanden maakt voor 
u een kunstgebit dat bij u past.

In 2020 zullen de vergoedingen 
van de zorgverzekeraars hoogst-
waarschijnlijk weer veranderen. 

Bent u dit jaar door uw eigen 
risico heen en is uw kunstgebit 
aan vervanging toe, dan is het 
wellicht verstandig om tijdig een 
afspraak te maken voor een 
nieuw kunstgebit nog in 2019. Voluit lachen, praten en eten
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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

Download nu onze 
‘Van der Linde Meppel’ app

Registreer uw 
voor alle extra voordelen!

Uw voordelen:
U ontvangt herinneringen voor de onderhoudsbeurten van uw auto

U kunt gemakkelijk een werkplaatsafspraak inplannen 

Direct contact via de chat

Altijd hulp bij pech of storingen

U kunt digitaal een schade doorgeven

U blijft altijd op de hoogte van ons actuele occasionaanbod

Speciaal voor u geselecteerde acties
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Agenda
29 okt. Muziek met Bertus op DVD - ’t Kerspel - 10.00 uur
30 okt. Najaarsbijeenkomst Historische Vereniging Nijeveen - De Schalle - 20.00 uur
  1 nov. Gezamenlijke 3-gangen maaltijd - ‘t Kerspel - 12.30 uur
  1 nov. Optreden Zangeres Grytsje Kingma - De Schalle - 20.00 uur
  2 nov.  SVN’69 1 – Fit Boys 1 - Sportpark Tussenboerslanden - 14.30 uur
  2 nov. Optreden “Tot Ons Genoegen” i.s.m. andere koren - Geref. kerk St. Jansklooster - 19.30 uur
  6 nov.  Klaverjassen en jokeren S.V.N. ‘69 - 20.00 uur
  7 nov. Spelletjesdag Stichting Welzijn Ouderen - De Schalle - 10.00 uur
  8 nov. Kinderen Domijn komen zingen, Sint Maarten - ‘t Kerspel - 10.00 uur
  8 nov. Jubileumdiner - Geref. Kerk - 18.30 uur
  9 nov. DOS’46-Groen Geel - Sporthal De Eendracht - 20.00 uur
10 nov. Feestelijke zangdienst - Geref. kerk Nijeveen - 19.00 uur
12 nov. De Molen nr. 21
12 nov.   Vrouwen van Nu; koffieochtend met dr. van Maare - De Schalle - 10.00 uur
12 nov. Sjoelen - ‘t Kerspel - 14.00 uur
15 nov. Kegelen - ‘t Kerspel - 14.00 uur
16 nov. Bingo - kantine S.V.N. ‘69 - 20.00 uur
19 nov. Gespreksgroep plaatselijke dominee - ‘t Kerspel - 10.00 uur
20 nov. Bingo - ‘t Kerspel - 14.30 uur
20 nov. NCV; Weerman Jacob Kuiper - De schalle - 19.45 uur
20 nov. Klaverjassen en jokeren S.V.N. ‘69 - 20.00 uur
20, 21, 22, 23 en 25 nov.  Open Huis Israël Producten - De Veurdele 95 - 10.00-15.00 uur
21 nov. Themamorgen Stichting Welzijn Ouderen; Reizen met Openbaar Vervoer - 10.00 uur
21 nov. Kerkcafé; bezoek moskee Meppel - 19.00 uur
21 nov.   Vrouwen van Nu; over marskramers, woonwagenbewoners en kiepkeerls - De Schalle - 20.00 uur
22 nov. Snackdag - ‘t Kerspel - 12.30 uur
23 nov. Sinterklaasintocht - Molen De Sterrenberg - 14.00 uur
23 nov.  SVN’69 1 – SCD’83 1 - Sportpark Tussenboerslanden - 14.30 uur
23 nov. DOS’46-TOP - Sporthal De Eendracht - 20.00 uur
23 nov. Nijeveense Kennisquiz in de Schalle
24 nov. @Home met AfslagNijeveen - De Nije - 15.30-17.30 uur
25 nov. Popkoor AfslagNijeveen; Mannen inloop repetitie - Jeugdgebouw aan Dorpsstraat 58 - 20.00-22.00 uur
26 nov. De Molen nr. 22
27 nov. High Tea met live muziek - ‘t Kerspel - 14.00 uur
29 nov. Kwismiddag - ‘t Kerspel - 14.00 uur
29 nov. Maandsluiting met plaatselijke dominee - ‘t Kerspel - 19.00 uur
29 nov. Filmavond de Schalle, film Greenbook  - De Schalle - 20.00 uur
29 nov. Let’s party vrouwencafé - De Nije - vanaf 20.30 uur
30 nov. Repair Café - Gebouw Trias, Groenmarktstraat 6, Meppel - 9.30-13.00 uur

Elke dinsdag Koersbal - De Schalle - 13.30 uur
  Klaverjassen en jokeren, georganiseerd door Welzijn Ouderen - biljartzaal De Schalle
 Bridgen in de zomer - De Schalle - 09.15 uur
Elke di. en vr. Buurtkamer Kerspel - 10.00-16.00 uur
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 (september t/m april)
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.

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

Lute Bijker
Griftestuk 33  |  7948 AH Nijeveen  |  06 - 50 20 40 08 

www.lutebijkerbouw.nl   |  info@lutebijkerbouw.nl

Lute Bijker

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

Lute Bijker
Griftestuk 33  |  7948 AH Nijeveen  |  06 - 50 20 40 08 

www.lutebijkerbouw.nl   |  info@lutebijkerbouw.nl

Lute Bijker
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Voor al uw stukadoorswerk

Verbouw/ Renovatie/ 
Keukens/ Badkamers

Klusbedrijf G. Wesselink 
Lijsterstraat 17A 
7948 DJ Nijeveen

Tel. 06 12 41 63 52

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.

Wij bezorgen ook in Nijeveen
Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Noteboomstraat 68   Meppel 
T 0522 255449   drukkerij@kleen.nl
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lAlles voor uw club!

Reclameborden
Textieldruk
Clubbladen

Lotenbloks
Websitebouw

ZANGERES GRYTSJE KINGMA OP 2 NOVEMBER 2019 IN DE SCHALLE

Grytsje Kingma uit Sint Jânsgea schrijft en zingt haar eigen Friese liederen. Zaterdag 1 november komt ze 
naar Nijeveen met een gevarieerd programma van nostalgische, gevoelige en soms muziek met een knipoog.
Aanvang 20.00 uur in De Schalle in Nijeveen.

De avond met deze heel bijzondere zangeres wordt georganiseerd door de Friese 
vereniging “Waling Dykstra”. De vereniging organiseert bijeenkomsten waarbij 
Friezen uit Meppel en omgeving elkaar kunnen ontmoeten en in hun eigen taal 
met elkaar kunnen spreken.
De voertaal van de avond is het Fries.
Leden betalen slechts € 6,00 inclusief drie consumpties. Niet-leden betalen € 13,50.
Voor belangstellenden die minder goed ter been zijn, regelt de vereniging 
vervoer.
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Bureaus
op maat gemaakt

Het Noteboompje.nl

VROUWEN VAN NU EENDAGSBESTUUR 17-10-2019

Nadat het Eendagsbestuur 90 dames welkom kon heten, werden de gasten van de avond voorgesteld. De 
fam. Kolsters bestaande uit René, Tanja, Thomas en Joanne vertelden ons over de 6 maanden dat ze in 2015 
in Jordanië zijn geweest voor vrijwilligerswerk. Zij hebben daar werk gedaan in een doveninstituut. In dat 
doveninstituut zitten tussen de 120 en 150 kinderen van 4 tot 18 jaar. Ook zijn er 12 doofblinde kinderen. 
Dit is de eerste dovenschool in Jordanië, opgericht in 1964 en toen gestart met 15 kinderen. In het dovenin-
stituut is plaats voor Moslims en Christenen. De kinderen krijgen gehoorapparaten en er wordt hen geleerd 
hoe ze met gebaren kunnen praten. Ook worden er beroepsopleidingen aangeboden. Er werden ook nog 
enkele klederdrachten geshowd. De familie Kolsters ondersteunt nu andere projecten. Onder andere zorgen 
voor gehoorapparaten voor doven. Niet voor 120 doven maar voor miljoenen doven over de hele wereld. 
De avond werd muzikaal omlijst met muziek en zang van de familie. De versnaperingen waren in de stijl 
van het onderwerp aangepast. Het was een boeiende en inspirerende avond.

Huishoudelijke mededelingen: 
• Van de reiscommissie: dinsdagavond 25 februari vrijhouden voor een bezoek aan Thialf.
• Aukje: Op 1 oktober was er de boerenmanifestatie in Den Haag. Op de agrarische dagen is er een steun-

betuiging rond gegaan. Die is nu voorgelezen en gaat rond met het verzoek deze te ondersteunen.
• Hennie Prins: onthult het bedrag dat is ontvangen van Rabo Clubsupport 2019. Het bedrag is € 922,82
• Koffieochtend 12 november om 10.00 uur dr. Van Maare.

UITNODIGING KERKCAFÉ 
donderdag 21 november – 19.00 uur
Moskee bezoek en ontmoeting met moslims in Meppel  

Dit voorjaar hebben we een geweldige Kerk Café avond gehad in de Schalle samen met een aantal mos-
lims uit Nijeveen en Meppel. Wij hebben uitleg gekregen over de islam, en we zijn daarover met elkaar in 
gesprek gegaan. Er waren veel vragen en eigenlijk waren we nog lang niet uitgepraat. Vandaar dat we 
hier nu een vervolg aan gaan geven, en wel met een bezoek aan de moskee in Meppel aan de Groen van 
Prinstererstraat 13.
Op donderdagavond 21 november om 19.00 uur is iedereen van harte welkom om hieraan deel te nemen. 
We krijgen informatie over de moskee, over de gemeenschap die daarbij betrokken is, we gaan de moskee 
bekijken, en er is volop ruimte om met elkaar in gesprek te gaan.
Hierbij willen we nog eens benadrukken dat iedereen welkom is bij de Kerk Café avonden. Ook al doet de 
naam misschien vermoeden dat het ‘alleen voor kerkmensen’ is, het tegendeel is waar. 
Wat we met elkaar delen is de interesse voor het onderwerp van de desbetreffende bijeenkomst.
Iedereen uit Nijeveen en omgeving is vrij de Kerk Café avonden te bezoeken, hieraan zijn geen verplich-
tingen verbonden.
Wil je mee naar de moskee, meld je dan voor 14 november even aan per mail bij Annemiek, annemiek@
kroesnijeveen.nl, Jenny ajvg43@ziggo.nl of Geertje deboery@kpnmail.nl. 
Heb je geen eigen vervoer, geef het even aan bij ons, dan regelen we carpooling.
Deze avond wordt voorbereid door Hans Westenbrink, Jenny van Gijssel, Annemiek Kroes en Geertje de Boer.
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VERSLAG VIERING 60-JARIG JUBILEUM NCV OP WOENSDAG 16 OKTOBER 2019

Bij binnenkomst worden wij door het bestuur verwelkomd bij de deur; de tafelschikking is in het achterste 
deel van de zaal gedaan, in groepen van 8 personen. 
Er zijn in totaal 58 leden aanwezig, 5 leden zijn -met kennisgeving- verhinderd. 
Een warm welkom is er voor Fenna de Boer, ons oudste lid, die samen met haar dochter Roelie een ereplaats 
krijgt en een bloemen-boa.
De opening van de avond wordt gedaan door deel-voorzitter Rita de Groot, met een gebed in grote dank-
baarheid en een zegen voor de maaltijd, de NCV-kaars wordt aangestoken. 
Daarna wordt het Chinees buffet geopend door Fenna en genieten wij van al het lekkers dat in de schalen 
ligt, ook krijgen wij 2 consumpties aangeboden.
In deze sfeer is het gezellig praten met elkaar. Veel dames gaan nog een tweede (derde!) keer langs de 
heerlijke schalen. De maaltijd wordt afgesloten met het lied “Mijn God, als dat eens kon”.
Rond kwart over acht gaan wij naar het voorste deel van de zaal. Rita blikt terug naar het beginjaar 1959 
en leest de grondslag uit de statuten van de CPB uit 1939 voor.
Dan gaan wij de jubilaressen in het zon-
netje zetten: als eerste mevr. F. de Boer-
Wilting, die 60 jaar lid is. Zij krijgt een 
oorkonde en is nu erelid van de NCV.

De andere jubilaressen zijn:
50 jaar lid; mevr. M. Hopman-Luten, mevr. 
M. Kroes-Bos, mevr. A. Wolters-v.d. Akker
40 jaar lid; mevr. R. ter Horst-de Vries, mevr. 
A. Strijker-Moes
25 jaar lid; mevr. D. Spijkerman-v. Steen-
wijk, mevr. J. Westendorp-Kruithof 
Met een mooie bos bloemen en een ca-
deau (een gedichtenbundel) worden zij op 
de foto gezet door Ebel Zandstra, voor de 
krant. Mevr. Wolters en mevr. Spijkerman zijn helaas niet aanwezig: bij hen worden de bloemen en cadeaus 
later thuis bezorgd door medeleden.
Ook Marian van Gijssel (typiste van de NCV-nieuwsbrieven) en Jeanet van De Schalle worden bedankt met 
een bos bloemen.
Onze deel-voorzitters Martha, Rita, Marry en Hennie hebben een quiz met 25 vragen gemaakt. Tijdens het 
oplossen van deze vragen krijgen wij koffie en van het personeel van De Schalle een bonbon aangeboden. 
Ook kunnen wij fotoboeken bekijken van de afgelopen jaren, keurig verzorgd door Herma Klaassen. Veel 
van deze foto’s zijn gemaakt door Willy Boer - die altijd bereid is foto’s van ons te maken - en je ziet nu 
maar weer hoe waardevol dat is. De uitleg van de quiz gaat gepaard met veel ‘oh’s en ah’s’, want het was 
flink ver terug in de tijd, wat wel veel herinneringen opriep.
Rita sluit deze gezellige avond af met een zelfgeschreven, nieuw NCV-lied, dat wordt uitgedeeld en door 
alle dames van harte meegezongen.
Bedankt hiervoor en ook de andere bestuursleden voor deze mooie avond.
Wij hopen elkaar weer te ontmoeten op woensdag 20 november.

Anneke Nagelkerke

CHOCOLADELETTERACTIE JEUGD DOS’46

Wegens groot succes in de afgelopen jaren is er ook dit jaar weer de chocoladeletteractie. Vanaf eind ok-
tober zal de jeugd van DOS’46 langs de deuren gaan om de heerlijke letters te verkopen. 
De chocoladeletters van 100 gram per stuk worden op ambachtelijke wijze gemaakt door onze sponsor. 
De letters zijn te verkrijgen in de smaken puur, wit en melk. Ze kosten slechts € 3,- per stuk! De opbrengst 
van de chocoladeletteractie zal gebruikt worden om jeugdactiviteiten binnen de vereniging te bekostigen. 
Wilt u graag chocoladeletters bestellen, maar zijn er geen kinderen langs uw deur geweest? Dan kunt u 
vanaf 28 oktober een bestelformulier downloaden op www.dos46.nl. Het ingevulde formulier kan met het 
bijbehorende bedrag in een gesloten envelop op woensdag 13 november van 17.00 tot 20.00 uur in sporthal 
De Eendracht worden ingeleverd. 
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Bezoek op 2 november de bedrijven 
in Meppel, Nijeveen en Rogat

BEDRIJVENDAG GEMEENTE MEPPEL

11. Bewust Meppel
 Zomerdijk 9E
 7942 JR  Meppel

12. KARAH training coaching 
 en healing
 Zomerdijk 9E
 7942 JR  Meppel

13. Sport- en gezondheids-
 centrum CivitaS Meppel
 Zomerdijk 5c
 7942 JR  Meppel

14. Sjocolade.nl
 Zomerdijk (west) 31
 7942 JS  Meppel

15. Wassink 
 Uitvaartverzorging
 Zomerdijk 9 A
 7942 JR  Meppel

16. Up North
 Steenwijkerstraatweg 78a
 7942 HR  Meppel

17. Banganimation
 Steenwijkerstraatweg 78a
 7942 HR  Meppel

18. Studio 78a
 Steenwijkerstraatweg 78a
 7942 HR  Meppel

19. ZIZO eten & feesten
 Steenwijkerstraatweg 10
 7942 HP  Meppel

20. Spectrum Medisch Centrum
 Schoolstraat 4
 7941 CA  Meppel

   MEPPEL

1. Alumax Boats
 Setheweg 12
 7942 LB  Meppel

2. Revamo BV
 Pieter Mastebroekweg 2A
 7942 JZ  Meppel

3. Spijkerman 
 Evenementenverhuur b.v.
 Pieter Mastebroekweg 5
 7942 JZ  Meppel

4. Bouwcenter Concordia
 Pieter Mastebroekweg 28
 7942 JZ  Meppel

5. Mini Opslag Meppel
 Galgenkampsweg 2
 7942 HD  Meppel

6. Algert.nl
 Galgenkampsweg 2
 7942 HD  Meppel

7. Banketbakkerij & 
 Chocolaterie 
 T.B. Amoureus
 Zomerdijk (west) 31
 7942 JS  Meppel

8. Bhome@work
 Zomerdijk 9E
 7942 JR  Meppel

9. Meer dan IQ
 Zomerdijk 9E
 7942 JR  Meppel

10. Mediation101
 Zomerdijk 9E
 7942 JR  Meppel

21. InterStage
 Ketelskamp 2
 7942 KG  Meppel

21b Vermakelaar
 Ketelskamp 2
 7942 KG  Meppel

21c Mister Smart
 Ketelskamp 2
 7942 KG  Meppel

22. Boom B.V.
 Rabroekenweg 20
 7942 JE  Meppel

23. Pandriks Bake Off
 Mandeveld 8
 7942 KE  Meppel

24. SEM productions
 Eekhorstweg 24
 7942 KC  Meppel

25. Luxor Theater Meppel
 Kruisstraat 20
 7941 AN  Meppel

27. RUG faculteit science 
 and engineering
 Kerkplein 
 7941 BE  Meppel

28. Time Star Media
 Zuideinde 16 (bg.)
 7941 GH  Meppel

29. Artiesten- en 
 Organisatiebureau 
 ME Productions
 Blankenstein 124
 7943 PE  Meppel

30. Mc Donalds Meppel
 Blankenstein 570
 7943 PA  Meppel

31. Foto Melanie
 Kolibrievlinder 13
 7943 TG MEPPEL

   NIJEVEEN

32. Beau-nette
 Dorpsstraat 16
 7948 BR  Nijeveen

33. Wim ter Braake Motoren
 Nijverheidsweg 8
 7948 NE  Nijeveen

34. Bijker Mechanisatie 
 Nijeveen bv
 Nijverheidsweg 7
 7948 NE  Nijeveen

35. Tot de Kern Gekomen
 Praktijk voor 
 Regressietherapie 
 Nijverheidsweg 19
 7948 NE  Nijeveen

   ROGAT

36. Eventfull
 Hessenweg 2A
 7949 AD  Rogat

37. Stille Events & Concepts
 Hessenweg 2A
 7949 AD  Rogat

38. BuitensteBinnen
 Broekhuizen, 9
 7965  AA  Broekhuizen

De gezamenlijke ondernemers 
nodigen u uit op 2 november 
van 10.00 tot 16.00 uur

obddrenthe.nl 

Bezoek een bedrijf
bij u in de buurt 

Op zaterdag 7 november openen bedrijven in 
heel Drenthe hun deuren voor het publiek.
Dé kans om een kijkje achter de schermen te 
nemen bij een bedrijf of instelling bij u in de buurt.

Kijk voor deelnemende bedrijven op de website.

DE GROOTSTE OPEN BEDRIJVENDAG VAN NEDERLAND

obddrenthe.nl 

Bezoek een bedrijf
bij u in de buurt 

Op zaterdag 7 november openen bedrijven in 
heel Drenthe hun deuren voor het publiek.
Dé kans om een kijkje achter de schermen te 
nemen bij een bedrijf of instelling bij u in de buurt.

Kijk voor deelnemende bedrijven op de website.

DE GROOTSTE OPEN BEDRIJVENDAG VAN NEDERLAND

obddrenthe.nl 

Bezoek een bedrijf
bij u in de buurt 

Op zaterdag 7 november openen bedrijven in 
heel Drenthe hun deuren voor het publiek.
Dé kans om een kijkje achter de schermen te 
nemen bij een bedrijf of instelling bij u in de buurt.

Kijk voor deelnemende bedrijven op de website.

DE GROOTSTE OPEN BEDRIJVENDAG VAN NEDERLAND

Open Bedrijvendag Meppel 
is mogelijk gemaakt door:

De techniektruck staat dit jaar 
op het Kerkplein in Meppel.
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Dorpsstraat 149

7948 BP NIJEVEEN 

Tel: 0522 492967 

of 06 53 961 998

Voor:

• Nieuwbouw

• Reparatie

• Onderhoud

• Alg- & mosbestrijding

• Aanbrengen schroefdakplaten

www.rietdekkersbedrijfrenebouwknegt.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!

DE MOLENDE MOLEN

UITREIKING CHEQUES AAN JESPER (KWF) EN DORPSVERENIGING NIJEVEEN

Op woensdagmorgen 16 oktober werden de door groep 7 zelfgemaakt cheques feestelijk uitgereikt door 
meester Johan aan Jesper Schmitz uit groep 7 (KWF) én aan Jeanie Schrotenboer van de Dorpsvereniging 
Nijeveen (nieuwe speeltoestellen in het Van der Woudepark).
Vlak voor de zomervakantie hebben alle kinderen van o.b.s. Commissaris Gaarlandt een uur lang hard rondjes 
gelopen op de sportvelden van Dos’46 om geld op te halen voor drie doelen: 1. KWF; 2. Dorpsvereniging 
Nijeveen; 3. Schoolkas.
Omdat we al jaren geen oud papier meer kunnen ophalen 
lopen de financiën enigszins terug en heeft de OV/MR 
besloten om een deel van de sponsoractie te besteden 
aan extra leuke activiteiten op school, zoals De Muziek-
karavaan van afgelopen schooljaar.
Onze OV/MR wilde ook graag dat een deel van het geld 
(€ 937,50) aan een lokaal doel zou worden besteed en na 
overleg is besloten om dit aan de Dorpsvereniging Nije-
veen te geven, zodat zij nieuwe speeltoestellen kunnen 
aanschaffen (of speelruimtes kunnen creëren) voor de 
kinderen uit ons mooie dorp. Jeanie was hier bijzonder blij 
mee en bedankte de kinderen hartelijk. Kinderen kunnen 
ideeën aandragen voor speeltoestellen of speelse aanpas-
singen in het park, zoals Stepping stones door het water.
Omdat Jesper vorig schooljaar in groep 6 de Alpe d’Huez een aantal malen heeft beklommen voor het 
goede doel KWF, waar hij destijds al veel financiële steun heeft gekregen, was men unaniem van mening 
dat hij de cheque van € 937,50 in ontvangst mocht nemen voor dit geweldige initiatief van hem.
Het was een feestelijke uitreiking waarbij de kinderen ook een lekker versnapering kregen. De organisa-
toren van de sponsorloop, juf Rika en juf Ilona, hadden voor een drankje en een hapje gezorgd voor de 
geïnteresseerde ouders.

Met vriendelijke groet, Johan Pekel
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Vorig jaar was het prachtig versierd in het dorp!
Dit jaar wordt het vast nog veel mooier, want wie wil er nu niet 
zo’n prachtige statafel van de Handelsvereniging winnen?

De ideeën en uitvoering alleen al brengt veel gezelligheid en saamhorigheid 
in het dorp. En dan al die mooie lichtpuntjes in de donkere maand aan het einde 
van het jaar, daar wordt iedereen warm en blij van.

Welke buurt of straat wint die prachtige UITNijeveen statafel?

Meld je aan!
- Aanmelden kerstboomactie voor 30 november
- Opgave via kerst@handelsverenigingnijeveen.nl
- De kerstbomen worden 6 of 7 december uitgedeeld
- Jury komt langs op zaterdag 14 december
-   De prijsuitreiking 22 december tijdens de kerstmarkt  

bij de molen.

Wie versiert de mooiste
kerstboom van 2019!

STICHTING WELZIJN OUDEREN NIJEVEEN; THEMAOCHTEND OP 21 NOVEMBER 2019

Reizen met Openbaar Vervoer
Stichting Welzijn Ouderen Nijeveen organiseert elk jaar in november een themaochtend die zeer goed 
wordt bezocht. Dit jaar wordt er een voorlichting gegeven over het reizen met openbaar vervoer.

Euphenia Bron zal namens de gemeente vertellen hoe het in zijn werk gaat om met de WMO een regiopas 
of Valyspas aan te vragen. En hoe werkt dit verder?

Lies Neisingh zal vertellen hoe het gaat wanneer we met trein en /of bus reizen. Wanneer in- en uitchecken?  
Zij geeft ook cursussen bij senior web.

Na de twee inleidingen is er gelegenheid vragen te stellen.

De kosten van deze ochtend zijn € 5,- incl. 2 koppen koffie/thee.
We beginnen om 10.00 uur, de zaal is open om 09.30 uur.  

Het Noteboompje.nl

LEUK VOOR JEZELF OF OM CADEAU 
TE GEVEN

Agenda
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proef, 
geniet & 
beleef

Meppel

De Putstoel 2

0522 255923 
info@kisjes-slijterijen.nl 
kisjes-slijterijen.nl

Dorpsstraat 4
Nijeveen

Jan Bouwknegt

www.jaboschilderwerken.nl

GEEN OPTOCHT SINT-MAARTEN EN PALMPASEN 

Vanuit de oudervereniging/activiteitencommissie van OBS Commissaris Gaarlandt en CBS De Wel wordt er 
jaarlijks een Palmpasen en Sint-Maarten optocht georganiseerd met medewerking van Euphonia. 
Vanaf dit jaar worden deze optochten vanuit de scholen niet meer georganiseerd en wij leggen graag uit 
waarom. 
De leeftijd van de leden van Euphonia maakt het al een poosje niet meer mogelijk de optochten lopend 
muzikaal te begeleiden. Afgelopen jaren hebben we daarom gekeken of we een andere invulling kunnen 
geven aan de optochten zoals muziek of zang bij de molen. Gezamenlijk zijn de commissies van de beide 
scholen tot de conclusie gekomen dat dit niet voldoende aansluit bij de wensen en ideeën waardoor we 
tot het besluit zijn gekomen voortaan geen optocht meer te organiseren. 
Uiteraard kijken we me veel plezier terug naar de gezellige jaren en hebben we onze dank hiervoor aan 
Euphonia uitgesproken. 
Concreet betekent dit dat er op 11 november van dit jaar geen optocht is. Natuurlijk hebben de kinderen 
nu extra tijd om mooie liedjes aan de deuren te zingen. Dus zet de traktaties maar klaar. Wellicht komen 
ze ook bij u aan de deur!

Met vriendelijke groet,
Veerle Jonker (voorzitter OV OBS Commissaris Gaarlandt)

RIgtje Karssen (voorzitter OAC CBS De Wel)
 

 COLLECTE VOOR HET DIABETESFONDS
 
Dit jaar wordt in Nijeveen van 27 oktober tot en met 2 november de collecte gehouden voor het Diabe-
tesfonds.
Wij komen één dezer dagen bij u / jou aan de deur als collectant van het Diabetesfonds.
Open u / jij de deur naar de genezing van Diabetes?? Handig als u / jij kleingeld in huis hebt, maar u / jij 
kunt ook betalen via Tikkie QR-Code  of via Ideal QR-Code. Ik zie je graag!!
Voor meer informatie: www.diabetesfonds.nl
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COLLECTE NEDERLANDSE BRANDWONDEN STICHTING GROOT SUCCES

In de week van 6 tot en met 12 oktober collecteerden in heel Nederland meer dan 50.000 vrijwilligers voor 
de Nederlandse Brandwonden Stichting. Ook in Nijeveen gingen de collectanten langs de deuren. En met 
succes! Gezamenlijk werd een bedrag van € 994,33 opgehaald. De opbrengsten van de collecte stelt de 
Brandwonden Stichting in staat om haar werk voor mensen met brandwonden voort te zetten. 
Ernstige brandwonden kunnen je hele leven op zijn kop zetten. Het medische traject, met tientallen ope-
raties, duurt soms jaren. Daarnaast zijn er de verwerkingsproblemen van het vaak traumatische ongeluk. 
En tot slot zijn het vooral de ontsierende littekens die het leven van brandwondenslachtoffers moeilijk 
maken. Mensen met brandwonden worden vaak nagestaard, gemeden en soms niet voor vol aangezien. 
Daar moeten zij mee leren leven. De Brandwonden Stichting helpt hen daarbij.
Al meer dan 40 jaar voert de Nederlandse Brandwonden Stichting haar strijd tegen deze littekens. Dit doet 
zij op drie fronten: het voorkomen van brandwonden, het verbeteren van de behandeling (door onderzoek) 
en het bevorderen van de psychosociale nazorg en begeleiding. Dankzij de collecte kan de Nederlandse 
Brandwonden Stichting haar activiteiten voortzetten. Namens de plaatselijke collecteorganisator dankt de 
Brandwonden Stichting alle collectanten en gulle gevers in Nijeveen voor hun bijdrage aan ‘de strijd tegen 
de littekens’.

Rinette Bron

HALLO DAMES,
 
Wij zijn een groep enthousiaste vrouwen die van internationale dansen houden onder leiding van Nicolette 
Berk.
Wij oefenen op de 2e, 3e en 4e dinsdag van de maand van 19.30 uur tot 21.15 in het jeugdgebouw van de 
Ned. Herv. Kerk aan de Dorpsstraat.
Wie heeft zin om met ons mee te dansen is van harte welkom.
Informatie bij Siena Pit, tel. 492337 en Anneke Penning, tel. 491633

Schoonheidsinstituut                               IPL ontharing 
Acne behandelingen     Elektrisch ontharen 
Massages            Huidverbetering 
Zonnestudio                                      Bijouterie 
 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WIL JIJ DAT OOK? DAT KAN ECHT!! 
 

Door 1x per week te sprayen op textiel 
Binnen 6-8 weken een mooi eindresultaat 

Geen-Resultaat-Geld-Terug-Garantie 
 

Dorpsstraat 16, Nijeveen  ~ 0522–492315 / 06-23157871  
Website: www.beau-nette.nl  ~  E-mail: info@beau-nette.nl 
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HUISARTSEN
Buiten kantooruren is uitsluitend voor spoedgevallen de dienstdoende huisarts bereikbaar 
op telefoonnummer: 0522-491224

FYSIOTHERAPIEPRAKTIJK ’T OEVERTJE, praktijk voor fysiotherapie, manuele therapie en sportfysiotherapie
Oevertje 21, 7948 AD Nijeveen, tel. 492199. 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 dinsdag tussen 16.00 en 17.00 uur in De Schalle. Iedere vraag krijgt aandacht.
Paul van Os, tel. 06-20729418, e-mail: p.v.os@welzijnmw.nl, b.g.g. 085-2731444. 

OPENINGSTIJDEN SERVICEPUNT BIBLIOTHEEK NIJEVEEN  De Schalle, Nieuweweg 27 • dinsdag en donderdag 
van 14.00 tot 17.00 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.

KINDERCOACH SUSANNE, Susanne Eveleens, Nijeveen, 06-10720559

Marcel Jonker
RADIO & TELEVISIE SERVICE 

VERKOOP ALLE MERKEN AUDIO, TV EN SCHOTELS 
RIJKSERKEND REPARATEUR EN INSTALLATEUR

 Zuidveenseweg 85 8343 XR Zuidveen
Tel. 0521 511 886 / 06 53 84 47 85

Open ma t/m vrij + zat. morgen
www.marceljonker.nl

- 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


