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Knipschuur

Annerie
KREMER
uitvaartzorg

Troostvol afscheid nemen.
Wij bieden u de tijd,
rust en aandacht die nodig is.

0522 - 245021

Hairstylist
Sonja van der Linde

Dag en nacht bereikbaar
www.kremeruitvaartzorg.nl

BERT
VISSCHER
Kolderveen 21 Nijeveen
Tel. 0522-491853

BEPLANTING:

DE MOLEN

Heesters, bomen, vaste planten,
klimplanten, vijverplanten

DIERVOEDERS:

Zowel voor huisdieren
als voor groot- en kleinvee,
o.a. paarden-, honden- en
kattenvoer

Klosseweg 4
7946 KH Wanneperveen
Tel. 0522-492634
Open op afspraak:
dinsdag 9.00 - 18.00 uur
donderdag 9.00 - 20.00 uur

Aangenaam verrassend!
Een sfeervol adres voor elk feest of bijeenkomst

Samen maak je het verschil

Samen maak je
het verschil

Kwekerij en Tuincentrum

Appartementen Boerderij
‘De Veurdeale’
Veendijk 2
7971 RR Havelte,
0521-34 27 32
info@deveurdeale.nl,
www.deveurdeale.nl

Bij ons kunt u terecht voor eten en drinken, catering,
overnachten en activiteiten. Een sfeervol adres voor 20 tot
100 personen. Vroeger werd hier een intensief boerenbedrijf
gevoerd. Tegenwoordig is De Veurdeale een moderne locatie
voor diverse activiteiten, met een uitstekend restaurant
en een luxe appartementencomplex. De locatie is ook
toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Kortom, De Veurdeale
is een ideale plek voor elk feest of bijeenkomst.

COOP Nijeveen
Dorpsstraat 10
7948 BR Nijeveen
Tel. 0522-49 12 91

BEMESTING
POTGROND e.d.
BESTRIJDINGSMIDDELEN
ZAAIZADEN
POOTAARDAPPELEN
POTTERIE
CADEAU-ARTIKELEN
OPENINGSTIJDEN:
Maandag
Di. en wo.
Do. en vr.
Zaterdag

GESLOTEN
13.00 tot 18.00
9.00-12.00 13.00-18.00
8.00-17.00

www.bertvisschervof.com

Dorpshuis

DE SCHALLE
Nieuweweg 27

7948 AA Nijeveen

Containerverhuur:
Voor al uw bouw- en sloopafval
www.oosterhuis-bv.nl
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B RIETDEKKERS
Kolderveense Bovenboer 12, Nijeveen
Tel. 0522 - 25 89 16 Mobiel 06 - 55 307 237
E-mail: info@bouwknegtrietdekkers.nl

www.bouwknegtrietdekkers.nl

Uw
ontmoetingscentrum

Bakkerij
Strijker

Vraag vrijblijvend
inlichtingen:

Dorpsstraat 13
7948 BL Nijeveen
Tel. 0522 - 49 12 08

Jeannet Altena

www.strijkerbrood
enbanket.jouwweb.nl

Samen maak je het verschil

GEVRAAGD
OUD IJZER EN
METALEN

METAALHANDEL

M. v.d. Gaag
Tel. 0522‑491984
Mobiel 06-23749066

   tel. 0522-491422

zonne-energie

www.rkinstallatietechniek.nl

BEGIN DE DAG
GOED
MET BROOD
VAN

h.strijker@online.nl

   b.g.g. 06-50668174
   info@dhdeschalle.nl
www.dorpshuisdeschalle.nl

Kolderveen 49 | 7948 NH | Nijeveen | tel: 0522 850 254
mob. 06-51646493 | www.faberit.nl | henri@faberit.nl
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Schoonmaakbedrijf

Café Restaurant

v.o.f.

De Otterskooi

VCA gecertificeerd

Dwarsgracht
Rembrandtstraat 38
Nijeveen
0522 491864
jan@onsnijeveen.nl

Glasbewassing binnen / buiten

Onderhoud kantoren, bedrijfsgebouwen etc.

Verwijdering van graffiti en kauwgom
Reiniging van zonnepanelen
Rioolreiniging en ontstoppingen
Verkoop o.a. stof- / waterzuigers /
schrobmachines Numatic, Nilfisk,
alle toilet- / schoonmaakartikelen o.a. Vendor,
Gojo, Taski

Al meer dan 55 jaar
• à la Carte
• Bruiloften
• Barbecue's
• Buffetten
• Koffietafels
• Catering

gezelligheid,
rustieke omgeving,
menselijke maat

Dwarsgracht 54 - 8355 CW Giethoorn
Tel. (0521) 36 14 74 - E-mail: info@otterskooi.nl
www.otterskooi.nl

H. de Wagt, Nijverheidsweg 1, 7948 NE Nijeveen
Tel. 0522-492542
E-mail: info@schoonmaakbedrijfparaat.nl

Voor de totale verzorging
van uw evenement
vanaf 50 tot ….. personen:

Bedrijfsfeesten, dorpsfeesten,
familiefeesten

en bovenal kwaliteit

Ontwerp en opmaak

Ontwerp

Gevelreiniging / renovatie

Wij verzorgen de vormgeving en lay-out van o.a. huisstijlen, logo’s, magazines, advertenties en websites.
Voor al uw grafische communicatie, van concept tot afwerking, kunt u bij ons terecht.

Voor meer info bel/mail
voor een vrijblijvende offerte.

Gezamenlijk meer dan
75 jaar ervaring in uitvaarten.

drukkerij@kleen.nl | www.kleen.nl

Voor al uw praktische klussen in en om het huis
Gert Strijker, Van Veenlaan 21, 7948 AB Nijeveen
Tel: 0522-492099 of 06-51384374
E-mail:klussenbedrijf@klusjesenzo.nl
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0522-281878
DAG EN NACHT BEREIKBAAR

WASSINK

--

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
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Uitvaartverzorging

Noteboomstraat 68 | 7941 XA Meppel | T 0522 255449

Klussenbedrijf

-,

De uitvaartverzorger voor Meppel en omstreken

Zomerdijk 9A 7942 JR Meppel
e-mail: cc.wassink@hetnet.nl www.wassink-uitvaart.nl
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Noteboomstraat 68

7941 XA Meppel

telefoon 0522 255 449

De volgende Molen verschijnt op 28 januari 2020.
Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk
woensdag 22 januari e-mailen naar:
demolen@kleen.nl

www.kleen.nl

of inleveren bij / sturen naar Drukkerij Kleen
Noteboomstraat 68, 7941 XA Meppel
(Anonieme kopij kan geweigerd worden.)
Klachten bezorging: 0527 - 24 64 68

DA COSTA HEEFT “EEN OPA UM IN TE LIESTEN”
Toneelvereniging Da Costa uit Nijeveen speelt op vrijdag 7 en zaterdag 8 februari a.s. om 20.00 uur in De
Schalle te Nijeveen.
“Een Opa um in te liesten“
Een blijspel in 3 bedrijven en geschreven door Bernd Gombold.
Jan is iene van de bewoners van ’t bejaordentehuus De Zonnestraal. De directrice is Amalia en is er allent
maar op uut zo veule mogelijk geld te verdienen. Jan hef veule steun an zien kleindochter Sjoukje. Dat mag
ook wel, want van zien kinderen hoeft hij niks te verwachten. Hein en zien vrouw Bea, bent kniepstuuvers
en Jozef is ’n oplichter. Ook Job is iene van de bewoners en een kameraad van Jan, maar zogenaamd in
de warre. De dove Tine wil met Jan trouwen, tenminste; zij dénkt dat Jan heur e vraogd hef. Sjoukje wil
saomen gaon wonen met heur vriend Sjoerd, ‘n hardrocker en daor zitten heur olders niet op te wachten.
Zij hebben meer belang bij de handtekening onder ’t testament van Jan.
Kortom; weer genoeg te beleven en “Da Costa” hoopt u te verwelkomen om u te laten genieten van een
avondje lach- en luisterplezier.
De voorverkoop is op maandag 20 en maandag 27 Januari van 19.00 tot 20.00 uur in De Schalle te Nijeveen
en kosten € 7,50 p.p. Kaarten aan de zaal kosten € 10,00 p.p.

E-MEETING 19-01-2020 - THEMA: BOEK
Boek! Iets waar we allemaal bekend mee zijn, van kleins af aan. Voor iedereen is het anders, iedereen kan
lezen wat hij/zij wil. Wat maakt dat jij in een boek leest en wat kan een boek met je doen?
Neem je alles wat er staat letterlijk of zie je de verhalen soms ook symbolisch.
We zijn een kennis economie en hebben de neiging om alles uit te zoeken, maar is het soms ook kwestie
van geloven wat er staat i.p.v. wetenschappelijk bewijs?! Laten we met elkaar zoeken naar de moraal van
het verhaal.
Wij nodigen u en jullie allen uit op zondag 19 januari 2020 om 10.00 uur in de Gereformeerde Kerk Nijeveen.
Omdat het thema boek is vragen wij u/ jullie uw/jouw favoriete boek mee te nemen.
Groeten, de E-meetingcommissie

Lute Bijker

Lute Bijker

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

Griftestuk 33 | 7948 AH Nijeveen | 06 - 50 20 40 08
www.lutebijkerbouw.nl | info@lutebijkerbouw.nl
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Varkensschnitzels
500 gr € 5,50

Dorpsstraat 149

Rookworst

7948 BP NIJEVEEN

per stuk € 2,75
3 voor € 6,98

Tel: 0522 492967
of 06 53 961 998

Slavinken

4 stuks € 4,98

Schouderkarbonade

Voor:

500 gram € 3,98
Kilo € 5,98

• Nieuwbouw

Boterhamworst 100 gram € 1,-

• Reparatie
• Onderhoud
• Alg- & mosbestrijding

Marktslager

RIJKEBOER

• Aanbrengen schroefdakplaten

Nieuweweg 13A, Nijeveen, 0522 492348 / 06 54900378, www.slagerijrijkeboer.nl

www.rietdekkersbedrijfrenebouwknegt.nl

WINNAARS DECEMBERACTIE 2019
Woensdagavond 8 januari heeft burgemeester Korteland de trekking van de Decemberactie 2019 verricht.
Veel mensen hebben de decemberinkopen weer in Nijeveen gedaan. Geweldig! U steunt hiermee de middenstand in het eigen dorp. Uit de ruim 3500 ingeleverde enveloppen zijn elf winnaars getrokken. Deze
winnaars ontvangen waardebonnen te besteden bij Nijeveense ondernemers.
De gelukkigen zijn:
€ 250,- voor Maaike Agtersmit
€ 100,- voor H. de Vries, L. Dijkstra, Commissaris Gaarlandtschool, Marloes ten Wolde, Mevrouw Dorenbos,
Yvonne Helder, Joke Kremer, W. van Elven, Marije Timmerman en J. Nijmeijer. Daarnaast zijn er nog een
aantal extra prijzen uitgereikt. De winnaars hebben de prijzen inmiddels ontvangen. Van harte gefeliciteerd!
Jaarlijkse bingo groot succes!
Tijdens de trekking van de Decemberactie werd, onder bezielende leiding van presentator Marc-Jan van
der Linde, de jaarlijkse bingo gehouden. De belangstelling en het enthousiasme was groot. Veel spelers
gingen met mooie prijzen naar huis.
De extra prijzen en prijzen voor de bingo zijn beschikbaar gesteld door:
Handelsvereniging Nijeveen, H. Faber Installatietechniek, COOP, Slagerij Rijkeboer, Beaunette, Kapsalon
Berta, Marielle’s Icecream & More, Rietdekkersbedrijf René Bouwknegt, Tuincentrum Bert Visscher, Jeanie’s
Zuivelijs, Schildersbedrijf Ger Zevenhuizen, Toyota van der Linde Meppel, Bootsma Design, Bouwknegt Rietdekkers, Veldsink & Faber, Altena Loonbedrijf, Gerard Schulenberg Fotografie, Klompen Dekker, Bakkerij
Strijker, Tank Service Station Nijeveen, Tot de kern gekomen, Tineke Knorren Communicatie & Organisatie,
Grada Bikes, Spoor Mediation, Anja Bus Tupperware, Ramona’s Hairfashion, Present for Gifts, Tom Knol
Dienstverlening, Kindercoach Susanne, Knipschuur Sonja, Dorpshuis De Schalle, Cafetaria/Lunchroom De
Koedijk en Kisjes Slijterij.
Met een hartelijke groet,
Handelsvereniging Nijeveen
www.handelsverenigingnijeveen.nl
2

DE MOLEN
SKATEBAAN NIJEVEEN

  
Nijeveen krijgt zijn eigen skatebaan. Dit is al een aantal jaar een
grote wens van de jongeren in het dorp. Er is in het dorp toch
een kleine overlast van skaters en zij zochten een plek voor hun
hobby/sport.
De afgelopen 2 jaar zijn de jongerenwerker, DVN en een aantal
jongeren hiermee bezig geweest om het gerealiseerd te krijgen
en nu is het eindelijk zover!
Mede door hulp van de gemeente, onze wijkregiseur en wijkwethouder is het gelukt.
De skatebaan komt naast de pannakooi en kan voor meerdere doeleinden worden gebruikt; met je rolschaatsen, met je skeelers en misschien zelfs met je fietsje.
De jeugd wil ook clinics gaan geven.
Al met al zijn we heel blij dat het gaat gebeuren en
hopen begin dit jaar te gaan bouwen.
Dit wordt gedaan door een erkend bedrijf en
alle toestellen die er op komen zijn gecertificeerd,
zodat alles veilig gebruikt kan worden.
We zijn de gemeente Meppel dankbaar voor hun
hulp bij het realiseren van de skatebaan!

SPORTIEVE START VAN HET NIEUWE JAAR BIJ BV NIJEVEEN
Op 2 januari was het weer zover, ons jaarlijks Ouder-Kind/Kind-Ouder badmintontoernooi werd wederom
georganiseerd. De opkomst was dit jaar weer goed, met 24 koppels stonden er 48 spelers op de baan. Ze
namen ook nog supporters mee, dat alles zorgde voor een gezellige sfeer.
Nadat iedereen elkaar een goed en sportief nieuwjaar gewenst had, werd de poule-indeling bekend gemaakt
en konden de wedstrijden beginnen. Er was gekozen voor een alternatieve puntentelling, 1 set spelen tot
30 punten, zonder 2 puntenverschil. Dat werd niet door iedereen begrepen, zodat we een leuke eindstand
van 32-34 binnen kregen, moe waren deze spelers wel!
Poule-winnaars zijn;
1e poule: Simon en Jan Kist
2e poule: Ryan en Budi Stegeman
3e poule: Jasmine en Niels de Wildt
4e poule: Laura en Jeannette Klok
5e poule Sander en Ronald Busscher
De aanmoedigingsprijs werd dit jaar gewonnen door het koppel Harry en Mieke Bruins.
Vermoeid maar tevreden ging iedereen huiswaarts, de organisatie kan terugkijken op een geslaagde avond!
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WAT BETEKENT DE ENERGIETRANSITIE VOOR NIJEVEEN?
UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING
Woensdag 29 januari – 20.00 uur – ‘De Schalle’
Afgelopen jaar is een dynamisch jaar geweest voor Energie Coöperatie Duurzaam Nijeveen. Er zijn prachtige dingen gerealiseerd in
het dorp. Zo hebben 148 huurwoningen in Nijeveen zonnepanelen gekregen, zijn er meer dan 30 warmtescans gemaakt en is de
Commissaris Gaarlandtschool hard op weg om een energieneutrale
school te worden. Mooie ontwikkelingen.

E N E R G I E C O Ö P E R AT I E

Duurzaam Nijeveen

Ook heeft u kunnen lezen dat er een aantal teleurstellingen waren. De postcoderoos op ‘De Schalle’ is niet
doorgegaan en het project ‘Zon op Groot Dak’ moest on hold worden gezet omdat er geen capaciteit op
het elektriciteitsnet over is om stroom terug te leveren.
Tijdens de algemene ledenvergadering op woensdagavond 29 januari gaan wij, naast de gebruikelijk huishoudelijke onderwerpen, graag met u in gesprek over de positie die de energiecoöperatie in moet nemen
in het veranderende speelveld. Wat betekent de energietransitie voor Nijeveen? En wat is de rol van de EC
Duurzaam Nijeveen daarin? U bent van harte welkom!
Leden van de coöperatie ontvangen persoonlijk een uitnodiging met de officiële documenten. Bent u nog
geen lid en wilt u de ledenvergadering ook bijwonen? Word lid via www.duurzaamnijeveen.nl.
Met een energieke groet,
EC Duurzaam Nijeveen
Harry van Dijk, Wim de Kleuver, Hylco de Boer, Gerdie Westenbrink en Tineke Knorren

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

info@kroesnijeveen.nl
www.kroesnijeveen.nl
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A A N N E M I N G S B E D R I J F

Opening Salon
25 januari 2020
van 14.00 tot 17.00 uur
Er staat een hapje
en een drankje voor u klaar.
Kom gerust
een kijkje nemen
in mijn salon.
Burg. van Veenlaan 24B
7948 AC Nijeveen

Agenda
15 jan.
15 jan.
17 jan.
17 jan.
18 jan.
19 jan.
21 jan.
22 jan.
23 jan.
23 jan.  
24 jan.
24 jan.
25 jan.
25 jan.
25 jan.
25 jan.
25 jan.
28 jan.
28 jan.
29 jan.
31 jan.
1 feb.

Bingo - Buurtkamer Nijeveen - 14.30 uur
Alzheimercafé - De Plataan Meppel - 19.30-21.00 uur
Handwerken - Buurtkamer Nijeveen - 10.00 uur
Kegelen - Buurtkamer Nijeveen - 14.30 uur
Nieuwjaarsconcert muziekvereniging Euphonia - De Schalle - 20.00 uur
E-meeting - Geref. kerk Nijeveen - 10.00 uur
Kerkcafé; eenzaamheid - De Schalle - 20.00 uur
Klaverjassen en jokeren SVN‘69 - 20.00 uur
Bijeenkomst wandelknooppuntennetwerk Nijeveen - De Schalle - 19.30 uur
Vrouwen van Nu: jaarvergadering - De Schalle - 20.00 uur
Gezamenlijke 3-gangen maaltijd - Buurtkamer Nijeveen - 12.30 uur
Film Captain Fantastique - Dorpshuis de Schalle - 20.00 uur
Repair Café Meppel - MensA, Witte de Withstraat 2a, Meppel - 9.30-13.00 uur
Opening Salon Hair & Beauty Marije - Burg. van Veenlaan 24B - 14.00-17.00 uur
SVN’69 1 – BSVV 1 - Sportpark Tussenboerslanden - 14.30 uur
DOS’46 – Blauw Wit (A) - Sporthal de Eendracht - 20.00 uur
Bingo - kantine SVN‘69 - 20.00 uur
De Molen nr. 2
Mode uitverkoop - Buurtkamer Nijeveen - 10.00 uur
Algemene Ledenvergadering EC Duurzaam Nijeveen - De Schalle - 20.00 uur
Hersengym - Buurtkamer Nijeveen - 14.00 uur
Lammetjesdag - Kolderveense Bovenboer 4 - 10.00-16.00 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.
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NIEUWJAARSCONCERT 18 JANUARI 20.00 UUR DE SCHALLE
Zaterdagavond 18 januari om 20.00 uur zal muziekvereniging Euphonia het nieuwe jaar muzikaal inluiden. Zowel slagwerkgroep Dynamic als het harmonie-orkest hebben een mooi en gevarieerd programma
ingestudeerd. De laatste puntjes zijn deze week nog op de i gezet en de leden zijn er helemaal klaar voor.
Komt u ook luisteren? De entree is gratis.

ALZHEIMERCAFE MEPPEL - WOENSDAG 15 JANUARI
“Vergeetachtigheid of dementie”

Bij het ouder worden merken we soms dat ons geheugen ons in de steek laat. Is dat normaal of is dat het
begin van dementie? Deze vraag staat centraal in het eerste Alzheimer café van het nieuwe jaar. Inez Monincx, GZ-psycholoog, zal de werking van het geheugen uitleggen en de verschillen tussen vergeetachtigheid en dementie.
Waar? Cultureel Centrum De Plataan, Vledderstraat 3, 7951 LC Meppel, tel. 0522-247100
U kunt ook naar binnen aan de Marktstraat 27 (zijde bibliotheek).
NB; Verandering van aanvangstijd: Het café is open vanaf 19.00 uur, het programma begint om 19.30 uur
en duurt tot 21.00 uur. De toegang is gratis.
Het Alzheimercafé Meppel is een samenwerkingsproject van Alzheimer Nederland met Vrijwilligers, Stichting
Icare, Zorggroep Noorderboog en Welzijn Mensenwerk.

PRIJSWINNAARS LOTENACTIE SVN’69
De prijswinnaars van de lotenactie van SVN’69 zijn bekend. De trekking heeft plaatsgevonden tijdens de
Nieuwjaarsreceptie op zaterdag 4 januari jl. Bent u één van de winnaars, dan kunt u uw prijs ophalen bij
de secretaris van SVN’69 Monique Schra, De Baanderhoek 16 te Nijeveen. Is dit niet mogelijk, dan kan het
in overleg naar u verzonden of gebracht worden. Dit kan via secretariaat@svn69.nl.
1e prijs
€ 250
Coop Nijeveen
fam. Oudshoorn
lotnummer 200750
2e prijs
€ 150
Tuincentrum Visscher
Sharon Gruppen
lotnummer 200661
3e prijs
€ 100
Slagerij Lantinga
D. Vroom
lotnummer 201732
4e prijs
€ 50
Busscher Catering
Ko Blom
lotnummer 201761
5e prijs
€ 25
Vriend Sport en Fashion
Harmke Oppenhuis
lotnummer 201636
6e prijs
€ 25
Van der Linde Tank Service
R.W. Donker
lotnummer 202042
7e prijs
€ 25
Bakkerij Strijker
André Sok
lotnummer 201401
8e prijs
€ 25
Seco Deco Bloemen
C. Lucas
lotnummer 200621
9e prijs
€ 25
Rijkeboer Slagerij
Fam. Kroes
lotnummer 201015
10e prijs
€ 25
Restaurant De Nije
H. de Vries
lotnummer 202419
11e prijs
€ 25
Herberg ‘t Plein
Hennie Bijker
lotnummer 200095
12e prijs
€ 25
Grada Bikes
Bert Hulshoff
lotnummer 202598
13e prijs
€ 25
Kisjes Slijterijen
R. Bentum
lotnummer 201533
14e prijs
€ 25
Jeanie’s IJs
fam. Kroes
lotnummer 201014
15e prijs
€ 25
Veloto Meppel
Sanne Knol
lotnummer 201089

Zuideinde 53, Meppel | (0522) 25 27 21 | info@lever.nl | www.lever.nl
201811_0796_FIZZ_Lever_adv_DeMolen_01.indd 3
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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!

Jan Bouwknegt
Dorpsstraat 4
Nijeveen
www.jaboschilderwerken.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

VAN ONZE WIJKAGENT JUDITH BAKKER:
Beste inwoners van Nijeveen,
Ik hoop dat jullie fijne en vooral veilige feestdagen achter de
rug hebben.
Voor ons als politie was het een oud&nieuw als andere jaren. Helaas wel een paar meldingen van vernieling en zelfs brandstichting
en natuurlijk een aantal meldingen van overlast, maar gelukkig
is het niet erger geworden dan dat.
Even een korte terugblik op het afgelopen jaar:
Het aantal incidenten/meldingen is zo goed als gelijk aan die van 2018 en ligt daarmee ook een stukje
lager dan het jaar 2017. In totaal 279. Bij deze meldingen kunt u denken aan (buren)ruzies, verkeerszaken
(ongevallen of iemand die met drank/drugs op rijdt), milieuzaken, vernielingen, assistentie aan brandweer
en ambulance, verschillende vormen van overlast van mens en/of dier (muziek, drugs, vuurwerk, blaffen,
schreeuwen, bijten, verward gedrag, stank enz.), verdachte situaties, sociale problematiek/zorgen, mishandelingen, diefstallen en inbraken.
In totaal zijn er twee voltooide en één poging tot inbraak in een woning geweest. Bij deze poging zijn
destijds 3 verdachten aangehouden. De zaak werd uiteindelijk geseponeerd, omdat we de verdachten
(bewijstechnisch) niet op de plaats delict konden krijgen, maar het signaal was duidelijk naar deze heren:
er wordt goed opgelet in Nijeveen!
Blijf dat vooral doen beste mensen en meldt het wanneer u iets niet vertrouwt. Wij hebben uw oren en
ogen echt nodig om misdaad te kunnen bestrijden! Als u iets wilt melden, maar daarbij liever anoniem blijft,
omdat u de persoon in kwestie bijvoorbeeld kent, denk dan ook aan Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).
Met elkaar kunnen we absoluut het verschil maken. Laten we dat ook dit jaar weer proberen.
Ik wens jullie een gezond en voorspoedig 2020!
Hartelijke groeten, Judith Bakker (wijkagent)
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DE MOLEN
MAAK KENNIS MET RUGBY IN DE GEMEENTE MEPPEL
Het WK rugby kan je niet gemist hebben, wat een spektakel, snelheid en kracht.
De kinderen in de gemeente Meppel hebben de kans om kennis te maken met deze stoere sport. Onder
leiding van toptrainers leer je in 4 trainingen de basis van deze geweldige sport waar kameraadschap,
discipline en plezier centraal staat.
Meppel Actief en Rugby Nederland, ondersteund door The Big Stones, organiseren 4 kennismakingstrainingen rugby op het trainingsveld bij Alcides. De trainingen worden gegeven door top rugbytrainers en
starten op woensdag 5 februari tot en met 4 maart 2020. Groep 3/4/5 trainen van 15.00 tot 15.45 uur en
groep 6/7/8 van 16.00 tot 16.45 uur.
De kosten zijn gratis wanneer je een eigen mondbitje hebt anders is de deelname € 5,- voor het mondbitje. Tijdens deelname is een mondbitje verplicht in verband met eigen veiligheid. Er is geen training in
de voorjaarsvakantie. De trainingstijden zijn onder voorbehoud, afhankelijk van het aantal deelnemers.
Wil jij ook kennismaken met de rugbysport? Meld je dan aan via www.meppelactief.nl/agenda.

BUURTKAMER NIJEVEEN ACTIEF
In 2020 staan er veel activiteiten in de Buurtkamer Nijeveen. Zo is er op 15-1 om 14.30 uur Bingo. Kosten
4 knipjes koffiekaart en 2 activiteitenkaart of 7,50 euro incl. koffie/thee, consumptie en hapje. Op 17-1 is
er om 10.00 uur handwerken en om 14.00 uur is er kegelen. Kosten 1 koffieknipje en 1,00 entree. € 1,00
entree en € 1,10 koffie/thee incl. koffie/thee, consumptie en hapje. 24-1 Gezamenlijke driegangen maaltijd,
kosten € 10.00. Opgave voor 16 januari op dins-/vrijdag op tel. 06-10044206. Lanco mode komt op 28-1 om
10.00 uur weer zijn kleding verkopen. Dan is er uitverkoop van ondergoed/bovenkleding. Koffie gratis.
Hersengym om 14.00 uur op 31-1. Entree € 2,00 en 1 knip koffie incl. koffie/thee, hapje en consumptie.
Anders € 2,00 en € 1.10 koffie/thee.

FILM ‘CAPTAIN FANTASTIC’ IN DORPSHUIS DE SCHALLE OP 24 JANUARI
Op vrijdag 24 januari wordt de film Captain Fantastic vertoond in Dorpshuis De Schalle.
Vader Ben en zijn zes kinderen wonen midden in de Amerikaanse bossen. Overdag benen ze een hert uit,
trainen ze, of beklimmen ze een rotswand. ‘s Avonds lezen ze bij het licht van het kampvuur een boek over
iets als kwantummechanica, of ze maken muziek. Iedereen doet mee, dus ook de kleintjes, die hooguit een
jaar of 6 zijn. Het is een waar Eden voor kinderen, maar dit kan toch niet goed zijn? Of wel? Niet al te veel
over verklappen. Captain Fantastic is een film waarbij de verrassende plot zich langzaam ontvouwt. Het is
voldoende om te weten dat deze familie, die zich afkeerde van de ‘fascistische kapitalistische maatschappij’
en gekleed is in de meest fantasierijke outfits, op roadtrip gaat door de Verenigde Staten in een oude bus.
Entree: € 6,00 inclusief pauzedrankje

Alles voor uw club!
Reclameborden
Textieldruk
Lotenbloks
Clubbladen
Websitebouw

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Schoonheidsinstituut
Schoonheidsinstituut
Acne
behandelingen
Acne behandelingen
Massages
Massages
Zonnestudio

www.kleen.nl

Aanvang: 20.00 uur

Zonnestudio

IPL ontharing
IPL ontharing
Elektrisch
ontharen
Elektrisch
ontharen
Huidverbetering
Huidverbetering
Methode
van Dorn

Jeannette
JeannetteBouwknegt
Bouwknegt
Dorpsstraat
Dorpsstraat16,
16, Nijeveen
Nijeveen
0522
7871
0522– –494923
2315
15 ~~ 06
06 –– 2315 7871
www.beau-nette.nl
www.beau-nette.nl~~ info@beau-nette.nl
info@beau-nette.nl

Noteboomstraat 68 Meppel
T 0522 255449 drukkerij@kleen.nl
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Methode van Dorn

DE MOLEN

WANDELKNOOPPUNTENNETWERK

Nijeveen
In Nijeveen wordt veel gewandeld, individueel maar ook vaak in groepjes.
Er is vraag naar uitbreiding van de dorpsommetjes en wandelingen rond het dorp.
In samenwerking met Dorpsvereniging Nijeveen, het Waarborgfonds, de gemeente Meppel en
Recreatieschap Drenthe, willen wij ook het wandelnetwerk naar Nijeveen halen. Dit kunnen wij niet
alleen en wij willen u de gelegenheid geven voor inbreng betreffende de toekomstige routes.

Wanneer?
23-01-2020 om 19.30 uur. Inloop 19.15 uur

Waar?
Dorpshuis ‘De Schalle’ Nijeveen
https://www.dorpsverenigingnijeveen.nl/actueel/wandelnetwerk/
https://recreatieschapdrenthe.nl/routebureau

LAMMETJESDAG NIJEVEEN
Heeft u met uw (klein)kinderen al iets te doen op de eerste zaterdag van februari?
Nee? Kom dan naar de lammetjesdag op 1 februari in Nijeveen. U kunt lammetjes
kijken en aaien, maar ook kunt u zien hoe een schaap geschoren wordt, hoe wol
gesponnen wordt, hoe schapen bij elkaar gedreven worden door mooie border collies en misschien bent u zelfs getuige van de geboorte van een lammetje!
U bent welkom op 1 februari van 10.00 tot 16.00 uur aan de Kolderveense Bovenboer 4 in Nijeveen. De kosten zijn € 2,50 per persoon. Voor meer informatie zie de
website www.boerderijkoldermelk.nl

SUCCESVOL CONCERT VAN “DE BRINCKSANGHERS”
Afgelopen zondag, 5 januari, heeft het Havelter
mannenkoor “De Brincksanghers” zijn traditionele
nieuwjaarsconcert gegeven. Samen met gastkoor
“DOOK” uit Frederiksoord werd voor een volle zaal
in “De Veldkei” een breed repertoire aan evergreens
ten gehore gebracht. Zeer veel waardering van het
publiek was er voor de nummers bij beide koren met
solozang.
Na de verdiende bedankjes en bloemen die waren uitgedeeld, werd het nieuwjaarsconcert afgesloten met
een gezamenlijk slotlied. Na een staande ovatie ging
iedereen met een voldaan muzikaal gevoel huiswaarts.
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APK écht voor een vaste lage prijs
95
Э 29all-in

Waar u uw Toyota ook gekocht heeft
Onze APK is echt ‘all inclusive’. Wij rekenen geen extra kosten voor afmelding of een emissietest.
De APK keuring staat los van het onderhoud van uw Toyota. Er worden geen andere werkzaamheden
verricht en dus ook geen extra kosten gemaakt, tenzij uw auto niet aan de keuringseisen blijkt te
voldoen. In dat geval vragen wij altijd eerst uw toestemming om de reparatie uit te mogen voeren.

Wij zorgen dat uw Toyota een echte Toyota blijft

Van der Linde Meppel
Meppel, Blankenstein 290, 0522-491258

Open dag
5 februari 2020

Tussen 8.30 en 14.00 uur is ons Kindcentrum geopend voor alle belangstellenden. Loop gerust binnen, neem een
kijkje in de lessen en bij de kinder- en peuteropvang en ervaar wat wij u te bieden hebben.
U bent van harte welkom op woensdag 5 februari aanstaande!
Komt het niet gelegen?
Maak gerust een vrijblijvende afspraak om ons Kindcentrum op een ander moment te bezoeken!

Kindcentrum De Wel - Burgemeester Haitsmalaan 7 - 7948 AC Nijeveen - www.kindcentrumdewel.nl
PlusKinderopvang (onderdeel van De Wel) - kcdewel@pluskinderopvang.nl - www.pluskinderopvang.nl
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INSCHRIJFDAGEN COMPUTERCURSUSSEN 2020 SENIORWEB MEPPEL EN STEENWIJK
De computercursussen beginnen op maandag 3 februari in Meppel en op vrijdag 24 januari in Steenwijk.
Interessante nieuwe cursussen zijn in Meppel de opfriscursus Windows 10 en in Steenwijk de cursus Windows 10 beheer.
Aanmelden kan via het inschrijfformulier in het programmaboekje, te vinden in de Bibliotheken, Rabobank,
computerwinkels, dienstencentra, of van de website www.seniorwebmeppel.nl en op de inschrijfdagen.
Inschrijfdagen Meppel
Van maandag 13 januari t/m vrijdag 17 januari iedere middag van 14.00-16.00 uur in de leslocatie, Grote
Akkerstraat 10 te Meppel (tegenover oprit bij AH)
Tevens in de bibliotheek te Meppel op donderdag 16 en vrijdag 17 januari van 14.00 tot 16.00 uur.
Inschrijfdagen Steenwijk in de bibliotheek, 1e verdieping
Maandag 13 januari van 13.00 tot 16.00 uur, donderdag 16 januari van 14.00 tot 16.00 uur en vrijdag 17
januari van 14.00 tot 16.00 uur.
Voor informatie over alle cursussen kunt u bellen naar de cursusadministratie op 0522-491579 / 06-5723148
tussen 18.00-19.00 uur.

75 JAAR BEVRIJDING – 4 MEI HERDENKING – STILLE TOCHT
Dit jaar is het 75 jaar geleden dat er officieel een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Een reden om
te herdenken en te vieren.
Iedere vijf jaar wordt er in Nijeveen een Stille tocht gehouden om niet te vergeten wat de Tweede Wereldoorlog voor verschrikkingen heeft gebracht. 2020 is weer het jaar dat er een Stille Tocht wordt gehouden
in Nijeveen. In aansluiting bij de Nationale herdenking en viering willen we in Nijeveen op een bijzondere
manier stil staan bij deze herdenking. De vijfjaarlijkse Stille Tocht (4 mei 2020) wordt deze keer omlijst met
een programma van muziek en herdenken.
Het gebeuren zal plaatsvinden in De Schalle. De Stille tocht zal dezelfde route volgen als voorgaande jaren.
Het organisatiecomité bestaat uit vertegenwoordigers van de Historische Vereniging, de Oranjevereniging
en de Dorpsvereniging.
Het programma wordt momenteel verder uitgewerkt. Voor die uitwerking hebben we de hulp van u als
Nijeveners nodig. De organisatoren willen graag in contact komen met mensen die in de Tweede Wereldoorlog een rol hebben gepeeld, of met nabestaanden van diegenen die een rol hebben gespeeld. Om een
tentoonstelling in te richten vragen we aan mensen die nog attributen hebben uit die tijd, om die tijdelijk
ter beschikking te stellen aan de organisatie.
Behoort u tot de mensen die hiervoor worden aangehaald, wilt u dan contact opnemen met het organisatiecomité?
Lourens Schipper (voorzitter@historischeverenigingnijeveen.nl)
Cor Koster (voorzitter@oranjevereniging.nl)
Klaas Neutel (voorzitter@dorpsverenigingnijeveen.nl)

Noordeinde 20
7941 AT Meppel
06 - 132 641 52
info@wenne-merkkleding.nl

Wij bezorgen ook in Nijeveen
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Openingstijden:
di. t/m vr. : 10.00 - 16.00 uur
zaterdag
: 13.00 - 16.00 uur

DE MOLEN
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, www.kindercoachsusanne.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.nl
Website: www.kvanbeekschilderwerken.nl
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Schoonmaakbedrijf

Café Restaurant

v.o.f.

De Otterskooi

VCA gecertificeerd

Dwarsgracht
Rembrandtstraat 38
Nijeveen
0522 491864
jan@onsnijeveen.nl

Glasbewassing binnen / buiten

Onderhoud kantoren, bedrijfsgebouwen etc.

Verwijdering van graffiti en kauwgom
Reiniging van zonnepanelen
Rioolreiniging en ontstoppingen
Verkoop o.a. stof- / waterzuigers /
schrobmachines Numatic, Nilfisk,
alle toilet- / schoonmaakartikelen o.a. Vendor,
Gojo, Taski

Al meer dan 55 jaar
• à la Carte
• Bruiloften
• Barbecue's
• Buffetten
• Koffietafels
• Catering

gezelligheid,
rustieke omgeving,
menselijke maat

Dwarsgracht 54 - 8355 CW Giethoorn
Tel. (0521) 36 14 74 - E-mail: info@otterskooi.nl
www.otterskooi.nl

H. de Wagt, Nijverheidsweg 1, 7948 NE Nijeveen
Tel. 0522-492542
E-mail: info@schoonmaakbedrijfparaat.nl

Voor de totale verzorging
van uw evenement
vanaf 50 tot ….. personen:

Bedrijfsfeesten, dorpsfeesten,
familiefeesten

en bovenal kwaliteit

Ontwerp en opmaak

Ontwerp

Gevelreiniging / renovatie

Wij verzorgen de vormgeving en lay-out van o.a. huisstijlen, logo’s, magazines, advertenties en websites.
Voor al uw grafische communicatie, van concept tot afwerking, kunt u bij ons terecht.

Voor meer info bel/mail
voor een vrijblijvende offerte.

Gezamenlijk meer dan
75 jaar ervaring in uitvaarten.

drukkerij@kleen.nl | www.kleen.nl

Voor al uw praktische klussen in en om het huis
Gert Strijker, Van Veenlaan 21, 7948 AB Nijeveen
Tel: 0522-492099 of 06-51384374
E-mail:klussenbedrijf@klusjesenzo.nl

* Electra * Gas
* Dak/Zink
Electra
Gas
Dak/Zink
Electra * CvGas * Aardwarmte
Dak/Zink
*Water
** Electra
*
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*
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CV
Water EnergieCV
Aardwarmte
Zonne
* Nen 3140
Keuring
Water
Aardwarmte
*Water
*
Cv
*
Aardwarmte
Zonne
energie
Nen
3140
Zonne energie Nen 3140 Keuring
Keuring
* Westerweiden
Zonne
Energie
*
Nen
3140
Keuring
70,
7961
EA
Ruinerwold
Westerweiden 70, 7961 EA Ruinerwold

**
**
**

*
*

*

*
*

* WaterSite:
*Aardwarmte
Tel:*06-13471784
CV
Site: www.heroldpouwels.nl
www.heroldpouwels.nl
* Zonne
* Nen 3140
* Keuring
Mail:
info@heroldpouwels.nl
energie
*
* Site: www.heroldpouwels.nl

Tel. 06 - 134 717 84

0522-281878
DAG EN NACHT BEREIKBAAR

WASSINK

--

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

"Klusjes & Zo"

Tel.
06Tel:
134 717
84
Tel:-06-13471784
06-13471784
Tel.
Westerweiden
70,
Ruinerwold
Electra
Gas7961 EADak/Zink
Mail:
Mail: info@heroldpouwels.nl
info@heroldpouwels.nl

Uitvaartverzorging

Noteboomstraat 68 | 7941 XA Meppel | T 0522 255449

Klussenbedrijf

-,

De uitvaartverzorger voor Meppel en omstreken

Zomerdijk 9A 7942 JR Meppel
e-mail: cc.wassink@hetnet.nl www.wassink-uitvaart.nl

Voor al uw riool
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*
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*
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*
*
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Mail: info@riooltechniekdrenthe.nl
info@riooltechniekdrenthe.nl
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* 3140 Keuring
*

Tel.Mail:06info@riooltechniekdrenthe.nl
- 134 717 84
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Knipschuur

Annerie
KREMER
uitvaartzorg

Troostvol afscheid nemen.
Wij bieden u de tijd,
rust en aandacht die nodig is.

0522 - 245021

Hairstylist
Sonja van der Linde

Dag en nacht bereikbaar
www.kremeruitvaartzorg.nl

BERT
VISSCHER
Kolderveen 21 Nijeveen
Tel. 0522-491853

BEPLANTING:

DE MOLEN

Heesters, bomen, vaste planten,
klimplanten, vijverplanten

DIERVOEDERS:

Zowel voor huisdieren
als voor groot- en kleinvee,
o.a. paarden-, honden- en
kattenvoer

Klosseweg 4
7946 KH Wanneperveen
Tel. 0522-492634
Open op afspraak:
dinsdag 9.00 - 18.00 uur
donderdag 9.00 - 20.00 uur

Aangenaam verrassend!
Een sfeervol adres voor elk feest of bijeenkomst

Samen maak je het verschil

Samen maak je
het verschil

Kwekerij en Tuincentrum

Appartementen Boerderij
‘De Veurdeale’
Veendijk 2
7971 RR Havelte,
0521-34 27 32
info@deveurdeale.nl,
www.deveurdeale.nl

Bij ons kunt u terecht voor eten en drinken, catering,
overnachten en activiteiten. Een sfeervol adres voor 20 tot
100 personen. Vroeger werd hier een intensief boerenbedrijf
gevoerd. Tegenwoordig is De Veurdeale een moderne locatie
voor diverse activiteiten, met een uitstekend restaurant
en een luxe appartementencomplex. De locatie is ook
toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Kortom, De Veurdeale
is een ideale plek voor elk feest of bijeenkomst.

COOP Nijeveen
Dorpsstraat 10
7948 BR Nijeveen
Tel. 0522-49 12 91

BEMESTING
POTGROND e.d.
BESTRIJDINGSMIDDELEN
ZAAIZADEN
POOTAARDAPPELEN
POTTERIE
CADEAU-ARTIKELEN
OPENINGSTIJDEN:
Maandag
Di. en wo.
Do. en vr.
Zaterdag

GESLOTEN
13.00 tot 18.00
9.00-12.00 13.00-18.00
8.00-17.00

www.bertvisschervof.com

Dorpshuis

DE SCHALLE
Nieuweweg 27

7948 AA Nijeveen

Containerverhuur:
Voor al uw bouw- en sloopafval
www.oosterhuis-bv.nl
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B RIETDEKKERS
Kolderveense Bovenboer 12, Nijeveen
Tel. 0522 - 25 89 16 Mobiel 06 - 55 307 237
E-mail: info@bouwknegtrietdekkers.nl

www.bouwknegtrietdekkers.nl

Uw
ontmoetingscentrum

Bakkerij
Strijker

Vraag vrijblijvend
inlichtingen:

Dorpsstraat 13
7948 BL Nijeveen
Tel. 0522 - 49 12 08

Jeannet Altena

www.strijkerbrood
enbanket.jouwweb.nl

Samen maak je het verschil

GEVRAAGD
OUD IJZER EN
METALEN

METAALHANDEL

M. v.d. Gaag
Tel. 0522‑491984
Mobiel 06-23749066

   tel. 0522-491422

zonne-energie

www.rkinstallatietechniek.nl

BEGIN DE DAG
GOED
MET BROOD
VAN

h.strijker@online.nl

   b.g.g. 06-50668174
   info@dhdeschalle.nl
www.dorpshuisdeschalle.nl

Kolderveen 49 | 7948 NH | Nijeveen | tel: 0522 850 254
mob. 06-51646493 | www.faberit.nl | henri@faberit.nl

