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Noteboomstraat 68

7941 XA Meppel

telefoon 0522 255 449

De volgende Molen verschijnt op 24 februari 2015.
Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk
dinsdag 17 februari e-mailen naar:
demolen@kleen.nl

www.kleen.nl

of inleveren bij / sturen naar Drukkerij Kleen
Noteboomstraat 68, 7941 XA Meppel
(Anonieme kopij kan geweigerd worden.)
Klachten bezorging: 0522 - 85 85 80

REALISATIE AFSTEMLOKET BIJNA VOLTOOID!
Tijdens de oliebollenconference in december 2014 werd door Wakker Nijeveen het idee van een Nijeveens
afstemloket voor activiteiten van diverse verenigingen op ludieke wijze ten tonele gebracht.
Voor het bestuur van de Dorpsvereniging was dit een mooi moment om te ervaren hoe het dorp Nijeveen
bezig is met dit onderwerp! Wakker Nijeveen heeft op deze avond prachtig verwoord, waar het bestuur
van DVN in samenwerking met enkele andere verenigingen reeds mee bezig was: het opzetten van een
algemene evenementenwebsite voor activiteiten in Nijeveen.
Op dit moment wordt er gewerkt aan het ontwikkelen van deze website en de planning is dat deze eind
maart 2015 in gebruik genomen kan worden. Verenigingen van Nijeveen zullen bericht krijgen via de
Dorpsvereniging over het gebruik van deze website, waarop alle activiteiten ingevuld kunnen worden en
voor iedereen zichtbaar zullen zijn. Doel van deze website is de afstemming van grote evenementen. In
Nijeveen worden regelmatig grote evenementen georganiseerd. Echter, het is soms het geval dat er meerdere evenementen op dezelfde tijd worden gepland. Door afstemming via de nieuwe website kunnen in
de toekomst evenementen beter verspreid worden!
Dorpsvereniging Nijeveen

PEUTERS IN NIJEVEEN GENIETEN VAN VOORSTELLING IN BIBLIOTHEEK
Donderdagmorgen 29 januari gaf poppentheater No Label een voorstelling
in de bibliotheek van Nijeveen. Marjan Oostmeijer van No Label speelde de
voorstelling “Vreemd”. De voorstelling is gebaseerd op het prentenboek
“Boekenliefje” van Helen Doherty.
De peuters van Peuterspeelzaal en Kinderdagverblijf Dorpsstraat kwamen
naar de bibliotheek om te genieten van de voorstelling. Ademloos volgden de peuters het verhaal van konijntje Lisa Langoor. Zij was midden in de nacht haar boeken kwijt. De
boeken werden gestolen door het Boekenliefje. Gelukkig liep het verhaal goed af. Lisa kreeg haar boeken
terug en samen luisterde ze met Boekenliefje naar de mooie verhalen in haar boeken. Want wie kan nu
zonder een verhaaltje voor het slapen gaan! De voorstelling is georganiseerd in het kader van de nationale
voorleesdagen en BoekStart. Het doel van de voorleesdagen en BoekStart is om het belang van voorlezen
aan jonge kinderen onder de aandacht te brengen.

Als u kiest voor vakmanschap!

Lute

Bijker Bouw
lutebijkerbouw@live.nl

05 22 49 20 19
06 50 20 40 08

Energieweg 13
7948 NT Nijeveen

1

DE MOLEN

14 maart 2015

Meezingfestijn
Nijeveen

JANNES

MOOI WARK

PAPA DI GRAZZI

BONNIE ST. CLAIRE
D!KDAKKERS

WIMMIE - STARKOO - LUCAS & GEA
Verwarmde feesttent | Evenemententerrein Nieuweweg, Nijeveen
Zaal open 20.00 uur | Aanvang 21.00 uur
Speciale voorverkoopavonden:
Vrijdag 27 februari en vrijdag 6 maart
van 19.00-20.00 uur in Dorpshuis
”de Schalle” in Nijeveen.
Kaarten in v.v.k.: € 17,50
Aan de kassa € 22,50
Van 2 t/m 6 maart, tijdens openingstijden, voorverkoop bij Holties in Ruinen.
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Textieldruk
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DIPLOMAZWEMMEN C BIJ SPORTCENTRUM R. V.D. VEEN
Water, het leukste speelgoed dat er is! Dit motto staat centraal bij
zwembad de Duker te Nijeveen. Al vanaf zeer jonge leeftijd groeien
ze op met water. Ze leren de gevaren ervan kennen, maar beleven
vooral heel veel plezier in het water.
Als u het beste voor uw kind wilt is het belangrijk dat hij of zij onder
professionele en deskundige begeleiding zwemles kan volgen. In
Nederland kan uw kind niet vroeg genoeg beginnen met watergewenning en zwemles. Doorstromen of instromen op elk niveau is
altijd mogelijk.
Het begin van de lessenreeks staat in het teken van het watervrij
maken. Wij gaan snel over tot het drijven plus de beenslag. Vervolgens, wanneer de beenslag goed is, gaan we verder met de armslag
en de combinatie. Wanneer deze voldoende is, zal de nadruk liggen
op de conditie en het uithoudingsvermogen en wordt er naar het
A-diploma toegewerkt.
Bij ons leert iedereen ongeacht hun leeftijd zwemmen voor het zwem-ABC. Ook bieden wij u of uw kind
na het behalen van het C-diploma de mogelijkheid om verder te gaan met de daaropvolgende diploma’s,
zoals de Zwemvaardigheidsdiploma’s. Een andere mogelijkheid is uw zwemslag of conditie te verbeteren.
In de toekomst zullen wij uitbreiden tot meerdere activiteiten in het water.
De kinderen, maar ook volwassenen krijgen les van bevoegde instructeurs, met ruime ervaring die zich
goed kunnen inleven in de specifieke behoeftes van elke leerling.
Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen in staat is om in één keer af te zwemmen voor het zwemdiploma.
De volgende kinderen hebben afgezwommen:
Voor C: Lars Dijkstra, Ties Jens Eoze, Jesper Schmitz, Merle Smit, Thijs Vos, Leonie Vink, Noortje Wieggers
en Thijs Wieggers
Voor meer informatie over de zwemlessen kunt u bellen: 0522-492383 of 0522-491934.

www.autorijschoolfoka.nl

rijschoolfoka.nl
•
•
•
•
•

Voetreflexologie
Bach Bloesem Remedies
Voedingsadviezen
Pedicurebehandelingen
Kadobonnen
Voor vergoedingen: zie website

Joachim Bouwknegt

Meer informatie?
Ada Beenen 0522 492151; adabeenen@home.nl
of bekijk onze website, www.balansnatuurgeneeskunde.nl

06-110 112 49
joachim@rijschoolfoka.nl
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Auto (B)
Motor (A)
Aanhanger (BE)

Joachim Bouwknegt

06-110 112 49
joachim@autorijschoolfoka.nl

DE MOLEN
KANGOEROE/KLEUTERGYM-INSTUIF IN DE VOORJAARSVAKANTIE
DOS’46 is DE KORFBALVERENIGING in Nijeveen waar van alles te doen is en waar jongens en meisjes SAMEN
sporten. Het eerste team speelt al jaren op hoog niveau en is KAMPIOEN VAN NEDERLAND EN EUROPA
geweest. Verder zijn diverse jeugdteams op verschillende niveaus bezig met korfbal. Daarnaast worden er
voor de jeugd van DOS’46 leuke dingen georganiseerd, zoals een playbackshow, speurtocht, zwemmen,
spelletjesmiddag, viering Sinterklaas, etc. én …..:
Als je 9 jaar bent mag je mee met de kampweek van DOS’46 die al meer dan 40 JAAR gehouden wordt.
Ben je tussen 3 en 7 jaar en lijkt het je leuk om een keer kennis te maken met een leuke sport voor jongens en meisjes?
Doe dan mee met de kangoeroe/kleutergym-instuif op woensdag 25 februari om 15.45 uur in sporthal
“De Eendracht”.
We gaan dan leuke (korfbal)spelletjes doen en laten jullie zien wat je bij de Kangoeroes leert (kinderen
van 5 en 6 jaar). Ook kunnen jullie meedoen met de kleutergym: voor peuters vanaf 3 jaar.
Heb je er zin in, neem dan sportkleren en sportschoenen mee en doe mee!
Vriendjes en vriendinnetjes zijn natuurlijk ook van harte welkom.
Je kunt je tot vrijdag 20 februari a.s. opgeven via dit mailadres: kleutergym@dos46.nl
*met vermelding van: opgave instuif – naam – adres - leeftijd

INSCHRIJVING MEPPEL CITY GEOPEND
Vanaf zondag 1 februari is de inschrijving voor de 4e editie van de Meppel City Run geopend. Deze wordt
dit jaar gehouden op zondag 6 september 2015. Dit jaar kunnen de lopers voor het eerst kiezen uit twee
afstanden: 4 mijl (6,4 km) of 8 mijl (12,8 km).
Nu ook met 8 mijl
De 4 mijl van de Meppel City Run staat al bekend als een van de mooiste City Runs van Drenthe. Naast deze
afstand blijkt dat veel lopers uitkijken naar een extra afstand, vandaar dat de Meppel City Run is uitgebreid
met een parcours voor 8 mijl. Bij het 8 mijl parcours leggen de lopers twee maal het 4 mijl parcours af. Extra
leuk voor de supporters die ze dan twee keer aan kunnen moedigen.
Kinderopvang
Goed nieuws voor alle hardlopende ouders. De Meppel City Run biedt dit jaar een leuke en veilige kinderopvang. Kinderen van 1 tot 12 zijn hier tijdens de loop van harte welkom.
Flex-opvang De Vlindertuin zorgt voor registratie (polsbandje), veiligheid en vermaak. De kinderen knutselen en spelen met leeftijdsgenootjes of leven zich uit op het springkussen. Ook voor eten en drinken
wordt gezorgd. Voor slechts € 2,50 per kind wordt de Meppel City Run nu écht voor iedereen een feest.
Saucony Running Shirt
Dit jaar komt de Meppel City Run met een exclusief en functioneel Saucony Running Shirt. Met aparte
pasvorm voor heren (recht) en dames (getailleerd). Beide verkrijgbaar in de maten XS t/m XXL.
Uit de reacties van afgelopen jaar bleek dat veel lopers een extra mooi running shirt van hoge kwaliteit
willen. Dat is er dus nu! Het stoere shirt kunnen lopers bestellen voor € 11,95 (winkelwaarde € 29,95) bij
de inschrijving.
De eerste testrun is op zondag 1 maart
Voor de gezonde voorpret zijn er de testruns. Onder begeleiding van hazen lopen de lopers in een groep
met vaste snelheid het Meppel City Run parcours. Mooi om de conditie op te bouwen, te trainen voor een
snellere tijd of voor de 8 mijl. De groepen lopen 8, 10 of 12 km per uur.
De eerste testrun is op zondag 1 maart. Om 9.45 uur wordt gestart met een professionele warming up bij
Herberg ’t Plein en precies om 10.00 uur start de loop.
We sponsoren het Ronald McDonald Huis in Zwolle
Net als vorig jaar steunt de Meppel City Run het Ronald McDonald Huis Zwolle. Hier kunnen ouders terecht
wanneer hun kind voor langere periode opgenomen moet worden in het ziekenhuis in Zwolle.
Dit jaar kunnen kinderen zich wederom laten sponsoren voor hun deelname aan de Kidsrun. Deelnemers van
de 4 of 8 mijl kunnen dit jaar bij de inschrijving ook kiezen voor een vrijwillige bijdrage aan dit goede doel.
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Beautysalon Puur staat voor

ontspanning, persoonlijke aandacht,
professionaliteit en kwaliteit.

U kunt in mijn salon terecht voor
gezichtsbehandelingen, harsen,
bindweefselmassage,

lichaamsmassages en make-up advies

Klussenbedrijf

"Klusjes & Zo"

Jessica Freyee

Specialist in huidverbetering

Voor al uw praktische klussen in en om het huis

De Baanderhoek 12 Nijeveen

Gert Strijker, Van Veenlaan 21, 7948 AB Nijeveen
Tel: 0522-492099 of 06-51384374

www.beautysalon-puur.nl

0522-855522

info@beautysalon-puur.nl

NIEUWS VAN DE BILJART- EN KAARTCLUB “HET KLEINE SPEL”
Op 20 januari werd de jaarvergadering gehouden, waarbij 13 leden aanwezig waren.
Prijsuitreiking van de jaarprijzen 2014
Biljarten laatste maandag van de maand
1. J. Bayle 130 punten en de wisselbeker
2. G. v/d Belt 127 punten
3. M. Kruidhof 126 punten
4. H. Smit 124 punten
Jokeren
1. Mevr. R. de Meijer 638.81 punten
2. Mevr. H. Hofman 638.84 punten
3. Mevr. L. Mol 649.85 punten
4. Mevr. R. Bult 679.85 punten
Dit zijn gemiddelde punten per wedstrijd.

Klaverjassen
1. Alb. Hoorn 91191 punten
2. H. v/d Weide 90252 punten
3. H. Kicken 90018 punten
4. H. Hofman 89776 punten

Op maandag 12 januari 2015 werd ons nieuwjaarsbiljarttoernooi gespeeld. 20 spelers namen hier aan deel.
‘s Morgens en ’s middags werd 1 partij gespeeld. Tussen de middag werd er lekker chinees gegeten.
Uitslag: 1. G. v/d Belt; 2. H. Smit; 3. Kl. Mol; 4. J. Winters; 5. P. Kooij; 6. A. Peters
Op 15 januari 2015 was onze speldag kaarten.
Uitslag klaverjassen
1. Mevr. Bakker 5432 p; 2. Mevr. van Elven 5319 p; 3. Dhr. Groen 5173 p; 4. Mevr. Piest 4958 p.
Uitslag jokeren
1. Mevr. Gaal 537 p; 2. Mevr. de Meijer 678 p; 3. Mevr. Hofman 694 p; 4. Mevr. Mol 716 p.
Sj. Twerda
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Uw testament up to date?
Doe de GRATIS test!
Ga naar testamenttest.nl
maak een vrijblijvende en kosteloze afspraak

Stationsweg 54 - Meppel | T (0522) 25 27 21 | info@lever.nl

INTERESSANTE WORKSHOPS SENIORWEB MEPPEL
SeniorWeb Meppel heeft onlangs haar nieuwe leercentrum in gebruik genomen in Villa Mobila. Daar
worden niet alleen verschillende cursussen gehouden maar ook workshops georganiseerd van een of twee
dagdelen. Voor de cursussen in dit voorjaar hebben zich ruim 160 mensen zich aangemeld.
Vanaf maandag 23 februari t/m vrijdag 27 februari worden in het leercentrum Villa Mobila aan de Schaperstraat 16b in Meppel workshops gehouden zoals ‘etiketten maken en samenvoegen’, ’Smartphone’,
’iPhone’, ‘Fotoalbum met Albelli’ en ‘Overgaan naar Windows 8.1’.
De informatie- en inschrijfdag voor de workshopweek worden gehouden op:
vrijdag 13 februari van 14.00 tot 17.00 uur in de bibliotheek Meppel, en van 14.00 tot 16.00 uur in de bibliotheek Staphorst.
Alle informatie over de cursussen en workshops is ook te vinden op www.seniorwebmeppel.nl

Van
Beek
Van Beek Schilderwerken
Schilderwerken
Voor al uw schilderwerk, ons bedrijf kenmerkt zich
Voor al uw schilderwerk
door haar goede prijs-kwaliteitverhouding
Ons bedrijf kenmerkt zich door
haar goedeen
prijs-kwaliteitverhouding
staat
garant voor
garant voor en
eenstaat
uitstekende
service!
een uitstekende service!

Klaas van Beek
Scheerweide 35
7948 NX Nijeveen

Klaas van Beek
Tel: 06-16511943.
Scheerweide 35
Tel: 0522-750545
7948 NX Nijeveen

NU
NU 10%
10%
KORTING
KORTING

E-mail: info@kvanbeekschilderwerken
Website: www. kvanbeekschilderwerken.nl
Tel. 06-16511943

Tel. 0522-750545
E-mail: info@kvanbeekschilderwerken
Website: www. kvanbeekschilderwerken.nl
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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

Facials
Manicure
Pedicure
Massage
Visagie
Waxen

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

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

Nijverheidsweg 10
7948 NE Nijeveen

tel. (0522) 49 26 80
fax (0522) 49 26 74

info@kroesnijeveen.nl
www.kroesnijeveen.nl

Ervaar de ‘Kroes Experience’ op www.kroesnijeveen.nl
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Schoonheidsinstituut
Acne behandelingen
Massages
Zonnestudio

Klussenbedrijf

H.W. Hopman

Voor al uw (ver)bouwklussen
binnens- en
buitenshuis
Voor al uw (ver) bouwklussen
binnen
en buitens huis

IPL ontharing
Elektrisch ontharen
Gewichtsconsulent
Bijouterie

Verras HEM of HAAR met ons
VALENTIJNSARRANGEMENT:

Timmerwerk – Tegelwerk – Stucwerk

Bel voor een vrijblijvende offerte
Timmerwerk
| Tegelwerk | Stucwerk

Ontspannende ShiatsuMassage van
gezicht of rug/nek (25 minuten)..

Herwin Hopman Nijeveensebovenboer 4
7948 LG Nijeveen
tel 06 – 2158 1981

Bel voor een vrijblijvende offerte

EN.. een lieve Verrassing…
SLECHTS € 29,95

Herwin Hopman
Nijeveensebovenboer 4 | 7948 LG Nijeveen
Tel. 06 - 2158 1981

Wij hebben ook cadeaubonnen…
Dorpsstraat 16, Nijeveen ~ 0522 – 49 23 15
www.beau-nette.nl ~ info@beau-nette.nl

www.klussenbedrijf-hwhopman.nl

Agenda
10 feb.
De Molen nr. 3
11 feb.
Klaverjassen en jokeren - Supportersvereniging SVN’69 – aanvang 20.00 uur
13 feb.
Informatie- en inschrijfdag workshops Seniorweb - bibliotheek Meppel
14 feb.
Old Nijs - De Schalle - 20.00 uur
18 feb.
Start workshop fotografie RJ in Beeld
18 feb.
Passage ledenavond, Annigje van der Sluis uit Staphorst vertelt over het koningshuis
19 feb.
Vrouwen van Nu ledenavond,Mevr. De Boer huidtherapeut.
20 feb.
Filmavond; Lore - De Schalle - 20.00 uur
24 feb.
De Molen nr. 4
25 feb.
Bingomiddag; St. Welzijn Ouderen - De Schalle - 13.30 uur
25 feb.
Kangoeroe/Kleutergym-instuif Dos’46 - sporthal De Eendracht - 15.45 uur
25 feb.
Klaverjassen en jokeren - Supportersvereniging SVN’69 – aanvang 20.00 uur
27-28 feb. Voorstelling ‘Apart Volk’, Da Costa - De Schalle - 20.00 uur
28 feb.
SVN’69 1 - De Weide 1 - Sportpark De Tussenboerslanden te Nijeveen - 14.30 uur
28 feb.
Bingo - Supportersvereniging SVN’69 – aanvang 20.00 uur
10 maart De Molen nr. 5
11 maart Klaverjassen en jokeren - Supportersvereniging SVN’69 – aanvang 20.00 uur
13 maart Nijeveen Live - Feesttent Evenemententerrein - zaal open 20.00 uur - aanvang 21.00 uur
14 maart Toneeluitvoering Grunneger Club - De Schalle - 20.00 uur
14 maart Potgrondactie Gem.Chr. zang vereniging T.O.G. Nijeveen / Kolderveen
14 maart Meezingfestijn - Feesttent Evenemententerrein - zaal open 20.00 uur - aanvang 21.00 uur
19 maart	Passage ledenavond, voedselbank geeft uitleg en we gaan nog proeven van eigengemaakte lekkernijen
20 maart Filmavond; The Butler - De Schalle - 20.00 uur
21 maart SVN’69 1 - Fit Boys 1 - Sportpark De Tussenboerslanden te Nijeveen - 14.30 uur
24 maart De Molen nr. 6
25 maart Klaverjassen en jokeren - Supportersvereniging SVN’69 – aanvang 20.00 uur
Elke dinsdag
		
Elke woensdag

Koersbal - De Schalle - 13.30 uur
Klaverjassen en jokeren, georganiseerd door Welzijn Ouderen - biljartzaal De Schalle
55+gymnastiek - Dorpshuis De Schalle - 10.30-11.15 uur
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VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR WIECHER HADDERINGH KONDIGT AFSCHEID AAN VAN PROMENS
CARE, NOVO EN COSIS
Voorzitter Raad van Bestuur Wiecher Hadderingh heeft besloten om, na meer dan 42 jaar werkzaam te zijn
geweest in de zorg waarvan ruim 25 jaar als bestuurder, afscheid te nemen van Promens Care, NOVO en Cosis.
‘De zorg in Nederland is in een nieuwe fase beland. Wij hebben onze organisatie de afgelopen jaren voorbereid op al deze veranderingen in de zorg. Het is goed voor de organisatie om deze nieuwe fase in te
gaan met aan het roer een nieuwe voorzitter Raad van Bestuur. Voor mij persoonlijk is dit een natuurlijk
moment om afscheid te nemen’, aldus Hadderingh.
Wiecher Hadderingh staat bekend als een gedegen en bevlogen bestuurder. De heer Meijerman, voorzitter Raad van Toezicht: ‘In zijn manier van omgang met de cliënten zie je zijn grote betrokkenheid bij de
doelgroep. In zijn besturen ligt de focus altijd bij de cliënt. Hij houdt altijd voor ogen wat de gevolgen van
besluitvorming zijn voor de cliënt. Hij weet waar hij het voor doet.’
Onder bestuur van Wiecher Hadderingh is veel tot stand gebracht. Na diverse fusies en samenwerkingsverbanden staat er nu een organisatie die in de provincies Drenthe en Groningen op alle gebieden zorg- en
ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking en mensen die gebruik
maken van de maatschappelijke opvang.
In juni zal op feestelijke wijze stilgestaan worden bij het vertrek van Wiecher Hadderingh, waarna hij officieel per 1 oktober 2015 de organisatie verlaat. De Raad van Toezicht van Promens Care, NOVO en Cosis
gaat de procedure in gang zetten voor het werven van een nieuwe voorzitter Raad van Bestuur.

Marktaanbiedingen
Marktslager

RIJKEBOER
06 - 815 22 699
info@groentewinkelrobaard.nl

op woensdagmorgen en -middag
en vrijdagmiddag
8.00 tot 12.30 uur en 14.30 tot 17.30 uur.

Perssinaasappels

Stoere mannen burgers
150 gram elke 5e gratis
Slavinken
98

3e kilo

gratis

eigen gemaakt

4 stuks

3

per stuk 2,40

3 stuks

598

100 gr

099

3 stuks

598

Droge worst met en zonder kruidnagel
Tiroler rolletjes

rollend bakken

Verse braadworst
per stuk 2,40

Combi topper

500 gr hoh en 4 saucijzen

www.slagerijrijkeboer.nl
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A A N N E M I N G S B E D R I J F

Uw specialist in houtbewerkingen

GRONDWERK
STRAATWERK: SIERBESTRATING
MACHINAAL BESTRATEN

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.

AANLEG RIOLERING EN DRAINAGE
SLEUF- EN VASTE MESTSILO’S
VLONDERS EN VERANDA’S

TEVENS UW LEVERANCIER VAN GARDEN LIGHTS
LED VERLICHTING VOOR UW TUIN, BESTRATING
OF OVERKAPPING
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.

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

Energieweg 3, Nijeveen
www.andrehopman.nl

www.joshulstimmerwerken.nl

Tel. 06 54 32 64 05
info@andrehopman.nl

TONEELUITVOERING GRUNNEGER CLUB “AIGEN-HAIMERS”
De leden van de “Aigen-Haimers” houden op zaterdag 14 maart 2015 hun traditionele Veurjoarsverziede
in dorpshuis de Schalle, Burg. Haitsmalaan 28, 7948 AE in Nijeveen.
De avond begint om 20.00 uur, zaal open om 19.15 uur.
Het zeer goed bekend staande toneelgezelschap “Con Amore”uit Hoogezand-Sappemeer speelt het toneelstuk “Uutstapje met Gevolgen”, een blijdspel in drie bedrijven. De uitvoering vindt plaats in ‘t Groninger
dialect. Leden hebben gratis entree. Ook niet leden zijn van harte welkom en betalen voor entree € 7,50
inclusief 2 x koffie of thee. Tijdens de pauzes is er een verloting met fraaie prijzen. Het belooft een gezellige avond te worden.

Alex Pianostemmer.nl
Griiestuk 7
7948 AG Nijeveen

tel. 06 28 88 69 66
______________________________
stemmen - reparatie - restauratie - advies
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Verpleging en Verzorging

“Ik help
u graag bij
een goed
afscheid.”

Dag en nacht staan
we voor u klaar!
Wanneer u zorg nodig heeft,
zijn we er voor u.
• verpleging
• persoonlijke verzorging
• gespecialiseerde
verpleegkundige zorg
• zorg tijdens nachtelijke uren
• zorg voor dementerenden
• palliatieve zorg
• thuisbegeleiding
• consultatiebureaus voor senioren
• personenalarmering
• thuisleen van hulpmiddelen
en verpleegartikelen

Mijn naam is Roelof van der Veen, ik ben uitvaartverzorger
voor Yarden in Meppel en omstreken. Uit ervaring weet ik
dat een betekenisvolle manier van afscheid nemen helpt
bij het rouwproces. Daarom ondersteun en inspireer ik u
bij het organiseren van een begrafenis of crematie.
U kunt mij bellen op 0522 251939.

Voor meer informatie over thuiszorg belt u
wijkteam Nijeveen (0522) 27 96 85 (7-23 u)
of buiten deze tijden met Icare Zorgcentrale,
0900 88 33 (€ 0,10 p/m) 24 uur per dag,
7 dagen per week.

Yarden Uitvaartzorg Reestdal. Wilt u een overlijden melden?
Bel dan 0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl

www.icare.nl

OPROEP
Aan alle inwoners en verenigingen in Nijeveen,
De EHBO-vereniging, afdeling Nijeveen is met spoed op zoek naar enthousiaste EHBO-ers, die ons op de
dinsdagavond komen versterken.
Verder zoeken we mensen, die de opleiding EH* willen volgen, zodat we ook in de toekomst Nijeveen
kunnen blijven voorzien van EH bij evenementen.
* de kosten hiervan kunt u bij een aanvullende verzekering meestal declareren bij uw zorgverzekering.
Voor verdere informatie kunt u bellen met: Henk Wiltinge, tel. 491881. Femmie Nijmeijer, tel. 491463.

URZO
WONINGINRICHTING
Damesmode
Slaapcomfort
PROJECTINRICHTING
Bedrijfskleding

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECTSTOFFERING
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Kruisstraat
6
Regenkleding
7941 AN
Meppel
Huishoudtextiel
ingang
tel.Noteboomstraat
05220 - 61022
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

DE MOLEN

Autobedrijf

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
Ontwerp en opmaak

Huisstijl drukwerk

Digitaal printen

Gepersonaliseerd drukwerk

XXL printen

Familiedrukwerk

Fullcolour drukwerk

Relatiegeschenken

Noteboomstraat 68
7941 XA Meppel

T 0522 255 449
E drukkerij@kleen.nl

MAtter Meppel

www.kleen.nl

Marktstraat 4a
7941 KR Meppel
Tel. 06-16 932 635
www.birukai.nl

Renault en Dacia dealer
voor Meppel e.o.
Blankenstein 500
7943 PA Meppel

Jeannet Botter

tel. 0522-240001

tel. 0522-253292

www.MatteRMeppel.nl

Download nu onze
‘Van der Linde Meppel’ app
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

Registreer uw
voor alle extra voordelen!
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Onze winkel is gevuld met een groot
assortiment bonbons, truffels en chocolade.
Taarten, gebak, petitfours en desserts
worden op bestelling speciaal voor u
gemaakt.

JCB
DAAR KUN JE MEER MEE!

Ook is er een ruime keuze uit diverse
chocolade cadeaus.
Heeft u speciale wensen, dan helpen wij u
graag om een persoonlijk cadeau te maken.
Kolderveen 30A, Nijeveen
www.chocoladenzo.nl

06-25190868

Voor meer informatie neem vrijblijvend contact op!
Johan Mark de Boer
| 06 20 07 54 37
Mark Gorte
| 06 17 10 93 95

info@chocoladenzo.nl

www.evenhuis.nl

Winkel: Ma t/m zat geopend van 9:00 tot 18:00
(Workshops & Demonstraties op afspraak)
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Dorpsstraat 10e Nijeveen | Tel. 0522 - 85 44 00

Tel. 06 543 720 73

Ook voor volledige voetverzorging bij u thuis!
OPENINGSTIJDEN
di-za 11.00-23.00 uur | zo 11.30-22.00 uur

Medisch pedicure

”IK LEER LEREN MEPPEL/ZWOLLE”
Woensdag 21 januari hebben wij (Linda Hendriks en Susanne Dijkhuizen) van “Ik leer leren Meppel/Zwolle”
een zeer geslaagde informatieavond gehouden op CBS De Wel. Ouders en leerkrachten waren enthousiast!
Heeft je kind de overgang van basis- naar middelbare school net gemaakt of gaat hij/zij die binnenkort
maken, dan is deze training zeer geschikt. Door deze training krijgen ze meer zelfvertrouwen, zelfstandigheid en uiteindelijk meer rust. Interesse?
Kom dan naar de informatieavond op 31 maart a.s. op Obs Comm. Gaarlandt school. We starten om 19:30
uur. Graag opgeven via www.ikleerlerenmeppel.nl.
Heb je vragen dan kun je ons altijd mailen (via “contact” op de website) of bellen (telefoonnummers staan
vermeld op de site).

“LEREN MET PLEZIER!”

Vragen over uw pensioen?
De laatste informatie over uw pensioen
kunt u vinden op:
www.mijnpensioenoverzicht.nl
(inloggen met uw DiGiD)
Alle pensioenverzekeraars en
pensioenfondsen voeden deze site met uw
pensioengegevens.

Aan de hand van deze gegevens kunnen
wij u verder helpen met vragen over uw
toekomstig inkomen. Bijvoorbeeld: “wat
gebeurt er tussen 65 en 67 jaar als ik geen
AOW krijg”.
Voor een heldere kijk op uw pensioen
adviseren wij u graag.

Nijverheidsweg 15 7948 NE Nijeveen Tel. 0522-490094 Postbus 126 7940 AC Meppel www.faberadviseurs.nl

15

DE MOLEN
Word WereldWijs
Een openbare school is onze samenleving in het klein.
Iedereen is er welkom. Er is geen betere plek om kinderen
van jongs af aan te leren respect te hebben voor ieders
mening of overtuiging. Wij schenken aandacht aan de
verschillen tussen kinderen. Godsdienst en maatschappij
krijgen alle aandacht; objectiverend, niet richtinggevend.
Een openbare school kent geen voorkeur. Het is bij
uitstek onderwijs met aandacht en waardering voor
andere opvattingen. Niet a-p-a-r-t, maar samen.

OPEN DAG

Woensdag 18 februari 9.00 - 17.00 uur
Wordt uw kind binnenkort 4 jaar? Kom dan naar onze open dag om een kijkje te nemen.
Ons team staat voor u klaar om u uitgebreid te informeren over het openbaar onderwijs
dat wij bieden.
’s Morgens ziet u een school in ’vol bedrijf’
zodat u prima de sfeer kunt proeven.
OBS Commissaris Gaarlandt
Rembrandtstraat 2 Nijeveen
Tel: 0522 - 491618
www.obscommissarisgaarlandt.nl

Doe ’s middags mee met Peuterpas
Nieuwsgierig naar de basisschool?
Doe dan ’s middags van 13.00 tot 14.00 uur
samen met uw kind mee met Peuterpas.
Voor info en aanmeldingen kijk op peuterpas.nl

BINGOMIDDAG OP 25 FEBRUARI STICHTING WELZIJN OUDEREN NIJEVEEN
De halfjaarlijkse bingomiddag wordt ook dit jaar weer georganiseerd in de voorjaarsvakantie. U bent
hartelijk welkom op 25 februari. We beginnen deze gezellige middag om 13.30 uur. De zaal is open vanaf
13.00 uur. De deelnemersprijs bedraagt € 2,50.
Het bestuur wil graag nog een heersend misverstand uit de weg ruimen. Onze stichting kent geen leden,
dus alle ouderen uit Nijeveen zijn hartelijk welkom op deze middag.
Het wordt anders als u aan onze vaste wekelijkse activiteiten wilt deelnemen. Op dinsdagmiddag kunt u
koersballen. Klaverjassen en jokeren zijn ook op dinsdagmiddag en soms op donderdagmiddag. Woensdagochtend is er gymnastiek. Biljarten kan op iedere werkdag en op woensdag-, donderdag- en vrijdagavond.
Al deze activiteiten vinden plaats in de Schalle. Vrijdagmiddag kunt u lekker zingen in het jeugdgebouw
van de Hervormde kerk Nijeveen. U kunt als het weer mooi weer wordt op maandagmiddag jeu de boule
spelen op de baan bij Het Kerspel. Van deze vaste activiteiten bent u vaste deelnemer en betaalt u een
vaste bijdrage.
Kortom er is veel te doen. Sport en gezelligheid kunnen goed gecombineerd worden.
Lammie van Essen, secretaris

Volg De Molen op Facebook
www.facebook/demolen.nijeveen
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OLD NI’JS IN DE SCHALLE OP 14 FEBRUARI 2015
Zaterdagavond 14 februari komt Old Ni’js in de Schalle.
Wie is Old Ni’js? De leden van deze band hebben allemaal in zeer gerenommeerde bands gespeeld als Boh
Foi Toch, Normaal en Toontje Lager.
De muziekstijl van Old Ni’js is zeer divers. Van ronkende rock, naar bruisende blues tot swingende cajun,
deze heren draaien de hand er niet voor om. Het bestaansrecht vinden ze in hun eigen enthousiasme,
maar vooral ook de reactie van het publiek, want het mooiste aan muziek maken is wanneer het klikt van
beide kanten.
Kom voor een avond ongecompliceerd muziek luisteren, naar De Schalle.
De zaal gaat open om 20:00 uur. Entree € 17,50 per persoon.

BADMINTON VERENIGING NIJEVEEN: 2 KAMPIOEN-TEAMS IN DE REGIONALE JEUGDCOMPETITIE
In de periode september 2014 tot januari 2015 hebben 7 jeugdteams van BV Nijeveen deelgenomen aan de
regionale jeugdcompetitie. Alle jeugdteams tezamen hebben 72 teamwedstrijden en 576 partijen gespeeld!
In al deze wedstrijden hebben de spelers de nodige ervaring opgedaan, veel geleerd en veel plezier gehad.
Ook kunnen we 2 kampioenen bekend maken:
• Jeugdteam Nijeveen J4, een meisjesteam bestaande uit Maaike Agtersmit, Iris Bolding, Tessah Vos, Isa
Logtenberg en spelend in de 3e klasse van de U15 categorie.
• Jeugdteam Nijeveen J5, een gemengd team bestaande uit Bram Groeneveld, Darian van Hien, Peter
Houtsma, Charissa Damhuis, Linda Mutsters, Eline Scheffer en uitkomend in de 1e klasse van de U13
categorie.
De kampioensteams zijn donderdagavond 5 februari in De Eendracht gehuldigd.
Daarnaast werd de beste competitiespeler en -speelster bekend gemaakt.
Dat was dit seizoen erg spannend bij de meisjes, want zowel Tessah als Maaike hebben geen wedstrijd
verloren dit seizoen! Maaike heeft echter net wat minder tegenpunten gekregen dan Tessah en daarmee
werd zij de beste competitiespeelster. Bij de jongens was Bram die het hoogst scoorde, hij werd de beste
competitiespeler!
De rest van het badmintonseizoen staat in het teken van het spelen van toernooien in de drie noordelijke
provincies (het z.g DPC-circuit). De Nijeveense spelers hebben door het spelen van de vele competitiewedstrijden allemaal een goede basis neergelegd voor een even succesvolle toernooiperiode.

BROODJE…….BIEB ÉN BOEK….			
De peuters (zo’n 35) van KDV/PSZ Doomijn startten de ochtend met een gezamenlijk ontbijt op donderdag
29 januari jl.
Gezellig babbelend gingen de warme broodjes erin als zoete koek. Na een kwartier was bijna alles op en
was het tijd om naar de “buren” te wandelen: de bibliotheek.
Daar stond een prachtig, sfeervol theater klaar en nadat iedereen een plaats had gevonden en het licht
gedempt werd, genoten de kinderen van het verhaal over het konijntje, Lisa Langoor, dat iedere avond
voor het slapen gaan wordt voorgelezen. Maar…..’s nachts komt Boekendiefje, die de boekjes van Lisa
meeneemt…… zelfs het boek: “Boer Boris gaat naar zee!” Lisa gaat de volgende dag op onderzoek uit en
ontdekt dat Boekendiefje eigenlijk een zielig schepseltje is, dat nooit voorgelezen wordt…
BoekenDiefje wordt natuurlijk BoekenLiefje, het beste vriendje van Lisa…eind goed, al goed!
Na een lekkere traktatie en met een vrolijke kleurplaat in optocht terug naar het KDV.
Tevens vierden we die dag de start van het project “Leesklik”: een voorleescollectie en een website: www.
leesklik.nl/meppel.
De voorleescollecties zijn samengesteld door de bibliotheek en worden uitgeleend aan de zeven deelnemende instellingen, waaronder Doomijn. De peuters hebben een boek in een Leeskliktas mee naar huis
gekregen. Op de bijbehorende website staan o.a. bijpassende spelletjes, digitale prentenboeken en tips
voor ouders/verzorgers. Peuters krijgen niet snel genoeg van een boek en door herhaling leren zij veel
nieuwe woorden en begrippen. Ook de digitale prentenboeken en spelletjes op de website Leesklik zijn
een goede aanvulling. Een kwartier per dag voorlezen, zowel thuis als op het KDV/de PSZ, loont en draagt
bij aan een betere start van het kind in het basisonderwijs.
Doomijn KDV/PSZ bedankt de medewerkers van de bibliotheek voor de leuke ochtend!
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FILM ‘LORE’ IN DE SCHALLE OP 20 FEBRUARI
De eerste film van 2015 was een schot in de roos. Er waren maar liefst 55 mensen naar De Schalle gekomen
om de film ‘De 100 jarige man die uit het raam klom en verdween’ te zien. Veel mensen hadden het boek
gelezen en wilden nu de film wel eens zien.
De volgende film die vertoond zal worden is ‘Lore’. Waar gaat deze film over?
Voorjaar 1945, Hitler is dood, de geallieerden bezetten Duitsland. De ouders van de 14-jarige Lore worden
gearresteerd vanwege hun oorlogsmisdaden (haar vader was bij de SS). Haar moeder geeft Lore nog snel
instructies om naar hun oma in het noorden te gaan. Samen met haar 4 jongere broertjes en zusjes moet
zij door het verwoeste Duitsland te voet op zoek naar veiligheid. Tijdens deze barre tocht ontmoet zij Thomas. Zij ziet aan zijn papieren dat hij joods is. Om te overleven zal Lore haar vertrouwen moeten geven aan
iemand die ze heeft geleerd te haten. Het antisemitisme is haar met de paplepel ingegoten. Ondanks de
verwoestingen en het leed dat ze onderweg gezien heeft, is ze nog niet zover dat ze afstand kan nemen
van de overtuiging van haar ouders. Ze wil niet door Thomas geholpen worden maar voelt zich tegelijk
tot hem aangetrokken.
Het programma hierna ziet er als volgt uit:
20 maart: The butler
17 april: Les femmes du 6e appartement..
Aanvang van de film: 20.00 uur. Entrée: € 3,50
Na de film is er gelegenheid om nog even gezellig met elkaar na te praten.
Tot ziens.

OPTREDEN TWEE RECHT TWEE AVERECHT IN DORPSHUIS DE SCHALLE
9 en 10 april komen we weer spelen in de Schalle met de nieuwste voorstelling: ‘Wat een circus’.
Kaarten voor deze voorstelling worden verkocht op maandag 2 maart vanaf 19.00 uur in de Schalle.
Kosten 12,50 euro per persoon.
Eventuele inlichtingen bij Lucina Bolding 492426.
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WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN
14/15 feb.
21/22 feb.

Dokter speelman
Dokter westerbeek

www.kolderveen.nl

Tel. 0522-491224
Tel. 0521-361326

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 4a, 7941 KR Meppel, tel. 06-16932635. Behandeling volgens afspraak.

KLEINE NODENDIENST, mevr. Willy Boer, 06 48 06 52 16.
INFORMATIEPUNT WONEN, ZORG EN WELZIJN, Dhr. A. Vriend, 06 57 62 94 49.
BALANS NATUURGENEESKUNDE, Ada Beenen, 0522 492151
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, MAATSCHAPPELIJK WERK
Elke dinsdagmorgen tussen 9.00-10.00 uur inloopspreekuur in De Schalle, zaal 6.
Telefoonnummer 085-2731444.

WELZIJN MENSENWERK, INFORMATIEPUNT
Elke dinsdagmiddag tussen 16.00-17.00 uur inloopspreekuur in De Schalle, zaal 6.
Telefoonnummer algemeen: 085-2731444 of Paul van Os: 06-20729418
OPENINGSTIJDEN BIBLIOTHEEK NIJEVEEN (0522 492150)
• maandag: 15.00 – 19.00 uur • dinsdag en donderdag: 15.00 – 17.30 uur
www.bibliotheeknijeveen.nl
Lenen en inleveren kan ook bij bibliotheek Meppel (Marktstraat 27, Meppel)
INEKE KNOL INDIVIDUEEL-, RELATIE- EN GEZINSTHERAPEUT, counsellor, docent, supervisor, (team)coach en trainer.
BIJ IK, Dorpsstraat 66, 7948 BT Nijeveen. 0522-259308 06-17067004. Tel.spreekuur: wo. en vr. 8.30-9.00 uur.

Dorpsstraat 149

Mitra slijterij Kisjes
De Putstoel 2, 7941 BX Meppel
0522 255923 / 06 1256 0615
info@mitrakisjes.nl
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Internationaal Biersommelier en Liquorist
Ruim 450 soorten bier op voorraad
Ruim 200 soorten whisky op voorraad
Cateringservice
Verhuur mobiele biertaps en statafels.
Vraag naar de mogelijkheden!
Alle wijnen 6 halen = 5 betalen!!
In iedere combinatie
Bedenker van het Meppeler Grachten tripel en
Grachten Blond bier
Gratis bezorgen in Meppel en Nijeveen.
Groot aanbod in cadeaus en relatiegeschenken.
Ook voor uw kerstpakket bent u bij ons aan het
juiste adres.
Verkoop van Nijeveens slokje en Meppeler slokje.
Voor al uw proeverijen en wensen op drankgebied.

Voor:
• Nieuwbouw
• Reparatie
• Onderhoud
• Alg- & mosbestrijding
• Aanbrengen schroefdakplaten
www.rietdekkersbedrijfrenebouwknegt.nl
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