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Noteboomstraat 68
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telefoon 0522 255 449

De volgende Molen verschijnt op 10 november 2015.
Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk
dinsdag 3 november 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

LEDENWERFACTIE DORPSVERENIGING
Op 7 november houdt de Dorpsvereniging haar jaarlijkse ledenwerving. Ieder jaar gaan we een deel van
het dorp langs. Zo komen we uiteindelijk door het hele dorp. Dit jaar gaan we onder andere langs de Bovenboeren. Woont u elders en bent u nog geen lid, maar overweegt u dat wel, neem dan contact op met
een van de bestuursleden. Meer informatie vindt u op ook op onze website www.dorsverenigingnijeveen.nl.
Casper Veen - tel. 490091

NIJEVEENS BADMINTON JEUGDTOERNOOI - EEN SPORTIEVE ZATERDAGOCHTEND
Zaterdag 10 oktober hadden we een sportieve ochtend
met startende badmintonspelers. Met 43 spelers was het
toernooi niet volgeboekt, maar konden er wel veel wedstrijden gespeeld worden.
De spelers kwamen overal vandaan: uit Dalen, Haulerwijk,
Staphorst, Ruinen, Wolvega, Meppel, Appelscha, Assen,
Oldemarkt en natuurlijk uit Nijeveen. De jongste speler
komt van onze vereniging, Manischa Damhuis is 7 jaar en
speelt vol vuur! De oudste speler van 17 jaar, Arjan van
Tongeren, komt uit Wolvega en voor hem is het zijn laatste
seizoen bij de junioren.
Om iedereen op zijn/haar eigen niveau wedstrijden te laten
spelen, zijn alle spelers ingedeeld in poules gebaseerd op leeftijd, ervaring en niveau. Na een gezamenlijke
warming-up die gegeven werd door onze trainer Han van Room, kon er gespeeld worden. Leuke en spannende wedstrijden waren het die werden begeleid door onze oudste junioren (Bjorn, Sander, Sebastian,
Gijs, Naomi, Tessah, Linda, Lisette) en ouders.
Een aantal Nijeveners is met een prijs naar huis gegaan. Nienke van Gasteren is 3e geworden in haar poule.
Mylan Damhuis is 2e geworden in zijn poule en in diezelfde poule heeft Steven van der Linde de 3e prijs
behaald. Al met al mooie resultaten en een geslaagd toernooi!

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
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STICHTING WELZIJN OUDEREN NIJEVEEN
Frank Westerman op themaochtend
Stichting Welzijn Ouderen Nijeveen organiseert elk jaar in november een themaochtend die zeer
goed wordt bezocht. Een aantal jaren achter elkaar hebben de veranderingen in de gezondheidszorg
centraal gestaan op deze ochtenden. Nu deze veranderingen zijn ingevoerd en het nog te vroeg is om
de gevolgen goed in kaart te brengen, zocht het bestuur naar een andere invulling.
Het bestuur heeft de bekende schrijver, maar ook TV- en radioverslaggever, documentairemaker en
verslaggever voor dagbladen, Frank Westerman bereid gevonden om zijn bekende boek
De graanrepubliek te bespreken en nader toe te lichten met woorden en beelden.
Dit boek gaat over de veranderingen op de Groninger klei, waaraan in de 28e druk nog een hoofdstuk
is toegevoegd met als titel de blauwe revolutie, beter bekend als de blauwe stad.
Deze ras verteller is geboren in Emmen en opgegroeid in Assen. Als u meer over deze duizendpoot
wilt weten, ga dan naar zijn website www.frankwesterman.nl.
U kunt daar ook opnames zien uit het bekende TV programma De Wereld draait door.
Graag nodigen wij u uit deze ochtend op 12 november in de Schalle bij te wonen.

Deze ochtend is voor iedereen gratis toegankelijk.
We beginnen om 10.00 uur, de zaal is open om 09.30 uur.

AFWIKKELEN NALATENSCHAP?

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

GRONDWERK
STRAATWERK: SIERBESTRATING
MACHINAAL BESTRATEN
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

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

GOED, INTEGER EN VOORDELIG
GEREGELD

altijd scherp!
Energieweg 3, Nijeveen
www.andrehopman.nl

T: de Wijk 0522 - 440 473
info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl
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Tel. 06 54 32 64 05
info@andrehopman.nl

DE MOLEN
STICHTING WELZIJN OUDEREN NIJEVEEN - MEDEDELING
In de uitnodiging in de vorige Molen heb ik een foute bijdrage voor de spelletjesdag gezet.
Dit moet zijn € 16,50 voor de hele dag. Mijn excuses.
Lammie van Essen

INFORMATIEVE AVOND WTC NIJERIEDERS
Nieuwe fietsclub WTC NijeRieders heeft afgelopen maand een geslaagde informatieve avond gehad. De
opkomst was groot voor deze avond en als afsluiter had de club oud renner en entertainer Gert Jakobs
uitgenodigd. Nadat het bestuur zich had voorgesteld en de plannen had bekend gemaakt, was het tijd
voor de smakelijke verhalen van Gert Jakobs. Een leuke en humoristische uiteenzetting van en over de fietssport. Een promotie voor de fietssport in zijn algemeenheid en dat is wat WTC NijeRieders ook wil doen.
Het promoten van de fietssport in de breedste zin van het woord.
Fietsen kan door iedereen gedaan worden op elk tijdstip van de dag, maar het samen beleven van je hobby/
sport geeft net dat beetje extra voldoening. Het bestuur gaat zich inzetten om aan “dat samen” vorm te
geven. Het organiseren van tochten is natuurlijk één van die zaken maar ook het organiseren van opstartdagen voor beginnende fietsers, het organiseren van informatieve avonden zoals een sleutelavond of het
uitnodigen van sprekers over bepaalde onderwerpen.
Met het aantrekken van Super hoofdsponsor Rabobank en 4 hele mooie hoofdsponsors (Coop Huisman,
Toyota van der Linde Meppel, Fysiotherapie Primalife en GradaBikes) is er een mooie basis om als club direct
goed te starten. De fietskleding is ontwikkeld en we zullen snel onze pasavond gaan organiseren zodat
we de leden snel in de clubkleding kunnen laten fietsen. Door deze mooie sponsors is het mogelijk om de
kleding aan de leden aan te bieden tegen zeer scherpe prijzen.
Daarnaast heeft de WTC NijeRieders in samenwerking met de skeelervereniging Nijeveen, de MTB trainingen
weer opgepakt. MTB trainingen op een verlichte baan om de skeelerbaan heen. De eerste trainingen zijn
alweer van start gegaan, waarbij er meerdere groepen zijn. Groepen die bepaald worden door de trainers
op basis van ervaring, training en motivatie. Zo is er dus voor iedereen wel een groep waar je lekker kunt
mee trainen. Ook voor de jeugd is er op de woensdagavond de mogelijkheid om te trainen, vanaf 18.30
uur staan de trainers klaar om de basis van het MTB’en over te brengen. Om 19.30 uur starten de volwassenen, zowel dames als heren.
Ook de eerste opstaptocht heeft inmiddels plaats gevonden, opkomst was nog niet echt groot maar het
plezier tijdens de tocht was er niet minder om. Onder begeleiding werden er oefeningen gedaan, werd
de fiets besproken hoe je daar het beste mee overweg kunt gaan, en uiteraard wordt er gezamenlijk een
kop koffie genuttigd tussendoor.
Wilt u meer info over de activiteiten van WTC NijeRieders, kom gerust langs op de woensdagavond bij de
skeelerclub, er zijn altijd mensen van het bestuur aanwezig. Of kijk op www.wtcnijerieders.nl. Wilt u lid
direct worden? Dat kan ook, vul het inschrijfformulier in en mail deze naar secretaris@wtcnijerieders.nl.
                                                                                                                                                                                                      
Het bestuur WTC NijeRieders

KINDERKLEDING- EN SPEELGOEDBEURS HAVELTE
Na een geslaagde tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs in de Veldkei te Havelte afgelopen 2
& 3 oktober 2015 willen we langs deze weg alle vrijwilligers en kleding-/ speelgoedinbrengers bedanken.
Dit jaar was ons 25e jaar en dit hebben we met verschillende leuke acties gevierd. En ook nu waren er veel
enthousiaste vrijwilligers om te helpen en hier kunnen we zeker niet zonder. Natuurlijk vergeten we ook
onze sponsors niet: AH Abe Brouwer, COMFORTUIN, Bouwbedrijf Bruins, Bruggeman, CommVorm en DA
Margo. Mede dankzij hen is deze beurs al voor het 25ste jaar een feit en daar zijn we natuurlijk ontzettend
trots op. Ons hoofddoel is de Havelter jeugd van 0 t/m 12 jaar. Met deze opbrengst sponsoren wij de Havelter kerstmarkt, het Havelter Oranje Comité beiden met de kinderactiviteiten, de kindermiddag van het
Havelter Volksfeest, de Voedselbank Westerveld, het schoolzwemmen van OBS ‘de Bosrank’ en zwembad
‘De Kerkvlekken’. Deze keer kan OBS ‘De Bosrank’ rekenen op financiële steun voor het vernieuwen van
het plein. Dit bedrag wordt besteed aan blijvend materiaal voor de kinderen van 0 t/m 12 jaar. Voordat
afgelopen beurs werd gestart hebben een aantal verenigingen uit Havelte met jeugdleden een aanbod
gekregen om blijvend materiaal voor hun jeugdleden aan te schaffen. Zodra deze wens bekend is bij ons
en zij hun akkoord hebben gekregen, wordt dit natuurlijk op onze facebookpagina en op onze website
bekend gemaakt. De overgebleven kleding wordt elke beurs aangeboden aan verschillende goede doelen
zoals kledingbank Westerveld, Gambia en Oost Europese landen.
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Marktstraat 4a
7941 KR Meppel
Tel. 06-16 932 635
www.birukai.nl
Tel. 06 543 720 73

Ook voor volledige voetverzorging bij u thuis!

Jeannet Botter

Medisch pedicure

Voor een toekomst zonder dementie

COLLECTE ALZHEIMER NEDERLAND 9 – 14 NOVEMBER
In 2014 was dementie voor het eerst doodsoorzaak nummer 1 in Nederland (bron: CBS). Dagelijks
worstelen honderdduizenden mensen met de gevolgen van dementie. Als patiënt, of als naaste. De
ziekte vernietigt uiteindelijk het meest waardevolle dat een mens bezit: zichzelf. Alzheimer Nederland
gaat de strijd aan, voor een toekomst zonder dementie. In de week van 9 tot en met 14 november vindt
de collecte van Alzheimer Nederland plaats. In Nijeveen gaan we met een aantal collectanten op pad om
geld in te zamelen.
Oproep: Wilt u ook in actie komen tegen deze ziekte? Meld u dan snel aan! We kunnen altijd nog een
helpende hand gebruiken. Neem contact op met Jannie Strijker tel. 491301 of Betsy Wamsteeker tel. 492048
of met het collectebureau tel. 033-303 26 61.
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4 Twee-onder-één-kapwoningen De Pleinen
en 8 Rijwoningen vanaf € 149.500,- v.o.n. Nijeveen

ontwikkeling

Danninge Erve Zuid II
informatie en verkoop

Putstoel 4, Meppel
0522 – 25 24 12
www.boelensjorritsma.nl

Energiezuinig! Op alle woningen worden PV cellen aangebracht.

Nijeveen De Pleinen
www.meppelwoont.nl

OPTOCHT SINT MAARTEN
Woensdag 11 november gaat de Sint Maartenoptocht weer door Nijeveen.
De gezamenlijke ouderverenigingen van “OBS Commissaris Gaarlandt” en “CBS De Wel” organiseren dit
zoals vanouds.
Het vertrek is om 18.30 uur en zal dit jaar vanaf de Commissaris Gaarlandtschool zijn.
Samen met hopelijk weer veel kinderen en ouders met verlichte lampionnen. Muziekvereniging Euphonia
zal de optocht begeleiden met een vrolijke noot.
We hopen u dan ook te mogen verwelkomen om te komen kijken of gezellig met uw kind mee te lopen.
Daarna begint de pret voor de kinderen door langs uw deuren te komen met een leuk liedje in de hoop
wat lekkers te vangen.
Bereid u voor…

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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Klussenbedrijf

H.W. Hopman

Uw specialist in houtbewerkingen
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.

Voor al uw (ver)bouwklussen
binnens- en
buitenshuis
Voor al uw (ver) bouwklussen
binnen
en buitens huis
Timmerwerk – Tegelwerk – Stucwerk

Bel voor een vrijblijvende offerte
Timmerwerk
| Tegelwerk | Stucwerk

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

Bel voor een vrijblijvende offerte

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

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.

www.klussenbedrijf-hwhopman.nl

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

www.joshulstimmerwerken.nl

Agenda
27 okt.
De Molen nr. 20
28 okt.
Herfstmarkt; org. De Stouwe - Het Kerspel - 14.30-18.30 uur
28 okt.
Nijerieders MTB training jeugd 18.30 uur volwassenen - Skeelervereniging - 19.30 uur
28 okt.
Algemene Ledenvergadering SVN’69 - Clubhuis - 20.00 uur
31 okt.
Nijerieders MTB rit - vertrek sporthal - 09.00 uur
31 okt.
SVN’69 1-Willemsoord 1 - 14.30 uur
31 okt.
Knijpkattenroute - start tussen 19.00 en 19.45 uur bij De Schalle
2 nov.
Novemberlezing Stichting Oud Meppel door Marga Kool - Engelenbak Schouwburg Ogterop - 20.00 uur
4 nov.
Nijerieders MTB training - Skeelervereniging - jeugd 18.30 uur volwassenen 19.30 uur
4 nov.
Klaverjassen en jokeren - Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
4 nov.
Jaarlijkse ledenvergadering Oranjevereniging - De Schalle - 20.00 uur
7 nov.
Nijerieders MTB rit - vertrek sporthal - 09.00 uur
7 nov.
Inloopcafé PvdA - Oasis Kerkplein Meppel - 10.30-12.00 uur
7 nov.
Bingo - Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
8 nov.
Zangdienst - Geref. kerk Dorpsstraat - 19.00 uur
9 nov.
Algemene Ledenvergadering Supportersvereniging SVN’69 - Clubhuis SVN’69 - Aanvang 20.00 uur
10 nov.
De Molen nr. 21
11 nov.
St. Maarten optocht - vertrek Gaarlandtschool - 18.30 uur
12 nov.
Themaochtend Welzijn Ouderen; Frank Westerman - De Schalle - 10.00 uur
13 nov.
Film Il y a longtemps que je t’aime - De Schalle - 20.00 uur
14 nov.
SVN’69 1-Tonego 1 - 14.30 uur
14 nov.
Sinterklaasintocht Meppel
18 nov.
Netwerkbijeenkomst Kindermishandeling - Het Palet Meppel - 15.00 uur
18 nov.	Passage ledenavond, dhr. Jan Huttinga, jachtopziener van het Loo, neemt natuur dia’s mee - De Schalle
- 20.00 uur
19 nov.
Vrouwen van Nu ledenavond, Mevr.Tieks over trainen van drugshonden - De Schalle - 20.00 uur
21 nov.
5e Nijeveense Kennisquiz - De Schalle - 20.00 uur
Elke dinsdag
Koersbal - De Schalle - 13.30 uur
		
Klaverjassen en jokeren, georganiseerd door Welzijn Ouderen - biljartzaal De Schalle
Elke woensdag 55+gymnastiek - Dorpshuis De Schalle - 10.30-11.15 uur
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Inloopcafé
Inloopcafé
Inloopcafé

Uw adres voor:
Zaterdag 7 november van 10.30-12.00 uur
Hout zagen, snoeien en snipperen
Zaterdag 7 november
van Kerkplein
10.30-12.00 uur
Café Oasis
ZaterdagStads
7Stads
november
vanKerkplein
10.30-12.00 uur
Stobben frezen
Café Oasis
Stads
Café
Oasis
Kerkplein
Grondverzetwerkzaamheden
U bent
welkom!
U bentvan
van harte
harte welkom!
Aanleg en onderhoud van riolering
Vertel
wat
leeft bij
bij uuen
u in
Vertel
onsons
wat
ererleeft
enbijbij
u de
in buurt.
de buurt.
U bent van harte welkom!
Oogstwerkzaamheden
Vertel ons wat er leeft bij u en bij u in de buurt.
Voederwinning
Alle tekst centreren
centreren
Slootonderhoud Alle tekstLettertype:
Verdana
Laatste
2 regels cursief
Lettertype:
Verdana
Mestverwerking Alle tekst centreren
Laatste 2 regels
cursief
Lettertype:
Graslandvernieuwing
DataVerdana
Inloopcaf
Plaatsen in week
Laatste 22 regels
februari cursief
5 • Voetreflexologie
Uitgraven bouwkavels
Data Inloopcaf
Plaatsen in9 week
2 maart
• Bach Bloesem Remedies
2 februari
5 in13week
6 april
Data
Inloopcaf
Plaatsen
• Voedingsadviezen
Staat er iets niet bij?
2 februari
maart 4 mei
9 17
2
5
• Pedicurebehandelingen
juni
Vraag ernaar, wij helpen
6 maart
april u1 altijd!
13 21
2
9
6 juli
27• Kadobonnen
4 mei
17

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

6 april 3 augustus
13
Voor vergoedingen: zie website
1 mei
juni 7 september
21
4
17
Kolderveen 50, 7948 NK NIJEVEEN
6
juli
5
oktober
27
Meer informatie?
21
M 06 54 93 76 21 T 0522 49 131
78juni
F 0522249
28 47
november
3
augustus
Ada Beenen 0522 492151; adabeenen@home.nl
6
juli
27
7
december
E info@loonbedrijf-altena.nl 7 september
of bekijk onze website, www.balansnatuurgeneeskunde.nl
3 augustus
5 september
oktober
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7
2
november
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7
december
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Nijverheidsweg 10

tel. (0522) 49 26 80

info@kroesnijeveen.nl
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www.kroesnijeveen.nl
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dat
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wordt
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pagina, 85 x 60 mm, zwart, hele jaar wisselend, prijs per advertentie in 2012 € 1

excl. btw. Het is bekend dat er in 2013 een kleine prijsverhoging wordt doorgevo
Nadat alle verschijningsdata zijn afgesproken kan de rekening voor het hele jaar
Jonker,alle
Biezenveld
50, 7943MC
Email:
jonkerjan@lijbrandt.nl
Nadat
verschijningsdata
zijnMeppel.
afgesproken
kan
de rekening voor het hele jaar
Jonker, Biezenveld 50, 7943MC Meppel. Email: jonkerjan@lijbrandt.nl
Contact: Dinie Veld-Fonk, Stationsweg 49, 7941HC Meppel. Tel.: 06-53175002.
Email: fractiepvdameppel@gmail.com
Contact:
Dinie Veld-Fonk, Stationsweg 49, 7941HC Meppel. Tel.: 06-53175002.
Email: fractiepvdameppel@gmail.com

Ervaar de ‘Kroes Experience’ op www.kroesnijeveen.nl
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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

HANDNAAIMACHINES VOOR EEN GOED DOEL: INZAMELING VOOR TANZANIA
Eind mei heb ik 10 handnaaimachines mogen afleveren; hartelijk dank voor jullie inbreng.
Tevens heb ik vele telefoontjes mogen ontvangen, helaas na de verscheping vanuit Zeeland naar Tanzania.
De nieuwe inzamelingsperiode = nu weer gestart voor de geplande verscheping in november.
Graag steun ik nogmaals dit goede doel wat wél werkt. Dus ik ben op zoek naar handnaaimachines, die
naar Tanzania mogen.
Heb jij er nog eentje staan en doe je er eigenlijk niets meer mee? Graag haal ik deze; bel of mail even om
een afspraak te maken in de aankomende weken. 06~2082643 of sandra.boer@thetravelclub.nl
Sandra Boer

Faber Adviseurs vanaf 1 november ook in Zwolle!
We zijn heel trots op het nieuwe samenwerkingsverband met Keizer Garantiemakelaars.
Zij hebben hun naam in de Zwolse markt
ruimschoots gevestigd en doen, net als wij,
iets extra’s in de dienstverlening aan
hun klanten. Dus naast hypotheken en
verzekeringen, kunnen wij onze klanten in
Zwolle nu ook van dienst zijn met aankoop,
verkoop en taxaties van woningen.

We hebben er echt zin in en zijn ervan
overtuigd dat wij vanuit dit sfeervolle pand
net zo’n goede verbinding met onze Zwolse
klanten kunnen leggen als wij voor u in
Nijeveen e.o. doen in de samenwerking met
Aarnink Makelaars.

Nijverheidsweg 15 7948 NE Nijeveen Tel. 0522-490094 Postbus 126 7940 AC Meppel www.faberadviseurs.nl
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DIPLOMA B ZWEMMEN ZWEMBAD ‘DE DUKER’
Afgelopen zaterdag is er weer afgezwommen voor
het diploma B zwemmen in zwembad “De Duker”
van Sportcentrum R. v.d. Veen te Nijeveen.
Geslaagd voor hun B-diploma zijn: Nikki Oedzes,
Guus Mulder, Joas van Essen, Emma Feitsma,
Marit Smit, Simone van Dijk, Dylan van Lingen,
Wesley Boers, Silke Haagsma, Naud Rusch en
Rosalie Rittersma.
Weer een diploma erbij, nu nog voor C en dan hebben ze het hele zwem ABC compleet.
Dat is alleen nu niet fijn, maar ook voor later. Wil
uw kind bijvoorbeeld verder met een sportopleiding,
dan heeft uw kind het complete zwem ABC nodig.
Wij hebben 2x per week een les van 25 minuten en
de keuze uit de volgende combinaties ma/do, di/vr
en wo/za. Elk kind wordt individueel beoordeeld. Door deze manier van werken hebben wij een vlotte
doorstroming van A naar B en van B naar C en hoeven uw kinderen niet lang op de wachtlijst te staan.
Voor meer informatie over de zwemlessen kunt u bellen: tel. 0522-492383 of 0522-491934 of bezoek onze
website: www.zwembaddeduker.nl. Via de website kunt u uw kind ook aanmelden voor de zwemles.
Wij gebruiken géén swim-safe-pakjes, maar de ouderwetse buikkurk en armkurken.

CURSUS KINDER-EHBO IN NIJEVEEN
Kinderen zijn nieuwsgierig, onderzoekend en ondernemend. Uitstekende eigenschappen om de voor hen
nieuwe wereld te leren kennen. Helaas leidt deze instelling ook makkelijk tot kleine ongelukjes met schaafwonden en sneetjes of ernstigere situaties waarbij het kind een hersenschudding oploopt. Een kind is van
zijn/haar ouder(s) of verzorger(s) afhankelijk, juist in dit soort situaties. Een cursus kinder-EHBO geeft je de
handvatten die je nodig hebt om te handelen bij de meest voorkomende situaties bij kinderen.
Bij voldoende belangstelling wil de EHBO-vereniging, afdeling Nijeveen een cursus organiseren op de
woensdagavond in de Schalle in januari-februari 2016.
De cursus kinder-EHBO bestaat uit vier avonden van 19.30 uur tot 22.00 uur, waarvan op de laatste avond
de toets wordt afgenomen.
Aan de orde komen o.a. de volgende onderwerpen:
• De vijf belangrijke punten
• AED en reanimatie
• Stoornissen in het bewustzijn
• Stoornissen in de ademhaling (o.a. verstikking)
• Ernstig uitwendig bloedverlies en shock

•
•
•
•
•

(Brand)wonden
Ontwrichting en botbreuken
Kneuzing en verstuiking
Oogletsels
Vergiftiging via het spijsverteringskanaal

De kosten zijn afhankelijk van het aantal deelnemers tussen de € 70,- en € 90,-. Dit is inclusief het cursusboek, toets en koffie/thee.
Heeft u een aanvullende ziektekostenverzekering, dan krijgt u de kosten (gedeeltelijk) vergoed.
Voor inlichtingen en opgave:
Henk Wiltinge, tel. 491881 of Femmie Nijmeijer, tel. 491463, f.h.nijmeijer@kpnmail.nl.

FILMBEZOEKERS ENTHOUSIAST OVER DEPARTURES
In Dorpshuis De Schalle werd op 9 oktober de film Departures vertoond. De bezoekers waren zeer onder
de indruk van het mooie serieuze verhaal dat zich afspeelde in Japan. Ook muziek en humor speelden een
belangrijkrijke rol in de film. De volgende film speelt zich af in Frankrijk: “Il y a longtemps que je t’aime”
(I’ve loved you so long). Een hoofdrol is weggelegd voor Kristin Scott Thomas, bekend om haar rol in “Haar
naam was Sarah”. In de volgende Molen komt een uitgebreide beschrijving van de film. Dus alvast noteren:
vrijdag 13 november.
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- Volledige verzorging van uw administratie
- Indienen belastingaangiften
- Fiscaal advies en begeleiding
- Samenstellen van jaarrekeningen
Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek:
Het Weeme 7, 7948 AZ Nijeveen, Tel. 0522-492211
E-mail: info@gruppen-administratie.nl
Website: www. gruppen-administratie.nl

STICHTING WELZIJN OUDEREN NIJEVEEN
Wij als ouderen weten nog dat er vroeger bij de bakkers in de bakkerij met Sinterklaas sjoelen en schieten
werd georganiseerd. Bij iedere ronde was er dan een lekkere prijs van de bakkker.
Het lijkt ons mooi dit weer in ere te herstellen en organiseren daarom dit jaar sinterklaasspelen in de Schalle
op woensdag 25 november van 15.00 uur tot 21.00 uur.
Op deze middag/avond kan er deelgenomen worden aan een vijftal spelen, voor een klein bedrag, met
iedere ronde een lekkere prijs.
Voor kinderen is er een grabbelton en er wordt een verloting gehouden met wat grotere (lekkere) prijzen.
Deze activiteit is toegankelijk voor iedereen.
KOMT ALLEN EN LATEN WE ER EEN GEZELLIG BEGIN VAN DE SINTERKLAASVIERING VAN MAKEN.

PLUS

kinderopvang 0-12 jaar

Wij hebben nog plaats voor vrijwilligers M/V
Informatie: Het gaat om vrijwilligers voor de tussenschoolse opvang (TSO).
Inzetbaar tussen 11.30 uur tot 13.00 uur. We hebben een leuk team dat uitbreiding nodig heeft.
Van de vrijwilligers wordt verwacht dat ze de lunch voorbereiden en met de kinderen eten.
Vergoeding: U ontvangt de wettelijk vastgestelde maximum vrijwilligersvergoeding.
Ons overblijfteam bestaat uit ouders en niet-ouders. Dus u kunt ook reageren als u geen kinderen
op De Wel hebt. Uiteraard zijn opa’s en oma’s ook uitgenodigd te reageren.
(u kunt ook op dinsdag of donderdag even komen kijken hoe het gaat bij de TSO)
Meer informatie of wilt u zich aanmelden?
Graag even een mailtje naar: g.bolding@pluskinderopvang.nl
Voor verdere informatie over Kindcentrum “De Wel Plus” kunt u terecht op:
www.cbsdewel.nl of op www.pluskinderopvang.nl

PLUS

kinderopvang 0-12 jaar
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Van Beek
Schilderwerken
Voor al uw schilderwerk
Onze winkel is gevuld met een groot
assortiment bonbons, truffels en chocolade.

Ons bedrijf kenmerkt zich door
haar goede prijs-kwaliteitverhouding
en staat garant voor
een uitstekende service!

Taarten, gebak, petitfours en desserts
worden op bestelling speciaal voor u
gemaakt.
Ook is er een ruime keuze uit diverse
chocolade cadeaus.

Klaas van Beek
Scheerweide 35
7948 NX Nijeveen

Heeft u speciale wensen, dan helpen wij u
graag om een persoonlijk cadeau te maken.
Kolderveen 30A, Nijeveen
www.chocoladenzo.nl

Tel. 06-16511943
Tel. 0522-750545

06-25190868
info@chocoladenzo.nl

E-mail: info@kvanbeekschilderwerken
Website: www. kvanbeekschilderwerken.nl

Winkel: Ma t/m zat geopend van 9:00 tot 18:00
(Workshops & Demonstraties op afspraak)

KNIJPKATTENROUTE OP 31 OKTOBER A.S.
In een vorige Molen hebben we de aankondiging van de Knijpkattenroute gezet. Dit is een activiteit die
georganiseerd wordt door de Dorpsvereniging en de Activiteiten Commissie van de Schalle. De route kan
gestart worden tussen 19:00 uur en 19:45 uur vanuit de Schalle. Daar kan de route en (tegen betaling van €
2 borg) een knijpkat afgehaald worden. Vervolgens kunnen er 7 punten aangedaan worden waar een activiteit bekeken kan worden. Deze duren ca 10 minuten en bestaan uit muziek, toneel, verhalen en historie.
De activiteiten starten op elk heel uur, twintig over het uur en twintig voor het hele uur. U heeft dus alle
tijd om van de ene activiteit naar de andere te lopen en te bewonderen! Aan het eind van de wandeling
staat er in de Schalle een glaasje chocolademelk of Gluhwein te wachten. Een beetje regen laat ons niet
uit het veld slaan, maar mocht het weer nu te slecht zijn om dit evenement door te laten gaan, dan zullen
wij daarover berichten op de facebookpagina van De Schalle en de Kabelkrant van RTV Meppel. Natuurlijk
geven de Knijpkatten licht en zal de straatverlichting aan staan, toch is het verstandig om (met name de
kinderen) een veiligheidshesje te dragen.
Wanneer: 31 oktober. Kosten € 2,- borg voor de knijpkat, terug te krijgen bij inleveren van de knijpkat.

5DE EDITIE NIJEVEENSE KENNISQUIZ
Hoe heet? Wie was? Waar staat? Wanneer was? Vragen vragen vragen......  
Wie stoot de winnaars van 2012, 2013 èn 2014, “De Meulekiekers”, van de troon en mag zich de winnaars noemen van de 5de Nijeveense Kennisquiz? Strijd mee op 21 november a.s. vanaf 20:00 uur of kom
gezellig als publiek kijken. De vragen zijn niet moeilijk, maar kom maar eens op het juiste antwoord op
het juiste moment........ Er zal in groepjes van maximaal 6 personen gestreden worden om een prachtige
prijs en natuurlijk om de eeuwige roem. Opgeven kan nu al (al dan niet voorzien van een groepsnaam) via
mailadres: info@dhdeschalle.nl, via facebook, de telefoon, of kom even langs bij het dorpshuis. Dus vraag
je buurman, buurvrouw, vrienden, collega’s, teamgenoten etc etc en geef je op voor de kennisquiz. De
deelname is gratis.
Wanneer: 21 november. Aanvang: 20:00 uur. Waar: De Schalle.
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GAS - WATER - ELEKTRA - ZINKWERKEN VERWARMING
ZONNEPANELEN - BEVEILIGING SYSTEMEN
ZONNESTROOMBOILERS
GECERTIFICEERD
INSTALLATEUR

Wilhelminastraat 8 | 7948 AR | Nijeveen | tel: 0522 850 254
mob. 06-51646493 | www.faberit.nl | henri@faberit.nl

Autobedrijf

MAtter Meppel

Facials
Manicure
Pedicure

Renault en Dacia dealer

Massage

voor Meppel e.o.

Visagie
Waxen

Blankenstein 500
7943 PA Meppel

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

tel. 0522-240001

tel. 0522-253292

www.MatteRMeppel.nl
12

DE MOLEN
10321 - Kalenderkaart

Raadhuislaan 30, Nijeve
en
Tel. 0522 - 491 134
06 - 4845 8935 / 06 - 25
0 60 194
info@wenwglazenwasse
rsnijeveen.nl

07-03-2008

Laat ook uw zonnepanelen
goed en betrouwbaar
schoonmaken

08:18

W&W

Pagina 2

Het adres voor:
* schilder- en sauswerkzaamheden
* ramen schoonmaken
* goten schoonmaken
* trespa schoonmaken
klussen
in en om het huis
*
* reinigen van stoepen met hoge druk

COLLECTE NEDERLANDSE BRANDWONDEN STICHTING GROOT SUCCES  
In de week van 11 tot en met 17 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 € 976,25 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 operaties, 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, Ina Buczkiewicz en Aly Dijksma        

ZANGDIENST ZONDAGAVOND 8 NOVEMBER
Zoals gebruikelijk aan het eind van het jaar zal er op zondagavond 8 november a.s. om 19.00 uur weer een
traditionele zang / roept u maar dienst worden gehouden in de Gereformeerde kerk aan de Dorpsstraat 7
in Nijeveen, waarin u volop kunt meezingen. Ook kunt u genieten van het altijd weer prachtige orgelspel
van Ruth Pos. Aan de uitgang wordt een schaalcollecte gehouden t.b.v. de onkosten.
U bent natuurlijk weer van harte welkom.
De zangdienstcommissie
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Heeft u een kunstgebit en uw
eigen risico verbuikt dit jaar?
Maak dan nog in 2015 een afspraak voor
een offerte voor uw nieuwe gebitsprothese
Wanneer u in 2015 een nieuw kunstgebit aanschaft,
ontvangt u ook in 2015 de declaratie.
Dus geen eigen risico in 2016

De specialist voor
uw kunstgebit
● aandacht voor de
patiënt
● gratis beoordeling
en advies
● gebitsreparatie
snelservice
● vervaardiging in
eigen laboratorium
● geen wachtlijst

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

Koedijkslanden

Schoonheidsinstituut
Acne behandelingen
Massages
Zonnestudio

IPL ontharing
Elektrisch ontharen
Gewichtsconsulent
Bijouterie

GRATIS

beoordeling en
advies voor
een nieuw
kunstgebit

Jeannette Bouwknegt
Dorpsstraat 16, Nijeveen ~ 0522 – 49 23 15
www.beau-nette.nl ~ info@beau-nette.nl

MEPPEL:
Rembrandtlaan 35 T. 0522 - 474 877
DEDEMSVAART: Latyrusstraat 14
T. 0523 - 614 274

NETWERKBIJEENKOMST IN WEEK TEGEN KINDERMISHANDELING
Focus Jeugd & Gezin uit Meppel en het Centrum Jeugd & Gezin houden op woensdag 18 november in de
Week tegen Kindermishandeling een netwerkbijeenkomst voor professionals die werkzaam zijn in het
domein jeugd. De bijeenkomst vindt plaats in multifunctioneel centrum Het Palet in Meppel en begint om
15.00 uur. Diverse sprekers stellen het thema kindermishandeling centraal. Tijdens het informele gedeelte
is er voor de bezoekers ruime gelegenheid om elkaar beter te leren kennen. Focus en CJG willen graag
partijen die in deze sector werkzaam zijn dichter bij elkaar brengen.
Ellen Janssen, trainer en voorlichter bij Veilig Thuis Drenthe, geeft een toelichting op de visie en werkwijze
van Veilig Thuis Drenthe en het gebruik van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Procesmanager van CJG Meppel Karin Zinger vertelt hoe het CJG omgaat met het thema kindermishandeling. Ook
legt Zinger uit wat de rol is van het CJG binnen het domein jeugd in Meppel en omgeving. Tot slot leggen
twee vertegenwoordigers van de Stichting Strijd Tegen Misbruik uit wat het belang is van hun organisatie.
Na afloop is er een netwerkborrel. Aanmelden kan via www.focus-jeugdengezin.nl/programma.

“Ik help
u graag bij
een goed
afscheid.”
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.
Yarden Uitvaartzorg Reestdal. Wilt u een overlijden melden?
Bel dan 0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl

Jan Bouwknegt
Dorpsstraat 4
Nijeveen
www.jaboschilderwerken.nl
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Marktslager

RIJKEBOER
Aanbiedingen

op woensdagmorgen en -middag en vrijdagmiddag
’s morgens van 8.00 tot 12.30 uur
en ’s middags van 14.30 tot 17.30 uur.

Saucijzen

kerrie, stroganof, naturel, fijn of grove
4 soorten
4 stuks

298

eigen gemaakt

4 x 125 gram

398

4 stuks

500

500 gram

498

3 stuks

598

Slavinken

Uit de grill Kuikenbouten
gegrild p/st 1.49

Klussenbedrijf

Schnitzels

"Klusjes & Zo"

gepaneerd

Rookworsten

Voor al uw praktische klussen in en om het huis

uit eigen worstmakerij
p/st 2.49

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

Stoere mannen of
milde lady burgers 4 + 1 gratis     

WEEK VAN DE FRIET
De week van 5 t/m 9 oktober was de week van de friet.
Daarom kwam Marcel van Veen van 'het Meuleplein' op dinsdag 6 oktober alle bewoners, aanwezig personeel, vrijwilligers van het Kerspel en de mensen van de buurtkamer tussen de middag trakteren op een
portie friet en een kroket. Dit viel zeer in de smaak en iedereen heeft er van genoten! Het was een gezellig
en lekkere maaltijd!
Daarom willen we langs deze weg Marcel van Veen en zijn personeel bedanken voor dit leuke gebaar!
Bewoners en personeel van het Kerspel

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
WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN

www.kolderveen.nl

Niet bekend bij de redactie

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, SOCIAAL WERK    www.welzijnmw.nl
Inloop op dinsdagmiddag tussen 16.00-17.00 uur in De Schalle, kantoor beheer.
Paul van Os: telefoon 06-20729418, e-mail p.v.os@welzijnmw.nl, b.g.g. 085-2731444.
WELZIJN MENSENWERK, MAATSCHAPPELIJK WERK
Telefonisch spreekuur (085-2731444): elke maandag en woensdagmorgen tussen 9.00-10.00 uur.  
OPENINGSTIJDEN 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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