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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
Noteboomstraat 68

7941 XA Meppel

telefoon 0522 255 449

De volgende Molen verschijnt op 8 december 2015.
Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk
dinsdag 1 december 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

DE STERRENBERG KAPEL
De Sterrenberg kapel is een onderdeel van de muziekvereniging Euphonia en is in de jaren 60 opgericht
als zijnde een boerenkapel ter ondersteuning van de revue “Oes Drenthe”.
Als naam van deze kapel “De Dauwtrappers” ging deze door het leven waarvan de witte klompen, zwarte
broek, een blauwe kiel met rode zakdoek om de nek als bijzondere kenmerken van die tijd waren. De optredens werden niet alleen beperkt tot onze omgeving maar kwam deze enthousiaste groep onder leiding
van Hendrik Nijmeijer zelfs in Duitsland, Luxemburg en Engeland terecht.
Om met de tijd mee te gaan heeft deze kapel de laatste jaren zich aangepast in de vorm van een geheel
andere outfit, modernere muziekkeuzes, een naamsverandering “blaaskapel De Sterrenberg” en staat deze
kapel inmiddels onder leiding van een echte dirigent: m.a.w. het is allemaal wat professioneler geworden.
De naam van de kapel is afgeleid van onze prachtige molen in het dorp. De kapel repeteert 1x per twee
weken en wel op dinsdagavond in de Schalle van 20.00 tot 22.00 uur o.l.v. Wilfred Grootenhuis. Ook op de
maandagavond staat Wilfred bij onze harmonie als dirigent op de bok. Voor wat de bezetting betreft kan
de kapel natuurlijk altijd nog wel aanvulling gebruiken. Op dit moment is de klarinet, (schuif) trombone
en dwarsfluit het meest urgent. Maar ook andere soorten instrumenten zijn natuurlijk van harte welkom.
Het is geen voorwaarde om lid van de harmonie te worden m.a.w. u kunt ook alleen voor de kapel kiezen.
Mocht u geïnteresseerd zijn dan kunt u contact opnemen met Jan Baylé 0522-491694 of Gezinus Alingh
0522-251067.

HISTORISCHE VERENIGING NIJEVEEN MAAKT DORPSFIILM
De aanleiding was onder meer het vertonen van twee films, één uit 1951 en de ander uit 1965. Deze
brachten nogal wat tongen in beweging. Er werd geconstateerd dat er, uitgaande van de film uit 1965,
in de afgelopen 50 jaar nogal wat veranderd was. Dat spreekt voor zich, want de ontwikkeling van een
dorp staat niet stil. Vandaar dat het idee voor een vervolg op 1965 door het bestuur werd omarmd. Het
niet zo verre verleden en het heden is belangrijk voor de toekomst. Een aantal zaken zullen de komende
jaren ongetwijfeld veranderen of zelfs verdwijnen. Het is heel mooi dat men er dan nog iets van kan laten
zien, zoals het nu prachtig is gebeurtenissen, dorpsgezichten of personen uit 1965 of 1951 te vertonen. De
opnamen zullen binnenkort worden gestart en gaan het hele jaar 2016 door.

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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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

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
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Decemberactie 2015!
Net als vorige jaren gaan we de DECEMBERACTIE voeren. We werken met
ENVELOPPEN. Deze zijn direct te herkennen als decemberactie en kunnen gehaald en
ingeleverd worden bij: Grada Bikes, Coop Huisman, Tankservicestation Nijeveen en Bakkerij
Strijker.
In deze envelop doet u voor MINIMAAL € 50,00 AAN KASSABONNEN
van één of meerdere leden van de Handelsvereniging. Als u deze envelop inlevert, voorzien
van uw naam en adres, is het UW LOT geworden in de PRIJSUITREIKING van
de DECEMBER ACTIE bij de jaarlijkse BINGO op 13 JANUARI 2016.
(de kassabonnen moeten gedateerd zijn binnen de actieperiode december 2015.)

BIJ EEN GROTERE AANKOOP hoeft u niet te vragen om meerdere kassabonnen, maar kan de deelnemer u een vervangende bon uitreiken t.b.v. € 50,00. Deze doet u dan
in een envelop in plaats van kassabonnen. Voor een aanschaf van € 200,- ontvangt u dus 4
bonnen en kunt u 4 enveloppen inleveren.
WEL EEN VERZOEK, maak van de enveloppen geen hamsterproduct. U kent uw

uitgaven in de decembermaand. Als u dat bedrag deelt door 50 weet u hoeveel enveloppen u
bij benadering nodig heeft.
Ieder lid van de Handelsvereniging is deelnemer, zie: www.handelsverenigingnijeveen.nl.
Wij hopen dat de actie weer een stimulans mag zijn voor u en de deelnemers.
namens het bestuur van de Handelsvereniging Nijeveen.

ADV HVN DECEMBERACTIE 173X123 2015.indd 1

16-11-15 22:39

“DORPSVISIE IN ONTWIKKELING”
Medio oktober informeerden wij u over de voortgang binnen de werkgroepen. Ook zegden we toe eind november te komen met een rapportage over de resultaten van het project Dorpsvisie Nijeveen 2015 - 2025.
Het concept van die rapportage is klaar. Op 30 november 2015 gaan we die in de Schalle presenteren aan
het dorp en aan wethouder Henk ten Hulscher. U bent daarbij van harte welkom.
In de rapportage vindt u, naast een korte verantwoording over het gehele proces, een opsomming van de
verschillende projecten en de stand van zaken binnen die projecten, bijvoorbeeld op de gebieden energie,
zorg en sport. Daarbij moet u denken aan ideeën die voldoende concreet zijn en die worden omgezet naar
daden en aan ideeën die nog verder ontwikkeld moeten worden.
Ook geven we dan aan op welke wijze die verdere ontwikkeling zal worden gestuurd vanuit de Dorpsvereniging. De rapportage is te lezen via de website van de Dorpsvereniging vanaf 28 november 2015. (www.
dorpsverenigingnijeveen.nl).
Namens de Dorpsvereniging Nijeveen
Christo Kok
Noteer in uw agenda:
Presentatie Dorpsvisie 2015 – 2025 in de Schalle op 30 november 2015. Inloop vanaf 20.00 uur.

OPTOCHT ST. MAARTEN 11 NOVEMBER 2015
Onder begeleiding van Euphonia was het onlangs weer een muzikaal feestje voor kinderen, begeleiders
en toeschouwers.
Uitgedost met veelal zelfgemaakte lampionnen werden de straten verlicht.
Vertrek- en eindpunt was de “OBS Commissaris Gaarlandt”. Ook de leerlingen van “CBS De Wel” waren
van de partij. Na afloop was er gelegenheid voor een versnapering en gingen de kinderen daarna langs de
deuren om lekkers te scoren waar ze nog weken plezier aan zullen beleven.
Al met al een leuke, geslaagde avond met speciale dank aan Euphonia.
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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

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

De autoruitspecialisten van GlasGarage
Meppel staan altijd voor u klaar om u te
helpen bij autoruitschade.
Van ster-reparatie tot de vervanging van
autoruiten. We repareren als het kan en
vervangen als het moet.
Ook regelen we voor u de complete
afhandeling met de verzekeringsmaatschappij, indien de schade is
verzekerd. Is de auto niet verzekerd tegen
autoruitschade, dan kunt u rekenen op
een zeer scherpe prijs.

onderdeel van Van der Linde Meppel

MEPPEL

Blankenstein 290 | 0522-243640
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Kwekerij, hoveniersbedrijf en tuincentrum

BERT
VISSCHER

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

GRONDWERK
STRAATWERK: SIERBESTRATING
MACHINAAL BESTRATEN

Kolderveen 21 7948 NG Nijeveen Tel. 0522-491853

AANLEG RIOLERING EN DRAINAGE
SLEUF- EN VASTE MESTSILO’S

Vanaf 1 december
zijn er weer
volop

VLONDERS EN VERANDA’S

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

KERSTBOMEN
www.bertvisschervof.com

Energieweg 3, Nijeveen
www.andrehopman.nl

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

Heeft u een kunstgebit en uw
eigen risico verbruikt dit jaar?
Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Maak dan nog in 2015 een afspraak voor
een offerte voor uw nieuwe gebitsprothese

Ontwerp en opmaak

Huisstijl drukwerk

Wanneer u in 2015 een nieuw kunstgebit aanschaft,
ontvangt u ook in 2015 de declaratie.
Dus geen eigen risico in 2016

Digitaal printen

Gepersonaliseerd drukwerk

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

printenMolen Promotioneel drukwerk
dA advertentie inXXLDe
TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK
Fullcolour
drukwerk
Familiedrukwerk
dA
advertentie in De Molen
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koedijkslanden

kst PvdA advertentie
in De
Molen
Noteboomstraat 68
T 0522
255 449
MEPPEL:
7941 XA Meppel
E drukkerij@kleen.nl
www.kleen.nl
-------------------------------------------------------------------DEDEMSVAART:

Inloopcafé
Inloopcafé
Inloopcafé

•
•
•
•
•

Zaterdag 5 december van 10.30-12.00 uur
Zaterdag 5 december
van 10.30-12.00 uur
Café Oasis
ZaterdagStads
5 december
vanKerkplein
10.30-12.00 uur
Stads Café Oasis Kerkplein

Voetreflexologie
Bach Bloesem Remedies
Voedingsadviezen
Pedicurebehandelingen
Kadobonnen

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

U bent
welkom!
U bentvan
van harte
harte welkom!
Vertel
wat
leeft bij
bij uuen
u in
Vertel
onsons
wat
ererleeft
enbijbij
u de
in buurt.
de buurt.
U bent van harte welkom!
Vertel ons wat er leeft bij u en bij u in de buurt.
tekst centreren

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

Voor vergoedingen: zie website

Stads Café Oasis Kerkplein

entreren
ertype: Verdana
tste
2 regels cursief
Verdana
entreren
egels cursief

GRATIS

beoordeling en
advies voor
een nieuw
kunstgebit
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PLUS

kinderopvang 0-12 jaar

Hebt u een kind dat in het schooljaar 2015-2016 4 jaar wordt? Dan kunt u nu al een afspraak
maken voor een vrijblijvende kennismaking met onze school en ons kindcentrum.
Bel even met 0522 490461

Kind Centrum “De Wel Plus”
Alles onder één dak, basisschool én kinderopvang.
Kleinschalig, dus flexibel.
- Kinderdagverblijf
- Peutergroep/peuterspeelzaal
(twee leidsters, er is weer ruimte voor aanmelding)

- Buitenschoolse opvang
- Tussenschoolse opvang
- Basisschool

Is uw interesse gewekt, maar wilt u wat meer weten?
Kom gerust even langs of maak een afspraak voor een uitgebreidere kennismaking.
Wij werken volgens de wettelijke normen en door de rijksoverheid vastgestelde tarieven.
Kijk op www.cbsdewel.nl voor verdere informatie of op www.pluskinderopvang.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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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
24 nov.
De Molen nr. 22
25 nov.
Sinterklaasspelen; org. Welzijn Ouderen - De Schalle - 15.00-21.00 uur
25 nov.
Pasavond nieuwe kleding WTC NijeRieders - kantine skeelerclub - 18.30 uur
25 nov.
Bijeenkomst voor ouders over drugs - De Veldkei Havelte - 19.00 uur
27 nov.
Pasavond nieuwe kleding WTC NijeRieders - GradaBikes - 19.00 uur
28 nov.
Popkoor Afslag Nijeveen: Mission Possible - De Schalle - aanvang 20.00 uur
28 nov.
Bingo - Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
30 nov.
Presentatie Dorpsvisie 2015-2025 - De Schalle - 20.00 uur
2 dec.
Klaverjassen en jokeren - Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
5 dec.
SVN’69 1-Elim 1 - 14.30 uur
5 dec.
DOS’46 1 - TOP/Quoratio 1 - Sporthal de Eendracht - 15.30 uur
6 dec.
MTB clinic jeugd en senioren Havelte - 09.00 uur
7 dec.
Jaarlijkse ledenvergadering IJs- en skeelerclub - clubgebouw - 20.00 uur
11 dec.
Kerstconcert T.O.G. - Geref. kerk, Dorpsstraat - 20.00 uur
12 dec.
DOS’46 1 - PKC/SWKGroep 1 - Sporthal de Eendracht - 20.00 uur
16 dec.
Passage kerstviering, broodmaaltijd en zanggroep Stil uit Vollenhove - De Schalle - 18.00 uur
16 dec.
Klaverjassen en jokeren - Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
23 dec.
Feestelijke prijsuitreiking mooiste kerstboom - De Schalle - 19.00 uur
24, 30 en 31 dec. Beau-nette gesloten
2016
9 jan.
DOS’46 1 - KZ/Hiltex 1 - Sporthal de Eendracht - 20.00 uur
13 jan.
Klaverjassen en jokeren - Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
16 jan.
Dagmarathon klaverjassen en jokeren – Supportersvereniging SVN’69 – aanvang 09.30 uur
20 jan.
Passage, jaarvergadering, verzorgd door het bestuur - De Schalle - 20.00 uur
21 jan.
Vrouwen van Nu ledenavond, Jaarvergadering - De Schalle - 20.00 uur
23 jan.
DOS’46 1 - Dalto/BNApp.nl 1 - Sporthal de Eendracht - 20.00 uur
27 jan.
Klaverjassen en jokeren - Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 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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FLEX-BV?

IJS- EN SKEELERCLUB NIJEVEEN

JAARLIJKSE
LEDENVERGADERING

Hierbij nodigen wij u van
harte uit voor de jaarlijkse
ledenvergadering op
maandag 7 december a.s. om 20.00 uur in het
Clubgebouw van de IJs- en Skeelerclub Nijeveen
Foto: Harm de Boer

AGENDA
1. Opening
2. Notulen ledenvergadering 16 december 2014
3. Ingekomen stukken
4. Jaarverslag 2014-2015
5. Jaarverslag penningmeester
6. Verslag Kascommissie
7. Begroting 2015-2016
8. Bestuursverkiezing
Aftredend: Cornelis Hoekman, Johan Huisman,
Egbert Kooiker
Aftredend en herkiesbaar: Jan-Roelof Klaassen,
Roel Robertus
Kandidaat-bestuurslid (tevens kandidaatvoorzitter): Klaas-Jan Bijker
9. Rondvraag
10. Uitloting obligatielening
11. Sluiting

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

DESKUNDIG, DOELTREFFEND
EN VOORDELIG

Wij hopen u op de ledenvergadering te kunnen
verwelkomen.
Het Bestuur

altijd scherp!

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

Lekker op wintersport!
Heerlijk, er in de wintermaanden even tussenuit om te gaan skiën of snowboarden.
Een reisverzekering? Met een zorgverzekering ben ik toch voldoende verzekerd?
Vooral bij een (ernstige) ziekte of een ongeval
is goede hulp van groot belang. Medische
voorzieningen kunnen in het buitenland behoorlijk
duur zijn. Stel je voor dat je je been breekt bovenaan
een slecht bereikbare berghelling. Dan kan een
helikoptervlucht noodzakelijk zijn.
Je zorgverzekering vergoedt meestal medisch
noodzakelijke kosten in het buitenland (Europa), maar
wel tot een bepaalde hoogte, namelijk het tarief dat
in Nederland gebruikelijk is voor medische kosten.
De kosten boven het Nederlandse tarief worden

gedekt door een reisverzekering. Het vroegtijdig
afbreken van een reis door een ongeval of ziekte valt
ook niet onder je ziektekostenverzekering, maar wel
onder de reisverzekering.
Natuurlijk biedt de reisverzekering ook dekking in
geval van diefstal of beschadiging van uw bagage,
en kunt u bijvoorbeeld vervangend vervoer en
annuleringsdekking meeverzekeren.
Toch maar even contact met ons opnemen dus!
En alvast een fijne vakantie gewenst!

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

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

IJS- EN SKEELERCLUB NIJEVEEN
Afscheid Cornelis Hoekman
Zoals blijkt uit de agenda van de ledenvergadering is onze voorzitter, Cornelis Hoekman, in deze ledenvergadering aftredend. Cornelis heeft 36 jaar in het bestuur gezeten, waarvan de laatste 25 jaar als voorzitter. Ter gelegenheid van dit feit is er na de ledenvergadering, vanaf 21.00 uur een afscheidsreceptie in het
clubgebouw. U bent ook hiervoor van harte welkom!
Verder willen wij u nog even op het volgende wijzen: de komende weken komen we bij u langs met de
leden- en donateurskaarten. Tot de ALV kunt u lid worden van de ijsbaan voor het standaardbedrag van
10 euro voor een familie- en 5 euro voor een individueel lidmaatschap (boven 16 jaar). Na de ALV, en dus
als er ijs ligt, is het lidmaatschap 50% duurder. Als u het afgelopen jaar lid was, dan komen we vanzelf bij
u langs. Bent u nu nog geen lid en wilt u dat wel worden, neem dan contact op met één van de bestuursleden. Hun adressen vindt u op www.skeelerbaannijeveen.nl
Het Bestuur

DE JEUGD KOMT STEEDS JONGER IN AANRAKING MET DRUGS
Politie, scholen en sociaal werkers van Welzijn Mensenwerk signaleren dat jongeren steeds jonger in aanraking komen met soft- en hard drugs. Samen met de politie en de scholen organiseren wij op woensdag
25 november een bijeenkomst voor ouders in de Veldkei te Havelte. Tijdens deze bijeenkomst wordt informatie gegeven door verschillende organisaties zoals Verslavingszorg Noord Nederland, politie en Welzijn
MensenWerk. Daarnaast is er gelegenheid om als ouders onderling van gedachten te wisselen.
Programma:
19.00 uur 	 Ontvangst koffie/thee  
19.45   uur  	 Start lezingen
19.30 uur  	 Inleiding
22.00 uur  	 Einde
Heeft u belangstelling, laat het ons weten per e-mail: info@welzijnmw.nl. Vermeld daarbij met hoeveel
personen u komt.
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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
*

De landelijke intocht in Meppel
was een groot feest.
De skeelerpieten uit Nijeveen
zijn ook langs geweest.
Samen met nog 150 andere pieten
waren ze erbij.
En maakten ze veel kinderen blij!

Schoonheidsinstituut
Acne behandelingen
Massages
Zonnestudio

onze merken
Mcgregor | Gaastra | HV Polo
Henri Lloyd | Key west | Para-Mi
Alberto | Haupt | Soccx

IPL ontharing
Elektrisch ontharen
Gewichtsconsulent
Bijouterie

sportieve mode voor mannen en vrouwen!

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

Piet Soerplein 5 | Havelte | zmode.nl
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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
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Wie versiert de mooiste
kerstboom van 2015!
Hallo allemaal!
Vorig jaar was het prachtig versierd in het dorp! Dit jaar wordt het vast nog veel mooier,
want wie wil er nu niet zo’n prachtige statafel van de Handelsvereniging winnen?

Er zijn DRIE STATAFELS te WINNEN
aangevuld met mooie feestpakketten.
De ideeën en uitvoering alleen al brengt veel gezelligheid en saamhorigheid in het dorp.
En dan al die mooie lichtpuntjes in de donkere maand aan het einde van het jaar,
daar wordt iedereen warm en blij van.

TOT 30 NOVEMBER kan je je aanmelden!

Stuur je mail naar info@handelsverenigingnijeveen.nl

ZATERDAG 5 DECEMBER worden de bomen uitgedeeld.
Op WOENSDAG 23 DECEMBER om 19.00 uur
is de FEESTELIJKE PRIJSUITREIKING
in Dorpshuis de Schalle.
adv KERSTBOMEN actie 2015-def.indd 1

16-11-15 22:57

Marktslager

RIJKEBOER
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.

Schnitzels gepaneerd
Boeren procureur

3 smaken

500 gram

498

500 gram

398

4 stuks

598

Houthakkers man of vrouw
Verse worst
Friberne

Klussenbedrijf

elke 2e halve prijs

mals sappig en smaakvol
www.friberne.nl

"Klusjes & Zo"

Cordon bleu v/d filet

Voor al uw praktische klussen in en om het huis

ham/kaas

3 stuks

598

Uit onze grill

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

Gebraden kuikenbouten
per stuk 1,49

12

4 stuks

500
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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

LEERLINGEN DE WEL NAAR PERSCONFERENTIE SINTERKLAAS
Namens basisschool De Wel mochten Ruben en Kevin zaterdag 14 november naar de persconferentie van
Sinterklaas. Hieronder leest u hun verslag.
Het was zaterdag morgen 12 uur. De stoomboot van Sinterklaas kwam aan in Meppel! Het was een hele
grote stoomboot. Toen Sinterklaas aan land kwam ging hij een stukje de stad in om iedereen te begroeten.
Om 13.15 uur moesten wij, Kevin en Ruben, naar het gemeentehuis. We gingen naar de zaal waar we
Sinterklaas een vraag mochten stellen. Daar zaten al veel mensen klaar. Er was veel pers aanwezig. Onder
anderen het jeugdjournaal, de NOS, ANP, RTL nieuws en zelfs Hart van Nederland. Dit vonden we erg leuk.
Alle kinderen die een vraag mochten stellen, zaten voor de pers. Toen Sinterklaas binnen kwam begon
iedereen te zingen: ‘Sinterklaasje kom maar binnen met uw knecht… ‘ Wij mochten als tweede een vraag
stellen. Kevin vroeg de vraag: ‘Knipt u vaak uw baard?’ Het antwoord van Sinterklaas luidde: ‘Ja, ik knip
vaak mijn baard, want ik ben namelijk heel ijdel en knip dus vaak mijn baard. Ik doe ook elke avond van
die krulspelden in.’ Ruben vroeg de vraag: ‘Vindt u het jammer, dat u ieder jaar weer terug naar Spanje
moet?’ Sinterklaas zei dat hij het leuk vindt dat hij terug naar Spanje moet, want dan kan hij weer uitzien
naar half november, terug naar Nederland.
Na afloop gingen wij nog op de foto met Sinterklaas, de pieten en de kinderen. Daarna nog alleen met
de hoofdpiet. Ruben heeft ook allemaal handtekeningen gekregen van de pieten en Sinterklaas.
Het was een geweldige ervaring!

OPBRENGST DIABETES COLLECTE
Meer dan 46 vrijwilligers in Nijeveen / Kolderveen gingen begin november op pad voor het Diabetes Fonds.
Gezamenlijk haalden zij met de collectebus € 1.366,46 op.
Bedankt collectanten, gevers en iedereen die zich heeft ingezet.
Collectecoördinator Nijeveen, Sita Zuidema
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WTC NIJERIEDERS….. VOLOP IN BEWEGING        
De eerste maanden van het bestaan van de nieuwe fietsclub in Nijeveen zijn zeer goed verlopen. Het
ledental stijgt met de week en we kunnen nu al bijna 70 leden verwelkomen. En we hopen dat daar nog
een flink aantal bij komen.Gezien de periode van het jaar zijn we nu volop bezig met het MTB seizoen en
daarvoor heeft de MTB afdeling een drietal activiteiten georganiseerd. Zo zal er op zondag 6 december
een MTB clinic worden georganiseerd met medewerking van Gerben Mos uit Havelte en Michiel van Goor
uit Nijeveen. Onlangs heeft Gerben nog een meerdaagse wedstrijd in Zuid Afrika gereden waar hij samen
met Bram Rood een derde plaats wist te bemachtigen. De clinic is voor iedereen, dus zowel de geoefende
fietsers als de minder geoefende fietsers kunnen mee doen. Ook voor de jeugd is er ruimte en tijd. In de
kerstvakantie zal er voor de jeugdleden van de NijeRieders een gezellige en sportieve activiteit worden
georganiseerd waarbij ook vriendjes/vriendinnetjes welkom zijn. De mogelijkheid tot het lenen van een MTB
wordt mogelijk gemaakt door GradaBikes Nijeveen. Meer info volgt via de website of een volgende Molen.
Als laatste activiteit zullen we een MTB clinic gaan organiseren in het mooie Duitse Teckelenburg. Daarvoor
is het wel noodzakelijk om enige ervaring te hebben en is het verstandig om ook aan de eerste clinic mee
te doen. Deze clinic zal medio februari plaats vinden. De clubkleding is klaar, de sponsoren zijn tevreden
en het bestuur wil dan ook alle leden en aspirant-leden uitnodigen voor de pasavonden. Deze zullen zijn
op woensdagavond 25 november vanaf 18.30 uur in de kantine van de skeelervereniging Nijeveen. (Kunt
u gelijk even kijken naar de MTB trainingen van de jeugd en senioren). De tweede pasavond zal zijn op
vrijdagavond 27 november bij GradaBikes. Als vereniging zullen we de kleding tegen zeer scherpe prijzen
aanbieden en een speciale clubaanbieding doen voor de eerste aanschaf. Korte broek met zeem en shirt
korte mouw voor het bedrag van € 46,50 van het merk Bio Racer. Alleen geldig als u nu het kledingpakket
aanschaft. (geldt uiteraard alleen voor leden of leden per 1-1-2016).
25 november     	
18.30 uur   	
Pasavond      	
kantine skeelervereniging Nijeveen
27 november      	
19.00 uur 	
Pasavond        	
Grada Bikes
6 december          	
09.00 uur  	
MTB clinic Havelte   	
vertrek GradaBikes
Wk 53 Kerstvakantie  		
jeugd activiteit Havelte 	 info volgt
14 februari            	
08.00 uur vertrek MTB clinic Teckelenburg Duitsland    info volgt  
Graag tot ziens bij één van de activiteiten en op de pasavonden.
Bestuur WTC NijeRieders

G ou rm et

Stee ngri ll
Sa la de
N I EU W :

Br aa ds le e

‘t Heerlijk avondje
goed van start
met vlees van…

Rollade
Sm u ls te en

De laatste
nieuwtjes?!

T 06 - 12 94 04 57 | info@slager-ard.nl | www.slager-ard.nl
Bestelwijze: 1 week van te voren via mail of telefoon

rd.nl
www.slager-a

Mmmmm lekker… makkelijk
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“Ik help
u graag bij
een goed
afscheid.”

Maak nu een afspraak voor de speciale
decemberbehandeling en zorg ervoor dat u
stralend en ontspannen aan de feestdagen
kunt beginnen.
Decemberbehandeling
Reiniging
Peeling
Verwijderen oneffenheden
Bijwerken wenkbrauwen
Masker van BeautyFace
Ontspannende gezichtsmassage
Afsluitende producten afgestemd op uw huid
Na afloop ontvangt u een mooie attentie
€ 55,00

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

Beautysalon Puur De Baanderhoek 12
7948 DT Nijeveen 0522-855522
www.beautysalon-puur.nl
info@beautysalon-puur.nl

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)
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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
• maandag: 15.00 – 19.00 uur • 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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