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De volgende Molen verschijnt op 6 december 2016.
Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk
dinsdag 29 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

STICHTING WELZIJN VOOR OUDEREN
Ook nu weer konden we meer mensen dan de vorige keer verwelkomen op onze spelletjesdag. Ruim 80 personen waren 3 november aanwezig in de Schalle. Er werd weer enthousiast meegedaan aan diverse spellen.
Ook de verzorging van de inwendige mens was weer prima, de bestuursleden die niet mee speelden zorgden weer voor een optimale bediening, naast de diverse consumpties konden we weer genieten van een
heerlijk chinees buffet.
Natuurlijk gingen de winnaars weer met een attentie naar huis.
De uitslagen waren:
Jokeren: 1. mw. Bruggink, 42 punten; 2. mw. Hofman, 44 punten; 3. mw. v. Rossum, 46 punten.
Klaverjassen: 1. dhr Hofman, 7626 punten; 2. dhr. Mol, 7009 punten; 3. dhr. Oppenhuis, 6973 punten; 4. dhr.
Smit, 6950 punten; 5. mw. Benak, 6936 punten.
Bridge: 1. mw. Smit en de Boer, 56,5%; 2. dhr. Benak en mw. van Essen, 51,5%.
Rummicub: 1. mw. Maat , 119 punten; 2. mw Voerman, 123 punten; 3. dhr. Schutte, 147 punten.
Op donderdag 9 maart 2017 is de voorjaarsspelletjesdag in de Schalle.
We hopen u allemaal weer te zien en natuurlijk zijn ook nieuwe deelnemers van harte welkom.
Lammie van Essen

WINST VOOR NIJEVEENSE BADMINTON KOPPEL
Op zaterdag 23 oktober werd in Hengelo Gerrit Bos jeugdtoernooi georganiseerd. Maaike Agtersmit en
Eline Scheffer deden als koppel mee aan de dames dubbel U17. Dat ging ze goed af, de jeugdige badmintonners werden kampioen in die klasse!
De competitie badminton is alweer een paar maand onderweg en de eerste standen zijn binnen. De tussenstand is:
Nijeveen 1, speelt 2e klasse, staat op een 3e plaats
Nijeveen 2, speelt 2e klasse, staat op een 4e plaats
Nijeveen Jeugd 1, speelt 2e klasse U17, staat op de 1e plaats
Nijeveen Jeugd 2, speelt 2e klasse U17, staat op de 4e plaats
Nijeveen Jeugd 3, speelt 3e klasse U13, staat op de 3e plaats
Er kan nog van alles gebeuren, maar er zijn alweer mooie kansen op een kampioenschap!

Als u kiest voor vakmanschap!

Lute

Bijker Bouw

05 22 49 20 19
06 50 20 40 08

lutebijkerbouw@live.nl
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Elkenain Bewindvoering biedt ondersteuning aan mensen die door omstandigheden hun financiële zaken niet
meer zelf kunnen regelen. Bewindvoering geeft rust voor de betrokkene en de omgeving. Een bewindvoerder is er
voor verschillende personen: mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, dementerende ouderen,
psychiatrische patiënten of mensen die hun financiën niet meer overzien. Ook in geval van problematische
schulden. Elkenain is gespecialiseerd in schuldenbewinden. U kunt bij ons ook terecht voor budgetbeheer.
Bewindvoerders worden aangesteld en gecontroleerd door de rechtbank.
www.elkenain-bewindvoering.nl - T 0522 76 90 51 - Kolderveen 26C Nijeveen - Bezoek alleen op afspraak

T.O.G. KERSTCONCERT NIJEVEEN

ELKENA

Op 17 december geeft T.O.G. weer haar jaarlijkse kerstconcert met veel nieuw repertoire; aanvang 19.30
uur in de Gereformeerde kerk van Nijeveen.
De formatie “BONE BRASS” verleent haar medewerking aan deze sfeervolle avond.
De samenzang en de koorliederen zullen afwisselend muzikaal worden begeleid op het orgel door Ruth
Pos, en op de piano door Wim Kanis. De avond staat onder de algehele leiding van Bert Gelderman.
De entree voor deze avond is gratis, wel wordt er bij de uitgang een schaalcollecte gehouden.
Dit jaar verleent T.O.G. Tot Ons Genoegen Nijeveen/Kolderveen ook haar medewerking aan de kerstnachtdienst op 24 december in Koekange in de PKN kerk van Koekange, Kerklaan 18, aanvang 22.00 uur.
Organist is Jan Buiter, voorganger Ds. H.E.J.de Graaf.
Meer informatie vindt u op de site www.tognijeveen.nl en te zijner tijd via uw lokale media.

Wie versiert de mooiste
kerstboom van 2016!
Vorig jaar was het prachtig versierd in het dorp!
Dit jaar wordt het vast nog veel mooier, want wie wil er nu niet zo’n
prachtige statafel van de Handelsvereniging winnen?
De ideeën en uitvoering alleen al brengt veel gezelligheid en saamhorigheid in het dorp.
En dan al die mooie lichtpuntjes in de donkere maand aan het einde van het jaar, daar wordt
iedereen warm en blij van.
Er zijn drie statafels te winnen aangevuld met een prijzenpakket:
1e prijs voor de allermooiste Boom
2e prijs van de mooiste Boom
en een 1e prijs voor de mooist aangeklede straat/ buurt met de boom, dus het totaal plaatje.
In verband met het halen van de bomen aanmelden van de straat/ buurt voor 30 november!
Stuur je mail naar info@handelsverenigingnijeveen.nl
Op 2 en 3 december worden de bomen uitgedeeld. Op zaterdag 17 december is de jurering
vanaf 14.00 uur zonder verlichting en vanaf 18.00 uur met verlichting.
Op woensdag 21 december om 20.30 uur is de prijsuitreiking in dorpshuis de Schalle.
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STICHTING WELZIJN OUDEREN
Enige tijd geleden hebben we kenbaar gemaakt dat wij als Stichting Welzijn Ouderen Nijeveen de Museumplus Bus weer aangeboden hebben gekregen voor een bezoek aan de Twentse Welle in Enschede. Er
hebben zich al meerdere personen aangemeld en de bus zit dan ook alweer voor meer dan de helft vol. Wilt
u nog mee, geeft u zich dan zo spoedig mogelijk op. Deze dag wordt gesponsord door de BankGiroLoterij
en is gratis voor de ouderen uit Nijeveen.
De bus zal rijden op donderdag 15 december 2016 en is om 08.45 uur bij de Schalle en vertrekt om 09.15
uur, om 17.45 uur zijn we weer terug bij de Schalle.
Er kunnen 2 vaste rolstoelen, 1 elektrische rolstoel en opvouwbare hulpmiddelen mee. Na aankomst bij de
Twentse Welle is er koffie. We splitsen ons in 2 groepen, groep 1 krijgt een weefdemonstratie en groep 2
gaat naar het historisch museum voor een rondleiding met gids.
Om 13.00 uur is er een lunch, kosten € 15,- p.p. Wil je hier geen gebruik van maken geef dit dan zo spoedig
mogelijk door. Zonder afmelding wordt er een lunch voor u besproken.
Na de lunch krijgen de groepen het andere programma aangeboden met als afsluiting een zelfstandig
rondkijken.
Om 15.30 uur vertrekt de bus en om 17.45 uur hopen we terug te zijn in Nijeveen.
De bus is bijna vol, wil je nog mee geef je dan zo snel mogelijk op.
VOL IS VOL
Hebt u belangstelling dan kunt u zich opgeven bij Lammie van Essen, tel 0522-491628.

DE MEULEKIEKERS REVANCHEREN ZICH EN WINNEN DE NIJEVEENSE KENNISQUIZ 2016
Dat de kennisquiz leeft in Nijeveen blijkt wel uit het feit dat er dit jaar een deelnamestop ingelast moest
worden. Zaterdagavond 19 november streden 26 groepen voor de beker en de eeuwige roem. En een strijd
werd het. Na de tweede ronde stonden 2 groepen op de gedeelde eerste plaats.
Wat kost een zakje kippengrit bij Bert Visscher, welke groep uit Nijeveen bestond in november 30 jaar,
onder welk F-nummer is de JSF bekend, wat is een koddebeier, zijn een greep uit de 60 vragen die door
showmaster Bert Lucas gesteld werden.
Na elke 20 vragen werd er een pauze ingelast, waarbij de jury de gelegenheid werd gegeven de antwoorden
na te kijken. Hierna werden de 20 vragen met de juiste antwoorden doorgenomen. De hilariteit was enorm
bij het doornemen van de antwoorden. Gejuich ging op wanneer men de vraag goed beantwoord had,
maar ook het “och tuurlijk” “echt waar??” en “bijna
goed” werd ook veel verzucht. Na elke ronde werd
de tussenstand doorgegeven en daaruit bleek dat het
enorm spannend was. Zou DVN voor de tweede keer
met de beker er vandoor gaan? Zou WTC Nijerieders
deze keer de winnaar worden?
Nee, wederom waren het De Meulekiekers die de
meeste vragen goed hadden. Van de 64 te behalen
punten, hebben zij 37 punten behaald en mogen
zij genieten van de Eeuwige roem en natuurlijk de
prachtige beker!
De volledige eindstand is als het volgt:
Eind- Teamnaam
Totaal
Eind- Teamnaam
Totaal
stand		
punten
stand		
punten
7
Oranjevereniging
27
1
Meulekiekers
37
Jeugd van Vroeger
27
2
Van alles wat 2
34
8
De Feestbeesten
26
Bestuur De Schalle
34
IQ
26
Geen idee
34
9
De Roekelozen
25
3
D.V.N.
33
Dubbel Blok II
25
Vrouwen van Nu
33
10
Het Mixteam
24
Dubbel Blok I
33
11
W.I.N.
23
4
Da Costa
31
K weenie
23
WTC Nijerieders
31
De Brandjes
23
5
Groep zonder naam
30
Zootje Tuig
23
Van alle markten thuis 30
12
Eindelijk Bijker ook
19
6
Van alles wat 1
28
Survival
28
De Tissues
28
3
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SUCCESVOLLE WEEK VAN DE MANTELZORG IN MEPPEL
Na de goed bezochte Dag van de Mantelzorg in 2015 heeft het Mantelzorgplatform Meppel dit jaar de Week van de Mantelzorg georganiseerd van 6 t/m
12 november 2016. De activiteiten werden in kleiner verband georganiseerd en
verspreid over de hele week om meer mantelzorgers de kans te geven mee te
doen. Ruim 100 mantelzorgers hebben genoten van een activiteit naar keuze.
Op zondag 6 november is er in verschillende kerken aandacht besteed aan het
landelijke thema ‘Mantelzorg doe je samen!’. Dit thema is verder uitgewerkt
tijdens de openingsavond op maandag 7 november. Mantelzorgers, professionals en vrijwilligers praatten met elkaar over wat ze belangrijk vinden in
een goede samenwerking en wat er juist voorkomen moet worden.
De afgelopen week hebben mantelzorgers;
Zich laten verwennen tijdens een uurtje wellness
Chocolaatjes versierd in Reestoord
Dikke Dames geschilderd
Een kralen ketting gemaakt
De film Publieke Werken gekeken
Een voorstelling van Fresku of The Kik bezocht
Een bloemstuk gemaakt met High Tea
Een golfclinic gevolgd
Een mindfulnesswandeling gedaan in de Drentse bossen
Zaterdagmiddag 12 november was de afsluiting van de week met een swingend optreden van The Midges en
een terugblik met dankwoord van wethouder Gert Stam. De deelnemende mantelzorgers en organisatoren
waren enthousiast. “Even geen zorgen voor thuis, maar tijd voor jezelf om ook nieuwe contacten te leggen.”
Het Mantelzorgplatform is een samenwerking tussen diverse partners die op allerlei terreinen mantelzorgers
kunnen ondersteunen. www.mantelzorgplatformmeppel.nl

proef,
geniet &
beleef

Meppel
De Putstoel 2
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Staphorst

info@kisjes-slijterijen.nl

Ebbinge Wubbenlaan 9A

kisjes-slijterijen.nl

ADV Kisjes Molen 85x123-ZW-incl.adres.indd 2

11-09-16 21:25
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Pensioen
AOW weer uitgesteld
Nu naar 67 jaar en 3 maanden (2022)
Is uw pensioen toereikend?
Of toch maar een keer naar de specialist!
Pensioenadvies: Soms dichterbij dan u denkt!

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

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

Van Beek
Schilderwerken
Voor al uw schilderwerk
Ons bedrijf kenmerkt zich door
haar goede prijs-kwaliteitverhouding
en staat garant voor
een uitstekende service!
Klaas van Beek
Scheerweide 35
7948 NX Nijeveen

Een ondernemende bries,
ontwikkelt een
windkracht van beleving!
info@andrehopman.nl
06 54 32 64 05

Tel. 06-16511943
Tel. 0522-750545

Energieweg 3, Nijeveen
www.andrehopman.nl

E-mail: info@kvanbeekschilderwerken
Website: www. kvanbeekschilderwerken.nl
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DORPSFILM NIJEVEEN (4)
In één van de mei-edities van De Molen heb ik op verzoek van de filmploeg een oproep gedaan aan alle
lezers van de De Molen om alle ludieke en/of belangrijke gebeurtenissen die bij de opnameploeg niet bekend
zijn, maar wel bij de bewoners van de regio van Nijeveen, door te geven aan Arend Tissingh (a.tissingh@
kpnplanet.nl). Hierop is tot nu geen reactie gekomen. Ik herhaal het bovenstaande verzoek bij dezen. Ook
al is in uw ogen de gebeurtenis of anekdote nog zo onbelangrijk, geef het door. De film wordt daardoor
authentieker en dus interessanter om te bekijken.
De opnamen in de christelijke basisschool zijn gemaakt. De kerken en hun interieurs zoals de orgels en de
preekstoelen zijn eveneens gefilmd. Op een paar opnamen na her en der in de Nijeveense regio, heeft de
opnameploeg haar werk erop zitten. Op de najaarsbijeenkomst op 12 oktober jl. heeft Arend Tissingh er
al op gewezen dat het eigenlijke werk, zonder het werk van de filmploeg te bagatelliseren, nu begint, nl.
het monteren van de gemaakte opnamen, teksten en interviews rangschikken en op de juiste plek in de
film zetten en, last but not least, de muziek eronder.
Dat laatste wordt problematisch als de financiële middelen niet loskomen. Tot nu toe is er nog te weinig
gereageerd op de diverse subsidieaanvragen. Hopelijk komen de verschillende instellingen en fondsen
de komende tijd met de aangevraagde bedragen over de brug. Zo gauw dat een feit is, kan er begonnen
worden met het componeren van muziek en het uitvoeren daarvan door de plaatselijke muziekvereniging
Euphonia en de slagwerkgroep Dynamic.
PdG

SERVICEPUNT NIJEVEEN
Wist U dat…….
- Donderdagavond 1 dec. om 20.00 uur in de Schalle, onze dorpsgenoot André Beltman in interview-vorm
komt vertellen over zijn onlangs verschenen boek: Gezocht: een vader.  
- Iedereen van harte welkom is en de entree gratis is!   
Servicepunt Bibliotheek Nijeveen    

info@kroesnijeveen.nl

www.kroesnijeveen.nl
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jeanie’s

Gezamenlijk meer dan
75 jaar ervaring in uitvaarten.

boerderij
kolderveen 15 • 7948 ng nijeveen • tel. 06-18572485

Vanaf 1 oktober zijn de openingstijden:
ma. en di.
wo. en do.
vr. en za.
zondag

0522-281878

Kom nu ook u eigen

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

geschenkenmand

WASSINK

in elkaar zetten met de produkten
die in de winkel te krijgen zijn,
zoals ekozuivel, thee,

Uitvaartverzorging

--

gesloten
van 13.00 uur tot 18.00 uur
van 10.00 uur tot 17.00 uur
gesloten

-,

De uitvaartverzorger voor Meppel en omstreken

natuurlijke sapjes en noten.

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

Agenda
22 nov.
De Molen nr. 22
23 nov.	Passage ledenavond mevr. van Kessel uit Staphorst vertelt over het Staphorster stipwerk- de Schalle 20.00 uur
23 nov.
Klaverjassen en jokeren, Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
24 nov.
Vrouwen van Nu, Elly ten Napel over sierraden maken van ruwe edelstenen - De Schalle - 20.00 uur
26 nov.
Weekendmarket - Grote kerk Meppel - 10.00-17.00 uur
26 nov.
Bingo, Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
1 dec.
André Beltman vertelt over zijn boek ‘Gezocht een vader’ - De Schalle - 20.00 uur
3 dec.
Inloopcafé PvdA - Oasis Meppel - 10.30-12.00 uur
3 dec.
DOS’46 1 – TOP/Quoratio 1 - Sporthal de Eendracht - 20.00 uur
6 dec.
De Molen nr. 23
6 dec.
DOS’46 1 – DVO/Accountor 1 - Sporthal de Eendracht - 20.30 uur
7 dec.
Klaverjassen en jokeren, Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
9 dec.
Film ’Nebraska’ - De Schalle - 20.00 uur
16 dec.
Kerstconcert T.O.G. en Meppeler Mannenkoor - Grote of Mariakerk Meppel - 19.30 uur
17 dec.
Kerstconcert T.O.G. - Geref. kerk Nijeveen - 20.00 uur
17 dec.
DOS’46 1 – DSC 1 - Sporthal de Eendracht - 20.00 uur
20 dec.
De Molen nr. 24
21 dec.
Passage kerstviering en broodmaaltijd - de Schalle - 19.00 uur
21 dec.
Klaverjassen en jokeren, Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
22 dec.
Vrouwen van Nu, Kerstavond - De Schalle - 19.00 uur
30 dec.
Appelflappenavond - De Schalle - zaal open 20.00 uur
11 jan.
Klaverjassen en jokeren, Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
14 jan.
Dagmarathon klaverjassen en jokeren – Supportersvereniging SVN’69 – aanvang 09.30 uur
14 jan.
DOS’46 1 – Fortuna/Delta Logistiek 1 - Sporthal de Eendracht - 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
Elke vrijdag
wordt er door Tonegido gezongen in het gebouwtje bij de kerk in Nijeveen om 13.30 uur
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Marktstraat 4a
7941 KR Meppel
Tel. 06-16 932 635
www.birukai.nl

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

Jeannet Botter

sportieve mode voor mannen en vrouwen!
Piet Soerplein 5 | Havelte | zmode.nl

LEDENAVOND VROUWEN VAN NU VAN 27 OKTOBER EENDAGSBESTUUR
Cocky heet deze avond ongeveer 85 personen welkom en stelt het aanwezige Eendagsbestuur voor. Dit zijn:
Trijntje v.d. Linde, Cocky Borsje, Nieneke v. Eijk, Klaasje Bayle en Aukje Brouwer. Betsie Keizer en Jannie de
Wit zijn deze avond afwezig. Daarna is er een woord van welkom voor Marnix van Woudenberg. Marnix
geeft een presentatie over yoga. Yoga is een eeuwenoude traditie uit India. Het werkt zowel door in het
lichaam als in de geest en laat je ervaren dat die 2 een zijn en dat er geen afscheiding is. Marnix volgt de
Lyengar methode waarbij de uitlijning van het lichaam centraal staat. Na de pauze volgt een demonstratie
waarin hij o.a. een kopstand laat zien. Daarna mogen de leden meedoen en is er de mogelijkheid tot het
stellen van vragen.
Er wordt nog een quiz gespeeld en voor de winnaars is er een handdoek.
Cocky bedankt Marnix en sluit de bijeenkomst af, waarna Roelie het Eendagsbestuur bedankt.
Volgende bijeenkomst 24 november.
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Schoonheidsinstituut
Acne behandelingen
Massages
Zonnestudio

IPL ontharing
Elektrisch ontharen
Gewichtsconsulent
Bijouterie

Tel. 06 543 720 73

Ook voor volledige voetverzorging bij u thuis!
Jeannette Bouwknegt
Dorpsstraat 16, Nijeveen ~ 0522 – 49 23 15
www.beau-nette.nl ~ info@beau-nette.nl

Medisch pedicure

URZO
WONINGINRICHTING
Damesmode
Slaapcomfort
PROJECTINRICHTING
Bedrijfskleding

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM
RAAMDECORATIE
ZONWERING

G ou rm et

Stee ngri ll
Sa la de
LEK KER M AK KEL IJ K!

Br aa ds le e

PROJECTSTOFFERING

Regenkleding

Noteboomstraat 7
Huishoudtextiel
7941tel.XD
Meppel
05220 - 61022
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

‘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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Uw testament up to date?
Doe de TestamentTest

De uitkomst van de test kan in een persoonlijk gesprek
VRIJBLIJVEND EN KOSTELOOS worden besproken bij
Notaris Lever in Meppel.
‘MET UW ERFENIS KUNT U ANDEREN WEER TOEKOMST GEVEN’
Lever Netwerk Notarissen | Zuideinde 53, Meppel
(0522) 25 27 21 | info@lever.nl | www.lever.nl

FRANK VAN RIJN, EEN BOEIEND VERTELLER, IN NIJEVEEN
De stichting Welzijn Ouderen Nijeveen had voor de themadag op 10 november Frank van Rijn, de wereldfietser, uitgenodigd. Al ongeveer 45 jaar heeft Frank van Rijn over de hele wereld gefietst. Hij is op
alle continenten geweest, behalve in Antarctica. De teller van zijn fietscomputer staat nu op ruim 400.000
kilometer. Over al deze fietstochten heeft hij boeken geschreven en houdt hij lezingen.
Van november 2012 tot februari 2013 fietste hij in Thailand, Laos en Cambodja 5719 km. Op zijn fiets een
complete kampeeruitrusting. Over die reis vertelde hij de ongeveer 80 aanwezigen aan de hand van dia’s
op het grote scherm in de Schalle. Van Rijn weet zijn publiek te boeien met zijn uitgebreide kennis van de
landen, waarbij hij oog heeft voor mensen, gebouwen, de natuur en de avonturen tijdens het fietsen. Met
zijn droge humor is hij telkens in staat de toehoorders te laten genieten van zijn verhalen. Bijzonder was
dat hij ook dia’s liet zien van ongeveer dezelfde reis 10 jaar en 30 jaar geleden. Daarbij vertelde hij van
alle ontwikkelingen die in die relatief korte tijd hadden plaats gevonden. In veel afgelegen dorpen zag hij
schotelantennes en kon mobiel worden gebeld.
Na afloop was er gelegenheid persoonlijke vragen te stellen aan deze fietser, auteur en verteller. Een zeer
geslaagde ochtend van de Stichting Welzijn Ouderen Nijeveen.

DE WELNOOTJES DOEN MEE AAN KINDERLIEDTIESFESTIVAL
De Welnootjes gingen 12 november naar Assen voor het Kinderliedtiesfestival georganiseerd door het
Huus van de Toal en RTV Drenthe. Totaal mochten er 12 kinderkoren meedoen die waren verdeeld over 3
voorrondes. Van iedere voorronde ging de winnaar door naar de finale.
Het Kinderliedtiesfestival wordt vanaf 3 december wekelijks om 19.30 uur op zaterdagavond uitgezonden.
De Welnootjes zaten in de tweede voorronde die wordt uitgezonden op zaterdagavond 10 december. Het
thema van het project was “Het Joar Rond” en het schoolkoor van De Wel zong het lied “Veurjoar in Drenthe”. De kinderen hebben enorm genoten van de dag bij RTV Drenthe. Het was ook de eerste keer dat ze
de nieuwe shirts van het schoolkoor konden dragen.
Bent u ook benieuwd hoe ze het hebben gedaan? Vergeet dan niet om 10 december te kijken!
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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

Bezoek ons op de

Weekendmarket

07-03-2008

Laat ook uw zonnepanelen
goed en betrouwbaar
schoonmaken

08:18

W&W

za. 26 november, 10.00-17.00 uur
grote kerk meppel

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

Van
concept
naar

FEESTELIJKE
ONTHULLING
DE NIEUWE TOYOTA C-HR!

Vrijdag 25 november - 20.00 uur

Op vrijdag 25 november is het zo ver! Dan staat de lang verwachte Toyota
C-HR in de showroom. Dit vieren wij feestelijk met een hapje, drankje en
heuse goodiebag! U komt toch ook?
Meld u aan via: C-HR@vanderlinde-meppel.nl

Van der Linde Meppel

Blankenstein 290, 0522-491258, www.vanderlinde-meppel.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

KINDERKOOR GAARLANDTSCHOOL IN KERSTPROGAMMA RTV-DRENTHE!
Kerst valt vroeg dit jaar op obs Commissaris Gaarlandt, want deze week nam het schoolkoor in de studio
in Assen al een paar Drentse Kerstliedjes op voor het speciale Kerstprogramma van RTV Drenthe. Dit op
speciale uitnodiging van de samenstellers van het programma, want het koor onder leiding van Ineke
Heersma werkte al vaker mee aan uitzendingen van RTV Drenthe.
Zo trokken de afgelopen week de NIjeveners dan ook naar de TV studio van RTV Drenthe voor de opnames.
Vanzelfsprekend in hun mooiste Kerst-outfit en een beetje zenuwachtig vanzelfsprekend. Natuurlijk werd
het hele gezelschap ook geschminkt en was de studio al helemaal in Kerstsfeer. Na even wennen aan het
professionele studio “gedoe”, nog even oefenen met dirigente Ineke Heersma, vakleerkracht muziek op
de Gaarlandstschool en een korte camerarepetitie werden de opnames gestart. Vlot achter elkaar werden
de liedjes opgenomen en stond alles tot tevredenheid van de regisseur er op.”Doar kiek ik aal joar noar
oet” is het Kerstliedje, dat zeker te zien is. Mooie ervaring, best spannend, maar zeker de moeite waard,
was de mening van de koorleden en hun meegereisde ouders. Het wordt op RTV Drenthe uitgezonden op
24 december, het programma is de speciale Kerstuitzending, waarin ook de finale van het Drents Lietiesfestival te zien is.
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Zwembad ‘de Duker’ Nijeveen
ZWEMMEN IS GOED EN GEZOND VOOR IEDEREEN!

Zwembad de Duker organiseert activiteiten gericht op elke leeftijdsgroep.
Naast dat u welkom bent om rustig banen te zwemmen, is er een Aqua Sportief programma en
een recreatief aanbod. De ervaren medewerkers van Zwembad de Duker zullen op een kundige,
creatieve en enthousiaste wijze alle diensten aanbieden.
Dankzij de prettige ontspannen sfeer, voelt u zich al snel helemaal thuis!
Bij zwembad de Duker kunt u het gehele jaar zwemmen, zowel in de winter als zomer.
Voor de kinderen is er genoeg te doen. Regelmatig wordt er een gave Disco-party gehouden.

Zwemles!
Op 5-jarige leeftijd komen kinderen steeds meer buiten het
zicht van hun ouders. Het is dan belangrijk dat zij zichzelf
kunnen redden als ze in het water vallen. Motorisch gezien
kunnen kinderen vanaf 4-jarige leeftijd goed leren
zwemmen. Zwemlessen bij ons duren 30 minuten 2 keer in
de week. Combinatiedagen zijn maandag/donderdag,
dinsdag/vrijdag en woensdag/zaterdagmorgen.

Discozwemmen:
Voor de jeugd wordt er regelmatig een disco-avond georganiseerd. Van 19.00 tot 20.45 uur op
vrijdagavond.
Vrijzwemmen:
In het warme water functioneren stijve spieren beter. Zwemmen is goed voor je omdat de
spieren geen schokbelasting ervaren. Met baantjes trekken bereik je na verloop van tijd dat de
snelheid toeneemt en de hersteltijd na de inspanning afneemt. Ook zorgt zwemmen ervoor dat je
ademcapaciteit steeds groter wordt, hierdoor kan je langere afstanden zwemmen. Voor al onze
vrijzwemuren kunt u terecht op onze site www.zwembaddeduker.nl
Vrijzwemmen Jeugd tijdens wintermaanden:
Tijdens de wintermaanden hebben wij extra vrijzwemmen voor de jeugd. Op woensdagmiddag
van 14.00 tot 15.30 uur.
Doelgroepen:
Aqua joggen: dinsdag 09.30-10.00 uur en 19.30-20.00 uur, woensdag 09.00-9.30 uur.
Baby/peuter zwemmen: dinsdag 10.00-10.30 uur, donderdag 10.00-10.30 uur.
Trimzwemmen volwassenen: dinsdag 20.00-20.30 uur.

13

DE MOLEN

Ongewenste
haargroei?
De oplossing:
definitieve laserontharing

ÉÉN MERK, RUIME KEUS!

pijnloos, snel, veilig én effectief

Laserontharing wordt door
veel zorgverzekeraars
vergoed

Definitieve
laserontharing

SHOVELS

voor hem en haar

VERREIKERS

Woldstraat 40 | 7941 LK Meppel | (0522) 853 809
info@salon99.nl | www.salon99.nl

4-WIELBESTURING OF
KNIKBESTURING

Marktslager

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

Herfstburgers
Gepaneerd

Erwtensoep

4 x 150 gram

JCB
DAAR KUN JE MEER MEE!

5
298
98

1 liter samen met een rookworst

Schouderkarbonade

498

500 gram

Vanaf heden ook in winkelcentum
Koedijkslanden van 13.30 t/m 17.30 uur

Cordon bleu
Van de filet

Gehakt half om
500 gram 3,75

Runderriblappen

De echte

3 stuks
2 x 500 gram
500 gram

598
5

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

98

598

www.evenhuis.nl
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Ramona’s

Hairfashion

Knippen
Dames
Heren

13
1200
00

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.

Wilhelminastraat 10
7948 AR Nijeveen
Tel. 0522 47 52 01
Tel. 06 207 99 440

Kapsalon voor dames,
heren en kinderen
Openingstijden:
di-do 9.00-18.00 uur
vr
9.00-18.00 uur
19.00-21.00 uur
za
8.00-12.00 uur

Knippen
op afspraak
Wij beschikken over een eigen werkplaats waar kozijnen,
ramen en deuren op maat gemaakt worden.
Dit kan naar wens behandeld worden in onze spuiterij.

Ook voor:

Bovenlip

Epileren

Hele gezicht

(Met touwtje)
Wenkbrauwen

800

300
1400

Wenkbrauwen
verven

500

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

www.joshulstimmerwerken.nl

FILM NEBRASKA IN DORPSHUIS DE SCHALLE

Op vrijdag 9 december wordt de film Nebraska in Dorpshuis De Schalle vertoond.
Een film met veel humor.
Een oude man, overtuigd dat hij het grote lot gewonnen heeft met een weinig
geloofwaardige trekking, probeert naar Nebraska te gaan om zijn winst op te halen. Zijn familie maakt zich
zorgen. Ze denken dat hij begint
te dementeren
en willen
hem in
een verzorgingstehuis
Maar
Opmaak
advertentie
2016
m.b.t.
Inloopcafé in plaatsen.
De Molen:
graag dezelf
één van zijn twee zonen besluitopmaak
om met hem
de reis per auto als
aan in
te 2015,
vatten om
het met
winnende
lot op te
en lettergrootte
maar
enigszins
gewijzigde te
halen, het winnende lot waar niemand enig geloof aan hecht. Tijdens de reis verwondt de oude man zich
tekstin een
PvdA
inIn De
Molen
en zijn ze verplicht om te stoppen
kleinadvertentie
dorpje in Nebraska.
dit dorpje
is de oude man geboren.
Gesteund door zijn zoon, vindt
de oude man herinneringen uit zijn jeugd terug.
---------------------------------------------------------------Aanvang: 20.00 uur. Entree: € 3,50. tekst PvdA advertentie in De Molen

----------------------------------------------------------------------

Inloopcafé
Inloopcafé
Inloopcafé

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

Openingstijden:
di. t/m vr. : 09.00 - 12.00 uur
13.30 - 16.30 uur
zaterdag
: 10.30 - 16.00 uur

Zaterdag 3 december van 10.30-12.00 uur
Zaterdag 2 januari van 10.30-12.00 uur
IedereenStads
welkom
in Stadscafé
Oasis!
Zaterdag
2isjanuari
van
10.30-12.00
uur
Café Oasis
Kerkplein
Stads Café Oasis Kerkplein

Deel met de raadsleden
watwelkom!
er speelt bij u of in
U bent van harte
VertelOok
ons wat
leeft Ombudsteam
bij u en bij u in de
uw buurt.
heterPvdA
is buurt.
aanwezig
U bent van harte welkom!
Vertel ons wat er leeft bij u en bij u in de buurt.

Alle tekst centreren
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DE MOLEN
www.kolderveen.nl

WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN

Moes / Speelman
0522-491224
Westerbeek / Tan-Koning 0521-361326

26/27 nov. Dokter Speelman
3/4 dec.
Dokter Westerbeek

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.
ELKENAIN BEWINDVOERING geeft rust aan mensen die door omstandigheden hun financiële zaken niet
meer zelf kunnen regelen. Kolderveen 26C - Nijeveen - T 0522 76 90 51 - Bezoek op afspraak.
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 SERVICEPUNT BIBLIOTHEEK NIJEVEEN
De Schalle, Nieuweweg 27 • dinsdag: 15.00-19.00 uur • donderdag 15.00 - 17.30 uur
Tel. 06 47 57 64 67 E-mail: info@bibliotheeknijeveen.nl
INEKE KNOL INDIVIDUEEL-, RELATIE- EN GEZINSTHERAPEUT, counsellor, docent, supervisor, (team)coach en trainer.
BIJ IK, Dorpsstraat 66, 7948 BT Nijeveen. 0522-259308 06-17067004. Tel.spreekuur: wo. en vr. 8.30-9.00 uur.

Dorpsstraat 149

Uw adres voor:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

7948 BP NIJEVEEN
Tel: 0522 492967

Hout zagen, snoeien en snipperen
Stobben frezen
Grondverzetwerkzaamheden
Aanleg en onderhoud van riolering
Oogstwerkzaamheden
Voederwinning
Slootonderhoud
Mestverwerking
Graslandvernieuwing
Uitgraven bouwkavels

of 06 53 961 998

Voor:
• Nieuwbouw
• Reparatie
• Onderhoud
• Alg- & mosbestrijding

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

• Aanbrengen schroefdakplaten

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

www.rietdekkersbedrijfrenebouwknegt.nl
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