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De volgende Molen verschijnt op 17 oktober 2017.
Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk
dinsdag 10 oktober 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 OUDEREN
In samenwerking met de activiteitencommissie van de Schalle bieden wij u opnieuw een film aan in de
Schalle. Dit zal zijn op 11 oktober 2017 om 13.30 uur.
Wij hebben gekozen voor de film CLOACA, een Nederlandstalige film welke bekroond is met het Gouden Kalf.
Vier oude studievrienden zijn door omstandigheden tijdelijk op elkaar teruggeworpen. Even herleeft hun
studietijd. Joep, ambitieus lid van de Tweede Kamer met uitzicht op een ministerspost, zit middenin een
huwelijkscrisis en duikt onder bij Pieter. Pieter, eens een bevlogen student kunstgeschiedenis, en nu al jaren
werkzaam als ambtenaar bij de gemeente, zit diep in de problemen. Tom, een net van coke afgekickte
topadvocaat, wil Pieter daarbij helpen. Dan komt de vierde vriend langs, Maarten. Hij staat vlak voor de
première van zijn nieuwe theaterstuk waarin Joeps 18-jarige dochter, met wie hij heimelijk een relatie heeft,
een rol speelt. De mannen besluiten uit solidariteitsgevoel elkaar uit de brand te helpen. Maar als blijkt
dat het wankele evenwicht dat zij elk in hun leven gevonden hebben daardoor bedreigd wordt, kiezen zij
voor hun eigen hachje. De oude vriendschap en hun vroegere verwachtingen blijken niet bestand tegen
de tand des tijds en hun eigen zelfzuchtige ambities.
Deze film is het zien waard dus kom allen.
Wij bieden deze middag aan voor € 5,=. Hierbij krijgt u in de pauze een kop koffie/thee aangeboden.

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

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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Marktslager

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

proef,
geniet &
beleef

Rookworst

3 stuks

649

Cordon bleu

3 stuks

649

500 gram h.o.h. gehakt
en 4 saucijzen
Gebraden gehaktballen
1,49 per stuk

Aktie van de week

Boterhamworst
Meppel

info@kisjes-slijterijen.nl

De Putstoel 2

kisjes-slijterijen.nl

649

4 voor

500

per pakje

100

www.slagerijrijkeboer.nl

MAAK JE STERK TEGEN MS
MS Collecteweek 20 t/m 25 november
Van 20 t/m 25 november organiseert het Nationaal MS Fonds de landelijke huis-aan-huiscollecte om geld
in te zamelen voor onderzoek naar de ziekte Multiple Sclerose.
Help MS-patiënten. Geef aan de collectant van het Nationaal MS Fonds. Iedere donatie –groot of klein–
is welkom! De collectant van het Nationaal MS Fonds is te herkennen aan de collectebus met het oranje
vlinderlogo.
Collectant gemist? Ga naar www.mscollecte.nl en doneer online om alsnog een donatie te doen. Het is ook
mogelijk om een donatie over te maken op giro 5057 (NL 92 INGB 000000 5057) of sms STOPMS naar 4333
en doneer eenmalig € 2.
Samen staan we sterker tegen MS! Aanmelden als collectant kan ook nog steeds! Meld je aan via de website
www.mscollecte.nl of bel met het Nationaal MS Fonds op (010) 591 98 39.
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Openingstijden:
di. t/m vr. : 10.00 - 16.00 uur
zaterdag
: 13.00 - 16.00 uur
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Ramona’s
Knippen
Dames
Heren

1300
1200

Gezamenlijk meer dan
75 jaar ervaring in uitvaarten.

Hairfashion
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
met en zonder
afspraak

WASSINK

Ook voor:

Bovenlip

Epileren

Hele gezicht

(Met touwtje)
Wenkbrauwen

800

0522-281878
DAG EN NACHT BEREIKBAAR

Uitvaartverzorging

--

300
1400

Wenkbrauwen
verven

-,

De uitvaartverzorger voor Meppel en omstreken

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

500

PLEINFEEST DE WEL EXTRA FEESTELIJK DOOR ONTHULLING NIEUW LOGO
Op de derde dinsdag van september vierden de kinderen van basisschool De
Wel uit Nijeveen feest. Ieder jaar wordt er aan het begin van het schooljaar een
pleinfeest georganiseerd en dit jaar had het een extra feestelijk tintje vanwege het nieuwe logo.
Dit jaar viel het pleinfeest samen met Prinsjesdag. De minister van Financiën opende dit jaar het pleinfeest.
Hij heette de koninklijke familie, met Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima, van harte welkom
op De Wel en nodigde ze uit om over de rode loper te lopen. Nadat de vlag werd gehesen, werd het
Wilhelmus gezongen. Daarna werd het nieuwe logo officieel onthuld. Hierbij vervulden Sifra, de jongste
leerling, en Evita, de oudste leerling van de school, een belangrijke rol. Na dit officiële moment was het
tijd om spelletjes te gaan doen. De kinderen van groep 8 namen de leiding over de groepjes en groot en
klein vermaakten zich prima met elkaar. De tweede helft van de ochtend werd er geknutseld. De mooie
hoeden die werden gemaakt, mochten aan het eind van de ochtend geshowd worden op de rode loper.
De dag werd extra feestelijk door de heerlijke taart (met het nieuwe logo!), de lekkere lunch en het ijsje;
verzorgd door de activiteitencommissie.
Het nieuwe logo vervangt het blauwe logo dat jarenlang de school kenmerkte.
In het nieuwe kleurrijke logo zijn de druppels van De Wel (de bron) nog steeds
zichtbaar. Het logo verwijst naar het christelijke karakter van de school. Ook verwijzen de druppels en de naam van de school naar een waterstroom die stabiel
en oneindig is; een steeds maar doorgaande lijn.
Het nieuwe logo past in een tijd waarin onderwijs verandert en aangepast wordt
aan de huidige maatschappij. De Wel wil een school zijn waar kinderen zich
prettig voelen en geïnspireerd worden om zich te kunnen ontwikkelen. Vanaf
januari 2018 wordt er ook gestart met kinderopvang. Het gebouw is de afgelopen
maanden verbouwd, zodat ook de allerkleinsten kunnen worden opgevangen
in Kindcentrum De Wel 0-12 jaar.
De Wel, christelijke basisschool, een inspirerende bron van leren
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Nijverheidsweg 10
7948 NE Nijeveen

T 0522 49 26 80
F 0522 49 26 74

info@kroesnijeveen.nl
www.kroesnijeveen.nl

Collecteweek Brandwonden Stichting: 8 t/m 14 oktober

GEEF OM EEN LITTEKENVRIJE TOEKOMST  

In de week van 8 tot en met 14 oktober houdt de Nederlandse Brandwonden Stichting de nationale collecteweek.
De Brandwonden Stichting helpt mensen met brandwonden. Kort na een ongeval, maar ook later in de
dagelijkse strijd tegen de littekens. We financieren wetenschappelijk onderzoek, ondersteunen artsen en
advertentieverplegend
2016 m.b.t.
Inloopcafé
in De Molen:
graag dezelfde
personeel,
zetten campagnes
in om brandwonden
te voorkomen en helpen slachtoffers sterker
en weerbaarder
te worden.
Brandwonden
ontvangt
geen overheidssubsidie en is grotendeels
en lettergrootte
als in 2015,
maarDemet
enigszinsStichting
gewijzigde
tekst.
afhankelijk
de Molen
inkomsten uit de collecte.
dA advertentie
invan
De
Meer informatie over projecten van de organisatie, het voorkomen van brandwonden en voorlichtingen,
-------------------------------------------------------------vindt u op www.brandwondenstichting.nl.
  
kst PvdA advertentie
in De Molen
Rinette Bron, collecte organisator voor Nijeveen
--------------------------------------------------------------------

Inloopcafé
Inloopcafé
Inloopcafé
Tel. 06 543 720 73

U bent van harte
welkom!
Deel met de raadsleden
wat er
speelt bij u of in uw
Vertel
onshet
watPvdA
er leeft
bij u en bij u inisdeaanwezig
buurt.
buurt.
Ook
Ombudsteam
.
U bent van harte welkom!

Medisch pedicure

Vertel ons wat er leeft bij u en bij u in de buurt.

tekst centreren
ertype: Verdana
tste 2 regels cursief

entreren

Ook voor volledige voetverzorging bij u thuis!

Zaterdag
7 2oktober
van10.30-12.00
10.30-12.00
Zaterdag
januari van
uur uur
Zaterdag
2
januari
van
10.30-12.00
uur
Iedereen
is
welkom
in
Stadscafé
Oasis!
Stads Café Oasis Kerkplein
Stads Café Oasis Kerkplein
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Agenda
3 okt.
4 okt.
5 okt.
6 okt.
6 okt.
6 okt.
6 okt.
7 okt.

De Molen nr. 18
Workshop Nijeveen Buitengewoon op glas - De Schalle - 20.00 uur
Open Dag Hennie Katers, inschrijven creatieve workshops - KBB 55 - 14.00-21.00 uur
Open Dag Hennie Katers, inschrijven creatieve workshops - KBB 55 - 10.00-17.00 uur
Dag van de Ouderen - De Plataan, Meppel - 13.30-17.00 uur
Afhalen toegangskaarten Ontbijt De Schalle - 17.00-19.00 uur
Koopavond Kinderkleding- en speelgoedbeurs - De Veldkei, Havelte - 20.00-21.30 uur
Kinderkleding- en speelgoedbeurs - De Veldkei, Havelte - 9.00-10.00 uur

7 okt.
7 okt.

DOS’46 1 - PKC/SWKGroep 1 - Sportpark Tussenboerslanden - 19.00 uur
Bingo Supportersvereniging SVN'69 - 20.00 uur

7 okt.	Atelier Hillie Knol: open atelier met mogelijkheid om te schilderen - J. Nijmeijerlaan 8, Nijeveen - Info
www.HillieKnol.nl - 11.00-17.00 uur
8 okt.

11 okt.
11 okt.
11 okt.
11 okt.
12 okt.
17 okt.
18 okt.
18 okt.
19 okt.

Atelier Hillie Knol: open dag - J. Nijmeijerlaan 8, Nijeveen - Info www.HillieKnol.nl - 11.00-17.00 uur
Filmmiddag; Stichting Welzijn voor Ouderen - De Schalle - 13.30 uur
Diabetescafé - Plataan Meppel - 19.30 uur
Passage; spreker Jan Klein, onderwerp Belevenissen op de grote vaart - De Schalle - 19.45 uur
Klaverjassen en Jokeren Supportersvereniging SVN'69, inleg € 3,50 - 20.00 uur
Informatieavond: Postcoderegeling project 2025 - Nijeveen Energie Neutraal - De Schalle - 20.00 uur
De Molen nr. 19
High Tea; Stichting Welzijn voor Ouderen - vertrek 13.30 uur vanaf De Schalle
Informatieavond project The Holy Land Institute for the Deaf - Geref. kerk - 20.00 uur
Vrouwen van Nu, Eendagsbestuur - De Schalle - 20.00 uur

Elke dinsdag
		
Elke 1e en 3e dinsdag
Elke woensdag
Elke woensdag,
behalve 1e wo v.d. mnd.
Elke vrijdag

Koersbal - De Schalle - 13.30 uur
Klaverjassen en jokeren, georganiseerd door Welzijn Ouderen - biljartzaal De Schalle
Inloop tablethulp in de Schalle tussen 15.00 uur en 16.30 uur.
55+gymnastiek - Dorpshuis De Schalle - 10.30-11.15 uur
Zingen met Crescendo - 19.30 uur
wordt er door Tonegido gezongen in het gebouwtje bij de kerk in Nijeveen - 13.30 uur

De vaste activiteiten van Stichting Welzijn Ouderen vinden plaats van september t/m april.
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Privé Compleet! Verzekeren nieuwe stijl
Het ideale verzekeringspakket waarin 18 verschillende schadeverzekeringen
kunnen worden samengevoegd. Met de unieke 'beste voorwaardengarantie'.
Pakketkorting oplopend tot 12% en altijd voldoende verzekerd
tegen een scherpe prijs. Kom en vergelijk het met uw huidige verzekeringen.
Kwaliteit en voordeel zit soms dichterbij dan u denkt!

Nijverheidsweg 15 7948 NE Nijeveen Tel. 0522-490094 www.faberadviseurs.nl verzekeringen@faberadviseurs.nl

Atelier
Knol
Atelier Hillie
Hillie Knol

Autobedrijf Matter Meppel
uw Renault- en Dacia dealer
voor
Meppel, Steenwijk, Staphorst e.o.

Aquarel Acryl
Aquarel
AcrylOlie
Olie
Pastel en
Pastel
enteken
teken
cursussen
cursussen
Start in week 39
Voor in
informatie
Start
week 39
Tel:
0522
492281
Voor informatie
E: hilliek@hccnet.nl
Tel:
0522 492281
www.hillieknol.nl

Tot ziens in onze showroom!

E: hilliek@hccnet.nl
www.hillieknol.nl

RENAULT
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Autobedrijf Matter Meppel BV
Blankenstein 500 7943 PA MEPPEL
Tel: 0522 - 253 292
mattermeppel.nl
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2025 – Nijeveen Energie Neutraal

UPDATE ACTIES 2025 – NIJEVEEN ENERGIE NEUTRAAL

Update acties 2025 – Nijeveen Energie Neutraal

Zonnepanelenactie Fase III gestart – NEN-korting bekend gemaakt
14 september heeft de kick-off van de collectieve inkoopactie voor zonnepanelen plaatsgevonden in dorpshuis ‘De Schalle’. Een goed bezochte avond die werd ingeleid door Hylco de Boer die, namens de werkgroep
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bekend
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Er zijn in totaal acht leveranciers benaderd met de vraag of ze bereid waren een aanbieding te maken voor
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verzoek worden geverifieerd door NEN 2025.
12 oktober 2017 – Informatiebijeenkomst Postcoderoos
Er hebben maar liefst 25 dorpsgenoten aangegeven belangstelling te hebben voor de Postcoderoosregeling.
Ook hebben zich meerdere eigenaren van een groot dak gemeld. Realisatie van een postcoderoosproject
lijkt dus haalbaar. Op dit moment wordt er samen met de Natuur en Milieufederatie Drenthe gewerkt aan
een plan van aanpak. Donderdagavond 12 oktober wordt er een bijeenkomst georganiseerd voor iedereen die belangstelling heeft voor de Postcoderoosregeling. Het streven is om op dat moment het plan van
aanpak, inclusief tijdsplanning, voor de oprichting van een postcoderooscoöperatie te presenteren. Noteer
alvast deze datum in uw agenda!
Alsnog belangstelling?
Voor beide initiatieven geldt dat er nog steeds een belangstellings-registratieformulier kan worden ingevuld. Dit kan via www.samenenergieneutraal.nl/nijeveen/
Met een energieke groet, Werkgroep 2025 – Nijeveen Energie Neutraal
Harry van Dijk, Hylco de Boer, Klaas Brand, Klaas Jan Bakker, Arnold Mulder, Harmien Nijkamp, Jan van
Gijssel, Tako de Vries, Kees Post, Piet de Graaf en Tineke Knorren
www.samenergieneutraal.nl/nijeveen

2025 – Nijeveen Energie Neutraal
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GOEDEMORGEN! WIE ONTBIJT ER MET ONS MEE?
Op 10 november bestaat dorpshuis de Schalle 50 jaar! Dit gaan we
zaterdag 11 november uitgebreid vieren!
We beginnen met een heerlijk ontbijtbuffet, waarvoor, middels dit
schrijven alle dorpsbewoners worden uitgenodigd. Om zoveel mogelijk
mensen de gelegenheid te geven om te komen ontbijten worden er
twee sessies gehouden: van 8.30 tot 10.00 uur en van 10.30 tot 12.00
uur. Voor de kinderen wordt er een speciaal kinderontbijt gemaakt en
zullen medewerkers van de bibliotheek de kinderen voorlezen.
De gratis toegangskaarten voor het ontbijt kunnen op vrijdag 6 of 20 oktober van 17.00 tot 19.00 uur
afgehaald worden in de Schalle. Vol = Vol!
Mocht u niet kunnen komen ontbijten, kom dan zeker ’s middags en/of ’s avonds naar de Schalle! Er zijn ’s
middags tal van activiteiten waaronder schaatsen op onze schaatsbaan! ’s Avonds maken we er een gezellige avond van, met een hapje, drankje, muziek en toneel.
We hopen jullie allemaal te zien op 11 november!
Het bestuur van dorpshuis de Schalle

VROUWEN VAN NU LEDENAVOND DONDERDAG 21 SEPTEMBER 2017
Mevr. Mien Westerdiep uit Westerbroek vertelde over de herkomst en het gebruik van poëziealbums of in
de volksmond “poesiealbums”. Deze 80-jarige kwieke dame heeft tot haar 65ste gewerkt op het gemeentehuis in Hoogezand-Sappemeer, bij Radio TV Noord en presenteerde op modeshows.
De oorsprong van het poëziealbum ligt in het “album amicorum”, dat al zo’n 500 jaar bestaat en alleen
door mannen werd gebruikt. Vanaf ongeveer 1880 kennen we dan de poesiealbums. Veel versjes zijn
door de schrijver zelf bedacht en op eenvoudige rijm gezet. Ook wordt er veel gekopieerd uit boekjes van
moeders of zusjes. Veel gedichten gaan over vriendschap en vergeet-mij-niet. Bij katholieke meisjes komt
de naam Maria veel voor en bij christelijke meisjes God en Jezus. De eerste bladzijde is voor de eigenaar,
daarna vader en moeder, dan zusjes en broertjes, dan de grootouders, ooms en tantes en daarna vriendjes
en vriendinnetjes. Je moest netjes schrijven en er werden lijntjes getrokken met potlood of een blad met
voorgedrukte lijntjes tussen de bladzij gelegd. Het geheel werd verfraaid met mooie plaatjes en een mooie
spreuk, zoals “de datum ben ik vergeten, want de muizen hebben de kalender opgegeten”.
Mevr. Westerdiep heeft een verzameling van 120 albums uit erfenissen en van rommelmarkten.
Tegenwoordig hebben kinderen geen poesiealbum meer, maar gebruiken ze vriendenboekjes, waarin
voorgedrukte vragen staan, die beantwoord moeten worden.

VRIJWILLIGERS IN NIJEVEEN HALEN € 1160,- OP VOOR ONDERZOEK NAAR SPIERZIEKTEN
Van 10 tot en met 16 september is er door vrijwilligers van het Prinses Beatrix Spierfonds gecollecteerd.
Samen hebben zij een prachtige opbrengst van € 1160,- opgehaald voor wetenschappelijk onderzoek naar
spierziekten. “De inzet van onze vrijwilligers is onmisbaar. De collectanten en donateurs maken mede mogelijk dat het fonds in het komende jaar meer onderzoek naar spierziekten kan financieren”, aldus Joanna
van Drongelen, hoofd collecte- & vrijwilligersorganisatie Prinses Beatrix Spierfonds.
Heeft u de collectant gemist, maar wilt u toch nog een bijdrage overmaken? Doneren kan ook via de online
collectebus van het fonds. Ga naar www.prinsesbeatrixspierfonds.nl/collectebus en doneer een bedrag naar
keuze voor wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten.

Schoonheidsinstituut
Schoonheidsinstituut
Acne
behandelingen
Acne behandelingen
Massages
Massages
Zonnestudio
Zonnestudio

• Timmerwerk
• Nieuwbouw - Verbouw
• Onderhoudswerk - Renovatie
• Verkoop van bouwmaterialen

Schuurmansweg 6
7948 NM Nijeveen
Tel. 0522 - 49 13 54
Mob. 06 - 54 39 35 06

IPL ontharing
IPL ontharing
Elektrisch
ontharen
Elektrisch
ontharen
Huidverbetering
Huidverbetering
Bijouterie

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

w w w. p i e t b o u w k n e g t . n l
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Bijouterie

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

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

08:18

W&W

Pagina 2

Creëer,
profiteer
en geniet!

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

info@andrehopman.nl
06 54 32 64 05

Energieweg 3, Nijeveen
www.andrehopman.nl

Tijdelijk met maximaal voordeel!
De nieuwe Toyota C-HR, dat is hybride rijden op zijn mooist. In deze 5-deurs SUV coupé rijdt u elektrisch zonder stekker. Met volop ruimte en een uitrusting
om van te dromen. En u proﬁteert zowel zakelijk als privé maximaal! Van een lage vanafprijs van € 25.295,- tot een uiterst scherp leasetarief. Wilt u nóg
meer luxe? Kies dan voor de exclusieve Black Edition, tijdelijk met € 1.690,- voordeel. Kortom, nú is het moment om te handelen! Kom bij ons langs voor
een proefrit of kijk op vanderlinde-meppel.nl.

Gemiddeld brandstofverbruik 3,8 L /100km (26,3 km/L) tot 6,3 L 100 km (15,9 km/L) , CO₂ 86-144 gr/km.
*Afgebeeld Toyota C-HR. 1.8 Hybrid Bi-Tone rijklaar vanaf € 34.495,- Wijzigingen voorbehouden. Importeur: Louwman & Parqui B.V. Meer info: bel gratis 0800-0369 of ga naar www.toyota.nl

Van der Linde Meppel
Blankenstein 290, 0522-491258
www.vanderlinde-meppel.nl

2376_TO_adv_C-HR white_LindeMeppel_173x123.indd 1
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IJS- EN SKEELERCLUB NIJEVEEN ZET WEER EEN STAP VOORUIT
Donderdag 21 september om 19.00 uur was het moment dat de tijdwaarneming (tijdregistratie- en videowaarnemingssysteem) op de skeelerbaan van de skeelerclub Nijeveen feestelijk in gebruik werd genomen.
Het was een grote wens van de skeelerclub Nijeveen om een tijdwaarneming aan te kunnen schaffen om
te kunnen gebruiken tijdens inline-skate wedstrijden en trainingen. Dit om de wedstrijden en trainingen
nog leuker en spannender te maken.
Afgelopen winterseizoen heeft de club meegedaan aan de Grote Clubactie en vele actieve clubrijders hebben zo veel mogelijk loten verkocht. Een substantieel gedeelte van de kosten van de tijdwaarneming is
hiermee betaald en met een ander substantieel gedeelte zijn de kosten gedekt door de bijdrage uit het
Rabobankfonds.
Clubrijders in de verschillende categorieën pupillen,
kadetten en junioren hebben als test een one-lap op
de skeelerbaan gereden en hun eerste tijd met de splinternieuwe tijdwaarneming neergezet. Dit is de tijd die
ze een volgende keer kunnen verbeteren.
Dankzij alle lotenverkopers, lotenkopers van de Grote
Clubactie, bijdrage van sponsoren en de bijdrage uit
het Rabobankfonds heeft de skeelerclub Nijeveen weer
een stap vooruit kunnen zetten.
Met vriendelijke groet, Inge Huizenga
IJs- en skeelerclub Nijeveen

Clubrijder zet eerste tijd neer met splinternieuwe
tijdwaarneming in one-lap.

DAG VAN DE OUDEREN
Op vrijdag 6 oktober 2017 van 13.30 tot 17.00 uur vindt in Cultureel Centrum ‘De Plataan’, Vledderstraat 3
in Meppel de Dag van de Ouderen plaats. Het thema is: “eenzaamheid en omzien naar elkaar”.
Programma;
Vanaf 13.30 bent u welkom; de koffie en thee staan dan al klaar; het officiële programma start om 14.00 uur.
Voor de pauze zal Ton Henzen met ons het thema van deze dag behandelen op de hem bekende boeiende
wijze. Daarbij wordt hij gesteund door een panel van bekende Meppelers.
Na de pauze kunt u meedoen aan de oudhollandse quiz die door Joshi van Veen geleid zal worden; daarbij
zijn leuke prijsjes te winnen.
Tijdens de pauze en ook na afloop van het officiële programma is er volop gelegenheid om een bezoek
te brengen aan een aantal stands van organisaties die zich bezighouden met activiteiten voor senioren.
Natuurlijk zorgen wij voor een hapje & drankje en de sfeer wordt verhoogd met gezellige live-muziek door
Geert Jan Brader.
Alle 55-plussers uit Meppel e.o. zijn van harte welkom, wij hopen weer velen van u te mogen begroeten.
Toegang gratis inclusief koffie/thee en in de pauze een drankje met een hapje.

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
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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.

Facials
Manicure
Pedicure
Massage
Visagie
Laserontharing
Waxen

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

Harsen

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.

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

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

Icare in Nijeveen

www.joshulstimmerwerken.nl

Van Beek
Schilderwerken

Als u ons nodig heeft, zijn we er

Voor al uw schilderwerk
Ons bedrijf kenmerkt zich door
haar goede prijs-kwaliteitverhouding
en staat garant voor
een uitstekende service!
Hiervoor kunt u bij ons terecht:
• verpleging en verzorging
• specialistische thuisverpleging
• verpleging en verzorging bij dementie
• advies over wonen, zorg en welzijn
• palliatieve zorg
• thuisbegeleiding
• personenalarmering
• nachtzorg
• thuisleen van hulpmiddelen en
verpleegartikelen

Klaas van Beek
Scheerweide 35
7948 NX Nijeveen

Voor meer informatie kunt
u bellen met wijkteam
Haveltermade/Nijeveen:
(0522) 27 96 85 (7- 23 uur).

Tel. 06-16511943
Tel. 0522-750545

Of mail naar:
wijkverplegingmeppel@icare.nl

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

Uit liefde voor mensen,
dat is Icare.
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www.kolderveen.nl

WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN
7/8 okt.		
14/15 okt.

Dienstdoende huisarts: 0522 - 49 12 24

Dokter Tan-Koning
Dokter Lucas

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, 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 SERVICEPUNT BIBLIOTHEEK NIJEVEEN
De Schalle, Nieuweweg 27 • dinsdag: 15.00-18.00 uur • donderdag 15.00 - 18.00 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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