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De volgende Molen verschijnt op 14 november 2017.
Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk
dinsdag 7 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

PROGRAMMA JUBILEUMWEEKEND DE SCHALLE
Zoals inmiddels wel bekend viert de Schalle dit jaar op 10 en 11 november haar 50-jarig bestaan.
We beginnen op 10 november om 19.45 uur met een avond voor genodigden met muziek van Crescendo
en Euphonia, toneel van Da Costa en een stuk geschiedenis door de Historische vereniging.
Op zaterdag 11 november gaan de deuren om 8.30 uur open voor een ontbijt voor alle dorpsbewoners.
Als je nog aan wilt schuiven, kun je dit doorgeven in de Schalle. De kinderen worden, tijdens het eten van
een lekker ontbijtje, voorgelezen door medewerkers van de Bibliotheek. Ook komt Musetta het ontbijt
opvrolijken!
’s Middags vanaf 13.00 uur zijn er tal van activiteiten. Er is een doorlopende film over de geschiedenis van
de Schalle en er is mogelijkheid om lekker te komen schaatsen. De Dorpsvereniging, Stichting Welzijn Ouderen en de Bibliotheek zijn ook aanwezig met leuke activiteiten.
Om 18.30 uur start de Sint Maarten optocht vanuit de Schalle.
’s Avonds vanaf 20.30 uur sluiten we af met een gezellige feestavond. Muziek van het popkoor en Bruun
Brood en toneel van Da Costa.
TOT 11 NOVEMBER IN DE SCHALLE!

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 8 november 2017 om 13.30 uur.
Dit keer is de toegang gratis en kunt u bovendien genieten van een kop koffie of thee welke u aangeboden
wordt door de STICHTING WELZIJN OUDEREN NIJEVEEN.
Deze middag wordt de film EVITA aan u vertoond.
Het korte maar dynamische leven van Eva Peron staat in de film centraal. Evita werkte zich als vrouw van
president Juan Peron vanuit een arm bestaan op tot een van de rijkste, geliefdste en machtigste vrouwen
in de wereld. Met haar intelligentie en charme betoverde ze gedurende 7 jaar een land met 18 miljoen
inwoners. In 1952 stierf zij, 33 jaar oud.
De cynische Che levert commentaar op deze raadselachtige en populaire vrouw die de geschiedenis van
haar land veranderde door gewoonweg te beslissen dat niemand in armoede hoefde te leven.
De rol van Evita wordt gespeeld door Madonna en die van Che door Antonio Banderas.
Muziek is van Andrew Lloyd Webber en Tim Rice.
Deze film is het zien waard; dus kom allen.

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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HEIDE- EN BOSTRAINING HARDLOPEN VOLWASSENEN IN HAVELTE. MEEDOEN?
Eens even wat anders als de rondjes of blokjes hardlopen op de donderdagavond.
We gaan een hardlooptraining doen in het bos, op de hei, lekker een uur bezig
zijn met allerlei loopvormen.... gecoached door Johan ten Kate.
Op zaterdag 11 november aanvang 10.00 uur zal er een heide- en bostraining
hardlopen in Havelte zijn. De Havelterberg speelt een grote rol bij de hardlooptraining.
Verzamelen voor 10.00 uur op de parkeerplaats van: Vlinderparadijs “Papiliorama”, Van Helomaweg 14, 7971 PX Havelte en na afloop misschien nog wat
drinken in het theehuis. Dat wordt superleuk!
Ben je geen lid, maar wil jij ook eens vrijblijvend meedoen om te zien of het
wat voor je is? Deze zaterdagochtendtraining in Havelte is misschien een aanleiding om eens mee te doen.
Meld je aan voor 2x gratis meedoen met een hardlooptraining. De training is elke donderdagavond bij de
skeelerbaan in Nijeveen en begint om 19.30 uur en duurt een uur.
Voor meer informatie, stuur een mailtje aan: wintertraining@skeelerbaannijeveen.nl of bezoek de website:
www.skeelerbaannijeveen.nl.

GROTE INZAMELACTIE VOOR DE VOEDSELBANK
Vijftien jaar geleden werd in Nederland de eerste voedselbank geopend. Dat deed veel stof opwaaien. Het
leidde tot ongeloof en verontwaardigde reacties van burgers en politici. Hoe kan het dat in een welvarend
land als Nederland mensen voor hun voedsel afhankelijk zijn van voedselbanken? Anno 2017 zijn voedselbanken niet meer weg te denken uit Nederland. In totaal zetten ruim tienduizend vrijwilligers zich in bij
de voedselbanken. Zij voorzien wekelijks meer dan 90.000 mensen van voedsel.
Ook de Voedselbank Meppel heeft heel veel spullen nodig. Daarom houden de gezamenlijke kerken in de
week van Dankdag een speciale, extra inzamelactie. Deel en doe je mee?
In de drie kerken en/of het jeugdgebouw staan kratten om spullen in te leveren
1 november
Dankdag in de Hervormde Kerk Kolderveen
1 november
19.00-21.00 uur inleveren spullen bij de familie Van Gasteren – Griftestuk 13
5 november
extra aandacht in de drie kerken over DELEN
5 november
opening permanent inzamelpunt in de Geref. Kerk
8 november
excursie naar de Voedselbank Meppel – 19.15 uur verzamelen bij de Geref. Kerk
Ga je mee op excursie naar de Voedselbank Meppel? Iedereen is van harte welkom!
Meld je aan bij Wolly Brand wbrand@live.nl - Geertje de Boer deboery@kpnmail.nl of Tineke Knorren tineke.
knorren@gmail.com.

GROEP 8 VAN DE WEL PLANT BOMEN BIJ A32
De stichting Boomfeestdag bestaat dit jaar 60 jaar en dat was voor Rijkswaterstaat een goede
reden om een cadeau aan te bieden. Samen met Staatsbosbeheer regelden zij 7 boomcirkels
die dit jaar op verschillende plaatsen in Nederland worden geplant, waaronder in Meppel.
Groep 8 van De Wel werd door de gemeente Meppel uitgenodigd om
hierbij te helpen. Wethouder Gert Stam en de regiodirecteuren van Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat waren ook aanwezig. Samen werden er 12
zomereiken geplant. Ze staan naast afrit 4 van de A32 bij de Pijlerbrug.
Bij de laatste eik die werd geplant, zit een koker in de grond met ‘wensen
voor de toekomst’. De kinderen zijn super trots op ‘hun’ bomen. Iedereen
die er langs rijdt, kan genieten van deze mooie nieuwe boomcirkel.
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Oranjevereniging Nijeveen
Jaarlijkse ledenvergadering

Donderdag 9 november 2017
Dorpshuis De Schalle Aanvang 20.00 uur
Agenda:
1. Opening door voorzitter Bert Lucas
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen
4. Jaarverslag 2017
5. Verslag penningmeester
6. Verslag kascommissie
7. Benoeming kascommissie
8. Bestuurssamenstelling
Bert Lucas
aftredend en niet herkiesbaar
Hans Alting
herkiesbaar
Menno van Dijk herkiesbaar
	Het bestuur is voornemens het aantal
bestuursleden terug te brengen op het oude niveau
van 11 leden. Afgelopen jaar hebben we met 9
bestuursleden gewerkt.
	De volgende nieuwe bestuursleden stellen we voor:
Pascal Katoele
Monique Schiphorst
	Johan Huisman (voorgaande molen stond nog
vacant, inmiddels ingevuld)
9. Koningsdag 2018
10. Feestweek 2018
11. Rondvraag
12. Sluiting

Facials
Manicure
Pedicure
Massage
Visagie
Laserontharing
Waxen
Harsen
Salon99 Skin Care
T 0522 853809
Woldstraat 40 info@salon99.nl
7941 LK Meppel www.salon99.nl

WIST U DAT……
…. er 11 november tijdens de festiviteiten in De Schalle door de bibliotheek de volgende activiteiten worden georganiseerd:          
… tijdens de ontbijten voorgelezen wordt voor de kinderen          
… er een verkoop is van tweedehands boeken          
… er een prijsvraag is          
… U ’s middags een proefabonnement kunt afsluiten           
… U vanaf 15.00 uur uitleg kunt krijgen over het gebruik van een e-reader
Wij zien U graag op 11 november!
Servicepunt Bibliotheek Nijeveen

We hebben geen woorden genoeg om onze
dankbaarheid uit te drukken voor al de lieve
reacties tijdens het ziekzijn en na het overlijden
van onze

Marie-Anne

Het deed en doet ons goed.
Noordeinde 20
7941 AT Meppel
06 - 132 641 52
info@wenne-merkkleding.nl

Namens Jeane van der Veen-Nipperus
Barbera Kroes-van der Veen
Bert Kroes
Mathijs, Martine en Jorrit
Nijeveen

Openingstijden:
di. t/m vr. : 10.00 - 16.00 uur
zaterdag
: 13.00 - 16.00 uur
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VERHUISD
Langs deze weg wil ik laten weten dat we inmiddels verhuisd zijn naar Havelte!
Ons nieuwe adres is Patrijsweg 9, 7971 DM Havelte, 0521 857003
We hebben een fijne tijd in Nijeveen gehad en wil ook alle cliënten, hartelijk bedanken voor het vertrouwen de afgelopen 10 jaren!
Hartelijke groeten
Balans Natuurgeneeskunde/Ada Beenen en Harrie Hebers

ELINE EN JARNE WINNEN IN HENGELO
Op de eerste zondag van de herfstvakantie deden Eline en Jarne mee
aan het Gerrit Bos open Jeugdtoernooi te Hengelo. In het enkelspel van
de categorie U17 werden zowel Eline als Jarne poulewinnaar en dat
betekende dat ze in de finale mochten strijden om de eerste of tweede
plaats. Eline raakte helaas geblesseerd in de finale en moest aan het
begin van de tweede game opgeven. Zij mocht de tweede prijs mee
naar huis nemen. Jarne won de finale in een zeer spannende driesetter
en won dus de eerste prijs. Een mooi begin van het toernooiseizoen.
Bij de senioren hebben we
een team dat meespeelt in
de DUC (dorpenuitwisselings competitie).

Het andere seniorenteam
speelt in de regionale competitie. Ze zijn goed van
start gegaan en staan momenteel op een 2e plaats.
De spelers zijn: Marlous
Smit, Annie Stam, Richard
Take, Ruud Polmans en
Milco Winters.

Op de foto: Boven Christiaan
Bouwknegt en Erwin Oosterkamp. Onder v.l.n.r. Yvette Robat,
Melanie Vos en Nadine Muntz.
Op de foto ontbreken Bas Brouwer en Fred Damen.

‘FERBINING’ OP 4 NOVEMBER 2017 IN NIJEVEEN
Het Friese kabaretgezelschap Noordenbos en Ko verbindt op zaterdag 4 november om 20.00 uur de thema’s
van het leven in een programma van zang en verhaal, in dorpshuis De Schalle in Nijeveen.
De avond met Friestalig kabaret wordt georganiseerd door de Friese vereniging “Waling Dykstra”. De
vereniging organiseert bijeenkomsten waarbij Friezen uit Meppel en omgeving elkaar kunnen ontmoeten
en in hun eigen taal met elkaar kunnen spreken.
Noordenbos en Ko bezorgt al sinds 1979 op lichtvoetige wijze het publiek een gezellige vrolijke avond. Een
veegje ernst, een stipje spot, wat spetters om te lachen. Deze professionele amateurs laten op verrassende
wijze hun licht schijnen op de thema’s van het leven. Als ze niet buitenshuis zijn, verkleed als kikkers in
een korenveld…..
Na programma’s, variërend van “Kleurbekenne” tot “De groetnis út Ferwerderadiel” verwondert Noordenbos en Ko met het programma “De Ferbining” zich over de verbindingen tussen de mensen onderling.
Verbinding kan er zijn op allerlei manieren. Bruggen verbinden oevers. Vliegtuigen, bussen en boten verbinden ons met dorpen, steden en landen. Liefde, muziek, kunst, taal, sport, dieren, allemaal kunnen ze
verbinden. Noordenbos en Ko verbindt liedjes en praatjes aan elkaar en hoopt ook op een goede verbinding
met het publiek.
Leden betalen € 5,00 voor deze Friese avond van louter lachen, inclusief drie consumpties. Niet-leden betalen
€ 15,00. Voor belangstellenden die minder goed ter been zijn, regelt de vereniging vervoer.

COLLECTE NEDERLANDSE BRANDWONDEN STICHTING GROOT SUCCES
In de week van 8 tot en met 14 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 € 895,95 opgehaald. De opbrengsten van de collecte stelt de
Brandwonden Stichting in staat om haar werk voor mensen met brandwonden voort te zetten.
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
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BEDRIJVENDAG MEPPEL/NIJEVEEN

Bezoek op 4 november de
bedrijven in Nijeveen
● Faber Adviseurs

● Atelier PIBA

Nijverheidsweg 15
7948 NE Nijeveen
● Bijker Mechanisatie

Nijverheidsweg 15
7948 NE Nijeveen

● Spoor Mediation

Nijverheidsweg 15
7948 NE Nijeveen

● H. Faber

Installatietechniek
Kolderveen 49
7948 NH Nijeveen

Nijeveen
Nijverheidsweg 7
7948 NE Nijeveen
● Boersma

Stukadoorswerken
Nijverheidsweg 19
7948 NE Nijeveen

● Ga creatief met Tineke

Nijverheidsweg 15
7948 NE Nijeveen
● Kindercoach Susanne

De ondernemers uit Nijeveen
wensen u een informatieve dag!

Nijverheidsweg 15
7948 NE Nijeveen

De Open Bedrijven Dag is mede mogelijk gemaakt door:
Gemeente

Speciale aandacht
voor Techniek
Tijdens de Open Bedrijven Dag wordt
speciaal aandacht besteed aan techniek.
Zo kunnen kinderen in de ontdek-truck
van de Rijks Universiteit Groningen
zelf een eigen mini-energie-opwekker
bouwen.
De ontdek-truc staat dit jaar aan de
Nijverheidsweg 17 7948 NE Nijeveen.
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ZANGDIENST NIJEVEEN ZONDAG 12 NOVEMBER
Hierbij willen wij u melden dat er weer een mooie zangdienst
zal worden gehouden in de Geformeerde Kerk te Nijeveen op
zondag 12 november. Een heerlijke luister- en meezingdienst
met medewerking van het bekende Gospel koor; Living Water
uit Genemuiden dat nu al haar vijfde CD heeft uitgebracht.
Wij beginnen om 19.00 uur, de entree is gratis. Aan de uitgang
is er een schaalcollecte.
Wij hopen ook u daar te mogen ontmoeten.
De zangdienstcommissie Nijeveen-Kolderveen  

Collecte voor kinderen met een handicap

NSGK ZOEKT VRIJWILLIGERS IN NIJEVEEN
NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind) houdt van 13 tot en met 18 november 2017
haar landelijke collecte. Duizenden vrijwilligers gaan dan op pad om geld in te zamelen voor kinderen met
een handicap. De stichting zoekt nog helpende handen in Nijeveen.
Al meer dan 65 jaar steunt NSGK met de opbrengst van de collecte onder andere speciale vakanties, aangepaste speelplaatsen en kleinschalige woonvormen. Zodat kinderen en jongeren met een handicap volwaardig
kunnen leven. Helpt u mee? Het kost maar een paar uur van uw tijd. Voor aanmelding of informatie kunt
u contact opnemen met Roelie Rozema-Hein, Regiocoördinator Collecte Groningen / Drenthe, Tel: 06 – 52
59 87 62, e-mail: rrozema@nsgk.nl
Zie ook www.nsgk.nl.

Nijverheidsweg 10
7948 NE Nijeveen
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T 0522 49 26 80
F 0522 49 26 74

info@kroesnijeveen.nl
www.kroesnijeveen.nl

DE MOLEN
10321 - Kalenderkaart

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

Laat ook uw zonnepanelen
goed en betrouwbaar
schoonmaken

Uw specialist in houtbewerkingen

07-03-2008
08:18

W&W

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.

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

Wij beschikken over een eigen werkplaats waar kozijnen,
ramen en deuren op maat gemaakt worden.
Dit kan naar wens behandeld worden in onze spuiterij.
Wat kunnen wij voor u verzorgen:
l Kozijnen, ramen en deuren l Alle voorkomende houtwerking in de
bouw l Lijstwerk, profileerwerk en balustrades l Interieur kasten en
aftimmerwerk l Behandeling van hout in onze spuiterij
l Inbraak-preventie aan uw woning volgens PKVW.

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

www.joshulstimmerwerken.nl

Agenda
31 okt.
De Molen nr. 20
1 nov.
Algemene Ledenvergadering SVN'69 - clubhuis - 20.00 uur
2 nov.
Spelletjesdag; Stichting Welzijn voor Ouderen - De Schalle - 10.30 uur
4 nov.
Open Bedrijvendag Meppel/Nijeveen
4 nov.	Atelier Hillie Knol open atelier met mogelijk om te schilderen i.s.m. Nationale kunstweek J. Nijmeijerlaan 8, Nijeveen - Info www.HillieKnol.nl - 11.00-17.00 uur
4 nov.
SVN’69 1 - Hardenberg ‘85 1 - 14.30 uur
4 nov.
Fries Kabaret - De Schalle - 20.00 uur
5 nov. 	Atelier Hillie Knol: open dag i.s.m. Nationale kunstweek - J. Nijmeijerlaan 8, Nijeveen - Info www.HillieKnol.nl - 11.00-17.00 uur
8 nov.
Filmmiddag - St. Welzijn Ouderen - De Schalle - 13.30 uur
8 nov.
Passage; muziekavond - 19.45 uur
8 nov.
Klaverjassen en Jokeren Supportersvereniging SVN'69, inleg € 3,50 - 20.00 uur
9 nov.
Jaarlijkse ledenvergadering Oranjevereniging Nijeveen - De Schalle - 20.00 uur
11 nov.
Ontbijt De Schalle 50 jaar bestaan - De Schalle - 8.30-10.00 uur en 10.30-12.00 uur
11 nov.
Olde Veste’54 1 - SVN’69 1 - 15.00 uur
11 nov.
Sint Maarten optocht - 18.30 uur
11 nov.
Lezing over de Beeldenstorm; St. Oud Meppel - Ogterop, Meppel - 20.00 uur
11 nov.
Concert De Brincksanghers - De Poele, Meppel - 20.00 uur
12 nov.
Zandienst - Geref. Kerk Nijeveen - 19.00 uur
14 nov.
De Molen nr. 21
Elke dinsdag

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 - Sporthal De Eendracht - 09.00-10.00 uur
55+gymnastiek voor minder mobiele ouderen - Dorpshuis De Schalle - 10.30-11.15 uur

Elke 1e en 3e dinsdag
Elke woensdag
Elke woensdag
Elke woensdag,
behalve 1e wo v.d. mnd. Zingen met Crescendo - De Schalle - 19.30 uur
Elke vrijdag
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.
7

DE MOLEN

Andere plannen?
De woningmarkt trekt enorm aan, ook in Nijeveen. Voor veel mensen reden om optimistischer te kijken naar de toekomst.
Blijven we wonen of maken we andere plannen. Het is nu zinvol om te kijken naar:
1. Kunnen we iets met de lopende hypotheek.
Rentemiddelen of oversluiten. Is er sprake van een
boete en zo ja hoeveel is dat. Wat is voor ons de beste
optie als we blijven wonen.
2. Kunnen we beter verkopen en tegen de lage rente
van nu een andere (energiezuinige, onderhoudsarme)
woning zoeken of nieuw bouwen. De nieuwe
maandlasten zijn met de huidige rente vaak lager.
3. Kunnen we verbouwen en verbeteren om wensen

uit te voeren en bijvoorbeeld energiebesparende
voorzieningen realiseren. Nijeveen energieneutraal in
2025 !
4. Kunnen we de overwaarde van onze woning benutten
voor andere doelen en wensen.
5. Kunnen we een eigen woning kopen ? Zo ja; voor
hoeveel en wat zijn dan de maandlasten? In veel
gevallen is de eigenwoning een betere (en haalbare)
optie dan huren.

Beantwoorden kan niet zonder een goed advies. Onze hobby en ons vak!
Daar blinken wij in uit, dus bel, mail of kom langs om vrijblijvend te kijken naar mogelijkheden.

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

‘DE BRINCKSANGHERS’ IN ‘DE POELE’

Op zaterdag 11 november a.s. geeft het Havelter mannenkoor ‘De Brincksanghers’ een concert in wijkcentrum ‘De Poele’ te Meppel.
Het koor bestaat uit een 30-tal leden. Onder enthousiaste leiding van dirigente Trijnie de Boer brengen
‘De Brincksanghers’ Engelstalige countrynummers, evergreens en Ierse folksongs ten gehore. Daarnaast
worden er ook Duits-, Frans- enOpmaak
Nederlandstalige
nummers2016
gezongen.
prettig in hetin
gehoor
liggende
advertentie
m.b.t.DeInloopcafé
De Molen:
graag dezelf
liederen worden afwisselend, muzikaal
begeleid
met keyboard,als
accordeon
of maar
banjo. Voor
info kijk
opmaak
en lettergrootte
in 2015,
met meer
enigszins
gewijzigde te
op: www.brincksanghers.nl tekst PvdA advertentie in De Molen
Nieuwsgierig geworden? Kom dan zaterdagavond 11 november naar ‘De Poele’ in Meppel. Het concert
---------------------------------------------------------------begint om 20.00 uur. De entree
bedraagt
slechts
€ 6,-.advertentie
Inclusief een gratis
kop
koffie!
tekst
PvdA
in De
Molen

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

Inloopcafé
Inloopcafé
Inloopcafé

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
Ontwerp en opmaak

Gepersonaliseerd drukwerk

Digitaal en XXL printen

Textieldruk en Borduren

Fullcolour drukwerk

Belettering

Huisstijl drukwerk

Websites

Noteboomstraat 68
7941 XA Meppel

T 0522 255 449
E drukkerij@kleen.nl

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

www.kleen.nl

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 inisde
buurt.
buurt.
Ook
Ombudsteam
U bent van harte welkom! aanwezig .

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

Alle tekst centreren
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COLLECTE VOOR HET DIABETES FONDS
Dit jaar wordt in Nijeveen van 30 oktober tot en met 4 november de collecte gehouden voor het Diabetes
Fonds. 46 collectanten komen aan de deur voor het goede doel. Diabetes, oftewel suikerziekte is een sluipmoordenaar; het heeft verwoestende gevolgen zoals een hartaanval, dementie, blindheid en nierschade.
In Nederland overlijden jaarlijks evenveel mensen aan diabetes als aan borstkanker, namelijk ruim 3.000.
Het is heel belangrijk dat er iets aan diabetes wordt gedaan. Iedereen kent wel iemand met diabetes. Het
is een rotziekte met ernstige gevolgen. Daarom is onderzoek zo belangrijk, zodat minder mensen diabetes
krijgen en het te voorkomen en te genezen is.
Het Diabetes Fonds zet alles op alles om diabetes en de verwoestende gevolgen ervan te voorkomen. Dat
doet het fonds door fundamenteel onderzoek te betalen. Maar van alle aanvragen van onderzoekers kan
er maar een kwart gehonoreerd worden. Het Diabetes Fonds krijgt geen geld van de overheid, dus is afhankelijk van donaties en de collecte.
Help het Diabetes Fonds in de strijd tegen diabetes en geef deze week aan de collectant. Mensen kunnen
ook op een andere manier helpen; door vrijwilliger of donateur te worden. Of om een actie te organiseren
met bijvoorbeeld de sportvereniging of muziekclub. Voor meer informatie: www.diabetesfonds.nl.

WANDELING PALLIATIEVE ZORG DOOR BUURTZORG MEPPEL
In navolging van de themamiddag over palliatieve zorg die afgelopen donderdag werd georganiseerd door
verpleegkundigen van Buurtzorg Meppel wordt er op donderdag 9 november een wandeling georganiseerd met als thema bezinning en bewustwording. Op de themamiddag werd uitgelegd wat palliatieve
zorg inhoudt en na deze korte inleiding werd er in groepjes van gedachten gewisseld zodat een ieder aan
bod kwam met zijn/haar vragen en gedachten. Palliatieve zorg start als iemand niet meer kan genezen
en kan soms jaren duren. Het is heel persoonlijk wat belangrijke onderwerpen zijn in deze levensperiode.
Maar het kan ook heel moeilijk zijn om te praten over het naderende einde en de wensen die er zijn. De
wandeltocht start om 10.00 uur bij de Kruiskerk, Thorbeckelaan 73 in Meppel. De kosten zijn 2 euro. Wilt
u vrijblijvend informatie of u aanmelden: via Marije Hekman-Ruinemans: m.hekman@buurtzorgnederland.
com of telefonisch: 06-10533842.

Schoonheidsinstituut
Acne behandelingen
Massages
Zonnestudio

IPL ontharing
Elektrisch ontharen
Huidverbetering
Bijouterie

NIEUW: IK SKIN PERFECTION
100% natuurlijk ~ zeer huidvriendelijk
huidverbeterend ~ vooruitstrevend
duurzaam
INTRODUCTIE AANBIEDING:

1 Reset Your Skin gezichtsbehandeling (45 minuten)
2. Reset your Skincare Box twv € 39,95
3. 24H crème 50 ml twv € 35,95
NU 3 VOORDELEN VOOR SLECHTS € 79,-

Dorpsstraat 16, Nijeveen ~ 0522–492315/06-23157871
www.beau-nette.nl ~ info@beau-nette.nl
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w w w. l o o n b e d r i j f b i j k e r. n l
OPTOCHT SINT-MAARTEN
Op zaterdag 11 november gaat de Sint-Maarten optocht weer door Nijeveen. De gezamenlijke ouderverenigingen van OBS Commissaris Gaarlandtschool en CBS de Wel hebben dit georganiseerd.
I.v.m. het 50-jarig jubileum van De Schalle zal de optocht dit jaar om 18.30 uur vanaf de Schalle vertrekken. Onder begeleiding van muziekvereniging Euphonia zullen we een klein rondje door het dorp lopen
en weer bij de Schalle eindigen.
Namens de Schalle zal er na de optocht een attentie uitgedeeld worden, aan alle kinderen die hebben
meegelopen.
We hopen er samen met heel veel kinderen, ouders en verlichte lampionnen een mooie optocht van te maken!

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

proef,
geniet &
beleef

Tot ziens in onze showroom!

RENAULT

Autobedrijf Matter Meppel BV
Blankenstein 500 7943 PA MEPPEL
Tel: 0522 - 253 292
mattermeppel.nl

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

Meppel

info@kisjes-slijterijen.nl

De Putstoel 2

kisjes-slijterijen.nl

Gezamenlijk meer dan
75 jaar ervaring in uitvaarten.

0522-281878

Creëer,
profiteer
en geniet!
info@andrehopman.nl
06 54 32 64 05

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

WASSINK

Uitvaartverzorging

--

-,

De uitvaartverzorger voor Meppel en omstreken

Energieweg 3, Nijeveen
www.andrehopman.nl

Zomerdijk 9A 7942 JR Meppel
e-mail: cc.wassink@hetnet.nl www.wassink-uitvaart.nl
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Ramona’s
Knippen
Dames
Heren

1300
1200

Van Beek
Schilderwerken

Hairfashion

Voor al uw schilderwerk

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

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

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

Ook voor:

Bovenlip

Epileren

Hele gezicht

(Met touwtje)
Wenkbrauwen

800

Klaas van Beek
Scheerweide 35
7948 NX Nijeveen

Tel. 06-16511943
Tel. 0522-750545

300
1400

Wenkbrauwen
verven

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

500

Proﬁteer nu van
maximaal inruilvoordeel

Doe nu de

check op toyota-meppel.nl!

Zin in een nieuwe Toyota? This is the moment… Want Toyota heeft tijdelijk heel veel voordeel op heel veel modellen. Of je nu voor de AYGO, de nieuwe
Yaris, de Auris, de Toyota C-HR, de Prius of de RAV4 kiest: je krijgt nu een extra hoge inruilprijs voor je huidige auto. Benieuwd naar je persoonlijke
voordeel? Doe nu de kentekencheck op toyota-meppel.nl of kom bij ons langs! Let’s go!
Brandstofverbruik (EC 2015/45W of EC216/646W) varieert van 3,3-4,8 L /100km (20,8-30,3 km/L); CO₂ 75-109 gr/km.
* Deze tijdelijke actie loopt van 25 september t/m 5 november 2017, uiterste registratiedatum 31 december 2017 • Afgebeeld AYGO x-cite rijklaar vanaf € 14.995,- en Yaris 1.5 Hybride Bi-tone automaat rijklaar vanaf
€ 23.995,- • 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
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AANKONDIGING NOVEMBER-LEZING STICHTING OUD MEPPEL
Titel:
Spreker:
Datum:
Plaats:

Drenthe, een provincie in de luwte van de (Beelden)storm?
Sander Wassing, historicus
6 november 2017, aanvang 20.00 uur.
Engelenbak Schouwburg Ogterop

Sander Wassing studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Leiden en is in
2013 afgestudeerd. Zijn scriptie schreef hij over de Beeldenstorm en Alva’s Raad
van Beroerten. Wassing is werkzaam als freelance historicus. Hij verzorgt lezingen,
Sander Wassing
schrijft artikelen, geeft gastlessen op scholen en verricht archiefonderzoek. In zijn
lezingen legt hij steeds het verband tussen het onderwerp en de lokale geschiedenis van de plaats waar
hij optreedt. Verder is hij als conservator verbonden aan de Stichting Historisch Museum Hazerswoude.
De Beeldenstorm (1566) en Alva’s Raad van Beroerten
Gedurende de zomer van 1566 stegen sociale, religieuze en economische spanningen in de Nederlanden tot een kookpunt.
Overal in het land vonden druk bezochte hagenpreken plaats waarbij de bevolking werd aangespoord tot actie. De vlam sloeg
in de pan op 10 augustus 1566 in het nu Franse Steenvoorde. Vorig jaar was het 450 jaar geleden dat de Beeldenstorm daar
begon en anno 2017 staat men overal in Nederland en Duitsland stil bij het 500ste geboortejaar van de Reformatie.
Nadat honderden kerken, kloosters en kapellen in Vlaanderen waren verwoest, verspreidde de Beeldenstorm zich over de rest
van de Nederlanden. Over Drenthe zijn historici doorgaans kort en bondig als het gaat over de Reformatie en de Beeldenstorm:
‘Nieuwe ontwikkelingen vonden er slechts met grote moeite ingang. Dat gold kennelijk ook voor het gedachtegoed der Reformatie.’
Hoewel de Beeldenstorm geheel aan Drenthe voorbijging, waren er wel degelijk vooraanstaande geestelijken die ‘ketters’
gedachtegoed preekten en grote risico’s liepen. Een van hen was de in Eelde geboren Menso Alting (1541-1612). Na zijn studie
theologie probeerde de man pastoor te worden in Sleen. Omstreeks 1560 kwam hij voor zijn afwijkende opvattingen uit. In de
nazomer van 1566 was hij als hagenprediker actief in Groningen.
Toen koning Filips II het schokkende nieuws over de Beeldenstorm vernam, kon een krachtdadig antwoord niet
uitblijven. Alva kwam naar de Nederlanden en riep de
Raad van Beroerten in het leven: een speciale rechtbank
die beeldenstormers moest opsporen en bestraffen. Hoewel
de Meppeler Mariakerk gespaard bleef in 1566, deed een
commissaris van de ‘Bloedraad’ toch onderzoek in de stad.
Alva’s ijzeren vuist werd gevoeld: twee inwoners uit Meppel
werden gevonnist. Egbert Kint en Anthonis van Mechelen
werden voor eeuwig verbannen uit de Nederlanden. Wat
hadden deze mannen precies op hun geweten en is bekend
waar zij in Meppel hebben gewoond? Waarom bleven de
godshuizen in Meppel en andere plaatsen in Drenthe ongeschonden anno 1566? Waar sprak Menso Alting over tijdens
de door hem georganiseerde hagenpreken en hoe ontwikkelde de Reformatie zich in Drenthe? Tijdens deze lezing
De Beeldenstorm. Afbeelding Frans Hogenberg
wordt uitgebreid stilgestaan bij deze en andere vragen.

Kaarten vanaf 1 oktober verkrijgbaar bij Boekhandel Riemer Barth, Woldstraat 5 (aan de Wheem) of tijdens
de dia-avonden van Oud Meppel in oktober in dansschool Hulzebos.
Entree: Prijs € 5,00, donateurs Oud Meppel € 3,00.

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

Tel. 06 543 720 73

Ook voor volledige voetverzorging bij u thuis!

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

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

Medisch pedicure
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TESTAMENT MAKEN?

altijd scherp!
GOED, INTEGER EN VOORDELIG
GEREGELD BIJ:
T: de Wijk 0522 - 440 473

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

info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

WELKOM IN DE BUURTKAMER NIJEVEEN
Vindt u het fijn om anderen te ontmoeten? Voelt u zich wel
eens alleen? Dan bent van harte welkom in de buurtkamer
van Nijeveen.
Onder het genot van een heerlijk kopje koffie wordt het
nieuws besproken of iets gezelligs gedaan. Er worden een
aantal gezamenlijke activiteiten en ook individuele activiteiten georganiseerd, dit gaat altijd in overleg met de gasten.
- Koffie drinken;
- Krant lezen, gespreksthema’s;
- Bewegen, de duofiets;
- Koken/bakken en samen eten;
- Aandacht voor de eigen hobby’s, bijv. schilderen

Ontmoeting jong en oud in de Buurtkamer

De Buurtkamer is iedere dinsdag en vrijdag open van 10.00
tot 16.00 uur. De mogelijkheid is er om de buurtkamer meerdere malen per week of op een andere dag open te stellen.
Een medewerker van Zorggroep Noorderboog en een aantal
vrijwilligers zijn in de Buurtkamer aanwezig. Een indicatie is
niet nodig voor deelname aan de Buurtkamer.
Wilt u een keer komen kijken? Inlichtingen kunt u verkrijgen
bij het Klant Advies van Zorggroep Noorderboog, zij zijn te
bereiken op telefoonnummer 0522 – 752 852.
Gezamenlijke maaltijd met muziek
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ZET SVN’69 CLUBHELD JAAP IN HET ZONNETJE EN WIN!
Vanaf 27 september 2017 t/m 31 oktober 2017 is De Stentor in iedere gemeente van Nederland op zoek naar de leukste, beste, trouwste en meest bijzondere vrijwilligers die zich
actief inzetten voor hun sportvereniging. In iedere gemeente wint de clubheld met de
meeste stemmen. Er worden 15 regiowinnaars verkozen waaruit de vakjury de landelijke
winnaar selecteert. Hij of zij mag zich een jaar lang dé clubheld van Nederland noemen
en ontvangt een cheque met € 10.000 voor de vereniging!
Binnen de vereniging hebben we heeeel veel clubhelden maar dit jaar is genomineerd:
voorzitter Jaap van der Niet
Stem mee!
Zorg dat clubheld Jaap de meeste stemmen krijgt en winnaar wordt van de gemeente.
Daarmee maakt onze clubheld kans om verkozen te worden tot regiowinnaar en wordt hij wellicht uitgeroepen tot dé clubheld van Nederland. Het winnen van de titel is dé ultieme beloning voor clubheld
Jaap en zorgt voor apetrotse leden, medewerkers, familie en vrienden en… veel aandacht van de lokale
en regionale media! En wordt clubheld Jaap ook de landelijke winnaar? Dan ontvangt hij een cheque van
10.000 euro voor voetbalvereniging SVN’69! Deelname is GRATIS en stemmers maken ook nog eens kans
op het winnen van een lotenpakket van de Nederlandse Loterij t.w.v. € 50,-. Wie wil dit nou niet???
Laat zien waar een klein dorp groot in kan zijn en breng je stem uit via www.clubheld2017.nl.
Alvast bedankt!

OBS COMMISSARIS GAARLANDT NAAR TV-STUDIO IN ALMERE
Gisteren is groep 8 van OBS Commissaris Gaarlandt naar
de tv-studio in Almere geweest voor opnames van de Lang
Leve de Muziek Show. In deze show strijden 3 Drentse
scholen tegen elkaar in een muzikale quiz. Onze school
is hiervoor geselecteerd na een auditieronde in Sneek,
waarbij ze het lied ‘M’n tante d’r bloes’ zongen en zichzelf begeleidden op instrumenten. Van dit lied is voor de
tv-opname een videoclip gemaakt.
De show wordt gepresenteerd door Romy Monteiro en
Buddy Vedder. Het thema van deze uitzending is ‘Dance’.
De klassenvertegenwoordigers van groep 8, Rama Elharty
en Stijn van Essen, moesten op de knop drukken en de
antwoorden geven. Er zijn verschillende onderdelen zoals
‘hit in een ander jasje’ en ‘zing de zin af’. Groepsleerkracht Ineke Heersma moest koude waterstralen doorstaan tijdens het spel ‘zingen onder de douche’. Een belangrijk onderdeel is ‘de videoclip’. De winnende
school mag spelen in de grote schoolband voor koningin Máxima, tijdens het Kerstgala in Ahoy.
Het was een spetterende show en bovendien een superleuke ervaring om een echte tv-opname mee te
maken. De kinderen van OBS Commissaris Gaarlandt hebben heel goed gepresteerd, het was een spannende strijd die tot het einde duurde. Wie graag wil zien wie er heeft gewonnen, zal moeten wachten
tot zaterdag 25 november. Dan wordt deze aflevering van De Lang Leve De Muziek Show uitgezonden op
NPO3 om 19.25 uur.

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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www.kolderveen.nl

WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN
4/5 nov.		
11/12 nov.

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, 0521 857003
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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