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De volgende Molen verschijnt op 28 november 2017.
Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk
dinsdag 21 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

OPBRENGST DIABETES COLLECTE
Meer dan 44 vrijwilligers in Nijeveen / Kolderveen gingen begin november op pad voor het Diabetes Fonds.
Gezamenlijk haalden zij met de collectebus € 1.372,744 op.
Met dit geld wordt nieuw onderzoek gedaan naar diabetes en uitleg gegeven over de ziekte. Ongeveer 1
miljoen Nederlanders hebben diabetes, suikerziekte. Iedereen kan het krijgen en iedere dag komen er in
ons land 200 mensen met diabetes bij.
Veel mensen denken dat diabetes wel meevalt, maar helaas kan het ernstig zijn. Diabetes leidt ook vaak tot
andere ziekten of klachten. Zoals hart-en vaatziekten, dementie en problemen met ogen, nieren en voeten.
Het Diabetes Fonds houdt elk jaar een collecte. Het opgebrachte geld gaat naar onderzoek om diabetes
beter te behandelen of te voorkomen.
Het Diabetes Fonds betaalt in Nederland het meeste onderzoek naar diabetes.
Bedankt collectanten, gevers en iedereen die zich heeft ingezet.
Collectecoördinator Nijeveen, Sita Zuidema

SLAGWERKGROEP DYNAMIC UIT NIJEVEEN/WANNEPERVEEN BEHAALT 1STE PRIJS MET PROMOTIE
Tijdens het door de OMF georganiseerde podiumslagwerkconcours dat 4 november gehouden werd in de
Lawei in Drachten, heeft slagwerkgroep Dynamic een welverdiende 1ste prijs met promotie behaald met
87 punten. Dynamic kwam uit in de derde divisie en promoveert hiermee naar de tweede divisie.
Dankzij dit behaalde succes heeft Dynamic daarmee een rechtstreekse uitnodiging ontvangen voor deelname aan het NK in Assen op 3 februari 2018.
Dit succes is mede mogelijk gemaakt door de sponsering van onderstaande bedrijven, die het mogelijk
hebben gemaakt dat er 2 concertxylofoons aangeschaft konden worden.
Office Service Nederleand, Rietdekkersbedrijf Rene Bouwknegt, Coop Nijeveen Huisman, Pluimveevangbedrijf Koert Hoorn, Schildersbedrijf Ger Zevenhuizen, Fam. Kicken.
Tevens willen wij Huisman B.V Handel en Transport, en Van den Berg Verhuur, beiden uit Wanneperveen,
bedanken voor het vervoeren van het instrumentarium van en naar Drachten.

Als u kiest voor vakmanschap!

Lute

Bijker Bouw

05 22 49 20 19
06 50 20 40 08

lutebijkerbouw@live.nl
1

DE MOLEN

proef,
geniet &
beleef

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

Meppel

De Putstoel 2
0522 255923

info@kisjes-slijterijen.nl
kisjes-slijterijen.nl

FILM LION OP VRIJDAG 24 NOVEMBER IN DORPSHUIS DE SCHALLE
Op vrijdag 24 november wordt de film Lion gedraaid in dorpshuis De Schalle.
Waargebeurd drama over een jongen uit Calcutta die geadopteerd werd door een Australisch echtpaar en
na vijfentwintig jaar zijn Indiase familie zoekt.
Als vijfjarig jongetje komt Saroo Brierly per ongeluk terecht op een trein die hem duizenden kilometers
door India voert - ver weg van zijn thuis en familie. De kleine Saroo heeft geen idee waar hij is of waar hij
vandaan komt. Na wekenlang in zijn eentje te overleven in de ruige straten van Calcutta wordt de jongen
opgenomen in een weeshuis en uiteindelijk geadopteerd door een Australisch echtpaar. Vijfentwintig jaar
later gaat Saroo, door een samenloop van omstandigheden, op zoek naar de plek waar hij ooit zijn familie
kwijtraakte. Slechts gewapend met Google Earth en zijn vroegste jeugdherinneringen bekijkt hij elke avond
urenlang de spoorlijnen die naar Calcutta leiden, totdat hij na een jaar dat ene station denkt te herkennen.
Aanvang: 20.00 uur. Entree: € 3,50

URZO
WONINGINRICHTING
Damesmode
Slaapcomfort
PROJECTINRICHTING
Bedrijfskleding

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECTSTOFFERING
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Regenkleding

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

DE MOLEN
HEEL NIJEVEEN PLAKT! DE SOCIAL SOFA IS KLAAR
Het is gelukt! De Social Sofa is klaar. Afgelopen weken zijn heel wat vrijwilligers aan de slag geweest om
heel veel mozaïekstukjes te plakken. Het ontwerp van Rinette Bron is langzamerhand zichtbaar geworden.
Een prachtig resultaat.
Zaterdagmiddag 18 november om 17.00 uur is de officiële onthulling bij de Molen. Je bent van harte welkom om hierbij te zijn en een kijkje te komen nemen.
De Handelsvereniging Nijeveen wil iedereen heel hartelijk bedanken voor het plakken en het enthousiasme.
Samen en dankzij de financiële bijdrage van het Waarborgfonds Meppel hebben we een mooie ‘eyecatcher’
in het middelpunt van Nijeveen kunnen realiseren. Geweldig!
Handelsvereniging Nijeveen
Namens de werkgroep Social Sofa
Marc-Jan van der Linde | Korrie Spoor | Susanne Eveleens | Sijtze Faber

BSO VILLA KAKETOE OP ZOEK NAAR DE LETTERBENDE!
Tijdens de herfstvakantie waren de kinderen die naar de opvang van Villa Kaketoe zijn geweest het onderdeel van een spannend mysterie. Er was een bende aan de gang die het de politie erg lastig maakte. Om
het mysterie op te kunnen lossen werd de hulp van de BSO kinderen ingeroepen. En de kinderen van BSO
Villa Kaketoe durfden deze uitdaging wel aan!
Zij gingen undercover, om zo te achterhalen waar de boeven van de Letterbende verscholen zaten. Om dit
te kunnen doen moesten ze eerst de Letterbende overtuigen dat de kinderen wel echte boeven waren.
Elke dag wachtte er een nieuwe opdracht van de Letterbende. Van het smokkelen van diamanten tot het
ontwijken van laserstralen.
Aan het einde van de week was de taak van de kinderen volbracht, ze hadden het gehele coördinaat met
de locatie van de Letterbende gekregen en deze doorgegeven bij de politie. Deze was ze heel dankbaar
en dit is gevierd met heerlijke zelfgebakken lekkers!

Heeft u een kunstgebit en uw eigen risico
verbruikt dit jaar?
Maak dan voor
30 december een
afspraak voor een
nieuw kunstgebit

Wanneer u in 2017 een nieuw
kunstgebit aanschaft, ontvangt
u ook in 2017 de declaratie.
Dus geen eigen risico in 2018!

GRATIS

beoordeling en
advies voor
een nieuw
kunstgebit

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK
Maak een afspraak via
info@tppkoedijkslanden.nl
of bel 0522 - 474 877
●

Koedijkslanden

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

gebitsreparatie snelservice ● vervaardiging in eigen laboratorium ● geen wachtlijst ● avondbehandeling op afspraak mogelijk
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Wilt u straks ook schitteren met de feestdagen?
Boek dan nu The NWYRK Gold Power Treatment
* Welkomstritueel met geur reis
* Reiniging met de Power Enzyme Peel
* Peeling met de Body Crush
* Bindweefselmassage
* Ontspannende massage met de Cocooning Candle
* Nutri Care Vitamin Gold Masq
* Handmassage tijdens het masker
* Afsluitende producten afgestemd op uw huidtype
* Kopje delicious dream tea
* Geurende attentie
De behandeling duurt 60 minuten en kost 60 euro

Sinterklaas komt naar
Nijeveen!
25 november om 14.00 uur bij de Molen.
Daarna vieren we het grote Sinterklaasfeest
in De Schalle. Kom je ook?

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

Wat is er met Pietje Femke aan de hand?
Kijk mee op
Facebook - Uit Nijeveen
Youtube - Uit Nijeveen

SUCCESVOL BE-KORENFESTIVAL WESTERVELD
Afgelopen vrijdagavond 3 november waardeerde de gemeente
Westerveld in de Veldkei te Havelte
de enthousiaste en vrijwillige inzet
van vrijwilligers in Westerveld.
Welzijn MensenWerk (WMW) en
de gemeente ontvingen vrijwilligers van Westerveld voor een
betoverende muzikale avond, het
Be-Korenfestival.
Iedereen heeft genoten van een geweldige, goed georganiseerde avond. Een unieke belevenis met zinderend
& origineel entertainment. Er traden een grote diversiteit aan zangkoren uit de regio op. Daarnaast konden
vrijwilligers een workshop Bodypercussion van Jan Knoppers volgen of hun stembanden smeren met een
workshop zang van Rosemary da Souza. Tussendoor waren er heerlijke drankjes en smakelijke broodjes.
De vrijwilligers hebben een plezierige avond gehad. Er is veel gelachen en ook iets geleerd: “wat vloog de
tijd om” en “leuke medecursisten van nabij ontmoet”.

Volg De Molen op Facebook
www.facebook/demolen.nijeveen
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Op zoek naar opvang
voor uw baby?

Vanaf januari 2018 starten wij met een speciale
babygroep op Kindcentrum de Wel in Nijeveen.
Een eigen ruimte voor de allerkleinsten!

Voordelen van kinderopvang 0-4 bij De Wel:
- opvang en onderwijs onder 1 dak
- volop aandacht voor de speciﬁeke lee�ijdsbehoe�e
- gegarandeerde doorstroom naar de peutergroep
- tarieven zijn inclusief luiers en voeding
Wij bieden ook peuterspeelzaalwerk vanaf 2 jaar

Nieuwsgierig geworden?

28 november is er een open middag van 15:15-17:30 uur.
Kom gerust een kijkje nemen in ons vernieuwde Kindcentrum!
Hee� u interesse in
kinderdagopvang, buitenschoolse
opvang of peuterspeelzaalwerk bij
De Wel? Neem dan contact met
ons op via 0522- 726800 of via
info@pluskinderopvang.nl
Kindcentrum De Wel, Burgemeester Haitsmalaan 7
7948 AE Nijeveen. 0522-490461
www.cbsdewel.nl - www.pluskinderopvang.nl
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NAJAARSBIJEENKOMST GRUNNEGER CLUB “AIGEN-HAIMERS”
Zaterdag 18 november 2017 houdt de Grunneger Club “Aigen-Haimers” haar traditionele Najaarsbijeenkomst in dorpshuis de Schalle in Nijeveen. Aanvang 20.00 uur. Iedereen is van harte welkom.
Leden hebben vrije toegang, entree niet leden € 7,50 waarbij inbegrepen 2 x koffie/thee.
De bekende fotograaf Harry Jans houdt een dia-lezing met als onderwerp China: bevolking, cultuur en
natuur. De reis begint in de hoofdstad Beijing met haar cultuurschatten en gaat verder naar de provincie
Sichuan waar we prachtige vergezichten en de reuzenpanda zien. In Xian bezoeken we het wereldberoemde terracotta leger. Ook gaan we een kijkje nemen bij het prachtige Karstgebergte met de bekende
stad Guilin gelegen aan de Li rivier. De reis gaat verder naar de provincie Yunnan en brengt ons uiteindelijk
op het dak van de wereld, Lhasa.
Naast de vele cultuurschatten zal ook aandacht aan de flora worden besteed.
Een zeer interessante en boeiende lezing die ons veel van het land China laat zien.
Een avond die je zeker niet mag missen.

LEZING OVER ROBOTS IN DE ZORG IN BIBLIOTHEEK MEPPEL
Dinsdag 14 november a.s. houdt professor Kardol in Bibliotheek Meppel een lezing over Robots in de zorg.
De rol van de robot in de zorg is een actueel en veelbesproken onderwerp. Actueel, omdat we in een
tijdperk zitten waarin het behoud van werkgelegenheid in de chronische zorg onder druk staat en omdat
we de nadruk leggen op het langer thuis blijven wonen van mensen die langdurige zorg nodig hebben.
Professor Tinie Kardol is bestuurder van de St. Vughterstede in Vught en hoogleraar aan de Vrije Universiteit
Brussel, waar hij de leerstoel Active Ageing bekleedt. Stichting Vughterstede was de eerste zorginstelling
die de zorgrobot Zora in huis nam.
De lezing begint dinsdag 14 november om 19.30 uur. Graag vooraf aanmelden via info@bibliotheekmeppel.
nl of door het invullen van het formulier op www.bibliotheekmeppel.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

Zuideinde 53, Meppel
(0522) 25 27 21 | info@lever.nl

www.lever.nl

Agenda
14 nov.
15 nov.
15 nov.
16 nov.
16 nov.
17-18 nov.
18 nov.
18 nov.
18 nov.
18 nov.
18-19 nov.
19 nov.
20 nov.
22 nov.
23 nov.
24 nov.
25 nov.
25 nov.
25 nov.
25 nov.
28 nov.
2 dec.
6 dec.
9 dec.
9 dec.
12 dec.
14 dec.
16 dec.
16 dec.
17 dec.
17 dec.
19 dec.
20 dec.
20 dec.
20 dec.
24 dec.
10 jan.
13 jan.
13 jan.
24 jan.

De Molen nr. 21
Filmmiddag; Stichting Welzijn voor Ouderen - De Schalle - 13.30 uur
Diabetescafé; thema voeding - De Plataan, Meppel - aanvang 19.30 uur
Open huis verkoop Israëlproducten - Veurdele 95, Nijeveen - 10.00-12.00 uur
Vrouwen van Nu, fam. Jannenga vertoont film over Antarctica - de Schalle - 20.00 uur
Open huis verkoop Israëlproducten - Veurdele 95, Nijeveen - 10.00-16.00 uur
SVN’69 - FDS 1 - 14.30 uur
Onthulling Social Sofa - De Molen - 17.00 uur
Najaarsbijeenkomst Grunneger club ‘Aigen-Haimers’ - De Schalle - 20.00 uur
Bingo Supportersvereniging SVN'69 - 20.00 uur
10-jarig jubileum ‘Havelte Buitengewoon’ - 11.00-17.00 uur
E-meeting - Geref. kerk - 10.00 uur
Open huis verkoop Israëlproducten - Veurdele 95, Nijeveen - 10.00-16.00 uur
Klaverjassen en Jokeren Supportersvereniging SVN'69, inleg € 3,50 - 20.00 uur
Themamorgen; Stichting Welzijn voor Ouderen - 10.00 uur
Film Lion - De Schalle - 20.00 uur
Intocht Sinterklaas - De Molen - 14.00 uur
BSVV 1 - SVN’69 - 14.30 uur
7de Nijeveense Kennisquiz - De Schalle - 20.00 uur
DOS’46 1 - AKC Blauw-Wit (A) 1 - Sporthal de Eendracht - 20.00 uur
De Molen nr. 22
SVN’69 - SCN 1 - 14.30 uur
Klaverjassen en Jokeren Supportersvereniging SVN'69, inleg € 3,50 - 20.00 uur
Fit Boys 1 - SVN’69 1 - 14.30 uur
DOS’46 1 - Fortuna/Delta Logistiek 1 - Sporthal de Eendracht - 20.00 uur
De Molen nr. 23 - laatste Molen van 2017
Vrouwen van Nu, Kerstavond - de Schalle - 19.30 uur
SVN’69 1 - OZC 1 - 14.30 uur
Bingo Supportersvereniging SVN'69 - 20.00 uur
Kerst UITNijeveen - Molen De Sterrenberg - 14.00-19.00 uur
Prijsuitreiking ‘De mooiste kerstboom van Nijeveen’ - 17.00 uur
DOS’46 1 - TOP/SolarCompleet 1 - Sporthal de Eendracht - 20.30 uur
Filmmiddag; Stichting Welzijn voor Ouderen - De Schalle - 13.30 uur
Passage; kerstavond
Klaverjassen en Jokeren Supportersvereniging SVN'69, inleg € 3,50 - 20.00 uur
Kerstavondviering bij Molen de Sterrenberg - 19.00-20.00 uur
Klaverjassen en Jokeren Supportersvereniging SVN'69, inleg € 3,50 - 20.00 uur
Dagmarathon Klaverjassen en Jokeren - 9.30 uur
DOS’46 1 - LDODK/Rinsma Fashion 1 - Sporthal de Eendracht - 20.00 uur
Klaverjassen en Jokeren Supportersvereniging SVN'69, inleg € 3,50 - 20.00 uur

Elke dinsdag

Koersbal - De Schalle - 13.30 uur
Klaverjassen en jokeren, georganiseerd door Welzijn Ouderen - biljartzaal De Schalle
Elke 1e en 3e dinsdag
Inloop tablethulp in de Schalle tussen 15.00 uur en 16.30 uur.
Elke woensdag
55+ gymnastiek - Sporthal De Eendracht - 09.00-10.00 uur
Elke woensdag
55+gymnastiek voor minder mobiele ouderen - Dorpshuis De Schalle - 10.30-11.15 uur
Elke wo., 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.
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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

E-MEETING 19 NOVEMBER STREEP
Ergens een STREEP doorhalen? Of er een STREEP onder zetten? Een STREEP is een lijn die vaak niet overtreden mag worden. Maar zondag 19 november zetten we letterlijk een stap over de STREEP. We stoppen er
niet mee, laten ons niet weerhouden door de STREEP, maar we gaan juist verder en stappen er over heen.
Deze E-meeting is opgezet door een groep jongeren uit Nijeveen. Ze hebben de dienst voorbereid en zullen
zich presenteren tijdens de ontmoeting. Prachtig dat zij dit initiatief hebben genomen!
Ben jij erbij? Zondagochtend 19 november om 10.00 uur in de gereformeerde kerk. De koffie/thee staat
klaar. Voor de jongste kinderen is er oppas en voor de andere kinderen is er een eigen programma.

Schoonheidsinstituut
Schoonheidsinstituut
Acne
behandelingen
Acne behandelingen
Massages
Massages
Zonnestudio
Zonnestudio

IPL ontharing
IPL ontharing
Elektrisch
ontharen
Elektrisch
ontharen
Huidverbetering
Huidverbetering
Bijouterie

- Volledige verzorging van uw administratie
- Indienen belastingaangiften
- Fiscaal advies en begeleiding
- Samenstellen van jaarrekeningen
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

Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek:
Het Weeme 7, 7948 AZ Nijeveen, Tel. 0522-492211
E-mail: info@gruppen-administratie.nl
Website: www. gruppen-administratie.nl

8

Bijouterie
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EXPOSITIE DORPSHUIS DE SCHALLE - DIER EN KUNST
Mijn naam is Helen Bijker, en sinds kort hangen er verschillende schilderijen van mij in de Schalle.
Ik werk graag met acrylverf en duidelijk herkenbare onderwerpen.
Kleurgebruik van aardetintenen, zachte pasteltinten die mooi in elkaar vloeien en daarmee een fijne sfeer
vormen. Dieren spreken mij erg aan om te schilderen, maar inspiratie haal ik ook graag uit de natuur, fotografie en mensen.
In opdracht kan ik uw (huis-) dier ook schilderen.

HOGE OPKOMST TIJDENS DE KNIJPKATTENROUTE
De Dorpsvereniging Nijeveen en de Activiteiten Commissie Dorpshuis De Schalle hebben voor de tweede keer
de handen ineen geslagen en de Knijpkattenroute georganiseerd. Op 7 punten in het dorp waren uiteenlopende activiteiten te bewonderen. Zo
was er een verhalenverteller, een shantykoor, oud-Hollandse spellen, een eenakter van de toneelvereniging Da Costa,
de geschiedenis van de Gereformeerde
Kerk, een Zumba workshop en een live
band. De adresssen waar de activiteiten
gehouden werden, waren verlicht door
waxinelampjes. Een prachtig gezicht!
Meer dan 150 deelnemers hebben mee
gewandeld met een knijpkat. Door de
diversiteit van de activiteiten is het een
prachtige, sfeervolle avond voor jong en
oud geworden!
Er wordt aandachtig geluisterd naar de verhalenverteller

Gezamenlijk meer dan
75 jaar ervaring in uitvaarten.

0522-281878
DAG EN NACHT BEREIKBAAR

WASSINK

Uitvaartverzorging

--

-,

De uitvaartverzorger voor Meppel en omstreken

Zomerdijk 9A 7942 JR Meppel
e-mail: cc.wassink@hetnet.nl www.wassink-uitvaart.nl
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ZET ALVAST IN JE AGENDA!!!
24 december van 19.00 tot 20.00 uur kerstavond bij Molen 'De Sterrenberg'. Voor alle Nijeveners.

STICHTING WELZIJN VOOR OUDEREN
Op 2 november is er weer een spelletjesdag van Stichting Welzijn Ouderen in de Schalle gehouden. Er waren
weer veel enthousiaste personen die meegedaan hebben 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 volgende deelnemers gingen met een prijsje naar huis:
Jokeren: 1. Hennie Dorenbos 156 punten; 2. Tineke ter Heide 368 punten; 3. Lenie Valstar 386 punten.
Klaverjassen: 1. Henk Hofman 7381 punten, 2. Herman Gelmers 7072 punten; 3. Jaap Benak 7029 punten;
4. Arend Varwijk 6761 punten; 5. Roelie Zandwijk 6685 punten.
Bridge: 1. Gretha Smit en Marry de Boer 55,4%; 2. Lieda Nijmeyer en Lammie van Essen 53,4%.
Rummicub: Jantje Reuvekamp 45 punten.
Op donderdag 8 maart 2018 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

VERSLAG VERGADERING EENDAGSBESTUUR “VROUWEN VAN NU” OP DONDERDAG
19 OKTOBER 2017 IN DE SCHALLE TE NIJEVEEN
Eendagsbestuur bestaande uit de dames: Alie Jonker, Lammie Mol, Alie Jans, Wubbie Jobing, Zwannie de
Bruin, Truus Pekel, Bettie Smit, Alie Tuut en Lies Schokker.
Als Alie Jonker om precies 8 uur de vergadering geopend heeft is ondertussen onze gast met in de linkerhand een grote tas en in de rechterhand een gitaar binnengekomen. Al snel wordt er gefluisterd Hennie
Kuijer, Hennie Kuijer…. begrijpelijk, want we kennen Hennie Kuijer bijna allemaal van Radio Drenthe op
zaterdagmorgen met het programma “Hemmeltied”.
Hennie wil zich zelf aan de dames voorstellen en dat voelt al gelijk goed. Alles in het Drents natuurlijk. Zij
vertelt waar ze vandaan komt en dat ze getrouwd is met een echte Drentse man. Daarbij gaat het over de
typisch Drentse eigenschappen van de Drentse man. Zij heeft hiermee meteen de lachers op haar hand.
Verder gaat het over haar werk bij radio Drenthe in het programma “Hemmeltied”. Dan gaat het over: de
jeugd vroeger en nu, kleinkinderen, danslessen, supermarkt in Haren, optreden in Delfzijl, Chinees eten
bestellen in Ruinen enz. Eigenlijk te veel om op te noemen. Bij vele van deze sketches zingt ze eigengemaakte liedjes, zichzelf daarbij begeleidend op de gitaar.

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

•
•
•
•
•

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

Voetreflexologie
Bach Bloesem Remedies
Voedingsadviezen
Pedicurebehandelingen
Kadobonnen
Voor vergoedingen: zie website

Meer informatie? Ada Beenen, Patrijsweg 9,
7971 DM Havelte, 0521 857003, adabeenen@home.nl
of bekijk onze website, www.balansnatuurgeneeskunde.nl

w w w. p i e t b o u w k n e g t . n l
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Autobedrijf Matter Meppel
uw Renault- en Dacia dealer
voor
Meppel, Steenwijk, Staphorst e.o.

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

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

Energieweg 3, Nijeveen
www.andrehopman.nl
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STICHTING WELZIJN OUDEREN NIJEVEEN - THEMAOCHTEND OP 23 NOVEMBER 2017
Nederlands Instituut voor Verkeersveiligheid op themaochtend
Stichting Welzijn Ouderen Nijeveen organiseert elk jaar in november een themaochtend die zeer goed
wordt bezocht. Dit jaar zijn we na 2 jaren een schrijver te hebben uitgenodigd, overgestapt op een ander
onderwerp. Na lang beraad hebben we besloten het NIV uit te nodigen.
Zij zullen op diverse manieren de nieuwe spelregels in het verkeer aan ons uitleggen.
We zijn allemaal verkeersdeelnemers, gaat u wandelen, op de fiets of met de auto, allemaal moeten we
met elkaar rekening houden.
De laatste jaren is er weer dusdanig veel veranderd dat een “update” van kennis voor iedereen heel goed
is. We hopen dan ook weer veel mensen te mogen verwelkomen in het belang van uw en onze veiligheid.
De kosten van deze ochtend zijn € 5,- incl. 2 koppen koffie/thee.
We beginnen om 10.00 uur, de zaal is open om 09.30 uur.

COMPUTERCURSUS IN BIBLIOTHEEK MEPPEL
Bibliotheek Meppel biedt opnieuw de cursus Klik & Tik aan, een kennismakingscursus met computers, internet en social media.
Klik & Tik bestaat uit drie delen:
• De basis – voor mensen die nauwelijks (of nog nooit) met een computer hebben gewerkt. In deze module leren deelnemers over de computer, het toetsenbord en het werken met een muis.
• Het internet op - voor mensen die af en toe met een computer hebben gewerkt en meer over het
internet willen leren.
• Samen op ’t Web - informeert over Social Media, Facebook, Whatsapp, Skype en Instagram.
Deze gratis cursus bestaat uit 4 lessen en wordt gegeven in: Bibliotheek Meppel
Data: donderdag 16, 23 en 30 november en 7 december. Tijd: 19.00 – 21.00 uur
Aanmelden kan bij Bibliotheek Meppel of via 088-012 84 80.

Ga deze winter goed voorbereid op weg
De winter. Een periode boordevol feestelijke dagen en
gezelligheid. Maar ook een periode met donkere dagen,
sneeuw, kou en gladde wegen. Geef daarom niet alleen uw
familie en vrienden, maar óók uw Toyota een ﬂinke dosis
extra liefde.

Doe nu de Wintercheck
voor maar € 24,95

Kom naar de Toyota dealer voor de Wintercheck. Onze
vakkundige monteurs checken uw auto op 17 cruciale
punten en brengen de banden op spanning. Indien nodig
worden ook de motorolie, koelvloeistof en de ruitensproeier vloeistof bijgevuld. Zo weet u zeker dat alles in
orde is. For the love of Toyota!

Maak nú een afspraak via 0522-491258.
* Dit aanbod is geldig t/m 31 december 2017, neem contact met
ons op voor meer informatie en de voorwaarden.

Van der Linde Meppel

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

ALZHEIMERCAFE MEPPEL - WOENSDAG 15 NOVEMBER

Textieldruk en borduren
Voor zowel zakelijk als particulier textieldruk en borduurwerk kunt u bij
ons terecht. Voor bedrijven en verenigingen drukken of borduren wij
logo’s op bedrijfs- en sportkleding, handdoeken etc. Voorbeelden van
particulier borduurwerk zijn: handdoeken, polo’s en babyartikelen.

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Noteboomstraat 68
7941 XA Meppel

13

T 0522 255449
drukkerij@kleen.nl

www.kleen.nl

Textieldruk

Veranderingen in stemming en gedrag
In het Alzheimer café staan de veranderingen in stemming en gedrag bij mensen met dementie centraal.
Nanja van den Berg, casemanager dementie en Inez Monincx, GZ-psycholoog zullen uitleg geven over deze
veranderingen en tips geven voor de omgang.
Waar? Cultureel Centrum De Plataan, Vledderstraat 3 7951LC in Meppel, tel. 085-2731412. U kunt ook
naar binnen aan de Marktstraat 27 (zijde bibliotheek)
Hoe laat? Het café is open vanaf 19.30 uur, het programma begint om 20.00 uur en duurt tot 21.30 uur.
De toegang is gratis.
Organisatie - Het Alzheimercafé Meppel is een samenwerkingsproject van Alzheimer Nederland met Vrijwilligers, Stichting Icare, Zorggroep Noorderboog en Welzijn MensenWerk

DE MOLEN

KERST UITNijeveen
met dit jaar een sfeervol kerstspektakel
op zondag 17 december
14.00 – 19.00 uur bij de Molen
Kerstmarkt | gezellige kerstsfeer | dieren | muziek | hapje | drankje
met om 17.00 uur prijsuitreiking van de mooiste kerstboom van Nijeveen
Welke buurt of straat wint die prachtige UITNijeveen statafel?
Meld je aan!
- Aanmelden kerstboomactie voor 30 november
- Opgave via info@handelsverenigingnijeveen.nl
- De kerstbomen worden 2 december uitgedeeld
- Jurering zaterdag 16 december 14.00 en 18.00 uur
1 december start de decemberactie
Win mooie prijzen!

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.

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

Jan Bouwknegt

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.

Dorpsstraat 4
Nijeveen
www.jaboschilderwerken.nl

Nam-weg 1 - 7948 NA Nijeveen
T. 0522 - 85 55 77 M. 06 - 253 521 99
E. info@joshulstimmerwerken.nl
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10-JARIG JUBILEUM “HAVELTE BUITENGEWOON!”
2017 is een jubileumjaar; Havelte Buitengewoon
wordt namelijk voor de 10e keer georganiseerd.
Met zelfgemaakte, creatieve handletterborden heten
alle deelnemers iedereen van harte welkom!
De feestelijke decembermaand nadert en opnieuw zet
een groep Havelter ondernemers haar deuren open.
Dit jaar maar liefst 16 ondernemers op 10 locaties !
De historische en authentieke locaties zoals de molen
en de burgemeesterskamer van het voormalig gemeentehuis zijn uiteraard te bezichtigen.
Havelte Buitengewoon biedt een aanbod dat varieert van lekker ”sfeer” proeven tot een schoonmaak-les.
U kunt inspiratie opdoen op het gebied van creatief bloemwerk, de laatste woontrends bekijken en vintage
spullen aanschaffen. Uw smaakpapillen worden getest met een glas Havelter wijn, Italiaanse olijfolie en
overheerlijke baksels (van pepernoten tot taart). Kijk eens rond in de schoonheidssalon of nagelstudio. En
sta even stil bij de prachtige tekeningen en schilderijen van de natuur om ons heen. Ook de dagbesteding
is creatief vertegenwoordigd en biedt een schat aan cadeautjes. Tip van dit jaar; geniet, tijdens deze gezellige jubileumronde, van een buitengewoon lekker kop koffie of lunch bij één van onze horeca-deelnemers.
De deelnemers van ‘Havelte Buitengewoon!’ heten u van harte welkom op 18 en 19 november van 11.00
tot 17.00 uur en wensen u een sfeervolle jubileumronde!

INSPIRERENDE WORKSHOP FONDSENWERVING
Op maandagavond 6 november hebben 16 vrijwilligersorganisaties uit Meppel deelgenomen aan een
workshop Fondsenwerving. Deze avond werd aangeboden door de Rabobank die op de maatschappelijke
beursvloer een match heeft gemaakt met Welzijn MensenWerk. Tijdens de avond hebben de vrijwilligersorganisaties kennis gemaakt en informatie gekregen over het voorbereiden en het indienen van een fondsaanvraag. Ook is aandacht besteed aan de behandeling, uitslag en afhandeling door zo’n fonds. Daarna
gingen de deelnemers aan de slag met twee opdrachten om het geleerde in praktijk te brengen. Dit was
voor iedereen erg waardevol en leerzaam.
Fondsaanvragen
Een goed idee, een goed plan, maar geen geld, waar halen we het geld vandaan? Kortom, hoe werven
we fondsen? Vrijwilligersorganisaties hebben vaak een goed idee, maar het geld ontbreekt. Een fonds kan
daarbij een oplossing bieden. De Rabobank vindt het belangrijk om verbindingen te leggen en maatschappelijk betrokken te zijn in de samenleving.
Deelnemende vrijwilligersorganisaties
Speel-o-Theek De Boemerang, Stichting Herdenkingsstenen Meppel, Stichting Nieuw Nabuurschap, Nationaal Feestcomité (Oranjecomité Meppel), Drentse Fiets 4Daagse, Alzheimercafé Meppel, Stichting Jet Brand,
Arme Kant van Meppel, Humanitas Meppel e.o., Stichting Congo, Meppeler Mannenkoor, Wijkvereniging
Oosterboer, Stichting Verkeersregelaars Meppel, Cantorij, PGM de Baander Meppel, Stichting Marianne’s
Nostalgische Kinder- en poppenwagens.

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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www.kolderveen.nl

WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN
18/19 nov.
25/26 nov.

Dienstdoende huisarts: 0522 - 49 12 24

Dokter Nijstad-Moes
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, 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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