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telefoon 0522 255 449

De volgende Molen verschijnt op 23 januari 2018.
Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk
dinsdag 16 januari 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

KERKCAFÉ – SPELLETJESAVOND – 25 JANUARI 19.30 UUR
Het kerkcafé is een ontmoetingsplek voor en door iedereen. Voor heel Nijeveen en omgeving. Het gaat om
ontmoeten in de breedste zin. In het kerkcafé wordt gepraat, nagedacht en ben je actief bezig met elkaar.
Op donderdagavond 25 januari organiseren we in het gebouw van de Hervormde Kerk Kolderveen een
spelletjesavond voor iedereen die er tijdens de lange, donkere avonden even uit wil. Samen bezig zijn,
genieten van een bak koffie/thee met iets lekkers en gezellig bijpraten.
Wij zorgen dat er van alles te doen is. Misschien spelen we bingo of staat de sjoelbak klaar? Het is nog een
verrassing. En wie weet ga je er met een leuk prijsje vandoor? Succes en gezelligheid verzekerd! Doe je
mee? Je bent van harte welkom.
Donderdagavond 25 januari - 19.30 uur
Gebouw Hervormde Kerk Kolderveen, Kolderveen 60 (achter de pastorie).
Lukt het niet om zelf naar Kolderveen te komen? Neem dan even contact op. Dan zorgen wij dat er vervoer
wordt geregeld.
Met een hartelijke groet en tot dan!
Anneke Westenbrink, Lisette van der Kolk, Wolly Brand, Margriet Kooiker, Zwanie Dekker, Geertje de Boer
en Tineke Knorren (06) 137 63 040.
Komende activiteiten Kerkcafe
Het Kerkcafé van februari wordt inmiddels voorbereid door een aantal 20’ers/30’ers. De definitieve datum
en het onderwerp wordt z.s.m. bekend gemaakt. Op 22 maart staat het thema: LHBT centraal tijdens de
Regenboogweek Nijeveen. Noteer het alvast in de agenda.

BEDANKT
Lieve mensen,
Hartelijk dank voor de vele kaarten, telefoontjes en bezoekjes, die ik mocht ontvangen tijdens mijn verblijf
in Zonnekamp.
Ik ben weer thuis en het gaat goed met me!
Vriendelijke groet, Janny Ruinemans

Lute Bijker

Lute Bijker

Griftestuk 33 | 7948 AH Nijeveen | 06 - 50 20 40 08
www.lutebijkerbouw.nl | info@lutebijkerbouw.nl

Griftestuk 33 | 7948 AH Nijeveen | 06 - 50 20 40 08
www.lutebijkerbouw.nl | info@lutebijkerbouw.nl
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Gezamenlijk meer dan
75 jaar ervaring in uitvaarten.
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.

0522-281878
DAG EN NACHT BEREIKBAAR

WASSINK

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

Uitvaartverzorging

--

-,

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.

De uitvaartverzorger voor Meppel en omstreken

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

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

SVN'69 NIEUWJAARSVERLOTING 6-1-2018
		
Prijs
1e
2e
3e

Waardebon
Coop Nijeveen
Tuincentrum Bert Visscher
Tweewielerbedrijf André Bakker
Herberg 't Plein
Busscher Cateringbedrijf
Strijker Brood & Banket
Snack Plaza 't Meuleplein

Gewonnen door
E. Rijkeboer, Nijeveen
A. Kroes, Nijeveen
K. Sok, Nijeveen
J. Vink, Nijeveen
J. Dedden, Nijeveen
K. Logchies, Giethoorn
Spans, Meppel

Bonnr
4670
6975
6964
6695
6068
6101
6824

www.joshulstimmerwerken.nl

Waardebon
Slijterij Kisjes
Tank-Service Station Nijeveen
Slagerij Lantinga
Jeanie's Zuivelijs
R & K Installatie
Stam Home Design

Gewonnen door
J. Corporaal, Hoenderloo
A. Buchner, Emmeloord
K. Schra, Giethoorn
M. van Dalen
B.M. Winters
G. Horsselenberg, Havelte

Bonnr
6122
6023
6204
5430
4932
5476

		

Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd! Prijzen worden u thuisbezorgd.			
Alle kopers van loten bedankt voor uw deelname en onze verkopers bedankt voor jullie inzet.		

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
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T 0522 255449
drukkerij@kleen.nl

www.kleen.nl

Textieldruk

Namens het bestuur van SVN'69

DE MOLEN

DVN VANAF 2018
In 2018 bestaat de Dorpsvereniging Nijeveen 20 jaar. De oprichting was een gevolg van de gemeentelijke
herindeling in Drenthe, waardoor de zelfstandige gemeente Nijeveen op 1-1-1998 opging in de gemeente
Meppel. Twintig jaar is een lange periode en net als een glas dat halfvol of halfleeg kan zijn, kun je je bij
20 jaar ook afvragen is dat nu al oud of nog steeds jong?
Voor het bestuur was het duidelijk, DVN is jong en springlevend. Kijk maar naar de initiatieven die voort
zijn gekomen uit de Dorpsvisie uit 2015 en de activiteiten die we organiseren voor het dorp, al dan niet
samen met anderen.
Met het oog op de toekomst kwam het bestuur tot de conclusie dat de manier waarop we nu communiceren met de leden en met derden niet meer aansluit bij de moderne media. Dat gaan we veranderen,
onder meer met een nieuwe website. Deze site met de vertrouwde naam www.dorpsverenigingnijeveen.
nl sluit zoveel mogelijk aan bij de websites van de wijkplatforms in de gemeente Meppel, maar natuurlijk
behouden we onze eigen “smoel”.
Niet alleen de website had een facelift nodig, ook het logo van DVN zou een meer unieke uitstraling
moeten hebben. Nu lijkt het veel op de logo’s van de Handelsvereniging en de Historische Vereniging en
straalt niet duidelijk uit waar we voor staan. En daarbij, niet onbelangrijk, het is niet erg sterk in druk en
digitale weergave.
Het bestuur heeft Tineke Knorren (www.gacreatiefmettineke.nl) gevraagd mee te denken en een nieuw
logo te ontwikkelen en het resultaat ziet u hierboven.
Het doel van onze vereniging is “Behartiging van de belangen van Nijeveen en haar inwoners”.
In het nieuwe logo zijn dit doel en Nijeveense waarden en kenmerken verwerkt en die licht ik graag even toe:
1. Het logo toont de skyline gezien vanuit de richting Meppel. Dit onderstreept het gevoel van “thuiskomen”.
2. De schoorsteen van “de Venen” verbeeldt de verbinding met onze boeren, onze historie en onze bedrijvigheid. Het sluit Kolderveen in als deel van het dorp en markeert de westelijke oriëntatie.
3. Molen “de Sterrenberg” is het middelpunt van het dorp en staat voor een robuuste samenleving. Symboliseert de leeftijd van Nijeveen, 500 jaar bij de ingebruikname van de molen in 1977.
4. De hervormde kerk aan de Dorpsstraat staat symbool voor verbinding, spiritualiteit en (Nijeveense)
cultuur. Het markeert de Dorpsstraat en de oostelijke oriëntatie van het dorp.
5. De figuren in het logo staan voor jong en oud. Iedereen is welkom en voelt zich thuis. De activiteit in
de figuren symboliseert sport, spel en dynamiek.
Het bestuur is blij met het nieuwe logo en de website (binnenkort operationeel) en denkt door deze vernieuwingen de communicatie met leden en partners te verstevigen.
Christo Kok
Voorzitter Dorpsvereniging Nijeveen
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DE “KERST EN OUDJAARS PONDJES” ER AF MET HARDLOPEN…
Ideaal moment om te starten met de hardlooptraining
bij de ijs- en skeelerclub Nijeveen. Elke donderdagavond van 19.30 tot 20.30 uur interval hardlooptraining voor volwassenen onder de deskundige leiding
van Johan ten Kate. Even de goede voornemens in
de praktijk brengen, hoe moeilijk dat soms ook is.
Hardlopen vergt wat zelfdiscipline en het is moeilijk
om het zelf vol te houden. Daarom is het hardlopen
in groepsverband ideaal, een stok achter de deur en
elkaar stimuleren en naar een hoger niveau brengen.
Vergeet ook het sociale aspect niet.
Het is niet waar dat je al hard moet kunnen lopen of
een bepaald niveau moet hebben om mee te kunnen
doen. De training is zodanig dat er altijd in een rondje
of blokje wordt hardgelopen, zodat er nooit iemand achterblijft. Alleen de 1 maakt meer meters als de ander.
Het is ook niet waar dat deze hardlooptraining specifiek voor skeeleraars of schaatsers is omdat het toevallig van de ijs- en skeelerclub uitgaat.
Er zijn geen belemmeringen om niet mee te doen.
Wegens groot succes gaan we ook in het nieuwe jaar weer een zaterdagochtendtraining in Havelte doen.
Dit zal in februari plaatsvinden. We houden jullie op de hoogte over de exacte datum.
Lijkt de hardlooptraining je wel wat en wil je het graag eens uitproberen, dan nodigen we je uit om vrijblijvend 1 of 2 keer gratis mee te lopen in de groep op donderdagavond. Wil je zo en zo mee gaan doen,
dan kun je lid worden van de skeelerclub.
Voor aanmelden 2x gratis meedoen of meer informatie stuur een mailtje naar:
wintertraining@skeelerbaannijeveen.nl
of bezoek de website: skeelerbaannijeveen.nl/hardlooptraining-bij-ijs-en-skeelerclub-nijeveen.

w w w. l o o n b e d r i j f b i j k e r. n l
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Tijdelijk Free Upgrade
naar Hybrid t.w.v.

€ 1.450,-

Kies elektrisch zonder stekker. Kies de Toyota Yaris Hybrid.
U rijdt de Yaris Hybrid nu al vanaf € 19.195,-. Kom langs in onze showroom of kijk op www.vanderlinde-meppel.nl.
Gemiddeld brandstofverbruik (EC2015/45W) van 3,3 L /100km (30,3 km/L) tot 4,8 L /100 km (20,8 km/L) , CO2 75-109 gr/km.
*Het daadwerkelijk te halen percentage is afhankelijk van de gebruiksomstandigheden, de voertuigconﬁguratie, acculeeftijd en -conditie, rijstijl en de gebruiken-, omgevings- en
klimaatomstandigheden. Afgebeeld Toyota Yaris 1.5 Hybrid Bi-Tone rijklaar vanaf € 22.695,- inclusief € 1.450,- Free Upgrade voordeel. 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

DE DORPSFILM NIJEVEEN IS KLAAR!
Met een groep enthousiaste vrijwilligers en met de medewerking van heel wat Nijeveners is ‘Nijeveen in het
jaar 2016’ prachtig in beeld gebracht. De ruim anderhalf uur durende film toont Nijeveen en de Nijeveners
op z’n best. 7, 8 en 9 maart kunt u het zelf bekijken. Dorpshuis ‘De Schalle’ wordt deze dagen omgetoverd
tot een heuse bioscoop. De toegangsprijs bedraagt € 5,00 inclusief twee consumpties. De voorverkoop is
op vrijdagavond 16 februari van 19.00 - 21.00 uur en zaterdagochtend 17 februari van 10.00 -12.00 uur in
‘De Schalle’. U bent van harte welkom om deze film met bijzondere beelden, unieke fragmenten en mooie
interviews mee te beleven. Want … ‘Vandaag is morgen verleden tijd!’
Met een hartelijke groet, Filmgroep - Historische Vereniging Nijeveen
Volg ons nu ook op Facebook.

Bedankt

Schoonheidsinstituut
Schoonheidsinstituut
Acne
behandelingen
Acne behandelingen
Massages
Massages
Zonnestudio

Langs deze weg willen mijn vrouw en ik iedereen
bedanken voor de vele kaarten, felicitaties en
attenties die we bij ons 60-jarig huwelijksfeest
mochten ontvangen.
Het was voor ons een onvergetelijke dag.
Tevens wensen wij een ieder een gelukkig
nieuwjaar.
Henk en Henny Smeenge
Burg. v. Veenlaan 12, Nijeveen

Zonnestudio

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
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Bijouterie

DE MOLEN
LEERLINGEN DE WEL IN ACTIE VOOR KIKA
Basisschool De Wel organiseerde vrijdag 15 december een actie voor
KIKA. Er werd een sponsorwandeltocht georganiseerd en er was een
wintermarkt. Het werd een fantastische ochtend. Vanaf ‘s ochtends
vroeg waren er al veel ouders, leerkrachten en kinderen bezig met
het klaarmaken van de markt. Veel kinderen hadden thuis iets lekkers
gemaakt om te verkopen. En alle kinderen hadden in de klassen iets
gemaakt, zodat alle kraampjes in de school goed gevuld waren. Om
10.00 uur vertrokken alle kinderen eerst voor de sponsorwandeltocht
door Nijeveen. De oudste kinderen namen de jongste kinderen mee aan de hand. Halverwege de route
werd een hart gemaakt van duplostenen om te symbolyseren dat de kinderen zich samen hart(d) hebben
gemaakt voor dit goede doel. De wintermarkt was een groot succes. Veel spullen werden snel verkocht
aan alle ouders, opa's en oma's en andere belangstellenden. Aan het eind van de ochtend was al duidelijk
dat deze actie erg succesvol was. Inmiddels is bekendgemaakt dat de actie het fenomenale bedrag van
€ 5800,- heeft opgebracht. Nog niet eerder is het gelukt om zoveel geld op te halen voor een goed doel.
Een fantastisch bedrag voor KIKA.

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
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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

Agenda
9 jan.
10 jan.
13 jan.
13 jan.
20 jan.
21 jan.
22 jan.
23 jan.
24 jan.
25 jan.
25 jan.
26 jan.
27 jan.
27 jan.
27 jan.
2-3 feb.
3 feb.
6 feb.
7 feb.
7 feb.
10 feb.
10 feb.
17 feb.
20 feb.

De Molen nr. 1
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
Nieuwjaarsconcert muziekvereniging Euphonia - De Schalle - 20.00 uur
E-meeting - 10.00 uur
Voorverkoop kaarten Toneelvereniging Da Costa - De Schalle - 19.00-20.30 uur
De Molen nr. 2
Klaverjassen en Jokeren Supportersvereniging SVN'69, inleg € 3,50 - 20.00 uur
Kerkcafé - gebouw Herv. kerk Kolderveen - 20.00 uur
Vrouwen van Nu, jaarvergadering - De Schalle - 20.00 uur
Film Waterboys. Dorpshuis De Schalle. Aanvang: 20.00 uur
SC Luten 1 - SVN’69 1 - 14.30 uur
Bingo Supportersvereniging SVN'69 - 20.00 uur
DOS’46 1 - Avanti 1 - Sporthal de Eendracht - 20.00 uur
Uitvoering Toneelvereniging Da Costa - De Schalle - 20.00 uur
SVN’69 1 - Tonego 1 - 14.30 uur
De Molen nr. 3
Politieke avond o.l.v. Margriet Benak; org. Dorpsvereniging Nijeveen - De Schalle
Klaverjassen en Jokeren Supportersvereniging SVN'69, inleg € 3,50 - 20.00 uur
SCD’83 1 - SVN’69 1 - 15.00 uur
DOS’46 1 - PKC/SWKGroep 1 - Sporthal de Eendracht - 20.00 uur
SVN’69 1 - LTC 1 - 14.30 uur
De Molen nr. 4

Elke dinsdag

Koersbal - De Schalle - 13.30 uur
Klaverjassen en jokeren, georganiseerd door Welzijn Ouderen - biljartzaal De Schalle
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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BUURTBEMIDDELING START IN GEMEENTE MEPPEL
Blaffende honden, elke dag een mopperende buurman aan de deur en in de verte twee ruziënde buurtbewoners. Dit zijn zo maar enkele voorbeelden die buurtbemiddelaars in de praktijk tegenkomen. In de
gemeente Meppel start met ingang van het nieuwe jaar het project Buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling
is een laagdrempelige voorziening waar buren en buurtgenoten situaties met elkaar oplossen onder begeleiding van buurtbemiddelaars.
Zo werkt Buurtbemiddeling - De bemiddeling houdt in dat getrainde bemiddelaars naar het verhaal van
beide partijen luisteren. Ze geven geen oordeel, ze spelen niet voor rechter, ze zijn neutraal. Ze helpen de
partijen zelf een oplossing vinden. Het voordeel van Buurtbemiddeling is dat bewoners hun problemen
niet bij politie of justitie neerleggen, maar proberen er onder begeleiding van bemiddelaars onderling uit
te komen. Daarmee kan worden voorkomen dat de spanning te hoog oploopt en komt er uiteindelijk een
oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is.
Voor wie is Buurtbemiddeling bedoeld? Buurtbemiddeling is er voor alle inwoners van de gemeente Meppel die in een conflictsituatie zitten of dreigen te komen met buren/buurtgenoten. Om gebruik te kunnen
maken van Buurtbemiddeling wordt alleen van u gevraagd om mee te werken aan een werkbare oplossing tussen beide partijen. Ook organisaties kunnen problemen tussen buren of buurtgenoten aanmelden:
medewerkers van Welzijn Mensenwerk, medewerkers van de woningbouwcorporaties, politie, gemeente,
huisartsen en andere organisaties.
Buurtbemiddelaars komen de meest uitlopende situaties tussen buren tegen. Situaties waardoor mensen
zich soms niet meer prettig voelen in hun huis of buurt. Terwijl met bemiddeling de situatie enorm kan
opknappen. In 2016 werd maar liefst 70% van de aangemelde zaken in Nederland goed opgelost via
Buurtbemiddeling.
Vrijwilligers - Het team van vrijwilliger buurtbemiddelaars dat actief is in gemeente Hoogeveen en De Wolden
zal dit ook in Meppel gaan oppakken. Zij zoeken nieuwe collega’s om het team te versterken. Voor meer
informatie over de functie kunt u terecht op https://www.vrijwilligershoogeveen.nl/vacature/330-gemeentehoogeveen-de-wolden-en-meppel-vrijwillige-buurtbemiddelaar of neemt u contact op met coördinator
Hetty de Bruin (vanaf 4 januari) via tel 0528 278 855 of e-mail: buurtbemiddeling@swwh.nl.

RI 2018

VAN 9 T/M 20 JANUA

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

Openingstijden:
di. t/m vr. : 10.00 - 16.00 uur
zaterdag
: 13.00 - 16.00 uur

Tel. 06 543 720 73

Ook voor volledige voetverzorging bij u thuis!

Medisch pedicure
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INSCHRIJFDAGEN COMPUTERCURSUSSEN JANUARI 2018 SENIORWEB MEPPEL
SeniorWeb Meppel biedt jaarlijks aan zo’n 400 cursisten verschillende computercursussen voor beginners
en gevorderden om zo hun digitale vaardigheden te vergroten.
Ook dit voorjaar zijn er weer interessante cursussen te volgen in Meppel, o.a. de nieuwe cursus “Openbaar
Vervoer”, (omgaan met de OV-chipkaart, met de keuzedagen, overstappen naar een andere vervoerder,
waar kun je inchecken, kan ik mijn fiets meenemen? En wanneer kan ik geld terugkrijgen en hoe vraag ik
dat aan?) Deze en andere vragen worden beantwoord in de cursus. Ook zeer interessant is de cursus “Google Toepassingen” waarin steeds de nieuwste apps van Google worden behandeld. Voor informatie zie de
programmaboekjes in de computerwinkels, bibliotheken, dienstencentra, welzijn, Rabobanken.
De cursussen beginnen op maandag 29 januari 2018. Deelnemers kunnen zich aanmelden via de website,
het inschrijfformulier in het programmaboekje, of op de inschrijfdagen:
- Meppel in het leercentrum Secretarie, ingang Grote Akkerstraat 10 op: maandag 8 januari van 14.00-16.00
uur, dinsdag 9 januari van 14.00-16.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur.
- Meppel in de bibliotheek: woensdag 10 januari en op vrijdag 12 januari van 14.00 tot 17.00 uur, donderdagochtend 11 januari van 11.00 tot 14.00 uur.
- Nijeveen in de Schalle: dinsdag 9 januari van 13.30 tot 14.30 uur.
- Staphorst in de bibliotheek: vrijdag 12 januari van 16.00 tot 17.00 uur.
Weer Computercursussen voor volwassenen in Steenwijk
SeniorWeb Meppel gaat vanaf 30 januari 2018 computerlessen geven in de bibliotheek in Steenwijk.
In de tweede week van januari, op donderdagmiddag 11 en vrijdagmiddag 12 januari van 13.00 tot 16.00
uur, in de bibliotheek in Steenwijk, kunt u informatie krijgen over en inschrijven voor de cursussen. De cursusboekjes liggen in sommige bibliotheken van de gemeente Steenwijkerland, Rabobank en computerwinkels.

‘WERKEN MET DE E-OVERHEID’: CURSUS IN BIBLIOTHEEK MEPPEL
Digitale diensten die het leven mákkelijker maken
Vanaf dit jaar gaat de overheid volledig digitaal. 40% van de inwoners in Drenthe heeft moeite om haar
weg te vinden op internet. Daarom biedt de Bibliotheek Meppel/Nijeveen in samenwerking met Seniorweb Meppel een cursus ‘Werken met de elektronische overheid’ aan. Deze cursus is voor iedereen gratis
toegankelijk. U hoeft dus geen lid te zijn van de Bibliotheek.
Cursus ‘Werken met de e-overheid’
Het idee achter de cursus is dat cursisten in kleine groepen, onder begeleiding van docenten, stapsgewijs
ervaring opdoen met belangrijke vaardigheden voor het werken met de elektronische overheid.
Voorbeelden van websites waar u mee leert werken zijn:
• Digitale diensten van de gemeente Meppel. Bijvoorbeeld: Hoe maak ik een afspraak? Hoe vraag ik
een nieuw paspoort aan?
• Online belastingdienst
• Werken met UWV online
• Mijnsvb.nl, mijnoverheid.nl, DigiD
Aanmelden voor de cursussen in Bibliotheek Meppel
Dinsdagmorgen 16 januari a.s. (van 9.00 tot 11.00 uur) start de eerstvolgende cursus in Bibliotheek Meppel.
Eén cursus omvat vier bijeenkomsten, per week één, elk van twee uur. De overige cursusdata zijn: 23 en 30
januari en 6 februari. Na afloop van de cursus ontvangen de deelnemers een certificaat.
U kunt zich aanmelden door het invullen van het Digisterkerformulier op www.bibliotheekmeppel.nl.
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Andere tijden! Ook voor financieringen
Bij inventariaties bij onze klanten zien we vaak (doorlopende) kredieten op oude
rentestanden.
Enkele jaren geleden noteerde men voor kredieten 9 tot 11% rente. Die tijd ligt achter ons
en misschien goed om ook de eventueel lopende kredieten eens opnieuw te beoordelen.
De rente is gehalveerd, ook voor kredieten. De maandlasten kunnen daardoor echt lager.
Voor hypotheken is de rente nog steeds erg laag. We kijken, samen met u, graag naar
de mogelijkheden om daarvan gebruik te maken.
Bel voor een informatief gesprek en ontdek onze kracht. Voor bestaande, maar ook
nieuwe financieringen en hypotheken.

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

Bridgen in Nijeveen

BRIDGEN IS GOED VOOR JE GEHEUGEN EN ZORGT VOOR SOCIALE CONTACTEN
Stichting Welzijn Ouderen heeft enkele jaren een bridgecursus georganiseerd in Nijeveen.
Er zijn dus meerdere mensen in Nijeveen die bridgen, of in clubverband of thuis.
Nu zijn er stemmen opgegaan om een gezellige bridge te organiseren voor alle liefhebbers in Nijeveen,
ook voor die mensen die al jaren aan huiskamerbridge doen. Bij voldoende deelname zouden we dan een
dagdeel willen bridgen aan meerdere tafels in de Schalle. We denken dan aan 1x per 2 weken. Welk dagdeel dat zou kunnen worden hangt van de voorkeur van de deelnemers af. Het wordt geen vereniging en
de kosten betalen we samen. Ik denk hierbij o.a. aan thee en koffie.
Hebt u belangstelling neem dan contact op met
Lammie van Essen, tel. 0522-491628 of vanessen.hl@gmail.com

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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21 maart 2018 - Gemeenteraadsverkiezingen
Heeft u uw keuze al bepaald?
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Nieuw

Kindcentrum De Wel
Onderwijs en Opvang
van 0 - 12 jaar
Babygroep

Voor de allerkleinsten is er een aparte babygroep. Het dagritme is
specifiek ingericht op hun leeftijdsbehoefte. Door rust, ritme en
herhaling ontwikkelen jonge kinderen veiligheid en zelfvertrouwen. Zo kan
het in nieuwsgierigheid de wereld om zich heen verkennen, ontdekkingen
doen, vaardigheden oefenen, indrukken opdoen en verwerken.

Peuteropvang

2 ochtenden in de week (op dinsdag en donderdag) bieden wij
peuteropvang aan. Peuters vanaf 2 jaar zijn van harte welkom!
Spelen is de kern en kracht van de peutergroep. Spelenderwijs en
samen met andere kinderen en leidsters doen kinderen allerlei
ervaringen op en vergroten ze hun woordenschat.

Kinderdagopvang
Op ons kinderdagverblijf zijn kinderen tot 4 jaar van harte welkom. Er is veel aandacht voor de ontwikkeling van taal, spel en sociale-, creatieve-, motorische- en
cognitieve (kennis) vaardigheden op speelse wijze. Ieder kind ontwikkelt zich
tenslotte in zijn eigen tempo. Wij zijn geopend van 7:30 - 18:15 uur en bieden
diverse verschillende contractvormen aan (vervroegde opvang is mogelijk).

Buitenschoolse opvang
Kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar kunnen bij ons Kindcentrum terecht voor opvang
na schooltijd en voor schooltijd. Kinderen kiezen zelf uit verschillende activiteiten;
bijvoorbeeld een creatieve-, een beweeg-, een buiten- of een vrije activiteit.
Uiteraard is er altijd de mogelijkheid om bijvoorbeeld te lezen, een spelletje te doen of
gewoon even rustig bij te komen.
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden, tarieven of contracten? Neem
dan contact met ons op via info@pluskinderopvang.nl of 0522-726800.
Kindcentrum De Wel kunt u bereiken via 06-15267639 of 0522-490461
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Marktstraat 4
7941 KR Meppel
Tel. 0522 23 01 73
www.birukai.nl
• Timmerwerk
• Nieuwbouw - Verbouw

Jeannet Botter

• Onderhoudswerk - Renovatie
• Verkoop van bouwmaterialen

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

E-MEETING 21 JANUARI
Aanvang 10.00 uur
-- Weegschaal -De eerste e-meeting van het nieuwe jaar is o.a. voorbereid door een groep
30- en 40-tigers.
Het onderwerp is deze keer: weegschaal
Waar ligt de balans, de weegschaal wat betreft onze levens?! Wij, de 30&40 plussers, zijn denk ik dagelijks
op zoek naar de balans. Werk, gezin, familie, vrienden, geloof, jezelf, …
Het is de leeftijd waarop je een ‘balans’ maakt: zijn er twijfels?! Zijn er spijtgevoelens over dromen en idealen die niet waargemaakt zijn? Het gevoel van een nieuwe/andere invulling willen geven aan je leven?
Het ‘wel-of-geen-kinderen’ of ‘Nog-eentje-erbij-of-niet’ vraagstuk kan een rol spelen.
Overal wil je 100% voor gaan en overal wil je het goed doen. Maar kan dat?! Of; hoe kun je dit vorm geven?!
Met behulp van teksten van ‘omdenken’ hebben we deze dienst voorbereid. Want soms blijven we hangen
in het zien van problemen. Hoe mooi (en fijn!!) zou het zijn als deze problemen mogelijkheden zouden zijn.
Dr. Stap heeft deze bijeenkomst de schone taak om tijdens de verkondiging hierop in te gaan.
Het zal een interactieve bijeenkomst worden, waarbij we hopelijk wat balans kunnen brengen op de
weegschaal.
Hopelijk tot dan!! De koffie en thee staan klaar bij aanvang, kom erbij!

PEUTERGYM IN NIJEVEEN
Goed en gezond bewegen is belangrijk voor peuters en heeft een goede invloed op ontwikkeling van de
motoriek. Daarnaast heeft het een positieve uitwerking op de hersenontwikkeling van jonge kinderen. Ook
in 2018 verzorgt cbs De Wel in Nijeveen “Peutergym” voor alle peuters in Nijeveen (dus niet schoolgebonden).
Elke maand verzorgt meester Gerrit Griffioen de speelse peutergymlessen op de Wel en geeft hij ouders tips om
het bewegen in de thuissituatie verder te stimuleren. Meester Gerrit is verbonden aan de Wel en Meppel Actief.
Door het afwisselende aanbod is elke les anders. Peuters mogen met alle lessen meedoen, maar een keer overslaan is geen probleem. Er zijn geen kosten verbonden aan deze peuteractiviteiten en opgave door deelnemers
is niet nodig. Voordat de deelnemende peuters naar de basisschool gaan, krijgen ze een peutergymdiploma.
De lessen zijn in het peuter/kleuter gebouw van De Wel, waardoor het ook mogelijk is om even in de klas
te kijken. Zo maken de kinderen op een ontspannen manier kennis met de basisschool. De peuters leren
door deze activiteiten andere peuters kennen. Ook ouders vinden het plezierig elkaar te ontmoeten.
Peutergym in 2018
Maandag 15 januari, 12 februari,
19 maart, 23 april, 11 juni, 9 juli

09.00 uur: de Wel,
Burgemeester Haitsmalaan 3, Nijeveen.
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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

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

Licht,
verwarmt
uw tuin!

Tel. 06-16511943
Tel. 0522-750545

info@andrehopman.nl
06 54 32 64 05

E-mail: info@kvanbeekschilderwerken
Website: www. kvanbeekschilderwerken.nl
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Energieweg 3, Nijeveen
www.andrehopman.nl
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SVN ’69 ORGANISEERT VOOR DE 37STE KEER HENK HOFMANTOERNOOI
Terwijl het buiten nog guur en donker was, kwamen de jongste voetballers van SVN al vroeg naar de
sporthal in Nijeveen. Traditiegetrouw werd het jaar sportief afgesloten met het Henk Hofmantoernooi.
De kabouters, JO-7 en JO-8 mochten zaterdag 30 december beginnen en om 9.00 uur klonk het eerste
startsignaal. De jongens en meisjes maakten er mooie wedstrijden van. Het was erg spannend welk team
de finale mocht spelen. Uiteindelijk was het team Nederland (Nino, Milan, Melua, Jorne, Bart) dat er met
de winst vandoor ging.
Bij de JO-9/JO-11 werd er ook fanatiek gestreden. In de voorronde wist Feyenoord nog te winnen van
Ajax, maar uiteindelijke was het Ajax (Lars, Anouk, Daan, Boaz, Bas-Jan, Julian) die kampioen werd door
de finale met 1-0 te winnen.
Bij JO-13 liet Manchester United (Tara, Jaro, Cesar, Thomas, Jelle, Egbert) zien dat ze het sterkste team
waren. Met name Chelsea gaf goed partij, maar uiteindelijk won Manchester United alle wedstrijden en
de finale met 2-0.
De heren van JO-15 waren enorm aan elkaar gewaagd. In een hele spannende finale ging het lang gelijk
op. Het team van Wolfburg (Roy, Sem, Melvin, Thijmen, Erik) kwam uiteindelijk op voorsprong en won met
2-1. In de laatste minuut van de finale scoorde Dortmund nog bijna, maar de bal kwam op de paal.
Het toernooi voor de jeugd werd afgesloten met de wedstrijden van JO-17. Veel van deze spelers waren
de hele dag al actief als vrijwilliger. Dankzij de hulp van alle leiders was het Henk Hofmantoernooi ook
dit jaar weer een succes. Bij de JO-17 werd Barcelona (Bas, Bram, Fouad, Daniël, Sven, Marc) kampioen. De
voetballers van JO-19 speelden ’s avonds een toernooi met de senioren.
Het Henk Hofmantoernooi werd dit jaar voor de 37ste keer georganiseerd. Dit jaar mogelijk gemaakt door
de sponsoren: Altena Loon en Grondverzetbedrijf Nijeveen, Autobedrijf Matter, HDV Design Nijeveen.

LEUKE GYMLES MET OUDEREN
Op 20 december jl. heeft groep 7 van o.b.s. Commissaris Gaarlandt met de ouderen (opa’s en oma’s) van de
ouderengym gegymd in sporthal De Eendracht. De ouderen moesten wel een half uurtje eerder opstaan,
omdat de gymles van groep 7 om 8.30 uur begint. We hebben een minicompetitie trefbal gespeeld met 4
teams waarbij elk team een keer tegen een andere team moest spelen; dus 3 wedstrijdjes van 15 min. Het
ging uiteraard niet om het winnen, maar om de gezelligheid en sportiviteit. Deze samenwerking werd
enorm gewaardeerd door alle partijen.
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www.kolderveen.nl

WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN
13/14 jan.
20/12 jan.

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 4, 7941 KR Meppel, tel. 0522 23 01 73. 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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