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De volgende Molen verschijnt op 20 februari 2018.
Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk
dinsdag 13 februari 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

INLOOPREPETITIE 19 FEBRUARI BIJ POPKOOR AFSLAG NIJEVEEN!
Popkoor Afslag Nijeveen is op zoek naar mannelijke versterking.
Daarom organiseren ze een mannen-meezing-avond op
maandag 19 februari vanaf 20.00 uur. Het koor telt 38 leden
(van alle leeftijden). Vooral bij de bassen en tenoren kunnen
ze nog wel wat versterking gebruiken, maar dames zijn ook
van harte welkom!
Vind je het leuk om te zingen en wil je je zangkwaliteiten laten horen (behalve onder de douche), loop
dan vrijblijvend binnen op deze inlooprepetitie. Je kunt dan ervaren hoe het is om samen een lied in te
studeren en welke stem je het best ligt. Dames zijn ook van harte welkom.
Het koor zingt popnummers van de 60-er jaren tot hedendaagse Top 40 muziek: van de The Beatles, U2,
Adele, Bløf tot en met The Script en Ed Sheeran. Een eigen band begeleidt het koor. De optredens, ongeveer
4x per jaar, variëren van popkorenfestivals, optredens in centrum van Meppel tot gezamenlijke optredens
met andere bands/koren in Nijeveen.
Iedere maandagavond wordt er gerepeteerd van 20.00 tot 22.00 onder enthousiaste leiding van Leon Moore.
Voel je welkom op 19 februari om 20.00 in eetcafé de Nije in Nijeveen!
Wil je meer informatie, neem dan een kijkje op www.afslagnijeveen.nl of mail naar
afslagnijeveen@hotmail.com.

VROUWEN VAN NU - AFD. NIJEVEEN
Dames,
Wat speelt zich achter het podium en in de catacomben van schouwburg Ogterop af?
Met z’n trekkenwand, Koperen Kees en kleedkamers.
Ook nieuwsgierig geworden? Wij nodigen jullie uit voor een kijkje achter de schermen.
Op woensdagmiddag 21 februari 2018 vertrekken wij om 13.00 uur vanaf “De Schalle”.
De kosten zijn € 9,50 incl. reiskosten. Graag gepast geld meenemen.
Opgave is mogelijk tot 16-2-18 bij Truus tel. 491714, Ammy tel. 491357 of bij een van de andere dames van
de commissie. Bij opgave even doorgeven wie er een auto heeft om te rijden.
De reiscommissie

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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UITBREIDING IN DE GRATIS ONAFHANKELIJKE CLIËNTONDERSTEUNING:
WLZCLIENTONDERSTEUNING.NL© NU OOK ACTIEF IN NIJEVEEN!
De wereld van de zorg is tegenwoordig complex. Waar vind ik zorg op maat, hoe zorg ik ervoor dat mijn
mantelzorgers het kunnen volhouden en wat zijn mijn rechten? Om ervoor te zorgen dat de zorg aansluit
op de wensen, behoeften en mogelijkheden van de cliënt kan iedereen met een indicatie voor de Wet
Langdurige Zorg (WLZ) kosteloos een beroep doen op onafhankelijke cliëntondersteuning.

WlzClientondersteuning.nl©
WlzCliëntondersteuning.nl© bestaat uit een team van professionals die al jaren actief is de wereld van de
zorg. Jeanet Kraaij is een van de oprichters van WlzClientondersteuning.nl©, en woont en werkt vanuit
Nijeveen.
“Na 2 jaar actief te zijn in de regio Zwolle, zijn we vanaf 1 januari 2018 ook werkzaam in de provincie
Drenthe met een nieuw team dat uitstekend op de hoogte is van de actuele wet- en regelgeving. Of het
nu gaat om het geven van informatie en advies, het vinden van de juiste zorgaanbieder, het schrijven van
een ondersteuningsplan of het bemiddelen tussen zorgaanbieders: wij zijn in staat voor elke zorgsituatie
een juiste en meest adequate oplossing te vinden. En het allerbelangrijkste: Het belang van de cliënt staat
bij ons altijd voorop!” aldus woordvoerder Jeanet Kraaij.
Gratis en onafhankelijk
De diensten van WlzCliëntondersteuning.nl© zijn gratis voor iedereen met een Wlz- indicatie, hun vertegenwoordigers en mantelzorgers. Jeanet: “Wij maken het verschil door extra aandacht voor de mantelzorger,
vaak de spilfiguur wanneer het gaat om het welzijn van de cliënt. De persoonlijke ondersteuning die wij
bieden is onafhankelijk van zorgaanbieders of zorgkantoor”.
Regionale kennis en geen wachttijden
De cliëntondersteuners van WLzCliëntondersteuning.nl© denken met u mee over hoe de zorg, zo goed
mogelijk en passend bij uw situatie, georganiseerd kan worden. Belangrijk voordeel daarbij is dat ons team
goed op de hoogte is van het zorgaanbod in de regio. Gerriët Reinders, onafhankelijk cliëntondersteuner,
ook woonachtig in Nijeveen, is voor Meppel en omgeving het eerste aanspreekpunt.
Ons uitgangspunt is dat iedereen die vragen op het gebied van zorg heeft zo snel mogelijk geholpen
moet worden. Wij kennen geen wachttijden. Daarin zijn wij onderscheidend. Wanneer u zich bij ons meldt
garanderen wij dat er binnen 2 werkdagen contact met u opgenomen wordt om uw vragen/wensen te
bespreken en afspraken te maken over een eventueel vervolgtraject.
Contact
Wilt u ook snel de zorg die bij u past geregeld hebben? De cliëntondersteuners van WlzClientondersteuning.nl zijn tijdens kantooruren van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur – 17.30 uur bereikbaar via
telefoonnummer: 085 303 29 85 (lokale belkosten) of via mail: info@wlzclientondersteuning.nl
Gerriët Reinders kunt u bereiken op telefoonnummer 06-45300851 of via mail : gerriet@wlzclientondersteuning.nl
Nieuwsgierig geworden hoe WLzCliëntondersteuning.nl© u kan ondersteunen? Kijk dan op onze website:
www.wlzclientondersteuning.nl
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Tel. 0522 - 49 04 34

Bemiddeling in: woonhuizen, bedrijfsmatig o.g., taxaties
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Kallenkoterallee 114
Steenwijk

Burgemeester van Veenlaan 24B
Nijeveen

Vraagprijs € 385.000,-

Vraagprijs € 169.900,-
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3 appartementen
Noteboomstraat 3
Meppel

Prins Bernhardlaan 9
Koekange

Huurprijs € 675,-
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LEDEN VERDELEN € 100.000 VOOR LOKALE SPORT- EN CULTUURCLUBS
Schrijf jouw club in t/m 15 februari
Clubhartendieven opgelet: de inschrijving voor de Rabobank Clubkas Campagne is geopend tot en met 15
februari. Welk bedrag gaan jullie ophalen?
Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland gelooft sterk in de rol van het stichtings- en verenigingsleven
om de lokale leefomgeving bloeiend te houden. Met deelname aan de Rabobank Clubkas Campagne snijdt
het mes aan twee kanten: enerzijds wordt de zichtbaarheid van de verenigingen en stichtingen vergroot,
anderzijds maken zij kans op een fantastisch geldbedrag. In 2018 is er € 100.000 beschikbaar. Je leest het
goed: HONDERDDUIZEND euro! Dit bedrag wordt verdeeld door de leden van Rabobank Meppel-StaphorstSteenwijkerland. Zo houdt de coöperatieve bank het verdelen van haar sponsorgelden transparant en van
ons allemaal.
Laat je #clubhart zien
Hoe zorg je ervoor dat leden van Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland op jouw club gaan stemmen? Campagne voeren is ontzettend belangrijk. Laat jouw #clubhart zien. Letterlijk! Gebruik deze hashtag
bij al je uitingen zodat je goed vindbaar bent. Verover de harten van de leden door te laten zien waarom
jullie het geld zo hard nodig hebben. Zowel online, als offline.
Bonusprijzen
Omdat een goede campagne tijd en energie kost verdeelt de coöperatieve bank van het totaalbedrag € 4.000
aan bonusprijzen. Er is 2 x € 2.000 beschikbaar voor de ‘meest creatieve campagne’ en de ‘meest jeugdige’
campagne. Je kunt als club dus € 2.000 extra krijgen bovenop het bedrag wat je ontvangt uit de stemmen.
Als er meer zeer creatieve en jeugdige campagnes zijn kan dit bedrag verdeeld worden.
Maak jacht op de zwevende kiezer
Meer dan 20.000 leden van Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland verdelen de stemmen over alle
deelnemende verenigingen en stichtingen. Hoe meer stemmen, hoe hoger het bedrag voor de clubkas.
De waarde van een stem wordt berekend door de € 100.000 te delen door het totaal aantal uitgebrachte
stemmen. Ieder lid verdeelt vijf stemmen waarbij maximaal twee stemmen op dezelfde club gegeven mogen
worden. Maak dus jacht op de zwevende kiezer want dat is zeker de moeite waard!
Inschrijven kan nog tot en met 15 februari. Ga snel naar www.rabobank.nl/mss en laat jouw #clubhart zien.
Volg de Facebookpagina van Rabobank Meppel Staphorst Steenwijkerland en mis niets van de Rabobank
Clubkas Campagne.

CD PRESENTATIE TRUST IN DE SCHALLE
De Nijeveense semiakoestische groep Trust geeft zondag 11 februari een sfeervol concert in dorpshuis de
Schalle. Zangeres Joan Albrecht: ‘We hebben veel mensen moeten teleurstellen die graag bij de eerste cdpresentatie van onze nieuwe plaat We’re Still Here in schouwburg Ogterop wilden zijn. Binnen twee dagen
waren we uitverkocht. Daarom voor onze eigen lokale achterban nogmaals een presentatie. Alleen gieten
we het ditmaal in de vorm van een volledig concert.’
Het concert begint om 15.30 en de entree is 5 euro.

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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Schoonheidsinstituut
Schoonheidsinstituut
Acne behandelingen
Acne behandelingen
Massages
Massages
Zonnestudio
Zonnestudio
Schoonheidsinstituut
Acne behandelingen
Massages
Zonnestudio

TESTAMENT MAKEN?

IPL ontharing
IPL ontharing
Elektrisch
ontharen
Elektrisch
ontharen
Huidverbetering
Huidverbetering
Bijouterie
Bijouterie
IPL ontharing
Elektrisch ontharen
Huidverbetering
Bijouterie

Valentijnsdag – 14 februari 2018
Valentijnsdag – 14 februari 2018
Een dag om NIET te vergeten!
Een dag om NIET te vergeten!
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om je liefste
verwennen
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STOTIJN

notariaat & mediation

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

Wij hebben ook cadeaubonnen….
Wij hebben ook cadeaubonnen….

GOED, INTEGER EN VOORDELIG
GEREGELD

Dorpsstraat 16, Nijeveen ~ 0522–492315 / 06-23157871
Dorpsstraat
Nijeveen
/ 06-23157871
Website:
www.beau-nette.nl
~0522–492315
E-mail: info@beau-nette.nl
Wij 16,
hebben
ook~cadeaubonnen….
Website: www.beau-nette.nl ~ E-mail: info@beau-nette.nl
Dorpsstraat 16, Nijeveen ~ 0522–492315 / 06-23157871
Website: www.beau-nette.nl ~ E-mail: info@beau-nette.nl

altijd scherp!

T: de Wijk 0522 - 440 473
info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

GRATIS MUZIEKACTIVITEIT VOOR OUDERS EN PEUTERS
Muziek & bewegen: muziekbeleving en plezier voor ouder en kind
Tijdens de Open Dag van OBS Commissaris Gaarlandt, op woensdag 21 februari,
wordt door Doomijn kinderopvang en de school een gezamenlijke gratis muziekactiviteit georganiseerd voor alle peuters en ouders/verzorgers woonachtig in
Nijeveen en omgeving.
Elke maand is er PeuterPas voor alle kinderen vanaf 3 jaar op de openbare school in
Nijeveen. PeuterPas is er om kinderen en ouders kennis te laten maken met school.
Tijdens de maandelijkse geplande Peuterpas, op woensdag 21 februari, hebben de
school en Doomijn kinderopvang de handen ineengeslagen om op deze dag een speciale muzikale activiteit
te organiseren. Alle peuters en ouders/verzorgers woonachtig in Nijeveen en omgeving kunnen hier aan
deelnemen.
Peuters van 2 tot 4 jaar kunnen samen met een ouder/verzorger gratis meedoen aan een vrolijke, actieve
middag. Want samen muziek maken vormt een bron van plezier voor ouder en kind! Gezellig en ongedwongen spelen met eenvoudige instrumenten zoals sambaballen of bellenkransen. Bewegen met vrolijke
materialen zoals dansdoekjes of ballen. Bekende én nieuwe liedjes zingen. In een veilige sfeer met veel
aandacht voor de kinderen. Daniëlla Snijders, consulent activiteiten bij Doomijn Kinderopvang, neemt zélfs
haar viool mee waar peuters van heel dichtbij naar mogen luisteren.
De peuterspeelzaal van Doomijn is gehuisvest in de school. De stap van peuter naar kleuter is een mijlpaal.
Peuters kijken vaak vol verwachting uit naar hun 4e verjaardag. Dan mogen ze echt naar school! Ook voor
ouders betekent dit een nieuwe fase in het leven van hun kind. Vanuit de peuterspeelzaal wordt er voor
gezorgd deze overgang zo soepel mogelijk laten verlopen. Binnen de peuterspeelzaal raken ze al vertrouwd
met gewoontes en methodes die ook in groep 1 en 2 gebruikt worden. De overgang naar de basisschool
wordt zo veel makkelijker! Een doorgaande leerlijn en vertrouwdheid met school helpen hierbij.
De muzikale activiteit start om 13.00 uur en eindigt om 14.00 uur in OBS Commissaris Gaarlandt. Speel,
zing en beweeg mee. Uiteraard is er, naast de muziekactiviteit, tijdens de Open Dag gelegenheid om nader
kennis te maken met de school en peuterspeelzaal. Iedereen is van harte welkom!

5

DE MOLEN

In gesprek met de lijsttrekkers!
U komt morgen toch ook?
Woensdag 7 februari in de Schalle
Inloop vanaf 19.30 uur. We starten om 20.00 uur.

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
6 feb.
De Molen nr. 3
7 feb.	Politieke avond o.l.v. Margriet Benak; org. Dorpsvereniging Nijeveen - De Schalle
7 feb.	Klaverjassen en Jokeren Supportersvereniging SVN'69, inleg € 3,50 - 20.00 uur
9 feb.	Gezamenlijke maaltijd - Geref. kerk - 19.00 uur
10 feb.
SCD’83 1 - SVN’69 1 - 15.00 uur
10 feb.	DOS’46 1 - PKC/SWKGroep 1 - Sporthal de Eendracht - 20.00 uur
11 feb.
Optreden Trust - De Schalle - 15.30 uur
14 feb.
NCV (voorheen passage) onderwerp “Schaatsgeschiedenis in Nederland” - De Schalle - 19.45 uur
16 feb.
Voorverkoop Dorpsfilm Nijeveen - Dorpshuis De Schalle - 19.00-21.00 uur
17 feb.
Voorverkoop Dorpsfilm Nijeveen - Dorpshuis De Schalle - 10.00-12.00 uur
17 feb.	“Heide en bos” hardlooptraining volw. in Havelte - Vlinderparadijs Papilliorama, Havelte - 10.00 uur
17 feb.
SVN’69 1 - LTC 1 - 14.30 uur
19 feb.
Inloop-repetitie Popkoor Afslag Nijeveen - De Nije - 20.00 uur
20 feb.
De Molen nr. 4
21 feb.
Vrouwen van Nu, Kijkje achter de schermen schouwburg Ogterop - vertrek 13.00 uur vanaf De Schalle
21 feb.
Open dag OBS Comm. Gaarlandtschool en Doomijn - 13.00-14.00 uur
21 feb.	Klaverjassen en Jokeren Supportersvereniging SVN'69, inleg € 3,50 - 20.00 uur
22 feb.
Kerkcafé; Millennials - De Schalle - 20.00 uur
22 feb.
Vrouwen van Nu, Geeske met "Ik en mijn broer" - De Schalle - 20.00 uur
23 feb.
Film Manchester by the sea - Dorpshuis De Schalle - Aanvang: 20.00 uur
24 feb.
Bingo Supportersvereniging SVN'69 - 20.00 uur
24 feb.
DOS’46 1 - KZ/Hiltex 1 - Sporthal de Eendracht - 20.00 uur
26 feb.
Voorverkoop jubileumconcert Musetta 60 jaar, Dorpshuis de Schalle, van 19.00-19.30u.
28 feb.
Bingo St. Welzijn Ouderen - De Schalle - 13.30 uur
2 maart Jubileumconcert Musetta 60 jaar, met Wilfried Finkers, de broer van... - De Schalle - 20.00 uur
Elke dinsdag
Koersbal - De Schalle - 13.30 uur
	Klaverjassen en jokeren, georganiseerd door Welzijn Ouderen - biljartzaal De Schalle
Elke woensdag 	55+ gymnastiek - 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 woensdag 	Zingen met Crescendo - De Schalle - 19.30-21.30 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

DE MILLENNIALS
Gelukkig, slim of juist twijfel en innerlijke strijd?
Uitnodiging Kerkcafé - 22 februari - 20.00 uur - Dorpshuis
‘De Schalle’
Als we het over Millennials hebben, bedoelen we de jonge
mensen die geboren zijn tussen 1980 en 2000. Opgegroeid
in een wereld waar internet en welvaart de boventoon
voert. Een gelukkige en slimme generatie. Maar is dit
eigenlijk wel zo? Of kent een Millennial ook twijfel en
innerlijke strijd?
In dit Kerkcafé gaan we met elkaar in gesprek over studie en werk, het sociale leven, religie en wat ons
tegenwoordig allemaal bezighoudt. We gaan dit doen in een spel- en gespreksvorm, waarbij je jouw Smartphone nodig hebt. Die vergeet je toch sowieso niet ;-)
Niet alleen de Millennials zijn welkom deze avond. Ook iedereen die graag mee wil doen in dit gesprek of
meer wil weten over de dilemma’s en drijfveren van deze generatie is van harte welkom. We kunnen vast
veel van elkaar leren!
Hinke Snoek zal haar medewerking verlenen aan deze avond, die is voorbereid door Lotte Dijkema, Ben de
Boer, Annemarije Hoorn, Helen Bijker, Adriaan Jans Timmerman en Geertje de Boer.
Tot de 22ste!
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.
Komende activiteiten Kerkcafé
Op 22 maart staat het thema: ‘LHBT’ centraal tijdens de Regenboogweek Nijeveen. De Regenboogweek
wordt gehouden van 18 tot en met 24 maart 2018.
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STEM OP SVN’69 BIJ DE RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE!
Speciaal voor verenigingen en stichtingen in Meppel, Staphorst en Steenwijkerland (MSS) organiseert de
Rabobank de Clubkas Campagne. Alle leden van de Rabobank mogen een stem uitbrengen op de club die
men een warm hart toedraagt. En dat is SVN’69 natuurlijk!
Dit jaar verdeelt bank € 100.000,- binnen het lokale verenigingsleven. Dit bedrag wordt verdeeld onder
alle clubs die meedoen aan de campagne. Hoe meer stemmen SVN’69 krijgt, des te hoger wordt de donatie
van de bank!
Wie mag stemmen?
Alle leden van Rabobank Meppel, Staphorst en Steenwijkerland mogen stemmen en bepalen daardoor
hoe het bedrag over de deelnemende clubs wordt verdeeld. Bent u al lid van de Rabobank? Dan ontvangt
u in maart 2018 per e-mail een unieke stemcode, waarmee u via een stemsite op SVN’69 kunt stemmen.
Bent u wel Rabobank klant, maar nog geen lid?
Als u wel klant bent, bent u NIET automatisch lid. U kunt via Rabo Internetbankieren bij “uw gegevens”
onder “persoonlijke gegevens” controleren of u lid bent van de Rabobank. Nog geen lid? Vraag dan vóór 17
februari 2017 het GRATIS lidmaatschap aan dan kunt u in maart mee stemmen op uw favoriete Nijeveense
amateur voetbalclub.
Laat je clubhart zien!
Draagt u SVN’69 een warm hart toe? Stem dan straks op ons! En het zou fantastisch zijn als ook uw familieleden, oud-leden, vrienden en kennissen hun stem aan SVN’69 geven. Elke stem telt!
Stemt u ook op SVN’69? Dank alvast!
Met sportieve groet,
Bestuur SVN’69

AL 2 TEAMS VAN BV NIJEVEEN ZIJN KAMPIOEN IN DE REGIOCOMPETITIE
Sommige teams hebben nog wedstrijden te gaan, maar ook enkele teams zijn al klaar met de competitie.
J1, team Faber/Hypotheek company is na een spannende laatste wedstrijd uiteindelijk als winnaar uit de
bus gekomen.
Jarne, Eline, Maaike en Iris speelden 3e klasse onder 19 jaar.
J2 Team Stijker met Tessah, Dionne, Sander, Linda en Isa waren in hun klasse overduidelijk winnaar. Ze
speelden U17, 3e klasse.
J3 Team Bouwknegt, met Berend, Xandra, Laura en Alinda werden 2e in de 2e klasse U15. Ook heel goed
gedaan.
Het jongste team is nog niet klaar met alle wedstrijden en het blijft dus nog even spannend voor Leonie,
Jasmine en Mila.
Het volwassenen team heeft nog een aantal wedstrijden te gaan. Marlous, Annie, Richard, Ruud en Milco
staan voorlopig op een mooie 3e plek, in de doordeweekse competitie.
Binnenkort beginnen de toernooien weer, zaterdag 10 februari doen een aantal jeugdleden mee aan het
toernooi van de Meppeler Meppers in de sporthal van het palet in de koedijkslanden. Toeschouwers zijn
altijd welkom.

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
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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

www.joshulstimmerwerken.nl

STICHTING WELZIJN OUDEREN NIJEVEEN
De halfjaarlijkse BINGO-middag is weer in aantocht. Zoals ieder jaar organiseren we deze ook nu weer
in de voorjaarsvakantie en in tegenstelling tot wat er in het programmaboekje staat op woensdag 28
februari in de Schalle.
Deze middag begint om 13.30 uur, de zaal gaat om 13.00 uur open, en deelname is slechts € 2,50 p.p.
Alle 55+sers die graag een middagje uit willen en bingo willen spelen zijn van harte welkom. Omdat er veel
grootouders oppassen in de vakantie zijn ook opa’s en oma’s met kleinkinderen van harte welkom. Wat is
er nu mooier dan samen met de kleinkinderen een spelletje te doen.
En natuurlijk is er voor iedereen een prijsje.

Tel. 06 543 720 73
Noordeinde 20
7941 AT Meppel
06 - 132 641 52
info@wenne-merkkleding.nl

Ook voor volledige voetverzorging bij u thuis!
Openingstijden:
di. t/m vr. : 10.00 - 16.00 uur
zaterdag
: 13.00 - 16.00 uur
Medisch pedicure
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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

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

DE MOLEN

w w w. l o o n b e d r i j f b i j k e r. n l

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
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BIJ SVN’69 IS NIET ALLEEN HET GRAS GROEN!
Als vereniging zijn we steeds op zoek naar mogelijkheden om
onze accommodatie duurzamer te laten functioneren, met
mede als doel de energiekosten te verminderen. We hebben
daarom ook een energiescan laten uitvoeren en de uitkomst
hiervan was dat er op een aantal gebieden inderdaad verbeteringen mogelijk zijn om energie te besparen waardoor op
de (middel)lange termijn geld bespaard kan worden. Onder
andere zijn er aanbevelingen gedaan voor het vervangen van
verouderde apparatuur en verlichting.
Zonnepanelen
De vereniging wil in eerste instantie op het dak van het clubhuis een fors aantal (62) zonnepanelen plaatsen. De vereniging wil hier mee aantonen dat ook (voetbal)verenigingen fors op energie en dus op CO2uitstoot kunnen besparen. Het doel van SVN’69 is om jaarlijks tot 15000 kWh zelf op te gaan wekken met
zonnepanelen. Het aanschaffen van deze zonnepanelen brengt een behoorlijke investering met zich mee.
Daarvoor hebben we een beroep gedaan op landelijke subsidie en op een bijdrage uit het aanjaagfonds van
de gemeente. Op dit moment is het in beide gevallen nog niet bekend of er een bedrag wordt toegekend.
De overige kosten moeten we zelf financieren. Om dit bedrag bij elkaar te krijgen is er een donatieplan
voor zonnepanelen opgezet.
Actie
De club zet onder de noemer DUURZAME ENERGIE een actie op waarbij wij iedereen oproepen om een
zonnepaneel of een gedeelte van een paneel (kW) te doneren. Iedereen kan helpen bij de realisatie van
deze zonnepanelen. Supporters, (oud-)leden, leveranciers, familie/vrienden van (oud-)leden, sponsoren en/
of inwoners van Nijeveen kunnen voor € 250,- per paneel één of meerdere zonnepanelen doneren. Uiteraard kun je voor € 25,- ook 1 kW doneren. Op deze wijze kan er op persoonlijke titel gedoneerd worden,
maar kan er ook gezamenlijk als team, vriendengroep of familie een zonnepaneel gedoneerd worden.
Vanaf nu start het project DUURZAME ENERGIE. Op 31 december sluit de donatiepot. Tijdens deze periode
hangt er een groot bord in de kantine met daarop afgebeelde zonnepanelen. Wekelijks zal hierop getoond
worden welke zonnepanelen er door wie zijn gedoneerd en wat de financiële stand van alle bijdragen is.
De eerste zonnepanelen zijn inmiddels al vergeven tijdens de sponsoravond eind 2017 en de nieuwjaarsreceptie.
Hopelijk zijn aan het einde van de actieperiode alle zonnepanelen verkocht. Begin februari dit jaar worden
de panelen gelegd zodat we binnenkort al beginnen met het besparen van veel geld. Geld dat binnen de
club veel beter besteed kan worden!
Iedereen die de club een warm hart toedraagt kan zich aanmelden via zonnepanelen@svn69.nl, direct contact
opnemen met één van de sponsorcommissieleden of via inschrijfformulieren die in de bestuurskamer liggen.

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 17 februari aanvang 10:00 uur zal er een heide- en bostraining
hardlopen in Havelte zijn. De Havelterberg speelt een grote rol bij de hardlooptraining. Voor een ieder is het te doen.
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 zaterdagochtend training 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 en duurt een uur.
Voor meer informatie, stuur een mailtje aan: wintertraining@skeelerbaannijeveen.nl of bezoek de website: www.skeelerbaannijeveen.nl.
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‘vandaag is Morgen
verleden tijd!’

Productie: Historische Vereniging Nijeveen

Dorpsfilm

7, 8 en 9 Nijeveen
maart

‘De Schalle’

VoorVerkoop
16 februari 19.00 - 21.00 uur in ‘De Schalle’
17 februari 10.00 - 12.00 uur in ‘De Schalle’
entreeprijS
€ 5,00 inclusief twee consumpties
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Privé Compleet! Verzekeren anno 2018
Het ideale verzekeringspakket waarin 18 verschillende schadeverzekeringen kunnen
worden samengevoegd. Met de unieke 'beste voorwaardengarantie'.
Pakketkorting oplopend tot 12% en altijd voldoende verzekerd tegen een scherpe prijs.
Kom en vergelijk het met uw huidige verzekeringen.
En dat op een adres waar u nog zo kunt binnenlopen, u herkend wordt en we de
telefoon gewoon opnemen in plaats van standaard "Alle medewerkers zijn in gesprek"
of: "Er zijn nog 5 wachtenden voor u".

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

‘DORPSFILM NIJEVEEN’
Voorverkoop 16 en 17 februari - Wees verzekerd van een plaatsje!
Op 7, 8 en 9 maart wordt Dorpshuis ‘De Schalle’ omgetoverd tot een heuse bioscoop. Dan kunt u de Dorpsfilm
Nijeveen bekijken. Met een aantal enthousiaste vrijwilligers van de Historische Vereniging Nijeveen, dankzij
onze sponsoren 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. Alledaagse
zaken, bijzondere gebeurtenissen, alles wat ons dorp zo uniek maakt!
De ‘Dorpsfilm Nijeveen’ wordt vier keer vertoond. Komt het zien en meebeleven!
Voorstellingen
Woensdag 7 maart
Woensdag 7 maart
Donderdag 8 maart
Vrijdag 9 maart

14.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur

zaal open 13.30 uur
zaal open 19.30 uur
zaal open 19.30 uur
zaal open 19.30 uur

Voorverkoop toegangskaarten
Vrijdag 16 februari
19.00 - 21.00 uur in ‘De Schalle’
Zaterdag 17 februari 10.00 - 12.00 uur in ‘De Schalle’

Toegangskaarten zijn verkrijgbaar voor € 5,- per persoon (incl. twee consumpties).
De ‘Dorpsfilm Nijeveen’ is mogelijk gemaakt dankzij een financiële bijdrage van:
Aanjaagfonds Gemeente Meppel | Stichting Waarborgfonds Meppel | Rabobankfonds Rabobank MeppelStaphorst-Steenwijkerland | Handelsvereniging Nijeveen
Met een hartelijke groet,
Historische Vereniging Nijeveen
Werkgroep: Dorpsfilm Nijeveen
Kijk voor meer informatie op www.historischeverenigingnijeveen.nl en volg onze Facebookpagina Historische Vereniging Nijeveen
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www.kolderveen.nl

WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN
10/11 feb.
17/18 feb.

Dienstdoende huisarts: 0522 - 49 12 24

Dokter Nijstad-Moes
Dokter Tan-Koning

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. GEBRUIK DUOFIETS: 06 21 49 79 02
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.  
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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