
1

 

38e jaargang nr. 22, 20 november 2018

De volgende Molen verschijnt op 4 december 2018.

Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk 

dinsdag 27 november e-mailen naar: 

demolen@kleen.nl

of inleveren bij / sturen naar Drukkerij Kleen

Noteboomstraat 68, 7941 XA Meppel

(Anonieme kopij kan geweigerd worden.)

Klachten bezorging: 0527 - 24 64 68

Noteboomstraat 68       7941 XA Meppel       telefoon 0522 255 449       www.kleen.nl

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

NIEUWS VANUIT DE DORPSVERENIGING

Geslaagde ledenwerfactie!
De ledenwerfactie op zaterdag 10 november is een groot succes geworden. 
Dit jaar bezochten we de “witte vlekken” in de straten in Danninge Erve 
Noord. Bestuursleden van DVN zochten contact met de (nieuwe) bewo-
ners op de huisadressen waar nog geen lidmaatschap was geregistreerd. 
Dat leverde niet alleen ongeveer 40 nieuwe leden op. De vaak interes-
sante gesprekken met de bewoners maakten dat de ochtend omvloog en 
leverden ook nieuwe ideeën en contacten op. Dank aan de bewoners van deze prachtwijk.
DVN gaat met deze aanwas naar de 660 leden en vertegenwoordigt daarmee een groot deel van het dorp. 
www.dorpsverenigingnijeveen.nl

Kadotip voor de decembermaand
Op zoek naar een leuk, origineel kado voor de decembermaand? Geef de Nijeveense vlag kado!
De vlag is verkrijgbaar in de volgende maten: 
* bootvlag, afm. 30x45 cm. € 15,--
* huisvlag, afm. 70x100 cm. € 20,--
* tussenmaat vlag, afm. 100x150 cm. € 35,--
* grote vlag, afm. 150x225 cm. € 45,--
De vlag is te koop bij Jeanie Schrotenboer, Kolderveen 15, op donderdagmiddag en vrijdagmiddag. 
Of op afspraak (tel.nr. 06-18572485).

SPORTTEAM MEPPEL ACTIEF EN MZPC DE REEST ORGANISEREN HET WATERPOLO TOERNOOI 
MEPPEL ACTIEF 2019 

Op de zaterdagmiddagen 19 januari en 9 februari 2019 organiseert sportteam Meppel Actief in samenwer-
king met waterpolo vereniging MZPC de Reest de vierde editie van het waterpolotoernooi Meppel Actief. 
Het toernooi wordt georganiseerd in Bad Hesselingen voor kinderen uit groep 3 t/m 8 van de basisschool. 
Op zaterdag 19 januari nemen kinderen uit de categorieën groep 3-4 en groep 5-6 het tegen elkaar op. 
Op zaterdag 9 februari spelen kinderen uit groep 7-8 hun toernooi.
Teams kunnen zich opgeven tot vrijdag 14 december 2018 bij desbetreffende basisschool.

Griftestuk 33  |  7948 AH Nijeveen  |  06 - 50 20 40 08 
www.lutebijkerbouw.nl   |  info@lutebijkerbouw.nl
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Intens Milu December behandeling 
Reiniging 

Dieptereiniging 
Verwijderen onzuiverheden 

Epileren wenkbrauwen 
Bindweefselmassage ogen 

Meet Milu oogmasker 
Epileren wenkbrauwen 

Meet Milu gezichtsmasker  
Nek, schouder en hoofdhuid massage 

Aansluitende verzorging 
Meet Milu oogmasker voor thuisgebruik 

90 minuten € 72,50 

Beautysalon Puur 
De Baanderhoek 12, Nijeveen 
0522-855522/06-41241406 

www.beautysalon-puur.nl 
info@beautysalon-puur.nl 

Denkt u aan de

Thema-Morgen
Stichting Welzijn Ouderen Nijeveen

  
op donderdag 22 november a.s. 

van 10.00 tot 12.00 uur  
in het Dorpshuis De Schalle

Onderwerpen:
Erfrecht  -  Testament  - Levenstestament
        

De toegang is gratis 
en de koffie staat klaar.

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
Noteboomstraat 68   Meppel 
T 0522 255449   drukkerij@kleen.nl
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lAlles voor uw club!

Reclameborden
Textieldruk
Clubbladen

Lotenbloks
Websitebouw

Oranjevereniging Nijeveen
Jaarlijkse ledenvergadering
Donderdag 6 december 2018
Dorpshuis De Schalle
Aanvang 20.00 uur

Agenda:
 
  1.	 Opening	door	voorzitter	Andre	van	der	Vegt
  2.	 Ingekomen	stukken	en	mededelingen
  3.	 Notulen
  4.	 Jaarverslag	
  5.	 Verslag	penningmeester
  6.	 Verslag	kascommissie
  7.	 Benoeming	kascommissie
  8.	 Vaststellen	contributie	2019
  9.	 Bestuurssamenstelling
	 Menno	van	Dijk	 Aftredend	en	niet	herkiesbaar
	 Annelie	Spijkers	 Herkiesbaar
	 Judith	de	Boer	 Herkiesbaar
  
 De volgende nieuwe bestuursleden stellen we voor:
	 Lisanne	van	de	Belt
	 Frank	Mulder

10. Koningsdag	2019
11.	 Feestweek	2019
12.	 Rondvraag
13.	 Sluiting

PAUZE

We sluiten de avond af met een 
interactieve quiz! Neem hiervoor 
je telefoon of ipad mee!
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LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM 
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECT-
STOFFERING

Noteboomstraat 7
7941 XD Meppel
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

WONINGINRICHTING

PROJECTINRICHTING

URZO
Damesmode

Slaapcomfort

Bedrijfskleding

Regenkleding

Huishoudtextiel
tel. 05220 - 61022

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

Koedijkslanden

Rembrandtlaan 35 -  Meppel T. 0522 - 474 877 
W.  www.tppkoedijkslanden.nl   E. info@tppkoedijkslanden.nl

Heeft u een kunstgebit en uw eigen risico 
verbruikt dit jaar?

GRATIS
beoordeling en 

advies voor
een nieuw
kunstgebit

●  gebitsreparatie snelservice  ●  vervaardiging in eigen laboratorium ●  geen wachtlijst  ● avondbehandeling op afspraak mogelijk

Maak dan voor 
31 december een 
afspraak voor een 
nieuw kunstgebit

Wanneer u in 2018 een nieuw 

kunstgebit aanschaft, ontvangt 

u ook in 2018 de declaratie. 
Dus hiervoor geen eigen 

risico in 2019!

!

Maak een afspraak via 

info@tppkoedijkslanden.nl

of bel 0522 - 474 877

Bridgen in Nijeveen
BRIDGEN IS GOED VOOR JE GEHEUGEN EN ZORGT VOOR SOCIALE CONTACTEN

Stichting Welzijn Ouderen heeft enkele jaren geleden een bridgecursus georganiseerd in Nijeveen.

Als er mensen zijn die willen leren bridgen kan dat ook dit jaar weer. 
Bij voldoende belangstelling starten we een beginnerscursus in Nijeveen. Zijn er onvoldoende deelnemers 
dan kunt u een beginnerscursus volgen in Meppel. Voor inlichtingen zijn we ook bereikbaar.
Voor bridgers die willen opfrissen wordt er geen cursus in Meppel gegeven. Bij voldoende deelname zullen 
we proberen ook deze cursus in Nijeveen te organiseren.

Lammie van Essen, tel. 0522-491628
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tekst PvdA advertentie in De Molen 
----------------------------------------------------------------------- 

Inloopcafé 

Zaterdag 2 januari van 10.30-12.00 uur 
Stads Café Oasis Kerkplein 

U bent van harte welkom!  
Vertel ons wat er leeft bij u en bij u in de buurt. 

Alle tekst centreren 
Lettertype: Verdana 
Laatste 2 regels cursief 

Plaatsen in week 
5 
9 
13 
17 
21 
27 

Data Inloopcaf 
2 februari 
2 maart 
6 april  
4 mei   
1 juni  
6 juli  
3 augustus  
7 september  
5 oktober 
2 november  
7 december  

Afspraak is bovenstaande advertentie 1 x per maand plaatsen in De Molen in de 
afgesproken week, volgens kolom 2. Omdat nog niet is bepaald wanneer De Molen 
uitkomt na juli zijn de data voor plaatsing na juli nog niet ingevuld. Maar dat wordt altijd 
de laatste verschijningsdatum voor de datum van het Inloopcafé in kolom 1. Met Michel 
afgesproken dat ik een email krijg als verschijningsdata vanaf juli bekend zijn. Ik kom 
daarna weer even bij jullie langs om de overige data vast te leggen. 

De bedoeling is elke keer bij plaatsing de datum in de advertentie achter ”Zaterdag ……..” 
aan te passen volgens kolom 1. 

De afspraak is plaatsing 1 x per maand van februari t/m december 2013. Groot 1/8 
pagina, 85 x 60 mm, zwart, hele jaar wisselend, prijs per advertentie in 2012 € 13,55 
excl. btw. Het is bekend dat er in 2013 een kleine prijsverhoging wordt doorgevoerd. 

Nadat alle verschijningsdata zijn afgesproken kan de rekening voor het hele jaar naar Jan 
Jonker, Biezenveld 50, 7943MC Meppel. Email: jonkerjan@lijbrandt.nl 

Contact: Dinie Veld-Fonk, Stationsweg 49, 7941HC Meppel. Tel.: 06-53175002. 
Email: fractiepvdameppel@gmail.com

tekst PvdA advertentie in De Molen 
----------------------------------------------------------------------- 

Inloopcafé 

Zaterdag 2 januari van 10.30-12.00 uur 
Stads Café Oasis Kerkplein 

U bent van harte welkom!  
Vertel ons wat er leeft bij u en bij u in de buurt. 

Alle tekst centreren 
Lettertype: Verdana 
Laatste 2 regels cursief 

Plaatsen in week 
5 
9 
13 
17 
21 
27 

Data Inloopcaf 
2 februari 
2 maart 
6 april  
4 mei   
1 juni  
6 juli  
3 augustus  
7 september  
5 oktober 
2 november  
7 december  

Afspraak is bovenstaande advertentie 1 x per maand plaatsen in De Molen in de 
afgesproken week, volgens kolom 2. Omdat nog niet is bepaald wanneer De Molen 
uitkomt na juli zijn de data voor plaatsing na juli nog niet ingevuld. Maar dat wordt altijd 
de laatste verschijningsdatum voor de datum van het Inloopcafé in kolom 1. Met Michel 
afgesproken dat ik een email krijg als verschijningsdata vanaf juli bekend zijn. Ik kom 
daarna weer even bij jullie langs om de overige data vast te leggen. 

De bedoeling is elke keer bij plaatsing de datum in de advertentie achter ”Zaterdag ……..” 
aan te passen volgens kolom 1. 

De afspraak is plaatsing 1 x per maand van februari t/m december 2013. Groot 1/8 
pagina, 85 x 60 mm, zwart, hele jaar wisselend, prijs per advertentie in 2012 € 13,55 
excl. btw. Het is bekend dat er in 2013 een kleine prijsverhoging wordt doorgevoerd. 

Nadat alle verschijningsdata zijn afgesproken kan de rekening voor het hele jaar naar Jan 
Jonker, Biezenveld 50, 7943MC Meppel. Email: jonkerjan@lijbrandt.nl 

Contact: Dinie Veld-Fonk, Stationsweg 49, 7941HC Meppel. Tel.: 06-53175002. 
Email: fractiepvdameppel@gmail.com

Opmaak advertentie 2016 m.b.t. Inloopcafé in De Molen: graag dezelfde 
opmaak en lettergrootte als in 2015, maar met enigszins gewijzigde tekst. 

Inloopcafé 

Zaterdag 1 december van 10.30-12.00 uur 
Iedereen is welkom in Stadscafé Oasis!

Deel met de raadsleden wat er speelt bij u of in uw 
buurt. Ook het PvdA Ombudsteam is aanwezig  . 

Hierbij het lijstje van de Inloopcafé zaterdagen in 2016 in verband met de te 
plaatsen advertenties in De Molen: 

Data Inloopcafé: 

6 februari  
5 maart  
2 april  
7 mei  
4 juni  
2 juli   
6 augustus  
3 september 
1 oktober  
5 november  
3 december  

Wij bedanken iedereen voor de hartverwarmende belang-
stelling, lieve woorden en kaartjes, voor de bloemen uit de 
natuur, de bezoekjes tijdens de ziekte en na het overlijden 
van mijn lieve man, onze lieve vader en trotse opa

Lucas Boxem
Daardoor voelen wij ons niet alleen in ons verdriet. Wij 
missen hem en houden hem in onze herinnering als 
iemand die bij velen geliefd was.

Heiltje Boxem-Dekker

Margo en Gert    Gert    Hilda en Wim
Lucas    Thijs    Arjen en Lisanne    Judith

Nijeveen, november 2018

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

T: de Wijk 0522 - 440 473      

 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

ZORG ERVOOR DAT ALLES 

PERFECT IS GEREGELD
altijd scherp!

SCHENKINGEN DOEN?

STOTIJN 
notariaat & mediation

WEDSTRIJDVERSLAG LDODK – DOS’46 (27-33)

DOS’46 is het nieuwe Korfbal League seizoen uitstekend begonnen. In de derby van het noorden werd er met 
27-33 van concurrent LDODK gewonnen. Na de 1-0 en 2-1 in het voordeel van de gastheer was het DOS’46 
dat de wedstrijd volledig onder controle had en via een 12-17 ruststand de punten mee nam naar Nijeveen.

DOS’46 begon in de volgende opstelling: 
Eerste aanval: Geertje Hoekstra, Fenna de Jong, Jelmer Jonker en Leander Zwolle.
Eerste verdediging: Nienke Hintzbergen, Kim Petersen, Max Malestein en Harjan Visscher.
In een volle sporthal, waar de Grifteside goed vertegenwoordigd en hoorbaar was, was het LDODK dat de 
score opende. Geertje Hoekstra maakte gelijk met een afstandsschot waarna LDODK antwoordde; 2-1. Door 
doelpunten van Nienke Hintzbergen, Fenna de Jong, Jelmer Jonker en Harjan Visscher liepen de bezoe-
kers uit Nijeveen uit naar een 2-5 tussenstand na 10 minuten. Deze voorsprong heeft de ploeg van Pascal 
Zegwaard en Rick Wessel niet meer weggegeven. LDODK kwam af en toe dichtbij, maar DOS’46 counterde 
gelijk. Via 4-5, 7-8 en 8-9 bleef het lange tijd spannend. DOS’46 kon vervolgens uitlopen door doelpunten 
van het herenkwartet naar 9-14. De kleedkamers werden opgezocht met een 12-17 tussenstand.
In de tweede helft bleef DOS’46 met dezelfde energie spelen, iets waar LDODK zichtbaar moeite mee had 
en veel passingsfouten maakte. Een goedverzorgde rebound bij DOS’46 hielp om uit te lopen naar een 
14-22 tussenstand. In deze fase probeerde LDODK iets te forceren met wissels en werd het 20-25 met nog 
10 minuten te spelen. Op 22-27 werd Geertje Hoekstra gewisseld voor Marieke Klaver en bij 22-28 maakte 
Latisha van Halen haar debuut in de hoofdmacht van DOS’46. Verdedigend moest van Halen het spel van 
LDODK ontregelen en aanvallend mocht Klaver het proberen. Doelpunten vielen om en om en daardoor kon 
LDODK nooit dichterbij dan 4 doelpunten verschil komen. Met twee rake afstandsschoten maakte Jelmer 
Jonker een einde aan alle hoop voor de thuisploeg; 24-30. Jesse de Jong mocht nog invallen en vond met 
een goed getimede doorloopbal de korf. Max Malestein nam vanaf de strafworpstip het laatste doelpunt 
voor zijn rekening; 27-33.
Doelpunten DOS’46: Jelmer Jonker 10, Max Malestein 7, Nienke Hintzbergen 3, Fenna de Jong 3, Harjan 
Visscher 3, Geertje Hoekstra 2, Kim Petersen 2, Leander Zwolle 2 en Jesse de Jong 1.
DOS’46 2 wist haar wedstrijd tegen LDODK net niet te winnen, in de laatste minuut viel de beslissing; 23-22.
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Kindcentrum De Wel
Onderwijs en Opvang 

van 0 - 12 jaar

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. 

Babygroep

Op ons kinderdagverblijf zijn kinderen tot 4 jaar van harte welkom. Er is veel aan-
dacht 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 
verschillende contractvormen aan (flexibele en vervroegde opvang is mogelijk).

Kinderdagopvang

Vanaf 2 jaar bieden wij peuteropvang aan. Peuters zijn 2 dagdelen 
per week 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.

Peuteropvang

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.

Buitenschoolse opvang

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 
www.pluskinderopvang.nl - www.cbsdewel.nl 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

algemene flyer de Wel.pdf   1   4-6-2018   12:27:35



6

DE MOLENDE MOLEN

Nijverheidsweg 10
7948 NE  Nijeveen

T 0522 49 26 80
F 0522 49 26 74

info@kroesnijeveen.nl
www.kroesnijeveen.nl
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Agenda
20 nov. De Molen nr. 22
21 nov. NCV; Henk van de Woude - De Schalle - 19.45 uur   
21 nov. Klaverjassen en Jokeren Supportersvereniging SVN'69 - 20.00 uur 
21 nov. Alzheimercafé Meppel - De Plataan - 20.00 uur
22 nov. Thema-Morgen St. Welzijn Ouderen - De Schalle - 10.00-12.00 uur
22 nov. Vrouwen van Nu Jan Mansier “Hoe goed kent u Drenthe” - De Schalle - 20.00 uur
22-24 en 26 nov. Open Huis verkoop van Israël Producten - de Veurdele 95, Nijeveen
24 nov. Intocht Sinterklaas bij de molen - 14.00 uur
24 nov. Nijeveense kennisquiz - De Schalle - 20.00 uur
25 nov.  Groots Najaarsconcert (acc. vereniging Musetta, Allegro en het NJAO) - Schouwbrug Ogterop Meppel 

- aanvang 14.30 uur
28 nov. Open Huis Fysiotherapiepraktijk ’t Oevertje - 15.30-18.00 uur
30 nov. Film Les gardiennes - Dorpshuis De Schalle - 20.00 uur
 1 dec. DOS’46 1 - Blauw-Wit (A) 1 - Sporthal de Eendracht - 20.00 uur
  4 dec. De Molen nr. 23
  5 dec. Klaverjassen en Jokeren Supportersvereniging SVN'69 - 20.00 uur 
  6 dec. Jaarvergadering leden Oranjevereniging Nijeveen - De Schalle - 20.00 uur
15 dec. Bingo Supportersvereniging SVN'69 - 20.00 uur
19 dec. Klaverjassen en Jokeren Supportersvereniging SVN'69 - 20.00 uur 
20 dec. Vrouwen van Nu Kerstavond - De Schalle - 20.00uur 
 9 jan. Klaverjassen en Jokeren Supportersvereniging SVN'69 - 20.00 uur 
18 dec. De Molen nr. 24
22 dec. DOS’46 1 - DVO/Accountor 1 - Sporthal de Eendracht - 20.00 uur  
23 jan. Klaverjassen en Jokeren Supportersvereniging SVN'69 - 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 (van begin september t/m mei)
Elke woensdag 55+ tafeltennissen - Sporthal De Eendracht - 10.00-12.00 uur (m.i.v. 5 sept.)
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.

Vacature pedagogisch medewerker 
bij Kindcentrum De Wel (27 uur)
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Wat verwachten wij: Solliciteren?

Burgemeester Haitsmalaan 7
Nijeveen - www.pluskinderopvang.nl
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Vorig jaar was het prachtig versierd in het dorp!
Dit jaar wordt het vast nog veel mooier, want wie wil er nu niet 
zo’n prachtige statafel van de Handelsvereniging winnen?

De ideeën en uitvoering alleen al brengt veel gezelligheid en saamhorigheid 
in het dorp. En dan al die mooie lichtpuntjes in de donkere maand aan het einde 
van het jaar, daar wordt iedereen warm en blij van.

Welke buurt of straat wint die prachtige UITNijeveen statafel?

Meld je aan!
- Aanmelden kerstboomactie voor 30 november
- Opgave via kerst@handelsverenigingnijeveen.nl
- De kerstbomen worden 7 of 8 december uitgedeeld
- Jury komt langs op donderdag 20 december
-   De prijsuitreiking 29 december tijdens de appelfappenavond  

in De Schalle.

Wie versiert de mooiste
kerstboom van 2018!

FILM IN DE SCHALLE

Op 30 november film Les gardiennes in Dorpshuis De Schalle. Op 
vrijdag 30 november wordt de film Les gardiennes vertoond in 
Dorpshuis De Schalle. Frankrijk, 1915. Omdat haar zonen vechten 
in de loopgraven roept boerin Hortense (Baye) de hulp in van de 
jonge Francine (Bry). Die blijkt prima te voldoen, maar wanneer 
een van de zonen terugkeert en valt voor Francine, en wanneer 
even later ook nog Amerikaanse soldaten zich melden op de 
hoeve, vindt Hortense dat ze moet ingrijpen. Prachtig gefilmde, 
feministische oorlogsfilm van regisseur Beauvois (Des hommes 
et des dieux), waarin de nadruk niet ligt op de plot, maar op de personages en sfeer.
Aanvang: 20.00 uur    Entree: € 3,50

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
T 0522 255449  

drukkerij@kleen.nl

Noteboomstraat 68

7941 XA  Meppel www.kleen.nl B
o

rd
u

re
n

Cadeautip voor de feestdagen
Handdoek met naam e 16,50
Knuffel Paard met naam e 17,50
Knuffel Aap met naam e 17,50
Knuffel Hond met naam e 25,00
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Nijverheidsweg 15  7948 NE Nijeveen  Tel. 0522-490094  www.faberadviseurs.nl  hypotheken@faberadviseurs.nl

De markt is volop in beweging en we noteren nog steeds een lage rente.

NHG 10 jaar vast vanaf 1,7%
Een reactie van één van onze klanten:

"Goed en EERLIJK advies bij ons thuis"   Cijfer: 10 

Goed advies en goede en snelle afhandeling van alle dingen die er bij komen kijken. 
Voor een ieder een aanrader!!

Daar doen we het voor. Dus voor een adviesgesprek, meer dan welkom. 

Hypotheekrente is laag!

HOLLEBOLLE GIJS EN STORTKOKERS VOOR AFVAL

Tijdens de Sterk Meppel thema-avond ‘Een andere kijk op afval’ discussieerden ruim 30 leden en belangstel-
lenden over vragen, problemen en oplossingen voor het beter scheiden van het afval. Met soms verrassende 
ideeën tot gevolg.

Wethouder Jaap van der Haar nam de aanwezigen mee in het afval en de verpakkingen van verleden, heden 
en toekomst. Hij gaf aan dat we anders moeten gaan denken over afval. Afval is niet weg als wij het, al 
dan niet gescheiden,  weggooien. Via de kringloop van de natuur komt het uiteindelijk via onze voeding 
weer bij en in de mens terecht. 

Raadslid Madelinde Visscher leidde de discussie rond de stellingen in een afvalquiz. Stellingen als  ‘schei-
den achteraf is efficiënter’ of ‘flatbewoners kunnen geen afval scheiden’ leverden de nodige  discussie op 
waarbij vragen en problemen gesignaleerd werden. Ook via social media werd druk gereageerd op de 
stellingen. Zo werd de stelling of afval scheiden goedkoper is via Twitter door Lennart81 beantwoord met 
een overzicht van het tarief voor afvalstofheffing. Dat daalde van 282 euro in 2009 naar 181 euro in 2018: 
een duidelijk bewijs dat goed scheiden de inwoners zelf voordeel oplevert. Dat het nog goedkoper kan 
werd ook duidelijk. Niet goed gescheiden PMD afval kostte de gemeente, en dus de inwoners, vorig jaar 
nog een half miljoen. 

Na de koffie daagde SteM-raadslid Klaas de Vries aan de hand van de vragen en problemen de aanwezi-
gen uit om met verbetersuggesties te komen. Daar kwamen verrassende suggesties uit naar voren: maak 
het leuk en zet in iedere wijk een soort Hollebolle Gijs voor papier, voor blikjes en voor plastic. Kinderen 
gaan dan graag helpen met goed scheiden. Voor het ophalen van grof vuil hadden de aanwezigen graag 
een verhoging van de heffing over. En ook voor flatbewoners waren er suggesties: maak stortkokers op de 
galerij of zet kleine milieustraten voor een groep met flats. 
Via social media zal volgende week onderzoek worden gedaan naar het draagvlak voor deze en andere  
ideeën voor verbeteringen. De resultaten van de avond worden vertaald in aanbevelingen die aan het col-
lege worden aangeboden door de fractie van Sterk Meppel.  
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STICHTING WELZIJN VOOR OUDEREN - SPELLETJESDAG
Op 1 november is er weer een spelletjesdag van Stichting Welzijn Ouderen in de Schalle gehouden. Ruim 
80 personen hebben enthousiast meegedaan aan diverse kaartspellen. 
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 Smeenge, 382 punten; 2. Aaltje Nijmeijer, 522 punten; 3. Lammie Mol,543 punten. 
Klaverjassen: 1. Tinus Kikkert, 7298 punten; 2. Paul Koster,  7183 punten; 3. Gerrit de Jonge, 7022 punten; 
4. Huub Backx, 7020 punten; 5. Harry Kicken, 7002 punten; 6. Alie Tuut, 6681 punten; 7. Henk Hofman, 6549 
punten; Poedelprijs: Hillie Groen, 4576 punten.
Bridge: 1. Hennie Spijkers en Femmie Eleveld, 53,2%; 2. Conny Langeveld en Greta Smit, 52,7%.
Rummicub: Jenny van Gijssel, 90 punten; Aaltje Soeten, 101 punten 
Op donderdag 14 maart 2019 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

VROUWEN VAN NU
Op donderdagavond 25 oktober had het eendagsbestuur het programma verzorgd. Het eendagsbestuur 
bestond uit Hennie Lucas, Hielkje de Jonge, Grietje Smid, Lies Vuursteen, Geesje Alberts, Anneke Penning, 
Hillie Groen, Sjaan Keijzer en Aly Dijkstra. Zij hadden Femke Anne Kaldenberg met haar muziekgroep 
uitgenodigd. Femke Anne kondigde de nummers aan en vertelde er iets over, alsmede wat leuke wetens-
waardigheden van haar  muzikale vrienden. In wisselende samenstelling werd gespeeld en gezongen, 
soms het refrein meegezongen. We reisden kriskras de wereld over, deden o.a. Rusland, Oostenrijk, Bolivia, 
Nederland en Zwitserland aan. Terwijl de eerste dames de zaal verlieten speelde de muziekgroep nog een 
paar nummers en begonnen enkele dames spontaan te dansen.
Op dinsdagmorgen 6 november had het bestuur wijkagent Judith Bakker op de koffie uitgenodigd. Zij had 
het voornamelijk over babbeltrucs en veiligheid. Bij spoed is haar advies om altijd 112 te bellen en niet de 
politie. Tips voor babbeltrucs zijn: nooit iemand zo maar binnenlaten, niet pinnen aan de deur, geen hand-
tekening zetten voor iets wat je niet besteld hebt en maak altijd melding bij de politie. Een goed advies is 
ook om een kierstandketting op de deur te plaatsen, zodat je toch met de onbekende kunt praten. Geef 
nooit je pinpas en pincode af en laat niet te veel geld op de lopende rekening staan, dan kan het er ook 
niet afgehaald worden. Er werden veel vragen gesteld en beantwoord.  

STICHTING WELZIJN OUDEREN NIJEVEEN - DIGID 
Het is u bekend dat wij het belangrijk vinden dat allerlei activiteiten in Nijeveen blijven plaats vinden. 
Daarom maken wij u graag attent op een  aanbod van de plaatselijke bibliotheek.            
Het gaat om een cursus: Aan de slag met je DigiD. Tegenwoordig heeft iedereen een DigiD nodig om zelf 
overheidszaken op de computer te regelen.  Denkt u hierbij aan  het online aanvragen van een nieuw pas-
poort bij uw gemeente, het online indienen van een declaratie bij uw zorgverzekeraar.                                                                                             
De cursus bestaat uit vier lessen van twee uur. Deelname is gratis! U krijgt les van ervaren docenten. Laptops 
zijn beschikbaar, maar u mag ook uw eigen laptop meenemen. Het cursusmateriaal mag u houden en later 
gebruiken als naslagwerk. Enige ervaring met de computer maakt het volgen van deze cursus gemakkelijker.
De cursusdata zijn woensdag 28 november, 5, 12 en 19 december van 10.00 tot 12.00 uur in de Schalle.
U kunt zich aanmelden via de website: www.bibliotheekmeppel.nl/digisterker-cursussen/44-digisterker-aan-
de-slag-met-je-digid-in-nijeveen/individual-registration.
Uiteraard kunt u zich ook aanmelden via onze secretaresse Lammie van Essen, 06 20433916.

Het bestuur

STARTAVOND VROUWENCAFÉ NIJEVEEN GOED BEZOCHT
Wat een reuring in De Nije begin november. Meer dan veertig enthousiaste, ondernemende vrouwen uit 
Nijeveen bedachten onder het genot van koffie, thee een hapje en drankje allemaal leuke activiteiten voor 
het Vrouwencafé Nijeveen. Kookworkshops, waaronder tapas en cocktails maken, wandelingen met high 
tea, lezingen van interessante sprekers, wijnproeverijen, wadlopen en een trip naar Amsterdam, het kwam 
allemaal voorbij. Na de avond kreeg iedereen een aanmeldformulier mee om zich 'officieel  aan te melden' 
voor het Vrouwencafé. De aanmeldingen stromen inmiddels volop binnen.
Ook zin om mee te doen? Stuur dan snel een mail naar vrouwencafenijeveen@gmail.com voor de aanmeld-
informatie. Handig om alvast rekening mee te houden: donderdag 7 maart 2019 is de volgende activiteit.
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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

MEPPEL
Blankenstein 290 | 0522-243640

onderdeel van Van der Linde Meppel

De autoruitspecialisten van GlasGarage 
Meppel staan altijd voor u klaar om u te 
helpen bij autoruitschade. 
Van ster-reparatie tot de vervanging van 
autoruiten. We repareren als het kan en 
vervangen als het moet.

Ook regelen we voor u de complete 
 afhandeling met de verzekerings-
maatschappij, indien de schade is 
verzekerd. Is de auto niet verzekerd tegen 
autoruitschade, dan kunt u rekenen op 
een zeer scherpe prijs.
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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	

Tel. 06-16511943
Tel. 0522-750545

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

Schoonheidsinstituut       IPL ontharing 
Acne behandelingen  Elektrisch ontharen 
Massages       Huidverbetering 
Zonnestudio      Bijouterie 

Jeannette Bouwknegt 
Dorpsstraat 16, Nijeveen  

0522 – 49 23 15 ~  06 – 2315 7871 
www.beau-nette.nl ~ info@beau-nette.nl

Schoonheidsinstituut       IPL ontharing 
Acne behandelingen  Elektrisch ontharen 
Massages       Huidverbetering 
Zonnestudio      Bijouterie 

Jeannette Bouwknegt 
Dorpsstraat 16, Nijeveen  

0522 – 49 23 15 ~  06 – 2315 7871 
www.beau-nette.nl ~ info@beau-nette.nl

Marktstraat 4
7941 KR  Meppel

Tel. 0522 23 01 73
www.birukai.nl

Jeannet Botter

info@andrehopman.nl
06 54 32 64 05

Energieweg 3, Nijeveen
www.andrehopman.nl

Een ondernemende bries,

windkracht van beleving!
ontwikkelt een

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

EVEN VOORSTELLEN

Momenteel is De Schalle opgevrolijkt met veel kleurrijke schilderijtjes. “Kunst met een glimlach” noem ik 
het zelf. Ik ben Saskia Middelwijk, en sinds kort schilder ik met veel plezier voor ‘Sas in Art’.
Ooit deed ik een creatieve vakopleiding op het Cibap in Zwolle, waarmee ik een basis legde voor mijn passie 
van nu. Na een zakelijke periode in mijn leven stroomt nu mijn creativiteit weer. 
Kortgeleden deed ik mee aan het herfstrondje in Nijeveen, voor mij een ijkpunt met positief resultaat, een 
nieuwe start naar hopelijk veel moois.
Kom ook een kijkje nemen in De Schalle, of bezoek mij binnenkort online voor meer werk (www.sasinart.
nl). Wie weet kan ik u verrassen met een glimlach!
De expositie is te bezichtigen tot medio januari, in de reguliere openingstijden van de Schalle.

Hartelijke groet, Saskia Middelwijk
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Woldstraat 40
7941 LK Meppel 

Salon99 Skin Care
T 0522 853809 

info@salon99.nl 
www.salon99.nl 

Facials 
Manicure 
Pedicure 
Massage 

Visagie 
Laserontharing

Waxen 
Harsen

proef, 
geniet & 
beleef

Meppel

De Putstoel 2

0522 255923 
info@kisjes-slijterijen.nl 
kisjes-slijterijen.nl

Uw specialist in houtbewerkingen

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

www.joshulstimmerwerken.nl

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.

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.

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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Ike Piest-van der Ree

gecertificeerd HSP begeleider
gecertificeerd Beeld en Brein coach

Praktijk voor HSP-begeleiding & coaching

weidelint 26
7948 cg  nijeveen

t  0522 49 06 63
m  06 101 631 98

e  ike@mille-pattes.nl 
i  www.mille-pattes.nl

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

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

20 JAAR FYSIOTHERAPIEPRAKTIJK ’T OEVERTJE NIJEVEEN!

Op woensdag 28 november zet Fysiotherapiepraktijk ’t Oevertje de 
deuren open.
Op 1 mei was het 20 jaar geleden, dat Petra Hasper en Rypke Postma de 
fysiotherapiepraktijk overnamen van Mieke Martens-Beun. In de loop 
der jaren zorgden Simone Visscher en Heleen Klunder voor de nodige 
versterking. Inmiddels loopt er 130 jaar fysiotherapie ervaring rond.
Na diverse (recente) verbouwingen is de praktijk sinds kort voorzien 
van een oefenruimte met loopband, roei- en fietsergometer.

Alle 4 fysiotherapeuten staan ingeschreven in het centrale kwaliteits-
register van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie.
Met uiteenlopende specialismen staat het team van Fysiotherapiepraktijk ‘t Oevertje dagelijks klaar om 
de bevolking van Nijeveen en omstreken met klachten van het houding- en bewegingsapparaat (spieren, 
pezen, gewrichten….) te begeleiden en ook in preventieve zin te coachen (hardloopanalyses, Fysio Fitheid 
Scan, beweegprogramma’s diabetes/obesitas/COPD, fitness groepen en valtraining). 

De praktijk biedt naast algemeen fysiotherapeutische zorg: manuele therapie (volgens de concepten van 
v.d. Bijl, Mulligan en McKenzie), sportfysiotherapie, oedeemtherapie en manuele lymfedrainage (incl. het 
aanmeten van therapeutische elastische kousen), kinesiotaping, myofasciale triggerpointbehandeling (ma-
nueel en d.m.v. dry needling), bindweefselmassage, medisch fitness (bij revalidatie na totale heup-/knie 
operaties), oefeningen met de “FlexChair” (voor trainingen bij lage rugklachten), trainingen voor ouderen 
en begeleiding van wandelgroepen die trainen voor de Nationale Diabetes Challenge.

Op indicatie (bijvoorbeeld na opname in een ziekenhuis, verpleeghuis of revalidatie centrum of bij onvol-
doende mobiliteit) wordt er ook aan huis en in het verzorgingshuis behandeld.
De praktijk staat niet stil en blijft steeds vernieuwen en ontwikkelen. De medewerkers volgen jaarlijks 
vakinhoudelijke cursussen en BHV/reanimatie trainingen.
Vanaf 2006 zijn ze in het bezit van een AED (een automatische externe defibrillator), welke beschikbaar is 
gesteld aan het netwerk in Nijeveen.  

Om naar buiten toe duidelijk te zijn waar de praktijk kwalitatief voor staat, wat de medewerkers doen en 
hoe ze dat doen is in 2011 het HKZ-keurmerk (een certificeringtraject volgens het Harmonisatie Kwaliteitswet 
Zorginstellingen) behaald. Jaarlijks wordt de praktijk geauditeerd en is in 2016 het HCA PLUS certificaat 
behaald. De praktijk loopt voorop in intervisie/visitatieprogramma van het KNGF en Zilveren Kruis Achmea. 
De patiënttevredenheidsscore over het afgelopen jaar was 8,9.

In week 48 trakteert de praktijk  alle in behandeling zijnde cliënten op iets lekkers bij de koffie of thee. En 
op woensdag 28 november is er van 15.30 – 18.00 uur  open huis met een hapje en een drankje. 
De medewerkers willen daarmee laten zien dat ze trots zijn op hun praktijk!

Fysiotherapiepraktijk ’t Oevertje is te vinden op Oevertje 21, 7948 AD Nijeveen, 
telefoon: 0522-492199, e-mail: oever21@xs4all.nl - website: www.fysionijeveen.nl.
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Dorpsstraat 4
Nijeveen

Jan Bouwknegt

www.jaboschilderwerken.nl

ALZHEIMERCAFE MEPPEL - WOENSDAG 21 NOVEMBER
“Vormen van Dementie ”

Dementie is de verzamelnaam voor veel verschillende aandoeningen waarbij de cognitieve, de kennende 
functies langzaam achteruitgaan. 
Deze avond zal Inez Monincx, GZ-psycholoog bespreken welke verschillende soorten dementie worden 
onderscheiden en wat dat betekent voor onze omgang met mensen met die bepaalde vorm van dementie.
Waar? Cultureel Centrum De Plataan, Vledderstraat 3 7951LC  in Meppel, tel. 0522-247100. 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 Vrij-
willigers, Stichting Icare, Zorggroep Noorderboog en Welzijn Mensenwerk.

JAARLIJKSE 
VERLOTING

Zaterdag 8 december 2018 trekken onze SVN ‘69 
jeugdleden door Nijeveen om loten te verkopen. 
Er zijn mooie prijzen te winnen. De opbrengst van 
deze loten is bestemd voor onze jeugd om o.a. 
voetbalkamp, voetbalschool en trainingsmaterialen 
mogelijk te maken. Beloont u de inzet van deze 
voetballers door loten te kopen?
 

DENKT U AAN CONTANT GELD?
ALVAST BEDANKT

SVN’69

NIJEVEEN
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WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN
24/25 nov. Dokter Lucas-Bouwman
01/02 dec. Dokter Westerbeek

Dorpsstraat 149

7948 BP NIJEVEEN 

Tel: 0522 492967 

of 06 53 961 998

Voor:

• Nieuwbouw

• Reparatie

• Onderhoud

• Alg- & mosbestrijding

• Aanbrengen schroefdakplaten

www.rietdekkersbedrijfrenebouwknegt.nl

Dienstdoende huisarts: 
0522 - 49 12 24

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.  

OPENINGSTIJDEN SERVICEPUNT BIBLIOTHEEK NIJEVEEN  De Schalle, Nieuweweg 27 • dinsdag en donderdag 
van 15.00 tot 18.00 uur; op deze uren tel. 06 47 57 64 67. Zie ook www.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.

www.kolderveen.nl

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

Uw adres voor:

.  Hout zagen, snoeien en snipperen

.  Stobben frezen

.  Grondverzetwerkzaamheden

.  Aanleg en onderhoud van riolering

.  Oogstwerkzaamheden 

.  Voederwinning

.  Slootonderhoud

.  Mestverwerking

.  Graslandvernieuwing

.  Uitgraven bouwkavels
 
Staat er iets niet bij?
Vraag ernaar, wij helpen u altijd!


