Kwekerij en Tuincentrum

Lid van de
Vakfederatie Rietdekkers

Knipschuur
Hairstylist
Sonja van der Linde

Voor al uw rietdekwerkzaamheden
Dorpsstraat 149 | 7948 BP Nijeveen | Tel. 0522 492967 of 06 53 961 998

www.rietdekkersbedrijfrenebouwknegt.nl

Kolderveen 21 Nijeveen
Tel. 0522-491853

BEPLANTING:

DE MOLEN

Heesters, bomen, vaste planten,
klimplanten, vijverplanten

DIERVOEDERS:

Zowel voor huisdieren
als voor groot- en kleinvee,
o.a. paarden-, honden- en
kattenvoer

Klosseweg 4
7946 KH Wanneperveen
Tel. 0522-492634
Open op afspraak:
dinsdag 9.00 - 20.00 uur
donderdag 9.00 - 20.00 uur

Aangenaam verrassend!
Een sfeervol adres voor elk feest of bijeenkomst

Samen maak je het verschil

Samen maak je
het verschil

BERT
VISSCHER

Appartementen Boerderij
‘De Veurdeale’
Veendijk 2
7971 RR Havelte,
0521-34 27 32
info@deveurdeale.nl,
www.deveurdeale.nl

Bij ons kunt u terecht voor eten en drinken, catering,
overnachten en activiteiten. Een sfeervol adres voor 20 tot
100 personen. Vroeger werd hier een intensief boerenbedrijf
gevoerd. Tegenwoordig is De Veurdeale een moderne locatie
voor diverse activiteiten, met een uitstekend restaurant
en een luxe appartementencomplex. De locatie is ook
toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Kortom, De Veurdeale
is een ideale plek voor elk feest of bijeenkomst.

COOP Nijeveen
Dorpsstraat 10
7948 BR Nijeveen
Tel. 0522-49 12 91

BEMESTING
POTGROND e.d.
BESTRIJDINGSMIDDELEN
ZAAIZADEN
POOTAARDAPPELEN
POTTERIE
CADEAU-ARTIKELEN
OPENINGSTIJDEN:
Maandag
Di. en wo.
Do. en vr.
Zaterdag

GESLOTEN
13.00 tot 18.00
9.00-12.00 13.00-18.00
8.00-17.00

www.bertvisschervof.com

Dorpshuis

DE SCHALLE
Nieuweweg 27

7948 AA Nijeveen

Containerverhuur:
Voor al uw bouw- en sloopafval
www.oosterhuis-bv.nl
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B RIETDEKKERS
Kolderveense Bovenboer 12, Nijeveen
Tel. 0522 - 25 89 16 Mobiel 06 - 55 307 237
E-mail: info@bouwknegtrietdekkers.nl

www.bouwknegtrietdekkers.nl

Uw
ontmoetingscentrum

Bakkerij
Strijker

Vraag vrijblijvend
inlichtingen:

Dorpsstraat 13
7948 BL Nijeveen
Tel. 0522 - 49 12 08

Jeannet Altena

www.strijkerbrood
enbanket.jouwweb.nl

Samen maak je het verschil

GEVRAAGD
OUD IJZER EN
METALEN

METAALHANDEL

M. v.d. Gaag
Tel. 0522‑491984
Mobiel 06-23749066

   tel. 0522-491422

zonne-energie

www.rkinstallatietechniek.nl

BEGIN DE DAG
GOED
MET BROOD
VAN

h.strijker@online.nl

   b.g.g. 06-50668174
   info@dhdeschalle.nl
www.dorpshuisdeschalle.nl

Kolderveen 49 | 7948 NH | Nijeveen | tel: 0522 850 254
mob. 06-51646493 | www.faberit.nl | henri@faberit.nl

Café Restaurant

De Otterskooi

Gezamenlijk meer dan
75 jaar ervaring in uitvaarten.

Dwarsgracht

Al meer dan 55 jaar
• à la Carte
• Bruiloften
• Barbecue's
• Buffetten
• Koffietafels
• Catering

gezelligheid,
rustieke omgeving,
menselijke maat
en bovenal kwaliteit

Dwarsgracht 54 - 8355 CW Giethoorn
Tel. (0521) 36 14 74 - E-mail: info@otterskooi.nl
www.otterskooi.nl

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

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

Klussenbedrijf

"Klusjes & Zo"

Voor al uw praktische klussen in en om het huis
Gert Strijker, Van Veenlaan 21, 7948 AB Nijeveen
Tel: 06-51384374
E-mail:klussenbedrijf@klusjesenzo.nl
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Noteboomstraat 68

7941 XA Meppel

telefoon 0522 255 449

De volgende Molen verschijnt op 11 februari 2020.
Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk
woensdag 5 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: 0527 - 24 64 68

OVERHEK
Het blad dat u momenteel leest heet “De Molen”. Eigenlijk is het dan best een beetje raar dat hierin maar
sporadisch iets over onze molen te lezen is. We willen
daarom proberen hierin verandering te brengen. Te
meer omdat het onze eigen molen is. In 1977 aangeboden aan de bevolking ter ere van het 500-jarig bestaan
van de Nijeveen. We mogen er dus gerust een beetje
trots op zijn.
Een van onze goede voornemens voor 2020 was om jullie als medeburgers wat meer te informeren over wat
er in en om de molen zoal te beleven is. Dat kan best
een algemeen molenpraatje zijn, over verschillende
soorten molens, over verschillende bestemmingen, over
de meel dat er gemalen wordt en hoe dat gebeurt en
misschien eens een stukje over het weer. Molenaars zijn
uiteindelijk afhankelijk van de wind.
We kunnen ook eens een puzzel plaatsen of een kleurplaat.
Best mogelijk dat er iets speciaals op de molen gebeurt,
of dat er iets aan de hand is. Dan gaan we daar direct
aandacht aan besteden in de Molen. Kortom; ideeën
genoeg.
Maar, het belangrijkste: je bent natuurlijk van harte
welkom op onze molen. Er is altijd wel wat te doen of wat te beleven. En wil je ook een keer mee doen,
nou dan is er altijd wel werk op de molen.
Ook op de molendagen (nationaal en provinciaal) gaan we speciale onderwerpen behandelen.
Heb je zelf ideeën over de invulling van deze rubriek of wil je eens iets meer weten, zeg het ons dan.
We zijn iedere dinsdagmorgen en zaterdagmorgen op de molen te vinden. Graag tot ziens.
									

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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Molenaar Sterrenberg

DE MOLEN
Schoonheidsinstituut
Schoonheidsinstituut
Acne
Acne behandelingen
behandelingen
Massages
Massages
Zonnestudio
Zonnestudio
Schoonheidsinstituut
Acne behandelingen
Massages
Zonnestudio

IPL
IPL ontharing
ontharing
Elektrisch ontharen
ontharen
Elektrisch
Methode
Methode van
van Dorn
Dorn
Bijouterie
Bijouterie
IPL ontharing
Elektrisch ontharen

Valentijnsdag
– 14
14 februari
februari
2020
Methode van
Dorn
Valentijnsdag –
2020
Bijouterie

Laat
maken voor
voor je
je Valentijn!
Valentijn!
Laat je
je mooi
mooi maken
Of zomaar…
zomaar…
Of
Valentijnsdag – 14 februari 2020

SLECHTS
€
Laat jeNU
mooi
maken voor
je Valentijn!
NU
SLECHTS
€ 25,00
25,00
INCLUSIEF
LIPSTICK
OF
Of
zomaar…
INCLUSIEF LIPSTICK OF LIPGLOSS
LIPGLOSS
NU SLECHTS € 25,00
INCLUSIEF LIPSTICK OF LIPGLOSS

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

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

VROUWEN VAN NU NIJEVEEN; THIALF MEER DAN ALLEEN IJS!
Kom jij een kijkje nemen achter de schermen?
De vernieuwde machinekamer, snel ijs maken hoe doe je dat. Het komt allemaal aan bod bij de speciale
backstage tours door Thialf in Heerenveen! De tours worden gegeven door ervaren rondleiders.
Wanneer: dinsdagmorgen 25 februari 2020
Vertrek: 9.00 uur vanaf De Schalle
Kosten:
€ 17,- p.p. incl. reiskosten.
Opgave t/m 17 februari bij Siena tel. 492337, Ammy tel. 491357 of bij één van de andere leden van de commissie. Bij opgave vermelden wie er een auto heeft om te rijden.
Wij wensen u alvast veel plezier in Thialf.
De Reiscommissie

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Op 9 april 2020 is de Algemene Ledenvergadering van DVN in De Schalle.
Vanuit het oogpunt van duurzaamheid willen wij graag zoveel mogelijk
het jaarverslag digitaal versturen.
Daarom vragen wij u om uw naam, emailadres en woonadres aan ons
door te geven op het volgende mailadres:
penningmeesterdorpsvereniging@kpnmail.nl
Mocht u het jaarverslag graag in de brievenbus willen blijven ontvangen dan hoeft u niets te doen.
Nog geen lid? U kunt u ook aanmelden als nieuw lid bij bovenstaand mailadres.
De kosten zijn slechts 5 euro per jaar.
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Open dag
5 februari 2020

Tussen 8.30 en 14.00 uur is ons Kindcentrum geopend voor alle belangstellenden. Loop gerust binnen, neem een
kijkje in de lessen en bij de kinder- en peuteropvang en ervaar wat wij u te bieden hebben.
U bent van harte welkom op woensdag 5 februari aanstaande!
Komt het niet gelegen?
Maak gerust een vrijblijvende afspraak om ons Kindcentrum op een ander moment te bezoeken!

Kindcentrum De Wel - Burgemeester Haitsmalaan 7 - 7948 AC Nijeveen - www.kindcentrumdewel.nl
PlusKinderopvang (onderdeel van De Wel) - kcdewel@pluskinderopvang.nl - www.pluskinderopvang.nl

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

info@kroesnijeveen.nl
www.kroesnijeveen.nl

DE MOLEN

Zoekt u lotenbloks voor uw vereniging of stichting?
Kijk op:

Lotenbloks.nl
Lotenbloks.nl is een initiatief van

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Agenda
28 jan.
Mode uitverkoop - Buurtkamer Nijeveen - 10.00 uur
29 jan.
Algemene Ledenvergadering EC Duurzaam Nijeveen - De Schalle - 20.00 uur
31 jan.
Hersengym - Buurtkamer Nijeveen - 14.00 uur
1 feb.
Lammetjesdag - Kolderveense Bovenboer 4 - 10.00-16.00 uur
1 feb.	Oldtimer- en onderdelenbeurs; Oldtimer Bromfietsclub Meppel - Roekebosscheweg 3a, Wanneperveen
- 8.30-14.30 uur
4 feb.
Kinderen van Domijn, gymen met ouderen - Buurtkamer Nijeveen - 10.00 uur
4 feb.
Sjoelen competitie - Buurtkamer Nijeveen - 14.00 uur
4 feb.
Inloop- en aanmeldavond Glasvezel buitenaf - De Schalle - 19.30-21.00 uur
5 feb.
Open Dag Kindcentrum De Wel - tussen 8.30-14.00 uur
5 feb.
Meppeler Muiters - Buurtkamer Nijeveen - 19.30 uur
5 feb.
Klaverjassen en jokeren SVN‘69 - 20.00 uur
7 feb.
Handwerken - Buurtkamer Nijeveen - 10.00 uur
7-8 feb. Toneeluitvoering Da Costa - De Schalle - 20.00 uur
8 feb.
Opening/Open Huis Huisartsenpraktijk Kolderveen - 11.00-14.00 uur
8 feb.
SVN’69 1- Hollandscheveld 1 - Sportpark Tussenboerslanden - 14.30 uur
8 feb.
DOS’46 – LDODK - Sporthal de Eendracht - 20.00 uur
10 feb.
Inloop- en aanmeldavond Glasvezel buitenaf - De Schalle - 19.30-21.00 uur
11 feb.
De Molen nr. 3
12 feb.
Bingo - Buurtkamer Nijeveen - 14.00 uur
14 feb.
Kegelen - Buurtkamer Nijeveen - 14.00 uur
15 feb.
Klaverjas- en Pokeravond - De Schalle - 20.00 uur
19 feb.
Bingo; St. Welzijn Ouderen - De Schalle - 13.30 uur
19 feb.
Klaverjassen en jokeren SVN‘69 - 20.00 uur
21 feb.
Handwerken - Buurtkamer Nijeveen - 10.00 uur
21 feb.
Hersengym - Buurtkamer Nijeveen - 14.00 uur
22 feb.
Bingo - kantine S.V.N.‘69 - 20.00 uur
22 feb.
DOS’46 – DVO - Sporthal de Eendracht - 20.00 uur
23 feb.
Musical Jona
25 feb.
De Molen nr. 4
25 feb.
Vrouwen van Nu Thialf te Heerenveen vertrek 9.00 uur vanaf De Schalle
26 feb.
NCV ‘Van kofschip tot winkelparadijs’ - De Schalle - 19.45 uur
28 feb.
Gezamenlijke 3-gangen maaltijd - Buurtkamer Nijeveen - 12.30 uur
28 feb.
Film A star is born - Dorpshuis de Schalle - 20.00 uur
29 feb.
Repair Café Meppel - MensA, Witte de Withstraat 2a, Meppel - 9.30-13.00 uur
4 maart Klaverjassen en jokeren SVN‘69 - 20.00 uur
6 maart Voorverkoop Meezingfestijn - De Schalle - 19.00-20.00 uur
6 maart Jaarconcert Music & Movies van Accordeonvereniging Musetta - Dorpshuis de Schalle - 20.00 uur
7 maart SVN’69 1 – Hardenberg ’85 1 - Sportpark Tussenboerslanden - 14.30 uur
Elke maandag Jeu de Boules op de banen aan de Dorpsstraat achter het Kerspel
Elke dinsdag
Koersbal - De Schalle - 13.30 uur
	Klaverjassen en jokeren - biljartzaal De Schalle
Bridgen - De Schalle - 09.15 uur
Elke di. en vr.
Buurtkamer in het Kerspel - 10.00-16.00 uur
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 (september t/m april)
Elke woensdag	Gymnastiek - De Schalle - 10.30 uur
Elke woensdag 	Zingen met Crescendo - De Schalle - 19.30-21.30 uur
Elke woensdag Tonegido, zingen 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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GLASVEZEL IN BOVENBOEREN, KOLDERVEEN EN DE DORPSSTRAAT VANAF DE KERK
Donderdag 16 januari was er een glasvezel infomarkt van Glasvezel buitenaf. Veel bewoners van de Bovenboeren, Kolderveen en de Dorpsstraat vanaf de kerk hebben zich laten informeren over glasvezel. Kon
je hier niet bij aanwezig zijn? Dan ontvang je de Glasvezelkrant, met folders van de aanbieders, per post.
Heb je nog vragen of wil je hulp bij het kiezen van een provider? Op 4 en 10 februari zijn er inloop- en
aanmeldavonden. Van 19.30 tot 21.00 uur kun je terecht in Dorpshuis de Schalle. Hier staan FreshPC en
Boessenkool Computers, ambassadeurs en Glasvezel buitenaf klaar om je te helpen.

SVN’69
NIJEVEEN

Voor ieder abonnement € 10,- naar SVN ’69
Bij het behalen van 35% deelname doneren FreshPC en Boessenkool Computers voor elk afgesloten abonnement € 10,- aan SVN ‘69. Bij 40% zal Glasvezel buitenaf dit bedrag verdubbelen.
SVN ‘69 ontvangt dan dus € 20,- per abonnement. Deze sponsoractie geldt alléén als je een
contract afsluit bij één van deze verkopers. Online aanmeldingen doen niet mee in deze actie.

VRIJWILLIGERSAVOND HISTORISCHE VERENIGING NIJEVEEN

Naam:

Adres:

Aantal loten: 3000. Prijs per lot e 0,50
uur
Trekking 8 december 2018 om ± 15.00
het noorden)
in Hotel Gelderingen (het paradijs van

Hotel Gelderingen
Steenwijkerwold

Paradijs van het Noorden

STEENWIJKERWOLD

4e prijs E 50,5e prijs E 25,6e t/m 15e prijs VLEESPRIJZEN

HOOFDSPONSOR

v. v

V.

DE EDELZANGER

1e prijs E 200,2e prijs E 125,3e prijs E 75,-

rt

VOGELVERENIGING
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Opgericht 1 april 1949

NO- 1001
VERKOOP VAN NIEUWE EN
GEBRUIKTE AUTO’S
APK-STATION
ROETMETING
ALLE REPARATIES

J. GROENINK

Kon. Wilhelminalaan 12-14
- 382732
8384 GH Wilhelminaoord, tel. 0521
www.autobedrijferma.nl

Café De Karre

Tel.:
Tukseweg 186 - 8334 RX Tuk
Tel. 0521-515393 - www.dekarre.nl

Verenigingsdrukwerk

Sportpark ’De Bovenboer’

TEL 0522-246619
WOLDSTRAAT 61-65, 7941 LG MEPPEL,
TEL 0522-281203
VENEWEG 117, 7946 LJ WANNEPERVEEN,
UIS.NL
WWW.LANTINGA-VERSHUIS.NL | INFO@LANTINGA-VERSH

Sportpark ’De Bovenboer’

Wij verzorgen periodieken, programmaboekjes, lotenbloks, flyers, posters,
reclameborden en meer voor verenigingen in Meppel en omstreken.

www.kleen.nl

Op woensdag 15 januari jl. hield de Historische Vereniging haar jaarlijkse vrijwilligersavond in het jeugdgebouw van de Hervormde Kerk. Na het eerste kopje koffie en een lekkere koek opende voorzitter Lourens
Schipper de avond. Hij heette iedereen hartelijk welkom en wenste alle aanwezigen een goed en vooral
gezond 2020.
Daarna gaf hij het woord aan Arend Tissingh. Deze vertoonde eerst een film over de periode waarin hij en
zijn zoon niet alleen een veehouderij, maar daarnaast ook nog een graszodenkwekerij hadden. Deze periode
van 2002 tot 2012 hadden ze als zeer plezierig ervaren, omdat ze daardoor andere activiteiten moesten
ontplooien dan in de veehouderij. Afgezien van een andere manier van omgaan met het grasland moest
er eerst geleerd worden hoe je graszoden kunt kweken. Dat eenmaal onder de knie hebbende moest je
ervoor zorgen dat je product aan de man gebracht werd, wat betekende dat je aan promotie moest doen.
En er moest onderhandeld worden om een goede prijs te krijgen. Contacten leggen en onderhouden was
noodzakelijk. Allemaal zaken die je als veehouder niet doet. Vervolgens werden filmpjes vertoond over
de tulpenoogst, Lippizaner paarden, bruinkoolwinning met enorme machines en tenslotte nog een zeer
vermakelijk filmpje over een striptease in de Middeleeuwen, waarbij de plaatselijke schone zich ontdeed
van een wapenuitrusting, maar helaas eindigde op de brandstapel door haar onzedelijk gedrag!!! Daarna
volgde de pauze met een hapje en een drankje. Na een korte hersenkraker werd er nog even gezellig nagepraat waarna ieder rond 11.30 uur huiswaarts ging.
PdG

Noteboomstraat 68 | 7941 XA Meppel | T 0522 255449
drukkerij@kleen.nl | www.kleen.nl
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Zuideinde 53, Meppel | (0522) 25 27 21 | info@lever.nl | www.lever.nl
201811_0796_FIZZ_Lever_adv_DeMolen_01.indd 1

22-11-18 09:27

OPENING EN OPEN HUIS HUISARTSENPRAKTIJK KOLDERVEEN
30 april 2019 was onze eerste werkdag in onze nieuwe praktijk op Kolderveen 7. Inmiddels zitten we dus
alweer 8 maanden op deze nieuwe locatie.
Om u ook de mogelijkheid te geven de nieuwe huisartsenpraktijk te bezichtigen en even stil te staan bij het
heuglijke feit dat het na vele jaren eindelijk is gelukt om een nieuwe praktijk neer te zetten op Kolderveen,
organiseren we zaterdag 8 februari a.s een open huis.
U bent op deze dag van harte welkom om alle praktijkruimten van binnen te bekijken. Wij zullen u als
team meer vertellen over de werkzaamheden die we doen en de verschillende (ook nieuwe) disciplines die
we in onze praktijk aanbieden.
De kinderen worden uitgenodigd om hun pop of knuffel mee te nemen naar de poppendokter, die speciaal
op deze dag spreekuur houdt.
Om u nog even mee te nemen terug in de tijd, tonen we in de wachtkamer een diashow van het bouwproces.
Het open huis vindt plaats tussen 11.00 en 14.00 uur. Om 11.00 uur zal de officiële opening worden verricht door de Commissaris van de Koning, mevrouw Jetta Klijnsma. Na deze korte officiële opening bent u
vrij om de praktijk van binnen te bekijken. Op het parkeerterrein van onze praktijk kunt u voor of na de
bezichtiging een kopje koffie of thee drinken.
In verband met de zeer beperkte parkeermogelijkheden bij de praktijk willen we u vragen uw auto elders
in het dorp neer te zetten, of nog beter lopend of op de fiets te komen!

PEUTERPAS, MUZIEK EN GYM!
Alle peuters (2-4 jaar) zijn met een ouder welkom op woensdag 12 februari a.s. van 13.00 tot 14.00 uur in
obs. Comm. Gaarlandt om mee te doen aan een muzikale activiteit o.l.v. Daniëlla Snijders (act. consulente
van Doomijn).
Daarna gaan we gymmen in het speellokaal. Er is voor iedereen wat te drinken en eten én een cadeautje
na afloop.
Tevens is er een Open Dag in school, dus kan er een kijkje in de lokalen plaatsvinden.
Graag tot dan,
Team kindcentrum Gaarlandt/ Doomijn.

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 dit is op woensdag 19 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+ers 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.
De prijzen zijn aangepast en bij de laatste ronde gaat de hoofdprijs eruit.
Een gezellige middag uit!
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URZO
WONINGINRICHTING
Damesmode
Slaapcomfort
PROJECTINRICHTING
Bedrijfskleding

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECTSTOFFERING

Regenkleding

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

NIEUWE EXPOSITIE IN DORPSHUIS DE SCHALLE!  
Er is weer een nieuwe expositie in de Schalle, hieronder stelt de kunstenares zich aan u voor!  
Mijn naam is Saskia Sloots van Zwol. Ik schilder onder de naam van Sarah Creek en mijn bedrijf heet dan
ook Sarah Creek Art.
5 jaar geleden ben ik gestopt met mijn baan als activiteitenbegeleider binnen de Zorggroep Noorderboog.
En ben voor mezelf begonnen. Binnen mijn bedrijf geef ik met veel plezier schilderles op de maandag,
dinsdag, woensdagen donderdagavond en op de woensdagmorgen. In kleine groepen van maximaal vijf
zodat ik iedereen genoeg aandacht kan geven. Daarnaast ben ik overdag aan het Verhalen Schilderen in
verpleeghuizen. Verhalen Schilderen is een methode die ik ontwikkeld heb om ouderen met een dementie
te helpen herinneren. Ik schilder een bladzijde uit het levensboek en schrijf een biografie daarbij.
Ik schilder regelmatig portretten en huisdieren. En daarnaast exposeer ik ook met een dierenserie schilderijen in Europa. Tijdens deze expositie laat ik u schilderijen zien die ik in de sfeer van winter heb gemaakt.
En ik heb drie schilderijen meegenomen in de vriendinnenserie waarin ik bijzondere vriendschappen van
vrouwen schilder. Veel plezier!
Sarah Creek

OBLIGATIELENING IJS- EN SKEELERCLUB NIJEVEEN
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de IJs- en Skeelerclub Nijeveen op 3 december 2019 heeft ook
de zesde uitloting plaatsgevonden van de obligatielening. Deze is in 2012 uitgegeven voor de bouw van
het nieuwe clubhuis. Conform de voorwaarden zal vanaf 2014 tot 2021 terugbetaling plaatsvinden, waarbij
per loting wordt bepaald welke obligaties worden terugbetaald.
In de ALV zijn de volgende 20 obligaties (van de 177) uitgeloot met de volgende nummers:
5 7 14 23 28 40 67 68 81 84 94 110 116 120 132 136 148 155 168 169 171 175
Als u een obligatie heeft, vindt u dit nummer rechtsboven op het obligatiebewijs, dat u destijds heeft ontvangen. De houders van de uitgelote obligaties ontvangen binnenkort of hebben inmiddels persoonlijk
bericht ontvangen. In dat bericht is tevens vermeld op welke wijze de concrete uitbetaling plaatsvindt.
IJs- en Skeelerclub Nijeveen

ACTIVITEITEN BUURTKAMER NIJEVEEN
In februari zijn in de Buurtkamer in ‘t Kerspel in Nijeveen weer volop activiteiten te doen. Op 4-2 komen
de kinderen van Domijn gymen met de senioren, aanvang 10.00 uur. 2 knipjes koffiekaart of € 2,20 voor
de koffie. ‘s Middags is er om 14.00 uur de sjoelcompetitie. De Meppeler Muiters komen op 5-2 van zich
laten horen om 19.30 uur. Kosten € 5,00 incl. koffie/thee, consumptie en hapje. Op 7-2 is er om 10.00 uur
handwerken. De bingo is op 12-2 om 14.30 uur. Kosten: 4 koffiekaartknipjes en 2 activiteitenknipjes of
€ 7,50 incl. koffie/thee, consumptie en hapje. Op 14-2 is er om 14.00 uur kegelen. Kosten 1 koffieknip van
de kaart en € 1,00 entree of € 1,10 koffie en € 1,00 entree. Op 21-2 is er om 10.00 uur weer handwerken
en om 14.00 uur weer hersengym. Kosten entree € 2,00 en 1 koffieknipje in de kaart of € entree en € 1,10
koffie. Op 28-2 staat de gezamenlijke 3-gangen maaltijd weer op het programma. Opgave voor 19-2 op de
dinsdag of vrijdag op telefoonnummer 06-10044206. Kosten € 10,00.
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JAARLIJKSE OLDTIMERSHOW EN -BEURS VOOR GEMOTORISEERDE TWEEWIELERS
1 februari a.s. organiseren wij weer onze jaarlijkse oldtimershow en -beurs voor gemotoriseerde tweewielers t/m 1990.
Voor degene die van nostalgische brommers houdt of nog onderdelen zoekt voor zijn/haar oldtimer brommer is hier op de juiste plaats. De brommers van toen zoals Kreidler, Zúndapp, Puch, DKW enz. staan hier
nog te blinken. Dus wel de moeite waard om te gaan kijken.  
Oldtimer Bromfietsclub Meppel e.o.

STICHTING KUNST IN KOLDERVEEN (KIK) BEËINDIGT PER 1 MAART 2020 HAAR
ACTIVITEITEN IN DE KAASHAL IN KOLDERVEEN
KiK is een kleine kunstorganisatie die zich inzet voor onderzoek door kunstenaars naar het (Drentse) landschap. KiK kijkt met plezier en trots terug op dat wat de afgelopen vijftien jaren tot stand is gebracht en
werd toegevoegd aan het kunstlandschap. Dit was niet mogelijk geweest zonder de enorme inzet van
vrijwilligers en geweldige inzet van een (te) kleine staf. KiK werd opgericht door kunstenaars, voor kunstenaars. Tot 6 jaar geleden ontving KiK een structurele bijdrage van de provincie, daarna werd het kunst- en
vliegwerk om per project fondsen te verwerven.
KiK heeft het afgelopen jaar een nieuwe aanpak ontwikkeld om toe te werken naar een meer draagkrachtige organisatie waarvoor financiële steun van de provincie zeker de eerste jaren onontbeerlijk is. Helaas is
dat voorstel niet gehonoreerd. Doorgaan als voorheen was geen optie voor KiK en daarom ziet het bestuur
zich genoodzaakt te stoppen. De komende maanden werkt KiK aan een nette afwikkeling van de Stichting.
Wel blijft de stichting inhoudelijk en praktisch nog bij de komende editie van Into Nature betrokken, tot
eind september 2020.
KiK bedankt alle kunstenaars, vrijwilligers, partners, fondsen en subsidievertrekkers voor de samenwerking.

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 verzekeringsmaatschappij, indien de schade is
verzekerd. Is de auto niet verzekerd tegen
autoruitschade, dan kunt u rekenen op
een zeer scherpe prijs.

onderdeel van Van der Linde Meppel

MEPPEL

Blankenstein 290 | 0522-243640
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Inloop en aanmeldavonden 4 en 10 februari.
Heb je nog vragen of hulp nodig bij jouw aanmelding? Kom dan naar de
inloop- en aanmeldavond op 4 en 10 februari van 19.30 tot 21.00 uur in
Dorpshuis de Schalle. Hier staan FreshPC en Boessenkool Computers,
ambassadeurs en Glasvezel buitenaf voor je klaar om je vragen te
beantwoorden en je te helpen bij je aanmelding.
Voor ieder abonnement € 10,naar SVN ‘69.
Met een glasvezelabonnement ook
SVN ‘69 steunen? Dat kan!
Sluit een abonnement af bij FreshPC
of Boessenkool Computers. Bij het
behalen van 35% deelname doneren
zij voor elk abonnement
€ 10,- aan SVN ‘69. Bij 40% zal
Glasvezel buitenaf dit bedrag
verdubbelen. SVN ‘69 ontvangt dan
dus € 20,- per abonnement.
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AFGELOPEN TWEE WEKEN ORGANISEERDE TTV DETO KENNISMAKINGSTRAININGEN
TTV DETO en Meppel Actief & Gezond hebben afgelopen twee woensdagochtenden open trainingen
gegeven. Tijdens de twee ochtenden heeft een groep enthousiastelingen kennis gemaakt met de woensdagochtend training. Het goede nieuws is dat de groep blijft tafeltennissen bij TTV DETO.
Hebt u de kennismakingstrainingen gemist en wilt u alsnog kennis maken? Dat is elke woensdag mogelijk
van 10.00 tot 12.00 uur in Sporthal de Eendracht (Nieuweweg 4 te Nijeveen). De trainingen zijn voor dames
en heren van 55+ met of zonder tafeltenniservaring.
U hoeft zich niet op te geven, u bent van harte welkom tijdens de training. Een TTV DETO lid vangt u op
in sporthal de Eendracht.
Voor meer informatie en activiteiten over Meppel Actief & Gezond verwijzen wij u door naar onze website
(www.meppelactief.nl), instagram, twitter en facebook pagina.

AFSCHEID NEMEN LUKTE NIET MEER ...
Twee jaar geleden op ma’s verjaardag in 2017 heeft de huisarts bij To Ringers-Elffers van De Wilgen beginnend dementie vastgesteld. Dit naar aanleiding van observaties van thuiszorgmedewerksters die ma in het
voorjaar toen bezochten.
In de loop der tijd ging het alsmaar minder met moeder. Helaas wilde ma op geen enkele wijze hulp. Haar
karakter veranderde en ma werd alsmaar meer op haarzelf. Zichzelf verzorgen werd lastiger, net als eten
koken, boodschappen halen, de was doen, het huis bijhouden. Het lukte allemaal minder.
Maandag 23 december 2019 heeft de rechter na een lang en intensief proces met de GGz Drenthe beslist
dat ma moet worden geplaatst in een gesloten woonzorgcentrum in Breda.
Een erg verdrietige en emotionele beslissing. Een heel tegennatuurlijke beslissing om te laten nemen over
je eigen moeder.
Uiteraard hoop ik dat ma minder eenzaam zal zijn en beter wordt verzorgd. Dat ze nog een fijne tijd bij
ons in Breda kan hebben.
Momenteel gaat het best wel goed. Ma slaapt goed en eet goed. Soms wat verdrietig en boos. Waar ze
precies is weet ze niet. Het wachten is nu op een definitieve plaatsing in een van de 9 zorgcentra van Thebe
in Breda. Uiteindelijk hoop ik dat ma in onze wijk en vlakbij komt wonen.  
Afgelopen periode (van zowat 2 jaar) hebben veel mensen ongelofelijk meegeleefd en hulp geboden. Jullie
waren een grote steun voor mijn moeder vlakbij en voor mij op grote afstand.
Ik wil niemand vergeten maar toch enkele mensen rond ma met name noemen: Agnes van GGz Hoogeveen, de buren van ma Ep en Ineke, de buren uit De Wilgen en
vrienden uit Nijeveen, Yvonne de schoonmaakster van ma, Janny
die al meer dan 30 jaar ma bezocht, de Christelijke Plattelands
Vrouwen, mijn oud-chef Bram die met zijn vader hetzelfde heeft
meegemaakt, onze lieve vriendin Angelina, mijn buurvrouw
Carla die mij wegwijs maakte in de zorg voor dementerenden,
mijn schoonouders en natuurlijk mijn man Giovanni.
Dank jullie wel, mede namens ma!
Menso Ringers
Correspondentieadres To Ringers-Elffers:
Waterweegbree 219, 4823 NE Breda
Mensorin@hotmail.com
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HUISARTSEN
Buiten kantooruren is uitsluitend voor spoedgevallen de dienstdoende huisarts bereikbaar
op telefoonnummer: 0522-491224
FYSIOTHERAPIEPRAKTIJK ’T OEVERTJE, praktijk voor fysiotherapie, manuele therapie en sportfysiotherapie
Oevertje 21, 7948 AD Nijeveen, tel. 492199. 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 dinsdag tussen 16.00 en 17.00 uur in De Schalle. Iedere vraag krijgt aandacht.
Paul van Os, tel. 06-20729418, e-mail: p.v.os@welzijnmw.nl, b.g.g. 085-2731444.
OPENINGSTIJDEN SERVICEPUNT BIBLIOTHEEK NIJEVEEN De Schalle, Nieuweweg 27 • dinsdag en donderdag
van 14.00 tot 17.00 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.

Relatiegeschenken
Promoot uw bedrijf met een relatiegeschenk bedrukt met uw eigen logo,
zoals een keycord, dopper, pet, speelkaarten, pennen of kijk op
www.kleen.nl/relatiegeschenken voor onze catalogus promotiemateriaal
en relatiegeschenken.
U bent natuurlijk ook van harte welkom bij ons aan de Noteboomstraat
voor vrijblijvend advies of prijsopgave.

Noteboomstraat 68 | 7941 XA Meppel | T 0522 255449

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

drukkerij@kleen.nl | www.kleen.nl

12

Relatiegeschenken

KINDERCOACH SUSANNE, Susanne Eveleens, Nijeveen, 06-10720559, www.kindercoachsusanne.nl

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.nl
Website: www.kvanbeekschilderwerken.nl

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

Kwekerij en Tuincentrum

Lid van de
Vakfederatie Rietdekkers

Knipschuur
Hairstylist
Sonja van der Linde

Voor al uw rietdekwerkzaamheden
Dorpsstraat 149 | 7948 BP Nijeveen | Tel. 0522 492967 of 06 53 961 998

www.rietdekkersbedrijfrenebouwknegt.nl

Kolderveen 21 Nijeveen
Tel. 0522-491853

BEPLANTING:

DE MOLEN

Heesters, bomen, vaste planten,
klimplanten, vijverplanten

DIERVOEDERS:

Zowel voor huisdieren
als voor groot- en kleinvee,
o.a. paarden-, honden- en
kattenvoer

Klosseweg 4
7946 KH Wanneperveen
Tel. 0522-492634
Open op afspraak:
dinsdag 9.00 - 20.00 uur
donderdag 9.00 - 20.00 uur

Aangenaam verrassend!
Een sfeervol adres voor elk feest of bijeenkomst

Samen maak je het verschil

Samen maak je
het verschil

BERT
VISSCHER

Appartementen Boerderij
‘De Veurdeale’
Veendijk 2
7971 RR Havelte,
0521-34 27 32
info@deveurdeale.nl,
www.deveurdeale.nl

Bij ons kunt u terecht voor eten en drinken, catering,
overnachten en activiteiten. Een sfeervol adres voor 20 tot
100 personen. Vroeger werd hier een intensief boerenbedrijf
gevoerd. Tegenwoordig is De Veurdeale een moderne locatie
voor diverse activiteiten, met een uitstekend restaurant
en een luxe appartementencomplex. De locatie is ook
toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Kortom, De Veurdeale
is een ideale plek voor elk feest of bijeenkomst.

COOP Nijeveen
Dorpsstraat 10
7948 BR Nijeveen
Tel. 0522-49 12 91

BEMESTING
POTGROND e.d.
BESTRIJDINGSMIDDELEN
ZAAIZADEN
POOTAARDAPPELEN
POTTERIE
CADEAU-ARTIKELEN
OPENINGSTIJDEN:
Maandag
Di. en wo.
Do. en vr.
Zaterdag

GESLOTEN
13.00 tot 18.00
9.00-12.00 13.00-18.00
8.00-17.00

www.bertvisschervof.com

Dorpshuis

DE SCHALLE
Nieuweweg 27

7948 AA Nijeveen

Containerverhuur:
Voor al uw bouw- en sloopafval
www.oosterhuis-bv.nl
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B RIETDEKKERS
Kolderveense Bovenboer 12, Nijeveen
Tel. 0522 - 25 89 16 Mobiel 06 - 55 307 237
E-mail: info@bouwknegtrietdekkers.nl

www.bouwknegtrietdekkers.nl

Uw
ontmoetingscentrum

Bakkerij
Strijker

Vraag vrijblijvend
inlichtingen:

Dorpsstraat 13
7948 BL Nijeveen
Tel. 0522 - 49 12 08

Jeannet Altena

www.strijkerbrood
enbanket.jouwweb.nl

Samen maak je het verschil

GEVRAAGD
OUD IJZER EN
METALEN

METAALHANDEL

M. v.d. Gaag
Tel. 0522‑491984
Mobiel 06-23749066

   tel. 0522-491422

zonne-energie

www.rkinstallatietechniek.nl

BEGIN DE DAG
GOED
MET BROOD
VAN

h.strijker@online.nl

   b.g.g. 06-50668174
   info@dhdeschalle.nl
www.dorpshuisdeschalle.nl

Kolderveen 49 | 7948 NH | Nijeveen | tel: 0522 850 254
mob. 06-51646493 | www.faberit.nl | henri@faberit.nl

