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

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

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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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
Noteboomstraat 68

7941 XA Meppel

telefoon 0522 255 449

De volgende Molen verschijnt op 10 november 2020.
Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk
woensdag 4 november e-mailen naar:
demolen@kleen.nl

www.kleen.nl

of inleveren bij / sturen naar Drukkerij Kleen
Noteboomstraat 68, 7941 XA Meppel
(Anonieme kopij kan geweigerd worden.)
Klachten bezorging: 0527 - 24 64 68

COLLECTE NEDERLANDSE BRANDWONDEN STICHTING GROOT SUCCES
In de week van 4 tot en met 10 oktober collecteerden in heel Nederland 55.000 vrijwilligers voor de Nederlandse Brandwonden Stichting. Ook in Nijeveen gingen de collectanten langs de deuren. En met succes!
Gezamenlijk werd een bedrag van € 659,76 opgehaald. De opbrengsten van de collecte stelt de Brandwonden Stichting in staat om haar werk voor mensen met brandwonden voort te zetten.
Ernstige brandwonden kunnen je hele leven op zijn kop zetten. Het medische traject, met tientallen operaties, duurt soms jaren. Daarnaast zijn er de verwerkingsproblemen van het vaak traumatische ongeluk.
En tot slot zijn het vooral de ontsierende littekens die het leven van brandwondenslachtoffers moeilijk
maken. Mensen met brandwonden worden vaak nagestaard, gemeden en soms niet voor vol aangezien.
Daar moeten zij mee leren leven. De Brandwonden Stichting helpt hen daarbij.
Al bijna 50 jaar voert de Nederlandse Brandwonden Stichting haar strijd tegen deze littekens. Dit doet zij
op drie fronten: het voorkomen van brandwonden, het verbeteren van de behandeling (door onderzoek)
en het bevorderen van de psychosociale nazorg en begeleiding. Dankzij de collecte kan de Nederlandse
Brandwonden Stichting haar activiteiten voortzetten. Namens de plaatselijke collecteorganisator dankt de
Brandwonden Stichting alle collectanten en gulle gevers in Nijeveen voor hun bijdrage aan ‘de strijd tegen
de littekens’.
Rinette Bron

BIBLIOTHEEK NIJEVEEN
I.v.m. de Coronamaatregelen is het servicepunt van de bibliotheek in Nijeveen gesloten.
De vrijwilligers zijn een bezorgdienst voor uw boeken gestart.

BESTE OUDERS,
De teams van KC De Wel en KC Gaarlandt hebben gezamenlijk besloten om dit schooljaar geen lampionnen
te maken voor Sint Maarten i.v.m. de Coronacrisis. Het lijkt ons op dit moment niet verstandig om langs de
deuren te lopen en te gaan zingen met de lampions.
Mocht u als ouder dit wel graag willen doen met uw kind(-eren) dan kunt u uiteraard deze beslissing zelf
nemen en samen met uw kind een mooie lampion maken.
Namens beide KC,
Jan Schaper en Johan Pekel

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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DE MOLEN
GEDENK UW DIERBARE
De meesten van ons doen het vast wel eens: op vakantie in het buitenland een kerk inlopen en daar een
kaarsje aansteken voor een dierbare overledene. Het is een waardevol ritueel.                                                                                     
A.s. maandag 2 november is het Allerzielen. Op deze dag worden vanouds wereldwijd onze overledenen
herdacht. Daarom is maandagmiddag de hervormde kerk aan de Dorpsstraat (nr. 58) voor iedereen open en
kunt u daar een kaarsje aansteken om iemand te gedenken. Het is coronaproof. Er is ook een pastor aanwezig om mee te praten, als u daar behoefte aan hebt. U bent van harte welkom tussen 14.00 en 17.00 uur!
Marjan van Hal
Ervaringen delen in coronatijd!

DOE MEE MET HET ONLINE KERKCAFÉ
3 november – 20.00 uur

Ontmoet elkaar op een andere manier in deze bijzonder tijd. Ben jij erbij? Iedereen is van harte welkom.
Gezellig!
Geef je mailadres door (via éen van de onderstaande mailadressen) en je ontvangt daarna een link met de
uitnodiging. Tot ziens in het ONLINE KERKCAFÉ.
Geertje de Boer – deboery@kpnmail.nl
Klaas Neutel – klaas@famneutel.nl
Tineke Knorren – tineke.knorren@gmail.com

VOOR EEN TOEKOMST ZONDER DEMENTIE
In de week van 1 tot en met 7 november vindt de collecte van Alzheimer Nederland plaats. In heel Nederland gaan ruim 21.000 collectanten deur aan deur om geld in te zamelen.
De jaarlijkse collecteweek in november is ontzettend belangrijk voor het werk van Alzheimer Nederland.
Vrijwillige collectanten halen dan geld op voor een toekomst zonder dementie en betere ondersteuning
van mensen met dementie en mantelzorgers.
Juist in deze tijd wordt pijnlijk duidelijk hóe nodig het werk van Alzheimer Nederland is. De groep mensen
met dementie groeit snel en is erg kwetsbaar. Gelukkig willen ook steeds meer mensen bijdragen. De opbrengst van de collecte stijgt al 6 jaar op rij. En dat is alleen mogelijk dankzij alle vrijwilligers. Collecteren
loont dus.
De collecte gaat met zijn tijd mee: doneren via iDEAL-QR en Whatsapp
Ook dit jaar worden alle collectebussen van Alzheimer Nederland voorzien van een iDEAL QR-code. Dit
maakt mogelijk dat mensen met hun mobiele telefoon geld kunnen geven. Een goed alternatief voor als
er geen kleingeld in huis is! Veilig, gemakkelijk en anoniem.
Een collectant wordt dit jaar ook in staat gesteld om via Whatsapp mobiel te collecteren. Vanuit huis. Als
collectant kun je dus hoe dan ook een belangrijke bijdrage leveren.
Helpt u mee? Elk uurtje telt…
Elk jaar kan meer geld naar onderzoek, omdat de opbrengst van de collecte toeneemt. Collecteren voor
Alzheimer Nederland loont dus. Wilt u in 2020 hieraan als (mobiele) collectant ook een steentje bijdragen?
Kijk op www.alzheimer-nederland.nl/collecteren voor meer informatie.

ANNERIE KREMER
& TEAM
Annerie Kremer Uitvaartzorg

0522 - 24 50 21 | www.kremeruitvaartzorg.nl
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Voor iedereen in Nijeveen!
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Bestel naast uw bingokaarten ook een
lekkere hapjesschaal
voor maar €12,50
en steun hiermee
de ondernemers
en verenigingen!

2.0

Doe jij ook mee?
14 november
2020

“Snackb

ar Meule

plein”

n”

“Coop Nijevee

Kinderbingo
15.30 uur
3 rondes
Kosten € 3,00 per boekje

Volwassenbingo
20.00 uur
5 rondes
Kosten € 5,00 per boekje

“Slage

rij Rijke

boer”

Geef je op vóór zondag 8 november 2020
via www.oranjeverenigingnijeveen.nl of via deze QR code!
Opgave gaat deze keer via een online inschrijfsysteem
Na opgave krijg je een mail met instructies.
Je mag met zoveel boekjes mee doen als je wilt!
De boekjes krijgt u in de week van de bingo in de brievenbus bezorgd!

Mede mogelijk gemaakt door: DOS‘46, SV SVN’69 & Oranjevereniging Nijeveen
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Stilstaan bij een leven,
verder vanuit herinneringen

Met een terugblik

Een afscheid. Het moment waarop
verleden en heden elkaar ontmoeten.
En waarop een terugblik een blijvende
herinnering wordt.

vooruit kijken

Dat is de waarde van een persoonlijke
uitvaart. Samen stilstaan bij een
leven. Met elkaar omkijken en vanuit
de herinnering vooruitkijken.
Wassink Uitvaartverzorging is er voor u,
voor uw nabestaanden en voor een
afscheid dat verder helpt.

Bel bij een overlijden met
één van onze uitvaartverzorgers:

0522 - 28 18 78

Wij staan altijd voor u klaar.
7 dagen per week, 24 uur per dag.

Zomerdijk 9A | 7942 JR Meppel | info@wassink-uitvaart.nl | www.wassink-uitvaart.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
GEMEENTE MEPPEL REIKT MANTELZORGWAARDERING UIT
De gemeente Meppel waardeert de inzet van mantelzorgers. In samenwerking met Mantelzorgplatform
Meppel en Welzijn MensenWerk reikt ze daarom de Mantelzorgwaardering 2020 uit. Van 2 t/m 26 november
kunnen mantelzorgers deze attentie aanvragen.
De Mantelzorgwaardering is een jaarlijkse attentie voor alle mantelzorgers die voor minimaal 8 uur per
week voor iemand uit de gemeente Meppel zorgen. Daartoe behoren ook de jonge mantelzorgers, kinderen vanaf 6 jaar en jongeren die zorgen voor een ouder, broer of zus. Dit jaar bestaat de attentie uit een
aantal Meppelbonnen ter waarde van € 50,-.
Aanvragen van de Mantelzorgwaardering 2020 kan op een van de volgende manieren:
× digitaal op www.welzijnmw.nl, via de knop ‘mantelzorgwaardering Meppel’ op de homepagina
× telefonisch bij Welzijn MensenWerk: (085) 273 1444 op maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur
× krijg hulp bij het invullen van een aanvraagformulier in:
o wijkcentrum De Koeberg, Rembrandtplein 83 - maandag 09.00–12.00 uur
o wijkcentrum De Poele, Groen van Prinstererstraat 1A - dinsdag 09.00–12.00 uur
o wijkpunt Oosterboer, Osseweide 1b - donderdag 09.00–12.00 uur
Mantelzorgers dienen de aanvraag zelf te doen. Mensen die mantelzorg ontvangen kunnen het dus niet
voor hun mantelzorger aanvragen. De attentie wordt na aanvraag thuisbezorgd.
Ondersteuning van mantelzorgers
Via de Mantelzorgwaardering wil de gemeente mantelzorgers ook wijzen op de mogelijkheid om ondersteuning te krijgen, om de zorg vol te kunnen houden. Dit kan informatie zijn over bijvoorbeeld regelingen,
vervangende zorg, inzet van een vrijwilliger of activiteiten, maar ook professionele ondersteuning in de
zorgsituatie. Het Mantelzorgplatform Meppel is de centrale plek waar deze informatie en actueel nieuws
over mantelzorg te vinden is. Kijk hiervoor op www.mantelzorgplatformmeppel.nl of neem contact op via
telefoonnummer 085 - 273 1444.

Agenda
27 okt.
De Molen nr. 20
31 okt.	Repair Café Meppel - MensA, Witte de Withstraat 2a, Meppel - 9.30-13.00 uur - aanmelden via
repaircafémeppel@gmail.com
3 nov.
Online kerkcafé - 20.00 uur
10 nov.
De Molen nr. 21
14 nov.
Online Nijeveense Bingo - kinderbingo 15.30 uur - volwassenbingo 20.00 uur
21 nov.
Bingo - De Schalle - 20.00 uur
24 nov.
De Molen nr. 22
27 nov.
Film Den skyldige in Dorpshuis De Schalle. Aanvang: 20.00 uur
Elke 1e zaterdag t/m mei 	Postzegelbeurs - de Schalle - 9.00-13.00 uur
Elke maandag	Koor Timeless oefent in de Schalle - 19.30-21.30 uur

Zuideinde 53, Meppel | (0522) 25 27 21 | info@lever.nl | www.lever.nl
201811_0796_FIZZ_Lever_adv_DeMolen_01.indd 3
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Wat betekenen de nieuwe regels
rondom hypotheken voor jou?
Loop plannen
snel even
Tijdens Prinsjesdag op 15 september jl. heeft het kabinet nieuwe

bij onsgaan
binnen.
bekendgemaakt op het gebied van hypotheken die in 2021 moeten
gelden.

Het
ook wat
Voor de meeste mensen is het nogal veel informatie en vaak
ookkan
onduidelijk
het eigenlijk concreet betekent voor iemands eigen situatie.zonder

afspraak!

Daarom nemen wij je graag kort mee door de belangrijkste voorgestelde wijzigingen op het gebied
van hypotheken voor 2021.

• De fiscale renteaftrek wordt vanaf 2021

• Vanaf 2021 telt het tweede inkomen voor
maximaal 90% mee voor de bepaling

gemaximaliseerd naar 43%.

van de hoogte van de maximaal te lenen

Dat betekent dat mensen met een bruto

hypotheeksom. Voor dit jaar ligt dit percentage

jaarinkomen van meer dan € 68.507,- minder
en
terug ontvangen aan hypotheekrenteaftrek.
par Dit

nog op 80%. Met deze nieuwe regel kunnen

| S

len49,5%.
percentage was in 2020 maximaal
eta

mensen dus meer lenen vanaf 2021.

en
oen

| B

si

Dit zijn de meest |ingrijpende
wijzigingen die
Pen

• Starters of doorstromers die tussen de 18

en

ing
waarschijnlijk
ker vanaf 2021 gaan gelden op het

en 35 jaar oud zijn betalen vanaf 2021 geen
overdrachtsbelasting meer bij aankoop van

rze

e
gebied
| V van hypotheken. Sommige pakken gunstig

en
hek

een woning (als zij nog niet eerder van deze ypot
H
vrijstelling gebruik gemaakt hebben). Voor

uit, andere wat minder.

andere huizenkopers geldt nog het verlaagde

Is het interessant om dít jaar nog iets met je

tarief van 2% overdrachtsbelasting.

hypotheek te doen?

Je droomhuis gevonden
en snel verhuizen?

Een van onze gekwalificeerde adviseurs neemt
dit graag met je door. Vraag nu vrijblijvend

• De NHG-grens wordt vanaf 2021 verhoogd van
€ 310.000,- naar € 325.000,-. Dit betekent

een gesprek aan via onze website veldsink.nl/

dat er meer mensen gebruik kunnen maken

particulier/prive/hypotheek of neem even

van de NHG-garantie. De eenmalige kosten

contact met ons op via hypotheken@nijeveen.

aankoopsom.

een afspraak.

veldsink.nl of 0522-490094 voor het maken van
voor NHG
blijven zijn
ongewijzigd
van de jou.
Ook
dan
weop 0,7%
er voor

vertrouwd, verzekerd, Veldsink.
Nijverheidsweg 15, Nijeveen

0522 - 490 094

nijeveen@veldsink.nl
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ZORGVILLA NOVA
Wie langs de Dorpsstraat 57 in Nijeveen komt, ziet sinds afgelopen zomer in de tuin een fraai bord met in
3 woorden samengevat waar de nieuwe Zorgvilla Villa op dit adres voor staat: Warm – Persoonlijk – Thuis.
Per 1 mei is de woonvorm overgenomen door Gerrie en Sjoerd van der Wouden. Eerder was de naam van
het huis: Huize Marjo, maar de visie en werkwijze van Gerrie en Sjoerd is geheel vernieuwd, en daar passen
de nieuwe sleutelwoorden bij met een nieuwe naam en een nieuw logo.
Gerrie (64) heeft een zeer brede ervaring in de zorg; zij is werkzaam geweest als verzorgende, daarna als
verpleegkundige bij de thuiszorg en in het verpleeghuis en later ook als praktijkverpleegkundige in een
huisartsenpraktijk. Een eigen woonvorm was een lang gekoesterde wens. Kleinschaligheid, regelmaat en
tijd voor persoonlijke aandacht waren altijd idealen en deze idealen zijn met de eigen zorgvilla nu werkelijkheid geworden.
Sjoerd (68) ondersteunt Gerrie in de dagelijkse bedrijfsvoering. Hij heeft een diverse achtergrond van 35
jaar zelfstandig ondernemer als melkveehouder, tot internationale participaties in agrarische bedrijfsvoering tot studentenhuisvesting. Sinds 2003 is hij daarnaast bezoekvrijwilliger voor mensen die geen familie
of kennissen hebben bij “Hoeve Boschoord” wat nu Trajectum heet. Sjoerd is net als Gerrie graag actief en
een nieuwe uitdaging met de Zorgvilla Nova past helemaal in die wens.
Gerrie en Sjoerd zijn beiden energiek, passievol en gedreven om in de Zorgvilla dagelijks de best mogelijke
kwaliteit van zorg en het gevoel van een fijn thuis aan de bewoners te garanderen.
De zorgvilla telt 9 kamers. De bewoners mogen deze zelf inrichten. Eigen smaak en wensen staan voorop.
In de gezamenlijke huiskamer kan men met de andere bewoners gezellig koffie of theedrinken. Er worden
activiteiten gedaan onder leiding van de verzorgenden en vrijwilligers. Er is een goede samenwerking met
de Buurtkamer van ‘t Kerspel in Nijeveen. De warme maaltijd wordt gekookt samen met de bewoners. Het
tijdstip van het ontbijt is naar wens van de bewoner. De gezamenlijke lunch en warme maaltijd is altijd
een fijn samenzijn.
Voorop staat natuurlijk de zorgvraag en hierop de ondersteuning van de bewoners. Hiervoor wordt -zoals
dat hoort- gezamenlijk een plan gemaakt. De bewoners worden ondersteund bij het zo zelfstandig mogelijk
wonen in een beschermde leefomgeving. Daarnaast met behoud van een zo groot mogelijke participatie
in de samenleving.
In het logo van Zorgvilla Nova is een vogel verwerkt, met in haar vleugel een hart: de vogel is opgewekt
en vol levenslust. De vleugel symboliseert een veilige omgeving waarin de bewoners zich beschermd mogen weten onder verzorgende vleugels. Het hart in haar vleugel betekent: zorg met warmte, geduld en
liefde. Zorgvilla Nova is een warm – persoonlijk – thuis geworden, waar 24 uur zorg wordt verleend door
gedreven en gediplomeerde verzorgenden. Het biedt een warm en vertrouwd thuis aan mensen met een
geestelijke of lichamelijke beperking.
Als u geïnteresseerd bent in meer informatie voor een warm, persoonlijk thuis met verzorging, kijkt u eens
op: zorgvillanova.nl en vraag vrijblijvend informatie aan.

Schoonheidsinstituut
Schoonheidsinstituut
Acne
behandelingen
Acne behandelingen
Massages
Massages
Zonnestudio
Zonnestudio

IPL ontharing
IPL ontharing
Elektrisch
ontharen
Elektrisch
ontharen
Huidverbetering
Huidverbetering
Methode
van Dorn
Methode van Dorn

Jeannette
JeannetteBouwknegt
Bouwknegt
Dorpsstraat
Dorpsstraat16,
16, Nijeveen
Nijeveen
0522
7871
0522– –49
4923
2315
15 ~~ 06
06 –– 2315 7871
www.beau-nette.nl
www.beau-nette.nl~~ info@beau-nette.nl
info@beau-nette.nl
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SPORTDAGEN VOOR DE ONDERBOUW VAN DE OBS COMMISSARIS GAARLANDT
Op dinsdag 20 en vrijdag 23 oktober 2020 werden er op de OBS Commissaris Gaarlandt twee sportdagen
gegeven voor de groepen 1 t/m 5. De sportdagen stonden in het thema van samenwerken.
Bouke Scholtens, organisator van de sportdagen, heeft laten zien dat er ook in deze tijden kleine sportevenementen georganiseerd kunnen worden. Met enkele aanpassingen en het werken in kleine groepen
is er van alles mogelijk.
De sportdagen bestonden uit een uur sporten, muziek en samenwerkingsactiviteiten. Na afloop van het uur
sporten kreeg ieder kind een stuk fruit (gesponsord door Coop Nijeveen). Voor de groepen 1 en 2 werden
de activiteiten in de school zelf gegeven. Voor de groepen 3, 4 en 5 was dit in sporthal De Eendracht.

WIESNEUS PRESENTEERT THEMA HARFST
Online Drents voor op de basisschool

Op website www.wiesneus.nl van streektaalorganisatie Huus van de Taol is het thema Harfst gelanceerd.
Bij het thema zijn verhalen, gedichten en liedjes uit o.a. de bundel Het Jaor Deur gekozen. Daarbij zijn
verschillende digitale spelletjes, een prachtige kleurplaat en diverse puzzels gemaakt.
Huus van de Taol hoopt op deze manier een laagdrempelige manier ontwikkeld te hebben om met Drents
bezig te zijn, het gaat om ‘speulenderwies Drents leren’. Het materiaal past prima binnen bestaande thema’s
die in een schooljaar voorbijkomen. Daarnaast is van alle onderdelen ook audiomateriaal beschikbaar: de
verhalen, liedjes en gedichten zijn zowel (voor) te lezen als te beluisteren.
Om dit thema te bekijken en te gebruiken kunt u terecht op:
https://wiesneus.nl/themas/thema-harfst-groep-1-2
https://wiesneus.nl/themas/thema-harfst-groep-3-4-5
https://wiesneus.nl/themas/thema-harfst-groep-6-7-8

NIEUWS VAN EC DUURZAAM NIJEVEEN
Enquête Duurzaam Nijeveen geeft inzicht!
Het bestuur van de energiecoöperatie is blij dat zoveel Nijeveners de moeite
hebben genomen om de enquête in te vullen. De energietransitie leeft in het
E N E R G I E C O Ö P E R AT I E
dorp en veel mensen realiseren zich dat de impact hiervan gevolgen heeft
Duurzaam Nijeveen
voor Nijeveen. Op dit moment zijn we bezig om alle resultaten te analyseren
en conclusies te formuleren. We verwachten u volgende maand hierover
uitgebreid te berichten en een eindrapport op te leveren. Het is fantastisch dat een aantal mensen, naar
aanleiding van de enquête, expertise aanbiedt of aangeeft vrijwilliger te willen worden. Heel hartelijk dank
hiervoor. Wij nemen binnenkort graag contact met u op.
Warmtescan Actie
Het weer wordt kouder en de dagen korter. Dat betekent normaliter dat het Warmtescan Team weer op
pad zou gaan. Er is een wachtlijst met adressen waar nog een scan moet worden uitgevoerd. Corona gooit
echter voor nu even roet in het eten. Zodra de corona-maatregelen en de weersomstandigheden het toelaten, wordt er gestart met het scannen. Wanneer u aan de beurt bent, ontvangt u van tevoren bericht
wanneer de vrijwilligers langskomen en wordt het verdere traject besproken.
Lid van Duurzaam Nijeveen
Een mooi aantal Nijeveners is inmiddels lid van Duurzaam Nijeveen. Met het lidmaatschap toont u uw betrokkenheid bij de coöperatie en steunt u de initiatieven die worden opgepakt. Hartelijk dank hiervoor!
Begin november wordt het lidmaatschapsgeld van € 10,- per jaar geïncasseerd. Nog geen lid? Meld u aan
via www.duurzaamnijeveen.nl
Met een energieke groet, EC Duurzaam Nijeveen
Harry van Dijk, Wim de Kleuver, Gerdie Westenbrink,
Hylco de Boer, Bert Vlierman en Tineke Knorren
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HELP!
DOOR ONZE
GOEDE VERKOPEN/VERHUREN
ZIJN WIJ OP ZOEK
NAAR NIEUWE HUIZEN!

O.V.

HT
KOC

GE

AAN

Oosterboerweg 88, Meppel

K

VER

.V.

TO
OCH

Weidelint 50, Nijeveen

RD
HUU

VER

Noteboomstraat 3a, Meppel

.V.

TO
OCH

K

VER

Koopmansplein 59, Ten Boer

.V.

TO
OCH

K

VER

Stationsstraat 10, Steenwijk

K

VER

Citroenvlinder 112, Meppel

w w w. a a r n i n k m a k e l a a r s . n l
Bemiddeling in: woonhuizen, bedrijfsmatig o.g., taxaties

Nijverheidsweg 15 | 7948 NE Nijeveen | Tel. 0522 - 49 04 34
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Download nu onze
‘Van der Linde Meppel’ app
Uw voordelen:
U ontvangt herinneringen voor de onderhoudsbeurten van uw auto
U kunt gemakkelijk een werkplaatsafspraak inplannen
Direct contact via de chat
Altijd hulp bij pech of storingen
U kunt digitaal een schade doorgeven
U blijft altijd op de hoogte van ons actuele occasionaanbod
Speciaal voor u geselecteerde acties

Registreer uw
voor alle extra voordelen!

Zorgt u langdurig voor een partner, familielid,
vriend of kennis in de gemeente Meppel? Heb jij
thuis een ziek familielid en help je daarom vaak
mee?
De gemeente Meppel waardeert de inzet van
mantelzorgers met

MANTELZORGER?

Meppelbonnen
t.w.v. € 50,-

Vraag de Mantelzorgwaardering 2020 voor 27

DAT VERDIENT
EEN ATTENTIE.

november aan:
digitaal op www.welzijnmw.nl
telefonisch bij Welzijn MensenWerk:
tel. (085) 273 1444 op maandag t/m
donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur.
of haal het aanvraagformulier op bij:

Welzijn MensenWerk
Welzijnsdiensten in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel

MANTELZORGWAARDERING
MEPPEL 2020

Wijkcentrum De Koeberg, ma. 9.00-12.00 u.
Wijkcentrum De Poele, di. 9.00-12.00 u.
Wijkpunt Oosterboer, do. 9.00-12.00 u.

Voor meer informatie: www.welzijnmw.nl.
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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.nl
Website: www.kvanbeekschilderwerken.nl

HISTORISCHE VERENIGING NIJEVEEN
Wegens de nieuwe maatregelen van de overheid om de verspreiding van het Coronavirus zoveel mogelijk
tegen te gaan, heeft het bestuur van de HVN besloten de ledenvergadering die op 5 november a.s. gehouden zou worden, NIET door te laten gaan. Hopelijk laat de situatie in april 2021 toe, dat er een nieuwe
ledenvergadering gepland kan worden.

VOETBALCLINICS BIJ DE OBS COMMISSARIS GAARLANDT
Op donderdag 22 oktober werd de eerste voetbalclinic bij de OBS Commissaris Gaarlandt gegeven. In totaal
worden er zes clinics gegeven, die bij goed weer op het schoolplein plaatsvinden en bij slecht weer in de
gymzaal van de school.
De clinics zijn in samenwerking met FC Meppel.
Bouke Scholtens en Léon Hertong, beide student op Landstede Sport en Bewegen niveau 4, zullen alle
clinics geven. Dirk Jan van der Meulen, Hoofd Jeugd Opleiding van FC Meppel, zal de laatste clinic ook
aanwezig zijn.
Het is de bedoeling om de basistechnieken van het voetballen te verbeteren, door middel van zes leuke
en leerzame clinics. Uiteindelijk hebben de deelnemers van de clinics zelf de keuze of zij aan een training
mee willen doen in een team van FC Meppel.
Het is bedoeld voor kinderen uit groep 6, 7 en 8. Deze kinderen mogen ook vriendjes en vriendinnetjes
meenemen naar de clinics. De clinics worden vijf donderdagen van 15.30 uur tot 16.30 uur gegeven en de
laatste clinic is woensdag 25 november van 12.30 uur tot 13.30 uur.
Mocht uw zoon of dochter ook interesse hebben bij het meedoen van een clinic, stuur gerust een mail naar
bouke.scholtens@gmail.com voor meer informatie.
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Belangrijke informatie
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.
STICHTING WELZIJN OUDEREN NIJEVEEN:
KLEINE NODENDIENST: tel. 06-48065216
GEBRUIK DUOFIETS: mw. A. Bouma, tel. 06-21497902
INFORMATIEPUNT ZORG EN WELZIJN: mw. C. Jaspers, tel. 06-11010135
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.
KINDERCOACH SUSANNE, Susanne Eveleens, Nijeveen, 06-10720559, www.kindercoachsusanne.nl

www.kleen.nl

COACHPRAKTIJK NIKA, Carola Bouman te Nijeveen, 06-22060552, www.coachpraktijknika.nl

Scan-, printen kopieerservice
van

Bouwtekeningen
in kleur of zwart-wit

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Noteboomstraat 68
7941 XA Meppel

Burg. van Veenlaan 24B
7948 AC Nijeveen
Tel. 06 38 52 48 11
Maandag

09.00 tot 11.45 uur
18.30 tot 20.30 uur
Dinsdag
Ambulant
09.00 tot 17.30 uur
Donderdag
Salon
09.00 tot 14.30 uur
Donderdagavond
18.30 tot 20.30 uur
mannenavond zonder afspraak
Vrijdag
Salon
09.00 tot 11.45 uur
13.30 tot 17.30 uur
Wilt u graag op een ander tijdstip?
Bel gerust voor de mogelijkheden.

T 0522 255449
drukkerij@kleen.nl

Salon

URZO
WONINGINRICHTING
Damesmode
Slaapcomfort
PROJECTINRICHTING
Bedrijfskleding

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECTSTOFFERING
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Regenkleding

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

Café Restaurant

De Otterskooi
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

Nijeveen / Ruinerwold

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

NIEUW!
BBQ’s
BBQ schotels
en salades
Meer info?
Stuur ons een berichtje

WIJ VERHUREN
Abraham
Sarah
Geboortebaby
Springkussen
Tenten
Statafels
Biertafels
Koelwagen
Grote koelkasten
Gasheaters
BBQ’s

Ronald Lankhorst | Nijeveen / Ruinerwold
T: 0653152809 | www.rlverhuur.nl | info@rlverhuur.nl

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

t
g
e
n
k
w
u
o
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

