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telefoon 0522 255 449

De volgende Molen verschijnt op 27 januari 2015.
Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk
dinsdag 20 januari e-mailen naar:
demolen@kleen.nl

www.kleen.nl

of inleveren bij / sturen naar Drukkerij Kleen
Noteboomstraat 68, 7941 XA Meppel
(Anonieme kopij kan geweigerd worden.)
Klachten bezorging: 0522 - 85 85 80

DIPLOMA ZWEMMEN IN ZWEMBAD “DE DUKER”
Water, het leukste speelgoed dat er is! Dit motto staat centraal bij zwembad de Duker te Nijeveen. Al vanaf
zeer jonge leeftijd groeien ze op met water. Ze leren de gevaren ervan kennen, maar beleven vooral heel
veel plezier in het water.
Als u het beste voor uw kind wilt is het belangrijk dat hij of zij onder professionele en deskundige begeleiding zwemles kan volgen. In Nederland kan uw kind niet vroeg genoeg beginnen met watergewenning
en zwemles. Doorstromen of instromen op elk niveau is altijd mogelijk.
Het begin van de lessenreeks staat in het teken van het watervrij maken. Wij gaan snel over tot het drijven
plus de beenslag. Vervolgens, wanneer de beenslag goed is, gaan we verder met de armslag en de combinatie. Wanneer deze voldoende is, zal de nadruk liggen op de conditie en het uithoudingsvermogen en
wordt er naar het A-diploma toegewerkt.
Bij ons leert iedereen ongeacht hun leeftijd zwemmen voor het zwem-ABC.
De kinderen, maar ook volwassenen krijgen les van bevoegde instructeurs, met ruime ervaring die zich
goed kunnen inleven in de specifieke behoeftes van elke leerling.
Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen in staat is om in één keer af te zwemmen voor het zwemdiploma.
Geslaagd voor het A-diploma zijn: Tara
Laarman, Jennifer Boersma, Isa Wiersma,
Mirthe Tordoir, Rosa-Ana Meeuwis,
Annelies Brouwer, Nick Stelling, Roan
Beekman, Charissa v.d. Craats, Sem
Doup, Celiene Honebeek, Joan Snijder,
Seth Snijder, Jinte Hartink, Stan Thieme,
Tobias Jonkers, Fylène Thomas, Jogchum
Snoek, Stefan Hummel, Chloé Elzen en
Anke Hopman.
Voor meer informatie over de zwemlessen
kunt u bellen: 0522-492383 of 0522-491934.
Er is direct plaats in de combinatie dinsdag/
vrijdag 15.55-16.20 uur en woensdag 16.20-16.45 uur/zaterdag 09.50-10.15 uur.

Als u kiest voor vakmanschap!

Lute

Bijker Bouw
lutebijkerbouw@live.nl

05 22 49 20 19
06 50 20 40 08

Energieweg 13
7948 NT Nijeveen
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Klussenbedrijf

"Klusjes & Zo"

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!

Voor al uw praktische klussen in en om het huis
Gert Strijker, Van Veenlaan 21, 7948 AB Nijeveen
Tel: 0522-492099 of 06-51384374

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

OBLIGATIELENING IJS- EN SKEELERCLUB NIJEVEEN
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de IJs- en Skeelerclub Nijeveen heeft ook de eerste uitloting
plaatsgevonden van de obligatielening. Deze is in 2012 uitgegeven voor de bouw van het nieuwe clubhuis.
Conform de voorwaarden zou vanaf 2014 tot 2021 terugbetaling plaatsvinden, waarbij per loting wordt
bepaald welke obligaties worden terugbetaald.
In de ALV zijn de volgende 22 obligaties (van de 177) uitgeloot met de volgende nummers:
3
15
32
36
38
41
48
49
51
64
66
80
83
92
103
109
111
124
134
144
160
167
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.
Het Bestuur van de IJs- en Skeelerclub Nijeveen was destijds zeer blij met de opbrengst van de obligatielening, omdat het één van de middelen was om ons nieuwe clubgebouw te realiseren. Wij zijn echter ook
zeer verheugd dat we nu in staat zijn om het eerste deel ook weer terug te betalen.
IJs- en Skeelerclub Nijeveen

OP ZOEK NAAR………… IN NIJEVEEN
Namens het nationaalfonds epilepsie zijn we op zoek naar iemand die zich geroepen voelt om de komende
jaren zich in te zetten als collectecoördinator.
De werkzaamheden zijn het verzorgen van de collecte in Nijeveen.
Juiste invulling werkzaamheden zijn: contact onderhouden met de collectanten, het rondbrengen van de
collectebussen in de periode eind mei/begin juni 2015.
Indien u nog verder info wilt omtrent deze vacature kunt u zich wenden tot B. Dekker, tel. 491689, e-mail:
dekkerb@telfort.nl
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Uw testament up to date?
Doe de GRATIS test!
Ga naar testamenttest.nl
maak een vrijblijvende en kosteloze afspraak

Stationsweg 54 - Meppel | T (0522) 25 27 21 | info@lever.nl

BOEKEN EN PLATEN VOOR BARBARA
En daar zijn we dan weer met onze eerste oproep in het juist begonnen nieuwe jaar 2015, terwijl er al om
en nabij 13.000 boeken door u allen aan ons zijn gegeven, maar we willen er graag nog een heleboel bij!
Stichting Barbara in Nijeveen zamelt het hele jaar door boeken, platen, cd’s en dvd’s in voor haar boeken- en
platenmarkt op de derde zaterdag van april (in 2015 is dat op 18 april) bij de Ned. Herv. Kerk te Nijeveen.
U kunt de boeken en platen inleveren op het volgende adres: De Berken 14 te Nijeveen. Graag alles verpakt in kartonnen dozen of plastic zakken! Lukt dat, om welke reden dan ook, niet, dan willen wij ze met
alle plezier bij u thuis komen halen. Belt u dan naar 0522-491876, b.g.g. 0522-491650. Wij maken dan een
afspraak met u. U kunt dit alles nog eens nalezen op onze website: www.stichtingbarbara.nl
Met het verdiende geld ondersteunen wij evt. het kerkbestuur bij het onderhoud van de gebouwen en het
kerkhof van het kleine kerkje aan de Dorpsstraat.
En tot slot ….. u weet het vast en zeker zo langzamerhand: onze dank is heel erg, wat zeg ik?, verschrikkelijk groot!

Uw Autobedrijf enToyota Dealer

Blankenstein 290, T (0522) 49 12 58, www.vanderlinde-meppel.nl
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Schoonheidsinstituut
Acne behandelingen
Massages
Zonnestudio

IPL ontharing
Elektrisch ontharen
Gewichtsconsulent
Bijouterie

Marktstraat 4a
7941 KR Meppel
Tel. 06-16 932 635
www.birukai.nl

Jeannet Botter

Jeannette Bouwknegt
Dorpsstraat 16, Nijeveen ~ 0522 – 49 23 15
www.beau-nette.nl ~ info@beau-nette.nl

FILMPROGRAMMA VAN DORPSHUIS DE SCHALLE
Ook in 2015 worden er weer films vertoond in Dorpshuis De Schalle.
Het programma ziet er als volgt uit:
30 januari	De honderdjarige man die uit het
raam klom en verdween
20 februari Lore

20 maart
17 april

The butler
Les Femmes du 6e étage.

De honderdjarige man die uit het raam klom en verdween
Allan wordt honderd en dat wordt groots gevierd in het bejaardentehuis, maar de jarige krijgt het op zijn
heupen en vertrekt kort voordat het feest losbarst. De tijd die hem rest kan hij beter besteden en hij klimt
uit het raam en verdwijnt. Allan begint aan een roadtrip waarbij hij van het ene in het andere avontuur
terecht komt. Tegelijkertijd passeren de memorabele momenten uit zijn leven én die van de twintigsteeeuwse geschiedenis de revue.
Regisseur: Felix Herngren. Met: Robert Gustafsson, Kerry Shale en Alan Ford.
In de volgende Molens vindt u informatie over de andere films.
Alle films beginnen om 20.00 uur. Entree: € 3,50
Tot ziens.

SOS KINDERDORPEN
Met veel plezier hebben wij ons vele jaren ingezet voor SOS Kinderdorpen. We hebben goede acties gedaan
die veel geld hebben opgebracht voor dit goede doel. Denk hierbij aan kniepertjes bakken, het ontwerpen
en verkopen van Drentse legpuzzels, het organiseren van de kinderkledingbeurs en natuurlijk het uitbrengen van de 3 kookboekjes. Het laatste boekje ‘Proef Nijeveen’ heeft ons € 17.000,00 opgeleverd. Dit geld
is gebruikt bij de bouw van het kinderdorp Yamoussoukro in de Ivoorkust.
Ondanks dit succes hebben wij als werkgroep besloten te stoppen met SOS Kinderdorpen. We zijn van mening dat onze inzet ook dichterbij huis kan worden gebruikt. Wij willen onze energie graag gaan gebruiken
om kinderen in de naaste omgeving te helpen. Hoe we het precies gaan invullen is nog niet bekend. We
zijn daarover flink aan het brainstormen.
We willen iedereen die SOS Kinderdorpen werkgroep Nijeveen heeft geholpen in welke vorm dan ook
hartelijk bedanken! Binnenkort informeren wij u over ons nieuwe plan. Wordt vervolgd!
PS. De kookboekjes kunt u blijven kopen via Bakkerij Strijker. De opbrengst blijft ten goede komen aan SOS
Kinderdorpen. Zolang de voorraad strekt!

DORPSVERENIGING NIJEVEEN - POLITIEBERICHTEN 4E KWARTAAL 2014
Tussen 15 en 18 oktober werden er vernielingen aangericht bij de tennisvereniging aan de Tussenboerseweg.
Met grof geweld zijn hekken omver getrokken met als gevolg een schade van 2000 euro. Dader(s) van deze
zinloze vernielingen zijn helaas onbekend.
Oud en nieuw is in Nijeveen dit jaar zeer rustig verlopen. Behoudens enkele kleine meldingen met betrekking tot overlast vuurwerk of carbidschieten hebben zich geen echte bijzonderheden voorgedaan. Wat dat
betreft een compliment aan de (jeugd) inwoners van Nijeveen.
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WIE VERSIERT DE MOOISTE KERSTBOOM VAN NIJEVEEN?
De deelname was overweldigend! 22 deelnemende straten.
De onafhankelijke jury uit Steenwijkerwold had het er maar druk mee. ‘s Middags en ‘s avonds werden alle
bomen bewonderd en gejureerd. Onze speciale dank aan Tuincentrum Bert Visscher voor de levering van
de prachtige Kerstbomen! De prijsuitreiking was door de weersomstandigheden niet bij de molen, maar
in Dorpshuis de Schalle.
De uitslag was als volgt:
1e Dorpsstraat Oosteinde
93 punten
Origineel, natuurvriendelijk thema. Mooi uitgewerkt in een overdag goed gevulde en kleurrijke boom en
’s avonds sfeervol verlicht. Mooi dat het bord en de weg ook mee werd verlicht. Sfeervol met al die mooie
lichtjes langs de hele weg.
2e De Hilde  	
84.5 punten
Zowel ’s avonds als overdag een droom van een boom. De mooie decoratie was heel goed uitgelicht.
3e Veurdele Hoek noord/oost 82 punten
Overdag brachten de foto’s en gouden pakjes veel sfeer. De verlichting ’s avonds gaf de doorslag voor de
3e plaats.
4e Buurtver. Weidelint
4e Groep Merelstraat
6e Groep Scheerweide
6e Karpelstraat 	
8e Baanderhoek 	
9e De Kolderburen 	
9e Buurver. Spijkererve

80.5
80.5
79.5
79,5
77,5
76
76

11e Buurtver. KBB Westeinde
12e SVN´69  	
13e Schoutstraat
14e IJs- en Skeelerclub 	
15e Groep Wilhelminastraat 	
15e Buurtver. Dorpstraat midden
17e Polderstraat

74,5
73,5
72,5
72
71
71
70

17e De Wiedelanden Binnenweg
19e De Veurdeurtjes 	
20e Albert Keizerlaan          	
21e De Hulsen 	
21e Raadhuislaan

70
64
62
59.5
59.5

De Kerstboomcommissie van Handelsvereniging Nijeveen
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CARE FOR WEIGHT UIT WANNEPERVEEN PUBLICEERT CURSUSBOEK GEZOND GEWICHT
GEWOON DOEN!
Marja Oostenbrink, gewichtsconsulent, heeft een eigen cursusboek geschreven. Het cursusboek gaat over
afvallen en hoe je dat kunt bereiken, zelfstandig of met hulp van een gewichtsconsulent.
De methode heet ‘Gewoon doen’! De nadruk ligt op ‘gewoon’ maar vooral ook op ‘doen’. De naam zegt
het al, geen moeilijke diëten of dieetpreparaten die in de handel zijn. Het is een cursus die gebaseerd is op
normaal eten, drinken en voldoende bewegen. Het klinkt heel simpel maar in de praktijk blijkt het toch
lastig te zijn om een gezond gewicht te bereiken en te behouden.
Marja Oostenbrink heeft meer dan 25 jaar ervaring in het begeleiden van cursisten. Zo gaf ze jarenlang
les voor Slankklup in Meppel en omgeving. In 2007 heeft ze Care for Weight opgericht, een organisatie
die werkt met gewichtsconsulenten die zich als franchiser kunnen aansluiten. Na de eerste jaren met een
ingekocht concept te hebben gewerkt, had Marja Oostenbrink zoveel ideeën verzameld dat ze het tijd
vond voor een eigen methode.
Terug naar de basis
In de methode ‘Gewoon doen!’ leren cursisten over koolhydraten, eiwitten, vetten, vitamines en mineralen, maar er staat ook in hoe je een wandelprogramma kunt opbouwen. Daarnaast handige tips over
boodschappen doen, uit eten gaan, vakantieperiodes, verantwoord barbecueën, ect. Ook recepten zoals
voorgerechten, hoofdgerechten, nagerechten, lekkere taarten en hapjes ontbreken natuurlijk niet. In vele
afslankboeken worden dagmenu’s voorgeschreven. In de “Gewoon doen!’methode leren ze hoe ze zelf een
verantwoord dagmenu kunnen samenstellen zodat ze gewoon mee kunnen blijven eten met het gezin.
“Ik weet dat het vasthouden van de juiste motivatie belangrijk is. Dat lukt vaak niet met moeilijke diëten
maar wel met tips en adviezen die zo dicht mogelijk bij een normaal eetpatroon liggen. Dat is de basis van
het Care for Weight succes en dat wil ik graag met iedereen delen, daarom heb ik deze cursus geschreven.
We moeten weer terug naar de basis, dat is mijn boodschap”.
Uitgeverij van de methode is Health Marketing. Naast Marja Oostenbrink hebben beweegwetenschapster
Natasja de Weerd en natuurgeneeskundige Celien van Dalen meegeschreven aan het boek. Correctie en
eindredactie door Hetty Arts.
Alle adviezen zijn in de praktijk getoetst en zijn afkomstig van gewichtsconsulenten, diëtisten, beweegwetenschappers, natuurgeneeskundigen, gedragspsychologen en andere deskundigen die veel met overgewicht te maken hebben.
Het boek is uitermate geschikt als lesmateriaal voor gewichtsconsulenten en andere coaches.
Bestellen kan via www.careforweight.nl. Voor meer info kan u bellen op 06-53479711

www.autorijschoolfoka.nl

rijschoolfoka.nl
•
•
•
•
•

Voetreflexologie
Bach Bloesem Remedies
Voedingsadviezen
Pedicurebehandelingen
Kadobonnen
Voor vergoedingen: zie website

Joachim Bouwknegt

Meer informatie?
Ada Beenen 0522 492151; adabeenen@home.nl
of bekijk onze website, www.balansnatuurgeneeskunde.nl

06-110 112 49
joachim@rijschoolfoka.nl
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Auto (B)
Motor (A)
Aanhanger (BE)

Joachim Bouwknegt

06-110 112 49
joachim@autorijschoolfoka.nl
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“Ik help
u graag bij
een goed
afscheid.”

JCB
DAAR KUN JE MEER MEE!

Mijn naam is Roelof van der Veen, ik ben uitvaartverzorger
voor Yarden in Meppel en omstreken. Uit ervaring weet ik
dat een betekenisvolle manier van afscheid nemen helpt
bij het rouwproces. Daarom ondersteun en inspireer ik u
bij het organiseren van een begrafenis of crematie.
U kunt mij bellen op 0522 251939.
Yarden Uitvaartzorg Reestdal. Wilt u een overlijden melden?
Bel dan 0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl

Voor meer informatie neem vrijblijvend contact op!
Johan Mark de Boer
| 06 20 07 54 37
Mark Gorte
| 06 17 10 93 95

www.evenhuis.nl
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Marktaanbiedingen
KAASHANDEL

OOSTING

Marktslager

RIJKEBOER
Aanbiedingen

Boeren Ambacht 60 kilo
(600 liter melk = 60 kilo kaas)
lekker pittig, goed snijdbaar
45

op woensdagmorgen en -middag
en vrijdagmiddag
’s morgens 8.00 tot 12.30 uur
en ’s middags 14.30 tot 17.30 uur.

Zacht belegen

Gepaneerde
schnitzels 500 gram 498

6

500 gram

heerlijk romig!
op de boterham of zo uit het vuistje...

Kom even proeven!
Woensdagochtend
8.30 uur - 12.30 uur
Centrum Nijeveen

500 gram

395

Rookworsten fijn/grof
Uit eigen worstmakerij
3 stuks

Donderdagochtend
8.30 uur - 12.30 uur
Markt Meppel

598

Slagershap
Gerold gehakt in ham/kaas
100 gr

099

Combi topper

06 - 815 22 699
info@groentewinkelrobaard.nl

500 gr hoh gehakt
& 4 saucijzen
598
Slavinken

0

99

Hutspot

Eigengemaakt
4 x 125 gram

398

Drents gehakt
Ook ideaal in pasta

Mandarijnen

per portie

149
8

500 gram

298

www.
slagerijrijkeboer.nl
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URZO
WONINGINRICHTING
Damesmode
Slaapcomfort
PROJECTINRICHTING
Bedrijfskleding

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECTSTOFFERING

Kruisstraat
6
Regenkleding
7941 AN
Meppel
Huishoudtextiel
ingang
tel.Noteboomstraat
05220 - 61022
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

WIJKVERPLEGING VAN ICARE KLAAR VOOR DE NIEUWE ZORG
Op 1 januari is er veel veranderd in de zorg in Nederland. Een belangrijke verandering is de uitbreiding van het basispakket van de
zorgverzekeringswet. De medische thuiszorg is opgenomen in het
basispakket. Iedereen betaalt hiervoor via de maandelijkse premie
aan de zorgverzekeraar. Voor deze zorg geldt géén eigen risico en
géén eigen bijdrage. U betaalt dus niets extra.
Een grote verandering is ook de nieuwe rol van de wijkverpleegkundige. De wijkverpleegkundige krijgt een centrale rol in de buurt en
gaat ook de indicatie stellen van de zorg die iemand nodig heeft.
Het lijkt weer een beetje op vroeger: de wijkverpleegkundige die
de mensen in haar wijk kent, maar ook de huisartsen en andere
aanbieders van zorg, zodat zij mensen met een vraag ook goed
kan doorverwijzen.
De afgelopen jaren hebben de verpleegkundigen en verzorgenden van Icare er hard aan gewerkt om klaar
te zijn voor de hervormingen in de zorgsector. Door het werken met kleine wijkgerichte teams en deelname
aan sociale wijkteams, heeft Icare goed op deze trend ingespeeld. Het wijkteam van Icare kent de gemeente,
de wijken, buurten en dorpen. Ze kennen de organisaties die op het gebied van zorg en welzijn plaatselijk
actief zijn en kunnen de klanten ook goed doorverwijzen.
Wijkverpleegkundige en indicatie
Verpleging en verzorging worden vanaf 1 januari geregeld door de zorgverzekeraars en de wijkverpleegkundige bepaalt de indicatie voor de zorg die nodig is. Het gaat bijvoorbeeld om hulp bij het opstaan,
aankleden, douchen, naar het toilet gaan, wondverzorging of helpen met injecties. Deze (thuis)zorg heet
nu “Wijkverpleging”.
De wijkverpleegkundige van Icare helpt u om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Omdat de
zorg vanaf 1 januari anders wordt georganiseerd, zijn daar extra mogelijkheden voor. Er wordt veel meer
rekening gehouden wat mensen zelf kunnen. In het verleden werd de zorg waarvoor een indicatie was
afgegeven geleverd en werd daar geen rekening mee gehouden. De wijkteams van Icare hebben al enige
tijd ervaring met deze manier van werken. Het blijkt dat klanten er ook heel blij mee zijn. Mensen hebben
zelf weer de regie over hun leven en over hun dagindeling. Zo praten de verpleegkundigen in het gesprek
met hun klanten veel meer over hulpmiddelen die kunnen helpen om bijvoorbeeld zelf steunkousen aan
of uit te kunnen trekken. Of over hulpmiddelen waarmee mensen zelf hun ogen kunnen druppelen. Door
mensen te helpen de hulpmiddelen te gebruiken, blijven mensen zelfstandiger en is er minder zorg nodig.
Ook hoeven mensen bijvoorbeeld niet meer iedere avond te wachten op de verpleegkundige of verzorgende
die de steunkousen komt uitdoen. Mensen kunnen dat dan weer zelf, op de tijd die hun het best uitkomt.
Voor informatie over hoe de wijkverpleegkundige u kan helpen om zelfstandig te kunnen blijven wonen,
kunt u contact openemen met het Icare wijkteam bij u in de buurt, via www.icare.nl of via 0900 8833.
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Klussenbedrijf

H.W. Hopman

Uw specialist in houtbewerkingen
Jos Huls Timmerwerken is gespecialiseerd in het
produceren van houten kozijnen, ramen en deuren
voor zowel nieuwbouw, verbouw en renovatie.
Ook maken wij (geprofileerd) lijstwerk, ambachtelijk
restauratiewerk en houtsnijwerken.

Voor al uw (ver)bouwklussen
binnens- en
buitenshuis
Voor al uw (ver) bouwklussen
binnen
en buitens huis
Timmerwerk – Tegelwerk – Stucwerk

Bel voor een vrijblijvende offerte
Timmerwerk
| Tegelwerk | Stucwerk

Herwin Hopman Nijeveensebovenboer 4
7948 LG Nijeveen
tel 06 – 2158 1981

Bel voor een vrijblijvende offerte

Herwin Hopman
Nijeveensebovenboer 4 | 7948 LG Nijeveen
Tel. 06 - 2158 1981

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.

www.klussenbedrijf-hwhopman.nl

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

www.joshulstimmerwerken.nl

Agenda
14 jan.
Klaverjassen en jokeren - Supportersvereniging SVN’69 – aanvang 20.00 uur
15 jan.
Vrouwen van Nu uitstapje Zandsculpture Park te Zuidlaren vertrek 9.00 uur vanaf De Schalle
16 jan.
Extra open dag Seniorweb - Bibliotheek Meppel - 13.00-17.00 uur
18 jan.
Poppentheater Het @penstaartje - gereformeerde kerk - 10.00 uur
18 jan.
Feestelijke kinderdienst - Geref. kerk Nijeveen - 10.00 uur
18 jan.
Nieuwjaarsreceptie Dos’46 - sporthal De Eendracht - 16.00-18.00 uur
21 jan.
Passage jaarvergadering met het 1-dagsbestuur
24 jan.
SVN’69 1 - BSVV 1 - Sportpark De Tussenboerslanden te Nijeveen - 14.30 uur
27 jan.
De Molen nr. 2
28 jan.
Klaverjassen en jokeren - Supportersvereniging SVN’69 – aanvang 20.00 uur
30 jan.
Filmavond; De 100-jarige man die uit het raam klom en verdween - De Schalle - 20.00 uur
31 jan.
Bingo - Supportersvereniging SVN’69 – aanvang 20.00 uur
7 feb.
SVN’69 1 - Glimmen 1 - Sportpark De Tussenboerslanden te Nijeveen - 14.30 uur
10 feb.
De Molen nr. 3
11 feb.
Klaverjassen en jokeren - Supportersvereniging SVN’69 – aanvang 20.00 uur
14 feb.
Old Nijs - De Schalle
18 feb.
Passage ledenavond, Annigje van der Sluis uit Staphorst vertelt over het koningshuis
20 feb.
Filmavond; Lore - De Schalle - 20.00 uur
24 feb.
De Molen nr. 4
25 feb.
Klaverjassen en jokeren - Supportersvereniging SVN’69 – aanvang 20.00 uur
28 feb.
SVN’69 1 - De Weide 1 - Sportpark De Tussenboerslanden te Nijeveen - 14.30 uur
28 feb.
Bingo - Supportersvereniging SVN’69 – aanvang 20.00 uur
10 maart De Molen nr. 5
11 maart Klaverjassen en jokeren - Supportersvereniging SVN’69 – aanvang 20.00 uur
19 maart	Passage ledenavond, voedselbank geeft uitleg en we gaan nog proeven van eigengemaakte lekkernijen
20 maart Filmavond; The Butler - De Schalle - 20.00 uur
Elke dinsdag
		
Elke woensdag

Koersbal - De Schalle - 13.30 uur
Klaverjassen en jokeren, georganiseerd door Welzijn Ouderen - biljartzaal De Schalle
55+gymnastiek - Dorpshuis De Schalle - 10.30-11.15 uur
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OKKO-TOERNOOI WEDEROM EEN GESLAAGDE BADMINTON-AVOND
Op 3 januari was het alweer zover, het 3e Ouder/Kind, Kind/Ouder toernooi werd georganiseerd op de
zaterdagavond. Het begon al vroeg om zo ook onze allerjongste spelers de kans te geven om mee te doen.
Veel junioren hadden hun vader of moeder als partner, maar er waren meer combi’s gemaakt. Zo zagen
we een broer, zus, zoon, dochter, tante, schoondochter, neef en zelfs een gelegenheidsvader als partner
verschijnen. Dat maakt het toernooi zo speciaal, de hele vereniging kan meedoen en dat deden ze ook
(bijna) allemaal. En als ze niet konden spelen dan kwamen ze wel supporteren, langs de lijn werd flink
aangemoedigd.
Met 34 koppels was het een goed bezet toernooi. Van 18.30-22.00 uur is er op alle 7 banen continu gespeeld
om het wedstrijdschema af te werken. De koppels zijn verdeeld in 3 niveaus over 6 poules. Op deze manier
kreeg je een finalewedstrijd tussen de winnaars van twee gelijkwaardige poules. Halverwege het toernooi
werd iedereen verrast door Bart Gouma Culinair die heerlijke hapjes voor iedereen heeft gemaakt.
Het was extra gezellig door de Nieuwjaarsmarkt. Wiecher en Britt hadden van alles te koop. Van sneeuwman tot pop-cakes, ze brachten alles aan de man. Met dank aan alle ouders/junioren die al het lekkers en
artikelen kosteloos hebben gemaakt. Dit levert een leuk kasvoordeel op voor de vereniging.
De finale wedstrijden gingen tussen de volgende koppels;
• Bernard en Benjamin tegen Isa en Lester
• Han en Maaike tegen Wim en Munnever
• Gert en Marjolein tegen Annie en Lisette
Er werd hard gestreden tussen de koppels om de eer hoog te houden. De winnaars werden Isa en Lester,
Han en Maaike, Gert en Marjolein. Ze werden uiteraard in de kantine gehuldigd.
De aanmoedigingsprijs ging dit jaar naar Laura en Henk, zij hebben een dinerbon voor twee gewonnen
die aangeboden werd door restaurant “de Nije”.
De avond werd mede gesponsord door bouwbedrijf Heran.
Wij danken onze drie sponsoren hartelijk voor hun bijdrage. Het werd mede door hun bijdrage een meer
dan geslaagde avond.
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Nijverheidsweg 10
7948 NE Nijeveen
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tel. (0522) 49 26 80
fax (0522) 49 26 74

info@kroesnijeveen.nl
www.kroesnijeveen.nl

DE MOLEN
FEESTELIJKE KINDERVOORSTELLING POPPENTHEATER HET @PENSTAARTJE
Zondag 18 januari om 10.00 uur wordt er een feestelijke kinderdienst georganiseerd in de gereformeerde kerk Nijeveen. @ndre Verhagen van poppentheater
Het @penstaartje speelt een leuke voorstelling voor de kinderen. Maar ook voor
de oudere jeugd en volwassenen is het een feestje om te zien hoe een bekend
Bijbelverhaal op een eigentijdse manier wordt uitgebeeld.
De voorstelling Schaap 507 begint en eindigt met een feestje! De stal bestaat 5
jaar en dat wil de herder vieren. Alle schapen zijn druk met de voorbereidingen
van het feest. Dan komt schaap 507 langs, hij komt van elders en heeft een oormerk en geen naam. Schaap 507 doet heel stoer; hij vertelt dat hij een boomhut
heeft, dat hij wedstrijden wint en dat hij heel veel vrienden heeft. Maar is dat
allemaal wel waar?
De gemeenteband is weer aanwezig om de samenzang te begeleiden. We
nodigen jullie van harte uit om te komen en met elkaar een gezellige zondagochtend te beleven.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Plaats: Gereformeerde Kerk	
  
Datum: zondag 18 januari
Tijd: 10.00 uur

SENIORWEB MEPPEL HOUDT EXTRA OPEN DAG!
Op 16 januari houdt SeniorWeb Meppel een extra open dag voor belangstellenden die de vorige open
dagen gemist hebben. Van 13.00-17.00 uur is in de bibliotheek Meppel gelegenheid om meer informatie
te krijgen over het cursuspakket computercursussen en inschrijven voor het komende seizoen.
De lessen starten op 2 februari in ons nieuwe lokaal Vila Mobila, Schaperstraat 16b.
Ook zijn het tabletcafe en de infobalie in de bibliotheek Meppel vanaf 8 januari weer iedere donderdagochtend van 11.00-13.00 uur geopend.
En in de bibliotheek Staphorst houdt SeniorWeb Meppel van 10.00-12.00 uur de eerste woensdagochtend
van iedere maand een tabletcafe.
Alle informatie over de cursussen is ook te vinden op www.seniorwebmeppel.nl

Autobedrijf

MAtter Meppel

Wij wensen de lezers van
De Molen een gelukkig 2015.

Renault en Dacia dealer
voor Meppel e.o.

Ook in 2015 zijn we er als u ons nodig heeft.

Blankenstein 500
7943 PA Meppel
tel. 0522-240001

tel. 0522-253292
Icare wijkteam Haveltermade/Nijeveen
(0522) 27 96 85 (7.00 - 23.00 uur)
wijkverplegingmeppel@icare.nl

www.MatteRMeppel.nl
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VROUWEN VAN NU AFD. NIJEVEEN
Dames,
Allereerst nog de beste wensen en veel reisplezier voor 2015.
Om het reisjaar goed te beginnen nodigen wij jullie uit om op donderdag 15 januari een uitje te maken
naar het Sculpture Park in de Prins Bernhardhoeve te Zuidlaren. Unieke zandsculpturen verbeelden het
ontstaan van de Hondsrug. Tevens is er een expositie WK zandsculpturen met “World Wide Christmas” en
BricksArt, bouwstenen voor jong en oud, te bezichtigen.
Vertrek: 9.00 uur vanaf De Schalle
Kosten: € 21,- p.p. waaronder inbegrepen: entree, 2 koffie/thee met iets er bij, rondleiding en de reiskosten.
Tussen de middag zijn eventueel de kosten voor eigen rekening.
Wij verwachten dat we ruim in de middag weer thuis zijn.
Opgave voor 14 januari bij Truus tel.: 491714, Ammy tel.: 491357, via de site of bij één van de andere leden
van de commissie. Bij opgave ook even doorgeven of je kunt rijden.
De Reiscommissie

COMPETITIESEIZOEN BADMINTON BIJNA AFGELOPEN
Nog een maand te gaan en dan is het competitieseizoen voor de junioren alweer afgelopen. Daarna beginnen de individuele toernooi-dagen. Tot die tijd is het nog elk weekend strijden om zo hoog mogelijk in je
poule te eindigen. De senioren strijden nog een tijdje door, hun seizoen loopt langer door. Voor 1 team zit
alle wedstrijden er al op, zo heeft Nijeveen J6 (Alinda, Munnever, Laura, Benjamin, Mylan, Steven) afgelopen zaterdag hun laatste wedstrijd gespeeld en dit is feestelijk afgesloten. Voorlopig staan ze op een 4e
plaats, of dit zo blijft is nog even afwachten. Onze oudste junioren Nijeveen J1 (Jelke, Ronald, Sebastian,
Laura, Jorine) en Nijeveen J2 (Bjorn, Gijs, Esme, Naomi, Amber) zitten in dezelfde poule en doen het allebei
erg goed. Nijeveen J1 scoort net iets beter en die staan op een voorlopige 2e plaats. Nijeveen J2 speelt dit
jaar voor het eerst in deze klasse en staan vlak achter J1 op een 3e plaats. We hebben dit seizoen ook een
compleet meidenteam, Nijeveen J4 (Isa, Iris, Maaike, Tessah) en die slaan flink van zich af! Ze staan bovenaan en het lijkt erop dat ze dit blijven ook, ze hebben nog maar 1 wedstrijd verloren van de 40, hopelijk
blijft dat zo. Nijeveen J5 (Peter, Bram, Darian, Linda, Eline, Charissa) staan er ook goed voor, een voorlopige eerste plaats, zij winnen elke wedstrijd erg overtuigend met 6-2 of 7-1, dat zal de laatste maand wel
goed gaan. Nijeveen J3 (Peter, Karst, Marijn, Sandra, Romi) hebben het zwaar, spelen goed maar ook zij
staan dit jaar voor het eerst in deze klasse te spelen en dat is best zwaar. Ze staan op een voorlopige 4e
plaats. Onze jongste spelers, Julia en Matthijs, spelen samen in een combiteam met Meppel en zij moeten
dit seizoen veel leren. Ze staan op een voorlopige 4e plaats. Met een beetje geluk krijgen we dit seizoen 2
kampioenteams! Eind januari komt de ontknoping.

NIEUWE VOORZITTER VOOR DORPSHUIS DE SCHALLE
Na 5 jaar voorzitter te zijn geweest van het bestuur van De
Schalle geeft David Wijnand de voorzittershamer door aan
Jan van Gijssel.
Op 1 januari 2010 werd David Wijnand voorzitter van het
nieuwe bestuur van De Schalle. Hij zag dit als een leuke uitdaging en tevens als een goede inburgeringscursus, omdat
hij net in Nijeveen was komen wonen. Als voorzitter was hij
gedreven en toonde hij veel betrokkenheid bij het dorpshuis.
Echter na 5 intensieve jaren heeft hij aangegeven te willen
stoppen. Dat betekent voor het bestuur een wisseling van
functies.
Jan van Gijssel was penningmeester en wordt nu voorzitter,
Monique Schra was algemeen bestuurslid en wordt nu penningmeester.
Dit betekent dat het bestuur er als volgt uit ziet:
Jan van Gijssel (voorzitter), Monique Schra (penningmeester), Tea Timmer (secretaris), Henk Oort (algemeen
bestuurslid), Marius Benak (algemeen bestuurslid) en Arend Prins (algemeen bestuurslid). Het bestuur is
nog op zoek naar een nieuw bestuurslid.
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WAS GETEKEND,
In januari en februari is in Kunsthuis Secretarie een tentoonstelling te zien van acht begaafde tekenkunstenaars. Allen professioneel, afgestudeerd aan kunstacademies en vaardig met potlood, krijt, inkt of
-helemaal van nu- de IPad.
Tekenen, het maken van een voorstelling op papier door middel van lijnen en punten, werd eeuwenlang
gezien als een minder belangrijke kunstvorm. Als voorwerk, studies voor het ‘echte werk’. Met de periode
van de Romantiek kwam er meer belangstelling voor de schets, omdat je daaraan bijna letterlijk kan zien
hoe een kunstenaar denkt en werkt. Er zijn veel kunstenaars uit de 20e eeuw, bijvoorbeeld Picasso, Matisse
en Warhol, wiens tekenwerk minstens zo belangrijk gevonden wordt als hun schilderijen en installaties.
Kunsthistorica Mieke de Wit van Kunsthuis Secretarie heeft de tentoonstelling ‘Was getekend,’ samengesteld door acht totaal verschillende, succesvolle kunstenaars uit te nodigen als exposant. Ze laten allemaal
een andere invalshoek van de tekenkunst zien, met een grote variatie aan onderwerpen en materialen. De
werken in deze tentoonstelling getuigen van de diversiteit en kwaliteit van de hedendaagse tekenkunst.
Exposanten: Maxime van Amersfoort, Rosa Everts, Kim Habers, Redmer Hoekstra, Alle Jong, Guusje Kaayk,
Rieks Pepping, Aukje Reitsma.
Meer informatie over de exposanten, hun collecties en opdrachten is te lezen op hun websites: www.rosaeverts.nl; www.allejong.com; www.redmerhoekstra.nl; www.maxime-art.nl; www.aukjereitsma.nl; www.
kunstaangelegenheden.nl; www.kimhabers.com; www.ipadsketch.net
Periode en opening
Was getekend, is te zien tot en met zondag 22 februari 2015, elke dag -behalve ’s maandags- van 13.00 tot
17.00 uur. Op donderdag opent het Kunsthuis al om 10.00 uur de deuren.
De officiële opening van de expositie was op zondag 11 januari om 16.00 en werd verricht door Gerhild
van Rooij, auteur en Joris Collier, kunstenaar.

UITSLAG DECEMBERACTIE
Woensdagavond 7 januari werd tijdens de druk bezochte BINGO van de Handelsvereniging de trekking van
de decemberactie verricht door Burgemeester Westmaas.
Prijswinnaars trekking decemberactie:
€ 250 S. van Heerde, Weidelint 102, Nijeveen
€ 100 A. Kroes, Merelstraat 12, Nijeveen
€ 100 J. Noorman, Leeuwerikstraat 17, Nijeveen
€ 100 S. Koster, Dorpsstraat 53, Nijeveen
€ 100 Fam. Venema, Lijsterstraat 7a, Nijeveen

€ 100
€ 100
€ 100
€ 100
€ 100

Fam. V.d. Woude, Lijsterstraat 19a, Nijeveen
R. Scholten, Rembrandstraat 41, Nijeveen
J. Venema, Lijsterstraat 14, Nijeveen
L. Klaver, De Wilgen 20, Giethoorn
S. Koster, Dorpsstraat 53, Nijeveen

Deze geldprijzen zijn beschikbaar gesteld door de Handelsvereniging Nijeveen.
Waardebon Schimmel Automatisering: A. Uijtdehaage, Binnenveen 34, Nijeveen
Waardebonnen voor een Coachingsgesprek bij Mille-Pattes en Jeanie’s Zuivelijs: J. Oosterveen, Polderstraat 45,
Nijeveen
2 kaarten voor de voorstelling Old Nijs aangeboden door Loonbedrijf Altena: W. Kroes, Scheerweide 5, Nijeveen
Waardebonnen Chocolade & Zo en Jeanie’s Zuivelijs: S. Timmerman, Rembrandtstraat 21, Nijeveen
Waardebon Coop Huisman: H. van Dijk, Kolderveense Bovenboer 6, Nijeveen
Een autorijles bij Autorijschool Foka: Fam. Benak, Nieveen 72, Nijeveen
Waardebon Salon 99: T. Wobben, Veurdele 58, Nijeveen
Waardebonnen voor een voetenbehandeling bij Hanneke Idserda en Grada Bikes: K.J. Bakker, Nijeveen
Waardebon voor een Coachingsgesprek bij Mille-Pattes: J. Hensbergen, Lijsterstraat 12a, Nijeveen
Waardebonnen Snackplaza ’t Meuleplein en Jeanie’s Zuivelijs: A. Wink, Van Veenlaan 23, Nijeveen
Waardebonnen voor voetenbehandeling bij Hanneke Idserda en Jemako en Jeanie’s Zuivelijs: J. Louwrink, Veurdele 62, Nijeveen
Waardebon Loonbedrijf Altena: Fam. Twerda, A. Keijzerlaan 19, Nijeveen
Prijzen Bingo beschikbaar gesteld door:
Handelsvereniging Nijeveen, Bakkerij Strijker, Tankstation Nijeveen, Jemako Trieneke Evers, Faber Adviseurs, Coop
Huisman, Andre Bakker Tweewielers, Tuincentrum Bert Visscher, Chocolade & Zo, Knipschuur Sonja, Boersma
Stucadoors, Rietdekkersbedrijf Rene Bouwknegt, Bebe You, Kapsalon Berta, Bloemboetiek Heidi, Marktslagerij
Rijkeboer, Kindercoach Susanne, Rabobank, Crea-Vlinder, Salon 99, GOB Jip & Janneke, Astra Facilities, Bootsma
Design, Dorpshuis De Schalle, Bouwknegt Rietdekkers, Mitra Kisjes, Loonbedrijf Henk Bijker, Cateringbedrijf Jan
Busscher
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10321 - Kalenderkaart

Raadhuislaan 30, Nijeve
en
Tel. 0522 - 491 134
06 - 4845 8935 / 06 - 25
0 60 194
info@wenwglazenwasse
rsnijeveen.nl

Laat ook uw zonnepanelen
goed en betrouwbaar
schoonmaken

07-03-2008

Bent u op zoek naar betaalbare,
huiselijke, flexibele en deskundige
gastouderopvang?

08:18

W&W

Pagina 2

Lijkt het u leuk om als gastouder
aan het werk te gaan?

Het adres voor:
* schilder- en sauswerkzaamheden
* ramen schoonmaken
* goten schoonmaken
* trespa schoonmaken
klussen
in en om het huis
*
* reinigen van stoepen met hoge druk

Vraag ook dan vrijblijvend informatie
bij Gastouderbureau Jip en Janneke.
Roelien Altena
GOB Jip en Janneke Tel. 0522 49 18 06
gobjipenjanneke@ziggo.nl
Kolderveen 50
www.gobjipenjanneke.nl
7948 NK Nijeveen

Van
Beek
Van Beek Schilderwerken
Schilderwerken
Voor al uw schilderwerk, ons bedrijf kenmerkt zich
Voor al uw schilderwerk
door haar goede prijs-kwaliteitverhouding
Ons bedrijf kenmerkt zich door
haar goedeen
prijs-kwaliteitverhouding
staat
garant voor
garant voor en
eenstaat
uitstekende
service!
een uitstekende service!

Klaas van Beek
Scheerweide 35
7948 NX Nijeveen

Klaas van Beek
Tel: 06-16511943.
Scheerweide 35
Tel: 0522-750545
7948 NX Nijeveen

Vraag dan vrijblijvend informatie
bij Gastouderbureau Jip en Janneke.

NU
NU 10%
10%
KORTING
KORTING

E-mail: info@kvanbeekschilderwerken
Website: www. kvanbeekschilderwerken.nl
Tel. 06-16511943

Tel. 0522-750545
E-mail: info@kvanbeekschilderwerken
Website: www. kvanbeekschilderwerken.nl
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- 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

NIJEVEENSTER WINT BOSCROSS MARATHON IN DIEVER
Op 13 december is de boscrossmarathon in Diever gelopen. Het parcours wordt wel de zwaarste crossmarathon van het Noorden genoemd. Meestal gaan crosslopen over kortere afstanden. Maar deze marathon
gaat door de bossen bij Diever over zandpaden, heuveltjes, smalle en modderige bospaadjes. Er deden 275
deelnemers mee op de verschillende afstanden.
Snelste Nijeveener was Hans Westenbrink die de 42 kilometer en 195 meter in een tijd van 3.33.39 aflegde
waarmee hij zevende werd bij de heren.
Voor de Nijeveenster Corien Jansen was dit haar eerste marathon, zij is in 3.56.43 gefinished. Met ruim 9
minuten voorsprong op de nummer twee werd ze winnaar bij de dames.
Op de kwart marathon was Roelof Moes 1.05.24 onderweg.

Facials

10%

Manicure
Pedicure
Massage
Visagie

WINTERKORTING

Waxen
Harsen

t/m eind maart

Salon99 Skin Care
T 0522 853809
Woldstraat 40 info@salon99.nl
7941 LK Meppel www.salon99.nl

Dorpsstraat 4
Nijeveen

www.jaboschilderwerken.nl
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KERSTCONCERT WELNOOTJES MET RUTH POS
Maandagavond 22 december zongen De Welnootjes, het schoolkoor van cbs De Wel, tijdens het kerstconcert
van Ruth Pos. Het was een bijzonder mooi optreden. De kinderen en leerkrachten waren natuurlijk erg trots
dat Ruth Pos het schoolkoor had uitgenodigd voor haar concert. Ruth speelde zelf mooie liederen op het
orgel en de piano en ze begeleidde alle liederen van de koren en de samenzang. Veel kinderen mochten
een solo of een duet zingen. De Side Table Singers uit Steenwijk olv Johan Rodenhuis zongen ook tijdens
het concert. Als slotlied zongen beide koren We wish you a merry Christmas. Het klonk prachtig.

SVN’69, NIEUWJAARSVERLOTING 03-01-2015			
			
1e prijs (lot 8408) Coop Nijeveen (€ 250,-)
J. Bouwknegt, Nijeveen		
2e prijs (lot 8184) Tuincentrum Bert Visscher Kolderveen (€ 150,-) A. Bijker, Nijeveen		
3e prijs (lot 9532) Slagerij Rijkeboer (€100,-)
A. Pollit, Echten
			
Verder gewonnen lotnummers: 9477
9537
8667
8625
8080
9536
8147
8150
8330
8668
9471
9187
8148
9239
8051
8053
8569			
Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd! Prijzen worden u thuisgebracht.			
Alle kopers van loten bedankt voor uw deelname en onze verkopers bedankt voor jullie inzet.		
Bestuur SVN’69

STICHTING WELZIJN OUDEREN NIJEVEEN / SENIORWEB MEPPEL
Het leslokaal van SeniorWeb is in het gebouw Villa Mobila in de Schapersstraat 16b te Meppel, dus niet
meer in “De Diedel”, maar in het gebouw er naast.
In dit voorjaar worden er door SeniorWeb Meppel weer diverse computercursussen georganiseerd, zowel
voor beginners als gevorderden. Deze beginnen de eerste week van februari (maandag 2 februari eerste les)
De cursussen worden gegeven voor ouderen door ouderen, er is geen leeftijd vastgesteld dus 40 en 50
jarigen zijn ook van harte welkom.
De beginnerscursussen zijn voor Windows 8 en Windows 7 en ook een vervolg daarop.
Wat leuke cursussen zijn Ipad, Tablet, en voor de moderne mobiele telefoon.
Om wat orde op uw computer te kunnen brengen geven wij ook een cursus Mappenbeheer zodat u het
weer kunt vinden wat u opgeslagen heeft.
Internetten en E-mailen en Facebook is ook een zeer aantrekkelijke cursus.
Voor de al wat meer ervaren mensen geven we ook les in WORD, EXCEL, en PowerPoint.
Verder zijn er leuke cursussen zoals: Leuke foto’s maken en de bewerking daarvan, Digitale fotobewerking,
Picasa, en Stamboom onderzoek. Er zijn cursussen voor de mensen die nog actief (werkende) zijn, Windows
7 en 8 voor beginners, op een avond.
In de voorjaarsvakantie zijn er workshops nl. overgang naar Windows 8 dat is voor mensen die hun oude
computer vervangen hebben, fotoalbum maken met Albelli, back-up maken, etiketten en enveloppen
maken, kennis van WORD en EXCEL en Smartphones/IPhone.
De cursus-gidsen liggen in het dorpshuis “De Schalle” (direct bij de ingang op een tafel).
Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met Bertus Spijkerman, Scheerweide 18 telefoon 0522491579, waar u zich ook kunt opgeven voor een cursus.
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Gegarandeerd
de beste
DE MOLEN
onderhoudsspecialisten
voor uw huis!
Gegarandeerd
de beste
Voor uw schilder- en onderhoudswerk zijn wij als AFerkend bedrijf de besteonderhoudskeuze. Als gekwalificeerde
onderhoudsspecialist werken wij als enige volgens de
garanties en leveringsvoorwaarden overeengekomen met
specialisten
de Consumentenbond en Vereniging
Eigen Huis. Zo bent
u gegarandeerd van het beste resultaat. Met permanent
voor
uw huis!
klantentevredenheidsonderzoek
en periodieke
technische
Onze winkel is gevuld met een groot
inspecties wordt onze kwaliteit constant onder controle
gehouden! www.af-erkend.nl - 0800-0231412

Schildersbedrijf

J. Oedzes

Hier kan uw naam staan.

Binnenveen 1, 7948 DB Nijeeen, tel. 491257

Gegarandeerd AF

Daar kunt u blind op vertrouwen.

IN COMBINATIE MET

Doe mee aan ons klantentevredenheidsonderzoek en maak kans op een jaarabonnement van een woonblad naar keuze!

Rooie Donders, Dok architecten.

Taarten, gebak, petitfours en desserts
worden op bestelling speciaal voor u
gemaakt.
Ook is er een ruime keuze uit diverse
chocolade cadeaus.
Heeft u speciale wensen, dan helpen wij u
graag om een persoonlijk cadeau te maken.

Rooie Donders, Dok architecten.

Voor uw schilder- en onderhoudswerk zijn wij als AFerkend bedrijf
de beste keuze.
Gegarandeerd
AF Als gekwalificeerde
onderhoudsspecialist werken wij als enige volgens de
Daar kunt u blind op vertrouwen.
garanties en leveringsvoorwaarden overeengekomen met
de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis. Zo bent
AF-Erkenningsregeling is een initiatief van FOSAG - Ondernemersorganisatie
uDegegarandeerd
van het beste resultaat. Met permanent
schilders-, onderhouds-, metaalconserverings- en glasbranche.
klantentevredenheidsonderzoek en periodieke technische
inspecties wordt onze kwaliteit constant onder controle
gehouden! www.af-erkend.nl - 0800-0231412

assortiment bonbons, truffels en chocolade.

Kolderveen 30A, Nijeveen
www.chocoladenzo.nl

06-25190868
info@chocoladenzo.nl

De AF-Erkenningsregeling is een initiatief van FOSAG - Ondernemersorganisatie
schilders-, onderhouds-, metaalconserverings- en glasbranche.

BARELDS

SCHILDERWERKEN
Hier
kan uw naam staan.

Winkel: Ma t/m zat geopend van 9:00 tot 18:00
(Workshops & Demonstraties op afspraak)

Doe mee aan ons klantentevredenheidsonderzoek en maak kans op een jaarabonnement van een woonblad naar keuze!

ROELIE LIEZEN BRENGT VOOR DE LAATSTE KEER DE POST ROND
De altijd vrolijke en goedlachse postbode Roelie Liezen, die echt met iedereen een
praatje maakt, gaat het dorp verlaten en stopt dus ook met de bezorging van de
post. Iedereen is gecharmeerd van haar en vindt het dan ook jammer dat zij hiermee
stopt. Als dank voor de 13 jaar postbezorgen, vergezeld met een vrolijke babbel,
hebben de bewoners van de straat De Baanderhoek op haar laatste werkdag haar
verrast met een roos en bedankkaartje op elke brievenbus. Hiermee ontving zij nu
een stapel post en uiteindelijk een bos rozen.
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DE MOLEN
Dorpsstraat 10e Nijeveen | Tel. 0522 - 85 44 00

Tel. 06 543 720 73

Ook voor volledige voetverzorging bij u thuis!
OPENINGSTIJDEN
di-za 11.00-23.00 uur | zo 11.30-22.00 uur

Medisch pedicure

DOS’46 ONTHULT PLANNEN NIEUW KUNSTGRASVELD
DOS’46 houdt op zondag 18 januari van 16.00 tot 18.00 uur de nieuwjaarsreceptie in sporthal De Eendracht
voor leden, ouders van leden, sponsoren en supporters. In 2015 gaat DOS’46 zich stevig inspannen om nieuwe
kunstgrasvelden te realiseren. Op de nieuwjaarsreceptie onthult de kunstgrascommissie de verschillende
inzamelingsacties.
Het huidige kunstgrasveld is sterk verouderd en heeft nog maar een beperkte levensduur. DOS’46 heeft als
doel om in het eerste halfjaar van 2015 zoveel mogelijk geld bijeen te brengen. Eén van de onderdelen is
een grote veiling op vrijdagavond 4 juni.
Op de nieuwjaarsborrel wordt ook voor vermaak gezorgd. Zo is er voor de jongste jeugd een springkussen.
De oudere jongeren worden zeer zeker niet vergeten. Onderdeel van de nieuwjaarsreceptie is een voorstelling van enkele DOS-cabaretiers. Tevens wordt de ‘Dosser van het jaar 2014’ bekendgemaakt.
Tenslotte wordt het glas geheven op het nieuwe jaar 2015.

Onze hypotheekafdeling krijgt versterking!
Een nieuw jaar met nieuwe mogelijkheden.
Waar men vroeger eerst naar de bank ging voor
een hypotheek, zien we nu dat de onafhankelijke
specialist vaker de voorkeur heeft. Vrijheid van
advies en een brede keuze van aanbieders wint het
van het eigen standaard bankproduct.
Voor ons kantoor, ook in 2014, een sterke groei
in hypotheken en daarom komt
Simone Post ons team versterken.
Zij is gediplomeerd hypotheekadviseur, maar
gaat binnen ons kantoor ook haar HBO-opleiding

Financial Services management afronden. Het
hypotheekteam bestaat nu uit Robin de Haan,
Nathalie van Haarst en Simone Post.
Ook maakten wij in de vorige Molen al kenbaar
dat de hypotheekrente historisch laag is.
Opnieuw beoordelen van uw lopende hypotheek
kan aantrekkelijk zijn. Maar ook voor nieuwe
hypotheken het vertrouwde adres.
Bel voor een verantwoord en deskundig
hypotheekadvies.

Nijverheidsweg 15 7948 NE Nijeveen Tel. 0522-490094 Postbus 126 7940 AC Meppel www.faberadviseurs.nl
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DE MOLEN
WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN
17/18 jan.
24/25 jan.

Dokter Speelman
Dokter Westerbeek

www.kolderveen.nl

Tel. 0522-491224
Tel. 0521-361326

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 4a, 7941 KR Meppel, tel. 06-16932635. Behandeling volgens afspraak.

KLEINE NODENDIENST, mevr. Willy Boer, 06 48 06 52 16.
INFORMATIEPUNT WONEN, ZORG EN WELZIJN, Dhr. A. Vriend, 06 57 62 94 49.
BALANS NATUURGENEESKUNDE, Ada Beenen, 0522 492151
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, MAATSCHAPPELIJK WERK
Elke dinsdagmorgen tussen 9.00-10.00 uur inloopspreekuur in De Schalle, zaal 6.
Telefoonnummer 085-2731444.

WELZIJN MENSENWERK, INFORMATIEPUNT
Elke dinsdagmiddag tussen 16.00-17.00 uur inloopspreekuur in De Schalle, zaal 6.
Telefoonnummer algemeen: 085-2731444 of Paul van Os: 06-20729418
OPENINGSTIJDEN BIBLIOTHEEK NIJEVEEN (0522 492150)
• maandag: 15.00 – 19.00 uur • dinsdag en donderdag: 15.00 – 17.30 uur
www.bibliotheeknijeveen.nl
Lenen en inleveren kan ook bij bibliotheek Meppel (Marktstraat 27, Meppel)
INEKE KNOL INDIVIDUEEL-, RELATIE- EN GEZINSTHERAPEUT, counsellor, docent, supervisor, (team)coach en trainer.
BIJ IK, Dorpsstraat 66, 7948 BT Nijeveen. 0522-259308 06-17067004. Tel.spreekuur: wo. en vr. 8.30-9.00 uur.

Dorpsstraat 149

Mitra slijterij Kisjes
De Putstoel 2, 7941 BX Meppel
0522 255923 / 06 1256 0615
info@mitrakisjes.nl
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

7948 BP NIJEVEEN
Tel: 0522 492967
of 06 53 961 998

Internationaal Biersommelier en Liquorist
Ruim 400 soorten bier op voorraad
Ruim 200 soorten whisky op voorraad
Cateringservice
Verhuur mobiele biertaps en statafels. Vraag naar
de mogelijkheden!
Bij aankoop vanaf 6 flessen wijn, port, sherry,
vermouth 10% korting
Mitra.nl
Gratis bezorgen in Meppel en Nijeveen.
Groot aanbod in cadeaus en relatiegeschenken.
Ook voor uw kerstpakket bent u bij ons aan het
juiste adres.
Verkoop van Nijeveens slokje en Meppeler slokje.
Voor al uw proeverijen en wensen op drankgebied.

Voor:
• Nieuwbouw
• Reparatie
• Onderhoud
• Alg- & mosbestrijding
• Aanbrengen schroefdakplaten
www.rietdekkersbedrijfrenebouwknegt.nl
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