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De volgende Molen verschijnt op 13 oktober 2015.
Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk
dinsdag 20 oktober 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

WEEK VAN HET BADMINTON EN START COMPETITIE
We hebben als badmintonvereniging een leuke en drukke week achter de rug. De Week van het badminton
hebben we op maandag en donderdag “gevierd” door op maandag een spelcarrousel te organiseren voor
de jongste badmintonners uit de groepen 3, 4 en 5 van de basisschool. We hebben nog steeds plaats voor
nieuwe bad-mini-tonners, dus wil je een keer komen kijken: meld je aan voor een paar proeflessen. Op
donderdag was er vervolgens een 3x3 toernooi. Dit was zowel voor de introducees als voor degenen die al
jaren badmintonnen een nieuw onderdeel. Het bleek toch best lastig en onhandig, maar ook erg leuk om
met z’n drieën op één speelhelft te staan.
Als afsluiting ging iedereen in de Week van het badminton met een presentje van Badminton Nederland
naar huis: een bidon en zweetbandje!
En dan begon zaterdag 19 september de competitie. Alle 7 teams die in de weekend competitie spelen,
hebben in sporthal ’t Erf hun eerste wedstrijd gespeeld. Het was een gezellige drukte met veel supporters.
De uitslagen:
BV Nijeveen 1, een jeugdig team dat voor het eerst uitkomt in de 1e klasse van de senioren-regio-competitie
en gesponsord wordt door Leeuwerik Hoeve | Thermen & Beauty heeft met 0-8 verloren.
BV Nijeveen J1 dat gesponsord wordt door Toyota Van der Linde Meppel heeft met 5-3 gewonnen.
BV Nijeveen J2 dat gesponsord wordt door Hypotheek Company Nijeveen heeft met 8-0 gewonnen.
BV Nijeveen J3 dat gesponsord wordt door Faber Adviseurs heeft met 8-0 gewonnen.
BV Nijeveen J4 dat gesponsord wordt door Strijker Brood & Banket Nijeveen heeft met 5-3 gewonnen.
BV Nijeveen J5 dat gesponsord wordt door Bouwknegt Schildersbedrijf Nijeveen heeft met 6-2 gewonnen.
BV Nijeveen J6, ons allerjongste team dat nog een sponsor zoekt, heeft de eerste wedstrijd helaas verloren
met 0-8.
Dit seizoen worden er nog 6 thuiswedstrijden in sporthal ’t Erf gespeeld, dus kom gerust eens kijken! De
data zijn: 3 oktober, 31 oktober, 5 december, 19 december en 16 januari. Om 12.00 uur beginnen de jongste
teams en om 14.30 uur de oudste teams.

OPBRENGST COLLECTE PRINSES BEATRIX SPIERFONDS
De collecte voor het Prinses Beatrix Spierfonds heeft in Nijeveen € 1190,00 opgebracht. Bedankt voor uw
gift! Voor de collectanten was het een regenachtige week om op pad te gaan, maar toch hebben we met
elkaar een mooi bedrag opgehaald in Nijeveen.

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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20 JARIG BESTAAN HISTORISCHE VERENIGING NIJEVEEN
Zoals u al meerdere keren in “De Molen” hebt kunnen lezen, bestaat de Historische Vereniging Nijeveen
dit jaar 20 jaar. Aan dit feit wordt speciale aandacht besteed op zaterdag 3 oktober as. in dorpshuis “De
Schalle” van ’s middags 13.00 u tot 18.00 u.
U kunt dan de fototentoonstelling bewonderen, waaraan door de jubileumcommissie de afgelopen maanden hard is gewerkt. De commissie heeft gekozen voor de onderstaande 8 thema’s: 20 jaar Historische
Vereniging, Scholen, Kerk/pastorie, Streek, Sport, Cafés, Luchtfoto’s en Gebeurtenissen.
Daarnaast worden er op 3 plaatsen films vertoond over het dorp, bewoning en genealogie. Er kunnen tijdens
het vertonen van de film vragen worden gesteld over een bepaald huis of perceel. Ook over voorouders
kunnen vragen worden gesteld die door de groep genealogie zoveel mogelijk zullen worden beantwoord.
Zoals u al eerder in dit blad hebt kunnen lezen, is sinds 1 juni jl. in “De Schalle” het nieuwe kantoor van de
Historische Vereniging gevestigd. Het bestuur vindt deze dag daarom een goed moment voor een feestelijke
opening. Deze opening vindt plaats om 12.30 uur. Bovendien wordt het nieuwe logo van de vereniging
bekend gemaakt.

VUURWERKOVERLAST
De laatste tijd wordt er nog weleens vuurwerk afgestoken, o.a. op of bij Spijkerserve. Dat is uiteraard niet
de bedoeling. Het is vervelend en kinderen die al op bed liggen schrikken er wakker van. Ook huisdieren
hebben er last van. Het is kinderachtig, niet toegestaan en er wordt onnodig overlast veroorzaakt voor
mens en dier.
Bij de politie is dit inmiddels doorgegeven. Er wordt naar de dader(s) uitgekeken. Wij hopen echter, dat
het niet nodig hoeft te zijn, dat zij opgepakt worden en dat zij zelf inzien dat dit geen manier van doen
is in ons dorp.
Dorpsvereniging Nijeveen    

Uw adres voor:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Beautysalon Puur staat voor ontspanning,
persoonlijke aandacht, professionaliteit
en kwaliteit.

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!

Beautysalon Puur
De Baanderhoek 12
7948 DT Nijeveen
0522-855522
www.beautysalon-puur.nl

Kolderveen 50, 7948 NK NIJEVEEN
M 06 54 93 76 21 T 0522 49 13 78 F 0522 49 28 47
E info@loonbedrijf-altena.nl
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Kidsdance
In het sportcentrum Van der Veen worden danslessen gegeven
speciaal voor kinderen!
Er zijn twee groepen:
• voor jongens en meisjes van 4 jaar t/m groep 3 (kidsdance) om 9.00 uur zaterdagochtend
• voor jongens en meisjes groepen 4, 5 en 6 (streetdance) om 9.45 uur zaterdagochtend
Tijdens de lessen worden er verschillende spellen gedaan en dansjes geoefend zodat de
kinderen lekker kunnen bewegen op muziek. Kinderen bewegen graag en dat is ook goed
voor ze! Tijdens de lessen wordt die ruimte gegeven.
Elke zaterdagochtend worden de lessen gegeven.
Langskomen kan altijd! Een keertje mee doen is ook geen probleem.
Als er vragen zijn plaats ze gerust op de facebook pagina, kom langs of bel het sportcentrum.
Tijdens de lessen is er voor de ouders natuurlijk mogelijkheid voor koffie of thee!
Kolderveen 46, 7948 NK Nijeveen
Telefoon 0522-492 383

sportcentrumveen@kpnmail.nl
www.facebook.com/kidsdancenijeveen

VEERTIENDE EDITIE OKTOBERMAAND KINDERMAAND IN MEPPEL
In oktober vindt in Drenthe de manifestatie Oktobermaand Kindermaand plaats. Musea, molens,
theaters, archieven en kunstinstellingen openen in
de weekenden gratis hun deuren voor kinderen van
4 tot 13 jaar en organiseren allerlei activiteiten. De
kinderen kunnen deelnemen aan leuke workshops,
spannende rondleidingen en speciale voorstellingen
en exposities bezoeken. Het is de veertiende editie
van deze actiemaand voor kinderen.
In de gemeente Meppel openen zes organisaties
hun deuren tijdens één of meerdere actiedagen. De
deelnemende organisaties zijn: Kindercircus Okidoki,
Korenmolen De Weert, Scala Meppel, Drukkerijmuseum Meppel en KiK in samenwerking met Museum
de Koloniehof.
Kindercircus Okidoki biedt een voorstelling en twee workshops. Bij korenmolen De Weert kunnen kinderen na een rondleiding koekjes en pannenkoeken bakken en bij Scala kunnen kinderen robots bouwen.
In het Drukkerijmuseum gaan kinderen en volwassenen aan de slag met letters en papier. KiK en Museum
de Koloniehof brengen de workshop “Wortelen in kunst”. Het uitgebreide programma met data en aanvangstijden is te vinden op www.kindermaand.nl
Oktobermaand Kindermaand is een project van K&C, expertisecentrum en projectorganisatie kunst en
cultuur. Doel van het project is kinderen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met kunst,
erfgoed en mediacultuur. In Groningen en Friesland wordt het project ook georganiseerd en zelfs in grote
Europese steden als Riga en Berlijn.
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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

DOE MEE AAN DE ONLINE DORPSAGENDA
Sinds een paar maanden is de site www.innijeveen.nl in de lucht, de online dorpsagenda van en voor alle
verenigingen en instellingen van Nijeveen. Iedere vereniging of instelling kan een activiteit of evenement
online zetten. Via de kalenderfunctie kunnen de al vastgelegde data gecheckt worden om dubbele planningen te voorkomen. Op de site staat ook een handige App voor op de smartphone.
De site is tevens bedoeld om de Nijeveners (en anderen) op de hoogte te stellen van alles wat in ons dorp
gebeurt. Via de zoekfilter kunnen de evenementen op organisator of categorie worden opgezocht, met
de kalender kan op dag, week en maand worden gezocht.
Al veel verenigingen maken gebruik van de nieuwe site. De Dorpsvereniging zou graag zien, dat iedere
vereniging die activiteiten organiseert meedoet aan ‘innijeveen’. Dat is de beste waarborg voor het succes
van deze digitale dorpsagenda.
www.dorpsverenigingnijeveen.nl

Je eerste huis kopen?
Laat ons naast je staan!
In de afgelopen maand was het weer op het
nieuws: ‘Starters op de woningmarkt staan er
steeds vaker alleen voor. De afgelopen maanden
besloten tientallen gemeenten te stoppen met het
verstrekken van Startersleningen. Eerder al zette
het rijk zijn bijdrage stop. Daardoor kunnen veel
starters tienduizenden euro’s minder lenen.’

Overweeg jij je eerste woning te kopen?
Wij denken graag met je mee!
-	In welke gemeenten zijn er nog startersleningen?
-	Is nu eigenlijk wel het beste moment om te
kopen?
- Waar moet ik aan denken?
- Wat worden mijn maandlasten?

Neem vrijblijvend contact met ons op, zodat wij samen met jou kunnen kijken naar jouw start
op de woningmarkt. Je kunt ons bereiken via 0522-490094 of hypotheken@faberadviseurs.nl    

Nijverheidsweg 15 7948 NE Nijeveen Tel. 0522-490094 Postbus 126 7940 AC Meppel www.faberadviseurs.nl
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Marktstraat 4a
7941 KR Meppel
Tel. 06-16 932 635
www.birukai.nl
Tel. 06 543 720 73

Ook voor volledige voetverzorging bij u thuis!

Jeannet Botter

Medisch pedicure

OSCARWINNAAR ‘DEPARTURES’ IN DORPSHUIS DE SCHALLE
Op vrijdag 9 oktober wordt de Japanse film ‘Departures’ in Dorpshuis De Schalle vertoond. Sinds kort beschikt het dorpshuis over een groot projectiescherm in de Grote Zaal.
‘Departures’volgt de diepgaande en soms komische kennismaking van Daigo Kobayashi met de dood, terwijl hij de wonderen, vreugde en betekenis van het leven ontdekt. Daigo is een getalenteerd cellist wiens
orkest plotseling wordt ontbonden. Wegens geldgebrek besluit hij met zijn vrouw terug te keren naar zijn
geboortedorp, waar hij door een onduidelijke advertentie per ongeluk bij een uitvaartondernemer terecht
komt en wordt aangenomen. Hoewel zijn vrouw en zijn vrienden neerkijken op het werk dat hij doet,
weigert Daigo zijn baan op te zeggen. Hij raakt steeds meer bedreven in de officiële rituelen en door de
dagelijkse confrontatie met de dood, begint hij eindelijk in te zien waar het in het leven werkelijk om draait.
Oscarwinnaar. Regisseur Yohro Takita.
Aanvang van de film: 20.00 uur. Entree: € 3,50

ROOSTER VRIJZWEMMEN
Alles onder deskundige leiding
Zwemmen/bewegen goed voor U
BEPAAL UW EIGEN TEMPO, OP DE TIJD, DIE U HET BESTE UITKOMT
WATERTEMPERATUUR plm. 29 GRADEN
MAANDAG:
09.30-11.00 VOLWASSENEN
13.00-14.00 VOLWASSENEN

DONDERDAG:
10.30-11.30 VOLWASSENEN
14.00-14.45 VOLWASSENEN

DINSDAG:
10.30-11.30 VOLWASSENEN
18.30-19.30 VOLWASSENEN + Jeugd v.a. 12 jaar

VRIJDAG;
09.30-10.30 VOLWASSENEN
19.00-20.45 kinderen en volwassenen

WOENSDAG:
09.30-10.30 VOLWASSENEN

ZATERDAG:
08.00-09.00 OEFEN- EN VRIJZWEMMEN
(VOOR KINDEREN EN VOLWASSENEN)

KOSTEN:
KINDEREN
10 BADENKAART

€ 2,50
VOLWASSENEN
€ 3,00
€ 22,50
10 BADENKAART € 27,50
		
OVERIGE ACTIVITEITEN: AQUA-JOGGEN, TRIMZWEMMEN, ZWEMLES VOLWASSENEN,
OP WEG NAAR ZWEMLES, OUDER EN KIND ZWEMMEN, MEER BEWEGEN VOOR OUDEREN
Bezoek onze website: www.zwembaddeduker.nl
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Marktslager

RIJKEBOER

GRONDWERK
STRAATWERK: SIERBESTRATING
MACHINAAL BESTRATEN

Hé ben jij die vlotte scholier die
wij zoeken voor de woensdagmiddag
en de vrijdagmiddag om ons te helpen
in de marktwagen?

AANLEG RIOLERING EN DRAINAGE
SLEUF- EN VASTE MESTSILO’S
VLONDERS EN VERANDA’S

Ben je geïnteresseerd?
Laat het dan zo gauw mogelijk weten.
Kom even langs aan de marktwagen of
neem telefonisch contact met ons op.

TEVENS UW LEVERANCIER VAN GARDEN LIGHTS
LED VERLICHTING VOOR UW TUIN, BESTRATING
OF OVERKAPPING

Egbert Rijkeboer Tel. 06-54900378
Woensdag (hele dag)
Vrijdag
(middag)

Nijeveen
Nijeveen

www.slagerijrijkeboer.nl

Energieweg 3, Nijeveen
www.andrehopman.nl

Schoonheidsinstituut
Acne behandelingen
Massages
Zonnestudio

Tel. 06 54 32 64 05
info@andrehopman.nl

IPL ontharing
Elektrisch ontharen
Gewichtsconsulent
Bijouterie

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

Alex Pianostemmer.nl
Griiestuk 7
7948 AG Nijeveen

tel. 06 28 88 69 66
______________________________
stemmen - reparatie - restauratie - advies
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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
29 sept.
De Molen nr. 18
30 sept.
Themabijeenkomst Zorg verandert - De Poele Meppel - 19.30 uur
2 okt.
Kinderkleding- en speelgoedbeurs - De Veldkei Havelte - 20.00-21.30 uur
3 okt.
Kinderkleding- en speelgoedbeurs - De Veldkei Havelte - 9.00-10.00 uur
3 okt.	Kiekiesdag t.g.v. het 20-jarig bestaan v.d. Historische Vereniging Nijeveen - De Schalle - 13.00-18.00 uur
3 okt.
Open Atelier Hillie Knol - J. Nijmeijerlaan 8, Nijeveen - 11.00-17.00 uur
3 okt.
Bingo - Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
4 okt.
Open Atelier Hillie Knol van 11.00-17.00 uur
7 okt.
Klaverjassen en jokeren - Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
9 okt.
Film Departures - De Schalle - 20.00 uur
10 okt.
SVN’69 1-CSVC 1 - 14.30 uur
11 okt.
Zangavond Comm nu met Sangh - PKN kerk Wanneperveen - 19.30 uur
13 okt.
De Molen nr. 19
21 okt.	Passage ledenavond, Machteld Pleizier, logopediste - De Schalle - 20.00 uur
21 okt.
Klaverjassen en jokeren - Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
22 okt.
Vrouwen van Nu ledenavond, Eendagsbestuur. Verrassing???-De Schalle-20.00 uur
27 okt.
De Molen nr. 20
31 okt.
SVN’69 1-Willemsoord 1 - 14.30 uur
31 okt.
Knijpkattenroute - start tussen 19.00 en 19.45 uur bij De Schalle
4 nov.
Klaverjassen en jokeren - Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
7 nov.
Bingo - Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
10 nov.
De Molen nr. 21
13 nov.
Film Il y a longtemps que je t’aime - De Schalle - 20.00 uur
14 nov.
SVN’69 1-Tonego 1 - 14.30 uur
18 nov.	Passage ledenavond, dhr. Jan Huttinga, jachtopziener van het Loo, neemt natuur dia’s mee - De Schalle
- 20.00 uur
Elke dinsdag
Koersbal - De Schalle - 13.30 uur
		
Klaverjassen en jokeren, georganiseerd door Welzijn Ouderen - biljartzaal De Schalle
Elke woensdag 55+gymnastiek - Dorpshuis De Schalle - 10.30-11.15 uur
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PLUS

kinderopvang 0-12 jaar

Hebt u een kind dat in het schooljaar 2015-2016 4 jaar wordt? Dan kunt u nu al een afspraak
maken voor een vrijblijvende kennismaking met onze school en ons kindcentrum.
Bel even met 0522 490461

Kind Centrum “De Wel Plus”
Alles onder één dak, basisschool én kinderopvang.
Kleinschalig, dus flexibel.
- Kinderdagverblijf
- Peutergroep/peuterspeelzaal
(twee leidsters, er is weer ruimte voor aanmelding)

- Buitenschoolse opvang
- Tussenschoolse opvang
- Basisschool

Is uw interesse gewekt, maar wilt u wat meer weten?
Kom gerust even langs of maak een afspraak voor een uitgebreidere kennismaking.
Wij werken volgens de wettelijke normen en door de rijksoverheid vastgestelde tarieven.
Kijk op www.cbsdewel.nl voor verdere informatie of op www.pluskinderopvang.nl

Nijverheidsweg 10
7948 NE Nijeveen

tel. (0522) 49 26 80
fax (0522) 49 26 74

info@kroesnijeveen.nl
www.kroesnijeveen.nl

Ervaar de ‘Kroes Experience’ op www.kroesnijeveen.nl
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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

RIJKEBOER

07-03-2008

Laat ook uw zonnepanelen
goed en betrouwbaar
schoonmaken

Marktslager

Aanbiedingen

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

W&W

08:18

Uit de grill
Gebr. kuikenbouten

450 gram

500
498

4 x 125 gr

398

per stuk 1,50

Pagina 2

Gebr. spare ribs
3 smaken

Slavinken		

Eigengemaakt

4 stuks

Drents of boeren gehakt 		

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

298
Drentse turfjes 			
99
gevuld met nasi groente
100 gram 0
500 gram

Stoere mannen burgers		
om en om bakken

4 x 150 gram

498

4 stuks

598

Houthakkers steaks		

man of vrouw

MEER MENS
De Ploegh en route: 20 september tot en met 1 november 2015 in Kunsthuis Secretarie te Meppel
MEER MENS is een thema-tentoonstelling van het Landelijke Kunstenaarsgenootschap De Ploegh. Twaalf
leden van de kunstenaarsvereniging uit Amersfoort geven een persoonlijke vertaling van het verschijnsel
mens. Ieder doet dat op zijn eigen manier. De tentoonstelling toont zowel figuratieve als abstracte werken
in schilderijen en in ruimtelijke kunst.
Zolang er mensen bestaan, is er een behoefte geweest om de menselijke verschijningsvorm vast te leggen.
Het in beeld brengen van mensen is door alle eeuwen heen belangrijk in de beeldende kunst. De eerste
uitingen hiervan dateren al van ca. 30.000 jaar geleden en in de loop van de geschiedenis veranderden de
waargenomen verschijningsvormen van de mens voortdurend. Deze tentoonstelling geeft een prachtig
overzicht van De Mens zoals we hem of haar kennen in haar uiterlijke verschijningsvorm en van het innerlijk
beeld: haar zielenroerselen.
De Ploegh is een landelijke kunstenaarsvereniging (niet te verwarren met het kunstenaarscollectief uit
Groningen), ontstaan vlak voor WO II in Amersfoort. De vereniging telt ruim 100 leden en heeft een eigen
galerie. Leden van de Ploegh exposeren geregeld in de eigen galerie in Amersfoort. Daarnaast zijn ze als
groep regelmatig deelnemer van verschillende kunstbeurzen in binnen- en buitenland. Onder de naam ‘De
Ploegh en route’ exposeren de kunstenaars vier keer per jaar op externe locaties. Zoals hier bij Kunsthuis
Secretarie.
De exposanten in Meppel zijn: Peter vd Akker - schilderijen, Hannah Blom - experimenteel ruimtelijk werk,
Marie Louise Dooijes - foto’s, Eddy Gheress - bronzen, Bea vd Heijden - grafiek, Wim Jonkman - grafiek,
Marieloes Reek - schilderijen, Mary Schermer - foto’s, Rob Steenhorst –digitale werken, Maartje Strik - schilderijen, Linda Verkaaik - ruimtelijk werk en installaties en Marijke Vijfhuizen – collages en tekeningen.
De tentoonstelling is geopend op zondag 20 september om 16.00 uur door Hans Emmelkamp, beeldend
kunstenaar, lid van de Ploegh en curator van de expositie.
Muzikale omlijsting Rudi Kaldenberg (piano) en Jan Bartlema (gitaar)
Op zondag 4 oktober 2015 om 14.00 uur houdt kunsthistoricus drs. Mieke de Wit een lezing over het mensbeeld in de beeldende kunst door de eeuwen heen.
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Jan Bouwknegt
Dorpsstraat 4
Nijeveen
www.jaboschilderwerken.nl
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De Pleinen

Nijeveen

Danninge Erve Zuid II

4 Twee-onder-één-kapwoningen
en 8 Rijwoningen
vanaf € 149.500,- v.o.n.

De woningen zijn
maar liefst 6 m
breed en 9,3 m diep!

Energiezuinig
Op alle woningen worden
4 PV cellen aangebracht.
www.meppelwoont.nl

ontwikkeling

informatie en verkoop

Voorheen Woonconcept Vastgoed

Putstoel 4, 7941 BX Meppel
0522 – 25 24 12
www.boelensjorritsma.nl

Nijeveen De Pleinen

ZONDAGAVONDCONCERT VAN COMM NU MET SANGH
Houdt u van zingen? Dan mag u deze avond zeker niet missen!
Zondagavond, 11 oktober, organiseert Chr. Zangvereniging Comm nu met Sangh uit Wanneperveen een
zangavond. Deze avond zal Comm nu met Sangh zelf een aantal liederen ten gehore brengen, maar ook
Kaylie Fopma gaat voor ons optreden.
Kaylie is aankomend talent als alt-mezzo sopraan, afkomstig uit Meppel. Ze zal deze avond solo zingen,
maar ook samen met het koor een aantal liederen ten gehore brengen.
Deze avond zal natuurlijk de samenzang ook niet ontbreken.
Zowel koor als samenzang zal, afwisselend op piano of orgel, begeleid worden door Margreet van Dorsten,
algehele leiding deze avond is in handen van de dirigent Jannes Lopers.
De entree is vrij, wel zal er een openschaalcollecte bij de uitgang zijn.
Wij hopen velen van u te mogen ontmoeten op deze avond.
Dus: graag tot ziens op 11 oktober, 19.30 uur in de PKN Kerk van Wanneperveen.

APK écht voor een vaste lage prijs

Waar u uw Toyota ook gekocht heeft
Onze APK is echt ‘all inclusive’. Wij rekenen geen extra kosten voor afmelding of een emissietest.
De APK keuring staat los van het onderhoud van uw Toyota. Er worden geen andere werkzaamheden
verricht en dus ook geen extra kosten gemaakt, tenzij uw auto niet aan de keuringseisen blijkt te
voldoen. In dat geval vragen wij altijd eerst uw toestemming om de reparatie uit te mogen voeren.

Wij zorgen dat uw Toyota een echte Toyota blijft

Van der Linde Meppel
Meppel, Blankenstein 290, 0522-491258
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Collecte voor kinderen met een handicap

NSGK ZOEKT VRIJWILLIGERS IN NIJEVEEN
NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind) houdt van 16 tot en met 21 november 2015 haar
landelijke collecte. Duizenden vrijwilligers gaan dan op pad om geld in te zamelen voor kinderen met een
handicap. De stichting zoekt nog helpende handen in Nijeveen. Helpt u mee? Met een paar uur van uw
tijd kunt u een belangrijke bijdrage leveren.
Volwaardig leven
Met de opbrengst van de collecte steunt NSGK kinderen en jongeren met een handicap. Zij willen graag
spelen, naar school en op vakantie gaan, net als andere kinderen. En als ze ouder worden willen ze ook
uitgaan, op zichzelf wonen en een baan vinden, zoals iedereen. Met wat extra aanpassingen en begeleiding
is er heel veel mogelijk. NSGK helpt, bijvoorbeeld met speciale vakanties, aangepaste speelplaatsen en
kleinschalige woonvormen. Zodat ze met hun beperking toch volwaardig kunnen leven.
Meehelpen
Collecteert u mee voor kinderen met een handicap? Het kost maar een paar uur en u kunt binnen de collecteweek zelf een tijdstip uitzoeken dat u schikt. En misschien hebt u vrienden of familieleden die ook
mee willen doen? Hoe meer collectanten, hoe meer NSGK kan doen voor kinderen met een handicap! Voor
aanmelding of informatie kunt u contact opnemen met Roelie Rozema-Hein, Regiocoördinator Collecte
Groningen / Drenthe, tel. 06 – 52 59 87 62, e-mail: rrozema@nsgk.nl.
NSGK
NSGK komt al 65 jaar op voor kinderen en jongeren met een handicap in Nederland. Jaarlijks ondersteunt
de stichting honderden projecten, waarmee duizenden kinderen en jongeren worden geholpen. Dat kan
dankzij vrijwilligers en donateurs, want NSGK is onafhankelijk en ontvangt geen subsidie. NSGK is in het
bezit van het CBF-keurmerk. Dit garandeert dat ze op een verantwoorde manier omgaat met de giften die
zij ontvangt. Voor meer informatie kunt u ook de website bezoeken: www.nsgk.nl.
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OPTREDEN WELNOOTJES MET STAPHORSTER MANNENKOOR
Zaterdagavond 12 september mocht het schoolkoor van
De Wel een aantal liederen zingen tijdens een concert van
het Staphorster Mannenkoor. Het was een hele bijzondere
avond in de kerk in Nijeveen. De kinderen zongen prachtig en waren erg enthousiast toen het eindelijk zover was
om samen te zingen met de 100 mannen uit Staphorst. De
dirigent van het grote koor zorgde ervoor dat de kinderen
uit volle borst meezongen!

Autobedrijf

“Ik help
u graag bij
een goed
afscheid.”

MAtter Meppel

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.

Renault en Dacia dealer
voor Meppel e.o.
Blankenstein 500
7943 PA Meppel
tel. 0522-240001

Yarden Uitvaartzorg Reestdal. Wilt u een overlijden melden?
Bel dan 0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl

tel. 0522-253292

www.MatteRMeppel.nl
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Activiteiten najaar/winter

Voor het najaar/winter staan de volgende workshops en
bijeenkomsten gepland:
6 oktober:
voorlichtingsbijeenkomst HSP
26 oktober:
wandeling met ouders van hooggevoelige
kinderen
1 november: wandeling HSP (volwassenen)
13 november: workshop energie en intuïtie
(i.s.m. Van Olst coaching & counselling
26 november: workshop Jouw persoonlijke edelsteen
(i.s.m. praktijk Fetje Westerhof)

Klussenbedrijf

Een uitgebreid overzicht kun je vinden op onze vernieuwde
website: www. mille-pattes.nl

"Klusjes & Zo"

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

coaching vanuit het hart
weidelint 26
7948 cg nijeveen

Mechelen in Zuid-Limburg

t 0522 49 06 63
m 06 101 631 98

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

Per direct beschikbaar:

Pensionstal

Te huur: 4 persoonsappartement

voor uw paard(en)

voorzien van
2 slaapkamers, 2 toiletten, douche/bad,
woonkamer, keuken en terras

Meer info:
J. van der Vegt
Nijeveense Bovenboer 14
Tel. 0522-492024

Harmke en Harry Kicken 0522-491725

URZO
WONINGINRICHTING
Damesmode
Slaapcomfort
PROJECTINRICHTING
Bedrijfskleding

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECTSTOFFERING
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Kruisstraat
6
Regenkleding
7941 AN
Meppel
Huishoudtextiel
ingang
tel.Noteboomstraat
05220 - 61022
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl
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Hallo dorpsgenoten,
Hierbij wil ik iedereen heel hartelijk danken voor
alle kaartjes, bezoekjes en andere attenties die
ik gedurende mijn verblijf in het ziekenhuis en
bij thuiskomst mocht ontvangen.
Dit heeft mij heel veel goeds gedaan.
Guus Altena
Facials
Manicure
Pedicure
Massage
Visagie
Waxen

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

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

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
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KIK KIDS!

Ook dit jaar doet KiK weer mee met Oktobermaand Kindermaand. Dit keer in samenwerking met ArtEZ uit
Zwolle en de Maatschappij van Weldadigheid uit Frederiksoord. Op 2 zaterdagen en 1 woensdagmiddag zullen
de workshops in KiK worden georganiseerd; op de 4 zondagen zal het programma in museum De Koloniehof zijn.
We gaan op zoek naar wortels, naar jouw wortels!!! Misschien naar jouw wortels in de kunst? Samen gaan
we eerst kijken naar kunst. Dat is niks moeilijks hoor. Daarna ga je zelf kunst maken.
Daarbij denken we aan vragen als: Waar kom je vandaan, waar ben je nu en hoe ben je verbonden met andere plekken? Dit zijn een aantal dingen die we gaan onderzoeken en daarna uitbeelden. Deze workshops
worden op alle zondagen in oktober ook gegeven in Museum de Koloniehof in Frederiksoord. Alle kinderen
gaan onder begeleiding van studenten/alumni van de Docentenopleiding Beeldende Kunst en Vormgeving
van ArtEZ Zwolle kijken naar kunst en geschiedenis in Kolderveen en in Frederiksoord en zelf kunst maken
n.a.v. het werk dat zij hebben bekeken.
De workshops zijn van 13-16 uur. Er is doorgaans plek per workshop voor 15 kinderen, dus wees er snel bij!
Een aantal workshops zullen voor ouder en kind zijn.
De data dit jaar zijn:
zaterdag 3 oktober; KiK. zondag 4 oktober; museum De Koloniehof.
woensdag 7 oktober; KiK; plek voor 35 kinderen (zonder ouders): Jonge docenten beeldende kunst & vormgeving staan te popelen om samen met jou naar kunst te kijken en kunst te maken. Er wordt gewerkt in kleinere
groepjes dus er zijn in totaal 7 verschillende workshops deze middag!
zondag 11 oktober; museum De Koloniehof
zaterdag 17 oktober; KiK
zondag 18 oktober; museum De Koloniehof
zondag 25 oktober; museum De Koloniehof
Programma Museum De Koloniehof
Dit jaar hebben we een bijzondere samenwerking met Museum De Koloniehof in Frederiksoord in het kader
van hun nominatie voor de Werelderfgoedlijst. Misschien kunnen je ouders er wat meer over vertellen. Kom
ontdekken wat er van jouw (groot)ouders zichtbaar is in jezelf door een bijzonder zelfportret te maken waarbij
je tijdens het maken ontdekt wie jij nu eigenlijk bent en nadenkt over wie je wilt worden. De workshops op
de zondagen bestaan uit 2 verschillende opzetten.
”Uit verschillend materiaal ontstaan” - 4 en 18 oktober
Met verschillend materiaal zoals stof, karton, tijdschriften, kranten, plastic, breigaren etc, ga jij een collage of
assemblage maken. Tijdens het maken probeer jij te ontdekken wat je van je (groot)ouders hebt meegekregen
en hoe jij daardoor gevormd bent. Uit verschillende materialen en vormen die bij jou als persoon passen laat
jij je portret ontstaan. Hoe jij dat aanpakt leer je tijdens deze workshop “Uit verschillend materiaal ontstaan”.
We gaan niet alleen jouw Hinterland bekijken, maar ook die van de kunstgeschiedenis. Hoe lieten kunstenaars
zien wie en hoe ze zijn? En hoe maak je eigenlijk een goeie collage/assemblage?
”Uit de klei getrokken” - 11 en 25 oktober
Hoe ben jij als persoon? Hoe sta jij in het leven? Wat zijn jouw belangrijke eigenschappen? Probeer dat eens
te laten zien in een heel bijzonder beeld van jezelf. Je gaat namelijk niet zomaar een zelfportret maken, maar
je laat jezelf in een andere vorm zien. Misschien ben jij als een dier, een gereedschap, een meubelstuk of een
dA advertentie
in Je
De
Molen
fantasievorm.
gaat
op onderzoek uit naar wat jou jou maakt. Hoe ben jij uit de klei getrokken? Uit wat
voor
Hinterland
kom
jij? En op wat voor manieren kun je dat laten zien? Hoe doen dat kunstenaars dat? Je
dA
advertentie in De Molen
-------------------------------------------------------------zult in ieder geval aan het einde van deze workshop anders naar jezelf kijken.
-------------------------------------------------------------Reserveren kan
met vermelding van je naam, telefoonnummer en de dag waarop je
kst PvdA advertentie
invia
Destichtingkik@xs4all.nl
Molen
graag mee zou willen doen. Voor vragen kan je bellen met 06 29381482. Tot ziens!

--------------------------------------------------------------------

Inloopcafé
Inloopcafé
Inloopcafé

•
•
•
•
•

Zaterdag 3 oktober van 10.30-12.00 uur
Zaterdag
3 Café
oktober
van 10.30-12.00
Stads
Oasis
Kerkplein uur uur
Zaterdag
3 oktober
van 10.30-12.00
Stads Café Oasis Kerkplein

Voor vergoedingen: zie website

Stads Café Oasis Kerkplein

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

U bent
welkom!
U bentvan
van harte
harte welkom!
Vertel
wat
leeft bij
bij uuen
u in
Vertel
onsons
wat
ererleeft
enbijbij
u de
in buurt.
de buurt.
U bent van harte welkom!
Vertel ons wat er leeft bij u en bij u in de buurt.
tekst centreren

entreren
ertype: Verdana
tste
2 regels cursief
Verdana
entreren
egels cursief

Voetreflexologie
Bach Bloesem Remedies
Voedingsadviezen
Pedicurebehandelingen
Kadobonnen
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Van Beek
Schilderwerken
Voor al uw schilderwerk
Onze winkel is gevuld met een groot
assortiment bonbons, truffels en chocolade.

Ons bedrijf kenmerkt zich door
haar goede prijs-kwaliteitverhouding
en staat garant voor
een uitstekende service!

Taarten, gebak, petitfours en desserts
worden op bestelling speciaal voor u
gemaakt.
Ook is er een ruime keuze uit diverse
chocolade cadeaus.

Klaas van Beek
Scheerweide 35
7948 NX Nijeveen

Heeft u speciale wensen, dan helpen wij u
graag om een persoonlijk cadeau te maken.
Kolderveen 30A, Nijeveen
www.chocoladenzo.nl

Tel. 06-16511943
Tel. 0522-750545

06-25190868
info@chocoladenzo.nl

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

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

NIEUWS VAN DE BILJART- EN KAARTCLUB “HET KLEINE SPEL”
Uitslag speldagen op 21/9 en 24/9 2015
Biljarten: 1. M. Kruidhof 160.00%; 2. Jac Benak 158.06%; 3. J. Schiphorst 153.85%; 4. B. Scheper 151.85%.
Kaarten:
Klaverjassen: 1. H. Hofman 5682 pnt; 2. Mevr. A. Kruidhof 5456 pnt; 3. Mevr. M. Piest 5423 pnt; 4. Mevr.
R. Dijkstra 5418 pnt.
Jokeren: 1. Mevr. T. Brugging 330 pnt; 2. Mevr. R. de Meijer 347 pnt; 3. Mevr. R. Bult 463 pnt; 4. Mevr. H.
Dorenbos 473 pnt; 4. Mevr. A. Winters 68 pnt.
Iedere maandag is het biljartdag in de Schalle. Heeft belangstelling voor deze sport? Kom gerust even langs
om deze sport te bewonderen.
Sjouke Twerda

KLEDING- EN SPEELGOEDBEURS HAVELTE STAAT IN TEKEN VAN HET 25E JAAR
Wij presenteren vol trots ons 25e jaar Kinderkleding- en Speelgoedbeurs. Het weekend van 2 & 3 oktober
a.s. vieren wij ons 25e jaar als Kleding- en Speelgoedbeurs. Dit is natuurlijk reden voor een feestje. We
pakken groots uit. We hebben hierbij gedacht aan onze vele vrijwilligers, de klanten en ook een aantal
verenigingen in Havelte kunnen rekenen op een extraatje. Tijdens de beurs worden een aantal klanten
verrast met een kortingsbon en bij het afrekenen geven wij nog een kleine attentie weg. Een aantal door
ons zorgvuldig uitgekozen verenigingen krijgen van de Kledingbeurs een eenmalige schenking te besteden
aan blijvend materiaal voor kinderen van 0 t/m 12 jaar.
Wij hopen u natuurlijk te zien op onze Kinderkleding- en speelgoedbeurs op 2 oktober van 20.00-21.30
uur of zaterdag 3 oktober van 9.00-10.00 uur. Voor verdere informatie kijk op onze facebookpagina en/of
onze vernieuwde website www.kledingbeurshavelte.nl.
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Bevolkingsonderzoek borstkanker in Meppel

‘VROEGE ONTDEKKING VERGROOT KANS OP GENEZING’
‘Een leuk onderzoek is het niet, maar je weet waar je het voor doet.’ Anneke Schouten is 58 jaar en doet al
sinds haar 50ste mee aan het bevolkingsonderzoek borstkanker. Om de twee jaar laat zij een mammografie
maken in de mobiele onderzoekswagen van Bevolkingsonderzoek Noord. ‘Tot nu toe gelukkig altijd met
een goede uitslag. Maar in mijn omgeving heb ik al meerdere malen gehoord dat een uitslag niet goed
was. Maar gelukkig waren ze er op tijd bij!’
Een op de acht vrouwen krijgt in haar leven te maken met borstkanker. De meeste van deze vrouwen zijn
ouder dan 50 jaar. Alle vrouwen in de leeftijd van 50 tot en met 75 jaar krijgen om de twee jaar een uitnodiging om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker. Dit onderzoek is gratis. Deelname
is vrijwillig.
Mammografie
Het onderzoek bestaat uit het maken van een mammografie (röntgenfoto). Anneke: ‘Het onderzoek is niet
prettig en kan best pijnlijk zijn.’ Bij het maken van de röntgenfoto worden de borsten samengedrukt. Dit is
nodig om de foto goed te kunnen beoordelen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door hiervoor opgeleide
laboranten. Zij zijn specialisten in het maken van een mammografie.
Zoeken naar afwijkingen
De gemaakte röntgenfoto’s worden beoordeeld door twee speciaal hiervoor opgeleide radiologen. Zij
beoordelen de foto’s onafhankelijk van elkaar. De radiologen zoeken naar verdachte afwijkingen die misschien borstkanker kunnen zijn. Als een cliënt al eerder heeft meegedaan aan het bevolkingsonderzoek,
dan worden de nieuwe foto’s ook vergeleken met de oude foto’s.
Door het bevolkingsonderzoek overlijden jaarlijks ongeveer 775 vrouwen minder aan borstkanker.
Uit onderzoek is gebleken dat vrouwen die regelmatig meedoen aan het bevolkingsonderzoek na drie keer
deelnemen 50% minder kans hebben om te overlijden aan deze ziekte.
Begin oktober start het bevolkingsonderzoek borstkanker in gemeente Meppel. De onderzoekswagen wordt
als eerste geplaatst in Meppel, op het parkeerterrein nabij wijkcentrum De Poele. Begin januari wordt de
onderzoekswagen verplaatst naar Nijeveen, op het parkeerterrein nabij sporthal De Eendracht. Midden
januari zullen naar verwachting alle cliënten in de gemeente gescreend zijn.
Meer informatie over het bevolkingsonderzoek vindt u op www.bevolkingsonderzoeknoord.nl.

THEMABIJEENKOMST VERANDERINGEN IN DE ZORG
De veranderingen in de zorg zijn ruim een half jaar geleden ingezet. Samen met Zorg Verandert heeft SteM
een themabijeenkomst georganiseerd over de veranderende zorg. Zorg Verandert is een samenwerkingsverband van twaalf cliënt-, patiënt- en belangenorganisaties die tot doel heeft dat mensen meer grip krijgen op
hun eigen situatie en op het vinden van passende oplossingen voor hun vraag om zorg en ondersteuning.
Sterk Meppel staat voor goede zorg, dichtbij én op maat. Tijdens de bijeenkomst wordt informatie gegeven
over de veranderingen en hoe dit in Meppel geregeld is. SteM wil graag van de inwoners horen wat de
ervaringen zijn. Wat merkt u van de veranderingen in de zorg? Wat gaat goed en wat kan beter? Ook wil
SteM graag van de aanwezigen horen wat de veranderingen in de zorg voor hén betekent. Tot slot wordt
met elkaar van gedachten gewisseld over wat onze inwoners nodig hebben om meer grip te krijgen op hun
eigen situatie en het vinden van passende oplossingen. Meer informatie is te vinden op de websites www.
sterkmeppel.nl of www.zorgverandert.nl
De bijeenkomst is voor alle inwoners van de gemeente Meppel die zorg of ondersteuning nodig hebben
én voor hun naaste omgeving, zoals mantelzorgers, familieleden en vrijwilligers.
De avond vindt plaats op woensdag 30 september in wijkcentrum De Poele, Groen van Prinsterenstraat 1a.
De entree en koffie/thee zijn gratis. De zaal is open vanaf 19.00 uur; het programma begint om 19.30 uur.

MEER GELD VOOR HET KWF
De week van 7 t/m 12 september werd er gecollecteerd voor het KWF, ter bestrijding van kanker. Dit jaar
bedroeg de opbrengst 2016,33 euro, dat is een stijging van 14,7% t.o.v. vorig jaar.Alle collectanten en gevers
hartelijk bedankt hiervoor, zo komen we dichterbij het ideaal van het KWF: een wereld waarin niemand
meer sterft aan kanker. Door geld in te zamelen kunnen ze investeren in wetenschappelijk onderzoek en
preventie. Nogmaals hartelijk bedankt voor uw gift!!!
Marjolein Timmerman, Henk Prins, Aukje Brouwer, Jenny van Gijssel en Rosa Hultink     
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WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN
3 en 4 okt.

Dokter Moes

www.kolderveen.nl

Tel. 0522-491224

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 450 soorten bier op voorraad
Ruim 200 soorten whisky op voorraad
Cateringservice
Verhuur mobiele biertaps en statafels.
Vraag naar de mogelijkheden!
Alle wijnen 6 halen = 5 betalen!!
In iedere combinatie
Bedenker van het Meppeler Grachten tripel en
Grachten Blond bier
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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