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Noteboomstraat 68

7941 XA Meppel

telefoon 0522 255 449

De volgende Molen verschijnt op 27 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

AGRARISCHE DAGEN VAN DE VROUWEN VAN NU “OP DE GRENS OVER DE GRENS”
Dit jaar worden de agrarische dagen van de Vrouwen van Nu georganiseerd door de afdeling Vrouwen
van Nu Nijeveen. Onderleiding van Aukje Brouwer, is een groep enthousiaste dames al vanaf Januari volop
bezig om een mooi programma voor deze dag samen te stellen. De eerste drie dagen zijn vorige week al
geweest, en wel op dinsdag 6, woensdag 7 en donderdag 8 oktober. Deze week zijn er ook nog 3 dagen
en wel op dinsdag 13, donderdag 15 en vrijdag 16
oktober. Op deze dagen komen er gemiddeld per dag
250 dames uit heel Drenthe. Met 4 bussen reizen de
dames van bedrijf naar bedrijf. Zij zullen een bezoek
brengen aan de boerderij van de Fam. K. Flinkert,
verder gaan we naar de oude zuiverfabriek “De Venen“ op Kolderveen, waar een film wordt gekeken
over de oude zuivelfabriek. Deze film zal worden
gedraaid door de Historische vereniging Nijeveen.
Ook wordt er een bezoek gebracht aan Chocolade &
Zo van de Fam. J. Kikkert. Over de grens gaan we naar
Giethoorn, hier wordt een rondvaart gemaakt door
Giethoorn, verzorgd door de Fam. H. Smit.

STICHTING WELZIJN OUDEREN NIJEVEEN
De halfjaarlijkse BINGO-middag is weer in aantocht. Zoals ieder jaar organiseren we deze ook nu weer in
herfstvakantie en wel op woensdag 21 oktober in de Schalle.
Deze middag begint om 13.30 uur, de zaal gaat om 13.00 uur open, en deelname is slechts € 2,50 p.p.
Alle 55+sers die graag een middagje uit willen en bingo willen spelen zijn van harte welkom. Omdat er veel
grootouders oppassen in de vakantie hebben we besloten dit jaar ook opa’s en oma’s met kleinkinderen te
verwelkomen. Wat is er nu mooier dan samen met de kleinkinderen een spelletje te doen.
En natuurlijk is er voor iedereen een prijsje.

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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Intocht Sinterklaas
Beste dorpsgenoten uit Nijeveen

De intocht van Sinterklaas en zijn Pieten is dit jaar
op 14 november in MEPPEL.

De hele dag van alles te doen zijn: Muziek, theater, nostalgische kermis, dans, enz...
Ook is er die dag een Sportief Nijeveens Plein op de Grote Oever.
In samenwerking met Sport en Spel zal Nijeveen zich hier profileren. Het belooft een
superleuke dag te worden!

Zaterdag 21 november komt Sinterklaas en zijn Pieten
om 14.00 uur bij de Molen in NIJEVEEN aan. Daarna is het
grote feest in De Schalle. Jij komt toch ook?
Kun je goed zingen, dansen of weet je een leuke, bijzondere gebeurtenis?
Stuur dan een mail naar: info@handelsverenigingnijeveen.nl
En wie weet word jij uitgekozen om dit aan Sinterklaas te laten zien.
Tot ziens in Meppel en Nijeveen!
Handelsvereniging Nijeveen

adv sinterklaas 2015.indd 2
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VLINDERPROJECT OP DE WEL
De tweede helft van september stond op De Wel in het teken van het Vlinderproject van IVN Noord Nederland. IVN is een organisatie die natuurprojecten maakt voor scholen. Jaarlijks krijgen scholen materialen
voor verschillende projecten. Deze nazomer dus het vlinderproject. In iedere klas zijn bakken neergezet
met rupsen, zodat de kinderen de metamorfose van rups tot vlinder ‘live’ mee konden maken. De vlinders
zijn inmiddels allemaal vrij gelaten en de kinderen hebben in de klassen verschillende lessen gehad over
vlinders. Ook mochten de kinderen van de groepen 7 en 8 helpen om de kinderen van de onderbouw iets
te leren over vlinders. Op de foto’s is te zien dat groep 7 de kleuters begeleidt met verschillende opdrachten
over vlinders. Erg leerzaam voor alle kinderen.
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OPROEP
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OPROEP
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Aan alle inwoners en verenigingen in Nijeveen,
EHBO-vereniging, afdeling Nijeveen is met spoed op zoek naar enthousiaste EHBO-ers, die ons op de dinsdagavond komen versterken door hun herhalingslessen bij ons te volgen.
Verder zoeken we mensen die de opleiding EH willen volgen. Het is mogelijk de theorie via internet te
behalen om daarna in ongeveer vijf avonden de praktijk te leren en daarna het examen te doen.
Bij voldoende opgave geven we ook de volledige cursus. De kosten kunt u bij een aanvullende verzekering
meestal declareren bij uw zorgverzekering.
Op deze manier hopen we Nijeveen ook in de toekomst te kunnen blijven voorzien van EH bij evenementen.
We zien uw aanmelding graag tegemoet. Nadere informatie bij: Henk Wiltinge, penningmeester, tel. 491881
of Femmie Nijmeijer, secretaresse, tel. 491463

OPROEP

OPROEP

OPROEP

OPROEP

OPROEP

COLLECTEWEEK BRANDWONDEN STICHTING: 11 T/M 17 OKTOBER
Geef om een littekenvrije toekomst
Het belangrijkste moment van het jaar voor de Brandwonden Stichting is ongetwijfeld in oktober. Want
dan is het van 11 tot en met 17 oktober collecteweek. Bij voordeuren van Groningen tot Limburg klinkt die
week de vraag: ‘Hebt u nog wat over voor de Brandwonden Stichting?’ En dan komt het eropaan. Want de
Brandwonden Stichting ontvangt geen overheidssubsidie en is grotendeels afhankelijk van de inkomsten
uit de collecte.
In de week van 11 tot en met 17 oktober houdt de Nederlandse Brandwonden Stichting de nationale collecteweek. Om ons ideaal te kunnen verwezenlijken – brandwonden littekenloos genezen – zijn we afhankelijk van alle collectanten die zich voor de brandwondenslachtoffers inzetten. Vandaar onze oproep ‘Geef
om een littekenvrije toekomst’. Want mensen met brandwondenlittekens zijn vaak doelwit van vervelende
opmerkingen en leven in een samenleving waarin je met een geschonden uiterlijk jezelf driedubbel moet
bewijzen.
Meer informatie over projecten van de organisatie, het voorkomen van brandwonden en voorlichtingen,
vindt u op www.brandwondenstichting.nl

STICHTING WELZIJN OUDEREN NIJEVEEN
Frank Westerman op themaochtend
Stichting Welzijn Ouderen Nijeveen organiseert elk jaar in november een themaochtend die zeer goed
wordt bezocht. Een aantal jaren achter elkaar hebben de veranderingen in de gezondheidszorg centraal
gestaan op deze ochtenden. Nu deze veranderingen zijn ingevoerd en het nog te vroeg is om de gevolgen
goed in kaart te brengen, zocht het bestuur naar een andere invulling.
Het bestuur heeft de bekende schrijver, maar ook TV- en radioverslaggever, documentairemaker en verslaggever voor dagbladen, Frank Westerman bereid gevonden om zijn bekende boek ‘De graanrepubliek’ te
bespreken en nader toe te lichten met woorden en beelden. Dit boek gaat over de veranderingen op de
Groninger klei, waaraan in de 28e druk nog een hoofdstuk is toegevoegd met als titel de blauwe revolutie,
beter bekend als de blauwe stad.
Deze rasverteller is geboren in Emmen en opgegroeid in Assen. Als u meer over deze duizendpoot wilt
weten, ga dan naar zijn website www.frankwesterman.nl. U kunt daar ook opnames zien uit het bekende
TV programma De Wereld draait door.
Graag nodigen wij u uit deze ochtend op 12 november in de Schalle bij te wonen. We beginnen om 10.00
uur, de zaal is open om 09.30 uur. Toegang is gratis.
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4 Twee-onder-één-kapwoningen De Pleinen
en 8 Rijwoningen vanaf € 149.500,- v.o.n. Nijeveen

ontwikkeling

Danninge Erve Zuid II
informatie en verkoop

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

Energiezuinig! Op alle woningen worden PV cellen aangebracht.

Nijeveen De Pleinen
www.meppelwoont.nl

DIAVOORSTELLINGEN ‘OUD MEPPEL’ IN OKTOBER 2015
In oktober 2015 verzorgen Wiecher Ponne en Jannes Punt weer de bekende diavoorstellingen voor Stichting
Oud Meppel. Het onderwerp is dit maal 2e Hoofdstraat en Keizersgracht.
Let op: dit jaar op een andere locatie! De voorstellingen vinden nu plaats bij Dansschool Hulzebos (voorheen
Theofilus), Stationsweg 7.
Er zijn drie middag- en drie avondvoorstellingen.
Op 12, 13 en 14 oktober zijn de middagvoorstellingen, aanvang 14.00 uur.
Op 19, 20 en 21 oktober vinden de avondvoorstellingen plaats, aanvang 20.00 uur.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij boekhandel Riemer Barth, Woldstraat 5.
Toegangsprijzen: donateurs € 2,00, niet-donateurs € 4,00.

De autoruitspecialisten van GlasGarage
Meppel staan altijd voor u klaar om u te
helpen bij autoruitschade.
Van ster-reparatie tot de vervanging van
autoruiten. We repareren als het kan en
vervangen als het moet.
Ook regelen we voor u de complete
afhandeling met de verzekeringsmaatschappij, indien de schade is
verzekerd. Is de auto niet verzekerd tegen
autoruitschade, dan kunt u rekenen op
een zeer scherpe prijs.

onderdeel van Van der Linde Meppel

MEPPEL

Blankenstein 290 | 0522-243640
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BV NIJEVEEN START DE BADMINTONCOMPETITIE GOED
Afgelopen zaterdag hebben 6 van de 7 teams competitie gespeeld. Het was de derde competitie wedstrijd
van de in totaal 14 wedstrijden die gespeeld worden. Hierbij een overzicht van de uitslagen van afgelopen
weekend en de stand in de poule tot nu toe.
Wedstrijden van 5 oktober
Leeuwerik Hoeve BV Nijeveen 1
Toyota Van der Linde BV Nijeveen J1
Hypotheek Company BV Nijeveen J2
Faber Adviseurs BV Nijeveen J3
Strijker Brood & Banket BV Nijeveen J4
Bouwknegt Schildersbedrijf BV Nijeveen J5
BV Nijeveen J6

BC Go 6 (Groningen)
BC Drachten J1
VRIJ WEEKEND
BC Raak ‘m J1 (Grou)
BC Go J6 (Groningen)
BC Raak ‘m J3 (Grou)
Staphorst J1

Uitslag
2-6
8-0
6-2
8-0
8-0
2-6

Stand
7
3
4
1
1
1
3

Maar liefst 4 van de 7 teams staan in de tussenstand op de eerste plaats!

HET POPPENTHEATERSEIZOEN START WEER IN DE BIBLIOTHEEK MEPPEL
Traditiegetrouw wordt het poppentheaterseizoen in de Bibliotheek Meppel gestart in of rond de Kinderboekenweek. Dit jaar zal dit zijn op zaterdag 17 oktober met de voorstelling: “Rupsje nooitgenoeg”.
Al enige jaren is het gebruikelijk dat er in de maanden oktober tot en met april iedere derde zaterdag van
de maand een poppentheatervoorstelling wordt gegeven voor peuters en kleuters van 10.00-10.45 uur.
Alle poppentheatervoorstellingen zijn gemaakt n.a.v een prentenboek. De boeken die uitgespeeld worden
zijn: “Rupsje nooitgenoeg”; ”Sinterklaasavontuur” ; “Toontje tovert”; We hebben er een geitje bij”; “Olifantenpret en “100 nachtjes slapen”. De kaartjes (€ 3,50 p.p.) kunt u kopen in de bibliotheek.
Wilt u meer weten?
Het volledige programma is te zien op onze site www.bibliotheekmeppel.nl. Graag tot ziens!

TESTAMENT MAKEN?

altijd scherp!
GOED, INTEGER EN VOORDELIG
GEREGELD BIJ:
T: de Wijk 0522 - 440 473

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

info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.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

HERFSTMARKT IN HET KERSPEL
Op woensdag 28 oktober van 14.30 - 18.30 uur organiseert De Stouwe een herfstmarkt in woonzorgcentrum
Het Kerspel in Nijeveen. Bewoners zijn al enige tijd druk met de voorbereidingen
Iedereen kan op de markt terecht voor o.a. een kop koffie met iets lekkers, voor leuke hebbedingetjes,
zoals honing, zeep, jam sieraden, kaarsen en het rad van fortuin.
Tijdens de markt kunnen bezoekers ook een kijkje nemen in de Buurtkamer. De buurtkamer is een plek in
Het Kerspel voor ouderen die behoefte hebben aan gezelligheid en een zinvolle dagbesteding. De buurtkamer is een initiatief van Icare, Stichting Welzijn Ouderen Nijeveen en De Stouwe.
Bezoekers van de markt kunnen bij de buurtkamer een gratis mini-workshop bloemschikken doen.
De opbrengst van de markt komt ten goede aan het welzijnswerk in Het Kerspel.
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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

OPBRENGST NIERSTICHTING NIJEVEEN
In heel Nederland gingen van 21 tot en met 26 september ruim 80.000 enthousiaste collectanten de buurten
en wijken in voor de Nierstichting. Alleen al in Nijeveen is tijdens de Nationale Collecteweek ruim € 1058,- opgehaald. Met dit geld kan de Nierstichting verder werken aan een toekomst met zo weinig mogelijk
nierziekten en een betere toekomst voor nierpatienten. Namens de Nierstichting wil ik alle collectanten
bedanken voor hun medewerking en hoop ook volgend jaar weer een beroep op ze kan doen om het voor
de nierpatienten allemaal wat dragelijker te maken.
Coördinator Nierstichting Nijeveen,
Jenneke Hulzebosch

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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ALGEMENE
LEDENVERGADERING 2015

NIJEVEEN
Hierbij nodigen wij de leden uit tot
het bijwonen van de Algemene
Ledenvergadering, welke gehouden zal
worden op WOENSDAG 28 OKTOBER 2015 in ons
clubhuis. Aanvang 20.00 uur.

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

SVN’69

Hout zagen, snoeien en snipperen
Stobben frezen
Grondverzetwerkzaamheden
Aanleg en onderhoud van riolering
Oogstwerkzaamheden
Voederwinning
Slootonderhoud
Mestverwerking
Graslandvernieuwing
Uitgraven bouwkavels

AGENDA:
1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Notulen ledenvergadering 2014
4. Jaarverslag secretaris
5. Verslag penningmeester
6. Verslag kascommissie
7. Mededelingen van het bestuur
8. Vaststellen kascommissie
9. Begroting en vaststellen contributie
10. Bestuursverkiezing *
- Peter Millenaar: aftredend – niet herkiesbaar
- Kandidaat: Jaap van der Niet
11. Rondvraag
12. Sluiting

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

* Tegenkandidaten kunnen door tenminste 5 leden worden
voorgedragen, mits zij hiervan voor de vergadering
schriftelijk kennis geven aan de secretaris.

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

Namens het bestuur,
Fijgje Bos, Secretaris SVN’69

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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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
13 okt.
De Molen nr. 19
21 okt.
Bingomiddag Welzijn Ouderen - De Schalle - 13.30 uur
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
28 okt.
Herfstmarkt; org. De Stouwe - Het Kerspel - 14.30-18.30 uur
28 okt.
Algemene Ledenvergadering SVN’69 - Clubhuis - 20.00 uur
31 okt.
SVN’69 1-Willemsoord 1 - 14.30 uur
31 okt.
Knijpkattenroute - start tussen 19.00 en 19.45 uur bij De Schalle
2 nov.
Novemberlezing Stichting Oud Meppel door Marga Kool - Engelenbak Schouwburg Ogterop - 20.00 uur
4 nov.
Klaverjassen en jokeren - Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
4 nov.
Jaarlijkse ledenvergadering Oranjevereniging - De Schalle - 20.00 uur
7 nov.
Bingo - Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
10 nov.
De Molen nr. 21
12 nov.
Themaochtend Welzijn Ouderen; Frank Westerman - De Schalle - 10.00 uur
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
14 nov.
Sinterklaasintocht Meppel
18 nov.	Passage ledenavond, dhr. Jan Huttinga, jachtopziener van het Loo, neemt natuur dia’s mee - De Schalle
- 20.00 uur
19 nov.
Vrouwen van Nu ledenavond, Mevr.Tieks over trainen van drugshonden - De Schalle - 20.00 uur
21 nov.
5e Nijeveense Kennisquiz
21 nov.
Sinterklaasintocht Nijeveen - Molen De Sterrenberg - 14.00 uur
24 nov.
De Molen nr. 22
25 nov.
Sinterklaasspelen Welzijn Ouderen - De Schalle - 15.00-21.00 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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Oranjevereniging Nijeveen
Jaarlijkse ledenvergadering
Woensdag 4 november 2015
Aanvang: 20.00 uur
Dorpshuis ‘De Schalle’

ÉÉN MERK, RUIME KEUS!

Wij nodigen u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering
van de Oranjevereniging.

SHOVELS

Agenda:
1. Opening door voorzitter Bert Lucas
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen
4. Jaarverslag 2015
5. Verslag penningmeester
6. Verslag kascommissie
7. Benoeming kascommissie
8. Bestuursleden aftredend
Rolf Brand (niet herkiesbaar)
Annelie Spijkers (herkiesbaar)
Edwin de Wekker (herkiesbaar)
9. Koningsdag 2016
10. Presentatie feestweek 2016
11. Rondvraag
12. Sluiting

VERREIKERS

Bert Lucas Voorzitter
André van der Vegt Vice-voorzitter
Judith de Boer Secretaresse
Cor Koster Penningmeester

4-WIELBESTURING OF
KNIKBESTURING

De notulen van de ledenvergadering van 2014 zijn
te vinden op www.oranjeverenigingnijeveen.nl
Tot ziens op woensdag 4 november.
Namens het bestuur van Oranjevereniging Nijeveen,
Judith de Boer
Secretaresse Oranjevereniging Nijeveen
secretariaat@oranjeverenigingnijeveen.nl

JCB
DAAR KUN JE MEER MEE!

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

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

Ontwerp en opmaak

Huisstijl drukwerk

Digitaal printen

Gepersonaliseerd drukwerk

XXL printen

Promotioneel drukwerk

Fullcolour drukwerk

Familiedrukwerk

Noteboomstraat 68
7941 XA Meppel
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T 0522 255 449
E drukkerij@kleen.nl

www.kleen.nl
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INTERESSANTE WORKSHOPS SENIORWEB MEPPEL
Elk voor- en najaar organiseert SeniorWeb Meppel een groot aantal cursussen. Dit najaar zijn al weer
bijna 200 cursisten begonnen aan hun cursus. In de Herfstvakantie, van maandag 19 oktober t/m vrijdag
23 oktober, worden vele workshops gehouden in het leercentrum Villa Mobila aan de Schaperstraat 16b in
Meppel. Er kan gekozen worden uit de workshops Etiketten maken en samenvoegen, Smartphones, iPhone,
Fotoalbum met Albelli, Overgaan naar Windows 10 etc.
Alle informatie over de cursussen en workshops is ook te vinden op www.seniorwebmeppel.nl.

DOOMIJN OP SAFARI
Op donderdag 24 sept. verzamelden ongeveer 32 kinderen van
Doomijn zich om deel te nemen aan een foto-safari. Verdeeld
over 4 groepen, gewapend met een portie enthousiasme én een
fotocamera, trokken ze de wijk in om binnen de tijdsperiode van 30
minuten zoveel mogelijk opdrachten uit te voeren. Belangrijk was
om van al deze activiteiten een foto te maken: hét bewijs, dat aan
de opdracht, vermeld op een kaartje, was voldaan. Het viel nog niet
mee om zo snel mogelijk o.a.: alle kleuren van de regenboog, een
rode auto, als groep een beroep uit te beelden, met z’n allen op een
trap, vogelhuisjes vinden, de leukste speeltuin, man en vrouw met
bril, fietsers, het mooiste huis, het oudste huis, enz. enz. te vinden en
vast te leggen op de gevoelige plaat. Na een half uur was iedereen “binnen” en na een check door de jury
kwam er één groep uit de bus, die met 23 geslaagde projecten (opdracht op beeld) als winnaar gehuldigd
kon worden. De andere deelnemers bezetten een mooie 2e plaats met 20 foto’s. Na afloop was er voor
iedereen een smakelijke traktatie; voor de winnaars de felicitaties én in ieder geval een periode van roem,
tot de herkansing: zo’n geslaagde activiteit verdient het om nog eens uit te voeren!

Gegarandeerd
de beste
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

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.

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
bli
n
d
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

Rooie Donders, Dok architecten.

inspecties wordt onze kwaliteit constant onder controle
gehouden! www.af-erkend.nl - 0800-0231412

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

BARELDS

SCHILDERWERKEN
Hier
kan uw naam staan.

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

ACTIE “BAG TOT HE FUTURE” VOOR DE KINDERVLUCHTELINGEN UIT SYRIË
Julia Holterman uit groep 8 van CBS “de Wel” heeft op haar school aandacht gevraagd voor de actie “Bag to the Future” van de Amsterdam Nannies. Een geweldig
initiatief om een glimlach op de gezichten van de kinderen, van de pas aangekomen
bootvluchtelingen, te brengen. Ze een hart onder de riem te steken, en ze te laten
voelen dat er aan hen gedacht wordt.
Op zaterdag 19 september jl. heeft Julia Holterman deze mooi gevulde rugzakjes
ingeleverd op het verzamelpunt in Zwolle van “Bag to the future”.
Daar stonden al tientallen verhuisdozen vol met kleurrijke tasjes, bestemd voor
kinderen die wel wat kleur in hun leven verdienen.
Namens de kinderen en ouders van CBS De Wel konden we de tasjes overhandigen
aan de organisatie, die ze dankbaar in ontvangst nam.  
Julia, enorm bedankt voor deze mooie super snelle actie! Mooi om te zien hoe er prachtige, duidelijk met
aandacht gevulde tasjes werden ingeleverd. En de briefjes en kaartjes die er bij zaten ……heel mooi!!!
Wat een warm welkom van de kinderen vóór de vluchtelingkinderen. Trots op hen!

STICHTING WELZIJN OUDEREN NIJEVEEN
Onze spelletjesdagen vinden plaats in dorpshuis “de Schalle” en dit najaar op donderdag 5 november a.s. om
10.30 uur. We kunnen wel vaststellen dat deze dagen een succes zijn, de deelname wordt alleen maar groter.
We bieden de volgende spellen aan: klaverjassen, jokeren, rummicub, bridgen, de mogelijkheid om ook
andere spellen te doen sluiten we niet uit. Heeft u nog ideeën en zijn er minimaal 4 deelnemers dan is alles
mogelijk. Op deze dag zijn alle Nijeveners van 55+ van harte welkom.
De kosten voor deze dag zijn € 15,00, dit is inclusief koffie met koek, borrel voor het eten, een warme
maaltijd en ‘s middags nog een consumptie. En natuurlijk hebben we aan het eind van de dag nog enkele
kleine prijsjes voor de winnaars.
Voor verdere inlichtingen en opgave voor deze dag kunt u contact opnemen met
J. Alberts, tel: 255214, Henk Hofman, tel. 491886 of Jannie Dorenbos, tel. 491777.
12

DE MOLEN
DIPLOMA ZWEMMEN IN ZWEMBAD “DE DUKER”
Afgelopen zaterdag hebben veel belangstellenden gekeken naar het diploma zwemmen in kerstsfeer in
zwembad “De Duker” te Nijeveen. Het A-diploma is het eerste diploma van het zwemABC. Het begin is
gemaakt om het zwem ABC compleet te maken. De kinderen hebben hun kunsten vertoond aan moeder,
vader, broertje, zusje, opa’s en oma’s. Borstcrawl, rugcrawl, rechtspringen als een potlood, watertrappelen etc.
Alle kinderen konden het diploma in ontvangst nemen en zo trots als een pauw gingen ze met een voldaan
gevoel naar huis.
De leiding was in handen van Linda van Beek, Willemien Nijmeijer-van Veen en dhr. R. v.d. Veen.
Geslaagd voor het A-diploma
zijn: Noortje Wieggers, Jelle de
Wit, Simon Lok, Jurre Mansier,
Mick Brinks, Mika Tuin, Cas
Donker, Lennard de Boer, Bas
Gökemeijer, Rutger de Boer,
Julian Faber, Salmane el Kadouri,
Ansya Beekman, Tiego Hilbers,
Tim Zuidema, Mette v.d. Berg, Els
Bosch, Sofie Gelling, Youri Hessels,
Jonathan Meij, Ingmar Wietsma,
Karlijn Albrecht, Lieke Pit en Nienke
Worst.
Voor meer informatie over de zwemlessen kunt u bellen: 0522-492383 of 0522491934 of kijk op onze website www.
zwembaddeduker.nl.

PLUS

kinderopvang 0-12 jaar

Wij hebben nog plaats voor vrijwilligers M/V
Informatie: Het gaat om vrijwilligers voor de tussenschoolse opvang (TSO).
Inzetbaar tussen 11.30 uur tot 13.00 uur. We hebben een leuk team dat uitbreiding nodig heeft.
Van de vrijwilligers wordt verwacht dat ze de lunch voorbereiden en met de kinderen eten.
Vergoeding: U ontvangt de wettelijk vastgestelde maximum vrijwilligersvergoeding.
Ons overblijfteam bestaat uit ouders en niet-ouders. Dus u kunt ook reageren als u geen kinderen
op De Wel hebt. Uiteraard zijn opa’s en oma’s ook uitgenodigd te reageren.
(u kunt ook op dinsdag of donderdag even komen kijken hoe het gaat bij de TSO)
Meer informatie of wilt u zich aanmelden?
Graag even een mailtje naar: g.bolding@pluskinderopvang.nl
Voor verdere informatie over Kindcentrum “De Wel Plus” kunt u terecht op:
www.cbsdewel.nl of op www.pluskinderopvang.nl

PLUS

kinderopvang 0-12 jaar
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NOVEMBERLEZING STICHTING OUD MEPPEL DOOR MARGA KOOL
De traditionele novemberlezing van Oud Meppel wordt dit jaar verzorgd door Marga Kool, Dijkgraaf van
Waterschap Reest&Wieden.
Marga Kool is een bekende persoon in onze provincie en regio. Bekend als D66 politica waarvoor zij
onder meer gedeputeerde in de provincie Drenthe was. Bekend van haar literaire activiteiten, met veel werk
in het Drents. En in het laatste decennium natuurlijk bekend als Dijkgraaf van Reest &Wieden.
De titel van de inleiding die Marga Kool gaat houden luidt:
Meppel nooit meer overstroomd….? Een waterverhaal.
Hoe was het vroeger met al die overstromingen en welke heeft het Waterschap de laatste
jaren uitgevoerd om ervoor te zorgen dat Meppel nu droge voeten houdt? De waterbergingen die zijn
aangelegd, de aangepaste loop van de diverse waterwegen. En wat zijn nu nog de risico’s voor Meppel
ondanks alle maatregelen.
Ook zal zij iets uitleggen over de veel bekritiseerde fusie tussen de Waterschappen Groot Salland en Reest
&Wieden.
En Marga Kool zou Marga Kool niet zijn als zij ook niet iets van haarzelf zou vertellen. Een selectie uit eigen
werk? Een paar leuke anecdotes? Wie weet.
Zeker is dat het een bijzonder interessante avond zal worden die u niet mag missen.
Wanneer: maandagavond 2 november 2015, aanvang 20.00 uur
Waar: in de Engelenbak van schouwburg Ogterop
Kaarten zijn vanaf 1 oktober 2015 verkrijgbaar bij Boekhandel Riemer Barth, Woldstraat 5 (aan de Wheem)
in Meppel. Donateurs € 3,00, niet-donateurs € 5,00.
(Alleen belangstellenden van buiten Meppel kunnen tot en met vrijdag 30 oktober kaarten telefonisch
bestellen bij J. Klinkers, secretaris van Stichting Oud Meppel 0522-240048 en later afrekenen aan de zaal).

“Ik help
u graag bij
een goed
afscheid.”
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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.
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Yarden Uitvaartzorg Reestdal. Wilt u een overlijden melden?
Bel dan 0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl
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Schoonheidsinstituut
Acne behandelingen
Massages
Zonnestudio

Te Koop

IPL ontharing
Elektrisch ontharen
Gewichtsconsulent
Bijouterie

Aanhangwagen
Bakmaat: 1 x 2 m
Jeannette Bouwknegt
Dorpsstraat 16, Nijeveen ~ 0522 – 49 23 15
www.beau-nette.nl ~ info@beau-nette.nl

06 15 62 41 50

“DORPSVISIE IN ONTWIKKELING”
Op 28 september 2015 kwamen de werkgroepen bij elkaar, samen met het bestuur van de Dorpsvereniging
en de extern adviseur Jan Willem Wolff. In een prettige en open bijeenkomst werd de tussenstand in de
ontwikkeling van de Dorpsvisie besproken. Het plan is om aan het einde van het jaar een rapportage te
presenteren en hoe en wat komt vanavond aan de orde.
Op de website van de Dorpsvereniging (www.dorpsverenigingnijeveen.nl) zijn meer details over de verschillende werkgroepen te vinden, maar een paar ontwikkelingen uit de bijeenkomst van 28 september vallen op.
Wonen
Een onderzoek naar de woonwensen van ouderen gaat binnenkort van start in samenwerking met de
groep Zorg. Er komt een enquête en er zijn heel veel voorbeelden van woononderzoeken en maatregelen
van elders.
Energie
Op weg naar het doel (visie) “Nijeveen energieneutraal (opwekking energie en verbruik energie in balans)
in 2025” in samenwerking met Natuur- en Milieufederatie Drenthe.
Een van de stappen is het maken, op vrijwillige basis, van een energiescan van een doorsnede van allerlei
typen woningen / gebouwen. De werkgroep energie werkt dit nu verder uit.
Sport
Uitgangspunt is dat we een sportdorp willen blijven. Het wordt moeilijker om jonge vrijwilligers te krijgen
en ook de financiële basis wordt smaller. Krachtenbundeling waar dat kan is een goede optie.
De sportverenigingen in Nijeveen zijn met elkaar in gesprek voor mogelijke quick-wins, maar kijken ook
naar intensievere samenwerking op de lange termijn.
Zorg
De visie van de werkgroep is: voor alle Nijeveners is er plek in Nijeveen, m.a.w. zo lang mogelijk thuis wonen
en als dat niet (meer) kan, dan op een andere manier in Nijeveen.
In dit omvangrijke thema kennen we de deelonderwerpen: zorgcoöperatie, zorghotel, wonen en centrale
diensten, bijvoorbeeld een centraal informatiepunt. Belangrijk is de verbinding tussen vrijwilligers en
zorgprofessionals.
De werkgroep onderzoekt de mogelijkheden voor het behouden van de zwaardere zorg in Nijeveen. Voor de
lange termijn wordt gekeken naar slimme dingen zoals combinaties van functies in de zorg, een slaapwacht,
respijtzorg of een 24-uurs zorg. Van de inzet van nieuwe technologieën in de zorg wordt veel verwacht.
Vervolg
De werkgroepen gaan door met hun werk en eind november wordt opnieuw de balans opgemaakt. Dan
bepalen we welke ideeën voldoende concreet zijn om te kunnen worden omgezet naar daden en wat nog
even in de koelkast moet blijven.
Dat leggen we vast in een document als een stand van zaken.
Daarmee is het nog niet af, de Dorpsvisie is een dynamisch proces dat ook in de periode daarna zal worden
gevolgd en zal moeten worden geactualiseerd.
Er lopen nu al veel zaken en tegen die tijd vast nog meer. Wie dan welke rol pakt en hoe de Dorpsvereniging
daarin past zal dan duidelijk moeten worden.
Namens de Dorpsvereniging Nijeveen
Christo Kok
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NATIONAAL MS FONDS ZOEKT COLLECTANTEN
Het Nationaal MS Fonds zoekt collectanten voor de jaarlijkse collecteweek van 23-28 november.
Tienduizenden collectanten trotseren het novemberweer met de instelling: Een beetje kou gaat wel weer
over, MS niet! MS is een grillige ziekte maar vooral ook een beetje rare ziekte, want waarom raakt de ene
persoon met MS in korte tijd snel geïnvalideerd en een ander met MS kan nog jarenlang goed functioneren?
De enige gemeenschappelijke factor hierbij is angst. Mensen die aan MS lijden zijn altijd bang. Bang voor
wat de ziekte kan aanrichten. Daarom heeft het Nationaal MS Fonds een tweetal kernwoorden bij alle
activiteiten en onderzoeken: genezing en verbetering!
Genezing omdat we zo graag willen dat we een MS vrije wereld gaan krijgen.
En wat je nu nog niet kunt genezen, kan je wellicht wel verbeteren zodat de kans op uiteindelijke genezing vergroot wordt.
Het Nationaal MS Fonds blijft zich inzetten op het ontwikkelen van nieuwe behandelprogramma´s waarbij
het vertragen van invaliditeit het belangrijkste uitgangspunt is.
Want waarom zouden wij stilstaan en afwachten als we nu al iets kunnen doen?
Wil jij je inzetten voor mensen met Multiple Sclerose?
Meld je aan als collectant via 010-591 98 39, www.nationaalmsfonds.nl

KANGOEROE/KLEUTERGYM INSTUIF IN DE HERFSTVAKANTIE
DOS’46 is DE KORFBALVERENIGING in Nijeveen waar van alles te doen is en waar jongens en meisjes SAMEN
sporten. Het eerste team speelt al jaren op hoog niveau en is KAMPIOEN VAN NEDERLAND EN EUROPA
geweest. Verder zijn diverse jeugdteams op verschillende niveaus bezig met korfbal. Daarnaast worden
er voor de jeugd van DOS’46 leuke dingen georganiseerd, zoals een speur/spooktocht, spelletjesmiddag,
viering Sinterklaas, etc. én ….. :
Als je 9 jaar bent mag je mee met de kampweek van DOS’46 die al meer dan 40 JAAR gehouden wordt.
Ben je tussen 3 en 7 jaar en lijkt het je wat om een keer kennis te maken met een leuke sport voor jongens en meisjes?
Doe dan mee met de kangoeroe/kleutergym-instuif op vrijdag 23 oktober om 13.45 uur (tot
14.30 uur) in sporthal “De Eendracht”.
We gaan dan leuke (korfbal) spelletjes doen en laten jullie zien wat je bij de Kangoeroes leert (kinderen
van 4 t/m 6 jaar) Ook kunnen jullie meedoen met de kleutergym: voor peuters vanaf 3 jaar.
Heb je er zin in, neem dan sportkleren en sportschoenen mee en doe mee!
Vriendjes en vriendinnetjes zijn natuurlijk ook van harte welkom.
Je kunt je tot vrijdag 16 oktober a.s. opgeven via dit mailadres: mariekeklaver@live.nl
met vermelding van: opgave instuif - naam - adres - leeftijd.

STICHTING WELZIJN OUDEREN
E-Bike dag 23 SEPTEMBER
We kunnen als welzijn ouderen Nijeveen terugzien op een geslaagde E-Bike dag.
Mw. Aleida Muis van EDUBIKE gaf een heldere voorlichting betreffende het gebruik en eventuele aankoop
van een E-bike. Ook enkele verkeersregels ontbraken niet. Na de theorie werd er overgegaan naar de
praktijk, hierbij werden tips gegeven en oefeningen gedaan om je balans en reactievermogen te testen. Er
werd gefietst op een klein parcours en fietshandel Grada had enkele fietsen mee genomen om te testen.
Ook werd er advies gegeven over de afstelling van de fiets.
Na de diverse voorlichtingen te hebben gevolgd konden de 27 deelnemers weer wat wijzer huiswaarts keren.

INZAMELING KLEINE ELEKTRISCHE APPARATEN OP CBS DE WEL
Vanaf 1 oktober zijn wij op cbs De Wel gestart met een inzamelingsactie voor kleine elektrische apparaten.
Wij doen dit om het gevoel van “duurzaam met onze grondstoffen omgaan” bij de kinderen te stimuleren. We kunnen als school ook een leuk cadeautje krijgen als wij voldoende apparaten inzamelen. Heeft u
thuis kleine elektrische apparaten? Dan kunt u ze inleveren op De Wel! Van belang is wel dat de apparaten
“leeg” zijn. Dat wil zeggen: Er zitten geen vloeistoffen meer in, de batterijen zijn er uit, de stofzak of het
koffiefilter is verwijderd. Vorig schooljaar heeft De Wel meegedaan aan de wedstrijd ‘meest duurzame
school van Drenthe’ en verdiende daarmee een plek in de top drie. Ook dit jaar willen ons weer inzetten
om te werken aan een duurzame school. Vrijdag 9 oktober was de dag van de duurzaamheid en natuurlijk besteedden we daar ook aandacht aan op school. Op deze dag liet heel Nederland met duizenden
activiteiten zien hoe de wereld schoner, mooier en eerlijker kan. Als voorbereiding op deze dag zijn de
kinderen van groep 8 begin oktober op excursie geweest naar het Econexis huis in Zwolle; een duurzame
woning van Enexis. Speciaal voor de Dag van de Duurzaamheid hebben prinses Laurentien en Jan Terlouw
het boek ‘Kapsones’ geschreven. Op 9 oktober werd dit boek officieel gelanceerd en ook op De Wel in de
bovenbouw voorgelezen.
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GAS - WATER - ELEKTRA - ZINKWERKEN VERWARMING
ZONNEPANELEN - BEVEILIGING SYSTEMEN
ZONNESTROOMBOILERS
GECERTIFICEERD
INSTALLATEUR

Wilhelminastraat 8 | 7948 AR | Nijeveen | tel: 0522 850 254
mob. 06-51646493 | www.faberit.nl | henri@faberit.nl

Autobedrijf

MAtter Meppel

Facials
Manicure
Pedicure

Renault en Dacia dealer

Massage

voor Meppel e.o.

Visagie
Waxen

Blankenstein 500
7943 PA Meppel

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

tel. 0522-240001

tel. 0522-253292

www.MatteRMeppel.nl
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Marktslager

RIJKEBOER
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.

Uit onze grill
Spare ribs

Honing ketjap sweet of spici

Verse worst

450 gram

498

elke 2e halve prijs

Combi topper

4 saucijzen en
500 gr hoh gehakt

Klussenbedrijf

598

Varkensfiletschnitzel

"Klusjes & Zo"

Naturel of zigeuner

Voor al uw praktische klussen in en om het huis

Boeren procureur
3 smaken

Gert Strijker, Van Veenlaan 21, 7948 AB Nijeveen
Tel: 0522-492099 of 06-51384374

Duitse biefstuk
gekruid

4 stuks

598

500 gram

398

100 gram

119

HET VOORLEESSEIZOEN IS GESTART IN DE BIBLIOTHEEK MEPPEL
Traditiegetrouw is het voorleesseizoen in de Bibliotheek Meppel op 3 oktober jl. gestart in de Kinderboekenweek. Al enige jaren is het gebruikelijk dat er in de maanden oktober tot en met april iedere eerste
zaterdag van de maand wordt voorgelezen voor peuters en kleuters van 11.15-12.00 uur.
De boeken die voorgelezen worden zijn: “Een gat in mijn emmer”; ”Kleine ezel en jarige Jakkie”; “Klaasje
Sinterklaasje”; We hebben er een geitje bij”; “Kikker is kikker“; “100 x Annie” en “Dierenkleintjes”.
Deelname is gratis. Toegang ook voor niet leden.
Wilt u meer weten?
Het volledige programma is te zien op onze site www.bibliotheekmeppel.nl. Graag tot ziens!

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

DE MOLEN
SPONSORAVOND PRESENTATIE SELECTIE SVN ‘69 / AGRIFAC 25 SEPTEMBER 2015
Vrijdag 25 september, het loopt tegen 19.00 uur.
Langzaam druppelen er wat fietsers binnen op het
sportpark Tussenboerslanden bij de SVN kantine. De
laatste wetenswaardigheden worden uitgewisseld
tussen de steeds groter wordende groep wachtenden. Er heerst een sfeer van vroeger, de spanning van
wat er gaat komen tijdens het schoolreisje, gaan we
naar de Apenheul of mogen we klimmen in Julianatoren? Alleen deze groep mensen gaan niet meer
naar school, maar de factor hun allen bindt is het
ondernemerschap en SVN’69. En vanuit deze invalshoek zijn ze vanavond naar hun club gekomen, het
rood-witte leger dat Nijeveen vertegenwoordigd in
de voetbalcompetitie. En dit leger zou niet ten strijde
kunnen trekken als er geen mensen zijn die het zelfde
gekleurde hart hebben en hieraan een financieel steentje bijdragen. Geen grote dikke auto’s die aan komen
rijden, maar onze middenstand die de Batavus of hun Gazelle tegen het hek parkeren en gezellig keuvelend
in de Ten Heuvel Tours bussen stappen. Dit kenmerkt ook de club, familiair en gelijkwaardigheid, de “doe
maar gewoon dan doe je gek genoeg mentaliteit”. Iedereen is welkom en iedere bijdrage, financieel of op
welke andere wijze, is even belangrijk. De sponsorfamilie is vanavond dan ook weer zo goed al s compleet.
Het is tijd om al deze mensen in het zonnetje te zetten en onze dank te tonen voor hun onaflatende steun
waardoor er zoveel mensen in ons Nijeveen van het voetbalspelletje kunnen blijven genieten.
Om 19.30 uur (het blijven natuurlijk ondernemers dus er komt altijd een Drents kwartiertje bij :-)) komt
er rook uit de uitlaat, het teken dat de reis gestart wordt. Deze keer blijven we dicht bij huis, letterlijk en
figuurlijk. De bestemming is Steenwijk, te weten het prachtige bedrijf Agrifac, waar onze eigen voorzitter
Peter Millenaar de scepter zwaait. We worden daar ontvangen in een prachtige ambiance met een lekker
bakkie koffie van Catering Bedrijf Busscher en een heerlijke traktatie van bakker Strijker. Ook allen sponsor
van onze club.
Doel van deze avond is om de sponsoren een platform te geven waar ze elkaar kunnen ontmoeten maar
ook aan de sponsorcommissie ideeën kunnen aandragen waarvoor ze hun bijdrage graag gebruikt zien
worden. Met andere woorden, onder het genot van een drankje lekker met elkaar kunnen brainstormen
en ouwehoeren, niet perse in die volgorde :-).
Voor het zover is, krijgen we eerst de selectie van het eerste elftal voorgesteld door leider Harry Knol, die
dit op een interessante en humoristische wijze voor elkaar krijgt, zoals we ook van hem gewend zijn. Aansluitend een paneldiscussie onder leiding van journalist Menno Mollema tussen trainer Ton Beumer, eerste
elftal speler Anton Bijker, sponsorcommissielid Andre Sok en sponsor Alexander Kisjes over het belang van
sponsoring en de daarbij behorende verwachtingen en uitdagingen. Deze zijn er en zullen er ook altijd
blijven is de conclusie, maar samen komen we heel ver.
Ook Peter Millenaar nam het woord om trots over zijn bedrijf te vertellen, een kijkje in de keuken van een
internationaal opererende multinational. Dit was zijn thuis, hier wist ie meer van dan van voetbal merkte
hij lachend op. Deze trots was ook te zien bij een aantal van zijn medewerkers die op vrijdagavond rond
de klok van 22 uur zich hadden gemeld om ons in groepjes rond te leiden door de hallen waar de grote
machines worden geassembleerd om uiteindelijk van Australië tot Amerika te worden verscheept, mening
mannenhart ging sneller kloppen bij het zien van deze imposante bakbeesten! Dit alles gebeurt vanuit
het toch relatief kleine Steenwijk, in één woord indrukwekkend.
Natuurlijk moesten we dit even laten bezinken en hoe kan dat beter dan met een hapje en een drankje.
Het moment van de avond is aangebroken waar veel belangrijke informatie op een onbelangrijke manier
verteld wordt, het borreluurtje. Want ook daar doen we onze sponsoren en de organisatie inclusief een
groot plezier mee. En weer zien we waar een klein cluppie groot in is, het gevoel van eenheid, saamhorigheid en bovenal gezelligheid! Al met al kunnen we terug kijken op een zeer geslaagde avond, die zeker
een vervolg gaat krijgen.
Nu kan ik me voorstellen dat u er de volgende keer ook bij wilt zijn! Schroom niet en meld je aan bij SVN
‘69, wees welkom in onze familie!!
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WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN

www.kolderveen.nl

Niet bekend bij de redactie

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, SOCIAAL WERK    www.welzijnmw.nl
Inloop op dinsdagmiddag tussen 16.00-17.00 uur in De Schalle, kantoor beheer.
Paul van Os: telefoon 06-20729418, e-mail p.v.os@welzijnmw.nl, b.g.g. 085-2731444.
WELZIJN MENSENWERK, MAATSCHAPPELIJK WERK
Telefonisch spreekuur (085-2731444): elke maandag en woensdagmorgen tussen 9.00-10.00 uur.  
OPENINGSTIJDEN 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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