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36e jaargang nr. 21, 10 november 2015

De volgende Molen verschijnt op 24 november 2015.

Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk 

dinsdag 17 november e-mailen naar: 

demolen@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

Noteboomstraat 68              7941 XA Meppel              telefoon 0522 255 449              www.kleen.nl

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

05 22 49 20 19
06 50 20 40 08

Energieweg 13
7948 NT  Nijeveen

Als u kiest voor vakmanschap!

Lute Bijker Bouw

lutebijkerbouw@live.nl

HOGE OPKOMST TIJDENS DE EERSTE 
KNIJPKATTENROUTE IN NIJEVEEN

Zou de organisatie van de Knijpkattenroute al tevre-
den zijn met 50 wandelaars tijdens de Knijpkatten-
route, overtrof de opkomst van dik 170 wandelaars 
alle verwachtingen!
De Dorpsvereniging en de Activiteiten Commissie van 
Dorpshuis De Schalle in Nijeveen hadden de handen 
ineen geslagen voor de organisatie van de Knijpkat-
tenroute. Een route die door Nijeveen ging met op 
zeven punten een activiteit als toneel, muziek en 
verhalenvertellers. Wandelaars konden bij het Dorpshuis een knijpkat halen samen met de route. Een bonte 
verzameling aan lichtjes ging door het dorp heen. Op de adressen van een activiteit, werden de wandelaars 
verwelkomd met sfeervolle waxinelichtjes. Strak getimed werden de activiteiten gestart. Door de grote 
opkomst was er zo nu en dan een wachtrij, maar daar werd niet over gemopperd. De sfeer was zeer gemoe-
delijk en de reacties waren lovend. Een zeer geslaagde avond voor jong en oud! Voor herhaling vatbaar.

Piet Soerplein 5 | Havelte | zmode.nl

vrijdag 13 & zaterdag 14 november

25% korting
  op alle kleding van het merk 

  

  

sportieve mode voor mannen en vrouwen!

Mcgregor | Gaastra | HV Polo | Henri Lloyd
Key west | Para-Mi Alberto | Haupt | Soccx

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken 
voor het meeleven na het overlijden van 
mijn moeder

Margje Altberts-Zantinge

Uw aanwezigheid en de vele kaarten 
hebben mij veel kracht en warmte gegeven.

Alie
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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 09-10-15   12:56

BIJEENKOMST GRUNNEGER CLUB

Op zaterdag 14 november houdt de Grunneger Club “Aigen-Haimers” hun bijeenkomst in de Schalle, Burg. 
Haitsmalaan 28 in Nijeveen. De avond zal worden ingevuld door de heer Jan Mensink, directeur van de 
Maatschappij van Weldadigheid in Frederiksoord.  
De Maatschappij werd opgericht met als doel de armoede in Nederland te bestrijden. Arme paupers werd 
een zelfstandig bestaan geboden zonder armoede. Bij de Maatschappij kregen ze huisvesting, arbeid, zorg 
en scholing. De lezing gebeurt aan de hand van videobeelden. Zonder meer een interessante en leerzame 
lezing over ‘n belangrijk gebied in onze directe omgeving. 
Aanvang 20.00 uur. Ook niet-leden zijn van harte welkom, entree € 7,50 incl. koffie/thee.
Voor nadere informatie 0522-254360.

KERSTCONCERT T.O.G. NIJEVEEN OP VRIJDAG 11 DECEMBER

Op vrijdag 11 december geeft T.O.G. weer haar traditionele kerstconcert, in de Gereformeerde kerk aan de 
Dorpsstraat 7 te Nijeveen. Aanvang 20.00 uur.
Onze dirigent Bert Gelderman uit Zalk heeft met ons weer veel nieuwe Engels-, en Nederlandstalige kerst-
liederen ingestudeerd.
Dit jaar verleent  Christelijk Mannenkoor Meppel, o.l.v. dirigent Johan L. Rodenhuis, haar medewerking aan 
dit concert. Wij worden muzikaal ondersteund door Wim Kanis, en Ruth Pos op orgel en piano.
GEEN TOEGANGSKAARTEN
Dit jaar zullen wij geen kaartverkoop houden, maar aan het eind van het kerstconcert een schaalcollecte 
houden.
Het belooft weer een bijzonder concert te worden, met prachtige, herkenbare melodielijnen en veel Ne-
derlands  gezongen liederen. T.O.G. nodigt u dan ook van harte uit om op deze sfeervolle  avond aanwezig 
te zijn.
Kijk voor meer info op www.tognijeveen.nl.
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SINTERKLAASSPELEN
Voor iedereen, GROOT en KLEIN organiseert
Stichting Welzijn Ouderen Nijeveen op 

woensdag 25 november 

een gezellige inloop in de Schalle met ouderwetse 
Sinterklaasspelen.

We gaan schieten en sjoelen en ook voor de kleinsten is er een 
verrassing.

En natuurlijk hebben we net als vroeger bij iedere ronde een prijs 
van de warme bakker.

Lijkt het U leuk, kom dan eens binnenlopen.

Wij zijn er vanaf 15.00 uur en blijven tot 21.00 uur.
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Wie versiert de mooiste 
kerstboom van 2015!
Hallo allemaal!

Vorig jaar was het prachtig versierd in het dorp! Dit jaar wordt het vast nog veel mooier, 
want wie wil er nu niet zo’n prachtige statafel van de Handelsvereniging winnen? 

Er zijn DRIE STATAFELS te WINNEN  
aangevuld met mooie  feestpakketten.  

De ideeën en uitvoering alleen al brengt veel gezelligheid en saamhorigheid in het dorp. 
En dan al die mooie licht puntjes in de donkere maand aan het einde van het jaar,  
daar wordt iedereen warm en blij van.

TOT 30 NOVEMBER kan je je aanmelden! 
Stuur je mail naar info@handelsverenigingnijeveen.nl 

ZATERDAG 5 DECEMBER worden de bomen uitgedeeld.

Op WOENSDAG 23 DECEMBER om 19.00 uur  
is de  FEESTELIJKE PRIJSUITREIKING  
in Dorpshuis de Schalle. 

KIEKIESDAG HISTORISCHE VERENIGING NIJEVEEN - GROOT SUCCES
Zoals al meerdere malen in dit blad is genoemd, bestaat de Historische Vereniging Nijeveen dit jaar 20 jaar. 
Ter gelegenheid daarvan besloot het bestuur een Kiekiesdag te organiseren op 3 oktober jl. Bovendien 
was dit een prachtige gelegenheid het nieuwe kantoor in dorpshuis “De Schalle”, al in gebruik vanaf 15 
juni, officieel te openen.
De officiële opening vond plaats om 12.30 u door wethouder Henk ten Hulscher. Hij benadrukte het belang 
van historische verenigingen. De strekking van zijn woorden kwam neer op het motto, dat mensen van 
een dorp of stad, die  zich bezig houden met de toekomst, dit minder goed zullen kunnen doen  zonder 
kennis van het verleden. Daarna onthulde hij het nieuwe logo, waarmee het nieuwe onderkomen van de 
HVN officieel was geopend.
Vervolgens konden de belangstellenden de verschillende zalen bezoeken. Voordat men de grote zaal 
binnen ging, kon de uitgebreide tentoonstelling van oude gebruiksvoorwerpen en gereedschappen van 
Jan Vink worden bewonderd. De 8 fotothema’s werden uitgebreid door de ca. 350 bezoekers bekeken en 
zorgden meermalen voor uitgebreide verhalen onderling.  De films uit 1951 en 1965 werden druk bezocht. 
De fotoboeken in het midden van de grote zaal en de continue draaiende film over het dorp waren voor 
velen een goede gelegenheid om er even rustig bij te gaan zitten. De  belangstelling voor genealogie was 
zeer gering. De knipselboeken in het kantoor kregen daarentegen meer belangstelling. Daarnaast mocht 
een aantal nieuwe leden aan de ledenlijst worden toegevoegd.  
Al met al een fantastische dag waarop de commissie en de vele vrijwilligers met voldoening op terug kun-
nen zien. Terecht ook dat de “Taart van de Week” aan het bestuur van de HVN voor de organisatie van 
dit gebeuren werd uitgereikt. Ook hulde aan het bestuur en beheerster van “De Schalle” die door hun 
medewerking  de organisatie van de Kiekiesdag op deze schaal mogelijk maakte.

PEPERNOTENACTIE DOS’46
Op donderdag 19 november a.s. houdt DOS’46 de jaarlijkse pepernotenactie. Vanaf 18.30 uur zullen jeugd-
leden van DOS’46 langs de Nijeveense deuren gaan met overheerlijke pepernoten van Bakkerij Strijker. De 
opbrengst van deze actie zal geheel ten goede komen aan de jeugdafdeling van de Nijeveense korfbalclub. 
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Ook voor volledige voetverzorging bij u thuis!

Tel. 06 543 720 73

Medisch pedicure

Marktstraat 4a
7941 KR  Meppel

Tel. 06-16 932 635
www.birukai.nl

Jeannet Botter

DE MOLEN

KOM EN BELEEF HAVELTE BUITENGEWOON!

Het eerste kerstrondje in de prachtige Parel van Drenthe, Havelte, vindt 21 en 22 november plaats, beide 
dagen van 11.00-17.00 uur. 
13 veelzijdige ondernemers bijten dit weekend het spits van de kerstperiode af. Kom inspiratie opdoen 
voor de komende, gezellige feestmaand, door te kijken, voelen, proeven en kopen....
Vanwege de grote diversiteit die de deelnemers laten zien is het zeer de moeite waard dit rondje te maken, 
geniet tussen de verschillende locaties door ook van de mooie, landelijke omgeving. Op Facebookpagina 
kunt u meedingen naar een supermooie prijs!
Verdere informatie over de deelnemers kunt u vinden op www.haveltebuitengewoon.nl of Facebook pagina 
Havelte Buitengewoon.
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Energiezuinig! Op alle woningen worden PV cellen aangebracht. www.meppelwoont.nl

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

Nijeveen De Pleinen

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

informatie en verkoop

ontwikkeling

Nijeveen
Danninge Erve Zuid II

De Pleinen

 DE MOLEN

Wij zorgen dat uw Toyota een echte Toyota blijft

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.

APK écht voor een vaste lage prijs

Van der Linde Meppel 
Meppel, Blankenstein 290, 0522-491258

BOEKEN EN VOORAL OOK  PLATEN VOOR  BARBARA

Stichting Barbara in Nijeveen zamelt het hele jaar door boeken, platen, cd’s en dvd’s in voor haar boe-
ken- en platenmarkt op de derde zaterdag van april (in 2016 is dat op 16 april) bij de Ned. Herv. Kerk te 
Nijeveen. Op dit moment is vooral de inbreng van platen wat aan de lage kant. Uw boeken blijven na-
tuurlijk van harte welkom, maar wij willen u vragen ook vooral veel platen te brengen. 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 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!
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Uw notaris in de regio. Waarvan akte...!

T: de Wijk 0522 - 440 473       info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

Wij komen graag tegemoet aan de wensen van onze klanten!
Als blijkt dat hier behoefte aan is, dan verruimen wij permanent 

onze openingstijden.

MEER TIJD VOOR UW NOTARIËLE ZAKEN?

Meten is weten. Dat geldt ook voor úw notaris in de regio. Wij willen graag weten of er
ook behoefte aan is, dat u buiten onze reguliere openingstijden bij ons op kantoor terecht 
kunt. Daarom reserveren wij op een aantal dinsdagavonden en zaterdagen extra tijd voor 
u, zodat u (op afspraak) buiten de reguliere kantooruren bij ons terecht kunt.

BEST OF FAMILY

Uiteraard spelen we ook in 2016 weer het rode draadspel #Nijev1verenigt. Steeds meer dorpsbewoners 
draaien de laatste jaren warm om zich te mengen in dit spelelement. Tijdens de feestweek van 2016 gaan 
Nijeveense families de strijd met elkaar aan!

Wat kunnen jullie verwachten:
• Zaterdagochtend: Best of family presentation (Familiegerichte presentatie, te denken valt aan een 

beroep, geschiedenis, sport, naam, enzovoort. In ieder geval iets wat met de familie te maken heeft.)
• Zaterdagmiddag: Best of family games (spellen in de huishoudelijke sfeer)
• Zaterdagavond: Family got talent! (Gelijk aan het TV concept Holland got talent.)
• Zondagmiddag: Dancing family. Danswedstrijd waarbij een keuze gemaakt mag worden uit verschil-

lende dansstijlen. Het dansen is toegankelijk voor een ieder. Voorafgaand oefenen is voor de strijdlust 
natuurlijk goed, maar niet beslist noodzakelijk.

• Maandagavond: Best of family sports

Na afloop van de sportactiviteit vindt de prijsuitreiking plaats. 

Leeftijd is geen belemmering: 8 tot 88 jaar.
We zijn op zoek naar familyteams van minimaal 4 personen.

De prijzenschaal:  1e prijs € 300,-     2e prijs € 200,-     3e prijs € 100,- 

In Nijeveen hebben we veel grote sportieve creatieve leuke speciale gezellige feestende families. De eerste op-
gaves zijn inmiddels al binnen. Wacht dus niet te lang, er zit een maximum aan het aantal deel te nemen teams. 
Opgeven kan via het mailadres: nijev1verenigt@oranjeverenigingnijeveen.nl.

Nijeveners, gaan we de uitdaging aan?
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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

Wij ontzorgen u van het begint tot het eind 
met het aanschaffen van kwalitatief hoog- 
waardige zonnepanelen. 

Persoonlijk contact staat bij ons op nummer 1. 

Onze offerte is specifiek op uw situatie  
geschreven; zonder onvoorziene kosten.

Wij zijn volledig op de hoogte van de ins en 
outs van de subsidieregelingen vanuit de  
gemeente en provincie.

Dichtbij, betrouwbaar en goede service zijn  
onze kernwaarden.

Zonnepanelen uit Nijeveen
Sun-Synergie, uw buurman met kennis van zaken 

Tied veur ‘n bakkie? Maak vrijblijvend een afspraak
www.sun-synergie.nl / 0522-760033 / Dorpsstraat 79, Nijeveen

Sun-Synergie
duurzame energie voor iedereen

Sun-Synergie.nl
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Agenda
10 nov. De Molen nr. 21
tot 30 nov. Aanmelden kerstboom versieren
11 nov. St. Maarten optocht - vertrek Gaarlandtschool - 18.30 uur
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. Sinterklaasintocht Meppel
14 nov. SVN’69 1-Tonego 1 - 14.30 uur
14 nov. Bijeenkomst Grunneger Club - De Schalle - 20.00 uur
15 nov. Muzikale jeugddienst - Geref. kerk
18 nov. Netwerkbijeenkomst Kindermishandeling - Het Palet Meppel - 15.00 uur
18 nov.  Passage ledenavond, dhr. Jan Huttinga, jachtopziener van het Loo, neemt natuur dia’s mee - De Schalle 

- 20.00 uur
18 nov. Klaverjassen en jokeren - Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
19-23 nov. Open Huis Israël Producten Centrum - Veurdele 96 Nijeveen. tel. 261536 - 9.00-15.00 uur
19 nov. Vrouwen van Nu ledenavond, Mevr.Tieks over trainen van drugshonden - De Schalle - 20.00 uur
21 nov. 5e Nijeveense Kennisquiz - De Schalle - 20.00 uur
21 nov. Sinterklaasintocht Nijeveen - Molen De Sterrenberg - 14.00 uur
21-22 nov. Kerstrondje Havelte - 11.00-17.00 uur
24 nov. De Molen nr. 22
25 nov. Sinterklaasspelen; org. Welzijn Ouderen - De Schalle - 15.00-21.00 uur
28 nov. Popkoor Afslag Nijeveen: Mission Possible - De Schalle - aanvang 20.00 uur
28 nov. Bingo - Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
  2 dec. Klaverjassen en jokeren - Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
  5 dec. SVN’69 1-Elim 1 - 14.30 uur
11 dec. Kerstconcert T.O.G. - Geref. kerk, Dorpsstraat - 20.00 uur
16 dec. Passage kerstviering, broodmaaltijd en zanggroep Stil uit Vollenhove - De Schalle - 19.00 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

Voor al uw (ver)bouwklussen 
binnens- en buitenshuis

                    
Timmerwerk | Tegelwerk | Stucwerk 

Bel voor een vrijblijvende offerte

                              
Herwin Hopman    

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

www.klussenbedrijf-hwhopman.nl

         Klussenbedrijf  

     H.W. Hopman 
 

 

 
          Voor al uw (ver) bouwklussen binnen en buitens huis 

                    Timmerwerk – Tegelwerk – Stucwerk  
                                      Bel voor een vrijblijvende offerte 

                               

                             Herwin Hopman    Nijeveensebovenboer  4 

                             7948 LG   Nijeveen       tel  06 – 2158 1981 

 

 

DE MOLEN

Uw specialist in houtbewerkingen

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

www.joshulstimmerwerken.nl

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.

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.
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Nijverheidsweg 15   7948 NE Nijeveen   Tel. 0522-490094   Postbus 126   7940 AC Meppel   www.faberadviseurs.nl

Lekker op wintersport!

Vooral bij een (ernstige) ziekte of een ongeval 
is goede hulp van groot belang. Medische 
voorzieningen kunnen in het buitenland behoorlijk 
duur zijn. Stel je voor dat je je been breekt bovenaan 
een slecht bereikbare berghelling. Dan kan een 
helikoptervlucht noodzakelijk zijn.
Je zorgverzekering vergoedt meestal medisch 
noodzakelijke kosten in het buitenland (Europa), maar 
wel tot een bepaalde hoogte, namelijk het tarief dat 
in Nederland gebruikelijk is voor medische kosten. 
De kosten boven het Nederlandse tarief worden 

gedekt door een reisverzekering. Het vroegtijdig 
afbreken van een reis door een ongeval of ziekte valt 
ook niet onder je ziektekostenverzekering, maar wel 
onder de reisverzekering.
Natuurlijk biedt de reisverzekering ook dekking in 
geval van diefstal of beschadiging van uw bagage, 
en kunt u bijvoorbeeld vervangend vervoer en 
annuleringsdekking meeverzekeren.

Toch maar even contact met ons opnemen dus! 
En alvast een fijne vakantie gewenst!

Heerlijk, er in de wintermaanden even tussenuit om te gaan skiën of snowboarden. 
Een reisverzekering? Met een zorgverzekering ben ik toch voldoende verzekerd?

ZELFSTANDIG THUIS WONEN

Bij alle veranderingen in de zorg staat het samen deelnemen aan de samenleving voorop. Dit maakt dat er 
meer gesproken wordt over zelfredzaamheid en de eigen kracht van u als inwoner en uw omgeving. Een 
goede samenwerking tussen inwoners en professionals op het gebied van zorg en welzijn draagt daar aan 
bij en komt ten goede aan de gezondheid en het welbevinden van alle wijkbewoners.
Twee  van deze professionals zijn de wijkverpleegkundigen Melissa Bult en Gerda Fijn , die  gericht op zorg, 
sinds dit jaar actief zijn in wijken in Meppel. Zij hebben de mogelijkheid om los van de indicatie, vanuit 
hun onafhankelijkheid, brede kijk en kennis van zowel zorg, wonen als welzijn, een klantsituatie, in kaart 
te brengen. Waar nodig werken zij aan het verbinden van partijen in de wijk of helpen met een verwijzing 
naar een zorg- of welzijnsorganisatie die het beste bij de persoonlijke situatie van iemand past. Door tijdig 
contact te hebben met inwoners en te praten over mogelijkheden van eigen kracht, ondersteuning of hulp 
kunnen de wijkverpleegkundigen gericht kijken naar mogelijke oplossingen. Daarnaast maken de wijk-
verpleegkundigen het, door beter in te spelen op de persoonlijke situatie en te kijken naar wat inwoners 
zelf nog kunnen doen, mogelijk voor inwoners om over hun eigen leven te blijven beslissen en zelfstandig 
thuis te blijven wonen.

Vragen 
Heeft u vragen op het gebied zorg en welzijn? Redt u zich nog zelf, maar denkt 
uw weleens: ”Wat als?” Of denkt u zorg of begeleiding nodig te hebben, maar 
weet u niet hoe of wat? Neemt u dan vrijblijvend contact met Gerda Fijn op, 
zij is specifiek werkzaam in Nijeveen. Tijdens een huisbezoek gaat zij met u in 
gesprek en kunt u, uw zorgen, aanbevelingen, gemis of tips bespreken. Samen 
met u zoekt ze naar een passende oplossing en/ of voorziening.

Contact: Gerda Fijn, via telefoonnummer 06-57872256 of mailen naar g.fijn@
destouwe.nl.
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www.evenhuis.nl

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

ÉÉN MERK, RUIME KEUS!

SHOVELS

VERREIKERS

4-WIELBESTURING OF 
KNIKBESTURING

JCB
DAAR KUN JE MEER MEE!

	  

Loopt	  je	  kind	  tegen	  leer-‐	  en/of	  sociaal	  
emotionele	  problemen	  aan	  zoals:	  

Faalangst,	  driftbuien,	  weinig	  zelfvertrouwen,	  

gebrek	  aan	  motivatie,	  onvoldoende	  weerbaarheid,	  	  
moeite	  met	  automatiseren,	  onder	  niveau	  presteren,	  	  
een	  vol	  hoofd	  hebben,	  moeite	  hebben	  met	  	  
plannen,	  concentratieproblemen,	  dyslexie,…	  

Herkenbaar?	  
Dan	  kun	  je	  terecht	  bij	  Kindercoach	  Susanne.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

Ook	  bieden	  wij	  de	  training	  “Ik	  leer	  leren”	  aan.	  
	  Meer	  informatie	  is	  te	  vinden	  op:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
W	  www.kindercoachsusanne.nl	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
W	  www.ikleerlerenmeppel.nl	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
of	  bel	  ons	  op	  T	  06-‐10720559	  

Weidelint	  46,	  7948	  CG,	  Nijeveen	  

	  

Weidelint 46
7948 CG Nijeveen

	  

Loopt	  je	  kind	  tegen	  leer-‐	  en/of	  sociaal	  
emotionele	  problemen	  aan	  zoals:	  

Faalangst,	  driftbuien,	  weinig	  zelfvertrouwen,	  

gebrek	  aan	  motivatie,	  onvoldoende	  weerbaarheid,	  	  
moeite	  met	  automatiseren,	  onder	  niveau	  presteren,	  	  
een	  vol	  hoofd	  hebben,	  moeite	  hebben	  met	  	  
plannen,	  concentratieproblemen,	  dyslexie,…	  

Herkenbaar?	  
Dan	  kun	  je	  terecht	  bij	  Kindercoach	  Susanne.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

Ook	  bieden	  wij	  de	  training	  “Ik	  leer	  leren”	  aan.	  
	  Meer	  informatie	  is	  te	  vinden	  op:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
W	  www.kindercoachsusanne.nl	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
W	  www.ikleerlerenmeppel.nl	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
of	  bel	  ons	  op	  T	  06-‐10720559	  

Weidelint	  46,	  7948	  CG,	  Nijeveen	  

	  

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

Uw adres voor:

.  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!
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STICHTING WELZIJN VOOR OUDEREN
Ruim 70 personen waren 4 november aanwezig op de spelletjesdag van Stichting Welzijn Ouderen Nijeveen. 
Er werd weer enthousiast meegedaan aan diverse spellen. 
Ook de verzorging van de inwendige mens was weer fantastisch, naast de diverse consumpties konden we 
weer genieten van een heerlijk chinees buffet.
Natuurlijk gingen de winnaars weer met een attentie naar huis.
De uitslagen waren: Jokeren: 1. mw. Mol 47 punten, 2. mw. Hofman 49 punten, 3. mw. Koster 52 punten.
Klaverjassen: 1. mw. Bakker 7240 punten, 2. dhr. De Jonge 7211 punten, 3. mw. Zandwijk 7209 punten,
4. dhr. Koster 7105 punten, 5. mw. de Jonge 6945 punten.
Bridge:  1. Rikus en Lammie 65,00%,  2. Ge en Truus 58,75%.
Rummicub: 1. mw. Bakker 140 punten, 2. mw. Voerman 141 punten. 
Op donderdag 10 maart 2016 is de voorjaarsspelletjesdag in de Schalle.  

Lammie van Essen

Schoonheidsinstituut    IPL ontharing 
Acne behandelingen Elektrisch ontharen 
Massages Gewichtsconsulent 
Zonnestudio      Bijouterie  

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

De specialist voor
uw kunstgebit
● aandacht voor de   
 patiënt
● gratis beoordeling   
 en advies
●  gebitsreparatie   
 snelservice  
●  vervaardiging in   
 eigen laboratorium
● geen wachtlijst

De specialist voor
uw kunstgebit
●

 patiënt
●

 en advies
●

 snelservice
●

 eigen laboratorium
●

MEPPEL: Rembrandtlaan 35 T. 0522 - 474 877
DEDEMSVAART:  Latyrusstraat 14 T. 0523 - 614 274
 

GRATIS
beoordeling en 

advies voor
een nieuw
kunstgebit

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

Koedijkslanden

Heeft u een kunstgebit en uw 
eigen risico verbruikt dit jaar?
Maak dan nog in 2015 een afspraak voor 
een offerte voor uw nieuwe gebitsprothese
Wanneer u in 2015  een nieuw kunstgebit aanschaft, 
ontvangt u ook in 2015 de declaratie.
Dus geen eigen risico in 2016
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Wilhelminastraat 8 | 7948 AR | Nijeveen | tel: 0522 850 254

mob. 06-51646493 | www.faberit.nl | henri@faberit.nl

GAS - WATER - ELEKTRA - ZINKWERKEN VERWARMING

ZONNEPANELEN - BEVEILIGING SYSTEMEN 

ZONNESTROOMBOILERS

GECERTIFICEERD
INSTALLATEUR

Woldstraat 40
7941 LK Meppel 

Salon99 Skin Care
T 0522 853809 

info@salon99.nl 
www.salon99.nl 

Facials 
Manicure 
Pedicure 
Massage 

Visagie 
Waxen 
Harsen

Autobedrijf
MAtter Meppel

Renault en Dacia dealer

voor Meppel e.o.

Blankenstein 500
7943 PA  Meppel

tel. 0522-240001                          tel. 0522-253292

www.MatteRMeppel.nl
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STICHTING RUSLAND KINDERHULP

De werkgroep Meppel/ Staphorst / Nijeveen gaat al vele jaren naar Wit Rusland. Dit jaar zijn wij, de jeugd 
tussen 16 en 20 jaar, gevraagd om ook een reis mee te maken naar Wit- Rusland. Vol enthousiasme is er 
een groep uit gekomen van 10 meiden. Om de reis te kunnen financieren is er een groot geldbedrag nodig. 
Om dit doel te kunnen bereiken organiseren wij allerlei acties. O.a. staan wij op de kerstmarkt in Wan-
neperveen op zaterdag 12 december. Ook zult u bij verschillende bedrijven in Nijeveen potten zien staan 
waar u een donatie in kunt doen. Bij de Coop zal een pot komen te staan waar u uw statiegeldbonnetjes 
in kunt leveren.  Wij hopen hiermee een mooi geldbedrag op te kunnen halen. 
Alvast Hartelijk bedankt!

EEN GESLAAGD NIJEVEENS BADMINTON MIXTOERNOOI!

Op zaterdag 24 oktober werd in de avonduren het Nijeveens badminton-
mixtoernooi georganiseerd. Vanaf 19.00 was de zaal open en al snel hielp 
iedereen, inclusief onze gasten, mee de banen op te zetten. Hierdoor 
konden de eerste wedstrijden al om 19.15 gestart worden. Met 15 kop-
pels die kwamen van bevriende verenigingen als Ruinen, Ruinerwold, 
Dwingeloo, Smilde, Steenwijk, Meppel, en De Wijk was het toernooi 
goed bezet en was er genoeg tijd en ruimte om volledige wedstrijden 
te kunnen spelen. Maar wel met een alternatieve puntentelling. Het 
ging er om wie het eerst 30 punten heeft behaald, met een wissel van 
speelhelft bij de 15 punten. Dit maakte de wedstrijden snel en heftig 
met verrassende uitslagen.
We begonnen met voorrondes, 5 poules van 3 koppels die tegen elkaar speelden. Elk koppel veroverde 
op deze manier een 1e, 2e of 3e plaats en die plaats werd gebruikt voor de volgende poule-indeling. Dat 
was even snel standen verwerken in een korte koffiepauze met cake. Even op adem komen en dan weer 
aan de slag. Want na de pauze zijn de poules helemaal op sterkte ingedeeld, waardoor er geen “rustige” 
wedstrijd meer kwam. Standen van 29-30 werden regelmatig genoteerd. 
De poule-winnaars waren:
Poule 1: Sofie en Joanne uit de Wijk. Poule 2: Linda en Eric uit Steenwijk. Poule 3: Arjan en Desie uit Smilde.
De winnaars werden in het zonnetje gezet met bloemen en onder het genot van een hapje en een drankje 
werd de avond gezellig en sfeervol afgesloten. We kunnen terugkijken op een geslaagde avond.

CURSUS VALPREVENTIE EN VALTRAINING 

Vallen is een groot probleem bij ouderen. Ongeveer 30% van de ouderen boven de 65 valt minstens een 
keer per jaar. Deze valincidenten leiden in ongeveer 5% van de gevallen tot fracturen en bij 20% is me-
dische hulp noodzakelijk. De medische kosten die hiermee gepaard gaan voor de maatschappij worden 
geschat op 430 miljoen euro per jaar. Valincidenten hebben ook psychosociale gevolgen, zoals verminderde 
zelfredzaamheid en valangst. 
Fysiotherapie ’t Oevertje start binnenkort met een cursus: valpreventie en valtraining. 
Doel van deze cursus is om inzicht te krijgen in gevaarlijke situaties en daarmee het voorkomen van vallen. 
Anderzijds om meer vertrouwen te krijgen in eigen kunnen wanneer zich toch onverwacht een val voordoet. 
Uit onderzoek is gebleken dat deelnemers na afloop van de cursus beter in staat zijn gevaarlijke situaties 
te herkennen en om obstakels te ontwijken tijdens het lopen. De valincidentie daalde met 46 %( !), 69 % 
van de deelnemers gaf aan minder valangst te hebben. 
Deze cursus richt zich op het trainen van balans, evenwicht- en opvangreacties en het aanleren van val 
strategieën. De lessen bestaan uit drie onderdelen: obstakelparcours, spelvormen en valtraining.
Doelgroep: fitte 55+ers.
Training vindt plaats in een groep tot tien personen o.l.v. twee fysiotherapeuten in het sportcentrum Sonkei 
in Meppel. Duur: 1 ½ uur per week gedurende vijf weken op dinsdagen van 10.30-12.00 uur. De cursus start 
op dinsdag 1 december a.s.
Kosten: € 100 (bij groepsgrootte 5-8 personen) en € 80 bij 9-10 personen.
Voorkomen is beter dan genezen!!
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WINTERONDERHOUD  TUINMACHINES  

Het  tuinseizoen  zit  er  voorlopig  weer  op,  dus  is  dit  de  uitgelezen  periode  om  uw  tuinmachines  het  nodig  onderhoud  te  geven.  Wij  willen  u  
daar  een  handje  in  helpen,  zodat  u  straks  in  het  nieuwe  tuinseizoen  niet  voor  een  onaangename  verrassing  komt  te  staan  met  een  machine  

die  weigert  wat  u  van  hem  verwacht.  Ook  is  het  voor  het  maaibeeld  van  uw  tuin  van  belang  dat  de  gazonmaaier  in  goede  conditie  blijft.  

Dit  jaar  werken  we  met  vaste  tarieven  wat  betreft  een  onderhoudsbeurt  
  

Winterbeurt  loopmaaier  met  benzine  motor  
-‐ Motorolie  verversen  
-‐ Schoonmaken    van  het  luchtfilter  
-‐ Bougie  vervangen  
-‐ Slijpen  en  balanceren  van  het  maaimes  
-‐ Afstellen  en  smeren  van  de  bedieningskabels  
-‐ Wiellagers  controleren  
-‐ Vlotterbak  aftappen    
-‐ Schoonmaken  en  algehele  controle  van  de  machine  

  

Deze  onderhoudsbeurt  bedraagt  €  70,-‐  incl.  btw.*  

Voor  wielaangedreven  machines  bedraagt  de  beurt  €  15,-‐  incl.  btw  extra.  
  

Winterbeurt  zitmaaiers  met  benzinemotor  
-‐ Verversen  van  de  motorolie  en  het  vervangen  van  het  motoroliefilter  
-‐ Schoonmaken    van  het  luchtfilter  en  het  vervangen  van  het  luchtvoorfilter  
-‐ Vervangen  van  de  bougie  
-‐ Slijpen  en  balanceren  van  de  maaimessen.  
-‐ Controle  van  de  lagers,  v-‐snaren,  tandriem  en  pouly’s..  
-‐ Afstellen  en  smeren  van  de  bedieningskabels  en  hendels.  
-‐ Controle  van  de  accu    
-‐ Vlotterbak  aftappen  en  brandstoffilter  vervangen.  
-‐ Machine  schoonmaken  en  algehele  controle  van  de  machine  

  
Deze  onderhoudsbeurt  bedraagt    €  145,-‐  incl  btw.*    
Bij  een  machine  met  2  cilinders  bedraagt  de  beurt    €12,50  incl.  btw  extra  
  
Winterbeurt  accu-‐  of  elektrische  loopmaaier  

-‐ Slijpen  en  balanceren  van  het  maaimes  
-‐ Afstellen  en  smeren  van  de  bedieningskabels  
-‐ Wiellagers  smeren  
-‐ Machine  schoonmaken  en  algehele  controle  van  de  machine  

  

Deze  onderhoudsbeurt  bedraagt  €  35,-‐  incl.  btw.*  

  
Winterbeurt  motorkettingzaag,  grastrimmer,  bosmaaier,  bladblazer  en  heggenschaar  

-‐ Luchtfilter  schoonmaken  
-‐ Carburateur  schoonmaken  en  afstellen  
-‐ Bougie  vervangen  
-‐ Zaagketting  slijpen  (bij  kettingzaag)  Maaigarnituur  controleren  (bij  bosmaaier)  Mes  controleren  en  afstellen  (bij  heggenschaar)  
-‐ Machine  schoonmaken  en  algehele  controle  van  de  machine.  
  

Deze  onderhoudsbeurt    bedraagt  €  55,-‐  incl.  btw.*  
  

  
*  

-‐ Bij  geconstateerde  defecten  en  daarbij  horende  reparaties  en  kosten  worden  in  overleg  met  de  klant  hersteld.  

-‐ In  overleg  is  de  mogelijkheid  aanwezig  dat  wij  uw  machine  ophalen  en  terugbrengen.  
  
Voor  meer  informatie  of  aanmelden  voor  een  onderhoudsbeurt,  neem  dan  contact  met  ons  op  via  0522-‐491223  
of  mail  naar  wp@bijkernijeveen.nl  
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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 be-
geleiding zwemles kan volgen. In Nederland kan uw 
kind niet vroeg genoeg beginnen met watergewen-
ning 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 com-
binatie. 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: Britt Oosterhuis, Dylan Dunnink, Lauren Bouwknegt, Younes 
Boutahiri, Yousra Benkhadra, Rinze Kok, Twan van Melle, Sjaak den Boer, Lars Brand, Vincent 
Lugtmeijer, Youness Hakizimana, Amber Zuidema, Hannika Bakker, Amy Lokken en Marieke Vink.

Voor meer informatie over de zwemlessen kunt u bellen: 0522-492383 of 0522-491934.
Er is direct plaats in de combinatie woensdag 13.50-14.15 uur /zaterdagmorgen 09.50-10.15 uur

FRANSE FILM ‘IL Y A LONGTEMPS QUE JE T’AIME’ IN DE SCHALLE         

Op 13 november 2015 wordt de Franse film ‘Il y a longtemps que je t’aime’ in Dorpshuis De Schalle vertoond. 
Juliette en Léa zijn twee zussen die in het verleden op bruuske wijze van elkaar worden gescheiden. Juliette 
verlaat na vijftien jaren de gevangenis, een periode waarin ze nauwelijks contact had met haar familie. 
Haar jongere zus Léa vangt haar op bij haar thuis, samen met haar man en twee dochtertjes. 
Maar kennen we werkelijk degenen met wie we ooit zo close waren. Kan bloedverwantschap alle scheidin-
gen overwinnen? En hoe kunnen we duidelijk maken aan de ander wat hij voor ons betekent en hoeveel 
en waarom we hem missen? Hoe beslissen we te leven, herboren te worden? Is het überhaupt mogelijk?
2008. Regisseur: Philippe Claudel. Met  Kristin Scott Thomas en Elsa Zylberstein.
Aanvang van de film: 20.00 uur. Entree € 3,50.

MUZIKALE JEUGDDIENST 15 NOVEMBER 

Op zondag 15 november is er weer een jeugddienst in 
de gereformeerde kerk. Deze keer een muzikale jeugd-
dienst! Gospelkoor Reflection uit Assen komt zingen. Ze 
hebben nog niet zo lang geleden gezongen tijdens een 
zangdienst. Het was een prachtige dienst en daarom heb-
ben we besloten om de groep nogmaals uit te nodigen. 
Tijdens de jeugddienst zal ook het jongerenkoor Young 
Reflection aanwezig zijn. En de gemeenteband zal de 
samenzang begeleiden.  We mogen DANKBAAR zijn dat 
we samen mogen luisteren naar mooie muziek, dat we 
zelf mogen zingen en muziek maken en dat we dit met 
elkaar mogen doen. Van harte welkom!
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 Kolderveen 30A, Nijeveen         06-25190868 
 www.chocoladenzo.nl      info@chocoladenzo.nl 
 

 

       

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

 

Onze winkel is gevuld met een groot 
assortiment bonbons, truffels en chocolade. 
 

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. 

Van Beek 
Schilderwerken

Voor al uw schilderwerk

Ons bedrijf kenmerkt zich door 
haar goede prijs-kwaliteitverhouding

en staat garant voor 
een uitstekende service!

Klaas van Beek 
Scheerweide 35 
7948 NX Nijeveen 

Tel. 06-16511943
Tel. 0522-750545

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

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

“Ik help 
   u graag bij 
   een goed 

     afscheid.”

Vrijdag  
20 November 

         Van 17:30 – 21:00 

 

SINT en KERST Markt 
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DE GROOTSTE SINTERKLAASVERZAMELING TER WERELD TE ZIEN IN MEPPEL, STAD VAN DE 
LANDELIJKE INTOCHT

Terwijl Sinterklaas met zijn gevolg onderweg is van Madrid naar Meppel, is Kunsthuis Secretarie bezig met 
de laatste voorbereidingen voor een expositie van de grootste sinterklaasverzameling ter wereld. 
Tot en met 6 december is de verzameling van Amersfoorter Wim Theunissen in het Kunsthuis te zien. De 
honderden voorwerpen, affiches, boeken et cetera geven een geweldig mooi overzicht van de geschiedenis 
van onze sinterklaastraditie. De expositie is in nauw overleg met Annemiek Littlejohn -sinterklaashistori-
cus- samengesteld.  
Kunsthuis Secretarie verwacht een enorme hoeveelheid bezoekers bij de expositie. Immers, bij iedereen die 
ooit in Sinterklaas geloofd heeft, zal het hart sneller gaan kloppen tijdens een bezoek aan deze expositie. 
De goedheiligman zelf komt vijf keer naar de Secretarie; op de woensdag- en zaterdagmiddag van 14.00 tot 
16.00 uur. Zijn troon is in de ‘trouwzaal’ gezet. Tijdens die middagen kunnen kinderen de Sint ontmoeten 
en worden er workshops marsepeinworteltjes maken gegeven. 
In de trouwzaal zijn tevens oude films te zien van eerdere intochten in Meppel. 
Verdere activiteiten
- Kinderen mogen meedoen aan een kleurwedstrijd
- Er is een Sinterklaas van lego: raad uit hoeveel blokjes deze bestaat
- In de museumwinkel worden chocoladeletters, sinterklaasboeken en -kaarten verkocht
- Meet en greet met Sinterklaas op woensdag- en zaterdagmiddag
- Workshop marsepeinen worteltjes maken op woensdag- en zaterdagmiddag
- Lezing over de ontwikkeling van Sinterklaasinpakpapier op 19 november om 19.30 uur. 
- Rondleidingen
- Bij aankopen in winkels van winkeliersvereniging De Grote Trek zijn vrijkaartjes voor de expositie te krijgen. 
De speciale openingstijden tijdens de expositie zijn:
Di, wo: 13.00-18.00 uur. Do: 10.00-18.00 uur. Vr: 13.00-21.00 uur. Za, zo: 12.00-17.00 uur.
Houd voor nieuwsberichten www.kunsthuissecretarie.nl of onze facebookpagina in de gaten!

Activiteiten winter 2015

Neem voor informatie contact met mij op:
0522 49 06 63      ike@mille-pattes.nl      www.mille-pattes.nl   

coaching vanuit het hart

13-11 Workshop Intuïtie en engergie
18-11 Workshop effectieve communicatie
22-11 Wandeling ouders hooggevoelige kinderen
26-11 Workshop jouw persoonlijke edelsteen

Op de website kun je meer informatie vinden en je aanmelden. 

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Ontwerp en opmaak

Digitaal printen

XXL printen

Fullcolour drukwerk

Huisstijl drukwerk

Gepersonaliseerd drukwerk

Promotioneel drukwerk

Familiedrukwerk

Noteboomstraat 68

7941 XA  Meppel

T 0522 255 449

E drukkerij@kleen.nl www.kleen.nl

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
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Klussenbedrijf "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 

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM 
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECT-
STOFFERING

Kruisstraat 6
7941 AN Meppel
ingang Noteboomstraat
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

WONINGINRICHTING

PROJECTINRICHTING

URZO
Damesmode

Slaapcomfort

Bedrijfskleding

Regenkleding

Huishoudtextiel
tel. 05220 - 61022

Friberne varkensvlees  
Mals sappig en smaakvol  www.friberne.nl
Soep v/d week  
Bospaddenstoelensoep 
In glazen pot  398

Hacheepakket  
Met gratis uien en kruiden  598

Schouderkarbonade 
Van het friese kruidenvarken 500 gram  298 
Erwtensoep 
of bruine bonen soep 
Eigengemaakt, liter 3,98, met een rookworst 598

Special v/d week   
Herfststeaks gevuld 
Champignons en ui  3 stuks  598

Herfstvinken 4 x 125 gram  450

RIJKEBOER
Marktslager

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.

KIM PETERSEN EN JULIAN FRIESWIJK IN VOORSELECTIE ORANJE

Korfbalbondscoach Leon Simons van Nederland onder 19 heeft zijn 
voorselectie bekend gemaakt. Kim Petersen (DOS’46 A1) maakt onder-
deel uit van deze selectie. De selectie bestaat momenteel uit 12 heren 
en 12 dames. Na de Korfbal Challenge in Rotterdam, die plaatsvindt 
tussen kerst en oud en nieuw, zullen er nog enkele spelers en speel-
sters afvallen. Naast Kim Petersen heeft ook Julian Frieswijk (eveneens 
DOS’46 A1) de eerste selectierondes voor Oranje goed doorstaan. In de 
leeftijdscategorie onder 17 behoort Frieswijk namelijk tot de voorlopige 
selectie. Bondscoach Barry Schep van Nederland onder 17 maakt ook 
na de Korfbal Challenge zijn definitieve team bekend.
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Kim Petersen namens DOS’46 A1 in actie 
tegen Unitas/Perspectief A1
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WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN
Niet bekend bij de redactie

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

• 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.

Dorpsstraat 149

7948 BP  NIJEVEEN 

Tel: 0522 492967 

of  06 53 961 998

Voor:

• Nieuwbouw

• Reparatie

• Onderhoud

• Alg- & mosbestrijding

• Aanbrengen schroefdakplaten

www.rietdekkersbedrijfrenebouwknegt.nl

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
• maandag: 15.00 – 19.00 uur  • 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.

www.kolderveen.nl


