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telefoon 0522 255 449

De volgende Molen verschijnt op 13 september 2016.
Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk
dinsdag 6 september 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

SUMMER PARTY NIJEVEEN
Een aantal jongeren uit Nijeveen organiseert een Summer Party. De avond wordt gehouden bij de Zwemplas. De jeugd draait muziek en zorgt voor wat eten en drinken. Omdat de doelgroep van 11 tot 16 jaar is,
wordt er geen alcohol geschonken. Het belooft een gezellige avond te worden op een leuke locatie, voor
en door Nijeveense jongeren. Het feest is op 9 september van 19.00 -00.00 uur. Check ons ook op facebook.
Want in Nijeveen is altijd voor iedereen wel wat te doen! Juist ook aan het eind van de zomer. Een leuk
nieuw initiatief!

DRENTHECURSUS
De Drenthecursus is een oriëntatiecursus Drentse taol en cultuur. Het is een cursus van acht lessen, die in de
streektaal egeven wordt an Old-Drenten en Nei-Drenten. In de cursus wordt niet allent aandacht egeven
an de taol, maor der komt nog veul meer op batterij, zoas gewoontes en gebruken, feesten deur het jaor
hen, bestuur en rechtspraok, het ontstaon van de dorpen, netuur en landschap, schrieverij in de streektaol
en meziek.
In een gezellige cursus vol ofwisseling leer ie een bult over dizze underwarpen en leer ie (beter) lezen in
de streektaol.
De Drenthecursus wordt egeven in ‘t Drents van de cursusplaots.
Dizze cursus kost €55,00 per dielnimmer.
Tot zover dizze oproep. As ‘t lukt met genog dielnimmers dan begunt de cursus, die uut 8 lessen bestiet, in
de weke van 3 oktober in Nijevene.
Dizze cursus word egeven deur het Huus van de Taol en de keurnoten (de betrokken vrijwilligers uut Nijevene) zult daor ook an deelnemen.
De keurnoten bint: Lammie van Essen, Albertje Strijker, Klaasje Bayle en Klaas Brand.
Opgeven graag bij Klaas Brand, Griftestuk 12, tel. 291506 of per mail: k.brand8@kpnmail.nl. Doej ook mit?
Graag tot heurens en tot ziens.
Namens het Huus van de Taol,
Klaas Brand

Elkenain Bewindvoering biedt ondersteuning aan mensen die door
omstandigheden hun financiële zaken niet meer zelf kunnen regelen.

Bewindvoering geeft rust voor de betrokkene en de omgeving.
Een bewindvoerder is er voor verschillende personen: mensen met
een verstandelijke of lichamelijke beperking, dementerende ouderen,
psychiatrische patiënten of mensen die hun financiën niet meer overzien.

ELKENAIN

Ook in geval van problematische schulden. Elkenain is gespecialiseerd
in schuldenbewinden.
Bewindvoerders worden aangesteld en gecontroleerd door de rechtbank.

www.elkenain-bewindvoering.nl - T 0522 76 90 51 - Kolderveen 26C Nijeveen - Bezoek alleen op afspraak
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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.

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.

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

www.joshulstimmerwerken.nl

OPROEP VOLKSKERSTZANG PROJECTKOOR NIJEVEEN/KOLDERVEEN
De kerstdagen lijken nog heel ver weg, maar voor je het weet is het alweer zover.
Voor het eerst zal in Nijeveen / Kolderveen een volkskerstzang worden georganiseerd. Dit festijn vindt plaats
op 2e kerstdag van 10.00 uur tot 11.00 uur in de loods van Oosterhuis bv op de Kolderveense Bovenboer.
Voor deze gelegenheid willen we een groot koor vormen.
Iedereen die van zingen houdt kan meedoen door je op te geven bij Gerda Kreeft, gerda.kreeft@kpnmail.nl.
Dit eenmalige gelegenheidskoor staat onder leiding van Johan Rodenhuis en dit koor zal op de piano
worden begeleid door Ruth Pos.
Er zal vanaf oktober een paar keer gerepeteerd worden in de kantine van Oosterhuis bv.
Het is de bedoeling dat we met elkaar bekende (volks) kerstliederen zullen gaan zingen.
Daarnaast is er veel ruimte voor samenzang. Ook zal Euphonia haar medewerking verlenen en de samenzang
begeleiden. Verder willen we nog een groot kinderkoor vormen, maar later daarover meer.
Deze happening zal ’s middags worden uitgezonden op de radio door RTV Drenthe.
U kunt zich vanaf nu opgeven.

FIETSTOCHT PASSAGE VRIJDAG 9 SEPTEMBER!!!
Beste Passage-leden,
Op vrijdag 9 september a.s. vertrekken we om 9.00 uur vanaf ‘De Schalle’ voor onze jaarlijkse fietstocht.
De reiscommissie heeft een leuke route uitgezet, afspraken gemaakt voor de invulling van de dag, kortom:
wij zijn er klaar voor!
We hopen tegen 17.00 uur weer terug te zijn in Nijeveen, de kosten zijn 25 euro. Dit is inclusief koffie/thee,
entree en een maaltijd tussen de middag. Neem gerust uw vriendin of buurvrouw mee, hoe meer zielen
hoe meer vreugd.
Wel graag even - vóór vrijdag 2 september - opgeven bij Albertje (491108), Jantie of Rita (491817).
Groet van de reiscommissie van Passage
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UNIEKE VEILING KUNSTWERKEN VAN MEPPELER SCHILDERS IN DE SECRETARIE
Het werk van de schilders van de Meppeler school kan zich verheugen op toenemende belangstelling. De
schilderijen van de kunstenaars die tussen 1920 en 1960 in Meppel woonden en werkten geven een beeld
van een tijd die reeds lang vervlogen, maar nog in het geheugen van velen is. De jongere generaties die zich
in de geschiedenis van hun stad interesseren, kennen deze tijd alleen van zwart wit foto’s. Niet alleen de
kleur, maar ook de snelle schildertoets van de kunstwerken geven tot op vandaag de dag niet alleen water,
bomen en gebouwen, maar ook de sfeer van het moment waarin het zoveel jaren geleden gevangen werd.
Er is geen museum voor Meppeler schilders. Af en toe is er een tijdelijke expositie. Veel werken die in bezit
zijn van particulieren zijn voor liefhebbers niet toegankelijk en verdwijnen via erfenissen vaak voorgoed
in museumdepots.
Juist nu er zoveel belangstelling voor deze Drentse impressionisten is, biedt de Secretarie de gelegenheid
werken uit de kast, van onder het bed, van af de muur en zolder te halen en ter veiling aan te bieden. Een
unieke gelegenheid voor verzamelaars om hun collectie aan te vullen of voor een liefhebber om een afbeelding te vinden van een jeugdherinnering. Ook werk van Jan Krikke en Jo Alting zal ter veiling worden
aangeboden.
Tot 1 september kunt U opgeven welke kunstwerken U beschikbaar heeft voor de veiling, per telefoon
0522-850644 of per e-mail info@kunsthuissecretarie.nl
Werken kunnen ingebracht worden in Kunsthuis Secretarie op 1 september tussen 10 en 16 uur. Hier liggen
ook de voorwaarden ter inzage. Er zal een deskundig team aanwezig zijn om een prijsindicatie te geven.
De kijkdag is op 2 september van 10 tot 16 uur. Om 17 uur begint de veiling in de trouwzaal, bovenin de
Secretarie. Kijkers en kopers zijn van harte welkom. De expositie met werk van Meppeler schilders Keizer,
Torie, Eelsingh, Smink, Wildeboer, Frankot, van Schaik, Arendshorst, Idserda, Zwart en Zwiers is nog tot en
met 4 september te bekijken.

BRIDGEN IN NIJEVEEN
Bridgen is goed voor je geheugen en zorgt voor sociale contacten
Stichting Welzijn Ouderen heeft enkele jaren geleden een bridgecursus georganiseerd in Nijeveen.
Als er mensen zijn die willen leren bridgen kan dat ook dit jaar weer.
Bij voldoende belangstelling starten we een beginnerscursus in Nijeveen. Zijn er onvoldoende deelnemers
dan kunt u een beginnerscursus volgen in Meppel. Voor inlichtingen zijn we ook bereikbaar.
Voor bridgers die willen opfrissen wordt er geen cursus in Meppel gegeven. Bij voldoende deelname zullen
we proberen ook deze cursus in Nijeveen te organiseren.
Lammie van Essen, tel. 0522-491628

Als u kiest voor vakmanschap!

Lute

Bijker Bouw

05 22 49 20 19
06 50 20 40 08

lutebijkerbouw@live.nl
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NAJAARSPROGRAMMA DORPSHUIS DE SCHALLE
En zo is de zomer ook alweer voorbij. De kinderen weer naar school, het werk wordt weer hervat, de verenigingen starten weer op en zo ook de Activiteiten Commissie van de Schalle.
Voor het najaar hebben we weer een zeer gevarieerd programma gemaakt.
We starten op 24 september met een Glamour Bingo.
Een bingo is een bekend fenomeen, maar een glamour Bingo is net even iets anders, met net iets andere
prijzen. De presentatie gaat onder begeleiding van een knap stukje muziek. Om in de juiste stemming te
komen, starten we de avond met een heerlijk glas prosecco (of een sapje) en gaan we los! De prijzen zijn
variërend van geurtjes tot sieraden tot een prachtige hoofdprijs.
Het zal een prachtige bingoavond voor de dames worden, maar aan de mannen is natuurlijk ook gedacht!
De mannen kunnen in de foyer van De Schalle met z’n allen gaan darten, terwijl de dames (hopelijk) de
prijzen binnenslepen.
De ballen gaan om 20:00 uur rollen, de toegang is gratis.
De Schalle Live op 1 oktober
Een totaal nieuwe activiteit. Nijeveen puilt uit van de talenten. In de sport, in de hobbymatige activiteiten,
maar ook in de muzikale talenten. We kennen de band Bruun Brood van de vele partijtjes. Maar naast
Bruun Brood zijn er nog andere bands waar een Nijevener in speelt. Deze bands zijn bij het grote publiek
(nog) niet bekend, toch trekken ze al sinds jaar en dag volle zalen. Deze bandjes komen zich voorstellen
aan Nijeveen op 1 oktober in de Schalle.
Old Ni’js op 29 oktober
Voor diegene die er twee jaar geleden niet bij kon zijn en voor diegene die het nog een keer wil meemaken,
Old Ni’js komt op 29 oktober de Schalle weer op de kop zetten.
Old Ni-js bestaat uit de generatie muzikanten die in de jaren zestig fungeerde als de uitvinders van de
nederpop. Liedjes van Blitz Wending, Puddingh, Toontje Lager, Captain Gumbo, Boh Foi Toch en Normaal
zitten in het repertoire. Heerlijke herkenbare muziek om een avond te ontspannen in de Schalle.
De 6de Nijeveense Kennisquiz op 19 november
Ook dit jaar kan er weer gestreden worden voor de Beker en de Eeuwige Roem. Kan DVN de titel prolongeren? Komen De Meulekiekers terug op de eerste plaats of gaat er een nieuwe groep er met de titel vandoor?
Opgave voor de quiz kan nu al via info@dhdeschalle.nl al dan niet voorzien van een groepsnaam.
Let op: er kunnen maximaal 25 groepen aangemeld worden. Vol is echt vol.

Opmaak advertentie 2016 m.b.t. Inloopcafé in De Molen: graag dezelf
opmaak en lettergrootte als in 2015, maar met enigszins gewijzigde te
Appelflappenavond op 30 december
Dit jaar zal er geen Oliebollenconference
plaatsvinden,
dus wordtin
er De
weer Molen
een Appelflappenavond geortekst PvdA
advertentie
ganiseerd op 30 december.

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

tekst PvdA advertentie in De Molen
----------------------------------------------------------------------

Schoonheidsinstituut
Acne behandelingen
Massages
Zonnestudio

Inloopcafé
Inloopcafé
Inloopcafé

IPL ontharing
Elektrisch ontharen
Gewichtsconsulent
Bijouterie

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

Zaterdag 3 september van 10.30-12.00 uur
Zaterdag 2 januari van 10.30-12.00 uur
IedereenStads
welkom
in Stadscafé
Oasis!
Zaterdag
2isjanuari
van
10.30-12.00
uur
Café Oasis
Kerkplein
Stads Café Oasis Kerkplein

Deel met de U
raadsleden
watwelkom!
er speelt bij u of in
bent van harte
Vertel Ook
ons wat
leeft bij
u en bij u in de
uw buurt.
heterPvdA
Ombudsteam
is buurt.
aanwezig
U bent van harte welkom!
Vertel ons wat er leeft bij u en bij u in de buurt.

Alle tekst centreren
4
Lettertype: Verdana
Laatste 2 regels cursief

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

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

Wie aanpakt,
zal genieten!

Tel. 06-16511943
Tel. 0522-750545

info@andrehopman.nl
06 54 32 64 05

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

info@kroesnijeveen.nl

www.kroesnijeveen.nl
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Energieweg 3, Nijeveen
www.andrehopman.nl

0522 49 26 80
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jeanie’s

Gezamenlijk meer dan
75 jaar ervaring in uitvaarten.

kolderveen 15 • 7948 ng nijeveen • tel. 06-18572485

JEANIE’S ZUIVELIJS
heeft nu ook EKOzuivel
Vanaf nu is ijs niet het enige produkt
dat in het assortiment zit.
Vanaf nu hebben we ook:

EKOzuivel

0522-281878

zoals melk, karnemelk, yoghurt,
boter, kaas en kwark

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

WASSINK

Daarbij zijn ook natuurlijke

Uitvaartverzorging

--

-,

sappen,

noten en confituren aanwezig.

De uitvaartverzorger voor Meppel en omstreken

Kom gerust eens kijken en proeven.
We zijn dagelijks open vanaf 10 uur,
donderdags vanaf 12.00 uur.

Zomerdijk 9A 7942 JR Meppel
e-mail: cc.wassink@hetnet.nl www.wassink-uitvaart.nl

Agenda
t/m 4 sept.
30 aug.
31 aug.
2 en 3 sept.
3 en 4 sept.
3 sept.
3 sept.
4 sept.
9 sept.
9 sept.
10 sept.
10 sept.
11 sept.
13 sept.
17-18 sept.
22 sept.
24 sept.
24 sept.
27 sept.
28 sept.
1 okt.
11 okt.
25 okt.
27 okt.
29 okt.

Zomerexpositie Kunsthuis Secretarie Meppel
De Molen nr. 16
Freewheel skeelerwedstrijd voor kadetten/junioren/senioren; start 19.30 uur Tussenboersweg
Voetbalkamp SVN’69: E/F pupillen
Voetbalkamp SVN’69: C/D pupillen
Atelier Hillie Knol: open atelier met mogelijkheid om te schilderen - 11.00-17.00 uur
Summer Beach Party - Café De Jager - terras open 21.00 uur
Atelier Hillie Knol: open dag - 11.00-17.00 uur
Fietstocht Passage - vertrek De Schalle - 9.00 uur
Summer Party - bij de zwemplas - 19.00-00.00 uur
Stouwdam skeelerwedstrijd voor jeugdrijders; start 9.30 uur skeelerbaan
DOS’46 1 - Dalto/BNApp.nl 1 - Sportpark Tussenboerslanden - 15.30 uur
Zangdienst - Geref. kerk Nijeveen - 19.00 uur
De Molen nr. 17
Toyota Experience bij Van der Linde Meppel
Vrouwen van Nu, dhr. Ben Hut over geurtjes met humor - De Schalle - 20.00 uur
DOS’46 1 - Oranje Wit 1 - Sportpark Tussenboerslanden - 15.30 uur
Glamourbingo - De Schalle - 20.00 uur
De Molen nr. 18
Passage-ledenavond met als spreekster Elly Zuiderveld. De Schalle 20.00 uur
De Schalle Live - De Schalle
De Molen nr. 19
De Molen nr. 20
Vrouwen van Nu, Eendagsbestuur - De Schalle - 20.00 uur
Old Ni’js - De Schalle

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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URZO
WONINGINRICHTING
Damesmode
Slaapcomfort
PROJECTINRICHTING
Bedrijfskleding

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECTSTOFFERING

Regenkleding

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

FIT-CHALLENGE 2016
Vanaf september start de FIT-Challenge in regio Meppel/Steenwijk e.o. om mensen op een leuke manier te
motiveren aan een gezonde(re) leefstijl te werken.
In dat kader hebben initiatiefnemers Abe Dijkstra, Irma Stoof, Margriet Bolhuis, Liesbeth Meijer, Corina
Elzenaar en Margriet Weide (die zelf ook actief zijn in sport, voedings- en wellnessbranche) de hoofden bij
elkaar gestoken om dit landelijk georganiseerde evenement ook hier in de regio neer te zetten.
Wanneer mensen zich aanmelden voor de FIT-Challenge doen zij mee aan een uitgebalanceerd voedingsprogramma onder begeleiding van een persoonlijk coach en mogen kostenloos gebruikmaken van de volgende sport- en wellnessfaciliteiten die in deze regio worden aangeboden, zoals wielrennen, tennis, hockey,
hardlopen, zwemmen, yoga, fitness, aerobic, steps, dansen (zumba/salsa), spinning Tacoyo, sauna, koude- en
warmtebehandeling, massage en bodywrap.
Aanmelding/meer informatie kan via info@newyoucoaching www.newyoucoaching.nl.

Ongewenste
haargroei?
De oplossing:
definitieve laserontharing
pijnloos, snel, veilig én effectief

Laserontharing wordt door
veel zorgverzekeraars
vergoed

Atelier Hillie Knol

Definitieve
laserontharing

Aquarel Acryl Olie
Pastel en teken
cursussen

voor hem en haar

Start in week 38
Voor informatie
Tel: 0522 492281
E: hilliek@hccnet.nl
www.hillieknol.nl

Woldstraat 40 | 7941 LK Meppel | (0522) 853 809
info@salon99.nl | www.salon99.nl
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De Adviesraad Sociaal Domein is op zoek naar:

Leden Adviesraad Sociaal Domein M/V
Heb je interesse in jeugd, sociaal beleid, mantelzorg, wijk en dorpsgericht werken,
mantelzorg of cliëntvertegenwoordiging en ben je betrokken bij Meppel en omgeving.
Dan is de Adviesraad Sociaal Domein Meppel op zoek naar jou!
De Adviesraad Sociaal Domein is een onafhankelijk adviesorgaan, ingesteld door
het gemeentebestuur. De adviesraad geeft gevraagd en/of ongevraagd advies aan
het college van burgemeester en wethouders met betrekking tot voorbereiding,
vaststelling, uitvoering en evaluatie van het beleid binnen het Sociale Domein. De
Adviesraad Sociaal Domein is opzoek naar leden voor de themagroepen.
a.
jeugd;
b.
sociaal beleid;
c.
mantelzorg;
d.
wijk- en dorpsgericht werken;
e.
zorg: respijtzorg, ondersteuning, begeleiding, vervoer;
f.
cliëntvertegenwoordiging.
Wat vragen wij
· je levert een actieve bijdrage aan de adviesraad;
· je bent deskundig op het gebied van het Sociaal Domein, verkregen door eigen
ervaring, via vrijwilligerswerk en/of door goede contacten in de samenleving;
· je hebt affiniteit met één of meerdere thema’s in het Sociaal Domein;
· je hebt kennis van de lokale situatie en kenmerken van de gemeente Meppel;
· je onderhoudt contacten met het veld;
· je levert als vrijwilliger bewust een bijdrage aan de samenleving;
· je bent betrokken als inwoner van de gemeente Meppel.
Wat neem je mee aan gedrag en vaardigheden
· je kunt goed samenwerken en beschikt over goede communicatieve
vaardigheden;
· je bent resultaatgericht.
Wat bieden wij
De vergoeding voor deelname aan de Adviesraad Sociaal Domein is € 250,op jaarbasis.
Meer informatie nodig
Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen
met Janneke Kampinga, telefoon: 14 0522. Voor vragen over de procedure
kun je terecht bij Wendy Bazuin-van Dam, telefoon: 14 0522. Meer informatie
over de gemeente Meppel vind je op www.meppel.nl.
Reageren
Stuur een mail met je motivatie en CV vóór 9 september 2016 onder
vermelding van vacaturenummer 2016-038 aan via vacatures@meppel.nl
De gesprekken vinden plaats op 19 en 21 september 2016.
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AFSCHEID JUF TEA EN OPENING NIEUWE SCHOOLPLEIN
Vrijdag 8 juli hield juf Tea haar afscheidsreceptie.
Namens Promes kreeg ze van bovenschools directeur Wim van Selling een
bloemetje. Daarna kwamen familie, collega’s en ouders langs.
Donderdag 13 juli namen de kinderen afscheid van juf Tea. Van haar
groep kreeg ze een mooie herinnering.
Ook kreeg juf Tea een mooie vaas met de vingerafdrukken van alle kinderen van school gevuld met een prachtig boeket.
Tot slot trakteerde ze alle kinderen van school op een heerlijk ijsje van
Jeanie’s zuivelijs.

Opening van het Speeltoestel
Op 13 juli om 10 uur gingen alle klassen naar het nieuwe speeltoestel toe voor de officiële opening. Er
waren ballonnen en linten aan het toestel gehangen. Er waren ook twee mensen van de Rabobank die ons
met een “dikke” cheque hebben geholpen om het speeltoestel te krijgen, en een paar kinderen die veel
geld hebben opgehaald met de acties. Ze kregen allemaal een prikpen en moesten de ballonnen kapot
prikken. Toen dat gedaan was ging groep 8 een cadeau onthullen en aanbieden aan onze school. Het was
een picknicktafel waar je op kon schaken en dammen. Het was een leuke opening!
Gemaakt door Danny en Lieke

START HARDLOOPTRAINING NA ZOMERSTOP DONDERDAG 1 SEPTEMBER. DOE JE OOK MEE?
Elke donderdagavond van 20.00-21.00 uur interval hardlooptraining bij de ijs- en skeelerclub Nijeveen onder
de deskundige leiding van Johan ten Kate. De training begint nu na de zomerstop weer op a.s. donderdag
1 september en loopt tot en met juni. Een ideaal moment om nu te starten.
Deze trainingen zijn voor iedereen te doen. De groep bestaat uit lopers van allerlei niveau, van beginnende
hardlopers tot en met hardlopers die reeds een 1/2 marathon hebben volbracht. Leeftijd is ook niet van
belang, die varieert van 20 tot 65 jaar.
Gedurende de training -die zeer afwisselend is- zal er aandacht zijn voor een uitgebreide warming-up, waarbij de oefeningen een betere loopstijl tot doel hebben. Daarna vindt er een zogenaamd kernprogramma
plaats, de intervaltraining: korte en langere tempolopen, ook piramidelopen zullen aan de orde komen.
Afgesloten wordt met een “cooling-down”.
Dit soort trainingen wordt veelal door individuele lopers niet uitgevoerd, die volstaan vaak met een duurloop. Deze trainingsvorm zal de basissnelheid en looptechniek verbeteren, wat weer ten goede komt aan
de conditie. Zeer doeltreffend dus voor mensen die nu op individuele basis duurloop uitoefenen. Maar
ook heel goed als basis en opbouw voor de beginnende hardloper.
Elke training duurt ongeveer een uur en er wordt gestart om 20.00 uur vanaf de skeelerbaan. Niet alleen
wordt er gebruik gemaakt van de skeelerbaan, ook in de omgeving van de skeelerbaan zal worden gelopen.
Lijkt dit je wel wat en wil je het graag eens uitproberen, dan nodigen we je uit om vrijblijvend 1 of 2 keer
gratis mee te lopen in de groep. Wil je zo en zo mee gaan doen, dan kun je lid worden van de skeelerclub.
Een lidmaatschap van de skeelerclub inclusief hardlooptraining kost € 67,50 per jaar. Naast de hardlooptraining mag je ook gebruik maken van de faciliteiten zoals de skeeler- en MTB-baan tijdens de vrije uren.
Voor meer informatie: wintertraining@skeelerbaannijeveen.nl of bezoek de website:
www.skeelerbaannijeveen.nl.
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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
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Borduren

DE MOLEN

Noteboomstraat 68 | 7941 XA Meppel | T 0522 255449

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

drukkerij@kleen.nl | www.kleen.nl

STICHTING WELZIJN OUDEREN
Zoals we enige tijd al kenbaar hebben gemaakt zal er een workshop “Levensverhaal” schrijven worden
gegeven door Eipie Wisselink. We hebben ondertussen al opgave voor 2 workshops. Hebt u echter ook
belangstelling dan kunnen er nog enkele bij.
De maximale deelname voor deze workshop is maximaal 6 personen per workshop
Deze workshop zal 6 x plaats vinden op morgen of middag in overleg. De kosten bedragen € 27,50, dat is
inclusief een mooi werkboek en koffie of thee tijdens de workshop naar keuze.
Opgave bij Lammie van Essen, tel. 0522-491628.

Tel. 06 543 720 73
Noordeinde 20
7941 AT Meppel
06 - 132 641 52
info@wenne-merkkleding.nl

Ook voor volledige voetverzorging bij u thuis!

Openingstijden:
di. t/m vr. : 09.00 - 12.00 uur
13.30 - 16.30 uur
zaterdag
: 10.00 - 16.00 uur

Medisch pedicure
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ZANGDIENST ZONDAG 11 SEPTEMBER 2016
Gereformeerde kerk Nijeveen, aanvang 19.00 uur
M.m.v het chr. Steenwijker mannenkoor o.l.v Marco Hoorn
en de Welnootjes o.l.v Riette Smit. De pianist is Marco
Hoorn en organist Arjan Kroes.
De toegang is gratis. Schaalcollecte aan de uitgang.
U bent van harte welkom.
De zangdienstcommissie

Uw testament up to date?
Doe de TestamentTest

De uitkomst van de test kan in een persoonlijk gesprek
VRIJBLIJVEND EN KOSTELOOS worden besproken bij
Notaris Lever in Meppel.
‘MET UW ERFENIS KUNT U ANDEREN WEER TOEKOMST GEVEN’
Lever Netwerk Notarissen | Zuideinde 53, Meppel
(0522) 25 27 21 | info@lever.nl | www.lever.nl
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Marktstraat 4a
7941 KR Meppel
Tel. 06-16 932 635
www.birukai.nl

Marktslager

RIJKEBOER
op woensdagmorgen en -middag
en vrijdagmiddag
8.00 tot 12.30 uur en 14.30 tot 17.30 uur.

Jeannet Botter

598
Gepaneerde schnitzels 500 gram 498
Houthakkers steak
Slavinken
De echte

onze merken

Gebr. Spare ribs

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

3 smaken

Boeren procureur

Even om en om

sportieve mode voor mannen en vrouwen!

4 stuks

4 x 125 gram

398

400 gram

498

500 gram

398

Onze bbq folder online
www.slagerijrijkeboer.nl

Piet Soerplein 5 | Havelte | zmode.nl

WEGWEDSTRIJD INLINE-SKATE IN NIJEVEEN: FREE-WHEEL INLINE CUP OOST
Woensdag 31 augustus organiseert de ijs- en skeelerclub Nijeveen voor de 1e keer de Free-wheel inline cup
Oost. Dit is tevens de finalewedstrijd na de al 12 gereden wedstrijden in deze inline-skate competitie in OostNederland. Deelnemers ingedeeld in verschillende categorieën zijn zowel recreanten als wedstrijdrijders.
Ook een aantal rijders van de ijs- en skeelerclub Nijeveen doet mee in deze wedstrijden.
De wedstrijd wordt gereden over een wegparcours van 4,3 km en begint om 19.30 uur.
Het parcours hiervoor is Tussenboersweg, Schuurmansweg, Kolderveense Bovenboer, Kolderveense Kerkweg,
Tussenboersweg. Hiervoor zullen deze wegen zijn afgesloten tussen 19.00 en 21.00 uur.
Programma in hoofdlijnen:
19.30 uur
categorie: KJ/KM		
19.30 uur
categorie: JM			
19.30 uur
categorie: Dames		
19.30 uur
categorie: JJ			
19.30 uur
categorie: Masters		

3 ronden
5 ronden
5 ronden
7 ronden
7 ronden
Een superleuk evenement om naar te gaan kijken op
woesndag 31 augustus.
Tot volgende week!
Ook nog attentie voor een ander inline-skate spektakel op de skeelerbaan in Nijeveen op zaterdag 10
september. Wedstrijden in de Stouwdam Competitie
worden dan gereden op de baan vanaf 09.00-16.00
uur door jeugdrijders. Een leuke reden om even bij
de skeelerbaan te komen kijken.
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10321 - Kalenderkaart

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

Laat ook uw zonnepanelen
goed en betrouwbaar
schoonmaken

07-03-2008

ÉÉN MERK, RUIME KEUS!

08:18

W&W

Pagina 2

VERREIKERS

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

4-WIELBESTURING OF
KNIKBESTURING

Icare in Nijeveen

Als u ons nodig heeft, zijn we er

Hiervoor kunt u bij ons terecht:
• verpleging en verzorging
• specialistische thuisverpleging
• verpleging en verzorging bij dementie
• advies over wonen, zorg en welzijn
• palliatieve zorg
• thuisbegeleiding
• personenalarmering
• nachtzorg
• thuisleen van hulpmiddelen en
verpleegartikelen

SHOVELS

JCB
DAAR KUN JE MEER MEE!
Voor meer informatie
kunt u bellen met
wijkteam Haveltermade/
Nijeveen: (0522) 27 96 85
(7- 23 uur). Of mail naar:
wijkverplegingmeppel@
icare.nl
Wijkverpleegkundige in
Nijeveen is: Hélène de Vries

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

Uit liefde voor mensen,
dat is Icare.

www.evenhuis.nl
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www.kolderveen.nl

WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN
3-4 sept.
10-11 sept.

Moes / Speelman
0522-491224
Westerbeek / Tan-Koning 0521-361326

Dokter Speelman
Dokter Tan-Koning

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.
ELKENAIN BEWINDVOERING geeft rust aan mensen die door omstandigheden hun financiële zaken niet
meer zelf kunnen regelen. Kolderveen 26C - Nijeveen - T 0522 76 90 51 - Bezoek op afspraak.
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 SERVICEPUNT BIBLIOTHEEK NIJEVEEN
De Schalle, Nieuweweg 27 • dinsdag: 15.00-19.00 uur • donderdag 15.00 - 17.30 uur
Tel. 06 47 57 64 67 E-mail: info@bibliotheeknijeveen.nl
INEKE KNOL INDIVIDUEEL-, RELATIE- EN GEZINSTHERAPEUT, counsellor, docent, supervisor, (team)coach en trainer.
BIJ IK, Dorpsstraat 66, 7948 BT Nijeveen. 0522-259308 06-17067004. Tel.spreekuur: wo. en vr. 8.30-9.00 uur.

Dorpsstraat 149

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

7948 BP NIJEVEEN
Tel: 0522 492967

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

of 06 53 961 998

Voor:
• Nieuwbouw
• Reparatie
• Onderhoud
• Alg- & mosbestrijding

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

• Aanbrengen schroefdakplaten

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

www.rietdekkersbedrijfrenebouwknegt.nl
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