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36e jaargang nr. 23, 6 december 2016

De volgende Molen verschijnt op 20 december 2016.

Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk 

dinsdag 13 december 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

UNIEK MEPPELER KERSTCOMBICONCERT 
met koren uit Meppel & Nijeveen op 16 december. Aanvang 19.30 uur. Entree gratis (schaalcollecte). 

Het Christelijk Mannenkoor Meppel en het Christelijk gemengd koor T.O.G. uit Nijeveen/Kolderveen, brengen 
apart, maar ook samen bekende en ook nieuwe sfeervolle kerstliederen ten gehore in de Grote of Maria 
kerk aan het Kerkplein in Meppel.
De beide koren worden zowel op orgel als op de piano begeleid door Ruth Pos. De muzikale avond staat 
onder leiding van dirigent Johan Rodenhuis. Een mooie gelegenheid om de boodschap van kerst dan mu-
zikaal te ontvangen.

T.O.G. kerstconcert Nijeveen (let op de aanvangstijd)
Op 17 december geeft T.O.G. weer haar jaarlijkse kerstconcert met ook veel nieuw repertoire; aanvang 
19.30 uur in de Gereformeerde kerk van Nijeveen.
De formatie ‘Bone Brass’ verleent haar medewerking aan deze sfeervolle avond. De samenzang en de 
koorliederen zullen afwisselend muzikaal worden begeleid op het orgel door Ruth Pos, en op de piano 
door Wim Kanis.
De avond staat onder de algehele leiding van Bert Gelderman.
De entree voor deze avond is gratis, wel wordt er bij de uitgang een schaalcollecte gehouden.

Koekange Kerstnachtdienst
Dit jaar verleent T.O.G. Tot Ons Genoegen Nijeveen/Kolderveen ook haar medewerking aan de kerstnacht-
dienst op 24 december in de PKN kerk van Koekange, Kerklaan 18, aanvang 22.00 uur. 
Organist is Jan Buiter, voorganger Ds. H.E.J.de Graaf. 
Meer informatie vindt u op de site www.tognijeveen.nl.

WINTERCONCERT KINDERKOOR DE NOTENDOP EN JEUGDKOOR NOTICE

Op zondag 11 december van 16.00-17.00 uur geven Kinderkoor de Notendop en Jeugdkoor Notice on-
der leiding van Lucie Brandsma en Marjolein Hessels, pianiste Marietje Nefkens een winterconcert in de 
Schaapskooi Havelte.
Kooi open en start kaartverkoop: 15.15 uur. Entree volwassenen € 5,00 en kinderen € 2,50.

05 22 49 20 19
06 50 20 40 08

Als u kiest voor vakmanschap!

Lute Bijker Bouw

lutebijkerbouw@live.nl
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Decemberactie 2016!
Net als vorige jaren  gaan we de DECEMBERACTIE voeren. We werken met 
ENVELOPPEN. Deze zijn direct te herkennen als decemberactie en kunnen gehaald en 
ingeleverd worden bij: Grada Bikes, Coop Huisman, Tankservicestation Nijeveen en Bakkerij 
Strijker.

In deze envelop doet u voor MINIMAAL € 50,00 AAN KASSABONNEN 
van één of meerdere leden van de Handelsvereniging. Als u deze envelop inlevert, voorzien 
van uw naam en adres, is het UW LOT geworden in de PRIJSUITREIKING van 
de DECEMBER ACTIE bij de jaarlijkse BINGO op 11 JANUARI 2017. 
(de kassabonnen moeten gedateerd zijn binnen de actieperiode december 2016.) 

BIJ EEN GROTERE AANKOOP hoeft u niet te vragen om meerdere kassabon-
nen, maar kan de deelnemer u een vervangende bon uitreiken t.b.v. € 50,00. Deze doet u dan 
in een envelop in plaats van kassabonnen. Voor een aanschaf van € 200,- ontvangt u dus 4 
bonnen en kunt u 4 enveloppen inleveren. 

WEL EEN VERZOEK, maak van de enveloppen geen hamsterproduct. U kent uw 
uitgaven in de decembermaand. Als u dat bedrag deelt door 50 weet u hoeveel enveloppen u 
bij benadering nodig heeft. 

Ieder lid van de Handelsvereniging  is deelnemer, zie: www.handelsverenigingnijeveen.nl. 
Wij hopen dat de actie weer een stimulans mag zijn voor u en de deelnemers.
namens het bestuur van de Handelsvereniging Nijeveen.

SVN OLDEVESTE VAN CBS DE WEL WINT PILOT PEC ZWOLLE STREETLEAGUE MEPPEL 2016! 

Gistermiddag is de finaledag van de pilot PEC Zwolle streetleague in de gemeente Meppel gespeeld in de 
Topsporthal Ezinge. De pilot is georganiseerd door sportteam Meppel Actief en Welzijn MensenWerkvoor 
het basis en voortgezet onderwijs. Tijdens de finaleronde werden er door de deelnemers van de basis-
school play offs gespeeld, waarin alle teams nog in de race waren voor de prijzen! De leerlingen van het 
voortgezet onderwijs speelden de finale. De prijzen werden overhandigd door wethouder Koos de Vos en 
PEC Zwolle speler Wouter Marinus. 

Uitslagen pilot PEC Zwolle streetleague 
Meppel 2016 

Basisonderwijs 
1. SVN Oldeveste CBS de Wel 
2. The Winners OBS Sprinkels 
3. Gaarlandt kickers Commissaris Gaarlandt 
4. Stadskwartier 8 KC Stadskwartier 
5. Pokémon go gang CBS het Kompas 
6. Voetbalstars l OBS de Woldstroom 

Voortgezet onderwijs (finale) 
Koedijkslanden - Haveltermade 4-5 

Middels deze weg willen wij alle deelnemers, 
coaches, supporters en samenwerkende or-
ganisaties bedanken voor hun inzet tijdens 
de pilot!
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NIEUWE LOCATIE MANAGER ZORG IN HET KERSPEL

Verzorgingstehuizen in Nederland worden opgeheven. Voor mensen met een zwaardere zorgvraag is het 
verpleeghuis de aangewezen plek. In andere gevallen is zorg aan huis mogelijk. De grens ligt momenteel 
bij mensen met een zorgvraag in zorgzwaarte pakket 5.
Het Kerspel is zeer binnenkort dus een appartementengebouw zonder 24-uurs verpleegmogelijkheden. 
Met alle huidige bewoners, die een te zware zorgvraag hebben voor de nieuwe situatie, zijn gesprekken 
gevoerd. Waar mogelijk en nodig is hun familie daar bij betrokken.
Met de scheiding tussen Wonen en Zorg komt er ook een scheiding tussen verantwoordelijkheid voor Zorg 
en voor Welzijn. De Zorg valt onder de Noorderbooggroep en Welzijn is de verantwoordelijkheid van de 
bewoners zelf samen met bijvoorbeeld Stichting Welzijn.
Het zijn ingrijpende veranderingen in Nijeveen, die door wetgeving noodzakelijk zijn geworden en ook 
nog eens rond het einde van dit jaar moeten zijn doorgevoerd. Dat is kort dag!
In het Kerspel is afgelopen zomer een nieuwe Zorgmanager aangesteld, die dit moet begeleiden. Dat is 
Janny Meijering-Yntema van de Zorggroep Noorderboog (waar De Stouwe mee fuseert). Zij doet dat werk 
ook al tijden in Nijenstede in Steenwijk, waar zij 144 appartementen onder haar beheer heeft. Het is daar 
groter, maar in beide gevallen gaan bewoners huren via een woningbouwvereniging en wordt de Zorg 
straks apart geleverd via Zorggroep Noorderboog.
Veranderingen gaan altijd samen met onzekerheid en ongerustheid. Het is een vervelende periode. Dat is 
voor iedereen wel duidelijk: de bewoners, maar ook betrokken Nijeveners, zoals vrijwilligers, mantelzorgers, 
huisartsen, Stichting Welzijn, de Dorpsverenging en nog een groot aantal instanties. Dan gaan zaken wel 
eens (te) snel en is niet iedereen het steeds met de gang van zaken eens.
Toch moeten we verder. Janny Meijering heeft in Steenwijk laten zien, dat zij zaken voor elkaar kan krij-
gen. Dat kan ook in Nijeveen. Het is altijd lastig als je ergens nieuw bent en weinig tijd krijgt om de nodige 
veranderingen op tijd op de rails te krijgen. Zo halen veranderingen zichzelf soms in, nog voor een brief 
of boodschap goed is aangekomen. Janny Meijering probeert zoveel mogelijk betrokkenen te informeren, 
persoonlijk en via brieven en bijeenkomsten. Maar goed communiceren blijft lastig. Dus gaat het ook wel 
eens niet goed. Voor opheldering of vragen mag iedereen steeds bij haar binnen lopen. Dat hoeft niet op 
afspraak. Zij is normaliter maandag en dinsdag in Het Kerspel aanwezig. Ook kunnen mensen hun vragen 
schriftelijk stellen via J.Meijering@noorderboog.nl
Het Kerspel is 20 jaar geleden gebouwd. Dus is het hoog tijd, om weer eens aandacht te geven aan een 
schone omgeving met een inrichting die netjes is. Vanuit die wens is de keuze gemaakt om de centrale hal 
en de ontmoetingsruimte te schilderen en de gordijnen te vervangen. 
Ook de kerstspullen zijn nagekeken o.a. op brandgevaar en waar nodig vervangen, zodat er nieuwe deug-
delijke versiering is voor de Kerst.
Een aantal bewoners wilde graag een leestafel waar ze met elkaar gezamenlijk hetzelfde boek kunnen 
lezen en er over in gesprek kunnen gaan. In een opgeknapte omgeving zijn daarom nu ook de stoelen en 
tafels vervangen. Bewoners hadden voorgesteld, om tijdens de werkzaamheden een tijdelijke ruimte in te 
richten om gezamenlijk koffie te kunnen blijven drinken; een goed idee!
We moeten het met elkaar en met Stichting Welzijn binnenkort ook maar eens hebben over wensen van 
bewoners en mogelijkheden voor de gezamenlijke ruimten…

Gea Veeloo 06-24988327 en Casper Veen 06-54927560 – werkgroep Zorg van de Dorpsvereniging.

ELKENAIN

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. Ook in geval van problematische 
schulden. Elkenain is gespecialiseerd in schuldenbewinden. U kunt bij ons ook terecht voor budgetbeheer.
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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STICHTING WELZIJN VOOR OUDEREN

Zoals ieder jaar gebruikelijk organiseren we ook dit jaar een Nieuwjaarsvisite. Tijdens deze vooral gezellige 
visite kunnen we elkaar een voorspoedig en gezond jaar wensen. 
Deze middag wordt gehouden op woensdag 4 januari 2017 in de Schalle en begint om 13.30 uur.
Eerst zullen Thomasvaer en Pieternel, in dichtvorm, het nieuws van 2016 uit Nijeveen onder de loep nemen. 
Dit nieuws is op rijm gezet door mw. Rita de Groot. Wat gebeurde er het afgelopen jaar en weten we het 
allemaal nog?
Als ons geheugen weer is opgefrist en de koffie met knieperties op zijn, gaan we ons opmaken voor een 
optreden van de Pauwergirls. De Pauwergirls verzorgen een afwisselend liedjesprogramma rondom een 
oude radio uit 1952. Ze brengen vrolijke muziek, zang en theater met een knipoog. Herkenbare liedjes van 
de jaren ’40 tot nu. Van de Andrew Sisters tot de Everly Brothers en van Jacques Brel tot Adèle.
In de pauze krijgt iedereen dan nog een consumptie met een hapje aangeboden. 
De kosten voor deze middag zijn € 5,=. We hopen deze middag weer veel 55+sers te mogen begroeten.
Bent u niet in de gelegenheid om zelf naar de Schalle te komen maar wilt u toch graag aanwezig zijn, neem 
dan even contact op met een van de bestuursleden, wij zorgen dan voor vervoer.

Lammie van Essen

PASSAGE

Op woensdag 21 december a.s. hopen wij onze Kerstviering te houden. We beginnen zoals we dat al jaren 
gewend zijn met een broodmaaltijd. Hiervoor moet U zich wel even opgeven bij Gretha Kiers. Tel. 492244. 
Wij willen dit jaar graag om 18.30 uur beginnen. Na de maaltijd gaan we, na een korte pauze, verder met 
de kerstviering, verzorgd door het bestuur. We krijgen muzikale medewerking van Hendrik en Els Snel, op 
piano en dwarsfluit. Graag tot ziens op 21 dec. in de Schalle. 

Namens het Bestuur, Willy Boer

www.loonbedr i j fb i jker.n l
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DRENTHE CURSUS

De Drenthe cursus is een oriëntatiecursus Drentse taol en cultuur. Het is een cursus van acht lessen, die in de 
streektaol egeven wordt an Old-Drenten en Nei-Drenten. In de cursus wordt niet allent aandacht egeven 
an de taol, maor der komt nog veel 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. We hebben al een flink aantal dielnimmers, mar we zolt ut mooi vienden dat er 
nog wat beij komt. De cursus bestiet uut 8 lessen, half jannewaari op de vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 
uur in dorpshuus De Schalle hier in Nijevene. Dizze cursus wordt egeven deur het Huus van de Taol. De 
keurnoten (dat bint de betrokken vrijwilligers uut Nijevene en Muppelt) zult daor ook an deelnimmen.
De keurnoten bint: Lammie van Essen, Albertje Strijker, Klaasje Bayle, Dinie Bakker en Klaas Brand.
Opgeven graag bij Klaas Brand, Griftestuk 12. Telefoon 291506 of per mail: k.brand8@kpnmail.nl.  
Doei ook mit? 

Graag tot heurens en tot ziens, namens het Huus van de Taol, Klaas Brand

Stichting Welzijn Ouderen
VOLDOENDE DEELNEMERS VOOR MUSEUMPLUSBUS

Op donderdag 15 december vertrekt om 09.15 de bus naar museum Twentse Welle in Enschede vanaf de 
Schalle. We zijn terug 17.45 uur. Het geheel is gratis, behalve lunch voor € 15,=. Een beperkt aantal (elek-
trische) rolstoelen en opvouwbare hulpmiddelen  kunnen mee. In het museum een rondleiding en weef-
demonstratie. Er is ook gelegenheid zelfstandig het museum te bekijken. Er zijn nog enkele plaatsen in de 
bus beschikbaar. Snel aanmelden bij Albert Vriend is gewenst, telefoon 491993 of 0657629449.

BERT VISSCHER v.o.f.

Kwekerij en tuincentrum

Kolderveen 21  7948 NG Nijeveen  Tel. 0522-491853

We hebben weer volop

KERSTBOMEN

vanaf € 500

zelf uitspitten/zagen op onze kwekerij is ook mogelijk

www.bertvisschervof.com
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proef, 
geniet & 
beleef

Meppel

De Putstoel 2

Staphorst

Ebbinge Wubbenlaan 9A

info@kisjes-slijterijen.nl 

kisjes-slijterijen.nl

ADV Kisjes Molen 85x123-ZW-incl.adres.indd   1 11-09-16   21:24

Stichting Welzijn Ouderen Nijeveen
DE  BUURTKAMER NIJEVEEN GROEIT UIT ZIJN JASJE !!

De Buurtkamer Nijeveen, waarvan wij mede-initiatiefnemer zijn , wordt door steeds meer inwoners bezocht. 
Iets meer dan een jaar na de oprichting wordt de buurtkamer momenteel elke dinsdag door 11 inwoners 
bezocht.  In het begin was het even afwachten, maar al snel  voelden de bezoekers zich thuis in de buurt-
kamer. Het is er gezellig, er worden spelletjes gedaan, er wordt gezamenlijk gegeten, er wordt gepraat 
over allerlei onderwerpen. Dit alles onder deskundige begeleiding van zorggroep Noorderboog en met 
ondersteuning van enthousiaste vrijwilligers uit Nijeveen.

Deze ontwikkeling heeft er toe geleid dat we, gezien de toenemende belangstelling, gaan uitbreiden met 
de buurtkamer. Met ingang van het nieuwe jaar is de Buurtkamer Nijeveen  2  dagen in de week open.   
De gemeente maakt het financieel mogelijk en we zijn ze daar zeer erkentelijk voor. Het is fantastisch hoe 
de gemeente inspeelt op de behoefte van die inwoners , die zich alleen voelen, eenzaam zijn of de sleur 
van de dag wel eens willen doorbreken. Hopelijk wordt hiermee bereikt dat die inwoners zich nog wat 
gelukkiger gaan voelen en daardoor ook wat langer thuis kunnen blijven wonen. In dat kader maakt de 
gemeente daar ook geld voor vrij.

Het is voor een bezoek aan de buurtkamer, in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, niet nodig dat u 
een zorgindicatie heeft . U kunt frank en vrij deelnemen aan de buurtkamer, zonder voorwaarden vooraf.
Met ingang van het nieuwe jaar 2017 kunnen door de uitbreiding weer meer inwoners gebruik maken van 
de buurtkamer.  Als we het aantal van 20 bezoekers hebben bereikt, zitten we opnieuw vol. Dus schroom 
niet als u de behoefte voelt om er een dagje tussenuit te gaan ten behoeve van uw welzijn.

Nadere informatie over welke dagen we extra open zijn zal worden gepubliceerd in De Molen. Als uw  be-
langstelling is gewekt dan kunt u zich in verbinding stellen met Albert Vriend, telefoon 491993, of spontaan 
op de dinsdag de buurtkamer in Het Kerspel al eens binnenlopen.
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www.lever.nlZuideinde 53,  Meppel
(0522) 25 27 21 | info@lever.nl 

Wie versiert de mooiste 
kerstboom van 2016!
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? 

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.

Er zijn drie statafels te winnen aangevuld met een prijzenpakket: 
1e prijs voor de allermooiste Boom
2e prijs van de mooiste Boom
en een 1e prijs voor de mooist aangeklede straat/ buurt met de boom, dus het totaal plaatje. 

In verband met het halen van de bomen aanmelden van de straat/ buurt voor 30 november!
Stuur je mail naar info@handelsverenigingnijeveen.nl 

Op 2 en 3 december worden de bomen uitgedeeld. Op zaterdag 17 december is de jurering 
vanaf 14.00 uur zonder verlichting en vanaf 18.00 uur met verlichting. 
Op woensdag 21 december om 20.30 uur is de prijsuitreiking in dorpshuis de Schalle.

OPBRENGST NSGK-COLLECTE NIJEVEEN

Van 14 tot en met 19 november hebben vrijwilligers in Nijeveen gecollecteerd voor NSGK (Nederlandse 
Stichting voor het Gehandicapte Kind). 31 collectanten zijn langs de deuren gegaan en hebben iets meer dan 
1064 euro opgehaald. NSGK bedankt alle collectanten en alle gevers hartelijk voor hun geweldige bijdrage! 
Met dit geld helpt NSGK kinderen en jongeren met een handicap in heel Nederland om mee te kunnen 
doen in de samenleving, bijvoorbeeld met toegankelijke speeltuinen. De meeste speeltuinen in Nederland 
zijn ontoegankelijk voor kinderen met een handicap. Zij raken daardoor vaak in een isolement. NSGK past 
speeltuinen aan, zodat kinderen met en zonder handicap er samen kunnen spelen.
Wilt u volgend jaar ook collecteren, dan kunt u contact opnemen met uw regio-coördinator, telefoon 
06-52598762 of email rrozema@nsgk.nl Heeft u geen collectant aan de deur gehad maar wilt u toch nog 
een bijdrage overmaken? Dat kan via giro 552000 van NSGK te Amsterdam, of met een online donatie via 
www.nsgk.nl. 
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info@kroesnijeveen.nl           www.kroesnijeveen.nl           0522 49 26 80

MEPPEL
Blankenstein 290 | 0522-243640

onderdeel van Van der Linde Meppel

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 verzekerings-
maatschappij, indien de schade is 
verzekerd. Is de auto niet verzekerd tegen 
autoruitschade, dan kunt u rekenen op 
een zeer scherpe prijs.
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Agenda
22 nov. De Molen nr. 22
23 nov.  Passage ledenavond mevr. van Kessel uit Staphorst vertelt over het Staphorster stipwerk- de Schalle - 

20.00 uur
23 nov. Klaverjassen en jokeren, Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
24 nov.  Vrouwen van Nu, Elly ten Napel over sierraden maken van ruwe edelstenen - De Schalle - 20.00 uur
26 nov. Weekendmarket - Grote kerk Meppel - 10.00-17.00 uur
26 nov. Bingo, Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
  1 dec. André Beltman vertelt over zijn boek ‘Gezocht een vader’ - De Schalle - 20.00 uur
  3 dec. Inloopcafé PvdA - Oasis Meppel - 10.30-12.00 uur
  3 dec. DOS’46 1 – TOP/Quoratio 1 - Sporthal de Eendracht - 20.00 uur
  6 dec. De Molen nr. 23
  6 dec. DOS’46 1 – DVO/Accountor 1 - Sporthal de Eendracht - 20.30 uur
  7 dec. Klaverjassen en jokeren, Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
  9 dec. Film ’Nebraska’ - De Schalle - 20.00 uur
11 dec. Winterconcert kinderkoor De Notendop en jeugdkoor Notice - Schaapskooi Havelte - 15.15 uur
13 dec. Jaarlijkse ledenvergadering IJs- en Skeelerclub - clubgebouw - 20.00 uur
16 dec. Kerstconcert T.O.G. en Meppeler Mannenkoor - Grote of Mariakerk Meppel - 19.30 uur
17 dec.  Kerstconcert T.O.G. - Geref. kerk Nijeveen - 19.30 uur
17 dec. DOS’46 1 – DSC 1 - Sporthal de Eendracht - 20.00 uur
18 dec. Kerstwandeling, door kinderen zondagschool & kindernevendienst - start vanaf De Schalle - 19.00 uur
20 dec. De Molen nr. 24
21 dec. Passage kerstviering en broodmaaltijd - de Schalle - 18.30 uur
21 dec. Klaverjassen en jokeren, Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
22 dec.  Vrouwen van Nu, Kerstavond - De Schalle - 19.00 uur
24 dec. Kerstnachtdienst - Geref. kerk - 22.00 uur
30 dec. Appelflappenavond - De Schalle - zaal open 20.00 uur

Elke dinsdag Koersbal - De Schalle - 13.30 uur
 Klaverjassen en jokeren, georganiseerd door Welzijn Ouderen - biljartzaal De Schalle
Elke woensdag 55+gymnastiek - Dorpshuis De Schalle - 10.30-11.15 uur
Elke vrijdag  wordt er door Tonegido gezongen in het gebouwtje bij de kerk in Nijeveen om 13.30 uur

Gezamenlijk meer dan 
75 jaar ervaring in uitvaarten. 

0522-281878 
DAG EN NACHT BEREIKBAAR 

WASSINK 
Uitvaartverzorging -- -, 

De uitvaartverzorger voor Meppel en omstreken 

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

boerderij
jeanie’s

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

Vanaf 1 oktober zijn de openingstijden:
 
ma. en di.  gesloten
wo. en do.  van 13.00 uur tot 18.00 uur
vr. en za.  van 10.00 uur tot 17.00 uur
zondag  gesloten

Kom nu ook u eigen 

geschenkenmand 
in elkaar zetten met de produkten 
die in de winkel te krijgen zijn,
zoals ekozuivel, thee, 
natuurlijke sapjes en noten.
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sportieve mode voor mannen en vrouwen!

Piet Soerplein 5 | Havelte | zmode.nl

onze merken

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

Alberto | Haupt | Soccx

Marktstraat 4a
7941 KR  Meppel

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

Jeannet Botter

BOEIEND LEVENSVERHAAL NIJEVENER ANDRÉ BELTMAN 

De Schalle in Nijeveen was donderdagavond het decor van een interview met dorpsbewoner André Beltman, 
die onlangs het boek ‘Gezocht: een vader’ uitbracht. Voor ruim veertig belangstellenden beantwoordde hij 
een spervuur aan vragen en droeg hij voor uit zijn autobiografische roman.
‘Gezocht: een vader’ vertelt het verhaal van Beltman (67) – in het boek heet hij Victor –, die halverwege 
vorige eeuw opgroeit in Zutphen. Hij woont met zijn moeder bij zijn grootouders en weet niet wie zijn 
biologische vader is. Beltman beschrijft onder welke omstandigheden Victor volwassen wordt en pas op 
latere leeftijd het mysterie begint te ontrafelen.  Na het openingswoord door Geertje van der Linde van 
Bibliotheek Nijeveen/Meppel was het woord aan de uit het dorp afkomstige Roelof Jan Vochteloo, die 
Beltman aan een interview onderwierp. De auteur vertelde openhartig zijn verhaal en kreeg tijdens de 
anderhalf uur durende sessie veel respons vanuit de zaal. “Ik ben erg blij met hoe de avond verlopen is”, 
glunderde Beltman na afloop.
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Nijverheidsweg 15   7948 NE Nijeveen   Tel. 0522-490094   Postbus 126   7940 AC Meppel   www.faberadviseurs.nl

Zorgverzekeringen 2017
Zorgverzekeraars wordt verweten dat ze 
ingewikkelde verzekeringen aanbieden met 
dekkingen die soms overbodig zijn. Basis of 
aanvullend, maar hoe dan? Voor velen is dat 
een onoverzichtelijke lijst van vergoedingen. 
Zorgverzekeraars verwijzen naar hun website 
en zoek het daar verder maar uit.

Of..... een deskundig adres raadplegen. 
Wij zijn niet in dienst van deze verzekeraars, 
kennen de dekkingen en de prijsstellingen 
van de verschillende aanbieders. Welke past 
in 2017 het best bij u? Geen zin in doe-het-
zelven in zorgverzekeringen? Bel ons.

Kwaliteit is soms dichterbij dan u denkt!

OPBRENGST DIABETES COLLECTE 

Meer dan 46 vrijwilligers in Nijeveen / Kolderveen gingen begin november op pad voor het Diabetes Fonds. 
Gezamenlijk haalden zij met de collectebus € 1.366,46 op.         
Met dit geld wordt nieuw onderzoek gedaan naar diabetes en uitleg gegeven over de ziekte.
Ongeveer 1 miljoen Nederlanders hebben diabetes, suikerziekte. Iedereen kan het krijgen en iedere dag 
komen er in ons land 200 mensen met diabetes bij.
Veel mensen denken dat diabetes wel meevalt, maar helaas kan het ernstig zijn. Diabetes leidt ook vaak tot 
andere ziekten of klachten. Zoals hart- en vaatziekten, dementie en problemen met ogen, nieren en voeten.
Het Diabetes Fonds houdt elk jaar een collecte. Het opgebrachte geld gaat naar onderzoek om diabetes 
beter te behandelen of te voorkomen. Het Diabetes Fonds betaalt in Nederland het meeste onderzoek 
naar diabetes.
Bedankt collectanten, gevers en iedereen die zich heeft ingezet.
 

Collectecoördinator Nijeveen, Sita Zuidema

PIETENGYMNASTIEK BASISSCHOLEN MEPPEL

Meer dan 1200 kinderen en 15 basisscholen uit de gemeente Meppel hebben meegedaan aan de pieten-
gymnastiek om het pietendiploma te halen. 
Kinderen uit groep 1 t/m 3 konden het pietendiploma halen door een pietengymnastiek te volgen van 
verschillende onderdelen. Tijdens de pietengymnastiek werd er over hoge en grote daken gelopen, van 
gladde daken gegleden, pakjes door schoorstenen gegooid, gekropen door smalle schoorstenen. Na afloop 
van de pietengymnastiek kregen alle kinderen het pietendiploma en een handje pepernoten uitgereikt. 
Sinterklaas heeft hiermee in de gemeente Meppel veel nieuwe hulppieten erbij gekregen.
De organisatie van pietengymnastiek lag in de handen van de combinatiefunctionarissen van Meppel Ac-
tief. Tijdens de pietengym zijn veel foto’s gemaakt. Bent u benieuwd naar de foto’s? Kijk dan snel op onze 
facebookpagina: www.facebook.com/sportteammeppelactief.
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Dorpsstraat 4
Nijeveen

Jan Bouwknegt

www.jaboschilderwerken.nl

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

T: de Wijk 0522 - 440 473      

 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

ZORG ERVOOR DAT ALLES 

PERFECT IS GEREGELD
altijd scherp!

SCHENKINGEN DOEN?

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM 
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECT-
STOFFERING

Noteboomstraat 7
7941 XD Meppel
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

WONINGINRICHTING

PROJECTINRICHTING

URZO
Damesmode

Slaapcomfort

Bedrijfskleding

Regenkleding

Huishoudtextiel
tel. 05220 - 61022

MYRTHE BIJKER WINT 2E PRIJS IN DWINGELOO EN EEN GEZELLIGE PIETENSPELMIDDAG

Op zaterdag 19 november werd in Dwingeloo een starterstoernooi georganiseerd. De deelname viel iets 
tegen, maar de inzet was er niet minder om. De Nijeveense badmintonspeelster Alinda Kroeze, Laura Klok, 
Leonie Stoof en Myrthe Bijker speelden deze middag mee. De spelers werden verdeeld in poules en in elke 
poule viel een prijs te winnen. Myrthe had de meeste wedstrijden gewonnen van de vier en eindigde op 
een 2e plaats in haar poule. 

Op maandag 28 november organiseerde de badminton- en de tennisvereniging gezamenlijk een Pietenspel-
middag. Allerlei leuke activiteiten als badmintonnen/tennissen met ballonnen, zaklopen, pakjes stapelen 
wisselden elkaar af. De spelers hadden een leuke actieve middag wat natuurlijk werd afgesloten met pe-
pernoten en een cadeautje van de Sint. 
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info@andrehopman.nl
06 54 32 64 05

Energieweg 3, Nijeveen
www.andrehopman.nl

Een ondernemende bries,

windkracht van beleving!
ontwikkelt een

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 

Tel. 06-16511943
Tel. 0522-750545

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

DE MOLEN

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
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OPBRENGST COLLECTE ALZHEIMER NEDERLAND 

De collecte van Alzheimer Nederland heeft in Nijeveen in de week van 7 t/m 12 november € 1.201,53 op-
gebracht. De organisatie bedankt hiervoor alle gevers en collectanten.
Altijd aandacht voor Alzheimer
Vorig jaar en ook dit jaar heeft het Alzheimer Nederland aan aandacht niet ontbroken. Alzheimer Nederland 
is blij met deze aandacht. Het geeft ons de kans om aan een groter publiek te vertellen over het belangrijke 
werk dat Alzheimer Nederland doet. En we hebben de steun van de Nederlandse bevolking hard nodig.
Alzheimer Nederland werkt aan een oplossing voor dementie, nu en in de toekomst. We werken aan een 
wereld waarin perspectief kan worden geboden, zelfs in de zwaarste omstandigheden. Waarin mantel-
zorgers worden geholpen met hun zorg en zorgen, we meer aandacht hebben voor elkaar en waarin we 
steeds dementievriendelijker worden.
Opbrengst
De collecteweek is een prachtig moment om hier bij stil te staan. We hopen natuurlijk op een zo hoog 
mogelijke opbrengst, zodat we nog meer ondersteuning kunnen bieden. Alzheimer Nederland bedankt 
iedereen in Nijeveen die hieraan heeft meegeholpen.
Volgend jaar ook meehelpen?
Wilt u in 2017 ook uw steentje bijdragen door mee te helpen als collectant? Alzheimer Nederland is hier 
blij mee. U kunt zich opgeven via www.alzheimer-nederland.nl/collecteren of bij: Janny Strijker tel. 0522-
491301 of Betsy Wamsteeker tel. 0522-492048.

IJS- EN SKEELERCLUB NIJEVEEN

De komende weken komen we bij u langs met de leden- en donateurskaarten. Tot de ALV kunt u lid wor-
den van de ijsbaan voor het standaardbedrag van 10 euro voor een familie- en 5 euro voor een individueel 
lidmaatschap (boven 16 jaar). Na de ALV, en dus als er ijs ligt, is het lidmaatschap 50% duurder. Als u het 
afgelopen jaar lid was, dan komen we vanzelf bij u langs. Bent u nu nog geen lid en wilt u dat wel worden, 
neem dan contact op met één van de bestuursleden. Hun adressen vindt u op www.skeelerbaannijeveen.nl.

Het Bestuur

LEON BOERKAMP KWEEKT ZWAARSTE POMPOEN VAN DE WEL 

Woensdagmiddag 23 november kwamen alle topkwekers van de 
basisscholen van Meppel e.o. bij elkaar voor de prijsuitreiking van 
de pompoenkweekwedstrijd 2015-2016. 
Al eerder dit jaar waren zij bij de Welkoop geweest om hun pompoen 
te laten wegen. Voor De Wel waren Chris, Marijn en Leon aanwe-
zig. De uitslag per school werd door IVN-medewerker Mathijs ter 
Bork bekend gemaakt. De jongens hadden het alle drie zeer goed 
gedaan, maar de aller zwaarste pompoen was van Leon! Hij had een 
mega pompoen gekweekt van maar liefst 59 kilogram! Zijn geheim 
voor het kweken van deze pompoen was kippenmest en klassieke 
muziek afspelen.

VROUWEN VAN NU LEDENAVOND DONDERDAG 24 NOVEMBER 2016

Onze gast voor deze avond is mevrouw Elly ten Napel. Zij heeft met haar man een edelstenenbedrijf in 
Giethoorn. Zij hebben een exclusieve sieradencollectie en zijn ook importeur van diverse stenenbewer-
kingsapparatuur. Zij gaan 1 à 2 x per jaar naar Amerika op zoek naar unieke stenen uit mijnen. De stenen 
hebben bijzondere kleuren en structuren. Er zijn stenen bij, waarin je een compleet landschap ontdekt. Ze 
moeten dan wel op de juiste manier bewerkt worden. De sieraden van Elly zijn uniek, zelfontworpen en 
met zilver verwerkt. Ze heeft een eigen zilvermerk.
Oppassen voor nep: bijvoorbeeld stenen die geverfd zijn (wash before you ware) of soms van plastic; zilver 
moet een zilvermerk hebben. Het was een boeiende avond met een enthousiaste vakvrouw.
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Schoonheidsinstituut      IPL ontharing 
Acne behandelingen Elektrisch ontharen 
Massages      Huidverbetering 
Zonnestudio      Bijouterie 

DECEMBER AANBIEDING: 

Als je bij je gezichtsbehandeling je huid laat verwennen 
met een speciaal collageenmasker, ontvang je een 

GRATIS masker t.w.v. € 8,95 voor thuis!!!

Maskers met maximaal effect en minimale belasting

Wij hebben ook cadeaubonnen….

Dorpsstraat 16, Nijeveen ~ Telefoon 0522 – 49 23 15  
Website: www.beau-nette.nl ~ E-mail: info@beau-nette.nl

KERSTNACHTDIENST

Op 24 december, om 22.00 uur, is er een kerstnachtdienst in de geref. kerk. Een ieder is daar welkom!

Marije Vijzelaar, oud inwoonster van Nijeveen, zal prachtige harpmuziek laten klinken; we blikken met 
Maria terug op de wonderljke zoon die zij kreeg en we zingen veel bekende kerstliederen.   
U wordt aan de ingang ontvangen met warme chocolademelk en een kerstkransje!

We hopen op een mooie, sfeervolle viering. Van harte welkom!

Ds. Marjan van Hal

IJS- EN SKEELERCLUB NIJEVEEN
JAARLIJKSE LEDENVERGADERING

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor 
de jaarlijkse ledenvergadering op 
dinsdag 13 december a.s. om 20.00 uur in het 
Clubgebouw van de IJs- en Skeelerclub Nijeveen

AGENDA
1. Opening
2. Notulen ledenvergadering 7 december 2015
3. Ingekomen stukken
4. Jaarverslag 2015-2016
5. Jaarverslag penningmeester
6. Verslag Kascommissie
7. Begroting 2016-2017
8. Vaststelling contributie
9. Bestuursverkiezing 

Aftredend: Wiebe Bouma, Jan Timmerman, 
Herwin de Groot  
Aftredend en herkiesbaar: Roelof Bouwknegt

10. Rondvraag
11. Uitloting obligatielening
12. Sluiting

Wij hopen u op de ledenvergadering te kunnen 
verwelkomen.

Het Bestuur

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

De specialist voor
uw kunstgebit
●

 patiënt
●

 snelservice
●

 eigen laboratorium
●

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

GRATIS
beoordeling 
en advies

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

Koedijkslanden

Heeft u een kunstgebit en uw 
eigen risico verbruikt dit jaar?
Maak dan in 2016 nog een afspraak voor 
een offerte voor uw nieuwe gebitsprothese

Wanneer u in 2016  een nieuw kunstgebit aanschaft, 
ontvangt u ook in 2016 de declaratie.
Dus geen eigen risico in 2017

Foto: Harm de Boer

Ook voor volledige voetverzorging bij u thuis!

Tel. 06 543 720 73

Medisch pedicure

Schoonheidsinstituut      IPL ontharing 
Acne behandelingen Elektrisch ontharen 
Massages      Huidverbetering 
Zonnestudio      Bijouterie 

DECEMBER AANBIEDING: 

Als je bij je gezichtsbehandeling je huid laat verwennen 
met een speciaal collageenmasker, ontvang je een 

GRATIS masker t.w.v. € 8,95 voor thuis!!!

Maskers met maximaal effect en minimale belasting

Wij hebben ook cadeaubonnen….

Dorpsstraat 16, Nijeveen ~ Telefoon 0522 – 49 23 15  
Website: www.beau-nette.nl ~ E-mail: info@beau-nette.nl
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Als je bij je gezichtsbehandeling je huid laat verwennen 
met een speciaal collageenmasker, ontvang je een 

GRATIS masker t.w.v. € 8,95 voor thuis!!!

Maskers met maximaal effect en minimale belasting

Wij hebben ook cadeaubonnen….

Dorpsstraat 16, Nijeveen ~ Telefoon 0522 – 49 23 15  
Website: www.beau-nette.nl ~ E-mail: info@beau-nette.nl
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Gourmet

 Steengrill

 Salade

Rollade

 Smulsteen

Rollade

    LEKKER MAKKELIJ K!

  Braadslee

T 06 - 12 94 04 57 | info@slager-ard.nl | www.slager-ard.nl

Bestelwijze: 1 week van te voren via mail of telefoon

Mmmmm lekker… makkelijk

Simpel of apart?
thuis tafelen
begint bij…

De laatste
nieuwtjes?!

www.slager-ard.nl

Fijne Kerst
en een

Smakelijk 
Nieuwjaar!

STICHTING WELZIJN OUDEREN NIJEVEEN - KLEINE NODENDIENST WEER OP VOLLE STERKTE

Zoals eerder gemeld in de Molen heeft Willy Boer te kennen gegeven dat zij een stapje terug wel doen 
bij de Kleine Nodendienst en deze dienst samen met een aantal anderen wil delen. Inmiddels heeft het 
bestuur van stichting welzijn ouderen er voor gezorgd dat Willy samen met vijf andere dames per 1 januari 
van start zal gaan. 
Wat blijft gelijk: het telefoonnummer  06 48 06 52 16. De telefoon wordt per week gewisseld.  Als u nu dit 
nummer belt voor “kleine noden” dan krijgt u de volgende melding: “met kleine noden“ en dan de naam 
van één van de medewerkers. Dat zijn nu: Willy Boer, Aly Bouwknegt, Harmke Kicken, Anneke Reitsma,  
Alie Roo en  Jansje Tissingh. Zij zijn bereid u te helpen of te laten helpen door andere vrijwilligers.

OLIEBOLLENVERCOOP MUZIEKVERENIGING EUPHONIA

Op 30 en 31 december staat muziekvereniging Euphonia met een oliebollentent bij de ingang van de Coop 
Huisman aan de Dorpsstraat in Nijeveen. De muzikanten verkopen oliebollen met krenten en oliebollen 
naturel. U betaalt € 3,50 voor 5 oliebollen en € 6,50 voor 10 oliebollen. Ook kunt u bij de kraam terecht 
voor een ‘losse’ oliebol, een glaasje glühwein of een kop warme chocolademelk.  
Door oliebollen bij Euphonia te kopen, steunt u onze vereniging. Alvast hartelijk dank voor uw bestelling!

Muziekvereniging Euphonia

KERSTWANDELING

Op zondag 18 december vindt er een kerstwandeling plaats. Met medewerking van de kinderen van de 
kindernevendienst en zondagsscholen reist u door het kerstverhaal met Simon de herdersjongen.
De start is tussen 19.00 en 19.45 uur vanaf De Schalle. Het eindpunt is bij de Geref. kerk Nijeveen.
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Noteboomstraat 68  |  7941 XA  Meppel  |   T 0522 255449  

drukkerij@kleen.nl  |  www.kleen.nlOntwerp | Druk | Print | Reclame

Denkt u aan
uw kerstadvertentie?

K
e

rs
ta

d
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rt
e

n
ti

e
s

De volgende Molen, die op 20 december verschijnt, 

is alweer de laatste van dit jaar.

Een mooie gelegenheid om uw klanten en inwoners 

van Nijeveen te bedanken en fijne feestdagen toe te wensen.

Mocht u willen adverteren met een kerstgroet? 

Mail ons dan voor 13 december a.s.
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RIJKEBOER
Marktslager

op woensdagmorgen en -middag 
en vrijdagmiddag

8.00 tot 12.30 uur en 14.30 tot 17.30 uur.

Rollade procureur 
Evt. in een doosje  kilo  950

Uw gourmet voor de kerst
Allemaal handgemaakt
Populair 7 soorten vlees 400 gram p.p. 695

Kerst compleet gourmet p.p. 995

Combi topper
4 saucijzen en 500 gr hoh gehakt   598

Runder riblappen of hacheevlees 
 500 gram  598

Onze kerstfolder online 
www.slagerijrijkeboer.nl

Rookworsten 
p.st. 2,49 3 stuks  598

Uw kerstbestelling online bestellen 
info@slagerijrijkeboer.nl

Ongewenste 
haargroei? 
De oplossing:
defi nitieve laserontharing 

pijnloos, snel, veilig én effectief

Defi nitieve
laserontharing
voor hem en haar

Woldstraat 40 | 7941 LK Meppel | (0522) 853 809
info@salon99.nl | www.salon99.nl

Laserontharing wordt door 
veel zorgverzekeraars 
vergoed

Oproep Drentse Talentprijs Cultuur
KANDIDATEN GEZOCHT 
 
Begin volgend jaar wordt voor de zevende keer de 
Drentse Talentprijs Cultuur uitgereikt. Deze prijs 
is een blijk van waardering en een stimulans voor 
cultureel talent in Drenthe. K&C is op zoek naar 
kandidaten die dit jaar een bijzondere culturele 
prestatie hebben geleverd en voor deze prijs in 
aanmerking komen. Het voordragen van kandi-
daten kan tot 10 januari 2017 via helma@kcdr.
nl. De winnaar van de Drentse Talentprijs Cultuur 
ontvangt een prijs van 2500 euro en een sculptuur. 
Zie www.kcdr.nl 

Drenthe kent veel talenten op het gebied van muziek, dans en bijvoorbeeld beeldende kunst. Als zij in 2016 
een bijzondere artistieke prestatie hebben geleverd of zich op bijzondere wijze hebben onderscheiden ko-
men zij in aanmerking voor de prijs. Niet alleen individuen, ook groepen maken kans op de prijs. Te denken 
valt aan dansgroepen, koren en muziekverenigingen. 

Een deskundige jury kiest begin volgend jaar uit alle aanmeldingen drie genomineerden. Deze kandidaten 
worden voorgelegd aan een landelijke jury die de uiteindelijke winnaar aanwijst.
Vorig jaar kende de Drentse Talentprijs Cultuur eenmalig twee winnaars. Jante Wortel uit Assen won de prijs voor 
haar bijzondere literaire verhalen en Arjan Linker uit Nieuw-Amsterdam won een prijs voor zijn muzikale prestaties 
en zijn compositie voor het Metropole Orkest. Voor meer informatie over de Drentse Talentprijs Cultuur: www.kcdr.nl 

K&C wil als expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur het talent in Drenthe zichtbaar maken. 
Het uitreiken van de Drentse Talentprijs Cultuur is één van de middelen. 
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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.

Kapsalon voor dames, 
heren en kinderen

Openingstijden:
di-do   9.00-18.00 uur
vr   9.00-18.00 uur
 19.00-21.00 uur
za   8.00-12.00 uur

Wilhelminastraat 10
7948 AR  Nijeveen
Tel. 0522 47 52 01
Tel. 06 207 99 440

Ramona’s 
Hairfashion

Knippen
Dames 1300

Heren 1200

Knippen 
op afspraak

Ook voor:

Epileren
(Met touwtje)
Wenkbrauwen 800

Bovenlip 300

Hele gezicht 1400

Wenkbrauwen 
verven 500

•	Voetreflexologie
•	Bach	Bloesem	Remedies
•	Voedingsadviezen	
•	Pedicurebehandelingen
•	Kadobonnen	

Voor	vergoedingen:	zie	website

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

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

Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek:
Het Weeme 7, 7948 AZ  Nijeveen, Tel. 0522-492211
E-mail: info@gruppen-administratie.nl
Website: www. gruppen-administratie.nl

BIJZONDERE EDITIE VAN HET ALZHEIMERCAFE MEPPEL

Wat voor leuke dingen kun je doen, samen met mensen met dementie? Die vraag staat centraal tijdens het 
Alzheimercafé op woensdag 14 december in Cultureel Centrum De Plataan. 
Bezoekers kunnen meedoen aan workshops schilderen en kerststukjes maken. Er worden hapjes gemaakt 
en knijpertjes gebakken, dus: een avond met een en al gezelligheid! De Dementheek is deze avond ook 
aanwezig, met informatie over wat u thuis voor leuke activiteiten en spelletjes kunt doen. 
De toegang en alle consumpties zijn gratis. U bent van harte welkom in De Plataan, aan de  Vledderstraat 
3 in Meppel tussen 19.30 en 21.30 uur. (Er is ook een ingang aan de Marktstraat.)
Het Alzheimercafé Meppel is een samenwerkingsproject van Alzheimer Nederland met vrijwilligers, Stichting 
Icare, Zorgcombinatie Noorderboog, Stichting De Stouwe en Welzijn Mensenwerk.
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DE MOLEN 

WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN
10/11 dec. Dokter Moes
17/18 dec. Dokter Speelman

Dorpsstraat 149

7948 BP  NIJEVEEN 

Tel: 0522 492967 

of  06 53 961 998

Voor:

• Nieuwbouw

• Reparatie

• Onderhoud

• Alg- & mosbestrijding

• Aanbrengen schroefdakplaten

www.rietdekkersbedrijfrenebouwknegt.nl

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

FYSIOTHERAPIEPRAKTIJK ’T OEVERTJE, praktijk voor fysiotherapie, manuele therapie en sportfysiotherapie
Oevertje 21, 7948 AD Nijeveen, tel. 492199. Behandeling volgens afspraak.

CENTRUM BIRU KAI, NATUURGENEESKUNDIGE PRAKTIJK
Marktstraat 4a, 7941 KR Meppel, tel. 06-16932635. Behandeling volgens afspraak.

KLEINE NODENDIENST, mevr. Willy Boer, 06 48 06 52 16.

INFORMATIEPUNT WONEN, ZORG EN WELZIJN, Dhr. A. Vriend, 06 57 62 94 49.

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.

www.kolderveen.nl

Kolderveen 50, 7948 NK  NIJEVEEN
M 06 54 93 76 21  T 0522 49 13 78  F 0522 49 28 47
E info@loonbedrijf-altena.nl

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!


