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De volgende Molen verschijnt op 7 februari 2017.
Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk
dinsdag 31 januari 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

JUBILEUM HERSENSTICHTINGCOLLECTE IN NIJEVEEN
In de week van 30 januari t/m 4 februari wordt de landelijke Hersenstichting
collecte voor de 21e keer gehouden. In Nijeveen hebben we zeven collectanten die dit jaar voor de tiende keer collecteren. Het gaat om collectant en
organisator Ginie Lensen en daarnaast de collectanten mw. Drogt, Kroes, ten
Wolde, Huls, van der Toren en Bandringa. Deze jubilarissen ontvangen via
de organisator van Nijeveen een oorkonde en een kleine attentie, als blijk
van waardering voor de jarenlange trouwe inzet voor de Hersenstichting.
Mede door het houden van een collecte kan de Hersenstichting alles op
alles zetten om gezonde hersenen gezond te houden, hersenaandoeningen
te genezen en betere zorg voor hersenpatiënten te krijgen. Dankzij alle
collectanten, kan er weer een flinke stimulans worden geven aan verschillende nieuwe projecten. Denk aan onderzoek naar (de behandeling van)
dementie, traumatisch hersenletsel, beroerte, Parkinson, hersenziekten bij
kinderen, de relatie tussen alcohol en puberhersenen en de verbetering van
patiëntenzorg. Laat u de collectant niet in de kou staan? Alvast hartelijk
dank aan alle gulle gevers en ook aan alle vrijwilligers die de collecte mogelijk maken! Wilt u meer lezen, kijk dan eens op www.hersenstichting.nl.

UITSLAGEN VAN DE KAART- EN BILJARTCLUB NIJEVEEN HET KLEINE SPEL
Uitslag spelmiddag op 5 januari 2017
JOKEREN: 1. Mevr. L. Mol, 307 punten. 2. Mevr. T. Brugging, 468 punten. 3. Mevr. R. Bult, 520 punten.
4. Mevr. H.Hofman, 543 punten.
KLAVERJASSEN: 1. De Heer K. Hoorn, 5511 punten. 2. Mevr. H. Bouwknegt, 5460 punten. 3. Mevr. T. Seegers,
5185 punten. 4. De Heer H. Pit, 5000 punten.
Uitslag Nieuwjaarsbiljart-Toernooi op maandag 9 januari 2017 in de Schalle
1. De Heer B. Knegterink, 2. De Heer B Scheper, 3. De Heer J. Benak, 4. De Heer B. Evers.

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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FLITSEND BEGIN VAN HET NIEUWE JAAR BIJ DE BADMINTON VERENIGING NIJEVEEN
Op donderdag 5 januari werd het jaarlijkse OKKO (Ouder-Kind/Kind-Ouder) toernooi georganiseerd. Bijna
alle leden deden mee of waren aanwezig om de rest aan te moedigen. Met 27 koppels mogen we het een
drukbezet toernooi noemen. De puntentelling was voor dit toernooi aangepast, het koppel dat het eerst
30 punten behaald kreeg de wedstrijdpunten. De koppels werden onderverdeeld in 5 poules en elk koppel
speelde 4 a 5 wedstrijden die avond. Dat viel niet altijd mee, want de meeste badminton-spelers hadden
een partner die onze sport niet beoefent. Er werd hard gestreden om de punten, met de nodige inspanning, plezier en
uiteindelijk spierpijn.
De poulewinnaars zijn:
Poule 1: Willy de Boer en Tycho de Boer
Poule 2: Sander Busscher en Richard Busscher
Poule 3: Nadine Konter en Erwin Oosterkamp
Poule 4: Mirjam Mutsters en Linda Mutsters samen met het
koppel Eline Scheffer en Ron Scheffer
Poule 5: Richard Take en Jelke Take
Daarnaast werd er een verloting en veiling georganiseerd. Doordat iedereen cadeautjes/spulletjes meegenomen had en onze sponsoren van die avond veel presentjes hadden geschonken, waren er 2 tafels vol leuke
artikelen. De een voor de verloting en de ander voor de veiling. De 160 loten waren razendsnel verkocht
door Trea en Annette, de verlotingtafel was dan ook snel leeg!
De veiling was op zich een hele gebeurtenis. Het succesvolle lotenverkoopkoppel ging ook hiermee aan
de slag. Met Trea als veilingmeester werd (bijna) alles voor mooie bedragen verkocht. Er waren gewilde
artikelen bij, zo boden 3 spelers heftig tegen elkaar op voor een badmintonracket! Deze ging dan ook
voor een mooi bedrag weg.
Mede door onze sponsoren is deze avond ook een klein financieel succes geworden, waarvoor hartelijk dank.
We kunnen terugkijken op een zeer gezellige, leuke start van het nieuwe jaar.

proef,
geniet &
beleef

Meppel
De Putstoel 2
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Staphorst

info@kisjes-slijterijen.nl

Ebbinge Wubbenlaan 9A

kisjes-slijterijen.nl
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Verbouwplannen of andere woning?
De hypotheekrente is nog steeds erg laag.
Tijd om te kijken of woonwensen realiseerbaar zijn.
Plannen? Bel of mail ons voor een vrijblijvend advies.

Nijverheidsweg 15 7948 NE Nijeveen Tel. 0522-490094 www.faberadviseurs.nl hypotheken@faberadviseurs.nl

WARM AFSCHEID VAN OUD-TRAINER HAN VAN ROOM
Op de 1e donderdag van het nieuwe jaar werd door
de Badminton Vereniging Nijeveen afscheid genomen
van oud-trainer Han van Room. Han trainde ruim 16
jaar de badmintonspelers en heeft veel jeugdleden
zien opgroeien. Het badminton-niveau is door Han
behoorlijk verbeterd bij de vereniging met als resultaat
dat we veel landelijke spelers afgeleverd hebben bij de
grotere clubs. In het begin trainde Han maar 1 x per
maand, maar gelukkig koos hij uiteindelijk geheel voor
onze vereniging en kwam hij wekelijks training geven.
Dat bleek voor onze jeugd al snel niet genoeg te zijn,
en zo kwam de extra dinsdagtraining voor gevorderde
spelers tot stand. Deze stap boekte veel resultaten, in
de daaropvolgende jaren hadden we jaarlijks meerdere
regiokampioenen en landelijk stonden ze in de top 10
van hun leeftijdsklasse. Daarnaast ging de competitie van start, aanvankelijk nog met 1 jeugdteam. Dat is
gegroeid naar 7 teams in 2015, een topaantal voor onze vereniging.
Han begint aan een nieuwe levensfase, namelijk het pensioen. Dat zal niet altijd gemakkelijk zijn voor
deze zeer actieve, sportieve man, maar aan alle mooie dingen komt een eind. Zoals hij zelf vertelde tijdens
het afscheid: “Het is mooi geweest; Tijd om, samen met mijn vrouw Laya, rustig te genieten van onze vrije
tijd”. Bijna alle leden waren aanwezig om afscheid van Han te nemen. Als afscheidscadeau kreeg Han een
mand vol met persoonlijke afscheidscadeautjes en een Pluim (kadobon) van alle leden. Daarnaast werd hij
onder luid applaus erelid van de vereniging.
Han wordt opgevolgd door Tjitske Hoekstra, die in haar jeugdjaren op landelijke niveau badminton heeft
gespeeld.
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Ramona’s

Hairfashion

Knippen
Dames
Heren

13
1200
00

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.

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

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

Knippen
met en zonder
afspraak

Ook voor:

Bovenlip

Epileren

Hele gezicht

(Met touwtje)
Wenkbrauwen

800

Wij beschikken over een eigen werkplaats waar kozijnen,
ramen en deuren op maat gemaakt worden.
Dit kan naar wens behandeld worden in onze spuiterij.

300
1400

Wenkbrauwen
verven

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

500

www.joshulstimmerwerken.nl

EVEN VOORSTELLEN:
De Schalle is al vele jaren het trefpunt in Nijeveen. Sinds juni 2016 mag
ik, Veerle Jonker, als algemeen bestuurslid, een bijdrage leveren aan het
behoud en de vooruitgang van de Schalle.
Ik zal me vooral bezig gaan houden met een stukje media en als eerste
project staat vernieuwing van de website op het programma.
Neem medio 2017 zeker een kijkje op de nieuwe website, want we zijn
nu al trots op ons dorpshuis, maar er gebeurt meer in 2017……

Elkenain biedt ondersteuning aan mensen die door omstandigheden hun financiële zaken niet meer zelf kunnen
regelen. Beschermingsbewind brengt rust voor de betrokkene en de omgeving en kan conflicten in familiaire kring
en misbruik door derden voorkomen. Bewindvoerders worden benoemd en gecontroleerd door de rechtbank.
Ook in geval van problematische schulden kan Elkenain ondersteuning bieden.
U kunt bij ons ook terecht voor budgetbeheer of budgetcoaching.
www.elkenain-bewindvoering.nl - T 0522 76 90 51 - Kolderveen 26C Nijeveen - Bezoek alleen op afspraak
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Marktstraat 4a
7941 KR Meppel
Tel. 06-16 932 635
www.birukai.nl

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

Jeannet Botter

sportieve mode voor mannen en vrouwen!
Piet Soerplein 5 | Havelte | zmode.nl

WORKSHOP BOVENTOONZINGEN
Op zondag 29 januari geeft Harry Smit een workshop boventoonzingen in het ‘De Olde Karke’ in Echten Boventoonzingen is een zangtechniek waarbij je geen tekst zingt, maar vooral klanken maakt, de stembanden
produceren een geluid en door deze ‘grondtoon’ ontstaan, afhankelijk van de stand van de mondholte, de
verschillende klinkers, de ‘boventonen’. Door eenvoudige technieken kun je deze klinkers zodanig zingen
dat ze als fluittonen gaan klinken.
Het is geschikt voor iedereen, of je nu veel, weinig of geen zangervaring hebt en ongeacht de overtuiging
die je over jouw eigen stem hebt, is het een mogelijkheid om nieuwe dimensies in je stem te ontdekken.
Het is een prachtige techniek om mee te improviseren, ontdekken wat de stem allemaal voor mogelijkheden
heeft en daarvan te genieten. In het samen zingen kunnen prachtige harmonieën ontstaan.
Het boventoonzingen vindt zijn oorsprong in Centraal-Azië (Mongolië, Tuva), waar het naast een soort
volksvermaak ook door sjamanen gebruikt wordt voor genezing.
Naast het boventoonzingen gaat het er in de workshop ook om, bewust te worden van klank én van stilte!
Bewust te worden van de klank van de eigen stem. Wat is klank? Wat is luisteren? Hoor ik, wat ik hoor? Kan
ik achter de klank de stilte horen? Kan ik de klank ervaren i.p.v. alleen maar horen? De ervaring is steeds
uitgangspunt voor weer nieuwe klankervaringen.
Meer informatie is te vinden op: http://www.boventoonzingen.nl of via 06 55866304

EPILEPSIEFONDS ZOEKT VRIJWILLIGER
Het Epilepsiefonds zet zich in voor de epilepsiebestrijding en een goede behandeling en begeleiding van
mensen met epilepsie. Epilepsie is een tijdelijke functiestoornis van de hersenen. De middelen uit fondsenwerving worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, voorlichting en hulpverlening (waaronder
aangepaste vakanties). Het Epilepsiefonds probeert het benodigde geld zelf bijeen te brengen. 25.000
vrijwilligers zetten zich jaarlijks in voor de collecte.
Voor Nijeveen zoekt het Epilepsiefonds een vrijwilliger voor het Collecte-team m/v
Uw taak:
U werkt als vrijwilliger van het Epilepsieronds in het plaatselijke collecte-team.
U onderhoudt de relaties met onze collectanten. U helpt bij de organisatie van de collecte in uw woonplaats.
Daarnaast benadert u mensen om de collecte in stand te houden cq. uit te breiden.
Wij vragen:
U doet graag nuttig werk voor een goed doel. U vindt het prettig om een sociaal netwerk op te zetten en
te onderhouden. Daarnaast bent u enthousiast en positief ingesteld.
Hebt u belangstelling?
Belt dan naar het Epilepsiefonds, telefoon 030 6344063. Of ons contactpersoon in uw woonplaats, de heer
B. Dekker, telefoon 0522 491689. Wij geven u graag meer informatie.
Voor meer informatie over de organisatie en epilepsie: www.epilepsie.nl.
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OEFENING IJSREDDING DOOR DE REDDINGSBRIGADE

Reddingsbrigade De Dukers uit Nijeveen heeft afgelopen
zondag een oefening ijsredding georganiseerd. In de plas
op Industrieterrein Noord in Meppel hadden de leden van
de reddingsbrigade een bijt in het ijs gehakt. Er werd geoefend hoe een set simpele ijsprikkers het uit het ijs komen
een stuk makkelijker maakt. Daarnaast werd geoefend hoe
je een drenkeling veilig uit een wak of bijt bevrijd. Bij de
oefening waren ook enkele vrijwilligers van de Brandweer
Meppel aanwezig, een geslaagde samenwerking en goede
ervaring voor de vrijwilligers.
Met de middelen die de Reddingbrigade normaal inzet
kan ook goed worden opgetreden bij ijs-ongevallen. De
droogpakken, lijnen en brancards zijn hiervoor uitstekende
hulpmiddelen. Voor vragen over de inzetbaarheid van de
Reddingsbrigade kunt u contact opnemen via
Opmaak advertentie 2016 m.b.t. Inloopcafé in De Molen: graag dezelf
waterhulpverlening@reddingsbrigade-nijeveen.nl.

opmaak en lettergrootte als in 2015, maar met enigszins gewijzigde te

Reddingsbrigade De Dukers uit
Nijeveen
traint op
woensdagtekst
PvdA
advertentie
in De Molen
avond in het zwembad in Nijeveen. De oefening is opgezet
---------------------------------------------------------------door het team waterhulpverlening
van reddingsbrigade De Dukers. Het team waterhulpverlening bestaat uit
tekst PvdA advertentie in De Molen
leden uit Steenwijkerland, Meppel en De Wolden. Voor meer info kijk op www.reddingsbridade-nijeveen.nl.

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

Inloopcafé
Inloopcafé
Inloopcafé

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

Openingstijden:
di. t/m vr. : 09.00 - 12.00 uur
13.30 - 16.30 uur
zaterdag
: 10.30 - 16.00 uur

Zaterdag 4 februari van 10.30-12.00 uur
Zaterdag 2 januari van 10.30-12.00 uur
IedereenStads
welkom
in Stadscafé
Oasis!
Zaterdag
2is januari
van
10.30-12.00
uur
Café Oasis
Kerkplein

Alle tekst centreren
6
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Alle tekst centreren

Stads Café Oasis Kerkplein

Deel met de raadsleden
watwelkom!
er speelt bij u of in
U bent van harte
uw buurt.
heter
PvdA
is aanwezig
VertelOok
ons wat
leeft Ombudsteam
bij u en bij u in de
buurt.
U bent van harte welkom!
Vertel ons wat er leeft bij u en bij u in de buurt.
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Download nu onze
‘Van der Linde Meppel’ app
Uw voordelen:
U ontvangt herinneringen voor de onderhoudsbeurten van uw auto
U kunt gemakkelijk een werkplaatsafspraak inplannen
Direct contact via de chat
Altijd hulp bij pech of storingen
U kunt digitaal een schade doorgeven
U blijft altijd op de hoogte van ons actuele occasionaanbod
Speciaal voor u geselecteerde acties

Registreer uw
voor alle extra voordelen!

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

Een ondernemende bries,
ontwikkelt een
windkracht van beleving!
info@andrehopman.nl
06 54 32 64 05

Tel. 06-16511943
Tel. 0522-750545

Energieweg 3, Nijeveen
www.andrehopman.nl

E-mail: info@kvanbeekschilderwerken
Website: www. kvanbeekschilderwerken.nl
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Schoonheidsinstituut
Acne behandelingen
Massages
Zonnestudio

• Timmerwerk
• Nieuwbouw - Verbouw
• Onderhoudswerk - Renovatie
• Verkoop van bouwmaterialen

Schuurmansweg 6
7948 NM Nijeveen
Tel. 0522 - 49 13 54
Mob. 06 - 54 39 35 06

IPL ontharing
Elektrisch ontharen
Gewichtsconsulent
Bijouterie

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

w w w. p i e t b o u w k n e g t . n l
WINNAARS DECEMBERACTIE 2016

Woensdagavond 11 januari heeft Burgemeester Korteland de trekking van de Decemberactie verricht. Uit
maar liefst 4500 ingeleverde enveloppen zijn de volgende winnaars getrokken:
Diverse waardebonnen:
Familie Bijker, Lijsterstraat
H. Smit, Burg. Weimalaan
C. Hoekman, Nijeveense Bovenboer
Familie Spijkers, Joh. Nijmeijerlaan
A. Brouwer, Lijsterstraat
G. Old, Binnenveen
Mevrouw Otter, Julianastraat
H. Seegers, Dorpsstraat
J. Oort, Polderstraat
Familie Wemmenhove, Kolderveense Bovenboer
Mevrouw Hoorn, Veneweg in Wanneperveen

€ 250,Mevrouw N. van Zaanen, Karspelstraat in Nijeveen
€ 100,Familie Koopman, Molenweg
Familie Roorda, Polderstraat
Mevrouw Doornbos, Griftestuk
H. van der Linde, Dorpsstraat
A. van der Vegt, Dorpsstraat
Familie Kruithof, Het Nieveen
C. Pieffers, K.C. van der Wolfpark in Wanneperveen
G. Hopman, Kolderveen
H. Knol, Kolderveense Bovenboer

Na afloop van de bingo werd onder bezielende leiding van presentator Marc-Jan van der Linde de jaarlijkse
bingo gehouden. Veel spelers gingen, na afloop van deze gezellige avond, met een mooie prijs naar huis.
Alle winnaars van harte gefeliciteerd!
Prijzen zijn beschikbaar gesteld door:
Handelsvereniging Nijeveen, Bootsma
Design, Jeanie’s Zuivelijs, Loon- en
grondverzetbedrijf Altena, Glasgarage
Meppel, Bouwknegt Rietdekkers, Oosterhuis BV, Schildersbedrijf Zevenhuizen,
Jemako, Coop Huisman, Grada Bikes, H.
Faber Installatietechniek, Bakkerij Strijker, Cafetaria De Koedijk, Knipschuur
Sonja, Spoor Mediation, Slagerij Rijkeboer, Rietdekkersbedrijf René Bouwknegt, Kisjes Slijterijen, Bonbon Atelier
A3, Astra Facility, Tuincentrum Bert
Visscher, Bloemboetiek Heidi, Kapsalon
Lensen Meppel, Aannemingsbedrijf
Hopman, Tank Service Station Nijeveen,
Kapsalon Berta, Manege Oosterboer
Meppel, Beaunette, Cateringbedrijf
Jan Busscher, Dorpshuis De Schalle,
Klinkhamer Reclame, Kapsalon Ramona
Geelkerken.

9

DE MOLEN
EXPOSITIE IN DE VELDKEI TE HAVELTE
In de Veldkei in Havelte is tot 7 maart 2017 een expositie van schilderijen van kunstenaar Hillie Knol uit
Nijeveen en haar cursisten.
De onderwerpen zijn geschilderd in verschillende technieken, zoals aquarel, acryl, olieverf en pastel. In
Atelier Hillie Knol kiezen de leerlingen de onderwerpen die ze willen en kunnen schilderen. De onderwerpen zijn dan ook heel divers: landschappen uit de omgeving, (huis)dieren, bloemen, stillevens en de mens.
Sommige leerlingen schilderen nog maar net, anderen hebben al jaren les en ontwikkelen en verkennen
de verschillende technieken en methodes.
De tentoonstelling is te bezichtigen van maandag t/m donderdag van 9.00-23.00 uur en vrijdag van 9.0016.00 uur. Zaterdag en zondag gesloten.

STREEKTAOLAVOND
Op 16 februari 2017 organiseert de stichting STiP, samen met het Huus van de Taol, een streektaolavond
in restaurant De Zaagkoele, Brink 36 te Dwingeloo. De avond begint om 20.00 uur en staat in het teken
van het gebruik van de streektaal in het basisonderwijs.
Tijdens deze avond is er een presentatie van ‘Echt waor? Echt waor!’, een onderwijspakket voor de bovenbouw. Ook zal er een workshop zijn van ‘Het jaor deur’. Dit betreft nieuwe kinderliedjes in de streektaal.
En gedurende de avond zal Willem Fledderus het publiek vermaken met zijn prachtige muziek en wordt
er voorgelezen door plaatselijke vertegenwoordigers van het Huus van de Taol.
De avond kent een gezellig, ongedwongen en ludiek karakter en is bedoeld voor iedereen die met het
basisonderwijs heeft te maken. Dit kunnen leerkrachten zijn, maar ook ouders/verzorgers, bestuurders
en andere belangstellenden. En alle basisscholen, die aanwezig zijn bij de bijeenkomst, ontvangen gratis
een exemplaar van een van de boeken ‘Het Hollebomenbos’ (sprookjesboek) van Herma Stroetinga of
‘Een haand achter ’t gerdien’ van Leny Hamminga.
De toegang is gratis.

info@kroesnijeveen.nl

www.kroesnijeveen.nl
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jeanie’s

boerderij

Marktslager

RIJKEBOER

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

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

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

Erwtensoep Uit eigen keuken
Liter 3,98

598
98
4 x 115 gram 3

met een rookworst

Runderhamburgers
Dikke vleesribben
De echte

Bakbloedworst
Eigen gemaakt

500 gram

349

4 plakken

1

Cheeseburgers

Kom uw eigen

98

geschenkenmand

4 stuks

600

in elkaar zetten met de produkten
die in de winkel te krijgen zijn.

Kipfilet gevulde in coburgerham 100 gram

110

Nu ook bij ons verkrijgbaar

met echte chedderkaas p/st. 1,75

Normandische rolletjes

Uw buffet op locatie

zakken aardappelen

bijv. stamppotbuffet vanaf 20 pers. 11,- p.p.

van 10 en 25 kg.

www.slagerijrijkeboer.nl

Agenda
24 jan.
25 jan.
25 jan.
26 jan.
28 jan.
29 jan.
1 feb.
3-4 feb.
4 feb.
4 feb.
7 feb.
8 feb.
17 feb.
18 feb.
21 feb.
22 feb.
22 feb.
25 feb.
25 feb.
27 feb.
3 maart
4 maart
7 maart
7-8 maart
8 maart

De Molen nr. 2
Passage jaarvergadering, verzorgd door het ééndags bestuur- de Schalle - 20.00 uur
Klaverjassen en jokeren, Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
Vrouwen van Nu, Jaarvergadering - De Schalle - 20.00 uur
Bingo, Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
Workshop Boventoonzingen - De Olde Karke, Echten
Film Ensemble, c’est tout - De Schalle - 13.30 uur
Uitvoering Da Costa - Da Costa - 20.00 uur
Inloopcafé PvdA - Oasis, Meppel
DOS’46 1 – KZ/Hiltex 1 - Sporthal de Eendracht - 20.00 uur
De Molen nr. 3
Klaverjassen en jokeren, Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
Film De Helleveeg - De Schalle - 20.00 uur
DOS’46 1 – LDODK/Rinsma Fashion 1 - Sporthal de Eendracht - 20.00 uur
De Molen nr. 4
Passage dhr. Jan Klein vertelt over zijn belevenissen op de Grote vaart - de Schalle - 20.00 uur
Klaverjassen en jokeren, Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
Jubileumconcert Crescendo - De Schalle - 19.00 uur
Bingo, Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
Voorverkoop jaarconcert Musetta; Music Gala of the Year - De Schalle - 19.00-19.30 uur
Jaarconcert Musetta; Music Gala of the Year - De Schalle - Aanvang 20.00 uur
DOS’46 1 – Blauw Wit (A) 1 - Sporthal de Eendracht - 20.00 uur
De Molen nr. 5
Beurs UitNijeveen - evenemententerrein
Klaverjassen en jokeren, Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur

Elke dinsdag

Koersbal - De Schalle - 13.30 uur
Klaverjassen en jokeren, georganiseerd door Welzijn Ouderen - biljartzaal De Schalle
Elke 1e en 3e dinsdag Inloop tablethulp in de Schalle tussen 15.00 uur en 16.30 uur.
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 - 13.30 uur
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Beurs UITNijeveen - 7 & 8 maart 2017

‘ONTMOET DE ONDERNEMER’
Na vijf jaar organiseert de Handelsvereniging Nijeveen
voor de tweede keer de beurs UITNijeveen! Dinsdag 7
maart en woensdag 8 maart presenteren meer dan 50
lokale bedrijven zich op het evenemententerrein aan
de Nieuweweg in Nijeveen. Het thema is: ‘Ontmoet
de ondernemer’.
Tijdens de beurs UITNijeveen ontmoet je de ondernemer en maak je kennis met zijn of haar verhaal achter
het bedrijf en de passie voor het bedrijf. Beide dagen ben je van 14.00 tot 21.00 uur van harte welkom
om een kijkje te komen nemen, elkaar te ontmoeten en je te laten informeren over (nieuwe) producten
en diensten. Natuurlijk zijn er ook voldoende mogelijkheden om elkaar op een gezellige wijze te treffen.
De Handelsvereniging Nijeveen is een vereniging met veel actieve leden. Het doel is om een goed ondernemersklimaat te creëren in Nijeveen. Dit doen we door het organiseren van evenementen waar we samenwerken en de handen ineenslaan. Door de enorme organisatiekracht en de belangeloze inzet van de
ondernemers lukt dat. Zo doen we met elkaar iets terug voor het dorp en de samenleving.
Het organiseren van de beurs UITNijeveen is daar een prachtig voorbeeld van. Op een laagdrempelige
manier kan iedereen dat tijdens deze twee dagen zelf ervaren. Naast alle ondernemers, die alles uit de
kast halen om zich te presenteren begin maart, heeft de Handelsvereniging zelf ook een stand. Hier kan
je kennismaken met de vereniging en ervaring uitwisselen over evenementen zoals Dobberpop, UIT bij de
Plas en Lekker UITNijeveen.
Op dit moment is de organisatie nog druk bezig met het organiseren van een aantal activiteiten en bijeenkomsten tijdens de beurs. Hier wordt op een later tijdstip uitgebreid over gecommuniceerd. Maar
dat er wat te beleven valt op 7 & 8 maart dat staat buiten kijf. Noteer alvast deze data in de agenda. We
ontmoeten je graag!
Voor meer informatie:
Kijk op www.handelsverenigingnijeveen.nl.
Volg ons op Facebook @UITNijeveen of Twitter @UITNijeveen

VRIJWILLIGERSAVOND HISTORISCHE VERENIGING NIJEVEEN
Op woensdag 18 januari jl. hield de Historische Vereniging haar jaarlijkse vrijwilligersavond in het jeugdgebouw van de Hervormde Kerk. Er waren ca. 30 personen aanwezig, allen op de een of andere wijze actief in
de verschillende projectgroepen. Na het eerste bakje koffie en een lekkere koek opende voorzitter Lourens
Schipper de avond. Hij heette iedereen hartelijk welkom en bedankte iedereen voor zijn of haar inzet. In
het bijzonder bedankte hij Aaltje Soeten, één van de oudste vrijwilligers, voor haar jarenlange inzet voor
de vereniging. Hij noemde in het bijzonder haar fenomenale geheugen. Zij had besloten met het vrijwilligerswerk te stoppen en kreeg hiervoor een prachtige bos bloemen.
Daarna gaf hij het woord aan Arend Tissingh die een aantal korte filmpjes vertoonde. Naast o.a. een zwart/
wit filmpje uit 1949 over de aanvoer van turf per turfschip en de verdeling van de turf over de klanten,
werd ook het filmpje uit 2015 over de alternatieve kanoroute van Wakker Nijeveen vertoond. De saamhorigheid van de Nijeveense bevolking kwam naar voren in het filmpje over de aanleg van de enorm grote
parkeerplaats bij de sportvelden en het zwembad. Voor deze klus waren 3 zaterdagen gepland, maar door
de efficiente samenwerking werd de klus in 2 zaterdagen geklaard!!! Arend gaf aan dat de vertoonde korte
filmpjes in de dorpsfilm voorkomen. De filmploeg is druk met de montage hiervan bezig.
Na de pauze met een drankje en een hapje werden de aanwezige vrijwilligers verdeeld in groepen en per
groep aangesproken op hun aanwezige kennis over Nijeveen zowel betreffende het verleden als het heden.
Nadat de antwoorden waren besproken, werd de avond tegen 23.00 uur beëindigd met een drankje en
een hapje. Het was een geslaagde avond met hulde voor de dames die gezorgd hadden voor de drankjes
en de hapjes.
PdG
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ÉÉN MERK, RUIME KEUS!

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

Na een verblijf van 2 weken in het ziekenhuis
en meerdere weken in het revalidatiecentrum
de Vogellanden in Zwolle ben ik weer thuis.
Wel zal ik nog therapie krijgen in het ziekenhuis
in Meppel.
Ik wil iedereen bedanken voor alle kaarten,
telefoontjes en persoonlijke attenties, ook
namens Lammie.
Rikus van Essen

JCB
DAAR KUN JE MEER MEE!

Tel. 06 543 720 73
Voor meer informatie neem vrijblijvend contact op!
Johan Mark de Boer
| 06 20 07 54 37
Mark Gorte
| 06 17 10 93 95

Ook voor volledige voetverzorging bij u thuis!

www.evenhuis.nl

Medisch pedicure
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Pagina 2

VERREIKERS

08:18

W&W

SHOVELS

07-03-2008

Laat ook uw zonnepanelen
goed en betrouwbaar
schoonmaken

10321 - Kalenderkaart

Raadhuislaan 30, Nijeve
en
Tel. 0522 - 491 134
06 - 4845 8935 / 06 - 25
0 60 194
info@wenwglazenwasse
rsnijeveen.nl
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OBLIGATIELENING IJS- EN SKEELERCLUB NIJEVEEN
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de IJs- en Skeelerclub Nijeveen op 13 december 2015 heeft ook
de derde uitloting plaatsgevonden van de obligatielening. Deze is in 2012 uitgegeven voor de bouw van
het nieuwe clubhuis. Conform de voorwaarden zal vanaf 2014 tot 2021 terugbetaling plaatsvinden, waarbij
per loting wordt bepaald welke obligaties worden terugbetaald.
In de ALV zijn de volgende 22 obligaties (van de 177) uitgeloot met de volgende nummers:
2
9
30
39
45
46
47
57
61
97
98
99
113
114
115
129
130
131
133
135
137
177
Als u een obligatie heeft, vindt u dit nummer rechtsboven op het obligatiebewijs, dat u destijds heeft ontvangen. De houders van de uitgelote obligaties ontvangen binnenkort of hebben inmiddels persoonlijk
bericht ontvangen. In dat bericht is tevens vermeld op welke wijze de concrete uitbetaling plaatsvindt.
IJs- en Skeelerclub Nijeveen

SVN’69 NIEUWJAARSVERLOTING 7-1-2017
		
Prijs Waardebon
Gewonnen door
Bonnr
1e Coop Nijeveen
J. Prent, Nijeveen
3443
1e Coop Nijeveen
B. van Hoven
2258
2e Tuincentrum Bert Visscher Kolderveen A. Kooij, Meppel
4351
2e Tuincentrum Bert Visscher Kolderveen H. de Bruin, Meppel
2513
3e Slagerij Rijkeboer
M. Doree, Nijeveen
3631
3e Slagerij Rijkeboer
B. Scholten, Meppel
2471
Bakkerij Strijker
Alie Sok, Nijeveen
2294
Meuleplein
J. Kooij, Nijeveen
2418
Het Plein, Meppel
Van Dalen, Wanneperveen 2871
Jeanies Zuivel IJs Kolderveen
A. Hagen, Nijeveen
2321
Mitra Kisjes
J. Poppema, Nijeveen
2206
Tank Service station vd Linde
Twaalfhoven, Nijeveen
3238
Slagerij Lantinga
Haaze, Meppel
2453
Knipschuur Sonja
v.d. Meulen, Steenwijk
2684
Kapperije
R. Schra, Nijeveen
3859
Otterskooi
Guus Altena, Nijeveen
3024
Hogenboom
Ria, Dorpsstraat Nijeveen
3866
Henri Faber installatietechniek
N. Zandbergen, Nijeveen
4187
Faber Adviseurs
G. Veenstra, Nijeveen
3477
Busscher catering
Lubberts, Nijeveen
4382
Kapsalon Berta
S. de Kleuver, Nijeveen
3309
Beaunette
Dekker, Nijeveen
4170
Andre Bakker fietsen
Martens, Ruinen
3907
			
Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd! Prijzen worden u thuisgebracht.			
Alle kopers van loten bedankt voor uw deelname en onze verkopers bedankt voor jullie inzet.		
			
Namens het bestuur van SVN’69

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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Gezamenlijk meer dan
75 jaar ervaring in uitvaarten.

Facials
Manicure
Pedicure
Massage
Visagie

0522-281878

Laserontharing

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

Waxen

WASSINK

Harsen

Uitvaartverzorging

--

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

-,

De uitvaartverzorger voor Meppel en omstreken

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

STICHTING WELZIJN OUDEREN
In samenwerking met de activiteitencommissie van de Schalle bieden wij u ook in 2017 een programma met
mooie films aan in de Schalle. De eerste film zal zijn op woensdag 1 februari om 13.30 uur. Deze middag
vertonen we de film: Ensemble, c’est tout.
De 26-jarige Camille werkt ’s nachts als schoonmaakster in anonieme kantoorgebouwen en kan daarmee
net rondkomen. Ze woont in een klein vochtig appartement zonder verwarming. Wanneer ze ziek wordt
verleent Philibert, die in een aanzienlijk luxer appartement in hetzelfde gebouw woont, haar onderdak.
De humeurige huisgenoot Franck zorgt voor een gespannen kennismaking, maar langzaamaan groeien de
drie steeds meer naar elkaar toe.
De entree is € 5,-. Hierbij is een kop thee/koffie inbegrepen.
De volgende data zijn: 1 maart, 29 maart, 19 april en 17 mei.

URZO
WONINGINRICHTING
Damesmode
Slaapcomfort
PROJECTINRICHTING
Bedrijfskleding

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECTSTOFFERING
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Regenkleding

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

DE MOLEN
www.kolderveen.nl

WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN
28-29 jan.
4-5 feb.

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

Dokter Westerbeek
Dokter Nijstad / Moes

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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