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Noteboomstraat 68
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telefoon 0522 255 449

De volgende Molen verschijnt op 20 november 2018.
Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk
dinsdag 13 november 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: 0527 - 24 64 68

HET ACCORDEON IN EEN NIEUW DAGLICHT TIJDENS EEN GROOTS NAJAARSCONCERT
“We wisten niet dat je met het accordeon zulke mooie muziek kan maken”.
Dit was een veelgehoorde reactie na afloop van het Nieuwjaarsconcert 2017
van accordeonverenigingen Musetta uit Nijeveen, Allegro uit Linde en het
zondag 25 november | aanvang 14:30
aanstormend talent van het Nederlands Jeugd Accordeon Orkest (NJAO).
Meer dan 350 mensen genoten van een prachtig concert in de grote zaal
van Schouwburg Ogterop te Meppel. Daarom krijgt deze samenwerking na de succesvolle edities van 2015 en 2017 - een vervolg in de vorm van een
60 ACCORDEONISTEN IN 1 ORKEST
Groots Najaarsconcert op zondagmiddag 25 november. Vele muziekstijlen
komen aan bod waardoor het programma jong en oud zal aanspreken.
Ditmaal is er extra aandacht voor de jeugd: in de foyer staan verschillende
instrumenten klaar om vrijblijvend uit te proberen en kunnen belangstellenden zich opgeven voor een proefles. Daarnaast is de toegang voor
kinderen tot 12 jaar gratis.
Mis het dus niet en kom zondagmiddag 25 november 2018 naar Schouwburg
Ogterop in Meppel, aanvang 14.30 uur. Kaarten kosten € 10,- per persoon
en zijn alvast te reserveren via najaarsconcert@outlook.com. Kaarten zijn
ook verkrijgbaar bij Restaurant ‘De Tipbrug’ te Meppel (woensdag tot
en met zondag vanaf 16.00 uur, 0522-263324) of kom naar de voorverkoop in ‘De Schalle’ te Nijeveen op
maandag 19 november van 19.00 tot 19.30 uur.

Groots
Najaarsconcert

Het NJAO (Nederlands Jeugd Accordeon Orkest), Musetta

uit Nijeveen en Allegro uit Linde geven een najaarsconcert in
de grote zaal van Schouwburg Ogterop te Meppel.

Met medewerking van de percussiegroep van Dynamic uit Nijeveen
en verrassende gastmuzikanten op saxofoon en panfluit.

Kaarten kosten € 10 per stuk*. Kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang.
Zeker zijn van een kaartje? Reserveer via najaarsconcert@outlook.com of

Restaurant “de Tipbrug” in Meppel (wo t/m zo vanaf 16:00 uur, 0522-263324) of kom naar de
voorverkoop in de Schalle te Nijeveen op maandag 19 november van 19:00 tot 19:30 uur.
In de foyer van Schouwburg Ogterop is op 25 november gelegenheid om een accordeon
uit te proberen of een proefles aan te vragen. De zaal gaat open om 14:00 uur.

Kaarten kunnen alleen contant worden afgerekend.

*

RECTIFICATIE
Op 10 november is weer de sint maartenoptocht; georganiseerd door de activiteitencommissie van c.b.s.
de Wel en oudercommissie van o.b.s Commissaris Gaarlandt. We vertrekken vanaf cbs de Wel. Dit keer is
de aanvangstijd 18.00 uur.
De route zal zijn vanaf c.b.s. De Wel, Nieuweweg, Dorpsstraat, Molen Sterrenberg. De route zal begeleid
worden door draaiorgel ‘de Parel’ . Bij de molen zal een samenzang zijn met muziekvereniging Euphonia.
Daar zal een attentie voor de kinderen zijn, waarna een ieder zijn eigen weg kan gaan.
De activiteitencommissie van c.b.s. de Wel en de oudercommissie van o.b.s. Commissaris Gaarlandt

Lute Bijker

Lute Bijker

Griftestuk 33 | 7948 AH Nijeveen | 06 - 50 20 40 08
www.lutebijkerbouw.nl | info@lutebijkerbouw.nl

Griftestuk 33 | 7948 AH Nijeveen | 06 - 50 20 40 08
www.lutebijkerbouw.nl | info@lutebijkerbouw.nl
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DE MOLEN
NIEUWS VANUIT DE DORPSVERENIGING
Stem op Dorpsvereniging Nijeveen tijdens de Rabobank Coöperatieweken!
Dorpsvereniging Nijeveen doet hieraan mee met het project Van der
Woudepark. Om het Van der Woudepark avontuurlijker voor kinderen te
maken wil de projectgroep graag natuurlijke klim- en klautertoestellen
aanschaffen, o.a. steppingstones, klimtouwen, klimtoren, boomschommel, etc. Vanaf 1 november tot en met 15 november kunnen leden van de Rabobank Meppel-StaphorstSteenwijkerland stemmen. Door te stemmen bepalen de leden van de bank de hoogte van de bijdrage.
Hoe meer stemmen, hoe groter het bedrag.
Houd uw mailbox of brievenbus in de gaten en stem op Dorpsvereniging Nijeveen. U krijgt 5 stemmen maar
mag per project maximaal 2 stemmen uitbrengen. Tip: Duurzaam Nijeveen doet ook mee. Stem op beide
initiatieven zodat de opbrengst van de actie naar Nijeveen toegaat.
Mogen wij rekenen op uw stem?

E-MEETING 18 NOVEMBER 10.00 UUR
Deze E-meeting staat in het teken van Water. Na deze warme/hete zomer weten we allemaal dat we zo nu
en dan water erg nodig hebben. Het is niet gauw goed, te weinig, te veel…
Als we het in de kerken hebben over water, dan komen we al gauw op Dopen terecht. Daar gaan we het
dan ook over hebben. Doopouders en hun kinderen zijn uitgenodigd. Samen gaan we het hebben over
water, waarom hebben we dit nodig. Wat betekent het voor ouders/kinderen om (hun kind) te dopen.
Iedereen die is gedoopt, of die hun kind heeft laten dopen (kan dus iedere leeftijd zijn) van harte welkom…
Neem een foto mee toen je gedoopt was. Of als iemand zoekt om gedoopt te worden, ook dan van harte
welkom!
Deze E-meeting zijn ds. Jan Stap en Pauline van der Zee bij ons. Zij is stagiaire in Kampen en was benieuwd
wat een E meeting is. We starten met een kop koffie/thee of limonade. Van harte welkom op 18 november
om 10.00 uur in de Gereformeerde kerk Nijeveen.

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

Openingstijden:
di. t/m vr. : 10.00 - 16.00 uur
zaterdag
: 13.00 - 16.00 uur

Reiniging
Dieptereiniging
Verwijderen onzuiverheden
Epileren wenkbrauwen
Bindweefselmassage ogen
Meet Milu oogmasker
Nek, schouder en hoofdhuid massage
Aansluitende verzorging
Meet Milu oogmasker voor thuisgebruik
90 minuten € 72,50

Tel. 06 543 720 73

Beautysalon Puur

Ook voor volledige voetverzorging bij u thuis!

De Baanderhoek 12, Nijeveen
0522-855522/06-41241406
www.beautysalon-puur.nl
info@beautysalon-puur.nl

Medisch pedicure
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Stichting Welzijn Ouderen Nijeveen
nodigt u uit voor een

Thema-Morgen
op donderdag 22 november a.s.
van 10.00 tot 12.00 uur
in het Dorpshuis De Schalle
Onderwerpen:
Erfrecht - Testament - Levenstestament
• Wat is het verschil tussen testament en levenstestament?
• Tot hoe lang kan ik mijn eigen zaken nog regelen en wie
bepaalt dat?
• Kan ik volstaan met een volmacht (beperkt of algemeen)?
• Wat kunt u doen om later uw zorgbijdrage of erfbelasting te
verlagen?

Notaris B. Lever zal deze morgen verzorgen en er is ruim
gelegenheid om vragen te stellen.

De toegang is gratis en de koffie staat klaar.
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DE MOLEN
ALGEMENE
LEDENVERGADERING 2018

Sinterklaas komt om 14.00 uur aan bĳ
De Molen en daarna is er een groot
Sinterklaasfeest in De Schalle.

SVN’69

Hierbij nodigen wij de leden uit tot
NIJEVEEN
het bijwonen van de Algemene
Ledenvergadering, welke gehouden zal
worden op WOENSDAG 14 NOVEMBER 2018 in ons
clubhuis. Aanvang 20.00 uur.

Sinterklaas

AGENDA:
1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Notulen ledenvergadering 2017
4. Jaarverslag secretaris
5. Verslag penningmeester
6. Verslag kascommissie
7. Vaststellen kascommissie
8. Begroting en vaststellen contributie
9. Mededelingen van het bestuur:
1. Overleg gemeente m.b.t. kunstgras
2. Aanvullingen Huishoudelijk Reglement
3. Rookbeleid
10. Scheidsrechtersbeleid en convenant
11. Bestuursverkiezing *
- Aftredend (niet herkiesbaar):
Jacquelien Prent-Withaar
- Aantredend: Wouter Westenbrink
12. Rondvraag
13. Sluiting

komt weer naar Nij

eveen!

Zaterdag
24 nov.
DE MUZIEKNOTEN VAN DE
SINTERKLAASLIEDJES ZĲN ZOEK!

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

Houden jullie de facebook pagina en het YouTube kanaal van de Handelsvereniging
in de gaten? Want de Notenpiet heeft jullie hulp nodig, denken wij.

Namens het bestuur,
Anneke Oosterhuis, Secretaris SVN’69

facebook.com/UITNĳeveen/

YouTube: handelsverenigingnĳeveen

ONZE AARDE RAAKT UITGEPUT
Heeft de jeugd nog wel toekomst?
Dat waren de uitgngspunten van de discussiebijeenkomst georganiseerd door het Platform Ethisch-Maatschappelijke vraagstukken.
De discussieavond werd op 18 oktober gehouden in één van de zalen van de Gereformeerde Kerk in Nijeveen.
De avond kende een aantal inleiders:
Roy Meijer van Drents Agrarisch Jongerencontact hield een boeiend betoog over de manier van bedrijfsvoering op zijn melkveehouderijbedrijf. Hij nam ons mee in de werkwijze die gekenschetst kan worden als
circulaire landbouw. Hoe zorg je er voor om als boer duurzaam te boeren? Zo weinig mogelijk vreemde
stoffen op je bedrijf en zo veel mogelijk gebruik maken van de meststoffen die je eigen dieren produceren
Duurzaam Nijeveen werd vertegenwoordigd door Hylco de Boer. Hylco vertelde ons hoe het zit met de
grondstoffen en wat wij als Nijeveners kunnen doen om duurzame energie te produceren. Hij vertelde ons
van de Nijeveens Coöperatie die als streven heeft om Nijeveen zo snel mogelijk energie neutraal te maken.
In Meppel is een Repair café. Willemijn van Schilfgaarde en Peter Visser vertelden hoe het Repair café te
werk gaat. Zij benadrukten dat wij te veel in een wegwerpmaatschappij leven. Als er iets stuk is wordt het
meestal niet gerepareerd omdat het goedkoper is om een nieuwe te kopen. Ook worden er veel producten
verkocht die zo zijn gemaakt dat ze niet uit elkaar te halen zijn om gerepareerd te worden. In het Repair
café leren ze de mensen hoe ze hun apparaten kunnen repareren. Maar belangrijker nog was de oproep
tot bewustwording. Let bij alles wat je koopt hoe het gemaakt is. Is het zo gemaakt dat het niet uit elkaar
te halen is als het stuk gaat, koop het dan niet. Van welke materialen is het gemaakt? Zijn de materialen
te hergebruiken? Zo kunnen we allemaal ons steentje bijdragen.
We hebben geboeid geluisterd naar deze interessante en zeer leerzame verhalen en daarna zijn we met
elkaar in gesprek gegaan over o.a. de vraag ‘Op welke manieren kun jezelf meewerken aan het duurzaam
maken van de aarde?. We raakten er niet over uitgepraat, en hadden nog graag langer hierover met elkaar
van mening willen wisselen.
Namens het platform ethisch-maatschappelijke vraagstukken
Klaas Neutel
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ALLESVOORDELIG AANBOD BOXSPRINGS
MEUBELEN, KLEINMEUBELEN, BANKSTELLEN, TAFELS,
SLAAPKAMERKASTEN, EETHOEKEN, KASTEN, DRESSOIRS, BIJZETTAFELS,
BOXSPRINGS, KARPETTEN, ENZ

GEHEEL COMPLEET!
OP VOORRAAD!!

HUGO DE GROOTSTRAAT 9 MEPPEL

06 82522839
www.meubelstuntermeppel.nl
OPENINGSTIJDEN: DINSDAG t/m VRIJDAG 10.00 TOT 18.00 UUR
VRIJDAG KOOPAVOND TOT 21.00 UUR ZATERDAG 10.00 - 17.00 UUR
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WIJS IN!!!

DE MOLEN

Wie versiert de mooiste
kerstboom van 2018!
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 lichtpuntjes in de donkere maand aan het einde
van het jaar, daar wordt iedereen warm en blij van.

Welke buurt of straat wint die prachtige UITNijeveen statafel?
Meld je aan!
- Aanmelden kerstboomactie voor 30 november
- Opgave via kerst@handelsverenigingnijeveen.nl
- De kerstbomen worden 7 of 8 december uitgedeeld

Nijverheidsweg 10
7948 NE Nijeveen
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T 0522 49 26 80
F 0522 49 26 74

info@kroesnijeveen.nl
www.kroesnijeveen.nl

DE MOLEN

Autobedrijf Matter Meppel
uw Renault- en Dacia dealer
voor
Meppel, Steenwijk, Staphorst e.o.

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.

Tot ziens in onze showroom!

RENAULT

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.

Autobedrijf Matter Meppel BV
Blankenstein 500 7943 PA MEPPEL
Tel: 0522 - 253 292
mattermeppel.nl

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

www.joshulstimmerwerken.nl

Agenda
6 nov.
Vrouwen van Nu Koffieochtend met wijkagent Judith Bakker - De Schalle - 9.30 uur
7 nov.
Klaverjassen en Jokeren Supportersvereniging SVN'69 - 20.00 uur
10 nov.
Ledenwerfactie Dorpsvereniging Nijeveen
10 nov.
Sint Maartenoptocht vanaf cbs de Wel - 18.00 uur
11 nov.
Zangdienst; Hardenberg's Mannenkoor - Geref. kerk, Dorpsstraat - 19.00 uur
12 nov.
Jaarvergadering Supportersvereniging SVN’69 - 20.00 uur
14 nov.
Algemene Ledenvergadering SVN'69 - clubhuis - 20.00 uur
17 nov.
Dorpsfilm Nijeveen - De Schalle - 15.00 en 20.00 uur
17 nov.
DOS’46 1 - TOP/SolarCompleet 1 - Sporthal de Eendracht - 20.00 uur
17-18 nov. Havelte Buitengewoon - 11.00-17.00 uur
18 nov.
E-meeting - Geref. Kerk Nijeveen - 10.00 uur
19 nov.	Voorverkoop voor het Groots Najaarsconcert (o.a. Musetta) te Ogterop op 25 november - De Schalle 19.00-19.30 uur
19 nov.
Voorlichtingen- en gespreksavond - Geref. kerk Nijeveen - 20.00 uur
20 nov.
De Molen nr. 22
21 nov.
NCV; Henk van de Woude - De Schalle - 19.45 uur   
21 nov.
Klaverjassen en Jokeren Supportersvereniging SVN'69 - 20.00 uur
22 nov.
Thema-Morgen St. Welzijn Ouderen - De Schalle - 10.00-12.00 uur
22 nov.
Vrouwen van Nu Jan Mansier “Hoe goed kent u Drenthe” - De Schalle - 20.00 uur
22-24 en 26 nov. Open Huis verkoop van Israël Producten - de Veurdele 95, Nijeveen
24 nov.
Intocht Sinterklaas bij de molen - 14.00 uur
24 nov.
Nijeveense kennisquiz - De Schalle - 20.00 uur
25 nov.	Groots Najaarsconcert (acc. vereniging Musetta, Allegro en het NJAO) - Schouwbrug Ogterop Meppel
- aanvang 14.30 uur
Elke dinsdag
Koersbal - De Schalle - 13.30 uur
	Klaverjassen en jokeren, georganiseerd door Welzijn Ouderen - biljartzaal De Schalle
Elke woensdag 	55+ gymnastiek - Sporthal De Eendracht - 09.00-10.00 uur (van begin september t/m mei)
Elke woensdag 55+ tafeltennissen - Sporthal De Eendracht - 10.00-12.00 uur (m.i.v. 5 sept.)
Elke woensdag	55+gymnastiek voor minder mobiele ouderen - Dorpshuis De Schalle - 10.30-11.15 uur
Elke woensdag 	Zingen met Crescendo - De Schalle - 19.30-21.30 uur
Elke vrijdag 	wordt er door Tonegido gezongen in het gebouwtje bij de kerk in Nijeveen - 13.30 uur
De vaste activiteiten van Stichting Welzijn Ouderen vinden plaats van september t/m april.
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DE MOLEN
NIEUWS VAN EC DUURZAAM NIJEVEEN
Bent u lid van Duurzaam Nijeveen?
Al een prachtig aantal Nijeveners is inmiddels lid van Duurzaam Nijeveen. Met het lidmaatschap toont u
uw betrokkenheid bij de coöperatie en steunt u de initiatieven die worden opgepakt door de werkgroep
en het bestuur. Hartelijk dank hiervoor! Komende week wordt voor de eerste keer het lidmaatschapsgeld
van e 10,- per jaar geïncasseerd. Nog geen lid? Meld u aan via www.duurzaamnijeveen.nl
Breng u stem uit!
Heeft u al gestemd? Afgelopen week hebben de leden van de Rabobank een oproep gekregen om te
stemmen op een aantal lokale projecten tijdens de Rabobank Coöperatieweken. Ook Duurzaam Nijeveen
doet mee met deze actie. U krijgt vijf stemmen maar mag per project maximaal twee stemmen uitbrengen.
Dorpsvereniging Nijeveen doet ook mee. Stem op beide zodat een mooi gedeelte van de opbrengst van
deze actie naar Nijeveen toegaat.
Warmtescan Actie 2018
Waar lekt uw huis energie? In de winter is, door middel van een warmtebeeldcamera, goed te zien waar uw
woning energie lekt. Daarom organiseert Duurzaam Nijeveen komend winter een Warmtescan Actie. Voor
slechts e 50,- kunt u uw woning laten doorlichten en wellicht veel besparen op uw energierekening. Het
actieteam is inmiddels druk bezig met de voorbereidingen. Zodra het kouder wordt kunnen zij aan de slag.
Eén van de vrijwilligers maakt een afspraak met u om met de warmtecamera de lekken vast te leggen. U
krijgt hiervan een rapport en advies. Doet u ook mee? Er is tijdens deze actie slechts ruimte voor 50 woningen.
Wilt u gebruikmaken van het actieaanbod?
Vul dan op www.duurzaamnijeveen.nl/waar-lekt-jouw-huis-energie.nl uw gegevens in of vul het belangstellingsformulier in dat bij de COOP ligt.
Met een energieke groet, Duurzaam Nijeveen
Harry van Dijk, Hylco de Boer, Wim de Kleuver, Klaas Brand, Klaas Jan Bakker, Arnold Mulder, Harmien
Nijkamp, Jan van Gijssel, Tako de Vries, Roel Winters, Piet de Graaf en Tineke Knorren

Bijker Mechanisatie Nijeveen is een allround mechanisatiebedrijf, gespecialiseerd in verkoop en reparatie van
landbouw-, tuin- en parkmachines. Wij zijn dealer van meerdere gerenommeerde merken waaronder Deutz-Fahr
tractoren, Merlo verreikers, Krone landbouwmachines, Siloking voertechniek, Meclean reinigingsmachines en Echo,
Snapper, Cramer en Grasshopper voor de tuin- en parksector.
Wij zijn hiermee actief in de professionele en particuliere markt.
In verband met personele wijzigingen zijn we op korte termijn op zoek naar een

MONTEUR LANDBOUWMECHANISATIE
Wij bieden:
Een modern uitgeruste werkplek in een bedrijf met
enthousiaste collega’s.
Een uitdagende en afwisselende functie waarbij er
mogelijkheden zijn om jezelf verder te ontwikkelen, er
mogelijkheden zijn om specifieke trainingen te volgen.
Een passend salaris met arbeidsvoorwaarden conform
CAO klein metaal.

We zoeken een collega die samen met het
team verantwoordelijk is voor het onderhoud
en reparatie van landbouwmachines,
wielladers en verreikers.
Profiel:
Wij zoeken een gedreven monteur die zijn
vak verstaat, representatief is voor het bedrijf
en goed kan samenwerken, die een flexibele
houding heeft ten aanzien van de werktijden
en bereid is cursussen te volgen aangaande
de functie.

Heb je interesse? Dan kun je contact opnemen met
de heer Ard Mennik 06-13802413
of stuur een mailbericht naar info@bijkernijeveen.nl
onder vermelding van vacature.
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Andere plannen?
3. Kunnen we verbouwen en verbeteren om wensen
uit te voeren en bijvoorbeeld energiebesparende
voorzieningen realiseren. Nijeveen energieneutraal in
2025!
4. Kunnen we de overwaarde van onze woning benutten
voor andere doelen en wensen.
5. Kunnen we een eigen woning kopen? Zo ja; voor
hoeveel en wat zijn dan de maandlasten? In veel
gevallen is de eigenwoning een betere (en haalbare)
optie dan huren.

De woningmarkt blijf zich positief ontwikkelen. Voor veel
mensen reden om optimistisch te kijken naar de toekomst.
Blijven we wonen of maken we andere plannen.
Denk eens na over:
1. Kunnen we iets met de lopende hypotheek.
Rentemiddelen of oversluiten. Is er sprake van een
boete en zo ja hoeveel is dat. Wat is voor ons de beste
optie als we blijven wonen.
2. Kunnen we beter verkopen en tegen de lage rente
van nu een andere (energiezuinige, onderhoudsarme)
woning zoeken of nieuw bouwen. De nieuwe
maandlasten zijn met de huidige rente vaak lager.
Ook de energierekening daalt fors.

Beantwoorden kan niet zonder een goed advies. Onze
hobby en ons vak! Daar blinken wij in uit, dus bel, mail of
kom langs om vrijblijvend te kijken naar mogelijkheden.

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

Collecte voor kinderen met een handicap

NSGK ZOEKT VRIJWILLIGERS IN NIJEVEEN
NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind) houdt van 12 tot en met 17 november 2018 haar
landelijke collecte. Duizenden vrijwilligers gaan dan op pad om geld in te zamelen voor kinderen met een
handicap. De stichting zoekt nog helpende handen in Nijeveen. Helpt u mee? Met een paar uur van uw
tijd kunt u een belangrijke bijdrage leveren.
Volwaardig leven
Met de opbrengst van de collecte steunt NSGK kinderen en jongeren met een handicap. Zij willen graag
spelen, naar school en op vakantie gaan, net als andere kinderen. En als ze ouder worden willen ze ook
uitgaan, op zichzelf wonen en een baan vinden, zoals iedereen. Met wat extra aanpassingen en begeleiding is er heel veel mogelijk. NSGK helpt, bijvoorbeeld met speciale vakanties, aangepaste speelplaatsen
en kleinschalige woonvormen. Zodat ze met hun beperking toch volwaardig kunnen leven.
Meehelpen
Collecteert u mee voor kinderen met een handicap? Het kost maar een paar uur en u kunt binnen de collecteweek zelf een tijdstip uitzoeken dat u schikt. En misschien hebt u vrienden of familieleden die ook
mee willen doen? Hoe meer collectanten, hoe meer NSGK kan doen voor kinderen met een handicap! Voor
aanmelding of informatie kunt u contact opnemen met Roelie Rozema-Hein, Regiocoördinator Collecte
Groningen / Drenthe, tel. 06 52 59 87 62, e-mail: rrozema@nsgk.nl.
NSGK
NSGK komt al meer 65 jaar op voor kinderen en jongeren met een handicap in Nederland. Jaarlijks ondersteunt de stichting honderden projecten, waarmee duizenden kinderen en jongeren worden geholpen. Dat
kan dankzij vrijwilligers en donateurs, want NSGK is onafhankelijk en ontvangt geen subsidie. NSGK is in
het bezit van het CBF-keurmerk. Dit garandeert dat ze op een verantwoorde manier omgaat met de giften
die zij ontvangt. Voor meer informatie kunt u ook de website bezoeken: www.nsgk.nl.
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proef,
geniet &
beleef

Facials
Manicure
Pedicure
Massage
Visagie
Laserontharing
Waxen
Harsen
Salon99 Skin Care
T 0522 853809
Woldstraat 40 info@salon99.nl
7941 LK Meppel www.salon99.nl

Meppel

De Putstoel 2
0522 255923

info@kisjes-slijterijen.nl
kisjes-slijterijen.nl

BUITENGEWOON SFEERVOL WEEKEND IN HAVELTE
Havelte Buitengewoon is een jaarlijks terugkerend evenement waarbij dit jaar maar liefst 20 ondernemers
op 10 locaties laten zien wat zij in huis hebben. U bent van harte welkom op zaterdag 17 en zondag 18
november tussen 11.00 en 17.00 uur.
Met de feestmaand in aantocht is Havelte Buitengewoon bij uitstek geschikt om alvast in de stemming te
komen. Op de sfeervolle locaties kunt u inspiratie opdoen door lekkernijen te proeven, wintersfeer in huis te
brengen met bloemwerk, kunst of de laatste woontrends. U kunt zich inschrijven voor de winterworkshops
en laat u voor de feestdagen informeren over een nieuwe bril, make-up en gelakte nagels. Ga terug in de
tijd en breng een bezoek aan de molen en de historische vereniging en bij de horecagelegenheden is het
heerlijk vertoeven onder het genot
van een buitengewoon lekkere kop
koffie, lunch of diner na afloop.
Tijdens dit weekend is op iedere
locatie een stempelkaartje verkrijgbaar, bezoek alle locaties van
Havelte Buitengewoon en haal bij
iedere ondernemer een stempel.
De volle kaart levert u in op uw
laatste locatie. Zo maakt u kans op
een waardebon van € 50,00 die u
dit jaar kunt besteden bij één van
de deelnemende bedrijven! Wij
ontmoeten u graag tijdens dit Buitengewoon gezellig rondje door
Havelte en omgeving. Voor meer
informatie over de route en deelnemers, zie www.haveltebuitengewoon.nl en volg onze FB-pagina.
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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!

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
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Schoonheidsinstituut
Schoonheidsinstituut
Acne
behandelingen
Acne behandelingen
Massages
Massages
Zonnestudio
Zonnestudio

IPL ontharing
IPL ontharing
Elektrisch
ontharen
Elektrisch
ontharen
Huidverbetering
Huidverbetering
Bijouterie
Bijouterie

SCHOORSTEENTECHNIEK
Afdeling Vegen
www.schoorsteenvegerij.com
Tel. 0522 25 12 72
of antwoordapparaat
of 06 53 47 55 45

Jeannette
JeannetteBouwknegt
Bouwknegt
Dorpsstraat
Dorpsstraat16,
16, Nijeveen
Nijeveen
0522
7871
0522– –494923
2315
15 ~~ 06
06 –– 2315 7871
www.beau-nette.nl
www.beau-nette.nl~~ info@beau-nette.nl
info@beau-nette.nl

COLLECTE NEDERLANDSE BRANDWONDEN STICHTING GROOT SUCCES
In de week van 7 tot en met 13 oktober collecteerden in heel Nederland meer dan 50.000 vrijwilligers voor
de Nederlandse Brandwonden Stichting. Ook in Nijeveen gingen de collectanten langs de deuren. En met
succes! Gezamenlijk werd een bedrag van € 1.024,82 opgehaald. De opbrengsten van de collecte stelt de
Brandwonden Stichting in staat om haar werk voor mensen met brandwonden voort te zetten.
Al meer dan 40 jaar voert de Nederlandse Brandwonden Stichting haar strijd tegen deze littekens. Dit doet
zij op drie fronten: het voorkomen van brandwonden, het verbeteren van de behandeling (door onderzoek)
en het bevorderen van de psychosociale nazorg en begeleiding. Dankzij de collecte kan de Nederlandse
Brandwonden Stichting haar activiteiten voortzetten.
De Brandwonden Stichting dankt alle collectanten en gulle gevers in Nijeveen voor hun bijdrage aan ‘de
strijd tegen de littekens’.
Rinette Bron

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!
info@andrehopman.nl
+316 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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ZEER GESLAAGD VEENGROAVERTJESTOERNOOI
Zaterdag 20 oktober organiseerde BV Nijeveen in sporthal de Eendracht te Nijeveen het Veengroavertjestoernooi voor badmintonners van 6-16 jaar. De opkomst was weliswaar dit jaar wat magertjes, maar de
sportiviteit niet!
Om 9.00 uur werd, onder begeleiding van Anna den Broeder, begonnen met een goede warming up. Daarna
werden de spelers verdeeld over 4 poule’s, allen ingedeeld op vaardigheid en sterkte. De organisatie had
dit keer gekozen voor een alternatieve telling. Er werd 1 set gespeeld tot 30 punten, wie het eerst die 30
punten behaalde werd de winnaar. Na de indeling en uitleg over de regels kon de strijd beginnen. Dat deze
telling de wedstrijden spannender maakte was wel duidelijk, standen als 30-29 kwamen regelmatig voorbij.
Er werden wedstrijdjes gespeeld tot 30 punten en bij sommige wedstrijden werd het razend spannend met
standen van 29-29 waarbij in het laatste punt de beslissing pas viel. Rond een uur of 12 waren alle wedstrijden gespeeld en vond in de kantine de prijsuitreiking aan de poulewinnaars plaats. Er was voor elke
deelnemer een vaantje en de eerste drie in elke poule kregen een beker.
De prijzen werden als volgt verdeeld:
Poule 1
1. Keano Boonstra 	
De Griffioen
2. Anne-Mette van Es
BV Nijeveen
3 Hugo de Wit 	
Meppeler Meppers
Poule 2
1. Jasmine de Wildt
2. Myrthe Bijker
3. Sophie Bakker

BV Nijeveen
BV Nijeveen
Meppeler Meppers

Poule 3
1. Ramon Doppenberg
2. Berend Oostenbrug
3. Mike Vos 	

Meppeler Meppers
BV Nijeveen
Meppeler Meppers

Poule 4
1. Jorrit Cnossen
2. Luuk Wassenaar 	
2. 	 Alinda Kroeze 	
3. Annika Wagner

De Griffioen
De Griffioen
BV Nijeveen
Meppeler Meppers

NAJAARSBIJEENKOMST HISTORISCHE VERENIGING NIJEVEEN

Alles voor uw club!

Marktstraat 4
7941 KR Meppel
Tel. 0522 23 01 73
www.birukai.nl

Reclameborden
Textieldruk
Lotenbloks
Clubbladen
Websitebouw

Jeannet Botter
Ontwerp | Druk | Print | Reclame
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www.kleen.nl

Onlangs hield de Historische Vereniging Nijeveen haar jaarlijkse najaarsbijeenkomst. Voorzitter Lourens
Schipper kon een 60-tal leden en niet-leden welkom heten. Een bijzonder woord van welkom richtte hij
tot de gastspreekster van deze avond, Marie Therese ter Haar.
Marie Therese ter Haar is Ruslanddeskundige en woont een groot deel van het jaar in Rusland. Zij hield
een lezing over Rusland met als titel “Zijn zij nou gek of zijn wij het? Ruslands actuele geschiedenis en de
Westerse verslaggeving hiervan”. Zij vertelde op gepassioneerde wijze over de achtergronden van de Russische samenleving. Daarbij legde ze de nadruk op de berichtgeving daarvan in de Westerse media. Aan
de hand van verschillende voorbeelden maakte zij duidelijk, dat deze niet altijd voldoende genuanceerd
verslag doen van verschillende gebeurtenissen. Daardoor komt Rusland er vaak minder goed van af dan
in werkelijkheid het geval is. Zij is een groot voorstander van het voeren van een dialoog tussen Oost en
West, waardoor er meer wederzijds begrip voor elkaars situatie ontstaat. Ze eindigde haar lezing met de
hoop, dat de aanwezigen een minder bevooroordeeld beeld over de Rusland hebben gekregen. Gezien de
reacties van verschillende belangstellenden is haar dat zeker gelukt.

Noteboomstraat 68 Meppel
T 0522 255449 drukkerij@kleen.nl

DE MOLEN

w w w. l o o n b e d r i j f b i j k e r. n l
STICHTING WELZIJN OUDEREN NIJEVEEN
Ons bestuur is benaderd door Stichting Welzijn MensenWerk, bij monde van Paul van Os, om mee te werken
aan een onderzoek onder ouderen (65+) in Nijeveen door een stagiaire van de opleiding Maatschappelijk
werk en dienstverlening.
In het onderstaande stelt de stagiaire zich voor en legt uit wat haar onderzoek inhoudt.
“Mijn naam is Latisha van Halen, een derdejaars studente van de opleiding Maatschappelijk werk en dienstverlening. Tijdens mijn stageperiode wil ik graag onderzoek uitvoeren onder ouderen in Nijeveen. In dit
onderzoek wil ik proberen er achter te komen waar de ouderen/ouder wordende Nijeveners behoefte aan
hebben op het gebied van wonen, welzijn en zorg.
Waar liggen voor hen knelpunten maar ook waar liggen voor hen kansen? Is deze groep tevreden of willen
ze graag dingen anders zien en voelen ze zich gehoord?
Aan de hand van o.a. gesprekken met de ouderen wil ik er achter komen wat er voor hen speelt bij verschillende thema’s zoals dagbesteding, sociaal netwerk, lichamelijke gezondheid, huisvesting, Het Kerspel,
eenzaamheid, verbondenheid met het dorp etc.
Met dit onderzoek wil ik ook kijken naar de mogelijkheden die het dorp biedt en hoe het dorp zelf nog
beter kan bijdragen aan de wensen van de ouderen/ouder wordende inwoners.”
Het bestuur van de Stichting Welzijn Ouderen heeft besloten van harte mee te werken aan dit onderzoek.
Om inzichtelijk te krijgen wat er speelt onder de ouderen/ouder wordende Nijeveners is het van belang dat
er mensen bereid zijn om met Latisha over bovengenoemde thema’s van gedachten te wisselen.
Bent u na het lezen van bovengenoemde informatie ook enthousiast geworden om mee te praten over die
belangrijke thema’s dan hoort Latisha dit graag.
Neem dan vóór 15 november a.s. contact op met Latisha (tel. 06-49848287) of stuur een e-mail naar: l.v.halen@
welzijnmw.nl. Ook is zij dinsdagmiddag aanwezig in de Schalle van 16.00 tot 17.00 uur.
Namens het bestuur van Stichting Welzijn Ouderen Nijeveen
Gert Wisselink, voorzitter
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VERWARDE MENSEN
Voorlichtings- en gespreksavond maandag 19 november – 20.00 uur
Ontmoetingsruimte – Geref. Kerk Nijeveen
We horen veel over verwarde mensen. Vroeger waren daar oplossingen voor. Er waren opvangmogelijkheden, waar de mensen werden verzorgd (denken we). Er was meer geld beschikbaar voor de opvang van
verwarde mensen. Nu zwerven ze maar op straat en niemand kijkt naar ze om. Verwarde mensen zorgen
voor overlast. De politie is het zat om altijd maar weer te moeten opdraven om overlast gevende verwarde
mensen tot de orde te roepen en op te vangen. Er moet een speciale ambulance komen met psychisch
geschoolde medewerkers om de politie te ontlasten in de opvang van verwarde mensen.
Zo maar een aantal kreten die we de laatste tijd veel tegenkomen in de media. Op die manier wordt er
gesproken op verjaardagen en andere feestjes. “het is toch een schande dat de overheid daar niets aan
doet” Maar doet de overheid niets? Zijn er geen hulpverleners meer voor verwarde mensen. Hebt u zelf
te maken met iemand in uw omgeving die zichzelf niet meer kan redden? Iemand die de wereld om zich
heen niet meer snapt?
Wilt u meer te weten komen en wilt u wel eens meepraten over dit onderwerp?
Dan bent u van harte welkom op deze avond die georganiseerd wordt door het platform ethisch-maatschappelijke vraagstukken.
We laten ons voorlichten door deskundigen, en kunnen dan samen verder praten over onze eigen vragen
op dit gebied. Wethouder van de gemeente Meppel, Henk ten Hulscher, verantwoordelijk voor sociale
zaken zal het gemeentelijke beleid uit leggen.
Bent u geïnteresseerd? Noteer dan maandag 19 november in uw agenda.
Houdt ook de media in de gaten voor de verdere invulling van de avond.
Wilt u alvast wat kwijt over dit onderwerp? Dan graag uw mail naar: klaas@famneutel.nl

EXTRA VOORSTELLINGEN DORPSFILM NIJEVEEN
Na het succes van afgelopen voorjaar is op 17 november de
Dorpsfilm Nijeveen ‘Vandaag is morgen verleden tijd!’ opnieuw te zien. ‘Voor iedereen die niet in de gelegenheid is
geweest om kaarten te bemachtigen, wordt de film nogmaals
vertoond’, vertelt Arend Tissingh namens de Historische Vereniging enthousiast. ‘We kregen zoveel reacties dat we hebben besloten om twee extra voorstellingen aan te bieden.’
‘Om 15.00 uur is er een middagvoorstelling en ’s avonds is
men om 20.00 uur welkom’, kondigt de Nijevener aan. Voor iedereen die in maart niet kon of te laat was
met het kopen van kaarten een uitgelezen moment om ‘Nijeveen in het jaar 2016’ toch te kunnen zien.
Tissingh geeft ook nog graag een tip; ‘Ervaring leert dat hoe vaker je de film ziet, hoe meer je zult herkennen en ontdekken.’ Hij nodigt iedereen dan ook uit om nog een keertje te komen kijken.
Toegangskaarten zijn verkrijgbaar op het kantoor van de Historische Vereniging in ‘De Schalle’ op maandag,
woensdag en donderdag van 9.30 uur tot 11.30 uur of na 19.00 uur aan de balie van het dorpshuis. Via email kaarten aanvragen kan door een mail te sturen naar penningmeester@historischeverenigingnijeveen.
nl. De prijs per toegangskaart is e 7,50 inclusief twee consumpties.

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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www.kolderveen.nl

WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN
10/11 nov.
17/18 nov.

Dienstdoende huisarts:
0522 - 49 12 24

Dokter Tan-Koning
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 4, 7941 KR Meppel, tel. 0522 23 01 73. Behandeling volgens afspraak.

KLEINE NODENDIENST, 06 48 06 52 16. GEBRUIK DUOFIETS: 06 21 49 79 02
INFORMATIEPUNT WONEN, ZORG EN WELZIJN, Dhr. A. Vriend, 06 57 62 94 49.
BALANS NATUURGENEESKUNDE, Ada Beenen, 0521 857003
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 en donderdag
van 15.00 tot 18.00 uur; op deze uren tel. 06 47 57 64 67. Zie ook www.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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