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36e jaargang nr. 16, 1 september 2015

De volgende Molen verschijnt op 15 september 2015.

Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk 

dinsdag 8 september 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
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06 50 20 40 08

Energieweg 13
7948 NT  Nijeveen

Als u kiest voor vakmanschap!

Lute Bijker Bouw

lutebijkerbouw@live.nl

DOE JE DUURLOOPJES EN WIL JE JE SNELHEID VERBETEREN… OF DENK JE ER AAN OM TE 
BEGINNEN MET HARDLOPEN?

Elke donderdagavond van 20:00 – 21:00 uur interval hardlooptraining bij de ijs- en skeelerclub Nijeveen 
onder de deskundige leiding van Johan ten Kate. De training begint nu na de zomerstop weer op a.s. don-
derdag 3 september en loopt tot en met juni. Een ideaal moment om nu te starten.
Deze trainingen zijn voor iedereen te doen. De groep bestaat uit lopers van allerlei niveau, van beginnende 
hardlopers tot en met hardlopers die reeds een 1/2 marathon hebben volbracht. Leeftijd is ook niet van 
belang, die varieert van 20 tot 65 jaar.
Gedurende de training -die zeer afwisselend is- zal er aandacht zijn voor een uitgebreide warming-up, waar-
bij de oefeningen een betere loopstijl tot doel hebben. Daarna vindt er een zogenaamd kernprogramma 
plaats, de intervaltraining: korte en langere tempolopen, ook piramidelopen zullen aan de orde komen. 
Afgesloten wordt met een “cooling-down”.
Dit soort trainingen wordt veelal door individuele lopers niet uitgevoerd, die volstaan vaak met een duur-
loop. Deze trainingsvorm zal de basissnelheid en looptechniek verbeteren, wat weer ten goede komt aan 
de conditie. Zeer doeltreffend dus voor mensen die nu op individuele basis duurloop uitoefenen.  Maar 
ook heel goed als basis en opbouw voor de beginnende hardloper.
Elke training duurt ongeveer een uur en er wordt gestart om 20.00 uur vanaf de skeelerbaan. Niet alleen 
wordt er gebruik gemaakt van de skeelerbaan, ook in de omgeving van de skeelerbaan zal worden gelopen.
Lijkt dit je wel wat en wil je het graag eens uitproberen, dan nodigen we je uit om vrijblijvend 1 of 2 keer 
gratis mee te lopen in de groep. Wil je zo en zo mee gaan doen, dan kun je lid worden van de skeelerclub. 
Een lidmaatschap van de skeelerclub inclusief hardlooptraining kost € 67,50 per jaar. Naast de hardloop-
training mag je ook gebruik maken van de faciliteiten zoals de skeeler- en MTB-baan tijdens de vrije uren.
Voor meer informatie: 
wintertraining@skeelerbaannijeveen.nl of bezoek de website: www.skeelerbaannijeveen.nl

COMPUTERCURSUSSEN

In samenwerking met SeniorWeb  willen we bij voldoende belangstelling computercursussen i-pad,  tablet 
en app’s  gebruik aanbieden in de Schalle in Nijeveen. 
Hebt u belangstelling voor deze cursus dan kunt u contact opnemen met Albert Vriend, tel.0522-491993.
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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!

Woldstraat 40
7941 LK Meppel 

Salon99 Skin Care
T 0522 853809 

info@salon99.nl 
www.salon99.nl 

Facials 
Manicure 
Pedicure 
Massage 

Visagie 
Waxen 
Harsen

FILM ANNA KARENINA OP NIEUW GROOT SCHERM IN DORPSHUIS DE SCHALLE

Op 18 september wordt de film Anna Karenina (gebaseerd op de roman van Leo Tolstoj)  vertoond.  Voor 
de eerste keer zal gebruik worden gemaakt van een nieuw groot scherm.                 
Voor zijn verfilming van Anna Karenina maakte Joe Wright een radicale keuze. Het blijkt een meesterzet, 
die de film dicht bij de klassieke status van de roman brengt. All the world’s a stage, and all the men and 
women merely players. Dat geldt in hoge mate voor het leven in de Russische high society van de late 19e 
eeuw. Dit is waar Anna, jong, mooi en getrouwd met de gerespecteerd politicus Karenin, haar dramatische 
hoogtepunt en haar tragische afgang beleeft. Het is een sublieme vondst om het merendeel van de hande-
lingen te situeren in een theater. Een theater waar iedereen elkaar bespiedt en waar reputaties gemaakt 
en gebroken worden. Dit is waar de aristocratie samenkomt tijdens de opera, de bals en de soirees. Met 
achter de schermen een eigen wereld van paria’s en gepeupel.
2012. Regisseur Joe Wright (Atonement). Met Keira Knightly 
Aanvang van de film: 20.00 uur. Entree € 3,50
De andere films die nog op het programma staan: 9 oktober: Departures. 13 november:  Il y a longtemps 
que je t’aime (I’ve loved you so long). 
Tot ziens in dorpshuis De Schalle.  

SKEELERCURSUS IN NIJEVEEN

In september wordt er weer een kennismakingscursus georganiseerd op de Skeelerbaan in Nijeveen. Kin-
deren in de leeftijd van 5 tot en met 12 jaar krijgen in drie lessen de basisprincipes van het inline-skaten 
aangeboden. Er wordt aandacht besteed aan de basishouding, behendigheid door middel van oefeningen 
en spellen en natuurlijk wordt de val- en remtechniek aangeleerd. De lessen worden gegeven op vrijdag-
avond 4, 11 en 18 september van 18.00 tot 19.00 uur op de skeelerbaan aan de Schuurmansweg. Helm en 
bescherming zijn verplicht, maar ook te leen bij de baan. Inline-skates/skeelers moeten de deelnemers zelf 
meenemen. De kosten voor deze cursus zijn vijf euro.  Aanmelding kan via www.meppelactief.nl of via 
www.activity4kids.nl (Steenwijk)! 
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Energieweg 3, Nijeveen Tel. 06 54 32 64 05
www.andrehopman.nl info@andrehopman.nl

GRONDWERK

STRAATWERK: SIERBESTRATING 
 MACHINAAL BESTRATEN

AANLEG RIOLERING EN DRAINAGE

SLEUF- EN VASTE MESTSILO’S

VLONDERS EN VERANDA’S

   

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

TEVENS UW LEVERANCIER VAN GARDEN LIGHTS
LED VERLICHTING VOOR UW TUIN, BESTRATING

OF OVERKAPPING 

Haar plaats is leeg.....
maar de herinnering zal altijd blijven.

 
 

Hartelijk bedankt
voor het medeleven

en de troostende woorden,
na het overlijden van

onze lieve moeder en oma

Aaltje Drost-Kroes

Het heeft ons allen goed gedaan.

         
Kinderen en kleinkinderen

Nijeveen, september 2015

NIEUWE CLUB OPGERICHT VOOR FIETSERS, WIELRENNERS, MOUNTAIN BIKERS EN FIETSLIEFHEBBERS

Ons sportieve dorp Nijeveen is een club rijker, te weten Wieler Toer Club NijeRieders (WTC NijeRieders). Een 
aantal enthousiaste fietsers liepen al langere tijd met de gedachte rond, om een club op te richten welke 
tot doel zou hebben “het actief beoefenen van fietsen in zijn algemeenheid”. Na een lange periode van 
voorbereidingen en actief mensen benaderen, is de club op 7 augustus 2015 officieel opgericht. Na al die 
jaren van samen of alleen fietsen, racen en modder ploeteren  is er dan nu een club voor die mensen. Een 
club voor mensen die misschien samen willen fietsen of toch gewoon alleen maar de club wel een warm 
hart toe dragen. Gewoon die het fietsen als hobby en/of sport hebben en dat nog steeds willen blijven 
doen maar als lid van onze club. 
Het was best een zware bevalling, want het schept verwachtingen, er moeten vele zaken geregeld worden 
en niet in het minst moeten er mensen gezocht worden die dat allemaal mogelijk gaan maken. Om iedereen 
in de gelegenheid te stellen om kennis te maken met deze club en de enthousiaste mensen er achter gaan 
we een informatie avond houden.
Daar gaan we iets vertellen over wat deze nieuwe vereniging nu eigenlijk is en wat zij gaan doen. Hier 
zal het bestuur zich presenteren, uitleg geven over de doelstellingen van de club, onze agenda voor het 
lopende jaar en komende jaar qua activiteiten en onze sponsoren presenteren. Om een klein tipje van de 
sluier op te lichten, onze activiteiten zullen gericht zijn op fietsen uiteraard maar ook op gezelligheid, uit-
dagingen en sportiviteit. En dat voor zowel de toerfietsers, de race fietsers en de MTB fietsers. We hopen 
voor iedereen iets te bieden wat past bij zijn of haar idee een fietsclub en uiteraard is erop deze info-avond 
gelegenheid tot het inbrengen van ideeën, het stellen van vragen en natuurlijk de mogelijkheid tot lid 
worden van WTC NijeRieders. 
We hopen u allen te ontmoeten op woensdag 16 september 2015 om 20.00 uur in de kantine van de 
skeelervereniging aan de Schuurmansweg. Wij zullen u om 20.00 uur met koffie ontvangen en zullen u 
meenemen in de belevingswereld van WTC NijeRieders. 
Graag tot dan. 

Bestuur WTC NijeRieders 
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SENIORWEB MEPPEL HELPDESK VOOR MICROSOFT

SeniorWeb Meppel is een van de cursusinstituten die door Microsoft zijn geselecteerd om hulp te bieden 
bij de installatie van Windows 10. SeniorWeb Meppel is als check-in point beschikbaar voor u op dinsdag-
avond van 19.00-21.00 uur en vrijdagmiddag van 13.30 tot 15.00 in ons leercentrum Villa Mobila aan de 
Schaperstraat 16b te Meppel. U kunt daar terecht met vragen over de update van W7 of W8.1 naar Windows 
10. Ook bestaat de mogelijkheid een afspraak te plannen met een van onze techneuten.
Vragen: secretaris@seniorwebmeppel.nl tel. tussen 18.00-19.00 uur (06-51951174)

SPORTEN VOOR SENIOREN

Op woensdag 9 september om 09.00 uur begint het weer: het sporten voor senioren! Voor actieve ouderen 
vanaf zo’n 50 jaar. Waar en wanneer? In sporthal De Eendracht, in principe elke woensdag.
Samen met leeftijdsgenoten een uurtje gezellig bewegen in een ontspannen sfeer maakt dat u er zeker 
weer een week tegen kunt. Dit alles onder deskundige en enthousiaste begeleiding van een docente van 
Sport Drenthe.
Daarom, schroom niet en kom! U zult er geen spijt van krijgen.

Hans de Vries

Bridgen in Nijeveen
BRIDGEN IS GOED VOOR JE GEHEUGEN EN ZORGT VOOR SOCIALE CONTACTEN

Stichting Welzijn Ouderen heeft enkele jaren geleden een bridgecursus georganiseerd in Nijeveen.
Als er mensen zijn die willen leren bridgen kan dit ook dit jaar weer, bij voldoende deelname starten we 
een beginnerscursus.
Hebt u belangstelling dan kunt u zich opgeven bij  Lammie van Essen. Wacht niet te lang, er moet namelijk 
wel een dag en cursusleider worden geregeld.

Lammie van Essen, tel. 0522-491628

PLEINFEEST CBS DE WEL 

Donderdag 3 september wordt het jaarlijkse pleinfeest georga-
niseerd op CBS De Wel. Het plein zal weer volstromen met vrolijk 
uitgedoste kinderen. Maar ook ouders, opa’s en oma’s en andere 
belangstellenden zijn van harte welkom om een kijkje te komen ne-
men. Het thema is dit jaar ‘Landen’. De kinderen komen verkleed en 
doen spelletjes en activiteiten die te maken hebben met het thema. 
Kortom; een feestelijke dag!  

SENIORWEB MEPPEL HEEFT WEER EEN BREED CURSUS AANBOD

Opnieuw is SeniorWeb Meppel erin geslaagd een gevarieerd lesprogramma samen te stellen voor de najaar-
cursussen. Nieuw in het aanbod is de cursus Windows 10 voor beginners en gevorderden die deze zomer 
door Microsoft is gelanceerd. De najaar-cursussen starten op maandag 28 september. De inschrijvings- en 
informatiedagen worden gehouden op: 
Meppel: in het leercentrum Villa Mobila, dinsdag 8 september van 19.00 tot 21.00 uur; 
Bibliotheek Meppel: woensdag 9 september en vrijdag 11 september van 14.00 tot 17.00 uur en op don-
derdagochtend 10 september van 10.30 tot 12.30 uur.
Nijeveen: in de Schalle , dinsdag 8 september van  14.00 tot 15.00 uur.
Staphorst: in de bibliotheek, vrijdag 11 september van 16.00 tot 17.00 uur.
Extra inschrijfdag op 18 september in Villa Mobila en Bibliotheek Meppel van 14.00-17.00 uur. 
Cursusboekjes liggen vanaf eind augustus bij alle computerwinkels en de Bieb Meppel en Staphorst.
Start tabletcafé in Bibliotheek Meppel vanaf elke donderdag vanaf 10 september en Bibliotheek Staphorst 
een keer per maand vanaf woensdag 16 september. Daarna iedere eerste woensdag van de maand.
Vragen: secretaris@seniorwebmeppel.nl of tel. tussen 18.00-19.00 uur, 06-51951174
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Nijverheidsweg 15   7948 NE Nijeveen   Tel. 0522-490094   Postbus 126   7940 AC Meppel   www.faberadviseurs.nl

Aanrijding? En nu?

U heeft een aanrijding gehad. Natuurlijk zorgt 
u eerst dat u zelf in veiligheid komt, en belt u 
de politie of ambulance indien er gewonden 
zijn. Bij lichte blikschade hoeft de politie in de 
meeste gevallen niet gebeld worden.
Noteer indien mogelijk gegevens van getuigen 
en maak foto’s van slipsporen, glas etc.
Samen met de andere partij vult u de 
voorzijde van het Europees schadeformulier in. 
Het is belangrijk dat alle informatie volledig 

wordt ingevuld en het formulier door beiden 
wordt ondertekend. Ga niet in discussie 
met de tegenpartij over de schuldvraag, dat 
is iets tussen de verzekeraars. U geeft het 
doordrukformulier aan de tegenpartij en 
vult later thuis rustig de achterzijde in. Het 
schadeformulier wordt door ons ingediend 
bij de verzekeraar, waarna zij de zaak 
verder zullen afhandelen. Wij blijven voor u 
beschikbaar bij vragen of onduidelijkheden.

Uw testament up to date?

Doe de GRATIS test! 
Ga naar testamenttest.nl
maak een vrijblijvende en kosteloze afspraak Stationsweg 54 - Meppel  |  T (0522) 25 27 21  |  info@lever.nl

Nederlandse Brandwonden Stichting zoekt collectanten
“MET DAT ENE AVONDJE COLLECTEREN, HELP JE MENSEN MET BRANDWONDEN.”

In Nijeveen zijn we op zoek naar mensen die willen collecteren voor de brandwondenstichting.
Dit jaar is de collecte week van 11 t/m 17 oktober.
Wilt u collecteren in Nijeveen? Neem dan contact op met Rinette Bron, telefoon 0522-242080. 
Of via www.brandwondenstichting.nl/collecteren

Namens de Brandwondenstichting alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

Rinette Bron, Ina Buczkiewicz en Alie Dijksma
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LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM 
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECT-
STOFFERING

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

WONINGINRICHTING

PROJECTINRICHTING

URZO
Damesmode

Slaapcomfort

Bedrijfskleding

Regenkleding

Huishoudtextiel
tel. 05220 - 61022

DRENTSE UITMAAND IN EEN NIEUW JASJE
Opening van het culturele seizoen

De Drentse Uitmaand is de officiële start van het nieuwe culturele seizoen in Drenthe. In september presen-
teren Drentse culturele organisaties, verenigingen en kunstenaars zich tijdens verschillende manifestaties 
aan een breed publiek. 
Om bekendheid te geven aan alle activiteiten is eind augustus de promotiecampagne ‘Drentse Uitmaand, 
start van het culturele seizoen’ gestart. Illustratietalent Sanne Bruinsma uit Assen heeft de illustraties gemaakt 
voor deze campagne. De tekeningen van Sanne zijn sierlijk, elegant en vrolijk. Dit past bij de feestelijke 
start van het seizoen. De Drentse Uitmaand is hiermee dit jaar ook een podium voor Drents illustratietalent. 

In alle twaalf Drentse gemeenten presenteren culturele instellingen en organisaties zich in september en 
wordt op eigen wijze kleur gegeven aan de Drentse Uitmaand. Assen luidde het culturele seizoen op 29 
en 30 augustus in met ‘het Preuvenement’. In Meppel was de afsluiting van het zomerseizoen en de start 
van het nieuwe seizoen op 30 augustus gekoppeld aan Picknick in the Park. In het weekend van 5 en 6 
september zijn er verschillende activiteiten in heel Drenthe georganiseerd, zoals de Cittaslow markt met 
streekproducten in Borger, de evenementen Coevorden heeft smaak!, Live in Meppel en U!tdagend Hoo-
geveen met o.a. straattheater en artiesten uit de regio. In Roderwolde wordt het seizoen geopend met een 
Culturele Uitdag. Een volledig overzicht is te vinden op de website www.drentseuitmaand.nl.

Instagram foto-actie tijdens de Drentse Uitmaand
Inwoners die een mooie foto maken tijdens de Drentse Uitmaand en deze plaatsen op Instagram, onder 
vermelding van #uitmaandactie15, maken kans op 250 euro die zij kunnen besteden is aan kunst en cultuur 
in Drenthe. Dit mag een workshop of voorstelling zijn, maar de winnaar kan bijvoorbeeld ook de plaatselijke 
harmonievereniging een bijdrage geven. 

Ook voor volledige voetverzorging bij u thuis!

Tel. 06 543 720 73

Medisch pedicure

Marktstraat 4a
7941 KR  Meppel

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

Jeannet Botter
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Agenda
31 aug.,1, 3 en 4 sept. Zwemvierdaagse; org. De Veenkers
  1 sept. De Molen nr. 16
  3 sept. Pleinfeest CBS De Wel
  4 sept. Passage fietsdag - vertrek 9.00 uur bij de Schalle
  5 sept. Inloopcafé PvdA - Stadscafé Oasis Meppel - 10.30-12.00 uur
  5 sept. Open Atelier Hillie Knol - J. Nijmeijerlaan 8, Nijeveen - 11.00-17.00 uur   
  6 sept. Open Atelier Hillie Knol  van 11.00-17.00 uur
10 sept.  Vrouwen van Nu; Fietsdagtocht - vertrek 9.00 uur vanaf De Schalle (bij slecht weer 16 sept.)
12 sept. Zangdienst - Geref. kerk - 19.00 uur
15 sept. De Molen nr. 17
16 sept. Informatieavond Wieler toer club WTC NijeRieders - kantine Skeelervereniging - 20:00 uur
16 sept. Passage ledenavond, ds. Stap uit Kolderveen vertelt over Maria - De Schalle - 20.00 uur
18 sept. Film Anna Karenina - De Schalle - 20.00 uur
19 sept. Open Atelier Hillie Knol - J. Nijmeijerlaan 8, Nijeveen - 11.00-17.00 uur 
20 sept. Open Atelier Hillie Knol van 11.00-17.00 uur
23 sept. Veilig op de E-Bike - De Schalle - 08.45 uur
23 sept. Klaverjassen en jokeren - Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
24 sept. Feel Good Dag; New You Coaching / Beau Visagie - Dorpsstraat 16
24 sept. Vrouwen van Nu ledenavond, Ken Besuijen, liedjes van Wim Sonnenvenld e.a. - De Schalle - 20.00 uur
25 sept. Open Dag Hennie Katers; workshops beelden, wanddecoraties en sieraden - KBB 55 - 14.00-21.00 uur 
26 sept. Open Dag Hennie Katers; workshops beelden, wanddecoraties en sieraden - KBB 55 - 10.00-16.00 uur
26 sept. Dobberpop in Rosso
29 sept. De Molen nr. 18
  3 okt. Kiekiesdag Historische Vereniging Nijeveen - De Schalle
  3 okt. Open Atelier Hillie Knol - J. Nijmeijerlaan 8, Nijeveen - 11.00-17.00 uur
  3 okt. Bingo - 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 woensdag 55+gymnastiek - Dorpshuis De Schalle - 10.30-11.15 uur

Voor al uw (ver)bouwklussen 
binnens- en buitenshuis

                    
Timmerwerk | Tegelwerk | Stucwerk 

Bel voor een vrijblijvende offerte

                              
Herwin Hopman    

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

www.klussenbedrijf-hwhopman.nl

         Klussenbedrijf  

     H.W. Hopman 
 

 

 
          Voor al uw (ver) bouwklussen binnen en buitens huis 

                    Timmerwerk – Tegelwerk – Stucwerk  
                                      Bel voor een vrijblijvende offerte 

                               

                             Herwin Hopman    Nijeveensebovenboer  4 

                             7948 LG   Nijeveen       tel  06 – 2158 1981 
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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.
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Nijverheidsweg 10    

7948 NE  Nijeveen    

tel. (0522) 49 26 80  

fax (0522) 49 26 74    

info@kroesnijeveen.nl    

www.kroesnijeveen.nl

Ervaar de ‘Kroes Experience’ op www.kroesnijeveen.nl

PLUS
kinderopvang 0-12 jaar

Hebt u een kind dat in het schooljaar 2015-2016 4 jaar wordt? Dan kunt u nu al een afspraak 
maken voor een vrijblijvende kennismaking met onze school en ons kindcentrum. 

Bel even met 0522 490461

Kind Centrum “De Wel Plus”
Alles onder één dak, basisschool én kinderopvang.
Kleinschalig, dus flexibel.

- Kinderdagverblijf
-  Peutergroep/peuterspeelzaal  

(twee leidsters, er is weer ruimte voor aanmelding)

- Buitenschoolse opvang
- Tussenschoolse opvang
- Basisschool

Is uw interesse gewekt, maar wilt u wat meer weten?
Kom gerust even langs of maak een afspraak voor een uitgebreidere kennismaking.
Wij werken volgens de wettelijke normen en door de rijksoverheid vastgestelde tarieven.

Kijk op www.cbsdewel.nl voor verdere informatie of op www.pluskinderopvang.nl
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- 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

Stoere mannenburgers 
4 x 150 gram  498

Schouderkarbonade  
500 gram 3,49 kilo 598

Bami of nasi    
alleen opwarmen 500 gram 349

Gebraden gehaktballen  
Eigengemaakt p/st 1,49 4 stuks 498

Shoarma of girosreepjes  
500 gr met gratis saus 298

Combitopper
4 saucijzen en 500 gr hoh gehakt 
samen 598

www.slagerrijkeboer.nl

RIJKEBOER
Marktslager

Aanbiedingen  
op woensdagmorgen en -middag en vrijdagmiddag

’s morgens van 8.00 tot 12.30 uur
en ’s middags van 14.30 tot 17.30 uur.

VROUWEN VAN NU; AFD. NIJEVEEN - FIETSTOCHT

Dames,

Nogmaals nodigen wij jullie uit voor onze fietstocht op donderdag 10 september 2015. Bij slecht weer, 
reservedatum woensdag 16 september. Vertrek 9.00 uur vanaf ‘De Schalle’.
Wil iedereen zich opnieuw opgeven en aangeven of eventueel  de reservedatum ook past?
Wij hebben een route uitgezet, ± 50 km, van Stad naar Blad.
De kosten zijn ± € 22,50  p.p. Graag afrekenen met gepast geld tijdens de eerste pauze bij Truus en Siena.
Opgave is mogelijk t/m 7 september via de site, bij Truus tel: 491714 of Ammy  tel: 491357. 
Wij wensen u alvast een fijne gezellige fietsdag.
       De reiscommissie



11

 DE MOLEN

Schoonheidsinstituut    IPL ontharing 
Acne behandelingen Elektrisch ontharen 
Massages Gewichtsconsulent 
Zonnestudio      Bijouterie  

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

Dorpsstraat 10e Nijeveen  |  Tel. 0522 - 85 44 00

di-za 11.00-23.00 uur  |  zo 11.30-22.00 uur
OPENINGSTIJDEN

Te huur in Het Kerspel:
- Appartement 2e verdieping, zwembadzijde
- Appartement begane grond, parkzijde

Voor ouderen die zelfstandig, comfortabel 
en veilig willen wonen en zo aangenaam 
mogelijk oud willen worden. 
Voor zorg en dienstverlening kunnen ouderen 
altijd terugvallen op De Stouwe.

Voor meer informatie over de appartementen 
kijk op de website www.destouwe.nl naar het 
“aanbod aanleunwoningen” onder “wonen”. 

Even bijtanken, omdat het thuis even niet 
meer gaat
Ook is het mogelijk om tijdelijk in Het 
Kerspel te komen wonen. Bijvoorbeeld na een 
ziekenhuisopname of omdat het thuis even niet 
meer gaat.

Bel voor meer informatie over de 
appartementen of over tijdelijk wonen in 
Het Kerspel naar het Klantadviescentrum van 
De Stouwe (0522) 49 81 98.

Dorpsstraat 4
Nijeveen

Jan Bouwknegt

www.jaboschilderwerken.nl

BAD-MINI-TON VOOR JEUGDIGE SPORTERS

Het badmintonseizoen is weer begonnen en zo ook de bad-mini-ton op de maandagmiddag. Er is dit sei-
zoen plaats voor nieuwe spelers! Het trainingsuur op maandagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur is specifiek 
bedoeld voor junioren die in groep 3 en 4 zitten. Je maakt spelenderwijs kennis met de badmintonsport. Na 
een aantal weken trainen kan iedereen al leuk tegen de shuttle slaan en in de loop van het seizoen wordt 
het badmintonspel steeds verder uitgebreid. Dus lijkt het je leuk om eens te proberen: kom vrijblijvend 
kijken/meedoen op de maandag in de sporthal “De Eendracht” van 15.30 tot 16.30. En neem gerust een 
aantal vriendjes en vriendinnetjes mee!
Meer informatie? Zie onze site: www.bvnijeveen.nl
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De woningen zijn
maar liefst 6 m
breed en 9,3 m diep!

Energiezuinig
Op alle woningen worden
4 PV cellen aangebracht. 

Voorheen Woonconcept Vastgoed 

Nijeveen De Pleinen

Putstoel 4, 7941 BX  Meppel  
0522 – 25 24 12 
www.boelensjorritsma.nl

informatie en verkoopontwikkeling

www.meppelwoont.nl
Nijeveen
Danninge Erve Zuid II

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

 DE MOLEN

STICHTING WELZIJN OUDEREN - CONVERSATIELES ENGELS

Evenals vorig jaar zal er ook nu weer een cursus conversatie engels plaats vinden.
Er zijn steeds meer ouderen die kinderen en kleinkinderen in het buitenland hebben wonen die wel Engels 
spreken maar geen Nederlands.  Bovendien zullen we dat ook in de toekomst steeds vaker zien. Ook wordt 
er meer gereisd en gaan we steeds verder weg. Het is dan heel gemakkelijk wanneer we ons in het Engels 
verstaanbaar kunnen maken. Het wordt geen cursus met huiswerk, maar gewoon leren een gesprekje te 
voeren. Is er voldoende belangstelling dan beginnen we in september.  

Hebt u belangstelling of wilt u nadere gegevens neem dan contact op met Gert Wisselink, tel.491650.

Het Noteboompje.nl

Met passie gemaakt! 

kaarten ~ posters ~ textiel ~ woonaccessoires
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FEEL GOOD DAG

Op donderdag 24 september houdt New YOU Coaching samen met Beau Visagie een FEEL GOOD DAG.

Er is een aanbod van drie arrangementen waar een keuze uit gemaakt kan worden:
1. Aromatherapie: Heerlijke massage met heilzame ‘essential oils’. De etherische olien creëren een weldaad 

voor lichaam en geest. Keuze uit nek-schoudermassage of voetmassage.
2. Chakrareading en/of healing: Ervaar de genezende kosmische energie door de handen van een magne-

tiseur. Je energiecentra (chakra’s) worden uitgelezen en weer in balans gebracht. Eventuele blokkades 
worden verwijderd en liefdevolle energie ingestraald.

3. Beauty: Laat de visagiste het mooist in jou naar boven halen en laat je inspireren door de nieuwste 
herfsttrends! Maar natuurlijk kies je zelf jouw make-up met een deskundig persoonlijk advies. Incl. 
Beautypaspoort.

Natuurlijk krijg je bij alle arrangementen een hapje en een drankje!
Je kan je arrangement naar keuze boeken via info@newyoucoaching.nl.
Locatie: praktijk New YOU Coaching en visagiestudio Beau Visagie, Dorpsstraat 16, Nijeveen

GEMEENTEBAND WEER VAN START

De gemeenteband gaat binnenkort weer zingen/musiceren! Geen koor, maar puur het begeleiden van 
samenzang is het doel.  We zijn begonnen met een groepje enthousiaste mensen, maar zouden het leuk 
vinden om het komende seizoen de groep uit te breiden. Zingen, muziek maken… als het je wat lijkt, neem 
dan contact met ons op! Zodra we gevraagd worden voor een dienst, gaan we een aantal keren op een 
avond oefenen en per keer kun je aangeven of je tijd hebt en het leuk vindt om mee te doen. Laagdrem-
pelig dus. René Kolsters zorgt voor de muzikale begeleiding en begeleidt ook de muzikanten en zangers. 
Stuur een mail naar riettesmit@home.nl als je het komende seizoen de info over de gemeenteband wilt 
ontvangen of als je nu al weet dat je graag een keer mee wilt doen. 
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Mijn naam is Roelof van der Veen, ik ben uitvaartverzorger 
voor Yarden in Meppel en omstreken. Uit ervaring weet ik 
dat een betekenisvolle manier van afscheid nemen helpt 
bij het rouwproces. Daarom ondersteun en inspireer ik u 
bij het organiseren van een begrafenis of crematie. 
U kunt mij bellen op 0522 251939.

Yarden Uitvaartzorg Reestdal. Wilt u een overlijden melden? 
Bel dan 0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl

“Ik help 
   u graag bij 
   een goed 

     afscheid.”

Autobedrijf
MAtter Meppel

Renault en Dacia dealer

voor Meppel e.o.

Blankenstein 500
7943 PA  Meppel

tel. 0522-240001                          tel. 0522-253292

www.MatteRMeppel.nl

WORD COLLECTANT VOOR BLINDE EN SLECHTZIENDE MENSEN
350.000 mensen met een visuele beperking in Nederland

Als je (bijna) niets kunt zien, heeft dat ingrijpende gevolgen. Informatie opzoeken op internet, reizen met 
de trein of de weg vinden in een gebouw: voor mensen met een visuele beperking is dit zonder steun of 
hulpmiddelen echt een probleem.

Waarom een collecte?
Bartiméus Sonneheerdt zet zich sinds 1915 in voor blinde en slechtziende mensen. Om geld in te zamelen 
houden wij jaarlijks een landelijke huis-aan-huiscollecte. Dit jaar is de collecte in Nijeveen van 26 t/m 31 
oktober. De opbrengst besteden we aan projecten voor blinde en slechtziende kinderen. U kunt denken aan 
onderzoek naar erfelijke oorzaken van oogaandoeningen, aangepast lesmateriaal of slimme hulpmiddelen.
Onze ambassadeur, tv-presentator Bert van Leeuwen: “Zij hebben onze hulp hard nodig, om net als ieder 
ander kind te kunnen leren, spelen en sporten. Tachtig procent van de informatie die je binnenkrijgt, komt 
binnen via je ogen, stel je voor dat je dat moet missen… Dat maakt concrete hulp zo belangrijk en daarvoor 
maakt Bartiméus Sonneheerdt zich sterk.”

We zoeken vrijwilligers!
Alle vrijwilligers voor de collecte zijn van harte welkom. Collecteren is enorm dankbaar werk, en het kost u 
eens per jaar slechts twee à drie uurtjes. Met een klein beetje van uw tijd maakt u het verschil voor blinde 
en slechtziende mensen.

Meld u vandaag nog aan
Wilt u collecteren in Nijeveen? Voor de volgende straten zijn wij nog op zoek naar collectanten: Scheerweide, 
Gruttostraat, Merelstraat, Molenweg, Oevertje, Julianastraat, Wilhelminastraat, Kolderveen, Kolderveense 
Bovenboer, en Nijeveense Bovenboer. U kunt zich direct aanmelden bij Joke Kremer Polderstraat 25 in Nije-
veen of een telefoontje naar nummer: 06-22095596  E-mail: jokekremer2@kpnmail.nl  
Hartelijk dank voor uw inzet! 
Meer informatie: steunBartimeus.nl
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Word je beïnvloed door stemmingen van anderen?

Verdraag je slecht fel licht, sterke geuren, grove 
weefsels of harde geluiden?

Concentratieproblemen?

. .(

. .(

. .(

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

Misschien ben jij wel hooggevoelig!
. .

(

coaching vanuit het hart

Klussenbedrijf "Klusjes & Zo" 
Voor al uw praktische klussen in en om het huis 
Gert Strijker, Van Veenlaan 21, 7948 AB Nijeveen 

Tel: 0522-492099 of 06-51384374 

RIJKEBOER
Marktslager

Uw marktslager 
Standplaats Nijeveen

Woensdagmorgen en woensdagmiddag 
vanaf 14.30 uur

Vrijdagmiddag vanaf 14.00 uur
  

Party en Catering Service
Barbecue

Barbecue all in
Buffetten

Bestelformulier barbecue
Totaalpakket incl. tenten en aankleding

 
www.slagerijrijkeboer.nl

Stalling 
voor caravan en/of boot

Bel Jan Stellink
06 50 64 65 65

U BENT NOOIT TE OUD OM BETER TE LEREN LEZEN EN SCHRIJVEN

Eén op de negen Nederlanders (ongeveer 1,5 miljoen mensen) is laaggeletterd. Dat zou voor Nijeveen 
grofweg betekenen dat er ongeveer 400 inwoners zijn die problemen hebben met lezen en schrijven.                                                                                                                                       
Dit werkt door in hun dagelijks leven. Lezen van een brief  van de gemeente,  het kopen van een treinkaartje 
of internetbankieren lukt vaak niet. Net als het invullen van formulieren, een e-mail schrijven, bijsluiters 
van medicijnen lezen of  voorlezen aan kleinkinderen.          
Gelukkig is daar nu wat aan te doen!
Welzijn Ouderen maakt gebruik van de diensten van Taalpunt Meppel. De eerste stap die genomen moet 
worden is  zich in verbinding stellen met Lammie van Essen, secretaris van Welzijn Ouderen Nijeveen.  Zij 
kan precies uitleggen hoe één en ander in zijn werk gaat. Bij Taalpunt wordt dan de inhoudelijke infor-
matie verstrekt.
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VEILIG OP DE E-BIKE WOENSDAG 23 SEPTEMBER 2015

Fietsen leren we in Nederland van af jonge leeftijd.
Bij het klimmen van de jaren speelt verandering van het reactievermogen, balans, kracht, stijfheid van de 
spieren en soms angst een rol bij het fietsen.
Deze ochtend heeft als doel om zolang mogelijk en veilig te blijven fietsen.
Een ochtend voor senioren die op een ongedwongen manier meer willen weten over het veilig gebruik 
van de elektrische fiets en veiligheid in het verkeer. De ochtend is bedoeld voor senioren die op een E-bike 
fietsen en voor diegene die er over denken om over te stappen op een E-bike. 
Ook al hebt u al een poos een E-bike dan is het nog verstandig om deel te nemen. Immers er sluipen in de 
loop der tijd gewoonten in die niet goed zijn of beter uitgevoerd kunnen worden. 

Programma op 23 september
8.45 uur  Ontvangst bij de Schalle.
9.00 uur  Presentatie veilig op de E-Bike.
9.45 uur  Pauze.
10.00 uur Presentatie veilig in het verkeer.
10.30 uur Bewegingsactiviteit, fietsvaardigheden en E-Bikes testen. 
 •  Onder leiding van een beweegdocent worden vaardigheden geoefend die een rol spelen bij 

het fietsen.
 •  Fietsvaardigheden op het parcours oefenen. De onderdelen op- en afstappen, achterom kijken, 

bochten en remmen komen hierbij aan bod.
 •  Bij de fietsenmaker waar E-Bikes getest kunnen worden. Iedere deelnemer neemt deel aan elk 

onderdeel.                                                                                                               
12.15 uur  Evaluatie en afsluiting. 

De deelname aan deze ochtend is gratis en wordt mede mogelijk gemaakt door Welzijn Ouderen Nijeveen, 
de provincie Drenthe en de gemeente Meppel.    
Meld u zo spoedig mogelijk aan voor deelname bij Lammie van Essen, tel. 491628.

 Kolderveen 30A, Nijeveen         06-25190868 
 www.chocoladenzo.nl      info@chocoladenzo.nl 
 

 

       

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

 

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

Taarten, gebak, petitfours en desserts  
worden op bestelling speciaal voor u  
gemaakt. 
 

Ook is er een ruime keuze uit diverse 
chocolade cadeaus. 
 

Heeft u speciale wensen, dan helpen wij u 
graag om een persoonlijk cadeau te maken. 

Van Beek 
Schilderwerken

Voor al uw schilderwerk

Ons bedrijf kenmerkt zich door 
haar goede prijs-kwaliteitverhouding

en staat garant voor 
een uitstekende service!

Klaas van Beek 
Scheerweide 35 
7948 NX Nijeveen 

Tel. 06-16511943
Tel. 0522-750545

E-mail: info@kvanbeekschilderwerken 
Website: www. kvanbeekschilderwerken.nl
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JIJ WILT GEEN SAAIE MAANDAGAVOND?

Tijd dus om in actie te komen, wellicht is zingen in ons koor wel de juiste afwisseling, en uitdaging. 
Vaak gehoord: kan geen noot lezen, kan echt niet zingen, koor is ouderwets gedoe. 
Helaas voor u, deze argumenten gaan bij ons echt niet op.
Chr. Gemengd koor “Tot Ons Genoegen” is een zeer inspirerend en verjongend koor. Wij leren op maan-
dagavond van 19.45 tot 21.45 uur veel nieuwe en ook goed in het gehoor liggende liederen aan, waarvoor 
je echt niet een conservatoriumopleiding hoeft te hebben gehad. We zetten jou gewoon een poosje naast 
een ervaren zanger(es), en jij zult merken dat zingen in een gemengd koor (vier stemmig) geweldig klinkt 
zeker met jou stem daarbij. Laat wat van je horen, en TOG zal jouw nieuwe uitdaging zijn.
O ja, wij repeteren in het jeugdgebouw van de herv. Gemeente Kolderveen, Kolderveen 60.
Eerst ons horen zingen? Dat kan op zaterdag 12 september in de grote kerk van Meppel. Wij zingen daar 
in het kader van “Het Meppeler Muziek Festival” van 14.00-14.30 uur.
Meer info op onze site: www.tognijeveen.nl.

Co Nagelkerke

ORANJE FONDS VERLEENT € 4200,- SUBSIDIE AAN WELZIJN MENSENWERK VOOR VERSTERKEN 
SOCIALE NETWERKEN
 
Voor kwetsbare mensen en mensen met een ziekte of beperking is het opbouwen van een sociaal netwerk 
niet altijd vanzelfsprekend. Soms bestaat hun netwerk alleen nog uit familieleden en betaalde krachten 
die vooral op de beperking gericht zijn. Toch hebben juist deze mensen behoefte aan vriendschap, gezel-
ligheid en een goed gesprek. Niet iedereen heeft evenveel behoefte aan sociale contacten, maar wie een 
klein netwerk heeft, kan zich sneller eenzaam of buitengesloten voelen. 
Welzijn MensenWerk gaat vrijwilligers opleiden in de methode “Natuurlijk een Netwerkcoach!”. Deze me-
thode is ontwikkeld door MEZZO, de landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die zorgt voor een 
ander. Het hoofddoel van “Natuurlijk een netwerkcoach!” is het netwerk van kwetsbare burgers versterken 
en/of uitbreiden, waardoor hun participatiemogelijkheden in de samenleving toenemen. De methode be-
staat uit een 10-stappenplan en iedere stap bevat activiteiten en instrumenten. De cliënt kan elke stap in 
eigen tempo en naar eigen wens toepassen in de praktijk en wordt hierin ondersteund door de vrijwilliger. 
Het Oranje Fonds steunt jaarlijks ruim 7.500 sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het 
Koninkrijk. Het afgelopen jaar ondersteunde het met € 27,4 miljoen initiatieven die ervoor zorgen dat mensen 
elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Het 
Oranje Fonds wordt onder meer gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden 
en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar 
van het Oranje Fonds. 

DORPSVERENIGING NIJEVEEN - POLITIEBERICHTEN 2E KWARTAAL 2015

Er vond tussen donderdag 16  en vrijdag 17 april een inbraak plaats in een schuur aan de Dorpsstraat. 
Door het forceren van de deur kon men de schuur betreden. Vanuit de schuur werd een grote hoeveelheid 
gereedschap weggenomen.
Op zaterdag 9 mei, omstreeks 18.30 uur, vond er een babbeltruc plaats bij een woning aan het Kolderveen. 
Een vrouw ging een gesprek aan en tijdens dit gesprek heeft een onbekende handlanger kans gezien om 
vanuit de woning geld te stelen. 
De vrouw die het gesprek aanging sprak gebrekkig Nederlands en was mogelijk van Oost-Europese afkomst, 
ongeveer 25 jaar oud, normaal postuur, verzorgd uiterlijk en donker haar. De dader(s) reden in een grijze 
station personenauto, merk onbekend.
Op zondag 7 juni vond er een incident plaats aan de Dorpsstraat. Een inwoner uit Nijeveen bleek een wapen, 
gelijkend op een vuurwapen, bij zich te hebben en had deze gepakt zodat anderen dit konden zien. Dit 
kwam dusdanig bedreigend over dat onmiddellijk de politie werd gebeld. Deze heeft deze man vervolgens 
middels procedure en getrokken pistool  aangehouden. De man had twee wapens bij zich. Een zogenaamd 
vuurwerkpistool en balletjespistool. Deze wapens zijn echter niet te onderscheiden van een echt wapen. 
Tegen de man is proces-verbaal opgemaakt.
Er vond tussen maandag 29 en dinsdag 30 juni een inbraak danwel brandstichting plaats bij een bedrijf aan 
het Kolderveen. Een raam werd vernield en binnen had een brandje gewoed waardoor schade was ont-
staan. Het onderzoek loopt nog en het verzoek is aan eventuele getuigen om zich te melden bij de politie.
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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.

•	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

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

Inloopcafé 

Zaterdag 5 september van 10.30-12.00 uur 
Stads Café Oasis Kerkplein 

U bent van harte welkom!  
Vertel ons wat er leeft bij u en bij u in de buurt. 

Alle tekst centreren 
Lettertype: Verdana 
Laatste 2 regels cursief 

Plaatsen in week 
5 
9 
13 
17 
21 
27 

Data Inloopcaf 
2 februari 
2 maart 
6 april  
4 mei   
1 juni  
6 juli  
3 augustus  
7 september  
5 oktober 
2 november  
7 december  

Afspraak is bovenstaande advertentie 1 x per maand plaatsen in De Molen in de 
afgesproken week, volgens kolom 2. Omdat nog niet is bepaald wanneer De Molen 
uitkomt na juli zijn de data voor plaatsing na juli nog niet ingevuld. Maar dat wordt altijd 
de laatste verschijningsdatum voor de datum van het Inloopcafé in kolom 1. Met Michel 
afgesproken dat ik een email krijg als verschijningsdata vanaf juli bekend zijn. Ik kom 
daarna weer even bij jullie langs om de overige data vast te leggen. 

De bedoeling is elke keer bij plaatsing de datum in de advertentie achter ”Zaterdag ……..” 
aan te passen volgens kolom 1. 

De afspraak is plaatsing 1 x per maand van februari t/m december 2013. Groot 1/8 
pagina, 85 x 60 mm, zwart, hele jaar wisselend, prijs per advertentie in 2012 € 13,55 
excl. btw. Het is bekend dat er in 2013 een kleine prijsverhoging wordt doorgevoerd. 

Nadat alle verschijningsdata zijn afgesproken kan de rekening voor het hele jaar naar Jan 
Jonker, Biezenveld 50, 7943MC Meppel. Email: jonkerjan@lijbrandt.nl 

Contact: Dinie Veld-Fonk, Stationsweg 49, 7941HC Meppel. Tel.: 06-53175002. 
Email: fractiepvdameppel@gmail.com
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U bent van harte welkom!  
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afgesproken week, volgens kolom 2. Omdat nog niet is bepaald wanneer De Molen 
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de laatste verschijningsdatum voor de datum van het Inloopcafé in kolom 1. Met Michel 
afgesproken dat ik een email krijg als verschijningsdata vanaf juli bekend zijn. Ik kom 
daarna weer even bij jullie langs om de overige data vast te leggen. 

De bedoeling is elke keer bij plaatsing de datum in de advertentie achter ”Zaterdag ……..” 
aan te passen volgens kolom 1. 

De afspraak is plaatsing 1 x per maand van februari t/m december 2013. Groot 1/8 
pagina, 85 x 60 mm, zwart, hele jaar wisselend, prijs per advertentie in 2012 € 13,55 
excl. btw. Het is bekend dat er in 2013 een kleine prijsverhoging wordt doorgevoerd. 

Nadat alle verschijningsdata zijn afgesproken kan de rekening voor het hele jaar naar Jan 
Jonker, Biezenveld 50, 7943MC Meppel. Email: jonkerjan@lijbrandt.nl 

Contact: Dinie Veld-Fonk, Stationsweg 49, 7941HC Meppel. Tel.: 06-53175002. 
Email: fractiepvdameppel@gmail.com

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

Inloopcafé 

Zaterdag 5 september van 10.30-12.00 uur 
Stads Café Oasis Kerkplein 

U bent van harte welkom!  
Vertel ons wat er leeft bij u en bij u in de buurt. 

Alle tekst centreren 
Lettertype: Verdana 
Laatste 2 regels cursief 

Plaatsen in week 
5 
9 
13 
17 
21 
27 

Data Inloopcaf 
2 februari 
2 maart 
6 april  
4 mei   
1 juni  
6 juli  
3 augustus  
7 september  
5 oktober 
2 november  
7 december  

Afspraak is bovenstaande advertentie 1 x per maand plaatsen in De Molen in de 
afgesproken week, volgens kolom 2. Omdat nog niet is bepaald wanneer De Molen 
uitkomt na juli zijn de data voor plaatsing na juli nog niet ingevuld. Maar dat wordt altijd 
de laatste verschijningsdatum voor de datum van het Inloopcafé in kolom 1. Met Michel 
afgesproken dat ik een email krijg als verschijningsdata vanaf juli bekend zijn. Ik kom 
daarna weer even bij jullie langs om de overige data vast te leggen. 

De bedoeling is elke keer bij plaatsing de datum in de advertentie achter ”Zaterdag ……..” 
aan te passen volgens kolom 1. 

De afspraak is plaatsing 1 x per maand van februari t/m december 2013. Groot 1/8 
pagina, 85 x 60 mm, zwart, hele jaar wisselend, prijs per advertentie in 2012 € 13,55 
excl. btw. Het is bekend dat er in 2013 een kleine prijsverhoging wordt doorgevoerd. 

Nadat alle verschijningsdata zijn afgesproken kan de rekening voor het hele jaar naar Jan 
Jonker, Biezenveld 50, 7943MC Meppel. Email: jonkerjan@lijbrandt.nl 

Contact: Dinie Veld-Fonk, Stationsweg 49, 7941HC Meppel. Tel.: 06-53175002. 
Email: fractiepvdameppel@gmail.com

IN HET DONKER DOOR NIJEVEEN TIJDENS DE KNIJPKATTENROUTE

Op 31 oktober organiseert de Activiteiten Commissie, samen met de Dorpsvereniging de Knijpkattenroute.
Op 7 plekken in Nijeveen zullen activiteiten zijn, zoals muziek, toneel, verhalen en historie. De start is tussen 
19:00 en 19:45 vanuit de Schalle, alwaar een knijpkat gehaald kan worden, samen met de route. De route 
gaat tot en met de Hervormde Kerk, waardoor deze avond voor jong en oud goed te doen is. De activitei-
ten starten op elk heel uur, twintig over het uur en twintig voor het hele uur. U heeft dus alle tijd om van 
de ene activiteit naar de andere te lopen en te bewonderen! Om 22:00 uur zullen de activiteiten voor het 
laatst gestart worden. Aan het eind van de wandeling staat er in de Schalle een glaasje chocolademelk of 
Gluhwein te wachten.
Wanneer: 31 oktober
Kosten € 2,- borg voor de knijpkat, terug te krijgen bij inleveren van de knijpkat.
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New YOU Coaching       Beau Visagie 
Coaching-Massage-Healing    Voor elke gelegenheid! 

 www.newyoucoaching.nl  www.beauvisagie.nl 

FEEL GOOD DAG  
bij   PRAKTIJK NEW YOU COACHING 

op donderdag 24 september! 

Aromatherapie met voetmassage 1 uur €  35 
Aurareading en/of healing 1 à 1,5 uur €  35 

Beautybehandeling met visagie 1 uur €  35 

Graag even een afspraak maken! 
Margriet Weide info@newyoucoaching.nl 

  Dorpsstraat 16  Nijeveen 

   Mooi van binnen   Mooi van buiten        
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HELP VLINDERS EN BIJEN: ZAAI DRENTSE BLOEMENMENGSELS  

Op dit moment staan graslanden en bermen vol met bloemen en de vlinders, bijen en zweefvliegen vliegen 
af en aan om nectar en stuifmeel te verzamelen. Nu is echter ook de tijd om Drentse bloemenmengsels in 
te zaaien. Door in de nazomer een streekeigen Drents bloemenmengsel te zaaien, zorgen we met elkaar 
voor meer bloemen in het voorjaar. De Drentse bloemenmengsels van Landschapsbeheer Drenthe zijn 
geschikt voor verschillende terreinen: bermen, gras- en akkerlanden, openbaar groen en tuinen. Het zijn 
mooie, fleurige mengsels die zorgen voor een kleurrijk landschap en die de leefomgeving van veel insecten 
verbeteren. Met een eenjarig akkermengsel en drie meerjarige graslandmengsels is er voor elk wat wils. 
 
Fluitenberg in bloei
Bewoners van Fluitenberg hebben in samenwerking met Landschapsbeheer Drenthe op twee plaatsen in 
het dorp bloemenmengsels ingezaaid. Een meerjarig graslandmengsel en langs de Schoolstraat is een akker-
rand ingezaaid met een eenjarig akkermengsel. Vrijwilligercoördinator Stefan Pronk vertelt: “De bewoners 
wilden hun eigen leefomgeving verbeteren en hebben in het voorjaar onder andere een bloemenmengsel 
ingezaaid. Momenteel bloeit het akkermengsel volop en het ziet er prachtig uit”. 

Drentse bloemenmengsels 
Bent u in het bezit van een perceel grond of hebt u ideeën voor het groen in uw leefomgeving? Samen 
kunnen we in het voorjaar zorgen voor bloemrijke graslanden en akkerranden waar insecten zoals vlinders, 
bijen en zweefvliegen van profiteren. Bij Landschapsbeheer Drenthe kunt u streekeigen Drentse bloemen-
mengsels bestellen en daarmee uw eigen leefomgeving voorzien van een bloemenweelde met soorten die 
van origine in Drenthe thuishoren.

De Drentse Zaadmengsels zijn ontwikkeld door Landschapsbeheer Drenthe en de Cruydt-Hoeck, in samen-
werking met Het Drentse Landschap. Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Werkgroep Florakatering 
Drenthe. Hierbij is gebruik gemaakt van de Atlas van de Drentse flora. De mengsels worden mede mogelijk 
gemaakt dankzij de provincie Drenthe.

W&WW&W
Het adres voor:

* schilder- en sauswerkzaamheden 

* goten schoonmaken

* trespa schoonmaken
* klussen in en om het huis

* reinigen van stoepen met hoge druk

Laat ook uw zonnepanelen
goed en betrouwbaar 

schoonmaken
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* ramen schoonmaken

Raadhuislaan 30, Nijeveen
Tel. 0522 - 491 134

06 - 4845 8935 / 06 - 250 60 194info@wenwglazenwassersnijeveen.nl
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WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN
4 en 5 sept. Dokter Moes Tel. 0522-491224
12 en 13 sept. Dokter Speelman Tel. 0522-491224

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

• Internationaal Biersommelier en Liquorist
• Ruim 450 soorten bier op voorraad
• Ruim 200 soorten whisky op voorraad
• Cateringservice
• Verhuur mobiele biertaps en statafels. 
 Vraag naar de mogelijkheden!
• Alle wijnen 6 halen = 5 betalen!!  
 In iedere combinatie
• Bedenker van het Meppeler Grachten tripel en 

Grachten Blond bier
• Gratis bezorgen in Meppel en Nijeveen.
• Groot aanbod in cadeaus en relatiegeschenken. 

Ook voor uw kerstpakket bent u bij ons aan het 
juiste adres.

• Verkoop van Nijeveens slokje en Meppeler slokje.
• Voor al uw proeverijen en wensen op drankgebied.

Dorpsstraat 149

7948 BP  NIJEVEEN 

Tel: 0522 492967 

of  06 53 961 998

Voor:

• Nieuwbouw

• Reparatie

• Onderhoud

• Alg- & mosbestrijding

• Aanbrengen schroefdakplaten

www.rietdekkersbedrijfrenebouwknegt.nl

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

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

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

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

BALANS NATUURGENEESKUNDE, Ada Beenen, 0522 492151

TANDHEELKUNDIG CENTRUM NIJEVEEN, Dorpsstraat 6d, 7948 BR Nijeveen, tel. 0522-492338. Behandeling  
volgens afspraak. Spoeddienstregeling te beluisteren via het antwoordapparaat of www.tandartsnijeveen.nl 

WELZIJN MENSENWERK, MAATSCHAPPELIJK WERK
Elke dinsdagmorgen tussen 9.00-10.00 uur inloopspreekuur in De Schalle, zaal 6.
Telefoonnummer 085-2731444.
WELZIJN MENSENWERK, INFORMATIEPUNT
Elke dinsdagmiddag tussen 16.00-17.00 uur inloopspreekuur in De Schalle, zaal 6.
Telefoonnummer algemeen: 085-2731444 of Paul van Os: 06-20729418

OPENINGSTIJDEN BIBLIOTHEEK NIJEVEEN (0522 492150)
• maandag: 15.00 – 19.00 uur  • dinsdag en donderdag: 15.00 – 17.30 uur
www.bibliotheeknijeveen.nl
Lenen en inleveren kan ook bij bibliotheek Meppel (Marktstraat 27, Meppel)

INEKE KNOL INDIVIDUEEL-, RELATIE- EN GEZINSTHERAPEUT, counsellor, docent, supervisor, (team)coach en trainer.
BIJ IK, Dorpsstraat 66, 7948 BT Nijeveen. 0522-259308  06-17067004. Tel.spreekuur: wo. en vr. 8.30-9.00 uur.

www.kolderveen.nl


