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36e jaargang nr. 18, 27 september 2016

De volgende Molen verschijnt op 11 oktober 2016.

Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk 

dinsdag 4 oktober 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

STICHTING WELZIJN VOOR OUDEREN NIJEVEEN - KLEINE NODENHULP

Deze hulp bestaat al een tiental jaren in Nijeveen. In die periode is Willy Boer 365 dagen per jaar gedurende 
24 uren telefonisch bereikbaar geweest op het telefoonnummer dat ook elke 14 dagen in de Molen wordt 
vermeld. Zij wil nu graag een gedeelte van de bereikbaarheid afstoten en vraagt nu via Stichting Welzijn 
Ouderen Nijeveen naar meerdere vrijwilligers welke om toerbeurt de telefoon kunnen beantwoorden.
Als er bijvoorbeeld naast Willy nog 4 vrijwilligers bijkomen dan krijgt een iedere een keer per 5 weken de 
telefoon met het bekende nummer 06.48065216. In die week regelt u die aanvragen voor hulp. Het is niet 
zo dat diegene dan ook zelf dit moet uitvoeren.
Er zijn nu al meerdere vrijwilligers welke ingeschakeld kunnen worden.
U wordt ingewerkt om deze telefoontaak te kunnen uitvoeren. Wilt u meer weten dan kunt u altijd contact 
opnemen met Willy Boer of ondergetekende. 
Kleine Nodenhulp is voor incidentele hulp en niet voor structurele hulp. Ook leveren we geen bezoekhulp 
of vervoer naar het ziekenhuis. 
Help Willy en ons en meld u aan als vrijwilliger voor de Kleine Noden telefoondienst.
U kunt zich opgeven bij Lammie van Essen, tel. 0522-491628.

HERFSTRONDJE NIJEVEEN 2016 ZATERDAG 1 EN ZONDAG 2 OKTOBER VAN 11:00 TOT 17:00 UUR

Dorpsvereniging Nijeveen heet u van harte welkom bij 
deze jubileumeditie van het Herfstrondje. 
Het rondje langs Nijeveners met een bijzondere hobby 
wordt voor de 5e keer georganiseerd. Onze deelnemers 
gooien hun deuren open om u kennis te laten maken met 
hun kunst, handgemaakte producten, hobby en andere 
bezienswaardigheden, en vertellen u hier graag over.
Op de website van de Dorpsvereniging is de brochure met 
de deelnemers te downloaden.”Volg de oranje pompoen, 
in Nijeveen is van alles te doen”.

05 22 49 20 19
06 50 20 40 08

Als u kiest voor vakmanschap!

Lute Bijker Bouw

lutebijkerbouw@live.nl
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proef, 
geniet & 
beleef

Meppel

De Putstoel 2

Staphorst

Ebbinge Wubbenlaan 9A

info@kisjes-slijterijen.nl 

kisjes-slijterijen.nl

ADV Kisjes Molen 85x123-ZW-incl.adres.indd   1 11-09-16   21:24VRIJWILLIGERS UIT NIJEVEEN HALEN RUIM € 1100 OP VOOR ONDERZOEK NAAR SPIERZIEKTEN
De collecteweek voor het Prinses Beatrix Spierfonds was erg succesvol! 

Van 11 tot en met 17 september is er door vrijwilligers van het Prinses Beatrix Spierfonds gecollecteerd 
in Nijeveen. Samen hebben zij een prachtige opbrengst van € 1102,46 opgehaald voor wetenschappelijk 
onderzoek naar spierziekten. “De inzet van onze vrijwilligers is onmisbaar. De collectanten en donateurs 
maken mogelijk dat het fonds in het komende jaar meer onderzoek naar spierziekten kan financieren”, 
aldus Joanna van Drongelen, hoofd collecte- & vrijwilligersorganisatie Prinses Beatrix Spierfonds.  
Collectant gemist? Hebt u de collectant gemist, maar wilt u toch nog een bijdrage overmaken? Dat kan via 
giro 969 of sms SPIER naar 4333 (eenmalig € 1,50). 
Het Prinses Beatrix Spierfonds zet zich in voor mensen met een spierziekte in Nederland. Dat zijn ruim 
200.000 mensen. Het doel is om alle spierziekten de wereld uit te krijgen door middel van wetenschappelijk 
onderzoek. De organisatie financiert en stimuleert onderzoek naar genezing en, omdat dit vaak een lange 
weg is, ook naar verbetering van de kwaliteit van leven van patiënten nu. Dit is mogelijk dankzij donaties 
en de inzet van vrijwilligers.

OPBRENGST KWF COLLECTE
 
In de week van 5 tot en met 10 september werd er gecollecteerd voor de kankerbestrijding.
Dit leverde in Nijeveen 1685 euro en 75 cent op.  Hiervoor willen wij onze collectanten en gevers hartelijk 
bedanken.
KWF Kankerbestrijding heeft als ideaal een wereld waarin niemand meer sterft aan kanker.
Samen kunnen we deze dag dichterbij brengen. Met de opbrengst van de collecte kan er wetenschappelijk 
onderzoek en preventie plaatsvinden.
Nogmaals hartelijk bedankt!

Rosa Hultink, Henk Prins, Aukje Brouwer, Jenny van Gijssel en Marjolein Timmerman 

Ongewenste 
haargroei? 
De oplossing:
defi nitieve laserontharing 

pijnloos, snel, veilig én effectief

Defi nitieve
laserontharing
voor hem en haar

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

Laserontharing wordt door 
veel zorgverzekeraars 
vergoed
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15 JAAR OKTOBERMAAND KINDERMAAND IN MEPPEL

Oktober is Kindermaand in Drenthe. Ook in Meppel hebben kinderen van 4 t/m 12 jaar gratis toegang tot 
organisaties en culturele activiteiten. Kinderen kunnen in de weekenden van oktober meedoen aan een 
gevarieerd programma bij acht kunst- en cultuurinstellingen. Dit jaar staan er bijvoorbeeld workshops, 
rondleidingen en voorstellingen op het programma.
Scala Centrum voor de Kunsten biedt kinderen tussen de 4 en 8 jaar een workshop Boomwackers. Boom-
wackers zijn gekleurde plastic buizen van verschillende lengtes. Door met de buis op een object te slaan 
worden er ritmes en melodieën gemaakt. Voor kinderen tussen de 10 en12 jaar is er een workshop Bucket-
drums; drummen met drumstokken op grote plastic emmers. Schouwburg Ogterop biedt gratis de voor-
stelling Klucht. Een komische slapstick voor kinderen van 6 t/m 12 jaar en bij KiK in Kolderveen kunnen de 
kinderen onderzoeken hoe je zuivel kunt gebruiken in kunstwerken. Kindercircus Okidoki speelt 2 oktober 
de nieuwste show ‘Esperas’ en op 16 oktober mogen kinderen zelf hangen in de doeken, lopen over het 
koord, jongleren en ballopen. Een middag vol circuspret voor kids vanaf 5 jaar.
In het Drukkerijmuseum Meppel kan een boekje worden gemaakt met eigen geschept papier en Puppet 
International biedt 8 oktober in de binnenstad van Meppel een Spaanse kindervoorstelling zonder woorden, 
waarbij dans, mime en poppenspel gecombineerd worden. Korenmolen De Weert is het eerste weekend 
van oktober geopend voor alle kinderen die zelf koekjes, pannenkoeken of broodfiguren willen bakken. En 
Waterschap Drents Overijsselse Delta tenslotte biedt een rondleiding in de rioolwaterzuiveringsinstallatie. 
Voor het volledige programma kijk op www.kindermaand.nl.

VROUWEN VAN NU LEDENAVOND DONDERDAG 22 SEPTEMBER 2016

Bij afwezigheid van Roelie, zit Aafke de vergadering voor. Zij heet iedereen welkom, zo ook onze gasten 
van deze avond dhr. Hut en zijn vrouw Heleen.
Dhr. Hut vertelt over zijn bedrijf De Hutte Cosmetics.
Hij is hier 10 jaar geleden mee begonnen. Daarvoor was hij medewerker van een cosmeticabedrijf in Etten-
Leur. Om een afzetmarkt te krijgen, moest hij wel bijzondere produkten maken. Dat is hem gelukt. De 
produkten zijn 100% natuurlijk en hebben bijzondere verpakkingen van glas, doek en steen. Hij staat op 
markten en fairs en levert niet aan winkels. Wel levert hij aan hotels en maakt geuren “in opdracht”. Zo 
heeft hij voor een makelaar een geur van appeltaart gemaakt. Voor de band Mooi Wark heeft hij een cd 
met biergeur gemaakt en in een openluchtmuseum brengt hij een muffe geur aan door verneveling. De 
honing, die hij verwerkt, komt uit Ruinen. Hij is begonnen met kruidenbuiltjes en weipoeder voor in bad. 
Wanneer hij weer een bijzondere geur had gemaakt, kwam hij op tv bij “Hart van Nederland” en TV-Oost. 
Op die manier heeft hij gratis reclame. Andere bijzondere geuren van De Hutte Cosmetics zijn o.a. Kikker-
drilshampoo met kiwipitjes voor kinderen, Opoes hönigzalve veur ‘t Lief, Drentse Liefdesgeur, Boerenlucht 
in een potje, Boerenmeidenlucht, Schapenmelk douchezeep, Interieurgeur van een nieuwe auto, Geur van 
Turfhoutkachel. Alle geuren gaan ook de zaal rond. Aan het eind van de avond krijgt iedereen een stukje 
zeep mee naar huis en kunnen er flesjes en potjes worden gekocht.
Om 10 uur sluit Aafke de avond af. De volgende keer is donderdag 27 oktober.
Deze avond wordt verzorgd door het Eendagsbestuur. 

ELKENAIN

Elkenain Bewindvoering biedt ondersteuning aan mensen die door omstandigheden hun financiële zaken niet 
meer zelf kunnen regelen. Bewindvoering geeft rust voor de betrokkene en de omgeving. Een bewindvoerder is er 
voor verschillende personen: mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, dementerende ouderen, 
psychiatrische patiënten of mensen die hun financiën niet meer overzien. Ook in geval van problematische 
schulden. Elkenain is gespecialiseerd in schuldenbewinden. U kunt bij ons ook terecht voor budgetbeheer.
Bewindvoerders worden aangesteld en gecontroleerd door de rechtbank.

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

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

ÉÉN MERK, RUIME KEUS!

SHOVELS

VERREIKERS

4-WIELBESTURING OF 
KNIKBESTURING

JCB
DAAR KUN JE MEER MEE!

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

sportieve mode voor mannen en vrouwen!

Piet Soerplein 5 | Havelte | zmode.nl

onze merken

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

Alberto | Haupt | Soccx

Marktstraat 4a
7941 KR  Meppel

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

Jeannet Botter
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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.

START NIEUW SEIZOEN “DE BRINCKSANGHERS”

Na een welverdiende vakantieperiode heeft het mannenkoor “De Brincksanghers” weer een frisse start 
gemaakt. Dat betekent dat het koor elke donderdagavond om 20.00 uur weer repetitie heeft in “De Veld-
kei” in Havelte. Elke avond zal er door het koor weer hard gerepeteerd moeten worden, want er staat “De 
Brincksanghers” namelijk een druk programma te wachten. 
Naast de diverse optredens moeten de nieuwe liederen voor het jaarlijkse nieuwjaarsconcert ingestudeerd 
worden. Tevens wordt in de tussentijd gewerkt aan een nieuwe CD met allemaal nog niet opgenomen 
nummers.
Bent u nieuwsgierig geworden? Kom dan eens vrijblijvend een repetitie bijwonen; je bent tot niets verplicht. 
Want “De Brincksanghers” kunnen er nog wel enkele (met name “jonge”) leden bij gebruiken. 
Wanneer je geïnteresseerd bent, dan word je bij deze uitgenodigd. In de maand oktober is er namelijk 
elke donderdag een inloopavond. Eerst nog nadere informatie? Neem dan eens een kijkje op onze website 
www.brincksanghers.nl.

FILM ‘TRACKS’ IN DORPSHUIS DE SCHALLE

Op vrijdag 7 oktober staat de film Tracks op het programma.  De film gaat over Robyn Davidson 
(Wasikowska), die in de zeventiger jaren in het gezelschap van haar hond en vier kamelen 
solo door de Australische outback trekt. Om de financiële middelen en de kamelen bij elkaar 
te krijgen, werkt ze eerst een tijd op een kamelenranch, waar ze leert hoe ze met de dieren 
moet omgaan. Als ze aan deze bijzondere reis begint, wordt ze bekend als de ‘camel lady’ 
en al snel wordt ze 1 van de meest fascinerende reizigers van haar tijd. De zoektocht naar 
haarzelf wordt herhaaldelijk verstoord door toeristen en journalisten. Het enige contact 
dat ze toelaat is met fotograaf Rick Smolan (Driver) die vanuit New York invliegt om haar 
ongelofelijke reis vast te leggen op camera voor de National Geographic. Er ontstaat een 
bijzondere band tussen de twee.
Aanvang: 20.00 uur. Entree: € 3,50.
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WORD COLLECTANT VOOR BLINDE EN SLECHTZIENDE MENSEN

Nederland telt 350.000 mensen die blind of slechtziend zijn. Niets of bijna niets kunnen zien, heeft ingrij-
pende gevolgen. Daarom houdt Vereniging Bartiméus Sonneheerdt jaarlijks een collecteweek om geld in 
te zamelen voor blinde en slechtziende mensen. Nieuwe collectanten zijn van harte welkom! 
Waarom een collecte?
Dit jaar collecteert Bartiméus Sonneheerdt in Nijeveen van 24 t/m 29 oktober. De opbrengst van de collecte 
wordt besteed aan twee onderwijsprojecten voor blinde en slechtziende kinderen: een project voor het 
ontwikkelen van digitaal onderwijs en een project voor de aanschaf van voelbare prentenboeken.
Bert van Leeuwen, ambassadeur van Bartiméus Sonneheerdt: “Blinde en slechtziende kinderen 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.”
Bartiméus Sonneheerdt zoekt vrijwilligers!
In Nijeveen gaat een team enthousiaste plaatsgenoten met de collectebus langs de deuren. Nieuwe vrij-
willigers om het collecteteam te versterken zijn van harte welkom. U kunt zich direct aanmelden bij Joke 
Kremer, Jokekremer2@kpnmail.nl of 0522-492110 of 0622095596.
Meer informatie: steunBartimeus.nl

NAJAARSBIJEENKOMST HISTORISCHE VERENIGING NIJEVEEN

Op woensdag 12 oktober as. organiseert de HVN haar jaarlijkse najaarsbijeenkomst in De Schalle. Deze 
bijeenkomst is bedoeld voor zowel leden als niet-leden.  Tijdens deze bijeenkomst zullen filmfragmenten 
worden vertoond van de nieuwe dorpsfilm, waarvan de opnamen nog in volle gang zijn. Daarnaast worden 
ook filmfragmenten vertoond uit vroegere tijden die zijn opgenomen door inwoners van Nijeveen. Om 
eigen kennis te testen wordt de avond afgesloten met een quiz. Deze bijeenkomst begint om 20.00 uur. 

 

  2025 - Nijeveen Energie Neutraal  
   Met het gehele dorp werken aan een schonere  
          wereld en samen besparen op de energierekening.  

   
         Wie wil dat niet? Doet u mee?  

 
 
 

Uitnodiging Informatiebijeenkomst 
 

              Donderdagavond 13 oktober 2016 
       20.00 uur Dorpshuis ’De Schalle’ 

      
 

 U bent van harte welkom!               Werkgroep Energie & Duurzaamheid - Dorpsvisie 2015 - 2025 
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Wilhelminastraat 8 | 7948 AR | Nijeveen | tel: 0522 850 254

mob. 06-51646493 | www.faberit.nl | henri@faberit.nl

GAS - WATER - ELEKTRA - ZINKWERKEN VERWARMING

ZONNEPANELEN - BEVEILIGING SYSTEMEN 

ZONNESTROOMBOILERS

GECERTIFICEERD
INSTALLATEUR

Download nu onze 
‘Van der Linde Meppel’ app

Registreer uw 
voor alle extra voordelen!

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
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info@kroesnijeveen.nl           www.kroesnijeveen.nl           0522 49 26 80

WANDELVRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR HET ERF IN MEPPEL

Bij Het Erf in Oosterboer wordt er bijna iedere zaterdag gewandeld met cliënten. Een groep van maximaal 
6 cliënten gaat dan met 2 vrijwilligers op pad. Er bestaat de mogelijkheid om met de Erfbus ergens naar 
toe te rijden en dan daar een mooie wandeling te maken. Maar het wandelen, kan ook gewoon vanaf Het 
Erf starten en dat je in Oosterboer een rondje loopt. De cliënten kunnen allemaal zelfstandig wandelen en 
soms vinden ze het gezellig om arm in arm te lopen. Ze vinden het heerlijk om te wandelen in hun vrijetijd 
op zaterdagmiddag. 
De vrijwilliger coördinator maakt een wandelschema voor 3 groepen wandelaars waar de vrijwilligers op 
een datum kunnen inschrijven. Je kunt dan zelf kiezen hoe vaak je je beschikbaar stelt. Je mag ook zelf een 
tweetal vormen die bijvoorbeeld 1 keer maand gaat wandelen. Alles is bespreekbaar.
Houd jij van wandelen en wil je iets betekenen voor mensen met een verstandelijke beperking? Dan ben 
ik op zoek naar jou!
Ben je geïnteresseerd en/of wil je meer informatie dan kun je contact opnemen met de vrijwilligers coör-
dinator van Vanboeijen, Jeanet Houwer, tel: 0522 - 236101 of 06 -579 91 164. Mailen kan natuurlijk ook, 
jeanet.houwer@vanboeijen.nl.

SPOOKTOCHT

Vrijdagavond 28 oktober voor alle jeugdleden van SVN ’69, DOS ‘46 en de Skeelerclub van 8 t/m 15 jaar
Durf jij!
Opgave voor 12 oktober a.s. via Activiteiten@skeelerbaannijeveen.nl of activiteiten@svn69.nl of kid@dos46.nl.

Graag doorgeven: naam deelnemend kind, team en of één van de ouders wil rijden naar locatie in Nijeveen 
en/of een groepje wil begeleiden!
Details over vertrektijden, verdeling vervoer en begeleiding zullen later volgen!
Organisatie: Activiteitencommissie SVN’69, DOS’46 & skeelerclub Nijeveen



9

DE MOLEN
 

DE MOLEN

Agenda
27 sept. De Molen nr. 18
28 sept. Passage-ledenavond met als spreekster Elly Zuiderveld - De Schalle 20.00 uur
28 sept. Klaverjassen en jokeren, Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
28 sept. Passage ledenavond met als spreekster Elly Zuiderveld - de Schalle - 20.00 uur
  1 okt. De Schalle Live - De Schalle
  1 okt. Bingo, Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur 
  1 en 2 okt. Herfstrondje Nijeveen
  7 okt. Voorleeslunch voor 55+ - Bibliotheek Meppel - 11.15 uur
  7 okt. Film ‘Tracks’ - De Schalle - 20.00 uur
11 okt. De Molen nr. 19
12 okt. Filmmiddag St. Welzijn Ouderen - De Schalle - 13.30 uur
12 okt. Klaverjassen en jokeren, Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
12 okt. Najaarsbijeenkomst Hist. Ver. Nijeveen, ook voor niet-leden - De Schalle - 20.00 uur
13 okt. Informatiebijeenkomst: 2025 - Nijeveen Energie Neutraal - De Schalle - 20.00 uur
19 okt. Bingomiddag St. Welzijn Ouderen - De Schalle - 13.30 uur
22 okt.  Bingo, Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
23 nov.  Passage ledenavond mevr. van Kessel uit Staphorst vertelt over het Staphorster stipwerk- de Schalle - 

20.00 uur
25 okt. De Molen nr. 20
26 okt. Klaverjassen en jokeren, Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
26 okt.     Passage ledenavond met als spreeksters dames van Buurtzorg Meppel Team 2 - de Schalle - 20.00 uur
27 okt.   Vrouwen van Nu, Eendagsbestuur - De Schalle - 20.00 uur
28 okt. Spooktocht voor jeugdleden SVN’69, Dos’46 en Skeelerclub Nijeveen
29 okt. Old Ni’js - De Schalle
  4 nov. Film ’Publieke werken’ - De Schalle - 20.00 uur

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

Gezamenlijk meer dan 
75 jaar ervaring in uitvaarten. 

0522-281878 
DAG EN NACHT BEREIKBAAR 

WASSINK 
Uitvaartverzorging -- -, 

De uitvaartverzorger voor Meppel en omstreken 

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

boerderij
jeanie’s

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

Vanaf 1 oktober zijn de openingstijden:
 
ma. en di.  gesloten
wo. en do.  van 13.00 uur tot 18.00 uur
vr. en za.  van   9.00 uur tot 18.00 uur
zondag  gesloten

Kom nu ook u eigen 

geschenkenmand 
in elkaar zetten met de produkten 
die in de winkel te krijgen zijn,
zoals ekozuivel, thee, 
natuurlijke sapjes en noten.
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LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM 
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECT-
STOFFERING

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

WONINGINRICHTING

PROJECTINRICHTING

URZO
Damesmode

Slaapcomfort

Bedrijfskleding

Regenkleding

Huishoudtextiel
tel. 05220 - 61022

VOORLEESLUNCH VOOR 55+ 
Bibliotheek Meppel en St. Welzijn MensenWerk laten ouderen genieten van de kracht van verhalen

Op vrijdag 7 oktober is het Nationale Ouderendag. In het kader van deze dag wordt leest Nineke Stallman 
in de Bibliotheek Meppel een verhaal voor van Jan Siebelink, speciaal geschreven voor deze gelegenheid. 
Na het voorlezen is er de gelegenheid tot napraten onder het genot van een broodje en met een muzikale 
bijdrage van Els Snel. 
De Nationale Voorleeslunch, die laat zien dat het voorlezen van verhalen een rol kan spelen in het doorbre-
ken van het isolement waarin sommige ouderen verkeren. Het voorlezen van een mooi verhaal of gedicht 
geeft ontspanning en sfeer en is vaak een aanleiding om met elkaar te praten of herinneringen op te halen. 
De voorleeslunch begint om 11:15 uur en de toegang bedraagt € 5,-.
Graag vooraf aanmelden in de bibliotheek of via info@bibliotheekmeppel.nl.

COLLECTEWEEK BRANDWONDEN STICHTING: 9 T/M 15 OKTOBER
Geef om een littekenvrije toekomst 

Het belangrijkste moment van het jaar voor de Brandwonden Stichting is ongetwijfeld in oktober. Want 
dan is het van 9 tot en met 15 oktober collecteweek. Bij voordeuren van Nijeveen klinkt die week de vraag: 
‘Hebt u nog wat over voor de Brandwonden Stichting?’ En dan komt het erop aan. Want de Brandwonden 
Stichting ontvangt geen overheidssubsidie en is grotendeels afhankelijk van de inkomsten uit de collecte.  
In de week van 9 tot en met 15 oktober houdt de Nederlandse Brandwonden Stichting de nationale collec-
teweek. Om ons ideaal te kunnen verwezenlijken – brandwonden littekenloos genezen – zijn we afhankelijk 
van alle collectanten die zich voor de brandwondenslachtoffers inzetten. Vandaar onze oproep ‘Geef om 
een littekenvrije toekomst’. Want mensen met brandwondenlittekens zijn vaak doelwit van vervelende 
opmerkingen en leven in een samenleving waarin je met een geschonden uiterlijk jezelf driedubbel moet 
bewijzen.  
De Brandwonden Stichting helpt mensen met brandwonden. Kort na het ongeval, maar ook later in de 
dagelijkse strijd tegen de littekens. We financieren wetenschappelijk onderzoek, ondersteunen artsen en 
verplegend personeel, zetten campagnes in om brandwonden te voorkomen en helpen slachtoffers sterker 
en weerbaarder te worden. Meer informatie over projecten van de organisatie, het voorkomen van brand-
wonden en voorlichtingen, vindt u op www.brandwondenstichting.nl.    
Namens de Brandwondenstichting alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. 

Rinette Bron en Alie Dijksma  

PASSAGE

Op woensdag 26 oktober komt er een andere spreker dan in het programmaboekje staat vermeld. Mevr. 
Slingeland heeft vanwege familieomstandigheden afgezegd. Hier hebben en wij alle begrip voor, maar wat 
nu? Gelukkig hebben we een nieuwe invulling gevonden! Buurtzorg Team 2 uit Meppel komt ons vertellen 
over hun thuiszorgorganisatie. Het belooft een interessante avond te worden.
We beginnen om 20.00 uur, maar om 19.45 uur staat in de Schalle de koffie/thee al klaar.

Tot dan, het Bestuur
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PLEINFEEST DE WEL

Het jaarlijkse pleinfeest op De Wel stond dit jaar in het 
teken van de olympische spelen. Het thema ‘Olympische 
kampioenen’ werd aan het begin van de ochtend uitge-
beeld door alle groepen. Sanne Wevers, Anna van der 
Breggen, Marit Bouwmeester en alle andere Nederland-
se kampioenen kwamen tijdens de presentatieronde 
voorbij. Het olympische vuur werd aangestoken door 
de zusjes Amber, Ingmar en Maartje. Zij mochten de 
olympische medailles van hun opa Piet Kleine laten zien. Nadat ook de olympische vlag was gehesen kon 
het sportieve feest echt beginnen. De sporten in de sporthal en de spellen op het plein werden fanatiek 
gespeeld. Aan het eind van de ochtend mochten alle groepen een voorstelling geven. Een mooie afsluiting 
van een fijne feestdag.  
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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 : 10.00 - 16.00 uur

Ook voor volledige voetverzorging bij u thuis!

Tel. 06 543 720 73

Medisch pedicure

EEN HEEL AANTAL KINDEREN HET VAARDIGHEIDSPASPOORT INLINE-SKATE GEHAALD

Net zo als vorig jaar heeft 
ook dit jaar weer een heel 
aantal kinderen hun vaar-
digheid op de inline-skates 
bewezen. 
De KSNB werkt sinds een aan-
tal jaren met vaardigheids-
paspoorten voor de jeugd-
rijders. Een leuke manier om 
te kijken welke technische 
vaardigheden de kinderen 
al onder de knie hebben. 
De paspoorten worden voor 
zowel schaatsen als inline-
skaten gebruikt. De trainers 
kijken tijdens de trainingen wat de kinderen al beheersen en proberen ze natuurlijk iedere keer weer 
nieuwe dingen te leren. 
Woensdag 14 september mochten de kinderen tijdens de trainingen van 17.00 en 18.00 uur op de skeeler-
baan in Nijeveen een aantal onderdelen laten zien aan ouders, opa’s en oma’s en andere belangstellenden.
Na afloop werden de vaardigheidspaspoorten uitgereikt en was het tijd om een leuke foto te maken.
Wij zijn trots!

IJs- en skeelerclub Nijeveen

HALLO BESTE LEZER,
 
De vrijwilligers van Bibliotheek Nijeveen zitten vanaf heden 3-4 weken zonder een chauffeur die de boeken 
tussen Meppel en Nijeveen transporteert.
Ken je iemand die deze klus tijdelijk kan en wil oppakken?
 
Vanaf heden is nodig voor de komende 3-4 weken.
- Een chauffeur voor het transport van boeken.
-  Het halen en brengen van boeken tussen Bibliotheek Meppel (Marktstraat) en Bibliotheek Nijeveen 

dorpshuis de Schalle).
- Beschikbaar op dinsdagmiddag en/of donderdagmiddag.
-  Ca. 14.45 uur moeten 1 of 2 kratjes met boeken worden afgeleverd bij Bibliotheek Nijeveen (dus vooraf 

ophalen bij Bibliotheek Meppel).
- Hierna vanuit Bieb Nijeveen 1 of 2 kratjes boeken weer retour naar Bieb Meppel.
- Vergoeding van € 2,40 per retourrit.
- Openingstijden Bieb Meppel: 11.00 – 17.00 uur; Bieb Nijeveen: 15.00 – 17.30 uur Tel. 491422.
- Aanmelden kan bij vrijwilligster Harmien Nijkamp, 0522-490620, 06-33812457.
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                                                                 • J.H. TrompMeestersstraat 25 Steenwijk • Tel 0521 - 820 210   • www.middelbrink.info

Te koop gevraagd 
 

Namens onze opdrachtgever vragen wij te koop: 

    * (Woon)boerderij  
    * of vrijstaande woning 
    * of ruime bouwkavel
ruime kavel van minimaal 1.000m² met evt. landbouwgrond

  Uw reactie wordt vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld

DE MOLEN

info@andrehopman.nl
06 54 32 64 05

Energieweg 3, Nijeveen
www.andrehopman.nl

Een ondernemende bries,

windkracht van beleving!
ontwikkelt een

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

Van Beek 
Schilderwerken

Voor al uw schilderwerk

Ons bedrijf kenmerkt zich door 
haar goede prijs-kwaliteitverhouding

en staat garant voor 
een uitstekende service!

Klaas van Beek 
Scheerweide 35 
7948 NX Nijeveen 

Tel. 06-16511943
Tel. 0522-750545

E-mail: info@kvanbeekschilderwerken 
Website: www. kvanbeekschilderwerken.nl
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Kleine Oever 6 Meppel  |  0522-259911  |  info@oostergetel.nl

Ga voor het  complete overzicht  van deelnemers naar

W W W . O O S T E R G E T E L . N L

OPEN HUIZEN DAG
Kom op zaterdag 1 oktober van 11:00 tot 15:00 
uur geheel vrijblijvend en zonder afspraak een 
kijkje nemen bij onze deelnemers aan de 
NVM Open Huizen Dag!

Barend Schuurmanstraat 36 - Meppel
Vraagprijs :  € 174.000,- k.k.

Pieter Lastmanstraat 9 - Meppel
Vraagprijs :  € 225.000,- k.k.

Parnassia 26 - Meppel
Vraagprijs:  € 239.000,- k.k.

Ketelhaarsweg 15 - Meppel
Vraagprijs:  € 439.000,- k.k.

Binnenweg 16 - Nijeveen
Vraagprijs:  € 199.500,- k.k.

Merelstraat 4 - Nijeveen
Vraagprijs:  € 189.000,- k.k.

Gruttostraat 1 - Nijeveen
Vraagprijs :  € 395.000,- k.k.

Binnenweg 92 - Nijeveen
Vraagprijs:  € 216.500,- k.k.

Gri� estuk 3 - Nijeveen
Vraagprijs :  € 214.000,- k.k.

Binnenweg 6 - Nijeveen
Vraagprijs:  € 205.000,- k.k.

‘T Heuivak 42 - Nijeveen
Vraagprijs:  € 229.000,- k.k.

De Veurdele 111 - Nijeveen
Vraagprijs:  € 295.000,- k.k.

Dorpsstraat 94 - Nijeveen
Vraagprijs:  € 369.000,- k.k.

Dorpsstraat 63 - Nijeveen
Vraagprijs:  € 315.000,- k.k.

Gri� estuk 24 - Nijeveen
Vraagprijs :  € 286.000,- k.k.

Burg. Van Veenlaan 30 - Nijeveen
Vraagprijs:  € 299.000,- k.k.

Weth. Vosstraat 69 - Wanneperveen
Vraagprijs :  € 317.500,- k.k.

Veneweg 18 - Wanneperveen
Vraagprijs:  € 265.000,- k.k.

Weth. Vosstraat 49 - Wanneperveen
Vraagprijs:  € 232.500,- k.k.

Weth. Huismanstraat 5 - Wanneperveen
Vraagprijs:  € 183.000,- k.k.

Waardeel 96 - Steenwijk
Vraagprijs :  € 162.500,- k.k.

Oosterclu�  352 - Steenwijk
Vraagprijs:  € 174.000,- k.k.

M.A. Van Naamen van Eem-
neslaan 31 - Wilhelminaoord

Vraagprijs :  € 129.000,- k.k.

Baarlo 3A - Zwartsluis
Vraagprijs :  € 375.000,- k.k.

Binnenweg 8 - Nijeveen
Vraagprijs:  € 209.000,- k.k.

ZATERDAG
1 OKTOBER 11:00 - 15:00 uur
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De uitkomst van de test kan in een persoonlijk gesprek 
VRIJBLIJVEND EN KOSTELOOS  worden besproken bij 
Notaris Lever in Meppel. 

Doe de TestamentTest

Uw testament up to date?

‘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 

STICHTING WELZIJN OUDEREN - INLOOPSPREEKUUR TABLET EN iPAD

Hebt u vragen over het gebruik en beheer van uw  tablet of iPad dan kunnen wij u helpen.
Met ingang van 4 oktober a.s. is er elke eerste en derde dinsdagmiddag van de maand van 13.30 tot 14.30 
uur een inloopspreekuur in de bibliotheek van “De Schalle”in Nijeveen.
Senior Web Meppel is bereid gevonden uw vragen te beantwoorden.
Maak hier gebruik van, er zijn geen kosten aan verbonden.
Voor nadere informatie kunt u kontakt opnemen met Albert Vriend, tel. 0522-491993.

UITNODIGING INFORMATIEBIJEENKOMST – 2025 NIJEVEEN ENERGIE NEUTRAAL 

Met het gehele dorp werken aan een schonere wereld en samen besparen op de energierekening. 
Wie wil dat niet? Doet u mee?

In 2015 is op initiatief van de Dorpsvereniging Nijeveen de Dorpsvisie 2015-2025 opgesteld. Dit met als doel 
om projecten te initiëren die erop gericht zijn om de leefbaarheid in Nijeveen te behouden en te verster-
ken. Eén van de thema’s die worden uitgewerkt is Energie & Duurzaamheid. Hiervoor is een werkgroep in 
het leven geroepen die ondertussen niet stil heeft gezeten. Er is inmiddels ondersteuning van de stichting 
SEN (Samen Energie Neutraal) en ook de Rijksuniversiteit Groningen is bij de plannen betrokken. De eerste 
stappen zijn gezet om het project: 2025 – Nijeveen Energie Neutraal van de grond te krijgen. 

Informatieavond – donderdag 13 oktober om 20.00 uur  – dorpshuis ‘De Schalle’
Nu is het tijd om samen met alle inwoners van Nijeveen (huurders, huiseigenaren en bedrijven) het pro-
ject daadwerkelijk vorm te gaan geven. Daarom wordt er op donderdagavond 13 oktober a.s. om 20.00 
uur een informatieavond georganiseerd in dorpshuis ‘De Schalle’. Tijdens deze avond ontvangt u allerlei 
informatie en heeft u de mogelijkheid om uw vragen te stellen.  U wordt van harte uitgenodigd om deze 
avond bij te wonen. 

Programma 
• Ontvangst met koffie 
• Opening door Harry van Dijk 
• Samen Energie Neutraal – de heer Pieter Brink 
• Rijksuniversiteit Groningen – mevrouw Fleur Goedkoop 
• Het succes van Ansen – de heer Albert Smand
• Vragen? 
• Sluiting met de mogelijkheid om samen van gedachten te wisselen.

Zoals u ziet een vol programma maar we verwachten dat we met de informatie die we vanavond krijgen, 
verdere stappen kunnen zetten voor Nijeveen Energie Neutraal in 2025. Wij rekenen erop dat u erbij bent. 
Want samen kunnen we deze ambitie tot een succes maken. Welkom! 
Werkgroep: Energie & Duurzaamheid, 
Harry van Dijk (voorzitter), Harmien Nijkamp, Klaas Jan Bakker, Klaas Brand, Jan van Gijssel, Piet de Graaf, 
Arnold Mulder en Tineke Knorren (06) 137 63 040.   



16

      
 

DE MOLEN

START KINDERCURSUSSEN MUZIEKORIËNTATIE SCALA

Scala Centrum voor de Kunsten start in september in de regio Meppel en Steenwijk met de cursussen 
muziekoriëntatie voor kinderen van de basisschool. Het gaat om de algemene basiscursus Muziek ABC en 
de Instrumenten Carrousel. Meer informatie over aanmelden, tarieven, lestijden en leslocaties op www.
ontdekscala.nl
Muziek ABC staat voor algemene basis cursus muziek. Deze cursus is bedoeld voor kinderen van groep 4 en 
5 (vanaf 7 jaar) die nog geen muziekinstrument hebben gekozen maar wel graag muziek willen maken. In 
deze cursus gaan de kinderen direct zelf aan de slag op verschillende instrumenten: blokfluit, ukelele (een 
soort klein gitaartje), klokkenspellen, cajons (ritmekistjes) en andere slaginstrumentjes. Als basis wordt er 
een liedje of een bestaand muziekstuk gebruikt, waar een aantal activiteiten om heen gebouwd worden. 
Zo werken de kinderen spelenderwijs aan ritme, melodie, noten leren, zingen, luisteren en bewegen. De 
cursus wordt afgesloten met een presentatie en kan een mooi opstapje zijn naar het bespelen van een 
instrument. Muziek ABC bestaat uit een proeverij van 4 lessen en aansluitend 20 lessen. De start van de 
proeverij is in de week van 19 september. De 20 vervolglessen starten in de week van 31 oktober. De lessen 
worden gegeven in: Meppel, Steenwijk, Giethoorn, Willemsoord, Ruinerwold en Nijeveen.
De cursus Instrumenten Carrousel is bedoeld voor kinderen van groep 5 t/m 8 die graag een instrument 
willen leren bespelen maar nog niet precies weten welk instrument ze leuk vinden. De leerlingen krijgen 
les op 4 verschillende instrumenten, steeds 5 lessen per instrument. Tijdens deze cursus wordt ook aandacht 
besteed aan noten lezen en andere muzikale zaken. De leerlingen krijgen de instrumenten mee naar huis. 
Aan het eind van de cursus kunnen de kinderen dan kiezen met welk instrument ze verder willen gaan. 
Ook kinderen die de cursus Muziek ABC al hebben gevolgd kunnen instromen. De 20 lessen starten na de 
herfstvakantie in Meppel en Steenwijk.
Meer informatie over de lessen en cursussen is te vinden via www.ontdekscala.nl 

MAAK JE STERK TEGEN MS
Collectanten gezocht!

Van 21 t/m 26 november organiseert het Nationaal MS Fonds de landelijke huis-aan-huiscollecte. Ieder jaar 
gaan er weer duizenden collectanten met een collectebus langs de deur om geld in te zamelen voor mensen 
met Multiple Sclerose (MS). Over de ziekte MS is nog veel onbekend. Zo weten we nog niet waardoor MS 
veroorzaakt wordt en hoe we het kunnen genezen.
De collecte is de belangrijkste bron van inkomsten voor het Nationaal MS Fonds. We ontvangen geen sub-
sidies en zijn volkomen afhankelijk van donaties en giften. Door de collecte kunnen we ons werk blijven 
doen en investeren in innovatieve onderzoeken om MS te genezen.
Wil jij je ook sterk maken tegen MS?
Om de jaarlijkse collecte nog succesvoller te maken, zijn we op zoek naar nieuwe collectanten en coördi-
natoren. Een avondje collecteren kost maar 2 uur van je tijd. Hou je van regelen en organiseren en heb je 
ongeveer 10 uur over, dan kun je al aan de slag als collecte-coördinator.
Kijk op de website www.mscollecte.nl voor meer informatie en meld je snel aan. Samen maken we ons 
sterk tegen MS!

JEANET KRAAIJ NEEMT AFSCHEID ALS RAADSLID VOOR STERK MEPPEL

Het raadswerk doet een zwaar beroep op de vrije tijd van de raadsleden. Sterk Meppel raadslid Jeanet Kraaij 
was bij haar aantreden al zelfstandig mantelzorgmakelaar. Zij ondersteunt in dit werk mantelzorgers in 
alles waar zij tegenaan lopen en zorgt zodoende dat zij hun taken zo goed mogelijk vol kunnen houden. 
De veranderingen in het sociale domein zijn enorm groot. Jeanet vond het dan ook een eer om zich vooral 
daarmee bezig te houden. Zij stimuleerde raadsleden, college en ambtenaren om buiten de gebaande 
paden te kijken en bevorderde waar mogelijk de aansluiting van zorg bij andere sociale domeinen zodat 
mensen niet van het kastje naar de muur werden gestuurd. 
Die passie om mensen te helpen zorgde ervoor dat zij het zakelijk steeds drukker kreeg. Helaas heeft dat 
ook tot gevolg dat de combinatie gezin met drie kinderen, het werk en het raadslidmaatschap niet meer 
haalbaar is. In goed overleg met fractievoorzitter Elisabeth Bakkenes heeft zij dan ook besloten om af te 
treden als raadslid voor Sterk Meppel en zich helemaal op haar gezin en eigen werk te richten zodra haar 
opvolger is benoemd. 
Fractie en bestuur danken Jeanet Kraaij voor haar enorme inzet. Zij stapte in de gemeenteraad omdat ze 
wat voor de Meppelers wilde betekenen. Dat heeft ze zeker gedaan. Gelukkig blijft Jeanet dan ook vanaf 
de zijlijn met de fractie meedenken. 
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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  

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

Inloopcafé 

Zaterdag 2 januari 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

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

Inloopcafé 

Zaterdag 2 januari 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

Opmaak advertentie 2016 m.b.t. Inloopcafé in De Molen: graag dezelfde 
opmaak en lettergrootte als in 2015, maar met enigszins gewijzigde tekst. 

Inloopcafé 

Zaterdag 1 oktober van 10.30-12.00 uur 
Iedereen is welkom in Stadscafé Oasis! 

Deel met de raadsleden wat er speelt bij u of in 
uw buurt. Ook het PvdA Ombudsteam is aanwezig 

Hierbij het lijstje van de Inloopcafé zaterdagen in 2016 in verband met de te 
plaatsen advertenties in De Molen: 

Data Inloopcafé: 

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

DE MOLEN

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

T: de Wijk 0522 - 440 473      

 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

profiteer van onze VOORDELIGE tarieven 

en UITSTEKENDE dienstverlening:
altijd scherp!

LET OP: Nationale Open Huizen Dag zaterdag 1 oktober a.s! 

GAAT U EEN WONING BEKIJKEN OF WELLICHT KOPEN?

NOTARIS NODIG...? WEES WELKOM!

Bakbloedworst 
uit eigen worstmakerij 4 plakken  198

Fricandelrolletje 
10 min. bakken 4 stuks  298

Rookworsten
uit eigen worstmakerij 3 stuks  598

Cowboy vlees portie 250 gram 349

+ gratis saus
Boeren procureur 
3 smaken 500 gram  398

Half om burgers
Om en om bakken 4 stuks  349

Buffetten op locatie 
www.slagerijrijkeboer.nl

RIJKEBOER
Marktslager

op woensdagmorgen en -middag 
en vrijdagmiddag

8.00 tot 12.30 uur en 14.30 tot 17.30 uur.

HUMANITAS ORGANISEERT IN HET NAJAAR  2016 WEER EEN LOTGENOTENGROEP VOOR MENSEN 
DIE EEN DIERBARE HEBBEN VERLOREN
Na een overlijden valt men in eerste instantie vaak terug op de  eigen omgeving, maar soms is die omge-
ving heel klein of niet bij machte om te reageren. Het delen van ervaringen, herkennen en erkennen, kan  
lotgenoten helpen.
“Ik kwam in de lotgenotengroep van Humanitas terecht en dat was een fijne ervaring. Je komt met mensen 
in aanraking die in een soortgelijke situatie zitten. Dat zorgt voor begrip en opluchting”, aldus één van de 
deelnemers.
De groep wordt ondersteund door ervaren vrijwilligers van Humanitas. De vrijwilligers zijn geen professionele 
hulpverleners, maar medemensen die willen luisteren en meeleven. De startdatum, de tijden en de locatie 
zijn afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Men kan kosteloos deelnemen.
Informatie, vragen en aanmelden voor een kennismakingsgesprek kan via Humanitas Rouwbegeleidingsgroep 
Meppel e.o./Zuid-Drenthe: tel. 0522-257193 of per e-mail verliesverwerking.hmzd@gmail.com.
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JUBILEUMTOCHT RONDJE IJSSELMEER WTC NIJERIEDERS

Zaterdag 10 september vertrokken 
33 wielrenners om 6.00 uur voor een 
monstertocht rond het IJsselmeer. 
Het speciale zit hem natuurlijk in de 
afstand, 275 km, maar deze tocht had 
nog een speciaal tintje. In 1982 werd 
er vanuit Nijeveen voor het eerst deze 
tocht verreden en dat was destijds een 
initiatief van leden van Dos’46. De 
zomerperiode was voor de korfballers 
altijd rustig en om toch in conditie te 
blijven werd door een aantal mannen getracht om deze op de racefiets bij te houden. 
Omdat er ook een aantal fanatieke fietsers op het dorp woonden werd er al snel een uitdaging aangegaan 
en u raadt het al “Rondje IJsselmeer” was geboren. Omdat er bijna elk jaar wel een rondje IJsselmeer ver-
reden werd is het eigenlijk al heel normaal. Alleen de renners van toen zijn natuurlijk allemaal een stukje 
ouder en de laatste jaren werd de groep steeds kleiner. Om de tocht der tochten nog eenmaal voor deze 
groep renners mogelijk te maken, heeft het bestuur van de nieuwe fietsclub WTC NijeRieders de organisatie 
hiervan opgepakt. Voor zover mogelijk zijn alle mensen die ooit mee zijn geweest, benaderd en uitgenodigd 
om dit evenement mee te fietsen of te vieren.
Uiteindelijk zijn er 10 mannen van de groep 1982 mee geweest, 8 op de fiets en 2 in een volgauto. Rinse 
Popma en Poul Koster in een volgauto (beschikbaar gesteld door Toyota van der Linde Meppel) en Gerjan 
Smit, Nico Buiten, Fred Zweistra, Pieter Pit, Roelof Moes, Klaas Nekeman, Bert Smit en Marten Kruidhof op 
de fiets. En allemaal uit gefietst, een fantastische prestatie. Overigens, voor Eric Dorenbos, Hessel Bosker, 
Jantinus Vlot, Jeb Bijker, Harold Jongsma, Gerko Hofstra, Johan Huisman, Torsten Kort, Aaldert de Groot, 
Geert Bosch, Geert Huisman, Cor Koster, Egbert Jan Lutke, Peter Millenaar, Freddie Vriend, Arjen Lok, Mi-
chiel van Goor, Bert Winters, Henk Oort, Matthijs Vreeswijk, Bertus Knol, Peter Smit, Janco Schiphorst, Rick 
Staal en de enige vrouw in het midden Geke Hofstra, was het natuurlijk een minstens zo grote prestatie. 
Om de tocht te laten slagen had het bestuur van de WTC NijeRieders gezorgd voor een compleet begelei-
dingsteam bestaande uit een motorrijder Bert Dorenbos en Tom Dorenbos, welke de route verkende en 
waar mogelijk assisteren van de renners. Vooral op de stukken dijk en langs het IJsselmeer naar de Ketel-
brug was de motor toch wel heel gemakkelijk omdat de auto’s daar niet konden komen. Verder was er 
een bagagewagen (beschikbaar gesteld door Toyota van der Linde Meppel) bemand door Jan Timmerman 
en Henri Koster, de materiaalwagen (beschikbaar gesteld door GradaBikes) bemand door Harold Hogen-
Esch en Riny Vlot en als laatste maar zeker niet de onbelangrijkste, de cateringauto (beschikbaar gesteld 
door Coop Huisman) welke door Sinie Koster en Herma Dorenbos perfect werd geregeld. Van warme soep 
tot de droge worst, van water tot cola en van krentenbollen tot koeken. Ze hadden het allemaal bij zich.
De tocht verliep voorspoedig en met een zacht briesje in de rug werd een eerste korte stop gedaan in 
Oudemirdum waarna de koffie met appelgebak werd genuttigd in Makkum. Op de afsluitdijk kregen 
we te maken met zeewind die zuid-west stond en wat was aangewakkerd tot windkracht 4. Dat was de 
eerste echte beproeving en daarom was de catering aan het einde van de dijk een welkome stop. Op naar 
Enkhuizen waar we rond 13.30 uur van de warme soep en rijstepap konden genieten. Na de groepsfoto 
gemaakt te hebben werd er koers gezet over de dijk van Enkhuizen naar Lelystad. Ook hier hadden de 
renners te maken met zijdelingse tegenwind, maar nu stonden de sterke jongens op om zoveel mogelijk 
een ieder uit de wind te houden om het tempo er lekker in te houden. Dat een Zuid-Westen wind zeker 
niet vervelend is tijdens een rondje IJsselmeer werd nu duidelijk, op weg naar huis de wind in de rug. Met 
die wetenschap fietste men vlot naar het begin van de Ketelbrug waar Sinie en Herma voor de laatste stop 
stonden met frisdrank, stukken droge worst (om het zoutgehalte op peil te houden) en nog wat restanten 
brood, koekjes en reepjes. Het vond allemaal gretig aftrek en de sfeer zat er nog goed in. 
Het laatste stuk naar huis ging ook weer zonder problemen en al gauw werd het thuisfront middels face-
book bericht dat de renners al om 17.30 uur zouden aankomen. Om de tocht nog een beetje meer historie 
mee te geven werden de mannen van het eerste uur op kop gezet om zo het laatste stuk over de Veneweg 
en Kolderveen de koers te maken.
Een geweldig gezicht toen de renners werden onthaald door een grote menigte bij de skeelerclub, en onder 
luid applaus werden ze als kampioenen binnengehaald.
De organisatie van de WTC NijeRieders kan terugkijken op een zeer geslaagde tocht, zonder ongelukken 
of ook maar enige wanklank, wel 7 lekke banden maar dat hoort bij fietsen zullen we maar zeggen en 
zijn dan ook zeer tevreden over deze Jubileumtocht Rondje IJsselmeer met een klein vleugje Dos’46. Alle 
sponsoren en vrijwilligers bedankt en uiteraard de renners bedankt, zij hebben deze dag tot een onverge-
telijke dag gemaakt.
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Nijverheidsweg 15   7948 NE Nijeveen   Tel. 0522-490094   Postbus 126   7940 AC Meppel   www.faberadviseurs.nl

De hypotheekmarkt is behoorlijk in beweging. 
Kopers zien lage rentestanden, maar ook 
allerlei belemmeringen. Een oerwoud aan 
regeltjes waaraan je moet voldoen en dan 
nog maar de vraag of je de juiste hypotheek 
te pakken hebt.
Ons advies: laat het over aan Faber 
Adviseurs. Wij kennen de markt, de regels 

maar ook de valkuilen. Kortom “laat ons 
het doen”. Wij kunnen de leukste hypotheek 
koppelen aan je woning!

Plannen?  
Bel voor een informatief gesprek en ontdek 
onze kracht in hypotheken.

Ontdek onze kracht in hypotheken

DE MOLEN

1E EDITIE SUMMER PARTY NIJEVEEN

Vrijdagavond 9 september vond de eerste editie plaats van de Summer 
Party, welke speciaal is georganiseerd voor de jeugd van 11 t/m 16 jaar.
Vanuit de Dorpsvereniging zijn er, om te komen tot goede visies, 
diverse werkgroepen opgestart, waaronder de werkgroep Jeugd, 
onderwijs en Cultuur. Deze werkgroep kwam o.a. tot de conclusie 
dat er voor de jeugd tussen 11-16 jaar in Nijeveen niet veel te doen 
is. Hieropvolgend zijn er diverse jonge DJ’s uit Nijeveen benaderd met 
de vraag of zij een feest wilden organiseren.
Deze groep jongeren werd almaar enthousiaster. Er werd diverse 
malen vergaderd, taken werken verdeeld en uiteindelijk heeft dit 
geresulteerd in een summer party, waarbij deze DJ’s van het begin 
tot het eind alles geregeld hebben. Inclusief uiteraard de optredens 
. Elke DJ heeft ca. 40 minuten een optreden verzorgd en de eigen 
kwaliteiten en talenten naar voren weten te brengen. Van deephouse 
en Top 40 tot electrohouse en hardstyle. Alles kwam aan bod en wist 
het jonge publiek te boeien.
De winnaar van de like en deelactie is Feliesja Kroes. Zij heeft het 
summer partypakket in ontvangst genomen.
De jeugd uit Nijeveen werd vnl. benaderd via social media en posters. 
En dat ze bereikt waren, hebben we gemerkt. De opkomst was bo-
ven verwachting. De sfeer heel ontspannen en bovenal ontzettend 
gezellig.
Of er een tweede editie gaat komen. Wat deze DJ’s, tevens organisa-
toren, betreft wel. In welke vorm? Dat gaan ze de komende maan-
den bespreken.  Uiteraard staat we open voor ideeën, suggesties en 
samenwerkingen. Meer info: kijk op FB: Summerparty Nijeveen
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WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN
Niet bekend bij de redactie

Dorpsstraat 149

7948 BP  NIJEVEEN 

Tel: 0522 492967 

of  06 53 961 998

Voor:

• Nieuwbouw

• Reparatie

• Onderhoud

• Alg- & mosbestrijding

• Aanbrengen schroefdakplaten

www.rietdekkersbedrijfrenebouwknegt.nl

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

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

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

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

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

ELKENAIN BEWINDVOERING geeft rust aan mensen die door omstandigheden hun financiële zaken niet 
meer zelf kunnen regelen. Kolderveen 26C - Nijeveen - T 0522 76 90 51 - Bezoek op afspraak.

BALANS NATUURGENEESKUNDE, Ada Beenen, 0522 492151

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

WELZIJN MENSENWERK, SOCIAAL WERK    www.welzijnmw.nl
Inloop op dinsdagmiddag tussen 16.00-17.00 uur in De Schalle, kantoor beheer.
Paul van Os: telefoon 06-20729418, e-mail p.v.os@welzijnmw.nl, b.g.g. 085-2731444.
WELZIJN MENSENWERK, MAATSCHAPPELIJK WERK
Telefonisch spreekuur (085-2731444): elke maandag en woensdagmorgen tussen 9.00-10.00 uur.  

OPENINGSTIJDEN SERVICEPUNT BIBLIOTHEEK NIJEVEEN
De Schalle, Nieuweweg 27 • dinsdag: 15.00-19.00 uur  • donderdag 15.00 - 17.30 uur
Tel. 06 47 57 64 67  E-mail: info@bibliotheeknijeveen.nl 

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

www.kolderveen.nl

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

Uw adres voor:

.  Hout zagen, snoeien en snipperen

.  Stobben frezen

.  Grondverzetwerkzaamheden

.  Aanleg en onderhoud van riolering

.  Oogstwerkzaamheden 

.  Voederwinning

.  Slootonderhoud

.  Mestverwerking

.  Graslandvernieuwing

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


