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telefoon 0522 255 449

De volgende Molen verschijnt op 25 oktober 2016.
Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk
dinsdag 18 oktober e-mailen naar:
demolen@kleen.nl

www.kleen.nl

of inleveren bij / sturen naar Drukkerij Kleen
Noteboomstraat 68, 7941 XA Meppel
(Anonieme kopij kan geweigerd worden.)
Klachten bezorging: 0522 - 85 85 80

WINTERFAIR GEREFORMEERDE KERK NIJEVEEN
Vrijdagmiddag/avond 18 november 2016 wordt er een winterfair gehouden in de Gereformeerde kerk te
Nijeveen, met als hoogtepunt “de veiling”. Wat er precies gebeuren gaat leest u hieronder.
Van 17.00 uur – 19.00 uur kan er in een gezellige entourage en sfeer gezamenlijk gegeten worden. De
maaltijd wordt bereid door de kookgroep. Daarnaast kunt u aan de bar een drankje bestellen.
Voor de kinderen zijn er tal van activiteiten zoals schminken, grabbelen, haarvlechten, disco etc. Daarnaast
zullen er ook verschillende kraampjes zijn die in winterse sferen zijn ingericht. Voor de activiteiten die er
aangeboden worden, zal een kleine vergoeding gevraagd worden.
Vanaf 19.00 uur kunnen de aangeboden “kavels” bekeken worden. Waarna om 19.30 de veiling, onder
leiding van een officiële veilingmeester van start gaat. Het doel van de veiling is o.a. beeld/geluid en het
groot onderhoud van de kerk.
Inmiddels zijn er al erg leuke “kavels” in gebracht, waar volop op geboden kan worden. Wilt u hier meer
van weten of heeft u een “kavel” om in te brengen, zoek dan contact met onderstaande leden van de
winterfaircommissie. Zij geven u graag meer uitleg over de praktische gang van zaken.
Gerrit Kroes  
06-20 538 997 	 kroes.g@hetnet.nl
Johanna van der Linde 	 06-33 609 199 	 vanderlinde.prins@hetnet.nl 		
Irna Oosterhuis  
06-27 152 630 	 irnaoosterhuis@live.com
Noteer de datum en het tijdstip alvast in uw agenda en attendeer familie en vrienden ook op dit evenement.
Hoe meer mensen hoe meer vreugde. Het belooft een leuke, gezellige en enerverende middag/avond te
worden.
Hartelijk groeten,
De winterfaircommissie van de Gereformeerde kerk

BEDANKT!!!
Namens het Fonds Verstandelijk Gehandicapten aan alle dorpelingen die een financiële bijdrage hebben
gegeven, heel veel dank. Uiteraard geldt dit ook voor alle collectanten. Ook jullie geweldig bedankt. Het
mooie bedrag van € 1111,05 is het resultaat. Fantastisch!!!

Als u kiest voor vakmanschap!

Lute

Bijker Bouw

05 22 49 20 19
06 50 20 40 08

lutebijkerbouw@live.nl
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SUCCESVOLLE OPEN DAG VILLA KAKETOE!
Op zaterdag 24 september opende Doomijn locatie Villa Kaketoe de deuren voor iedereen. Met een heerlijk
zonnetje in de ochtend beloofde het al een prachtige dag te worden. En dat was het zeker. Veel nieuwe
ouders kwamen kennis maken met de Villa. Opa’s en oma’s kwamen bekijken waar hun kinderen op de
opvang zitten. En kinderen konden naar alle lust spelen, timmeren, schminken en ponyrijden. Ouders
maakten de gekste foto’s met hun kinderen.
Als grote afsluiting was er een zandtekenares. Ondanks de iets verlate start, door een file, was het een
enorme hit. Ouders en
kinderen waren erg enthousiast. De kinderen
mochten zelf hun creativiteit ook nog los laten
op de zandtekentafel.
Mocht u nu 24 september geen mogelijkheid
gehad hebben om te
komen kijken in de Villa,
bent u altijd op een ander moment welkom.
De medewerkers geven
u graag een rondleiding en vertellen u over
de mogelijkheden die
Doomijn bij deze prachtige Villa biedt. Hiervoor
kunt u contact opnemen
met:
kdv.dorpsstraat@doomijn.nl / tel. 0522-490562.

Schoonheidsinstituut
Acne behandelingen
Massages
Zonnestudio

IPL ontharing
Elektrisch ontharen
Gewichtsconsulent
Bijouterie

- 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

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

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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VERSLAG DISCUSSIEBIJEENKOMST “INFORMELE-FORMELE ZORG / OMZIEN NAAR ELKAAR”
Datum: 20 september 2016. Dorpshuis De Schalle.
Georganiseerd door leden van de Werkgroep zorg van de Dorpsvisie Nijeveen.
Afgevaardigden van 11 vrijwilligers- en professionele organisaties op de terreinen wonen, welzijn en zorg
hebben met elkaar gediscussieerd over de veranderingen in de samenleving en met name het thema
“omzien naar elkaar”. De bijeenkomst is georganiseerd als een vervolg op de Dorpsvisie en de uitkomsten
van de werkgroep zorg. Met de nieuwe wetgeving op het gebied van wonen, zorg en welzijn is door de
overheid een verandering in gang gezet. Er wordt meer zelfregie verwacht van burgers. Alleen als het echt
nodig is, kan professionele hulp ingezet worden. Het is van belang dat burgers hun sociale netwerk eerst
aanspreken. Echter niet iedereen heeft geleerd om een eigen netwerk op te bouwen en te onderhouden.
Van belang is om met alle betrokkenen goed in beeld te krijgen wat de wensen en behoeften van de
inwoners zijn, wie welke rol kan oppakken, hoe je elkaar daarin kunt versterken en aanvullen. Tijdens de
discussie zijn aan de hand van tevoren opgestelde vragen de volgende onderwerpen besproken.
• Uitgebreid is gesproken over dat veel inwoners moeite hebben om op tijd een hulpvraag te durven stellen. Soms is het overmoedigheid, dat men van zichzelf denkt alles nog wel te kunnen, maar vaak ook
uit vraagverlegenheid of niet kenbaar willen maken dat men niet alles zelf meer kan. Begrippen als
privacy en waardigheid vallen hierbij op. Het is nog niet zo gemakkelijk te achterhalen wat de wensen
en behoeften zijn van mensen. Je merkt dat mensen met een goed actief leven zelf op zoek gaan naar
bij hun passende activiteiten of informatie. Er zijn echter ook mensen die nooit geleerd hebben om zich
sociaal actief op te stellen en een eigen sociaal netwerk op te bouwen. Voor deze mensen is het niet gemakkelijk om aandacht te vragen en zich zichtbaar te maken. Iedereen, of het nu gaat om professionals,
vrijwilligers, buren of medeleden van een vereniging of kerkgemeenschap, kan iemand helpen met het
verwoorden wat hen beweegt of wat zij nodig achten. Naast de vele vrijwilligers die actief zijn bij een
organisatie, zijn er ook vele inwoners in Nijeveen die zich vrijwillig inzetten op hun eigen manier.
• Het is goed dat jongeren al leren hoe je je als vrijwilliger kunt inzetten, maar ook dat je leert hoe een
sociaal netwerk te onderhouden.
• De huisarts vindt het zorgelijk dat steeds meer mensen een vervolgonderzoek in het ziekenhuis uitstellen, omdat ze er rekening mee houden dat ze een beroep moeten doen op hun eigen risico.
• Opvallend is dat mensen zich snel laten verleiden tot passiviteit, consumptief gedrag. Eenmaal in het
‘bejaardentehuis’ na een leven van hard werken: “en nu kan ik eindelijk rusten en mij laten verzorgen”.
Terwijl er bij sommigen nog voldoende energie aanwezig is om zelf nog de koffie te kunnen inschenken.
Ook hebben sommige vrijwilligers moeite met het uit handen geven van taken. Je bent toch vrijwilliger
om iemand te helpen? Dan ga je toch niet ouderen activeren dat zij alles zelf proberen te doen? Men is
er nog niet altijd van doordrongen dat het erg belangrijk is voor ieders gezondheid om zoveel mogelijk
zelf te doen en te bewegen.
• Als gevolg van de nieuwe wetgeving ondergaat ook het Kerspel een verandering. Naast een verandering van zorg (geen 24-uurs zorg meer, maar alleen op termijn nog (intensieve) thuiszorg), wordt ook
gewerkt aan een gastvrije inrichting. De Buurtkamer komt op de begane grond. Het pand Kerspel is van
Actium. Die is verplicht om passend toe te wijzen. Oftewel mensen met een redelijk tot goed inkomen of
vermogen komen niet meer in aanmerking voor een huurwoning, terwijl zij ook behoefte hebben aan
de mogelijkheid om in Nijeveen te blijven wonen met de juiste zorg in de directe omgeving. De aanwezigen geven het advies aan de Dorpsvereniging Nijeveen en de werkgroep zorg om in gesprek te gaan
met wooncorporatie Actium, eigenaar van het pand het Kerspel, om voor deze groep een oplossing te
bespreken.
• Bewegen is gezond voor lichaam en geest. Een collectief van fysiotherapeuten en oefentherapeuten uit
Meppel en Nijeveen hebben het initiatief genomen via het Beweegplatform Meppel/Nijeveen de juiste
deskundigheid in te zetten bij velerlei vraagstukken.
• Welzijn Ouderen Nijeveen: voor Kleine Noden zijn we op zoek naar een groep van ca 5 personen die
gezamenlijk de coördinatie en verantwoordelijkheid op zich nemen. Na ruim 20 jaar is het tijd dat Willy
Boer niet meer alleen die verantwoording draagt.
• Iedereen vindt het nuttig om in ieder geval jaarlijks in Nijeveen een bijeenkomst als deze te organiseren,
waarbij de onderwerpen zorg, welzijn en wonen in breed verband kunnen worden besproken en men
elkaar en elkaars werkwijze leert kennen. Wellicht is het goed om zelfs breder uit te nodigen naar alle
actieve inwoners.
Als werkgroep zorg vragen we van alle inwoners van Nijeveen opvallende thema’s of vraagstukken over
wonen, zorg en welzijn kenbaar te maken, zodat tijdens een volgende bijeenkomst, of zo nodig eerder,
gericht gesproken kan worden over de onderwerpen die de Nijveeners bezig houden en we afspraken
kunnen maken over in gang te zetten acties. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze voorzitter van de
Werkgroep Zorg: geaveeloo@gmail.com of 06 24988327. Gea is ook beoogd lid van de themagroep Zorg
van de nieuw in te stellen Adviesraad Sociaal Domein van de Gemeente Meppel.
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PROEF EN BELEEF MEPPEL GROOT SUCCES
Op vrijdag 30 september vond Proef en Beleef Meppel plaats in De Plataan. Een evenement als waardering
voor de inzet van vrijwilligers in Meppel. Dit jaar was er een overweldigend aantal aanmeldingen van ruim
900 vrijwilligers. Wij zijn trots op zoveel actieve en betrokken vrijwilligers. Dit laat zien hoeveel vrijwillige
inzet er in de gemeente gedaan wordt. Een onmisbare schakel in onze samenleving.
De vrijwilligers werden tussen 16.00 – 19.00 uur in het zonnetje gezet met culinaire hapjes van 20 verschillende horecaondernemers en cultureel vertier van onder meer; Vincent van Leth (de Vermakelaar), Jeroen
Boerwinkel (Theater van de Droom), Roelof Pieters (Meppeler Muiter), Tim Kamphuis, Timo de jong, Niels
Krijger en Ruud Fieten (singer-songwriters), draaiorgel De Parel en beweegworkshops. Voor elk wat wils.
Het was een geweldige dag voor alle vrijwilligers, veel gezelligheid, uitwisseling en ontmoeting tussen de
vrijwilligers onderling. De ondernemers waren ook erg positief en boden hun medewerking aan voor een
volgende keer. Opvallend was de samenwerking tussen verschillende groepen; ondernemers, sportverenigingen, maatschappelijke organisaties, stagiaires, participanten, vrijwilligers, gemeente en mensen met
een beperking.
“Het was een feest om aanwezig te zijn en alle positieve reacties te horen: tot volgend jaar, het was gezellig, goed georganiseerd!”  

UITSLAGEN KAARTEN EN BILJARTEN SPELMIDDAGEN
Uitslag klaverjassen: 1. Pieter Appelo, 5355 punten; 2. Jaap Alberts, 5126 punten; 3. Renske Dijkstra, 5097
punten; 4. Piet Groen, 4998 punten.
Uitslag jokeren: 1. Mevr. Valstar, 352 punten; 2. Mevr. De Meyer, 501 punten; 3. Mevr. Bult, 515 punten;
4. Mevr. Hofman, 515 punten.
Uitslag biljarten: 1. Sjouk Twerda, 164,42%; 2. Jan Bayle, 143,78%; 3. Klaas Mol, 140,00%; 4. Martin Kruithof, 135,71%.

Uw specialist in houtbewerkingen
Jos Huls Timmerwerken is gespecialiseerd in het
produceren van houten kozijnen, ramen en deuren
voor zowel nieuwbouw, verbouw en renovatie.
Ook maken wij (geprofileerd) lijstwerk, ambachtelijk
restauratiewerk en houtsnijwerken.

Wij beschikken over een eigen werkplaats waar kozijnen,
ramen en deuren op maat gemaakt worden.
Dit kan naar wens behandeld worden in onze spuiterij.
Wat kunnen wij voor u verzorgen:
l Kozijnen, ramen en deuren l Alle voorkomende houtwerking in de
bouw l Lijstwerk, profileerwerk en balustrades l Interieur kasten en
aftimmerwerk l Behandeling van hout in onze spuiterij
l Inbraak-preventie aan uw woning volgens PKVW.

Nam-weg 1 - 7948 NA Nijeveen
T. 0522 - 85 55 77 M. 06 - 253 521 99
E. info@joshulstimmerwerken.nl
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www.joshulstimmerwerken.nl
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Marktstraat 4a
7941 KR Meppel
Tel. 06-16 932 635
www.birukai.nl

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

Jeannet Botter

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

COLLECTE NIERSTICHTING NIJEVEEN
Meer dan 80.000 collectanten van de Nierstichting gingen in Nederland met de collectebus op pad. Ook in
Nijeveen gingen de vrijwilligers met de bus de wijken en buurten door om geld op te halen voor de Nierstichting. Met dit geld kan de stichting verder werken aan een toekomst met zo weinig mogelijk nierziekten
en een betere toekomst voor de nierpatienten. In Nijeveen werd een bedrag van € 1104,68 opgehaald. Alle
vrijwilligers en gevers bedankt.
Collectecoordinator Nijeveen,
Jenneke Hulzebosch

APK écht voor een vaste lage prijs

Waar u uw Toyota ook gekocht heeft
Onze APK is echt ‘all inclusive’. Wij rekenen geen extra kosten voor afmelding of een emissietest.
De APK keuring staat los van het onderhoud van uw Toyota. Er worden geen andere werkzaamheden
verricht en dus ook geen extra kosten gemaakt, tenzij uw auto niet aan de keuringseisen blijkt te
voldoen. In dat geval vragen wij altijd eerst uw toestemming om de reparatie uit te mogen voeren.

Wij zorgen dat uw Toyota een echte Toyota blijft

Van der Linde Meppel
Meppel, Blankenstein 290, 0522-491258
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•
•
•
•
•

Voetreflexologie
Bach Bloesem Remedies
Voedingsadviezen
Pedicurebehandelingen
Kadobonnen

Tel. 06 543 720 73

Ook voor volledige voetverzorging bij u thuis!

Voor vergoedingen: zie website

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

Medisch pedicure

PASSAGE
Op 21 oktober 2016 gaan we voor een excursie naar de Joh. Post kazerne in Havelte. We zijn daar uitgenodigd vanaf 9.30-15.00 uur.
Willen degene die zich opgegeven hebben om 8.45 uur bij de Schalle staan! Denk a.u.b. aan uw ID-kaart
of paspoort, anders mag u er niet in!
Op 31 oktober 2016 zijn de leden van Passage weer uitgenodigd voor een modeshow in de winkel bij Bonita.
Wie hier naar toe wil kan zich opgeven bij Gretha Kiers, tel. 492244 of via de mail, grethakiers@hotmail.com.
Het Bestuur

info@kroesnijeveen.nl

www.kroesnijeveen.nl
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jeanie’s

Gezamenlijk meer dan
75 jaar ervaring in uitvaarten.

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

Vanaf 1 oktober zijn de openingstijden:
ma. en di.
wo. en do.
vr. en za.
zondag

0522-281878

Kom nu ook u eigen

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

geschenkenmand

WASSINK

in elkaar zetten met de produkten
die in de winkel te krijgen zijn,
zoals ekozuivel, thee,

Uitvaartverzorging

--

gesloten
van 13.00 uur tot 18.00 uur
van 9.00 uur tot 18.00 uur
gesloten

-,

De uitvaartverzorger voor Meppel en omstreken

natuurlijke sapjes en noten.

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

Agenda
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
16 okt. Concert Wishful Singing - Bartholomeüskerk (Blijdenstein) Ruinerwold
19 okt. Bingomiddag St. Welzijn Ouderen - De Schalle - 13.30 uur
21 okt. Passage; Excursie Joh. Post kazerne - vertrek De Schalle - 8.45 uur
22 okt.	Bingo, Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 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
5 nov. Uitvoering Projectkoor Havelte - Herv. kerk Kolderveen - 19.30 uur
9 nov. Klaverjassen en jokeren, Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
18 nov. Winterfair en veiling - Geref. kerk Nijeveen - vanaf 17.00 uur
19 nov. 6de Nijeveense Kennisquiz - De Schalle
23 nov.	Passage ledenavond mevr. van Kessel uit Staphorst vertelt over het Staphorster stipwerk- de Schalle 20.00 uur
23 nov. Klaverjassen en jokeren, Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
24 nov. Vrouwen van Nu, Elly ten Napel over sierraden maken van ruwe edelstenen - De Schalle - 20.00 uur
26 nov. 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
Elke vrijdag
wordt er door Tonegido gezongen in het gebouwtje bij de kerk in Nijeveen om 13.30 uur
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Ongewenste
haargroei?
De oplossing:
definitieve laserontharing
pijnloos, snel, veilig én effectief

Laserontharing wordt door
veel zorgverzekeraars
vergoed

Definitieve
laserontharing
voor hem en haar

Jan Bouwknegt
Dorpsstraat 4
Nijeveen
www.jaboschilderwerken.nl

Woldstraat 40 | 7941 LK Meppel | (0522) 853 809
info@salon99.nl | www.salon99.nl
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BOEKEN EN PLATEN VOOR BARBARA
Stichting Barbara in Nijeveen zamelt het hele jaar door boeken, platen, cd’s en dvd’s in voor haar boekenen platenmarkt op 8 april 2017 (deze keer i.v.m. pasen en de meivakantie op de 2e zaterdag van april) bij
de Ned. Herv. Kerk te Nijeveen. Boeken zijn als altijd van harte welkom, maar we zitten ook te springen
om platen. U kunt de boeken en platen inleveren op een nieuw adres: Dorpsstraat 92 in Nijeveen (een
boerderij bijna achteraan in de grote straat die dwars door het dorp loopt, waar u uw dozen in de schuur
kwijt kunt), maar ook op het vertrouwde adres: De Berken 14 te Nijeveen. Graag alles verpakt in kartonnen dozen of plastic zakken! Lukt dat, om welke reden dan ook, niet, dan willen wij ze met alle plezier bij
u thuis komen halen in een straal van ongeveer 10 km rond Nijeveen. Belt u dan naar 0522-491876, b.g.g.
06-22513871. Wij maken dan een afspraak met u.
U kunt dit alles nog eens nalezen op onze website: www.stichtingbarbara.nl
Met het verdiende geld ondersteunen wij het kerkbestuur bij het onderhoud van de gebouwen en het
kerkhof van het kleine kerkje aan de Dorpsstraat.
Tot slot ….. u weet het vast en zeker zo langzamerhand: onze dank is nog altijd heel erg groot!

WISHFUL SINGING IN CONCERT
Op zondag 16 oktober om 15.00 uur treedt het vermaarde Vrouwenensemble WISHFUL SINGING op in de
Bartholomeüskerk (Blijdenstein).
Zondag 25 september nog in het programma PODIUM met Herman Finkers en gepresenteerd door Paul
Witteman en nu in Ruinerwold. Het ensemble bestaat uit 5 professionele zangeressen afgestudeerd aan
Nederlandse Conservatoria.
Een middag female á capella door dit ensemble is een kleurrijke reis vol hoogtepunten en verrassingen. De
zangeressen combineren hun wendbare stemmen en krachtige podiumpresentatie op een geheel eigen wijze.
Ogenschijnlijk moeiteloos en eenvoudig gepassioneerd in ieder gebaar en klank, avontuurlijk van het begin
tot het eind. Female á capella is een weinig voorkomend genre dat alle 5 na aan het hart ligt. De topkwaliteit die WISHFUL SINGING laat zien en horen is wereldwijd uniek.
Aan dit concert gaat een natuurwandeling vooraf. De natuurgids Joop Verburg leidt u langs de meeste
opvallende en fraaiste plekken in de omgeving van Ruinerwold en vertelt over paddenstoelen, bomen,
bloemen en planten die u onderweg tegenkomt. Start op zondag 16 oktober om 12.00 uur. De startplaats
is parkeerplaats Sultansmeer t.o. het gebouw van de WMD aan de Koekangerweg 7 Ruinerwold. (tussen
Weerwille en Oosteinde). De startplaats is ook met de fiets te bereiken.
Na de wandeling van ongeveer 1 ½ uur is er voor de deelnemers een lunch in het Kerkelijk Centrum achter
de kerk. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij de SMKD. Telefoon: 050-3094052 of/en info@smkd.
nl. Kosten € 10,- voor volwassenen en kinderen/jongeren tot 19 jaar € 5,- Tevens kunt u hier uw kaarten
voor het concert bestellen. Kosten € 15,- voor volwassenen en kinderen/jongeren tot 19 jaar € 7,50. Voor
verdere informatie verwijzen wij u naar de site van de SMKD.

Het Noteboompje.nl

kaarten ~ posters ~ stationery ~ woonaccessoires

Met passie gemaakt!
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Zuideinde 53, Meppel
(0522) 25 27 21 | info@lever.nl

www.lever.nl

REMINDER 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?
Donderdag 13 oktober - aanvang 20.00 uur - Dorpshuis ‘De Schalle’
U wordt van hart uitgenodigd om de informatieavond 2025 - Nijeveen Energie Neutraal 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 deze avond 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.

EEN OOGSTCANTATE IETS NIEUWS!
Een projectkoor uit Havelte onder auspiciën van het Kerkkoor Havelte voert een Oogstcantate uit.
Het is een cantate waarin gezongen en gesproken wordt over het zaaien, het maaien en oogsten van alles
wat op het land groeit en bloeit.
Het stuk komt oorspronkelijk uit Engeland en is in het Nederlands vertaald door Sebastiaan Schippers uit
Friesland.
Hij heeft er een zeer aantrekkelijke Nederlandstalig muziekstuk van gemaakt voor gemengd koor.
Er is ook samenzang ingepland.
Aan deze cantate werken in totaal 45 zangers en zangeressen mee. Het geheel duurt een uur.
De piano wordt bespeeld door Ruth Pos en het orgel door Eric Hoogeweg.
De algehele leiding is in handen van Johan Rodenhuis.
Er worden 3 uitvoeringen gegeven:
5 november 2016 om 19.30 uur Hervormde kerk Kolderveen lector: Ds. Jan Stap
6 november 2016 om 15.00 uur Sint Nicolaaskerk Dwingeloo lector: Ds. Bé Damman
13 november 2016 om 10.00 uur Clemenskerk Havelte
lector: Ds. Georg Naber
De toegang is gratis. Van harte aanbevolen.
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Van Beek
Schilderwerken
Voor al uw schilderwerk

Ons bedrijf kenmerkt zich door
haar goede
prijs-kwaliteitverhouding
Uw adres
AANBIEDING
Uw adres
AANBIEDING LM
LM
Uw
LM
enadres
staat garant voorAANBIEDING
t/m
31
oktober
2016
Ni
t/m 31 oktober 2016
Ni
Uw adres
AANBIEDING
LMB
BIJKER
79
t/m
31
oktober
2016
Ni
een
uitstekende
service!
79
Uw adres
AANBIEDING LMB BIJKER
Uw adres

Bladblazer
LSH2600
Klaas van
Beek

t/m 31 oktober 2016
t/m 31 oktober 2016

79
05
Nijverheidsw

05
7948 NE
Nije
AANBIEDINGNijverheidsw
LMB
B
05
7948 NE Nije
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Opvangzak: Prijs€
45 liter.
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info@andrehopman.nl Energieweg 3, Nijeveen
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E-mail: 54,95
info@kvanbeekschilderwerken
Echo
bladblazer/zuiger
06 54 32 64 05 www.andrehopman.nl
Referentie
Prijs€
Echo
bladblazer/zuiger
Website:
www.
kvanbeekschilderwerken.nl
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Referentie
PB580
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Echo
Bosmaaier
Echo
Bosmaaier
7948Echo
NE
Nijeveen
Vermogen:
2600
W.km/h.
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Max. zuigvolume:
720 m³/h.
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Max. blaassnelheid:
270 km/h.
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31552250
54,95
SRM222
275,00
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Versnipperaar
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bladblazer/zuiger
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2800
W
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Bladzuiger
en
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mm.
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luchtsnelheid
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W
(elektrisch)
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2800 rpm.
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bak: takdikte:
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Incl,Luchtvolume
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Echo 25,4cc
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bak: 75
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takdikte:
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2800
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luchtsnelheid
67,5
m/s
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bak:
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Bladzuiger Prijs€
en hakselaar
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Referentie
Prijs€
Rotatiesnelheid
schijf:
Luchtvolume
522m³/u
Luchtvolume
522m³/u
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bak:
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liter.
Referentie
Prijs€
Incl, zuigbuis
en
opvangzak
ES250ES
299,00
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165,00
Capaciteit bak:
75Prijs€
liter.
Max. Max.
luchtsnelheid
67,5
luchtsnelheid 67,5
m/sm/s
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Prijs€
31552260
165,00
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165,00
Incl, zuigbuisen
en opvangzak
opvangzak
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Prijs€
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Prijs€
Incl,
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165,00
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Prijs€
Echo bladblazer
Vermelde
prijzen zijn inclusief 21%
btw
Referentie
Prijs€
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prijzen zijn inclusief 21%
btw
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PB580
bladblazer299,00
31552260
165,00
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Prijs€
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Vermelde
prijzen zijn inclusief
21% btw
Vermelde prijzen zijn inclusief 21% btw
58,2cc - 2,05 kW, Easy-Start
ES250ES
299,00
Vermelde prijzen zijn inclusief 21% btw
Luchtvolume
822m³/u
EchoEcho
bladblazer
bladblazer
Vermelde prijzen zijn inclusief 21% btw
PB580
bladblazer
Maximale
luchtsnelheid
96,4 m/s
EchoEcho
PB580
bladblazer
58,2cc
- 2,05 kW, Easy-Start
Echo
bladblazer
Gewicht:
10,3
kg
58,2cc
- 2,05
kW,
Easy-Start
Luchtvolume
822m³/u
Echo
PB580 bladblazer
Maximale luchtsnelheid
Luchtvolume
822m³/u 96,4 m/s
Referentie
Prijs€
58,2cc
- 2,05
kW,
Gewicht:
10,3
kg Easy-Start
11
Maximale
luchtsnelheid
96,4 m/s
PB580
499,00
Luchtvolume
822m³/u
Referentie
Gewicht: 10,3 kg Prijs€
Maximale
luchtsnelheid
PB580
499,00 96,4 m/s

Een ondernemende bries,
ontwikkelt een
windkracht van beleving!

Tel. 06-16511943
Tel. 0522-750545

AANBIEDINGEN

AANBIEDING

AANBIEDING
AANBIEDING

DE MOLEN
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GAS - WATER - ELEKTRA - ZINKWERKEN VERWARMING
ZONNEPANELEN - BEVEILIGING SYSTEMEN
ZONNESTROOMBOILERS
GECERTIFICEERD
INSTALLATEUR

Wilhelminastraat 8 | 7948 AR | Nijeveen | tel: 0522 850 254
mob. 06-51646493 | www.faberit.nl | henri@faberit.nl
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WETHOUDER STAM ONTVANGT PROGRAMMABOEKJE WEEK VAN DE MANTELZORG
Op maandag 3 oktober 2016 heeft het Mantelzorgplatform Meppel het programmaboekje voor de Week
van de Mantelzorg uitgereikt aan wethouder Gert Stam.
Na de succesvolle Dag van de Mantelzorg in 2015 organiseert het Mantelzorgplatform Meppel dit jaar een
Week van de Mantelzorg.
Het gaat hier om de week van 6 t/m 12 november 2016. De activiteiten worden in kleiner verband georganiseerd en verspreid over de hele week om meer mantelzorgers de kans te geven mee te doen aan een
activiteit naar keuze. En keuze
is er genoeg. Mantelzorgers
kunnen zich opgeven voor een
Mindfulnesswandeling in de
Drentse bossen, sportief laten
uitdagen tijdens de bootcamp
of zich wagen aan het oude
ambacht sigaren rollen.
Op zondag 6 november wordt
er in verschillende kerken aandacht besteed aan het landelijke thema ‘Mantelzorg doe je
samen!’ Dit thema werken we
verder uit op de openingsavond
op maandag 7 november.
Het Mantelzorgplatform is een
samenwerking tussen diverse
partners die op allerlei terreinen
mantelzorgers kunnen onder- Foto: Ebel Zandstra – vlnr: Annerieke van Dongen (Zorggroep Noorderboog), Mirjam
steunen.
Büter (Welzijn MensenWerk), Gert Stam (wethouder gemeente Meppel), Joke Massalt
www.mantelzorgplatformmeppel.nl

en Rita Piek (Contactpunt Mantelzorg).

De hypotheekrente daalt nog verder!
NHG 10 jaar vast nu vanaf 1,57%
Misschien ook tijd om uw huidige hypotheek opnieuw te bekijken.
Als de resterende looptijd van uw rentevaste periode korter dan 3 jaar is,
kan de besparing behoorlijk oplopen.
Bel voor een informatief gesprek en ontdek onze kracht in hypotheken.

Nijverheidsweg 15 7948 NE Nijeveen Tel. 0522-490094 Postbus 126 7940 AC Meppel www.faberadviseurs.nl
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Activiteiten najaar/winter
Marktslager

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

Voor het najaar/winter staan de volgende workshops
en bijeenkomsten gepland:
26 oktober: Informatiebijeenkomst beelddenken
27 oktober: HSP koffie- en thee (avond) café
1 november: Gevoelsmatig plannen (deel 1)
3 november: Gevoelsmatig plannen (deel 2)
4 november: Voorlichtingsavond hooggevoeligheid

Schouderkarbonade

500 gram

298

De echte

500 gram

598

100 gram

179

Runderriblappen
Voor de boterham

Gevulde roulette
Boeren procureur

3 smaken

Een uitgebreid overzicht van alle activiteiten
kun je vinden op mijn website: www. mille-pattes.nl

3 stuks

398
598

100 gram

110

500 gram

Cordon bleu v/d filet
Normandische rolletjes

Kipfilet/gehakt in coburgerham

coaching vanuit het hart
t 0522 49 06 63
m 06 101 631 98

Uw buffet op locatie is mogelijk vanaf 15 pers.

www.slagerijrijkeboer.nl

e ike@mille-pattes.nl
i www.mille-pattes.nl

Borduren

weidelint 26
7948 cg nijeveen

Noteboomstraat 68 | 7941 XA Meppel | T 0522 255449

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

drukkerij@kleen.nl | www.kleen.nl
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URZO
WONINGINRICHTING
Damesmode
Slaapcomfort
PROJECTINRICHTING
Bedrijfskleding

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECTSTOFFERING

Regenkleding

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

BEKENDE ARTIESTEN COACHEN JONGE, MUZIKALE TALENTEN
Inschrijving Popsport 2017 geopend
Het landelijke coachingsproject Popsport is op zoek naar
muzikaal talent in Drenthe.
Jonge muzikanten tussen 12
en 20 jaar die verder willen
in de muziek kunnen zich nu
aanmelden voor deelname aan
Popsport 2017:
www.popsport.nl
Popsport start begin volgend
jaar. Jongeren met ambitie
worden gecoacht door Tim van
Delft van De Staat, Anne Soldaat, frontman van DeWolff,
Pablo van de Poel en Danny
van Tiggele van Mister and
Mississippi en regionale coaches, zodat ze beter worden
in het maken van muziek, het
schrijven van muziekteksten
en podiumpresentaties. Daarnaast krijgen deelnemers meer
inzicht in de muziekbusiness en
hoe je je daarin als artiest, muzikant of band kunt bewegen.
Popsport werkt met een groep
professionele artiesten, producers, managers en boekers. Deze mensen helpen de Popsport-deelnemers met
het ontdekken van mogelijkheden en het ontwikkelen van hun talent. Popsport is er voor alle (pop)genres.
Het Popsport-traject
Popsport begint regionaal. Door middel van verschillende workshops, ontmoetingen, de kick-off en een
showcase kunnen deelnemende muzikanten in een half jaar grote stappen zetten. Het provinciale traject
loopt van maart tot en met juni. In september start het landelijke traject met uit elke provincie één deelnemer. Talenten die eerder al een succesvolle carrière opbouwden na Popsport zijn onder andere Pablo van
de Poel (DeWolff), Hunting the Robot en Storksky (opener Pinkpop 2016).
Scout talenten
Popsport geeft een boost in de muzikale ontwikkeling van elk talent. Talenten kunnen zichzelf aanmelden,
maar mogen ook door anderen worden aangemeld via www.popsport.nl/scouts.
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www.kolderveen.nl

WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN
15/16 okt.
22/23 okt.

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

Dokter Westerbeek
Dokter Tan

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

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

KLEINE NODENDIENST, mevr. Willy Boer, 06 48 06 52 16.
INFORMATIEPUNT WONEN, ZORG EN WELZIJN, Dhr. A. Vriend, 06 57 62 94 49.
ELKENAIN BEWINDVOERING geeft rust aan mensen die door omstandigheden hun financiële zaken niet
meer zelf kunnen regelen. Kolderveen 26C - Nijeveen - T 0522 76 90 51 - Bezoek op afspraak.
BALANS NATUURGENEESKUNDE, Ada Beenen, 0522 492151
TANDHEELKUNDIG CENTRUM NIJEVEEN, Dorpsstraat 6d, 7948 BR Nijeveen, tel. 0522-492338. Behandeling
volgens afspraak. Spoeddienstregeling te beluisteren via het antwoordapparaat of www.tandartsnijeveen.nl
WELZIJN MENSENWERK, SOCIAAL WERK    www.welzijnmw.nl
Inloop op dinsdagmiddag tussen 16.00-17.00 uur in De Schalle, kantoor beheer.
Paul van Os: telefoon 06-20729418, e-mail p.v.os@welzijnmw.nl, b.g.g. 085-2731444.
WELZIJN MENSENWERK, MAATSCHAPPELIJK WERK
Telefonisch spreekuur (085-2731444): elke maandag en woensdagmorgen tussen 9.00-10.00 uur.  
OPENINGSTIJDEN SERVICEPUNT BIBLIOTHEEK NIJEVEEN
De Schalle, Nieuweweg 27 • dinsdag: 15.00-19.00 uur • donderdag 15.00 - 17.30 uur
Tel. 06 47 57 64 67 E-mail: info@bibliotheeknijeveen.nl
INEKE KNOL INDIVIDUEEL-, RELATIE- EN GEZINSTHERAPEUT, counsellor, docent, supervisor, (team)coach en trainer.
BIJ IK, Dorpsstraat 66, 7948 BT Nijeveen. 0522-259308 06-17067004. Tel.spreekuur: wo. en vr. 8.30-9.00 uur.

Dorpsstraat 149
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7948 BP NIJEVEEN
Tel: 0522 492967

Hout zagen, snoeien en snipperen
Stobben frezen
Grondverzetwerkzaamheden
Aanleg en onderhoud van riolering
Oogstwerkzaamheden
Voederwinning
Slootonderhoud
Mestverwerking
Graslandvernieuwing
Uitgraven bouwkavels

of 06 53 961 998

Voor:
• Nieuwbouw
• Reparatie
• Onderhoud
• Alg- & mosbestrijding

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

• Aanbrengen schroefdakplaten

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

www.rietdekkersbedrijfrenebouwknegt.nl
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