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Noteboomstraat 68

7941 XA Meppel

telefoon 0522 255 449

De volgende Molen verschijnt op 19 september 2017.
Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk
dinsdag 12 september 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

NOSTALGISCHE KINDER- EN POPPENWAGENMUSEUM
Op woensdag 6 september van 11.00 uur tot 16.00 uur is er een poppen- en berendokter bij ons “Nostalgische kinder- en poppenwagenmuseum” te Nijeveen, ons adres Binnenveen 2a, 7948 DA Nijeveen.
www.nostalgischekinder-enpoppenwagens.nl
Poppen- en berendokter Jan Kalsbeek repareert, restaureert antieke poppen en beren, ook hopeloze gevallen worden onzichtbaar gerepareerd.

STICHTING WELZIJN OUDEREN NIJEVEEN
Het is weer september, dat betekent dat de activiteiten van de Stichting Welzijn voor Ouderen weer zijn
gestart. Aan deze activiteiten kunt u door betaling van een kleine contributie per maand het gehele jaar
deelnemen. We willen echter iedereen die wil kennismaken met een van de activiteiten hier gratis gedurende 2 weken de gelegenheid voor geven. Dus lijkt het u wat neem dan contact op.
KOERSBAL:
Dag: iedere dinsdagmiddag
Tijd: 13.30 uur tot 16.00 uur
Waar: de Schalle
Inlichtingen: dhr. B. Hamberg, tel. 490080

BILJARTEN:
Dagelijks
Waar: de Schalle
Inlichtingen: dhr. J. Alberts, tel. 255214
KAARTEN:
Dag: dinsdagmiddag, iedere 2e en 4e donderdagmiddag v.d. maand
Inlichtingen: dhr. J. Alberts, tel.255214

GYMNASTIEK:
Dag: iedere woensdagmorgen
Tijd: 10.30 uur tot 11.15 uur
Waar: de Schalle
Inlichtingen: dhr. J. Winters, tel. 491862

JEU DE BOULES:
Bij mooi weer iedere maandagmiddag op de banen
aan de Dorpsstraat (dicht bij de Ger. Kerk) vanaf
14.00 uur.
Inlichtingen: dhr. W. Smit tel. 491840

ZANG:
Dag: iedere vrijdagmiddag
Tijd: 14.00 uur tot 16.00 uur
Waar: gebouw Hervormde gemeente Nijeveen
Inlichtingen: mw. R. Bult, tel 491705

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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Ramona’s
Knippen
Dames
Heren

1300
1200

Hairfashion

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

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

Kapsalon voor dames,
heren en kinderen
Openingstijden:
di-do 9.00-18.00 uur
vr
9.00-18.00 uur
19.00-21.00 uur
za
8.00-12.00 uur

Knippen
met en zonder
afspraak

Ook voor:

Bovenlip

Epileren

Hele gezicht

(Met touwtje)
Wenkbrauwen

800

Tot ziens in onze showroom!

3
1400

Wenkbrauwen
verven

00

500

RENAULT

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

INSCHRIJFDAGEN COMPUTERCURSUSSEN SENIORWEB MEPPEL MET CADEAU
SeniorWeb Meppel biedt jaarlijks aan zo’n 400 cursisten verschillende computercursussen voor beginners
en gevorderden om zo hun digitale vaardigheden te vergroten.
Ook dit najaar zijn er weer interessante cursussen te volgen. Voor informatie zie de programmaboekjes in
de computerwinkels, bibliotheken, dienstencentra, welzijn, Rabobanken.
Cadeau: 50 cursisten ontvangen door loting een gratis lidmaatschap voor nieuwe leden, voor 1 jaar, bij
SeniorWeb Nederland, met toegang tot vele tips en trucks, de nieuwsbrief met de laatste updates enz. enz.
De cursussen beginnen op maandag 25 september 2017. Deelnemers kunnen zich aanmelden via de website,
het inschrijfformulier in het programmaboekje, of op de inschrijfdagen:
- Meppel in het leercentrum Secretarie, ingang Grote Akkerstraat 10: op maandag 11 september van 14.0016.00 uur, op dinsdag 12 september van 14.00-16.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur.
- Meppel in de bibliotheek: op woensdag 13 september en op vrijdag 15 september van 14.00 tot 17.00 uur,
op donderdagochtend 14 september van 11.00 tot 14.00 uur.
- Nijeveen in de Schalle: dinsdag 12 september van 13.30 tot 14.30 uur.
- Staphorst in de bibliotheek: vrijdag 15 september van 16.00 tot 17.00 uur.

HERINNERING
FEESTDAG VOOR OUDEREN OP WOENSDAG 20 SEPTEMBER IN DE SCHALLE
Vanaf 13.30 uur kunnen we genieten van een optreden van……..
Manro & Lois nodigen u uit voor een magische reis in een wereld vol Magic.
De toegangsprijs voor deze middag is € 7,50 inclusief een consumptie. Deze middag is toegankelijk voor
iedereen.
Personen die reeds in de tent waren hebben een bandje gekregen en kunnen tegen inlevering hiervan
gratis deze middag bezoeken.
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UITNODIGING
14 SEPTEMBER 2017 – KICK-OFF ZONNEPANELENACTIE FASE III
12 OKTOBER 2017 – INFORMATIEBIJEENKOMST POSTCODEROOS
De vakantie is weer voorbij! Daarom tijd om u te informeren over de twee zonnepanelen acties die komende
tijd steeds concreter worden. Op 14 september en 12 oktober worden er twee bijeenkomsten gehouden
om u verder te informeren en vervolgstappen te kunnen zetten. Wij nodigen u hiervoor graag uit!
Zonnepanelenactie Fase III - Collectieve inkoopactie zonnepanelen
Op dit moment zijn er 50 inwoners van Nijeveen die interesse hebben in het aanschaffen van zonnepanelen
voor de eigen woning of voor uitbreiding van het aantal zonnepanelen. Een prachtig aantal!
Op donderdag 14 september a.s. wordt om 20.00 uur de kick-off gehouden in dorpshuis ‘De Schalle’. Tijdens
deze bijeenkomst worden het aanbod en de gekozen leverancier gepresenteerd. U ontvangt uitgebreide
informatie en er is voldoende tijd om al uw vragen te stellen. U bent van harte welkom om deze avond bij
te wonen! De collectieve inkoopactie loopt van 14 september t/m 31 oktober 2017.
Postcoderoos
Er hebben maar liefst 25 dorpsgenoten aangegeven belangstelling te hebben voor de Postcoderoosregeling.
Ook hebben zich meerdere eigenaren van een groot dak gemeld. Realisatie van een postcoderoosproject lijkt
dus haalbaar. Op dit moment wordt er samen met de Natuur en Milieufederatie Drenthe gewerkt aan een
plan van aanpak. Donderdagavond 12 oktober wordt er een bijeenkomst georganiseerd voor iedereen die
belangstelling heeft voor de Postcoderoosregeling. Het streven is om op dat moment het plan van aanpak
en de verdere stappen die nodig zijn te presenteren. Noteer alvast deze datum in uw agenda!
Alsnog belangstelling?
Heeft u alsnog belangstelling? Voor beide initiatieven geldt dat u nog steeds een belangstellings-registratieformulier in kunt vullen. Dit kan via www.samenenergieneutraal.nl/nijeveen/ of tijdens de bijeenkomsten.
Registratie vooraf is niet verplicht maar helpt ons om u op de hoogte te blijven houden.
Versterking werkgroep
Door al deze mooie ontwikkelingen en de plannen die nog op stapel staan is de werkgroep 2025 – Nijeveen
Energie Neutraal op zoek naar Nijeveners die de werkgroep willen versterken. Wilt u meedenken, meehelpen, plannen initiëren of liever lekker op de achtergrond meedoen? Meld u dan nu aan! Ook zijn we op
zoek naar iemand die ondersteuning wil bieden bij het onderhouden van de website.
Belangstelling? Stuur een mail naar nijeveen@samenenergieneutraal.nl, bel Harry van Dijk (06) 129 64 817
of Tineke Knorren (06) 137 63 040.
Met een energieke groet,
Werkgroep 2025 – Nijeveen Energie Neutraal
Harry van Dijk, Hylco de Boer, Klaas Brand, Klaas Jan Bakker, Arnold Mulder, Harmien Nijkamp, Jan van
Gijssel, Tako de Vries, Kees Post, Piet de Graaf en Tineke Knorren
www.samenenergieneutraal.nl/nijeveen

2025 – Nijeveen Energie Neutraal

Schoonheidsinstituut
Schoonheidsinstituut
Acne
behandelingen
Acne behandelingen
Massages
Massages
Zonnestudio
Zonnestudio

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

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

@NEN2025

IPL ontharing
IPL ontharing
Elektrisch
ontharen
Elektrisch
ontharen
Huidverbetering
Huidverbetering
Bijouterie

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

w w w. p i e t b o u w k n e g t . n l
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Bijouterie

DE MOLEN
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

KOM ZINGEN BIJ CRESCENDO!
Het 70-jarige gemengde koor is natuurlijk alom bekend in Nijeveen. Nog steeds weet een groot aantal
leden De Schalle te vinden op woensdagavond. En niet alleen uit Nijeveen!
Ook uit Steenwijk, Ruinen en Havelte weten zangers De Schalle te vinden.
Het koor is alweer begonnen onder de bekwame leiding van Marthy Buys en pianiste Marjo Withaar.
De vereniging kan wel wat versterking gebruiken. Dus schroom niet om eens vrijblijvend kennis te maken
met het koor en het repertoire. We zullen u graag begroeten!
Het koor zingt elke woensdagavond, behalve de eerste woensdag van de maand. Aanvang 19.30 uur.
Het bestuur van Crescendo

Verbouwplannen of andere woning?
De hypotheekrente is nog steeds erg laag.
Wij financieren op dit moment woningen onder NHG vanaf
1.8% 10 jaar rentevast. (20 jaar rentevast v.a. 2.45%)
Tijd om te kijken of woonwensen realiseerbaar zijn.
Plannen? Bel of mail ons voor een vrijblijvend advies.

Nijverheidsweg 15 7948 NE Nijeveen Tel. 0522-490094 www.faberadviseurs.nl verzekeringen@faberadviseurs.nl
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Van Beek
Schilderwerken
Voor al uw schilderwerk
Ons bedrijf kenmerkt zich door
haar goede prijs-kwaliteitverhouding
en staat garant voor
een uitstekende service!

Facials
Manicure
Pedicure
Massage

Klaas van Beek
Scheerweide 35
7948 NX Nijeveen

Visagie
Laserontharing
Waxen
Harsen

Tel. 06-16511943
Tel. 0522-750545

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

E-mail: info@kvanbeekschilderwerken
Website: www. kvanbeekschilderwerken.nl

11 NOVEMBER IS DE DAG!
Nog maar even en dan is het alweer Sint Maarten. Maar geen gewone Sint Maarten dit jaar. Vanwege het
50-jarig jubileum start de optocht dit jaar vanuit De Schalle!
Natuurlijk is dit niet het enige op het jubileumprogramma van 11 november.
We beginnen op tijd met een unieke Dorpsactiviteit, die u niet wilt missen. De opgave start binnenkort,
dus zet het alvast in de agenda en houd de media in de gaten! VOL=VOL
’s Middags is open huis met een “IJskoude” activiteit voor jong en oud en natuurlijk sluiten we af met een
ouderwets gezellige feestavond.
Met medewerking van heel veel Nijeveense verenigingen, vrienden van De Schalle en u, belooft het een
spetterend jubileum te worden!

HEEL NIJEVEEN PLAKT! HET GAAT NU ECHT BEGINNEN
Je hebt het ‘Glazen Huis’ vast al gespot! Vlak voor de vakantie heeft het plakonderkomen van de Social Sofa
een prominente plek in Nijeveen gekregen op het plein voor molen ‘De Sterrenberg’. Komende maanden
gaan we met elkaar aan de slag om de Social Sofa te beplakken met heel veel mozaïekstukjes zodat het
prachtige ontwerp van Rinette Bron langzamerhand zichtbaar wordt.
Vrijdag 8 september volgen een tiental vrijwilligers de workshop ‘Plakken’ in het ‘Glazen Huis’. Tijdens deze
workshop leren zij alle vaardigheden van het mozaïeken. Deze coördinatoren brengen daarna de kunst
over op de meer dan 80 ‘plakkers’. Die dan zo snel mogelijk aan de slag gaan. Afgelopen week hebben alle
vrijwilligers hier informatie over ontvangen via de mail.
Heb je je nog niet opgegeven en wil je alsnog meedoen? Het is nog steeds mogelijk. Stuur een mail naar
socialsofa@handelsverenigingnijeveen.nl. Draag jij ook een steentje bij? Heel Nijeveen plakt!
Handelsvereniging Nijeveen
Namens de werkgroep Social Sofa,
Marc-Jan van der Linde
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Test de stekkerloze Auris Hybrid
en maak kans op een e-bike!

Nu met Free Hybrid Upgrade

tot € 2.10 0,- voordeel

Een uitdagende proefrit in de Toyota Auris Hybrid met kans op een gratis e-bike? Dát is de Auris Energy Challenge! Ervaar zelf hoe
lekker hybride rijdt en ontdek de Toyota Auris Hybrid: de auto met een benzine- én een elektromotor die zichzelf onderweg
automatisch oplaadt; dus zónder te stekkeren. Kiest u voor de Auris, dan krijgt u de upgrade naar Hybrid ook nog eens helemaal gratis.
Een voordeel van maar liefst € 2.100,-! Kom dus nú naar de Toyota dealer en doe de Energy Challenge.
Brandstofverbruik (EC2016/646W EC2015/45W) varieert van 3,4-5,5 L /100km (18,2-29,4 km/L); CO2 79-128 gr/km.
* De tijdelijke Free Hybrid actie heeft een maximaal voordeel van € 2.100,- en geldt, net als de E-bike actie, vanaf 1 augustus t/m 30 september 2017. De uiterste registratiedatum is
31 oktober 2017 • Wijzigingen voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden of kijk op toyota.nl/energy. Importeur: Louwman & Parqui B.V.

Van der Linde Meppel

Blankenstein 290, 0522-491258, www.vanderlinde-meppel.nl

2351_TO_ADV_Auris_energy_VanderLinde_Meppel_173x123mm.indd 1

29-08-17 12:30

Burgemeester Haitsmalaan 7
7948AE Nijeveen
Telefoon:
0522-490461
Burgemeester
Haitsmalaan 7
cbsdewel@cbsdewel.nl
7948AE Nijeveen
cbsdewel.nl
Telefoon: 0522-490461
cbsdewel@cbsdewel.nl
cbsdewel.nl

Alles onder één dak, basisschool én kinderopvang.
Kleinschalig,
dusdak,
flexibel.
Alles onder één
basisschool én kinderopvang.
Kleinschalig, dus flexibel.

- Kinderdagverblijf
- Peutergroep/peuterspeelzaal
- Kinderdagverblijf
(twee leidsters, er is weer ruimte
- Peutergroep/peuterspeelzaal
voor aanmelding)
(twee leidsters, er is weer ruimte
- Buitenschoolse
opvang
voor aanmelding)
- Tussenschoolse opvang
- Buitenschoolse opvang
- Basisschool
- Tussenschoolse opvang
- Basisschool

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

Hebt u een kind dat in het schooljaar 2017-2018 4 jaar wordt? Dan kunt u nu al een afspraak maken voor
een vrijblijvende kennismaking met onze school en ons kindcentrum. Bel even met 0522490461
Hebt u een kind dat in het schooljaar 2017-2018 4 jaar wordt? Dan kunt u nu al een afspraak maken voor
vrijblijvende kennismaking
met onze school en ons kindcentrum. Bel even met 0522490461
Kijk opeen
www.cbsdewel.nl
voor verdere informatie.
Kijk op www.cbsdewel.nl voor verdere informatie.

Bent u met uw peuter al eens naar het peutergym geweest?
Op 2 Bent
oktober
is er
Peutergym
in het
speellokaal
cbs De Wel.
u met
uwweer
peuter
al eens naar
het
peutergymvan
geweest?
Aanvang:
09.00
uur.
VrijPeutergym
toegankelijk
voorspeellokaal
alle peutersvan
vancbs
Nijeveen.
Op
2 oktober
is er
weer
in het
De Wel.
Aanvang: 09.00 uur. Vrij toegankelijk voor alle peuters van Nijeveen.
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Gezamenlijk meer dan
75 jaar ervaring in uitvaarten.
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.

0522-281878
DAG EN NACHT BEREIKBAAR

WASSINK

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

Uitvaartverzorging

--

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

-,

De uitvaartverzorger voor Meppel en omstreken

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

www.joshulstimmerwerken.nl

Agenda
5 sept.
De Molen nr. 16
6 sept.	Poppen- en berendokter bij Nostalgische kinder- en poppenwagenmuseum - Binnenweg 2a - 11.00-16.00 uur
9 sept.
Izakje de Vries wandeltocht - start vanaf De Schalle - tussen 9.00 en 10.00 uur
9-10 sept. Voetbalkamp SVN ’69 te Nijeveen voor de C-, D-, E- en F-teams
10 sept.
Start instaptrainingen en voor volwassenen Survival Havelte
11-14 sept. Inline-skate 4-daagse - Skeelerbaan Nijeveen - 18.00-19.30 uur
13 sept.
Passage; spreker ds. E. de Veen, onderwerp Engelen - De Schalle - 19.45 uur
14 sept.
Vrouwen van Nu; Drentse wandeldag - Ontvangst tussen 9.30-10.30 bij De Schalle
14 sept.
Informatiebijeenkomst Collectieve Zonnepanelenactie Fase III - Dorpshuis ‘De Schalle’ - 20.00 uur
17 sept.
Meppel City Run
17 sept.
Open Huis - Geref. kerk Nijeveen - 10.00 uur
20 sept.
Feestdag voor ouderen; optreden Manro en Loïs - De Schalle - 13.30 uur
21 sept.
Vrouwen van Nu, Mevr. Westerdiep vertelt over poeziëalbums - De Schalle - 20.00 uur
27 sept.
Klaverjassen en Jokeren Supportersvereniging SVN'69, inleg € 3,50 - 20.00 uur
29 sept.
Film Demain tout commence - De Schalle - 20.00 uur
30 sept.
Rommelmarkt Herv. kerk Kolderveen/Dinxterveen - Kolderveen 50
5 okt.
Open Dag Hennie Katers, inschrijven creatieve workshops - KBB 55 - 14.00-21.00 uur
6 okt.
Open Dag Hennie Katers, inschrijven creatieve workshops - KBB 55 - 10.00-17.00 uur
7 okt.
Bingo Supportersvereniging SVN'69 - 20.00 uur
11 okt.
Passage; spreker Jan Klein, onderwerp Belevenissen op de grote vaart - De Schalle - 19.45 uur
Elke dinsdag
		
Elke 1e en 3e dinsdag
Elke woensdag
Elke woensdag,
behalve 1e wo v.d. mnd.
Elke vrijdag

Koersbal - De Schalle - 13.30 uur
Klaverjassen en jokeren, georganiseerd door Welzijn Ouderen - biljartzaal De Schalle
Inloop tablethulp in de Schalle tussen 15.00 uur en 16.30 uur.
55+gymnastiek - Dorpshuis De Schalle - 10.30-11.15 uur
Zingen met Crescendo - 19.30 uur
wordt er door Tonegido gezongen in het gebouwtje bij de kerk in Nijeveen - 13.30 uur

De vaste activiteiten van Stichting Welzijn Ouderen vinden plaats van september t/m april.
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STARTZONDAG VAN DE KERKEN IN NIJEVEEN 17 SEPTEMBER
De kerken in Nijeveen starten dit jaar het nieuwe kerkelijke seizoen
met een ‘Open huis’. En wat doe je vaak bij een open huis; je kijkt terug
naar het begin; hoe is alles begonnen? Je kijkt naar het verleden; wat
is er allemaal gebeurt tot nu toe? Je kijkt naar het heden; hoe doen we
alles nu? Je kijkt naar de toekomst, hoe willen we het gaan doen? En
je ontmoet de aanwezigen onder genot van een hapje en een drankje.
Dit alles gaan we doen, en we gaan natuurlijk ook zingen. Er is tijd om
te luisteren en te bezinnen, maar er is ook tijd voor spel en actief bezig
zijn. Kortom, er is iets voor de denkers, maar ook voor de doeners. Vorig
jaar hebben we bij de startdienst de open sfeer kunnen proeven in ‘de
Herberg’, en ook nu willen we duidelijk maken dat we als kerk een open
huis willen zijn voor iedereen! Misschien een idee om eens een buurman
of buurvrouw, kennis of vriend/vriendin mee te nemen? We zien jullie
allemaal heel graag deze dag, want het oude gezegde geldt nog steeds;
‘Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!’ Startzondag 17 september in de
Geref. Kerk te Nijeveen, aanvang 10 uur.
Voorganger is ds. Jan Stap, en de muzikale omlijsting en ondersteuning wordt verzorgd door organist Arjan
Kroes en de gemeenteband. We beginnen met koffie en koek vanaf 9.30 uur, dus kom vooral niet te laat!

WIST U DAT …
… 	het Servicepunt Bibliotheek Nijeveen in dorpshuis De Schalle vanaf 5 september 2017 nieuwe openingstijden heeft? 	… dinsdag van 15.00 - 18.00 uur
		
... donderdag van 15.00 - 18.00 uur  
Met vriendelijke groet,
Servicepunt Bibliotheek Nijeveen

Marktslager

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

proef,
geniet &
beleef

Schnitzels gepaneerd

500 gram

498

Verse worst elke 2e halve prijs
Houthakkers man of vrouw
Boeren procureur

4 stuks

698

500 gram

398

Uw barbeque bestellen?
Meppel

info@kisjes-slijterijen.nl

De Putstoel 2

kisjes-slijterijen.nl

www.slagerijrijkeboer.nl
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Uw testament up to date?
Doe de TestamentTest

De uitkomst van de test kan in een persoonlijk gesprek
VRIJBLIJVEND EN KOSTELOOS worden besproken bij
Notaris Lever in Meppel.
‘MET UW ERFENIS KUNT U ANDEREN WEER TOEKOMST GEVEN’
Lever Netwerk Notarissen | Zuideinde 53, Meppel
(0522) 25 27 21 | info@lever.nl | www.lever.nl

FILMPROGRAMMA DORPSHUIS DE SCHALLE
Ook in dit najaar worden er weer films op de vrijdagavond vertoond in Dorpshuis De Schalle. Het programma
ziet er als volgt uit: 29 september: Demain tout commence. 24 oktober: I, Daniel Blake. 24 november: Lion
De films beginnen om 20.00 uur en de entree is € 3,50.

DIGITALE NALATENSCHAP, AL GEREGELD?
In deze roerige digitale tijd wil SeniorWeb Meppel u gerust stellen en u helpen uw digitale zaken op orde
te stellen. Tijdens deze cursus leert u hoe u uw digitale erfenis goed kunt regelen en u met een gerust hart
verder kunt gaan met uw digitale ontwikkeling. Nabestaanden weten vaak niet waar u allemaal online
actief was en door het ontbreken van wachtwoorden etc. hebben ze geen toegang. Voor het afsluiten van
accounts moeten ze ingewikkelde procedures doorlopen. Behoed ze hiervoor en regel uw digitale erfenis
zelf in de cursus Digitale nalatenschap.
De cursussen beginnen op maandag 25 september 2017. Deelnemers kunnen zich aanmelden via de website,
het inschrijfformulier in het programmaboekje, of op de inschrijfdagen:
- Meppel in het leercentrum Secretarie, ingang Grote Akkerstraat 10: op maandag 11 september van 14.0016.00 uur, op dinsdag 12 september van 14.00-16.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur
- Meppel in de bibliotheek: op woensdag 13 september en op vrijdag 15 september van 14.00 tot 17.00 uur,
op donderdagochtend 14 september van 11.00 tot 14.00 uur.
- Nijeveen in de Schalle: dinsdag 12 september van 13.30 tot 14.30 uur.
- Staphorst in de bibliotheek: vrijdag 15 september van 16.00 tot 17.00 uur.

COLLECTE FONDS VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN
In de week van maandag 25 t/m zaterdag 30 september wordt de collecte voor het Fonds Verstandelijk
Gehandicapten gehouden. We gaan weer aan de slag om geld in te zamelen voor kinderen en volwassenen
met een verstandelijke beperking.
De totale opbrengst in ons land is vorig jaar € 923.000 geweest, een prachtig mooi bedrag! Hiermee hebben ze vele projecten kunnen uitvoeren.
De bestemming van dit collectegeld wordt gebruikt voor o.a. onderstaande landelijke projecten: het
maatjesproject “A world of possibilities”. Dit project richt zich op het opbouwen van sociale contacten
voor jongeren met een beperking. Het actief meedoen in de samenleving, werken en sociale contacten
opbouwen. Ook voor jongeren met een beperking is dit mogelijk, ze kunnen veel meer dan ze zelf denken.
Het project “Onbeperkt Talent”. Het doel van dit project is om wijkbewoners met een verstandelijke beperking te stimuleren actief te worden in hun wijk.
In onze eigen provincie wordt o.a. het project van de stichting Downsyndroom financieel ondersteund, zo
ook culturele zondagmiddagactiviteiten van Stichting Van Boeijen-De Duif en het voetbaltoernooi voor
mensen met een beperking georganiseerd door de Stichting Sport Verbroedert.
In 2016 hebben we in Nijeveen € 1111,- bijeen gebracht. Een geweldig mooi resultaat. Met uw hulp kunnen we dit bedrag ook in 2017 weer halen. VAN HARTE AANBEVOLEN!
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10321 - Kalenderkaart

Raadhuislaan 30, Nijeve
en
Tel. 0522 - 491 134
06 - 4845 8935 / 06 - 25
0 60 194
info@wenwglazenwasse
rsnijeveen.nl

07-03-2008

Laat ook uw zonnepanelen
goed en betrouwbaar
schoonmaken

ECHTSCHEIDING|EINDE RELATIE?

08:18

W&W

Pagina 2

Het adres voor:
* schilder- en sauswerkzaamheden
* ramen schoonmaken
* goten schoonmaken
* trespa schoonmaken
klussen
in en om het huis
*
reinigen
van
stoepen
met hoge druk
*

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

INTEGER, DOELGERICHT EN DESKUNDIG
AFGEWIKKELD VIA MEDIATION

altijd scherp!

T: de Wijk 0522 - 440 473
info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

RABOBANK MEPPEL-STAPHORST-STEENWIJKERLAND STEUNT HET AED PROJECT EN HET HALFPIPE
PROJECT IN NIJEVEEN
Maandag 7 augustus overhandigde Robin de
Vries, medewerker van Rabobank MeppelStaphorst-Steenwijkerland, cheques ter
waarde van € 166,67 en € 83,34 aan Helen
Bijker en Marijke van Ramshorst van de
Dorpsvereniging Nijeveen. De cheque van €
166,67 komt ten goede aan het AED project
in Nijeveen en de cheque van € 83,34 is bestemd voor het Halfpipe project in Nijeveen.
Op de braderie in Nijeveen van 20 juni jl.
konden bezoekers een spel spelen en stemmen op een mooi initiatief in de regio. Met
betrekking tot de cheque werd het AED
project het meest genoemd met op de tweede plaats het Halfpipe project.
Bestemmingen van de cheques
Bijker en Ramshorst zijn blij met de cheques. Ramshorst: ‘Door zulke bijdragen kunnen we vrijwilligers, die
geen AED-cursus op het werk aangeboden krijgen of deze niet vergoed krijgen van de verzekering, toch
een gratis cursus aanbieden.’ Bijker noemt dat er momenteel gekeken wordt naar een mooie locatie voor
de halfpipe in Nijeveen, die onder andere door de bijdrage van de Rabobank gerealiseerd kan worden.
Samen investeren in een mooie regio
Heeft of kent u een project die een steuntje in de rug kan gebruiken? Kijk dan op www.rabobank.nl/mss
voor meer informatie. Samen investeren in een mooie regio, door lokale projecten te steunen.
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A A N N E M I N G S B E D R I J F

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

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

Creëer,
profiteer
en geniet!

Tel. 06 543 720 73

Ook voor volledige voetverzorging bij u thuis!

info@andrehopman.nl
06 54 32 64 05

Energieweg 3, Nijeveen
www.andrehopman.nl

Medisch pedicure

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

info@kroesnijeveen.nl
www.kroesnijeveen.nl

DE MOLEN

Nijeveen

Stichting Welzijn Ouderen

Dankzij een bijdrage van het gemeentelijk aanjaagfonds en de provinciale dorpsregeling 2017
is SWON overgegaan tot de aanschaf van een duofiets met elektrische ondersteuning.
Met deze fiets kan afhankelijk van de ondersteuning 35 tot 45 kilometer worden gefietst.
Deze fiets is bestemd voor jongeren en ouderen in Nijeveen die om welke reden dan ook niet
meer alleen kunnen fietsen.
Coördinator namens SWON is Aafke Bouma, zij zal samen met vrijwilligers het uitlenen en
begeleiden regelen.

Telefoonnummer: 06 21 49 79 02

U kunt op dit nummer doorgeven op welke datum, dagdeel en tijdstip u de fiets wilt huren, de
kosten zijn € 5,= per dagdeel.
Huur is mogelijk op vele manieren; als fietser met iemand die het moeilijk zelf kan, u kunt zelf
niet of moeilijk fietsen en wilt graag fietsen met familie of kennissen, of u kunt moeilijk fietsen
en wilt graag een vrijwilliger mee. Bij het huren van de fiets graag doorgeven.
Op het moment dat u de fiets gaat huren worden er verdere instructies gegeven.
We hopen begin september met het uitlenen van de fiets te kunnen starten.
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VROUWEN VAN NU AFDELING NIJEVEEN EN PASSAGE
Donderdag 14 september 2017 wordt de Drentse Wandeldag gehouden in Nijeveen. De route bestaat uit
8 en 12 km. Ontvangst tussen 9.30 en 10.30 uur bij De Schalle (de leden hebben de uitnodiging via mail of
in de bus gekregen).
Wij hebben een mooie route uitgestippeld en hopen op veel wandelaars. Inmiddels is er al opgave. U kunt
zich opgeven voor donderdag 7 september bij Grietje, e-mail: gwestenbrink@ziggo.nl of telefonisch 0522492147.
Vriendelijke groeten namens de organisatie,
Jansje, Marietje, Siena, Ammy en Grietje. En natuurlijk onze vrijwilligers waar we niet zonder kunnen.
Tot ziens op 14 september.

NIEUW SEIZOEN, NIEUWE KANSEN… HARDLOOPTRAINING IN NIJEVEEN. DOE JE OOK MEE?
Elke donderdagavond van 20.00 tot 21.00 uur interval hardlooptraining voor volwassenen bij de ijs- en
skeelerclub Nijeveen onder de deskundige leiding van Johan ten Kate. De training begint na de zomerstop
weer op a.s. donderdag 7 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 door de creativiteit van Johan, zal er aandacht zijn voor een
uitgebreide warming-up, waarbij 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 duurloop. 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.
Voor meer informatie:
wintertraining@skeelerbaannijeveen.nl of bezoek de website: www.skeelerbaannijeveen.nl.

PEUTERGYM IN NIJEVEEN
Goed en gezond bewegen is belangrijk voor peuters en heeft een goede invloed op ontwikkeling van de
motoriek. Daarnaast heeft het een positieve uitwerking op de hersenontwikkeling van jonge kinderen.
Ook in 2017 verzorgt cbs De Wel in Nijeveen “Peutergym” aan voor alle peuters in Nijeveen (dus niet
schoolgebonden).
Elke maand verzorgt meester Gerrit Griffioen de speelse peutergymlessen op de Wel en geeft hij ouders
tips om het bewegen in de thuissituatie verder te stimuleren. Meester Gerrit is verbonden aan de Wel en
Meppel Actief.
Door het afwisselende aanbod is elke les anders. Peuters mogen met alle lessen meedoen, maar een keer
overslaan is geen probleem. Er zijn geen kosten verbonden aan deze peuteractiviteiten en opgave door
deelnemers is niet nodig. Voordat de deelnemende peuters naar de basisschool gaan, krijgen ze een peutergymdiploma.
De lessen zijn in het peuter/kleuter gebouw van De Wel, waardoor het ook mogelijk is om even in de klas
te kijken. Zo maken de kinderen op een ontspannen manier kennis met de basisschool. De peuters leren
door deze activiteiten andere peuters kennen. Ook ouders vinden het plezierig elkaar te ontmoeten.
Peutergym in 2017
Maandag 4 september (is dus al geweest), 2 oktober, 6 november, 4 december - 09.00 uur - de Wel, Burgemeester Haitsmalaan 3, Nijeveen.
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Textieldruk en borduren
Voor zowel zakelijk als particulier textieldruk en borduurwerk kunt u bij
ons terecht. Voor bedrijven en verenigingen drukken of borduren wij
logo’s op bedrijfs- en sportkleding, handdoeken etc. Voorbeelden van
particulier borduurwerk zijn: handdoeken, polo’s en babyartikelen.

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Noteboomstraat 68
7941 XA Meppel

T 0522 255449
drukkerij@kleen.nl

www.kleen.nl

Textieldruk

DE MOLEN

4-DAAGSE INLINE-SKATE TIJDENS NATIONALE SPORTWEEK. DOE MEE EN NEEM IEMAND MEE!
De skeelerclub Nijeveen organiseert al jaren met succes de 4-daagse inline-skate op de skeelerbaan. Net
zoals vorig jaar is het gekoppeld aan de Nationale Sportweek. Tijdens deze week worden kinderen in het
hele land uitgedaagd om te gaan sporten.
Wij dagen jullie uit om naar de skeelerbaan in Nijeveen te komen en een aantal dagen zo veel mogelijk
rondjes te skeeleren. Niet alleen de jeugd, maar ook volwassenen zijn van harte welkom. En kom niet alleen, maar neem iemand mee!
De 4-daagse wordt georganiseerd van maandag 11 tot en met 14 september (iedere avond van 18.00 en
19.30 uur).
Wie houdt dit 4 dagen vol? Laat je hierdoor niet weerhouden, want ook al wil je 1 avond meedoen, je bent
van harte welkom, dus kom gezellig naar de skeelerbaan!
Alle deelnemers die minimaal 3 avonden meedoen krijgen een herinnering. Ook voor niet-leden gratis
deelname!
www.skeelerbaannijeveen.nl

ZANGDIENST 10 SEPTEMBER
Er zal weer een mooie zangdienst worden gehouden in de Geformeerde Kerk te Nijeveen. Op
zondag 10 september zal op orgel/piano Harold
Kooij ons op zijn onnavolgbare wijze begeleiden,
samen met Jacco van Beek op de trompet. Een
heerlijk muzikaal stel dat zeker zal bijdragen aan
een geslaagde zangavond. Wij beginnen om 19.00 uur, de entree is gratis. Aan de uitgang is een schaalcollecte. Wij hopen ook u daar te mogen ontmoeten.
De zangdienstcommissie Nijeveen-Kolderveen

INFORMATIE OVER OPRICHTING MUZIEK-LUISTERGROEPEN IN MEPPEL
Geïnteresseerden in klassieke muziek in Meppel kunnen op dinsdag 12 september om 9.00 uur kennismaken
met het idee van ‘muziek-luistergroepen’.
De informatiebijeenkomst in de Bibliotheek in Meppel is een initiatief van de landelijke organisatie Senia,
samen met de Bibliotheek. Senia brengt mensen met eenzelfde culturele interesse bij elkaar, in dit geval
is dat klassieke muziek.
Het zal gaan om groepen van 6-8 personen. Senia levert het studie- en discussiemateriaal aan de hand van
luisterfragmenten. Bijvoorbeeld over de Winterreise van Franz Schubert, of de Goldbergvariaties van Johann Sebastian Bach. Op de website www.senia.nl staat meer informatie over de werkwijze en de kosten.
Belangstellenden zijn welkom op dinsdag 12 september om 9:00 uur in de Bibliotheek in Meppel, Marktstraat
27. De bijeenkomst is gratis en vrijblijvend. Na een informatief gedeelte worden er praktische afspraken
gemaakt met mensen die in de muziek-luistergroep willen stappen.
Aanmelden bij de ambassadeur van Stichting Senia, Hans Bots via email: hansbots@ziggo.nl.
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IZAKJE DE VRIES WANDELING
Staat de Izakje de Vries wandeling al in jullie agenda?
Aanstaande zaterdag 9 september a.s. organiseert de Dorpsvereniging weer de Izakje de Vries wandeling.
De start is dit jaar in Dorpshuis De Schalle en we lopen een nieuwe route. Je kunt starten tussen 09.00 en
10.00 uur. Ook de “finish” is weer in de Schalle waar dan nog een verrassing klaar staat. Deelname kost
maar € 4,00 en dat is bestemd voor het AED project. Kom dus lekker wandelen en ga genieten van Nijeveen
en haar omgeving.
Werkgroep wandeling, namens bestuur Dorpsvereniging Nijeveen

SURVIVAL HAVELTE START MET INSTAPTRAININGEN VOOR VOLWASSENEN
Op zondag 10 september start Survival Havelte met een nieuwe trainingsgroep op de zondagmorgen van 11.00 tot 12.00
uur. Deze instaptraining is speciaal bedoeld voor volwassenen
zonder ervaring in de survivalsport maar met de wens om door
te stromen naar de reguliere survivaltraining die meerdere
malen per week gegeven wordt. Trainer Maik Blomsma van
Survival Havelte heeft veel ervaring met beginnende sporters
en heeft zin om met deze nieuwe groep enthousiastelingen
aan de slag te gaan! Deze training is in het leven geroepen
vanwege de toenemende vraag naar een beginnerstraining
waarin vooral de survivaltechnieken worden aangeleerd maar
ook naar een goede basisconditie wordt toegewerkt. Deelnemers bepalen zelf wanneer ze de stap van deze instapgroep
richting de reguliere trainingen willen maken. De kosten voor deelname bedragen 44 euro per persoon
tot het einde van 2017. Voor dit bedrag kan ook van de reguliere survivalrunning of bootcamptrainingen
gebruik worden gemaakt. Voor meer informatie of opgave kan worden gemaild naar info@survivalhavelte.nl.

w w w. l o o n b e d r i j f b i j k e r. n l
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www.kolderveen.nl

WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN
9/10 sept.
16/17 sept.

Dienstdoende huisarts: 0522 - 49 12 24

Dokter Tan-Koning
Dokter Lucas

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, 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, 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: 15.00-18.00 uur • donderdag 15.00 - 18.00 uur
Tel. 06 47 57 64 67 E-mail: info@bibliotheeknijeveen.nl
INEKE KNOL INDIVIDUEEL-, RELATIE- EN GEZINSTHERAPEUT, counsellor, docent, supervisor, (team)coach en trainer.
BIJ IK, Dorpsstraat 66, 7948 BT Nijeveen. 0522-259308 06-17067004. Tel.spreekuur: wo. en vr. 8.30-9.00 uur.

Dorpsstraat 149

Uw adres voor:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

7948 BP NIJEVEEN
Tel: 0522 492967

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

of 06 53 961 998

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

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

• Aanbrengen schroefdakplaten

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

www.rietdekkersbedrijfrenebouwknegt.nl
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