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37e jaargang nr. 17, 19 september 2017

De volgende Molen verschijnt op 3 oktober 2017.

Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk 

dinsdag 26 september e-mailen naar: 

demolen@kleen.nl

of inleveren bij / sturen naar Drukkerij Kleen

Noteboomstraat 68, 7941 XA Meppel

(Anonieme kopij kan geweigerd worden.)

Klachten bezorging: 0522 - 85 85 80

Noteboomstraat 68       7941 XA Meppel       telefoon 0522 255 449       www.kleen.nl

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

STICHTING WELZIJN OUDEREN NIJEVEEN

Denkt u allemaal aan het optreden van Manro Potman op woensdag 20 september? Het belooft een fan-
tastische middag te worden. 
Vanaf oktober beginnen we weer met onze filmmiddagen in de Schalle. In de volgende Molen kunt u lezen 
wanneer en welke film. 
Tot woensdag.

Lammie van Essen 

IN HET DONKER DOOR NIJEVEEN TIJDENS DE KNIJPKATTENROUTE

Op 28 oktober organiseert de Activiteiten Commissie, samen met de Dorpsvereniging voor de tweede keer 
de Knijpkattenroute.
Op 7 plekken in Nijeveen zullen activiteiten zijn, zoals muziek, spel, toneel, verhalen en historie.
De start is tussen 19.00 en 19.45 vanuit de Schalle, alwaar een knijpkat gehaald kan worden, samen met de 
route. De route gaat tot en met de Hervormde Kerk, waardoor deze avond voor jong en oud goed te doen is.  
Om 22.00 uur zullen de activiteiten voor het laatst gestart worden. U heeft dus alle tijd om van de ene 
activiteit naar de andere te lopen en te bewonderen! 

VROUWEN VAN NU AFD. NIJEVEEN 

Dames,
Wij nodigen jullie uit voor onze fietsdagtocht op woensdag 27 september 2017. Vertrek 9.00 uur vanaf De 
Schalle. Wij hebben een route uitgezet van ± 50 km.               
De kosten zijn ± € 23,00 p.p. Graag afrekenen met gepast geld tijdens de eerste pauze bij Truus en Siena.
Opgave is mogelijk t/m 24 sept. bij Truus tel: 491714, Ammy  tel: 491357 of bij een van de andere dames 
van de commissie. 
Wij wensen u alvast een fijne gezellige fietsdag.
       De reiscommissie

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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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

 

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

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.

MINDFULNESS VOOR BEGINNERS IN BIBLIOTHEEK MEPPEL

Bibliotheek Meppel organiseert donderdagavond 23 september een workshop Mindfulness voor beginners. 
Mindfulness gaat over bewust aanwezig zijn in het hier en nu. Dat lukt vaak niet omdat veel dingen op de 
automatische piloot gedaan worden. Je bent vaak met je gedachten heel ver weg van wat je nu doet of 
voelt. Door mindfulness word je je meer bewust van je eigen fysieke ervaringen, gevoelens en gedachten, 
zonder onmiddellijk over te gaan op automatische reacties. 
Carien Olbers, mindfulnesstrainer, geeft uitleg over het belang van mindulness mede aan de hand van een 
aantal oefeningen die ze met de aanwezigen doet. 
Donderdag 23 september van 19.30-21.00 uur 
Graag vooraf aanmelden bij info@bibliotheekmeppel.nl of via 088-012 84 80.
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ALZHEIMERCAFE MEPPEL - WOENSDAG 20 SEPTEMBER  

‘De Alzheimers’ is de naam van een wervelende interactieve voorstelling door onderzoeksjournalist Stella 
Braam, auteur van de bestseller ‘Ik heb Alzheimer - het verhaal van mijn vader in deze tijd’. Onder het motto 
‘Met goede ‘reisleiders’ aan je zijde hoeft dementie geen ramp te zijn’, neemt Braam het publiek mee op 
reis. ‘Heb ik Alzheimer?’, vroeg Stella’s vader Rene van Neer zich vaak vertwijfeld af. ‘Helemaal vergeten!’. 
Op de gesloten afdeling in het verpleeghuis ging de oud-psycholoog op zoek naar de nooduitgang, want 
‘hij moest college geven’. Hoe ziet je leven eruit als je hulpbehoevend bent en je geheugen hapert? Dat 
maakt de voorstelling op humoristische wijze duidelijk. En hoe de mantelzorger soms tot wanhoop wordt 
gedreven, maar meestal toch een uitweg vindt (waar wel wat creativiteit bij komt kijken).
Daarna is het publiek aan zet, met vragen en discussie.
Mis deze bijzondere avond niet! Deze avond komt Stella Braam schrijfster van het boek “Ik heb Alzheimer”.
Waar? Cultureel Centrum De Plataan, Vledderstraat 3 in Meppel, tel. 085-2731412.  U kunt ook naar binnen 
aan de Marktstraat 27 (zijde bibliotheek) 
Hoe laat? Het café is open vanaf 19.30 uur, het programma begint om 20.00 uur en duurt tot 21.30 uur. 
De toegang is gratis.
Organisatie: Het Alzheimercafé Meppel is een samenwerkingsproject van Alzheimer Nederland met Vrijwil-
ligers, Stichting Icare, Zorggroep Noorderboog en Welzijn Mensenwerk.

OPROEP AAN ALLE KINDEREN TUSSEN DE 6 EN 12 JAAR DIE VAN GRIEZELEN EN LEKKER ENG 
HOUDEN!

De bibliotheek daagt kinderen van 6 tot en met 12 jaar uit om de meest spannende, griezelige of mysteri-
euze voeldoos te maken voor onze spannende voeldozen wedstrijd. 
Zorg dat de versiering bij het thema van de Kinderboekenweek past, dus lekker eng. Misschien kun je de 
voeldoos zelfs wel bij een spannend boek laten passen. Maak bijvoorbeeld een Griezelbus, of draak Norbert  
van Harry Potter. Of misschien ben je meer van de enge beestjes en geef je de doos de vorm van een spin.
Lever de voeldoos uiterlijk op 30 september in bij de bibliotheek. 
Op 15 oktober maken we de twee winnaars bekend. De winnaars krijgen een spannend boek als prijs!
Kijk voor meer informatie op bibliotheekmeppel.nl.

PLATFORM ETHISCH-MAATSCHAPPELIJKE VRAAGSTUKKEN

Er gebeurt veel in de wereld om ons heen. Via de media nemen we kennis van veel ontwikkelingen. Som-
mige daarvan glijden van ons af en van sommige trekken wij ons wat aan. Daar denken we over na, met 
bijvoorbeeld de vraag: Wat betekent deze ontwikkeling voor mijn leven?
Er zijn vraagstukken die onze directe levenssfeer raken en er zijn vraagstukken waar we wel wat van vinden, 
maar waar we ons niet direct zorgen over maken.
Hoe ga je hier mee om? Heb je gesprekken met anderen over deze vraagstukken, of is het juist zo dat je 
wel wilt, maar er met niemand over kunt praten?
Op de tv en de sociale media, wordt er wel wat af gekwebbeld, maar als het een onderwerp is dat je bezig 
houdt, hoe kun je dan je mening uiten en je mening scherpen aan de mening van anderen?
Deze vraag hebben een aantal mensen in de kerk van Nijeveen zich gesteld. Daaruit ontstond het idee om 
in ons dorp regelmatig de gelegenheid te bieden mee te praten over ethisch-maatschappelijke en spirituele 
vraagstukken, en ook actief bezig te zijn rondom deze onderwerpen. We denken daarbij aan vraagstukken 
rond: “voltooid leven”, “vluchtelingen”, “euthanasie”, “ouder worden”, “opvoeding” en gaan zo maar door.
Het groepje mensen die zich hier mee bezig houdt heeft contacten gelegd met de Stichting Welzijn Meppel 
en de Stichting Welzijn Ouderen. Deze juichen dit initiatief toe. Wellicht zijn er meer organisaties die mee 
willen denken in het platform. Van harte welkom. Ook individuele mensen zijn welkom om mee te denken in 
het platform. En natuurlijk is iedereen welkom op de bijeenkomsten/gesprekken die worden georganiseerd.
Voorlopig hebben we een eerste datum geprikt voor een gesprek. Dat is donderdag 19 oktober. Het onder-
werp is dan voltooid leven. De avond wordt gehouden in de kerk. Dorpsstraat 7, Nijeveen.
Meer hier over vindt u in de volgende Molen.

Klaas Neutel
klaas@famneutel.nl
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0522 – 49 23 15  ~  06 – 2315 7871 
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Schuurmansweg 6
7948 NM  Nijeveen
Tel. 0522 - 49 13 54
Mob. 06 - 54 39 35 06

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

www.pietbouwknegt .n l
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Weekend over natuur en milieu, wonen en leefbaarheid
HOE OORDEELT U OVER UW (WOON)OMGEVING?

Basiskamp Entre Nous is de afgelopen weekenden podium geweest voor een diversiteit aan activiteiten. 
Discussies en diepgaande gesprekken gevoerd met publiek, sprekers en kunstenaars brengen inhoud aan 
een project dat een eerste aanzet is voor het 200-jarig bestaan van de Maatschappij van Weldadigheid. 
Een maand lang zijn er publieksactiviteiten en elk weekend is er een programma met gratis workshops, 
lezingen en debatten waarbij u van harte wordt uitgenodigd om deel te nemen. 
Zaterdag, 23 september staat in het teken van natuur, landschap en milieu. We starten om 10.30 uur met een 
workshop van ‘voor je buurt’. Ben jij bezig met een initiatief waarmee je jouw dorp of buurt nog socialer, 
veiliger en of leuker maakt en denk je na over crowdfunding als financieringsvorm? Wil je niet alleen geld 
inzamelen maar tegelijkertijd ook meer mensen betrekken bij je project? Meld je aan en stuur een mail naar 
stichtingkik@xs4all.nl Daarna volgt om 14 uur een lezing van Derk (Jan) Stobbelaar. Hij is lector Duurzaam 
Landschapsbeheer bij de Hogeschool Van Hall Larenstein. Het lectoraat timmert samen met het werkveld 
aan de weg om Duurzaam landschapsbeheer vorm te geven. Toegepast onderzoek en visievorming dragen 
bij aan landschapsbeheer waarin het vergroten van natuurwaarde wordt gecombineerd met leefbaarheid 
en nieuwe verdienmodellen. We sluiten deze dag af met de vraag: Hoe kan een nieuw, duurzaam land-
schap ontstaan waarin leefbaarheid en ecologie worden gediend? Naast Derk (Jan) Stobbelaar, Stephan 
van Duin (Bioloog), Paul Hendriksen (o.a.Tiny Houses Coöperatie), Wouter Mensink (SCP) en Ineke de Jong 
(Kringloopwinkel Steenwijk) zijn we nog op zoek naar vier participanten die vanuit hun expertise mee wil-
len praten in dit debat. Stuur uw motivatie naar: stichtingkik@xs4all.nl /Publiekspanel
Zondag, 24 september gaat over wonen en leefbaarheid. Leefbaarheid in de noordelijke roemte; een work-
shop door stichting Roeg & Roem. Ze bieden een podium aan al het moois dat er in het noorden is en vinden 
het belangrijk dat kennis en ervaring hierover gedeeld wordt. Als kennis- en inspiratieplatform houden we 
de lijntjes kort met iedereen die betrokken is bij het noordelijke leven, wonen en werken. Roeg en Roem 
zoekt voor deze workshop nog jongeren uit Westerveld. Meld je aan en stuur een mail naar stichtingkik@
xs4all.nl / Workshop 24 september. Sjors de Vries van RUIMTEVOLK werkt vanuit de overtuiging dat de 
mens meer centraal moet staan in ruimtelijke vraagstukken. Zijn kracht is het vertalen van de vooruitstre-
vende opgaven van de 21e eeuw naar praktische perspectieven waarmee RUIMTEVOLK steden en regio’s 
ondersteunt. Met zijn jarenlange ervaring in het adviseren van overheden op verschillende schaalniveaus, 
weet hij als geen ander de agenda’s van overheden, instituties, marktpartijen, ondernemers en burgers bij 
elkaar te brengen. Zijn lezing hierover start om 14 uur met daarop volgend het debat over het feit dat met 
name in rurale (krimp-regio’s valt het niet mee om collectieve voorzieningen op peil te houden; tegelijker-
tijd wordt ook anno 2017 onderkend dat leven in een groene, rustige regio voor velen heilzaam is, en een 
laboratorium vormt voor nieuwe vormen van collectiviteit). Naast een bijdrage van Merel Melief (Roeg & 
Roem) en Sjors de Vries (Ruimtevolk) neemt ook Luit Hummel (BOKD) deel aan dit debat. We zijn opzoek 
naar vier participanten die vanuit hun expertise mee willen praten in dit debat. Stuur uw motivatie naar: 
stichtingkik@xs4all.nl /Publiekspanel
En laat u vooral niet weerhouden door het weer. De publiekstent is droog en wordt verwarmd. Wees van 
harte welkom! Het kamp is vrij toegankelijk en dagelijks van 10.30 tot 17.00 uur te bezoeken. Kijk op de 
website www.basiskamp-entrenous.nl voor de meest actuele informatie of volg het project via tumblr en 
facebook.
Locatie: ‘Basiskamp Entre Nous’, Burg. Wynoldyweg  in Frederiksoord. Parkeren kan in het weiland naast het 
kamp of bij de voormalige tuinbouwschool; Majoor van Swietenlaan 3, Frederiksoord; daarna is er beweg-
wijzering naar het kamp. Voor vragen kunt u bellen met 0629381482 of mailen naar stichtingkik@xs4all.nl
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Glasvezel in het buitengebied van Nijeveen? NU of NOOIT!  
De Dorpsvereniging Nijeveen en de Handelsvereniging Nijeveen hebben de handen 
ineengeslagen om in het buitengebied van de gemeente Meppel een glasvezelnetwerk te 
realiseren. Het project wordt ondersteund door LTO-Noord afdeling Zuidwest Drenthe en ICC 
Parkmanagement Meppel. Afgelopen maanden hebben wij u uitgebreid geïnformeerd en 
gevraagd een intentieverklaring in te vullen. Dit heeft geresulteerd in meer dan 200 ingevulde 
verklaringen. Tweederde van het benodigde aantal formulieren is daarmee binnen. Een 
prachtig resultaat, maar we zijn er nog niet!   
Nijeveen kan en mag niet achterblijven  
Om de vraaginventarisatie af te ronden en om verdere stappen te kunnen zetten zijn nog 
meer dan honderd intentieverklaringen nodig. Wij doen daarom nogmaals een dringend 
beroep op u om na te denken over uw toekomst en dat van het buitengebied. De 
ontwikkelingen gaan razendsnel. Een snel, stabiel en veilig internet is daarom van groot 
belang. Het buitengebied van Nijeveen kan en mag niet achterblijven!  

Zeg ‘JA’ tegen glasvezel  
Woont u in het buitengebied? Teken de intentieverklaring op www.glasvezelnijeveen.nl/ja.  
Heeft u al ‘JA’ gezegd? Help dan mee om uw buurtgenoten, familie of medeondernemers,  
te overtuigen van het belang. Iedere aanmelding is waardevol en zal het verschil maken.  

Word ambassadeur  
Komende tijd wordt iedereen die in het buitengebied woont, en nog geen reactie heeft 
gegeven, persoonlijk benaderd. Wij vragen u om ambassadeur te worden van dit project. U 
helpt dan mee om een aantal deuren bij langs te gaan om een ‘ja’ op te halen. Op 4 oktober 
wordt om 20.00 uur in ‘De Schalle’ een workshop georganiseerd om u op weg te helpen. 
Heeft u belangstelling? Stuur dan een e-mail naar info@glasvezelnijeveen.nl. U bent van 
harte welkom!  

Wanneer u geen prijs stelt op persoonlijke benadering, omdat u bijvoorbeeld het project niet 
ondersteunt, kunt u ook een mail sturen naar het bovenstaande mailadres.  

Klaar zijn voor de toekomst 
Samen willen wij Nijeveen leefbaar en aantrekkelijk houden om in te wonen, werken, 
ondernemen en recreëren. Met elkaar klaar zijn voor de toekomst. Doet u mee? Wij rekenen 
op u!  

Werkgroep: Nijeveen buitengewoon op glas  
Wim de Kleuver, Jacob Bakker, Marco Engel, Koop de Grouw, Jos Hagedoorn, Dirk Jan Tuut 
en Tineke Knorren  
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Brandstofverbruik (EC 2015/45X) 5,1-5,9 L/100km (16,9-19,6 km/L); CO2 133-155 gr/km.

Prijzen excl. BTW, BPM en excl. kosten rijklaar maken en recyclingbijdrage. Vraag naar de verkoopvoorwaarden of kijk op toyota.nl. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden • Afgebeeld is 
de PROACE Worker 1.6 D-4D 115pk Professional t.w.v. € 23.695,- excl. BTW en BPM.

Van der Linde Meppel 
Blankenstein 290, 0522-491258

www.vanderlinde-meppel.nl

De meest functionele bedrijfsauto in zijn klasse. Zo beschikt hij over een laadvermogen tot 1.525 kg en 6,6 m3 en is hij leverbaar 
vanaf € 16.995,-. Daarbij is hij nog superzuinig ook. Met een verbruik vanaf slechts 5,1 l/100km. Bovendien krijgt u op dit betrouw-
bare werkpaard een garantie van 3 jaar, of tot 100.000 km. Genoeg reden om hem met eigen ogen te komen bewonderen in de 
showroom. U kunt ook direct een proefrit maken. De PROACE kan niet wachten!

2308_TO_adv_Proace_Van der Linde_173x123_v2.indd   1 17-07-17   11:12

COMPUTERCURSUS IN BIBLIOTHEEK MEPPEL
Bibliotheek Meppel gaat van start met de cursus Klik & Tik, een kennismakingscursus met computers, in-
ternet en social media. 
Klik & Tik bestaat uit drie delen:
• De basis – voor mensen die nauwelijks (of nog nooit) met een computer hebben gewerkt. In deze module 

leren deelnemers over de computer, het toetsenbord en het werken met een muis.
• Het internet op - voor mensen die af en toe met een computer hebben gewerkt en meer over het inter-

net willen leren. 
• Samen op ’t Web -  informeert over Social Media, Facebook, Whatsapp, Skype en Instagram.
Deze gratis cursus bestaat uit 4 lessen en wordt gegeven in: Bibliotheek Meppel
Data: dinsdag 26 september, 3,10 en 17 oktober. Tijd: 19.00-21.00 uur
Aanmelden kan bij Bibliotheek Meppel of via 088-012 84 80.

www.lever.nlZuideinde 53,  Meppel
(0522) 25 27 21 | info@lever.nl 
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Agenda
19 sept. De Molen nr. 17
20 sept. Feestdag voor ouderen; optreden Manro en Loïs - De Schalle - 13.30 uur
20 sept. Alzheimercafé - De Plataan, Meppel - 20.00 uur
21 sept. Vrouwen van Nu, Mevr. Westerdiep vertelt over poeziëalbums - De Schalle - 20.00 uur
23 sept. DOS’46 1 - TOP (S) 1 - Sportpark Tussenboerslanden - 19.00 uur
23 sept. Workshop Mindfulness - Bibliotheek Meppel - 19.30-21.00 uur
27 sept. Vrouwen van Nu Fietsdagtocht vertrek 9.00 uur vanaf De Schalle
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 - 9.00-12.00 uur
  3 okt. De Molen nr. 18
  4 okt. Workshop Nijeveen Buitengewoon op glas - De Schalle - 20.00 uur
  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
  6 okt. Koopavond Kinderkleding- en speelgoedbeurs - De Veldkei, Havelte - 20.00-21.30 uur
  7 okt. Kinderkleding- en speelgoedbeurs - De Veldkei, Havelte - 9.00-10.00 uur 
  7 okt. DOS’46 1 - PKC/SWKGroep 1 - Sportpark Tussenboerslanden - 19.00 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
11 okt. Klaverjassen en Jokeren Supportersvereniging SVN'69, inleg € 3,50 - 20.00 uur
12 okt. Informatiebijeenkomst postcoderoos
12 okt. Filmmiddag; Stichting Welzijn voor Ouderen

Elke dinsdag Koersbal - De Schalle - 13.30 uur
  Klaverjassen en jokeren, georganiseerd door Welzijn Ouderen - biljartzaal De Schalle
Elke 1e en 3e dinsdag Inloop tablethulp in de Schalle tussen 15.00 uur en 16.30 uur.
Elke woensdag 55+gymnastiek - Dorpshuis De Schalle - 10.30-11.15 uur
Elke woensdag,  
  behalve 1e wo v.d. mnd.  Zingen met Crescendo - 19.30 uur
Elke vrijdag  wordt er door Tonegido gezongen in het gebouwtje bij de kerk in Nijeveen - 13.30 uur

De vaste activiteiten van Stichting Welzijn Ouderen vinden plaats van september t/m april.

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

Uw specialist in houtbewerkingen

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

www.joshulstimmerwerken.nl

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

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

Wat kunnen wij voor u verzorgen:
l Kozijnen, ramen en deuren  l  Alle voorkomende houtwerking in de 
bouw  l  Lijstwerk, profileerwerk en balustrades  l  Interieur kasten en 
aftimmerwerk  l  Behandeling van hout in onze spuiterij 
 l  Inbraak-preventie aan uw woning volgens PKVW.
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RIJKEBOER
Marktslager

op woensdagmorgen en -middag 
en vrijdagmiddag

8.00 tot 12.30 uur en 14.30 tot 17.30 uur.

Schouderkarbonade  
500 gram 3,98 kilo 598

Schnitzels gepaneerd 500 gram 550

Rollade lapjes 
3 smaken 500 gram 398

Slavinken 
met gerookt ontbijtspek  4 x 125 gram 450

Cheese Burger 
met echte chedderkaas  100 gram 095

Nieuw in ons assortiment 
de smulsteen in diverse soorten. 

Kijk in onze webshop voor meer informatie 
en bestel online. www.slagerijrijkeboer.nl

Meppel

De Putstoel 2

info@kisjes-slijterijen.nl 

kisjes-slijterijen.nl

proef, 
geniet & 
beleef

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

ROMMELMARKT 2017 HERVORMDE KERK KOLDERVEEN/DINXTERVEEN

Dit jaar wordt voor de 25e keer de rommelmarkt van Kolderveen/Dinxterveen gehouden en wel op zater-
dag 30 september.
De opbrengst is bestemd voor het jeugdwerk binnen onze gemeente en natuurlijk ook voor het jeugdgebouw.
Als u nog spullen hebt voor de rommelmarkt (geen bankstellen) kunt  u contact opnemen met Arie Voerman 
tel. 492014 of Jacob Bakker tel. 492533 of 06-10328646.
De  rommelmarkt is van 9.00-12.00 uur en wordt gehouden in de schuur van Loonbedrijf Altena, Kolder-
veen 50.
Komt allen, de koffie staat klaar!

De rommelmarktcommissie
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40-JARIG JUBILEUM JUF TINEKE EN JUF INA

Vrijdagochtend 15 september was er een groot feest om 10.30 uur op de o.b.s. Commissaris Gaarlandt.
Hessel van Rika had een mooie witte "Eend" (2CV) geregeld met open dak en reed MIDDEN OP DE WEG 
door het dorp met alle kinderen van school er achter aan.
De kinderen hadden allemaal "geluidsvoorwerpen" mee genomen, zodat de optocht door Nijeveen "mu-
zikaal" werd ondersteund en in het hele dorp te horen was.
Veel mensen kwamen door het geluid uit hun huizen en vroegen wat er toch allemaal aan de hand was.
Na afloop van de optocht kregen alle kinderen een ijsje van juf Tineke en juf Ina.
De ijscokar van Jeannie stond reeds op het plein en de kinderen hebben heerlijk gesmuld van dit lekker ijsje!
Daarna werden de beide jubilarissen toegesproken door meester Johan in hun eigen groep 3 en kregen ze 
van alle kinderen een prachtige zonnebloem.
Ze kregen zoveel zonnebloemen dat hun gezichten amper zichtbaar waren achter deze fraaie bossen.
Ina en Tineke waren blij verrast door deze mooie optocht en de prachtige bloemen van hun groep 3 kinderen.
's Middags om 16.00 uur was er een receptie voor familie, vrienden, (oud) collegae en genodigden in onze 
mooie Gaarlandtschool.

Johan Pekel

Autobedrijf Matter Meppel 
uw Renault- en Dacia dealer 

voor 
Meppel, Steenwijk, Staphorst e.o. 

Tot ziens in onze showroom! 

RENAULT 

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

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

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

Ramona’s 
Hairfashion

Knippen
Dames 1300

Heren 1200

Ook voor:

Epileren
(Met touwtje)
Wenkbrauwen 800

Bovenlip 300

Hele gezicht 1400

Wenkbrauwen 
verven 500

Knippen 
met en zonder 
afspraak
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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!

STOTIJN 
notariaat & mediation

NATIONALE OPEN HUIZEN DAG za. 30 SEPTEMBER a.s! 

GAAT U EEN WONING BEKIJKEN OF WELLICHT KOPEN?

NOTARIS NODIG...? WEES WELKOM!

25e ROMMELMARKT
Kolderveen/Dinxterveen

zaterdag 30 september
van 9.00-12.00 uur

in de schuur van 
Loonbedrijf Altena, Kolderveen 50

Komt allen!

Woldstraat 40
7941 LK Meppel 

Salon99 Skin Care
T 0522 853809 

info@salon99.nl 
www.salon99.nl 

Facials 
Manicure 
Pedicure 
Massage 

Visagie 
Laserontharing

Waxen 
Harsen

7DE NIJEVEENSE KENNISQUIZ 
 
Hoe heet? Wie was? Waar staat? Wanneer was? Vragen vragen vragen......
Strijd mee op 25 november a.s. vanaf 20.00 uur of kom gezellig als publiek kijken.
De vragen zijn niet moeilijk, maar kom maar eens op het juiste antwoord op het juiste moment.....
Er zal in groepjes van maximaal 6 personen gestreden worden om een prachtige prijs en natuurlijk om de 
eeuwige roem.
Opgeven kan (al dan niet voorzien van een groepsnaam) via mailadres: info@dhdeschalle.nl. 
Dus vraag je buurman, buurvrouw, vrienden, collega's, teamgenoten etc etc en geef je op voor de kennis-
quiz. De deelname is gratis. Maximaal aantal groepen is 25. Vol is echt vol.

Wanneer: 25 november. Aanvang: 20:00 uur. Waar: De Schalle.

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Ontwerp en opmaak

Digitaal en XXL printen

Fullcolour drukwerk

Huisstijl drukwerk

Gepersonaliseerd drukwerk

Textieldruk en Borduren

Belettering

Websites

Noteboomstraat 68

7941 XA Meppel

T 0522 255 449

E drukkerij@kleen.nl www.kleen.nl
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Nijverheidsweg 10
7948 NE  Nijeveen

T 0522 49 26 80
F 0522 49 26 74

info@kroesnijeveen.nl
www.kroesnijeveen.nl

CABARETGROEP BOERENBLOND OP 14 OKTOBER IN DE SCHALLE
 
Das't hele eier eet'n......... Het beste van 16 jaar Boerenblond in één voorstelling.
Cabaretgroep Boerenblond, bestaande uit drie fanatieke spelers, waaronder Jan Prent uit Nijeveen,  en een 
evenzo fanatieke muzikant, staan garant voor een verrassende avond plattelandscabaret. Het kolderieke 
cabaretgezelschap slaagt erin een grote diversiteit aan onderwerpen op niet alledaagse wijze voor het 
voetlicht te brengen. De kracht van de acts zit met name in de keuze van de onderwerpen uit het dagelijks 
leven en het zorgvuldig neerzetten van verschillende 'typetjes'.
Geen enkele show is eigenlik hetzelfde omdat er veel geïmproviseerd en ingehaakt wordt op recente ge-
beurtenissen.
Kortom een avondje ouderwets lachen!
Kaarten zijn tijdens de voorverkoop in de Schalle op 2 oktober van 19.00-20.00 uur te verkrijgen voor € 10,-
Aan de zaal kosten de kaarten € 12,50
Wanneer: 14 oktober. Zaal open: 19.30 uur. Aanvang: 20.00 uur

DYNAMIEK MAAKT HOGE SPRONGEN DANKZIJ STICHTING KINDERKLEDING- EN SPEELGOEDBEURS 
HAVELTE

“We zijn ontzettend verwend door Stichting Kinderkleding en Speelgoedbeurs Havelte”. Dat waren de 
woorden die geschreven werden in de nieuwsbrief voor de leden van SV Dynamiek Havelte. Onlangs werd 
er een financiële bijdrage gedaan vanuit Stichting Kinderkleding en Speelgoedbeurs Havelte aan SV Dyna-
miek Havelte. Zij organiseren elk half jaar een beurs waar tweedehands kinderkleding en speelgoed van 
eigenaar wisselt. De opbrengst van elke beurs komt ten goede aan de Havelter jeugd van 0 t/m 13 jaar. 
Ditmaal heeft SV Dynamiek Havelte een aanvraag gedaan voor een nieuwe Plankoline. De kinderen kun-
nen hierdoor sprongen beter oefenen en beter uitvoeren.
Stichting Kinderkleding en Speelgoedbeurs Havelte is natuurlijk superblij om met de opbrengst van de 
beurzen zulke goede Havelter doelen te kunnen steunen.



12

DE MOLENDE MOLEN

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

info@andrehopman.nl
06 54 32 64 05

Energieweg 3, Nijeveen
www.andrehopman.nl

Creëer,

en geniet!
profiteer

A A N N E M I N G S B E D R I J F
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COLLECTEWEEK BRANDWONDEN STICHTING: 8 T/M 14 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 8 tot en met 14 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 8 tot en met 14 oktober houdt de Nederlandse Brandwonden Stichting de nationale collecte-
week. 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.  
In Nijeveen zijn we op zoek naar mensen die willen collecteren voor de brandwondenstichting.
Wilt u collecteren in Nijeveen? Neem dan contact op met Rinette Bron, telefoon 0522-242080. 
Of via www.brandwondenstichting.nl/collecteren 

Namens de Brandwondenstichting alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.
Rinette Bron 

KINDERKLEDINGBEURS HAVELTE ORGANISEERT TWEEDEHANDS WINTERKINDERKLEDING- EN 
SPEELGOEDBEURS

De werkgroep Kledingbeurs Havelte organiseert haar halfjaarlijkse kleding en speelgoedbeurs. Een gezellige 
tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs in ontmoetingscentrum “de Veldkei” te Havelte.
De koopavond is op vrijdag 6 oktober 2017 van 20.00 uur tot 21.30 uur.
Op zaterdag 7 oktober 2017 is de beurs geopend van 9.00 uur tot 10.00 uur. 

U vindt deze beurs naast winterkleding ook een divers aanbod van tweedehands speelgoed. Heeft u zelf 
kleding van maat 74 t/m maat 188 of speelgoed in te brengen dan kunt u de daarvoor benodigde prijs-
enveloppe + instructie ophalen gedurende schooltijden bij de kleuteringang van OBS de Bosrank in Havelte. 
Er is een maximale uitgave van 150 prijsenveloppen. Alle kleding en speelgoed dient geprijsd, schoon en 
compleet te worden aangeleverd. Het inbrengen van de kleding en het speelgoed is op donderdagavond 5 
oktober 2017 van 19.00 tot 20.30 uur, eveneens in “de Veldkei”. Dit adres kunt u vinden op onze website.
Raadpleeg onze website www.kledingbeurshavelte.nl voor meer informatie. We zijn ook te volgen via 
Facebook: Kledingbeurs Havelte.

FILM DEMAIN TOUT COMMENCE 
in Dorpshuis De Schalle op vrijdag 29 september

Op vrijdag 29 september wordt de film Demain tout commence vertoond in Dorpshuis De Schalle.                                             
                             
Samuel heeft het goed voor elkaar. Hij zit nergens aan vast en woont dicht bij de mensen van wie hij houdt. 
Totdat één van zijn vroegere veroveringen voor de deur staat met Gloria, zijn dochter... Samuel gooit zijn 
leven om en zorgt jarenlang succesvol voor zijn dochter, totdat acht jaar later, haar moeder komt om het 
kindje terug te halen.

Aanvang: 20.00 uur
Entree: € 3,50
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- Volledige verzorging van uw administratie
- Indienen belastingaangiften
- Fiscaal advies en begeleiding
- Samenstellen van jaarrekeningen

Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek:
Het Weeme 7, 7948 AZ Nijeveen, Tel. 0522-492211
E-mail: info@gruppen-administratie.nl
Website: www. gruppen-administratie.nl

•	Voetreflexologie
•	Bach	Bloesem	Remedies
•	Voedingsadviezen	
•	Pedicurebehandelingen
•	Kadobonnen	

Voor	vergoedingen:	zie	website

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

STICHTING WELZIJN VOOR OUDEREN NIJEVEEN - ALTERNATIEF  ZONNEDAGTOCHT 2017

Zoals u allen weet kon het reisje in verband met de belangstelling dit jaar niet doorgaan. De commissie 
heeft nu een High Tea gepland op woensdag 18 oktober. Deze zal plaatsvinden bij bakkerij Amoureus. We 
gaan hier gezamenlijk naar toe en vertrekken om 13.30 uur bij de Schalle. Deze High Tea duurt 2 uur en 
wanneer u thuis komt hebt u de avondmaaltijd reeds genuttigd. 
Het is een gezellige middag voor dames en heren, de totale kosten zijn € 22,50 pp.
Voor een klein bedrag is er ook koffie.
Voelt u hier iets voor geef u dan op voor 1 oktober bij een van de onderstaande dames.
LAAT U VERRASSEN
Jannie Dorenbos, tel. 491777; Harmke Kicken, tel. 491725; Aafke Bouma, tel. 491293

PROVINCIALE JEUGDORKESTENDAG SYMFONICA IN D

Jonge, gedreven amateurmusici uit Drenthe kunnen op zaterdag 4 november deelnemen aan de Jeugdor-
kestendag Symfonica in D.. Leerlingen die normaal gesproken individueel les krijgen kunnen ervaren hoe 
het is om samen te spelen in een groot orkest. Het stuk dat centraal staat is “Het Carnaval der Dieren” van 
componist Camille Saint-Saëns. Symfonica in D. vindt dit jaar plaats in Emmen.

De Jeugdorkestendag bestaat uit een gezamenlijke repetitie en 
kleine repetities op instrumentniveau, waarin de jongeren leren 
samenspelen en samen oefenen voor het slotconcert. Hiervoor 
krijgen ze in de weken voorafgaand aan de Jeugdorkestendag 
bladmuziek toegestuurd. In de finale worden alle deelnemers 
bijeengebracht op het grote podium van het Atlas Theater in 
Emmen waar de jongeren laten horen wat ze hebben geleerd.

Ook voor andere muziekstijlen 
Nieuw dit jaar is het mixen van stijlen. Ook spelers van niet 
symfonische muziekinstrumenten kunnen zich voor de Jeugd-
orkestendag aanmelden. Op de website www.symfonicaind.nl 
is informatie en het aanmeldingsformulier te vinden. 
Het is de tweede keer dat ‘Symfonica in D’ plaats vindt. Vorig jaar 
namen in Assen 80 kinderen en jongeren deel aan het evenement. 
De organisatie hoopt dit jaar nog meer leerlingen te trekken van 
de muziekverenigingen en particuliere docenten in Drenthe. 
De organisatie van ‘Symfonica in D’ ligt in handen van particu-
liere muziekdocenten, kunstencentra ICO, De Kunstbeweging en 
Scala en K&C met financiële steun van de provincie Drenthe en 
van Stichting Rotary cultuurfonds Assen. Ook dit jaar leveren de 
Rotarians als vrijwilligers hun bijdrage aan de totstandkoming 
van het evenement. 
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CURSUS DRENTSE TAAL EN CULTUUR IN NIJEVEEN

Het Huus van de Taol organiseert in samenwerking met de vrijwilligers in de gemeente Meppel op de don-
derdagavond in oktober, november en begin december 2017 een zogeheten Drenthecursus, een cursus van 
acht middagen over de Drentse taal, cultuur en geschiedenis. 
Om de inwoners van Meppel en Nijeveen en omgeving kennis te laten maken met de Drentse taal orga-
niseren wij in de herfst van 2017 een Drenthecursus over de taal, cultuur en geschiedenis van Drenthe en 
Meppel, Nijeveen en omgeving. Deze cursus is interessant voor zowel echte Drenten als nieuwkomers in de 
provincie. De cursus begint op donderdagavond 26 oktober en duurt van 19.30 uur tot 21.30 uur. De cursus 
kost slechts 65 euro en dat is inclusief 10 euro zaalhuur en cursusboek. De cursus wordt gegeven door twee 
ervaren docenten van het Huus van de Taol.
Onderwerpen die aan de orde komen zijn vanzelfsprekend de Drentse taal in al haar facetten zoals woor-
denschat, uitspraak en grammatica, maar er hoeven geen saaie rijtjes woorden of vervoegingen geleerd te 
worden. Aan de Drentse literatuur en muziek wordt ook aandacht besteed. 
Er is nog plaats voor enkele deelnemers. Aanmelden voor de cursus kan via telefoonnummer 0593-371010 
of via e-mail: info@huusvandetaol.nl. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met het Huus 
van de Taol.

NIEUW BADMINTONSEIZOEN

Wij zijn weer begonnen!!!! Na een zomerstop zijn begin september de badmintontrainingen weer begon-
nen. Half september start de badmintoncompetitie, waar dit seizoen 4 teams aan meedoen.
Op de maandagmiddag hebben wij nog plaats voor startende jeugdspelers. Van 15.30 tot 16.30 uur is er 
training die vooral gericht is op de techniek en basisregels van de badmintonsport.
Zit je op de basisschool en lijkt je het leuk om een keer mee te doen, dat kan. Je mag vrijblijvend langsko-
men of mailen met bestuur@nijeveen.nl voor meer informatie.
Op de donderdagavond kan je ook vrijblijvend meetrainen om te kijken of je de badmintonsport leuk vindt. 
De jeugd traint van 19.00 tot 20.00 uur en de senioren van 20.00 tot 22.00 uur. Voor de senioren is er naast 
de training ook tijd voor vrij spelen. Wij zien u graag komen!
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WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN
23/24 sept. Dokter Nijstad-Moes
30 sept./1 okt. Dokter Westerbeek

Dorpsstraat 149

7948 BP NIJEVEEN 

Tel: 0522 492967 

of 06 53 961 998

Voor:

• Nieuwbouw

• Reparatie

• Onderhoud

• Alg- & mosbestrijding

• Aanbrengen schroefdakplaten

www.rietdekkersbedrijfrenebouwknegt.nl

Dienstdoende huisarts: 0522 - 49 12 24

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.

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!


