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37e jaargang nr. 19, 17 oktober 2017

De volgende Molen verschijnt op 31 oktober 2017.

Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk 

dinsdag 24 oktober e-mailen naar: 

demolen@kleen.nl

of inleveren bij / sturen naar Drukkerij Kleen

Noteboomstraat 68, 7941 XA Meppel

(Anonieme kopij kan geweigerd worden.)

Klachten bezorging: 0522 - 85 85 80

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

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

STICHTING WELZIJN VOOR OUDEREN NIJEVEEN - ALTERNATIEF  ZONNEDAGTOCHT 2017: HIGH TEA

Helaas moeten we ook deze activiteit afblazen. De belangstelling is minimaal en kan wat betreft de kosten 
geen doorgang vinden. Excuses aan diegene die zich reeds hadden opgegeven. 

Jannie Dorenbos, tel. 491777; Harmke Kicken, tel. 491725; Aafke Bouma, tel. 491293

OPBRENGST COLLECTE KWF

Van 3 tot en met 9 september is er gecollecteerd in Nijeveen voor het KWF, de opbrengst heeft het mooie 
bedrag van 1799,- opgeleverd. Dit is 113,- meer dan vorig jaar. Hiervoor willen wij alle collectantes en gevers 
hartelijk bedanken!!!
Kanker is nog steeds doodsoorzaak nummer 1 in Nederland. Het KWF legt zich daar niet bij neer en zamelt 
geld in voor wetenschappelijk onderzoek. Het ideaal is een wereld waarin niemand meer sterft aan kanker.
 

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

NIEUWS VAN DE BILJARTCLUB ‘HET KLEINE SPEL’

Uitslag spelmiddag 25 September 2017
Biljarten: 1. B. Scheper,172%; 2. H. Gaal, 130%; 3. F. Oldenhuizing, 129%; 4. K. Mol, 129%; 5. S. Twerda,                    
57%, poedelprijs.

Uitslag spelmiddag 28 september 2017
Jokeren: 1.  Lenie Volstar, 422 punten; 2. Hennie Hofman, 455 punten; 3. Hennie Doornbos, 558 punten;  
4. Lammie Mol, 568 punten; 5. Roelie Bult, 652 punten.
Klaverjassen: 1. Jan Schiphorst, 5430 punten; 2. Paul Koster, 5419 punten; 3. Marry  Piest, 5288 punten; 
4. Gerrit de Jonge, 5174 punten; 5. Harry Kicken, 5138 punten.

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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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

- 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, Patrijsweg 9, 
7971 DM Havelte, 0522 492151, adabeenen@home.nl
of bekijk onze website, www.balansnatuurgeneeskunde.nl

DE MOLEN

www.lever.nlZuideinde 53,  Meppel
(0522) 25 27 21 | info@lever.nl 

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
T 0522 255449  

drukkerij@kleen.nl

Noteboomstraat 68

7941 XA  Meppel www.kleen.nl

Wij verzorgen de vormgeving en lay-out van o.a. huisstijlen, 

logo’s, magazines, advertenties en websites.

Voor al uw grafische communicatie, van concept tot afwerking, 

kunt u bij ons terecht. 

Ontwerp en opmaak
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Ontwerp | Druk | Print | Reclame

info@dedrenthseroos.nl
www.dedrenthseroos.nl

Commissieweg 357957 NC  De Wijk

T  0528-391933M  06-24454487

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

Heel  KROES

Feestweek
Fijne

een
#HEELNIJEV1 

wenst
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Gratis  ontbijt  op  11  november  
om  te  vieren  dat  we  50  jaar  bestaan.  

  

Kom  je  aanmelden  op  vrijdag  20  oktober  tussen  17.00  en  19.00  uur!  

  

Ontbijtbuffet  van  8.30  tot  10.00  uur  of  10.30  tot  12.00  uur  en  voor  
de  kinderen  is  er  een  speciaal  kinderbuffet  met  voorlezen  door  de  
bibliotheek.    

  

Kunt  u  niet  komen  ontbijten,  kom  dan  zeker  ’s  middags  en/of    
’s  avonds  naar  de  Schalle!  Er  zijn  ’s  middags  tal  van  activiteiten  
waaronder  schaatsen  op  onze  schaatsbaan!  ’s  Avonds  maken  we  er  
een  gezellige  avond  van,  met  een  hapje,  drankje,  muziek  en  toneel.  
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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

NIJEVEEN… BEDANKT!!!

Wat een geweldig mooi resultaat: de collecte voor het Fonds verstandelijk gehandicapten heeft in de 
week van 24 t/m 30 september het bedrag van € 1221,- opgebracht. Een resultaat om trots op te zijn als 
dorpsgemeenschap.
Iedereen die voor dit doel een bijdrage heeft geleverd en alle vrijwilligers die hebben gecollecteerd, namens 
het Fonds verstandelijk gehandicapten heel veel dank.

                                                        L. Dijkstra, 
coördinator voor het Fonds verstandelijk gehandicapten

VOLTOOID LEVEN, WAT IS DAT?

Op donderdagavond 19 oktober 2017 bent u van harte welkom in het Kerk-café.
Kerk-café, dat wil zeggen dat het in de kerk is en dat er op een café-achtige manier met elkaar gepraat 
kan worden.
Op 19 oktober gaat het over het onderwerp: “Voltooid leven”.
Wat is dat? Voltooid leven. Wanneer is een leven voltooid? Wie bepaalt dat? Welke vragen heb je daarover? 
Voor jezelf en in het algemeen.
Een actueel vraagstuk dat velen bezighoudt. Als dat voor u geldt, bent u van harte uitgenodigd om mee te 
praten. Als u denkt: “Ik heb niks met de kerk te maken, dus dat is niet voor mij” dan hebt u het mis. Deze 
avond is voor iedereen die geïnteresseerd is in dit onderwerp.
Voor deze avond hebben we een aantal mensen uitgenodigd die wat over dit onderwerp kunnen vertellen. 
Dat zijn: Huisarts Roelof Moes en Theoloog Vijko Top.
We hebben ook de toezegging van de Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde, de NVVE, dat zij iemand 
afvaardigen. Op het moment dat dit persbericht verstuurd wordt is er nog geen naam bekend.
Nogmaals: Dit is een open avond. Iedereen is welkom. Het is voor jong en oud, iedereen krijgt er mee te 
maken.
Datum: Donderdag 19 oktober 2017. Plaats: Gereformeerde kerk. Dorpsstraat 7, Nijeveen.
Aanvangstijd: 20.00 uur.

Platform ethisch-maatschappelijke vraagstukken
Klaas Neutel, klaas@famneutel.nl

INFORMATIEAVOND PROJECT THE HOLY LAND INSTITUTE FOR THE DEAF

Zoals u met de startdienst al gehoord heeft, zullen wij dit jaar The Holy Land Institute for the Deaf finan-
cieel ondersteunen. Nu willen wij u als gemeente van harte uitnodigen voor een informatieavond, waarbij 
René Kolsters het project uitgebreid zal toelichten. Deze avond staat gepland op woensdag 18 oktober 
aanstaande om 20.00 uur in de gereformeerde kerk te Nijeveen. 
Op deze manier hopen we dat  het project meer tot u zal  spreken en u het ook een warm hart zal toedragen.
De koffie/thee staat voor u klaar.

Hartelijke groet van de gezamenlijke projectgroep
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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

SVN’69

NIJEVEEN

ALGEMENE 
LEDENVERGADERING 2017

Hierbij nodigen wij de leden uit tot 
het bijwonen van de Algemene 
Ledenvergadering, welke gehouden zal 
worden op WOENSDAG 1 NOVEMBER 2017 in ons 
clubhuis. Aanvang 20.00 uur.

AGENDA:
1.  Opening
2.  Ingekomen stukken
3.  Notulen ledenvergadering 2016
4.  Jaarverslag secretaris
5. Verslag penningmeester
6. Verslag kascommissie
7. Vaststellen kascommissie
8. Begroting en vaststellen contributie
9. Mededelingen van het bestuur, o.a.:
 - Vrijwilligersbeleid (teams) 
 - Duurzaamheid, toelichting energiescan
10. Bestuursverkiezing *
 - Aftredend (herkiesbaar): Trijntje Bijker-Winters 
 -  Aftredend (niet herkiesbaar):  

Fijgje Bos-Oosterhuis
 - Aantredend: Anneke Oosterhuis-Foekens
11. Rondvraag
12. Sluiting

* Tegenkandidaten kunnen door tenminste 5 leden worden 
voorgedragen, mits zij hiervan voor de vergadering schriftelijk 
kennis geven aan de secretaris.

Namens het bestuur,
Fijgje Bos, Secretaris SVN’69

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

Meppel

De Putstoel 2

info@kisjes-slijterijen.nl 

kisjes-slijterijen.nl

proef, 
geniet & 
beleef
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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

SLAGWERKGROEP DYNAMIC NIJEVEEN/WANNEPERVEEN NAAR CONCOURS

Op zaterdag 4 november a.s. neemt slagwerkgroep Dynamic deel aan een concours in Drachten. Als afslui-
ting van de vele repetities/studiedagen is er een generale repetitie op dinsdag 31 oktober. 

Meestal hoort u de slagwerkgroep tijdens een concert, optocht of bij hun bijzondere project ‘WO II, geden-
ken in klank en beeld’. Voor een concours worden weer andere vaardigheden gevraagd. 

Om dit te ontdekken en te ervaren nodigen we u van harte uit om deze ‘uitzwaai’repetitie bij te wonen. 
Wanneer u de slagwerkgroep succes wilt wensen zien we u graag in dorpshuis De Schalle, Nijeveen op 
dinsdag 31 oktober. Aanvang 20.00 uur.

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
T 0522 255449  

drukkerij@kleen.nl

Noteboomstraat 68

7941 XA  Meppel www.kleen.nl

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.

Textieldruk en borduren

Te
xt

ie
ld

ru
k
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Agenda
17 okt. De Molen nr. 19
18 okt. Informatieavond project The Holy Land Institute for the Deaf - Geref. kerk - 20.00 uur
18 okt. Alzheimercafé - De Plataan, Meppel - 20.00-21.30 uur
19 okt. Vrouwen van Nu, Eendagsbestuur - De Schalle - 20.00 uur
20 okt. Afhalen toegangskaarten Ontbijt De Schalle - 17.00-19.00 uur
25 okt. Bingo; Stichting Welzijn voor Ouderen - De Schalle - 13.30 uur
25 okt. Najaarsbijeenkomst Historische Vereniging Nijeveen voor leden en niet-leden - De Schalle - 20.00 uur
25 okt. Klaverjassen en Jokeren Supportersvereniging SVN'69, inleg € 3,50 - 20.00 uur
27 okt. Film I, Daniel Blake - De Schalle - 20.00 uur
28 okt. Knijpkattenroute - start bij De Schalle tussen 19.00 en19.45 uur
31 okt. De Molen nr. 20
  1 nov. Algemene Ledenvergadering SVN'69 - clubhuis - 20.00 uur
  2 nov. Spelletjesdag; Stichting Welzijn voor Ouderen - De Schalle - 10.30 uur
  4 nov.  Atelier Hillie Knol open atelier met mogelijk om te schilderen i.s.m. Nationale kunstweek - 
 J. Nijmeijerlaan 8, Nijeveen - Info www.HillieKnol.nl - 11.00-17.00 uur
  5 nov.   Atelier Hillie Knol: open dag i.s.m. Nationale kunstweek - J. Nijmeijerlaan 8, Nijeveen - Info www.

HillieKnol.nl - 11.00-17.00 uur
  8 nov. Klaverjassen en Jokeren Supportersvereniging SVN'69, inleg € 3,50 - 20.00 uur
  9 nov. Jaarlijkse ledenvergadering Oranjevereniging Nijeveen - De Schalle - 20.00 uur
11 nov. Ontbijt De Schalle 50 jaar bestaan - De Schalle - 8.30-10.00 uur en 10.30-12.00 uur
14 nov. De Molen nr. 21

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 - Sporthal De Eendracht - 09.00-10.00 uur
Elke woensdag 55+gymnastiek voor minder mobiele ouderen - 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.

Dorpsstraat 4
Nijeveen

Jan Bouwknegt

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

Privé Compleet! Verzekeren nieuwe stijl

Het ideale verzekeringspakket waarin 18 verschillende schadeverzekeringen 
kunnen worden samengevoegd. Met de unieke 'beste voorwaardengarantie'.

Pakketkorting oplopend tot 12% en altijd voldoende verzekerd 
tegen een scherpe prijs. Kom en vergelijk het met uw huidige verzekeringen.

Kwaliteit en voordeel zit soms dichterbij dan u denkt!

ALZHEIMERCAFE MEPPEL - WOENSDAG 18 OKTOBER  

In het Alzheimercafé Meppel staat centraal: nabijheid en dementie, vorm geven aan ‘samen zijn’. 
Ria Krabbendam heeft als casemanager dementie ervaring met dit thema. Ze geeft informatie en gaat in 
gesprek met de toehoorders. 
Het wordt vast een boeiende avond, waarin begrippen als intimiteit, verbondenheid en vertrouwen met 
elkaar worden besproken.

Waar? 
Cultureel Centrum De Plataan, Vledderstraat 3 7951LC  in Meppel, tel. 085-2731412.  U kunt ook naar bin-
nen 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 Vrijwilligers, Stichting 
Icare, Zorggroep Noorderboog en Welzijn MensenWerk

STICHTING WELZIJN OUDEREN NIJEVEEN

De halfjaarlijkse BINGO-middag is weer in aantocht. Zoals ieder jaar organiseren we deze ook nu weer in 
herfstvakantie en wel op woensdag 25 oktober in de Schalle. 

Deze middag  begint om 13.30 uur, de zaal gaat om 13.00 uur open, en deelname is slechts € 2,50 p.p.  
Alle 55+sers die graag een middagje uit willen en bingo willen spelen zijn van harte welkom. Omdat er veel 
grootouders oppassen in de vakantie hebben we besloten ook dit jaar weer opa’s en oma’s met kleinkinderen 
te verwelkomen. Wat is er nu mooier dan samen met de kleinkinderen een spelletje te doen.
En natuurlijk is er voor iedereen een prijsje.
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Schoonheidsinstituut                                   IPL ontharing 
Acne behandelingen               Elektrisch ontharen 
Massages         Huidverbetering 
Zonnestudio                    Bijouterie 
 
 

 
NIEUW: IK SKIN PERFECTION 

100% natuurlijk ~ zeer huidvriendelijk 
huidverbeterend ~ vooruitstrevend 

duurzaam 
 

INTRODUCTIE AANBIEDING: 
1  Reset Your Skin gezichtsbehandeling (45 minuten) 
2. Reset your Skincare Box twv € 39,95  
3. 24H crème 50 ml twv € 35,95 

NU 3 VOORDELEN VOOR SLECHTS € 79,- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dorpsstraat 16, Nijeveen ~ 0522–492315/06-23157871 
 www.beau-nette.nl ~ info@beau-nette.nl 
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2025 – NIJEVEEN ENERGIE NEUTRAAL 

Zonnepanelenactie Fase III 
Profiteer tot 31 oktober van de collectieve korting.
De collectieve actie Zonnepanelen Fase III verloopt voorspoedig. Heeft u alsnog belangstelling om mee te 
doen met deze gezamenlijk actie? Vul het belangstellings-registratieformulier in op www.samenenergie-
neutraal.nl/nijeveen. Of neem rechtstreeks contact op met Bespaarpartner Zonne-energie, Roomweg 5 in 
Tuk (0521) 764 012 of mail info@bespaarpartner.nl. 

Postcoderoosregeling van start
Donderdagavond 12 oktober is de bijeenkomst geweest over de Postcoderoosregeling. Het plan van aan-
pak, inclusief de tijdsplanning voor de oprichting van een postcoderooscoöperatie zijn gepresenteerd. In 
de volgende De Molen doen wij een uitgebreid verslag van deze avond. Voor de postcoderegeling geldt 
ook; heeft u alsnog belangstelling? Vul dan het belangstellings-registratieformulier in via www.samenen-
ergieneutraal.nl/nijeveen.  

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

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     @NEN2025

FILM I, DANIEL BLAKE IN DORPSHUIS DE SCHALLE

Op vrijdag 27 oktober wordt de film I, Daniel Blake vertoond in Dorpshuis De Schalle.
De 59-jarige Daniel Blake verdient als timmerman zijn brood. Tot hij een hartaanval krijgt en 
voor het eerst van zijn leven een beroep op de staat moet doen. Hij probeert zich een weg 
te banen door het onpersoonlijke en bureaucratische uitkeringssysteem. Daarbij ontmoet 
hij de alleenstaande moeder Katie en haar twee kinderen. Ze steunen elkaar en vinden 
samen hun waardigheid terug...
Zoals we gewend zijn van Loach neemt hij het op voor de gewone man die stand moet 
houden in het hedendaagse Engeland. Humor, warmte en wanhoop gaan hand in hand en maken van I, 
DANIEL BLAKE een oprechte, emotionele en uiterst innemende film.
Met I, Daniel Blake won Ken Loach zijn tweede Gouden Palm op het Filmfestival van Cannes.

Aanvang: 20.00 uur
Entree: € 3,50

GOEDE START VAN HET BADMINTON COMPETITIE SEIZOEN

Het competitie-seizoen is alweer een paar weken begonnen en onze teams hebben de eerste wedstrijden 
gespeeld. Vooral in het begin van het seizoen is het afwachten welke teams je tegenkomt en hoe je kansen 
van de teams liggen. Voor onze 3 jeugdteams is de start goed, er wordt flink gestreden. Tot nu toe zijn 
er veel winstpartijen, maar we hebben nog niet alle teams ontmoet. Het kan nog alle kanten op, maar 
voorlopig liggen de teams op koers. 
De huidige tussenstanden zijn:
Nijeveen J1 staat op de 2e plaats
(Jarne Oostenbrug, Maaike Agtersmit, Eline Scheffer, Iris Bolding)
Nijeveen J2 staat op de 1e plaats
(Sander Busscher, Tessah Vos, Linda Mutsters, Isa Dambrink, Dionne Wink)
Nijeveen J3 staat op de 3e plaats
(Berend Oostenbrug, Laura Klok, Alinda Kroeze, Xandra Hommes)
Na de herfstvakantie start nog een startersteam, allen veel succes gewenst!
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Nieuwe ontwikkelingen glasvezel in Nijeveen

Rendo is samen met CIF (een organisatie die in grote delen van Nederland breedband 
uitrolt) betrokken bij het initiatief om in de kop van Overijssel glasvezel aan te leggen. Dit 
gebeurt onder de naam ‘Glasvezel buitenaf.’ 
 
Onze werkgroep heeft met ‘Glasvezel buitenaf’ gesproken. Het idee is ontstaan om de 
zogenaamde witte adressen in ‘ons’ buitengebied mee te laten nemen door ‘Glasvezel 
buitenaf’. Bij die witte adressen, waar alleen een koperkabel ligt, is de behoefte aan 
een snelle verbinding het grootst. Dit betekent dat – als ‘Glasvezel buitenaf’ erin slaagt 
voldoende adressen in de kop van Overijssel te interesseren – er al op redelijk korte 
termijn een concreet aanbod kan worden gedaan aan de witte adressen, waarvan we er 
in ons buitengebied ca 143 hebben. In de kop van Overijssel gaat men voor tenminste 
50% deelname aan dit project. Wij denken dat dat voor ons gebied een heel realistische 
doelstelling is. 
 
Dit nieuwe beleid houdt ook in dat we een gefaseerde aanpak krijgen in ons werkgebied: 
eerst ‘wit’, nu deze kans zich voordoet, en in een latere fase de zogenaamde ‘grijze’ 
adressen, waar al breedband aanwezig is via een coax-kabel (Ziggo).

Duidelijkheid ontstane situatie 
‘Glasvezel buitenaf’ heeft afgelopen week al een brief gestuurd aan een deel van 
de witte adressen in ons werkgebied. Daarin wordt u uitgenodigd voor een van de 
informatieavonden in de kop van Overijssel. Het was beter geweest dat u eerst ons bericht 
had gekregen, omdat er nu mogelijk verwarring is ontstaan. Hopelijk geeft dit bericht meer 
duidelijkheid.

Als u vragen of opmerkingen heeft kunt u die richten aan info@glasvezelnijeveen.nl of 
contact opnemen met een van de leden van de werkgroep. 
 
Met een hartelijke groet,  
 
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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Van der Linde Meppel 
Blankenstein 290, 0522-491258

www.vanderlinde-meppel.nl

Brandstofverbruik (EC 2015/45W of EC216/646W) varieert van 3,3-4,8 L /100km (20,8-30,3 km/L); CO₂ 75-109 gr/km.

*  Deze tijdelijke actie loopt van 25 september t/m 31 oktober 2017, uiterste registratiedatum 31 december 2017 • Afgebeeld AYGO x-cite rijklaar vanaf € 14.995,- en Yaris 1.5 Hybride Bi-tone automaat rijklaar vanaf 
€ 23.995,- • Wijzigingen voorbehouden. Importeur: Louwman & Parqui B.V. Meer info: bel gratis 0800-0369 of ga naar www.toyota.nl

Doe nu de check op toyota-meppel.nl!

Profi teer nu van 
maximaal inruilvoordeel

Zin in een nieuwe Toyota? This is the moment… Want Toyota heeft tijdelijk heel veel voordeel op heel veel modellen. Of je nu voor de AYGO, de nieuwe 
Yaris, de Auris, de Toyota C-HR, de Prius of de RAV4 kiest: je krijgt nu een extra hoge inruilprijs voor je huidige auto. Benieuwd naar je persoonlijke 
voordeel? Doe nu de kentekencheck op toyota-meppel.nl of kom bij ons langs! Let’s go!

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

Van Beek 
Schilderwerken

Voor al uw schilderwerk

Ons bedrijf kenmerkt zich door 
haar goede prijs-kwaliteitverhouding

en staat garant voor 
een uitstekende service!

Klaas van Beek 
Scheerweide 35 
7948 NX Nijeveen 

Tel. 06-16511943
Tel. 0522-750545

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

DE MOLEN

ALZHEIMER NEDERLAND ZOEKT COLLECTANTEN VOOR COLLECTEWEEK VAN 6-11 NOVEMBER

Alzheimer Nederland is volledig afhankelijk van particuliere giften. De organisatie zoekt om die reden nog 
dringend naar enthousiaste collectanten in Nijeveen voor de collecteweek van 6 tot en met 11  november 
aanstaande.

Alzheimer Nederland werkt al meer dan dertig jaar aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met 
dementie – waarvan de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende vorm is - en hun omgeving. Door 
hulp en informatie te bieden en op te komen voor hun belangen. Met 48 regionale afdelingen en ruim 230 
Alzheimer Cafés en Alzheimer Trefpunten heeft Alzheimer Nederland een landelijk netwerk van betrokken 
vrijwilligers. Daarnaast financiert Alzheimer Nederland wetenschappelijk onderzoek naar behandeling, 
preventie en genezing van dementie. 

Waarom collecteren?
Dag in dag uit worstelen honderdduizenden mensen in Nederland met de gevolgen van dementie. Als pa-
tiënt of als naaste. Door de vergrijzing neemt dit aantal de komende jaren snel toe. Eén op de vijf mensen 
wordt door de ziekte getroffen. Alzheimer is daarmee hard op weg de grootste en meest kostbare ziekte 
te worden in Nederland. 
Alzheimer is een ontluisterende ziekte, waarbij de patiënt geheugen, identiteit en emoties verliest.  Uitein-
delijk vernietigt de ziekte het meest waardevolle dat een mens bezit: zichzelf. Wat begint met vergeetachtig-
heid leidt uiteindelijk tot totale ontreddering en tot de dood. Alzheimer is niet te stoppen. Nog niet. Meer 
onderzoek naar oorzaken en oplossingen is noodzakelijk om Alzheimer te kunnen overwinnen. Daarvoor 
is veel geld nodig. Met een paar uur tijd kunnen geïnteresseerden zich als collectant inzetten tijdens de 
collecteweek van 6  tot en met 11 november 2017.  Aanmelden kan bij: Jannie Strijker tel. 491301 of Betsy 
Wamsteeker tel. 492048 of via www.alzheimer-nederland.nl/collecte of 033-3032661. 

STICHTING WELZIJN OUDEREN NIJEVEEN

Onze spelletjesdagen vinden plaats in dorpshuis “de Schalle” en dit najaar op donderdag 2 november a.s. om 
10.30 uur. We kunnen wel vaststellen dat deze dagen een succes zijn, de deelname wordt alleen maar groter. 
We bieden de volgende spellen aan: klaverjassen, jokeren, rummicub en bridgen. 
Natuurlijk kunnen we de samenstelling van de spellen uitbreiden. We zitten nog steeds te wachten op een 
groepje dat wil gaan scrabbelen. Lijkt dit wat en zijn er 4 personen die dit willen spelen, aarzel dan niet 
maar geef je op.
Op deze dag zijn alle Nijeveners van 55+ van harte welkom.

De kosten voor deze dag zijn € 15,00, dit is inclusief koffie met koek, borrel voor het eten, een warme 
maaltijd en s‘middags nog een consumptie. 
En natuurlijk hebben we aan het eind van de dag nog enkele kleine prijsjes voor de winnaars.
De bridgers kunnen zich opgeven bij Lammie van Essen, tel. 491628.
Voor verdere inlichtingen en opgave voor deze dag kunt u contact opnemen met 
J. Alberts,  tel: 255214, Henk Hofman, tel. 491886 of Jannie Dorenbos, tel. 491777.

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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In de Nieuwe Meppeler van afgelopen week stond de volgende mededeling 
van de gemeente:

WERKZAAMHEDEN NIJEVEENSEWEG

Tot het eind van het jaar wordt gewerkt aan het inrichten van de Nijeveenseweg. Sinds het openstellen 
van de rotonde in de Nieuwe Nijeveenseweg worden fietsers tijdelijk via Nieuwveense Landen geleid.

De Dorpsvereniging is blij dat dit alsnog is gecommuniceerd, maar betreurt het feit dat het te laat is ge-
beurd, ondanks gemaakte afspraken met de gemeente.
Dat de afsluiting plaatsvindt, is in het belang van de veiligheid van alle gebruikers en de werkers aan de 
weg. Ik hoop dat alle weggebruikers op de tijdelijke omleidingsroute via de Omslag in de Nieuwveense-
landen elkaar ruimte geven in het belang van ieders veiligheid.   

Christo Kok
Voorzitter DVN

ZING MEE MET HET CHR. MANNENKOOR STEENWIJK

Het mannenkoor organiseert op 9 maart 2018 een concert- zangavond. Optredens zijn er van het Chr. Man-
nenkoor, een aantal musici, kinderkoor ‘De Welnootjes’ uit Nijeveen en een soliste.
Dit grote evenement zal plaatsvinden in de Grote of Sint Clemens kerk in Steenwijk.
Voor dit evenement zoeken wij mannen die op project basis mee willen zingen. Een aantal zangers uit 
Nijeveen die bij het Chr. Mannenkoor Steenwijk zingen kunnen volop informatie verstrekken.
Meedoen is geheel vrijblijvend en uiteraard kosteloos en onder leiding van onze landelijk bekende dirigent 
Marco Hoorn van Urk. Er zal twee keer per maand op projectbasis worden geoefend.
Dus… houd je van zingen, kom  dan op dinsdag 7 november naar ‘De Meenthehof’ in Steenwijk aanvang 
19.45 uur om te oefenen en … je kunt de liederen meezingen op het komende concert van het Chr. Man-
nenkoor Steenwijk e.o. op vrijdag 9 maart aanvang 19.30 uur.

Het Noteboompje.nlin verschillende maten
Showrekken
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Oranjevereniging Nijeveen
Jaarlijkse ledenvergadering
Donderdag 9 november 2017
Dorpshuis De Schalle    Aanvang 20.00 uur

Agenda:
  1. Opening door voorzitter Bert Lucas
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Notulen
  4. Jaarverslag 2017
  5. Verslag penningmeester
  6. Verslag kascommissie
  7. Benoeming kascommissie
  8. Bestuurssamenstelling
 Bert Lucas   aftredend en niet herkiesbaar
 Hans Alting herkiesbaar
 Menno van Dijk herkiesbaar
  Het bestuur is voornemens het aantal 

bestuursleden terug te brengen op het oude niveau 
van 11 leden. Afgelopen jaar hebben we met 9 
bestuursleden gewerkt.  

 De volgende nieuwe bestuursleden stellen we voor: 
 Pascal Katoele
 Monique Schiphorst 
 Vacant 
  9. Koningsdag 2018
10. Feestweek 2018
11. Rondvraag
12. Sluiting

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 

BV NIJEVEEN WEER VAN START
 
In september zijn we weer begonnen met een nieuw badmintonseizoen.
Dit jaar zijn er 3 jeugdteams. J1 speelt in de 3e klasse onder 19 jaar. Dit team bestaat uit Maaike Agstersmit, 

Eline Scheffer, Iris Bolding en Jarne Oostenbrug.
J2 speelt 3e klasse onder 17 jaar. De spelers zijn: Sander Busscher, Tessah 
Vos, Linda Mutsters en Isa Dambrink (Meppeler Meppers).
J3 speelt 2e klasse onder 15 jaar. Hierin spelen: Laura Klok, Alinda Kroeze, 
Berend Oostenbrug en Xandra Hommes (Meppeler Meppers).
Dit jaar is er in 2 van de teams een speler opgenomen van de Meppeler 
Meppers, een mooie samenwerking om de spelers die anders geen team 

hadden, toch de mogelijkheid te bieden om 
in de competitie mee te doen.
De eerste wedstrijden in deze regiocompetitie 
Noord zijn inmiddels gespeeld en met goede 
resultaten.
 
Ook heeft BV Nijeveen een seniorenteam in 
de regiocompetitie, en een team in de dor-
pencompetitie. Deze teams zullen we in de 
volgende Molen voorstellen.

J1

J2J3
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WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN
21/22 okt. Dokter Nijstad-Moes
28/29 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!


