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38e jaargang nr. 16, 28 augustus 2018

De volgende Molen verschijnt op 11 september 2018.

Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk 

dinsdag 4 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: 0527 - 24 64 68

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

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

DOBBERPOP ROCKS

Na 3 jaar wachten wordt zaterdag 29 september voor de zevende keer Dobberpop gehouden bij de Nije-
veense plas. De vorige edities trokken meer dan 1.000 bezoekers en dan kun je van een klein feestje al lang 
niet meer spreken. Dobberpop is een ‘begrip’ in Nijeveen. Daar wil je bij zijn!  Drie prachtige bands staan 
deze avond op het grote podium in het water: 

The Band-Its | De Wethouders | Guns n’ Roses by Slash n’ Roses.

Een spectaculaire en gezellige avond met lekkere rockmuziek en special effects. Rock je mee? 

Toegangskaarten 

Voorverkoop € 10,00 inclusief twee munten
• Vrijdag 14 september 19.00 uur – 21.00 uur. Locatie: De Schalle in Nijeveen 

Voorverkoop € 10,00 van 15 september t/m vrijdag 28 september 18.00 uur
• Bij de onderstaande adressen:
 Bakkerij Strijker, Dorpsstraat 13 
 Tankstation Nijeveen, Nijverheidsweg 11-13 
 Snack-Plaza en Brasserie ’t Meuleplein, Dorpstraat 10e 
 Slijterij Kisjes, De Putstoel 2 in Meppel

Kaarten aan de kassa op de avond zelf € 15,00 
Kinderen t/m 12 jaar gratis entree

Dobberpop is een initiatief van de Handelsvereniging Nijeveen en wordt mogelijk gemaakt door: Gemeente 
Meppel, Waarborgfonds Meppel, Burgerweeshuis Meppel en de ondernemende leden van de Handelsver-
eniging Nijeveen. 

Tot Dobberpop! 
Handelsvereniging Nijeveen

Commissie Dobberpop 

Griftestuk 33  |  7948 AH Nijeveen  |  06 - 50 20 40 08 
www.lutebijkerbouw.nl   |  info@lutebijkerbouw.nl

Lute Bijker
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NIEUWS VANUIT DE DORPSVERENIGING

Zomerslaap?
We genieten nog steeds van aangenaam 
zomerweer en toch lopen de vakanties 
alweer op hun eind. Het verenigingsleven 
ontwaakt uit de zomerslaap en dat geldt 
ook voor DVN.
In deze eerste Molen na het zomerreces vragen wij uw aandacht voor actuele dorpse zaken.
 
Belangrijk gemeentelijk nieuws: Het Uitvoeringsprogramma GVVP!
Afkortingen zijn vaak eerder verwarrend dan behulpzaam en daarom dit even toegelicht:
GVVP staat voor Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan. In dit plan is de visie op verkeer en vervoer in de 
gemeente Meppel opgenomen en zijn uitgangspunten geformuleerd.
De uitvoering van dit plan komt aan de orde in de raadscommissie van de gemeente Meppel op 13 september 
2018. U kunt het plan vinden op de site van de gemeente Meppel, via de volgende stappen: 
Bestuur&Organisatie, Gemeenteraad, Vergaderkalender, 13 september 2018, punt 8 Uitvoeringsprogramma 
GVVP. 
Het GVVP is van groot belang voor onze leefbaarheid. Ook Nijeveen komt aan de orde in dit plan met o.a. 
de Dorpsstraat en de ontsluitingsweg voor landbouwverkeer achter het Nieveen en het Weidelint. Voor 
het bestuur van DVN is het (nog) niet helemaal duidelijk wat er precies wordt bedoeld en daarover zijn we 
in gesprek met de politiek.
Wordt dus nog vervolgd!

Herfstrondje Nijeveen op 6 en 7 oktober 2018
Dit jaar organiseert DVN, samen met een 30-tal professionele hobbyisten uit Nijeveen, weer het  Herfstrondje. 
Noteer vast de data, in de volgende Molen komen we met meer informatie.

proef, 
geniet & 
beleef

Meppel

De Putstoel 2

0522 255923 
info@kisjes-slijterijen.nl 
kisjes-slijterijen.nl

BERT 
VISSCHER

Kwekerij en tuincentrum

Kolderveen 21  7948 NG Nijeveen  Tel. 0522-491853

LET OP

ZATERDAG 
1 SEPTEMBER 

zijn wij vanaf 15 uur 

GESLOTEN

www.bertvisschervof.com
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INSCHRIJFDAGEN COMPUTERCURSUSSEN NAJAAR 2018 SENIORWEB MEPPEL EN STEENWIJK

Heb je ook de wens om ooit je memoires te schrijven maar weet je niet hoe je al je gedachten en aanteke-
ningen moet ordenen? Doe het digitaal en met hulp.
Het cursusseizoen van SeniorWeb gaat weer van start in oktober met interessante nieuwe cursussen. Erg 
leuk is de gastdocent “schrijver/journalist”, die tijdens de nieuwe cursus Word gaat vertellen hoe je een 
goed verhaal schrijft en waar je op moet letten als je je memoires of een boek schrijft.
Ook nieuw is Excel niveau 2, boekhouding met Excel, Word en Openbaar Vervoer in Meppel en Microsoft 
Office samengestelde cursus (Word, Excel een Powerpoint) beginnersniveau in Steenwijk. Voor informatie 
over alle cursussen zie de programmaboekjes in de computerwinkels, bibliotheken, dienstencentra, Stichting 
Welzijn en de Rabobanken. 

De cursussen beginnen op maandag 1 oktober 2018 in Meppel. In Steenwijk op vrijdag 28 september. Deel-
nemers kunnen zich aanmelden met het inschrijfformulier in het programmaboekje of van de website, of 
op de inschrijfdagen:
Meppel in het leercentrum Secretarie, ingang Grote Akkerstraat 10 op: 
maandag 10 september van 14.00-16.00 uur,
dinsdag 11 september van 14.00-16.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur
Meppel in de bibliotheek: 
woensdag 12 september en op vrijdag 14 september van 14.00 tot 17.00 uur. 
donderdagochtend 13 september van 11.00 tot 13.00 uur.
Nijeveen in de Schalle: dinsdag 13 september van 13.30 tot 14.30 uur.
Staphorst in de bibliotheek: vrijdag 14 september van 16.00 tot 17.00 uur.
Steenwijk in de bibliotheek: 
maandag 10 september van 10.00-12.00 uur, dinsdag 11 september van 10.00 -12.00 uur, 
woensdag 12 september van 14.00-16.00 uur, vrijdag 14 september van 14.00-16.00 uur

We verwelkomen je graag op één van onze cursussen.
Met potentiële (assistent) docenten maken we ook graag kennis.

ZANGDIENST NIJEVEEN

U bent weer van harte welkom in deze “Roept u maar” zangdienst, die op zondag 
9 september zal worden gehouden in de Gereformeerde kerk aan de Dorpsstraat 
in Nijeveen.
De organist Corné van Doorne is een bekende voor velen, omdat hij zijn jeugd in 
Nijeveen heeft doorgebracht en het kerkorgel menigmaal heeft mogen bespelen. 
Wat veel mensen opvalt is dat Corné vrijwel alles uit het hoofd speelt met vaak 
alleen het liedboek voor hem. Dit zal ook nu wel weer het geval zijn tijdens de 
roept u maar dienst die om 19.00 uur begint. 
De toegang is gratis, aan de uitgang is er een schaalcollecte die bestemd is voor 
de stichting ALS Nederland. 
Graag tot ziens op zondag 9 september!

- 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

Hartelijk dank voor de vele kaarten, 
bezoekjes en andere vormen van 
belangstelling tijdens mijn verblijf in 
het ziekenhuis en Reggersoord.

Vriendelijke groet,
H. H. van Gunst-ten Berge
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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
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Agenda
  8 aug. t/m 1 sept.  Beau-nette gesloten
28 aug. De Molen nr. 16
  4-6 sept. Fiets3daagse - start J. Postweg 5, Darp
  7 sept. Fietstocht NCV - vertrek De Schalle - 9.00 uur
  8 en 9 sept.  Voetbalkamp SVN ’69 Sportpark De Tussenboerslanden voor de jeugdspelers van JO8 t/m JO15
  9 sept. Zangdienst - Geref. kerk, Dorpsstraat - 19.00 uur
11 sept. De Molen nr. 17
14 sept. PUBQUIZ t.b.v. STICHTING ALS - De Schalle - 20.30 uur
20 sept. Vrouwen van Nu Medisch Team UMCG over hulp per helicopter - De Schalle - 20.00 uur
21 sept. Vrouwen van Nu fietstocht vertrek 9.00 uur vanaf De Schalle
22 sept. Bingo Supportersvereniging SVN'69 - 20.00 uur
25 sept. De Molen nr. 18
26 sept. Informatieavond postcoderoosregeling - De Schalle - 20.00 uur
26 sept. Klaverjassen en Jokeren Supportersvereniging SVN'69 - 20.00 uur
28 sept. Film Three billboards outside Ebbing - Dorpshuis De Schalle - 20.00 uur
29 sept. Dobberpop
  6-7 okt. Herfstrondje - 13.00-18.00 uur
  9 okt. De Molen nr. 19
10 okt. Klaverjassen en Jokeren Supportersvereniging SVN'69 - 20.00 uur 
23 okt. De Molen nr. 20
24 okt. Klaverjassen en Jokeren Supportersvereniging SVN'69 - 20.00 uur 
25 okt. Vrouwen van Nu Eendagsbestuur - De schalle - 20.00 uur
26 okt. Film Le fidèle - Dorpshuis De Schalle - 20.00 uur
  3 nov. Bingo Supportersvereniging SVN'69 - 20.00 uur 

Elke dinsdag Koersbal - De Schalle - 13.30 uur
  Klaverjassen en jokeren, georganiseerd door Welzijn Ouderen - biljartzaal De Schalle
Elke woensdag   55+ gymnastiek - Sporthal De Eendracht - 09.00-10.00 uur (van begin september t/m mei)
Elke woensdag 55+ tafeltennissen - Sporthal De Eendracht - 10.00-12.00 uur (m.i.v. 5 sept.)
Elke woensdag  55+gymnastiek voor minder mobiele ouderen - Dorpshuis De Schalle - 10.30-11.15 uur
Elke woensdag   Zingen met Crescendo - De Schalle - 19.30-21.30 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.

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.

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

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

Dorpsstraat 4
Nijeveen

Jan Bouwknegt

www.jaboschilderwerken.nl

DE MOLEN

PUBQUIZ T.B.V. STICHTING ALS

Op vrijdag 14 september aanstaande is er een pubquiz in De Schalle onder enthousiaste en professionele 
leiding van Mister Smart, Nils Aberson. De pubquiz wordt georganiseerd om geld in te zamelen voor stichting 
ALS. Een super leuke en gezellige avond met vrienden en familie, waarmee je tegelijkertijd een steentje 
bijdraagt aan onderzoek naar genezing voor een vreselijke ziekte. 
De avond begint om 20.30 uur, inloop vanaf 20.00 uur. 
Deelname is € 7,50 per persoon, teams bestaan uit minimaal 3 en maximaal 5 personen. De gehele opbrengst 
gaat naar stichting ALS. Opgeven kan via: tinehoekman@kpnmail.nl Bij opgave graag aantal deelnemers 
per team doorgeven. 
Wij zien jullie heel graag  vrijdag 14 september.

Met vriendelijke groet, Familie Hoekman
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LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM 
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECT-
STOFFERING

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

WONINGINRICHTING

PROJECTINRICHTING

URZO
Damesmode

Slaapcomfort

Bedrijfskleding

Regenkleding

Huishoudtextiel
tel. 05220 - 61022

Ike Piest-van der Ree

gecertificeerd HSP begeleider
gecertificeerd Beeld en Brein coach

Praktijk voor HSP-begeleiding & coaching

weidelint 26
7948 cg  nijeveen

t  0522 49 06 63
m  06 101 631 98

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

PRINSES BEATRIX SPIERFONDS ZOEKT COLLECTANTEN
Collecteren tegen spierziekten = 600 spieren + 2 uurtjes tijd
Van 9 tot en met 15 september 2018 is de jaarlijkse collecte van het Prinses Beatrix Spierfonds. In deze 
week zetten vrijwilligers door heel Nederland zich in voor de strijd tegen spierziekten. Het Prinses Beatrix 
Spierfonds krijgt geen overheidssteun en is volledig afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Samen ma-
ken we wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten mogelijk. Het fonds zoekt hiervoor in Nijeveen nog 
collectanten. 
Collecteren tegen spierziekten = 600 spieren + 2 uurtjes tijd
Geïnteresseerde vrijwilligers kunnen zich aanmelden via riettesmit@home.nl of
www.prinsesbeatrixspierfonds.nl/wordcollectant

HISTORISCHE VERENIGING NIJEVEEN OP BRADERIE NIJEVEEN
Zoals gebruikelijk stonden we in de feestweek op 19 juni met een stand op de braderie.
Nieuw dit jaar was dat we onze stand deelden met de vrijwilligers van de bibliotheek, die helaas geen mo-
gelijkheid  hadden gekregen zelf een stand te huren. We hebben jarenlang met elkaar opgetrokken, dus dat
ging prima. Willy Manden had weer een puzzel gemaakt, door van een aantal plaatsnamen uit onze om-
geving namen door elkaar te husselen. Maar liefst 104 personen konden er niet aan voorbijlopen zonder 
te proberen om ze correct op te schrijven. Van deze 104 deelnemers hadden er 5 een of meer antwoorden 
fout, dus 99 personen hadden alles goed! 
Omdat er zoveel goede inzendingen waren, moest door loting de winnaars worden vastgesteld.
Na de trekking bleken dit de winnaars te zijn:
• 1e prijs: Anja Oldewening, Kolderveen 43, tel 06-29154943
• 2e prijs: R. Brinkman, Merelstraat 4, tel. 491454
• 3e prijs: A. Beugeling, Nieuweweg 25, 06-83981090
Deze mensen hebben inmiddels hun prijzen ontvangen.
Door alle belangstelling voor onze stand en onze activiteiten hebben we ook dit jaar weer een viertal 
nieuwe leden mogen inschrijven.
Het was warm, het was druk, en we hadden veel leuke ontmoetingen. We zien met tevredenheid terug op 
de braderie van 2018.

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
Noteboomstraat 68   Meppel 
T 0522 255449   drukkerij@kleen.nl

w
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lAlles voor uw club!

Reclameborden
Textieldruk
Clubbladen

Lotenbloks
Websitebouw
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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

STICHTING WELZIJN OUDEREN NIJEVEEN
Het is bijna weer september, dat betekent dat de activiteiten van de Stichting Welzijn voor Ouderen weer 
van start gaan. 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. J. Timmerman, tel. 492136
GYMNASTIEK: Dag: iedere woensdagmorgen. Tijd: 10.30 uur tot 11.15 uur. Waar: de Schalle
Inlichtingen: dhr. J. Winters, tel. 491862
ZANG: Dag: iedere vrijdagmiddag. Tijd: 14.00 uur tot 16.00 uur. Waar: gebouw Hervormde gemeente 
Nijeveen. Inlichtingen: mw. R.Bult, tel. 491705
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
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
BRIDGE: Iedere dinsdagmorgen om 09.30 uur in de Schalle, het is ook mogelijk 1x per 2 weken deel te 
nemen. Inlichtingen: mw. L. van Essen tel. 491628 of 06-20433916.

FIETSTOCHT NCV VRIJDAG 7 SEPTEMBER!!!
Beste NCV-leden,
Op vrijdag 7 september a.s. vertrekken we om 9.00 uur vanaf ‘De Schalle’ voor onze jaarlijkse fietstocht. 
We hebben een nieuwe route uitgezet, afspraken gemaakt voor de invulling van de dag, nu nog een ge-
zellige groep dames om mee te fietsen. We hopen tegen 17.00 uur weer terug te zijn in Nijeveen: je hoort  
’s morgens bij het vertrek wat de kosten zijn, dan mag je meteen betalen. Het bedrag is inclusief koffie/
thee, entree en een maaltijd tussen de middag. Neem gerust je vriendin of buurvrouw mee, hoe meer 
zielen hoe meer vreugd! Wel graag even - vóór vrijdag 31 augustus - opgeven bij Albertje (491108 of in de 
winkel), Jantie of Rita (491817).

Hartelijke groet van de reiscommissie van de NCV
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MEPPEL
Blankenstein 290 | 0522-243640

onderdeel van Van der Linde Meppel

De autoruitspecialisten van GlasGarage 
Meppel staan altijd voor u klaar om u te 
helpen bij autoruitschade. 
Van ster-reparatie tot de vervanging van 
autoruiten. We repareren als het kan en 
vervangen als het moet.

Ook regelen we voor u de complete 
 afhandeling met de verzekerings-
maatschappij, indien de schade is 
verzekerd. Is de auto niet verzekerd tegen 
autoruitschade, dan kunt u rekenen op 
een zeer scherpe prijs.

info@andrehopman.nl
+316 54 32 64 05

Energieweg 3, Nijeveen
www.andrehopman.nl

Wie aanpakt,
zal genieten!

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

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
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Schoonheidsinstituut       IPL ontharing 
Acne behandelingen  Elektrisch ontharen 
Massages       Huidverbetering 
Zonnestudio      Bijouterie 

Jeannette Bouwknegt 
Dorpsstraat 16, Nijeveen  

0522 – 49 23 15 ~  06 – 2315 7871 
www.beau-nette.nl ~ info@beau-nette.nl

Schoonheidsinstituut       IPL ontharing 
Acne behandelingen  Elektrisch ontharen 
Massages       Huidverbetering 
Zonnestudio      Bijouterie 

Jeannette Bouwknegt 
Dorpsstraat 16, Nijeveen  

0522 – 49 23 15 ~  06 – 2315 7871 
www.beau-nette.nl ~ info@beau-nette.nl

NIEUWS VAN EC DUURZAAM NIJEVEEN 

Informatieavond Postcoderoosregeling 
26 september 20.00 uur – ‘De Schalle’
Woensdagavond 26 september staat een uitgebreide informatiebij-
eenkomst gepland over de postcoderoos die er dit najaar gaat komen 
op ‘De Schalle’. De plannen en het verdere proces worden deze avond 
gepresenteerd en we verwachten ook meer duidelijkheid te kunnen 
geven over de veranderende regelgeving.

Deelnemers aan de zogenaamde postcoderoos worden door het kopen van 
eigendomscertificaten eigenaar van de nieuwe zonnepanelen op ‘De Schalle’. 
Iedereen die aangegeven heeft belangstelling te hebben, roepen we op om 
vooral te komen. Ook wanneer u nog niet uw interesse heeft doorgegeven of 
meer informatie wilt, bent u van harte welkom!
Speciale gast is wethouder Jaap van der Haar; hij vertelt meer over de plannen 
die de gemeente Meppel heeft op het gebied van de Energietransitie. 

Warmtescan Actie 2018
Waar lekt uw huis energie? In de winter is, door middel van een warmtebeeldcamera, goed te zien waar 
uw woning energie lekt. Daarom organiseert Duurzaam Nijeveen vanaf komend najaar een Warmtescan 
Actie. U kunt heel voordelig uw woning laten doorlichten en wellicht veel besparen op uw energierekening. 
Er is inmiddels een actieteam opgestart met enthousiaste vrijwilligers uit Nijeveen. Zij zijn op dit moment 
druk bezig met de voorbereidingen. 

Actiepakket voor € 50,-
• Quick Scan • Kleine handelingen (t.w.v. e 25,-) • A4 rapport • Lidmaatschap EC Duurzaam Nijeveen

Wilt u gebruikmaken van het actieaanbod? 
Vul dan op www.duurzaamnijeveen.nl/waar-lekt-jouw-huis-energie.nl uw gegevens in of vul het belangstel-
lingsformulier in dat bij de COOP ligt. 
Eén van de vrijwilligers van het actieteam maakt in het najaar/winter een afspraak met u om met de warmte-
camera de lekken vast te leggen. U krijgt hiervan een rapport en kleine lekkages worden in overleg verholpen. 
Toont het beeld grotere gebreken dan is een vervolgactie mogelijk. Op dit moment worden hierover nog 
gesprekken gevoerd met een aantal professionele partijen. Let op! Er is slechts ruimte voor 50 woningen.

Inventarisatie aantal zonnepanelen in Nijeveen
De werkgroep is aan het inventariseren hoeveel zonnepanelen in totaal op de Nijeveense daken of op de 
grond liggen. Heeft u zonnepanelen? Geef het aantal en de kWh per jaar aan ons door via www.duur-
zaamnijeveen.nl/opgave-zonnepanelen of stuur een mail naar info@duurzaamnijeveen.nl. Wij houden 
alleen deze aantallen per adres bij. Uw persoonlijke gegevens worden niet geregistreerd. Hartelijk dank 
voor de medewerking! 

Met een energieke groet, Duurzaam Nijeveen 
Harry van Dijk, Hylco de Boer, Wim de Kleuver, Klaas Brand, Klaas Jan Bakker, Arnold Mulder, Harmien 
Nijkamp, Jan van Gijssel, Tako de Vries, Roel Winters, Piet de Graaf en Tineke Knorren
 
Kijk voor meer informatie, het lidmaatschap en contactgegevens op www.duurzaamnijeveen.nl

E N E R G I E  CO Ö P E R AT I E
Duurzaam Nijeveen

Marktstraat 4
7941 KR  Meppel

Tel. 0522 23 01 73
www.birukai.nl

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

Veel Nijeveners doen mee om Nijeveen 
in 2025 energieneutraal te krijgen. 
De energiecoöperatie Duurzaam Nijeveen 
informeert u via www.duurzaamnijeveen.nl

Wij adviseren dagelijks als het gaat 
om de investeringen in combinatie 
met de hypotheek. Er zijn extra 
financieringsmogelijkheden voor 
energiebesparende maatregelen. 

Zonnepanelen plaatsen?
Dat beperkt zich niet tot zonnepanelen, 
maar ook warmtepompen en isolerende 
voorzieningen horen daar bij.

De hypotheekrente is nog steeds erg laag.
Tijd om te kijken of u aan kunt haken 
bij deze mooie doelstelling "Nijeveen 
Energieneutraal".
Bel of mail ons voor een vrijblijvend 
advies.

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

Inloopcafé 

Zaterdag 2 januari van 10.30-12.00 uur 
Stads Café Oasis Kerkplein 

U bent van harte welkom!  
Vertel ons wat er leeft bij u en bij u in de buurt. 

Alle tekst centreren 
Lettertype: Verdana 
Laatste 2 regels cursief 

Plaatsen in week 
5 
9 
13 
17 
21 
27 

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

Afspraak is bovenstaande advertentie 1 x per maand plaatsen in De Molen in de 
afgesproken week, volgens kolom 2. Omdat nog niet is bepaald wanneer De Molen 
uitkomt na juli zijn de data voor plaatsing na juli nog niet ingevuld. Maar dat wordt altijd 
de laatste verschijningsdatum voor de datum van het Inloopcafé in kolom 1. Met Michel 
afgesproken dat ik een email krijg als verschijningsdata vanaf juli bekend zijn. Ik kom 
daarna weer even bij jullie langs om de overige data vast te leggen. 

De bedoeling is elke keer bij plaatsing de datum in de advertentie achter ”Zaterdag ……..” 
aan te passen volgens kolom 1. 

De afspraak is plaatsing 1 x per maand van februari t/m december 2013. Groot 1/8 
pagina, 85 x 60 mm, zwart, hele jaar wisselend, prijs per advertentie in 2012 € 13,55 
excl. btw. Het is bekend dat er in 2013 een kleine prijsverhoging wordt doorgevoerd. 

Nadat alle verschijningsdata zijn afgesproken kan de rekening voor het hele jaar naar Jan 
Jonker, Biezenveld 50, 7943MC Meppel. Email: jonkerjan@lijbrandt.nl 

Contact: Dinie Veld-Fonk, Stationsweg 49, 7941HC Meppel. Tel.: 06-53175002. 
Email: fractiepvdameppel@gmail.com

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

Inloopcafé 

Zaterdag 2 januari van 10.30-12.00 uur 
Stads Café Oasis Kerkplein 

U bent van harte welkom!  
Vertel ons wat er leeft bij u en bij u in de buurt. 

Alle tekst centreren 
Lettertype: Verdana 
Laatste 2 regels cursief 

Plaatsen in week 
5 
9 
13 
17 
21 
27 

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

Afspraak is bovenstaande advertentie 1 x per maand plaatsen in De Molen in de 
afgesproken week, volgens kolom 2. Omdat nog niet is bepaald wanneer De Molen 
uitkomt na juli zijn de data voor plaatsing na juli nog niet ingevuld. Maar dat wordt altijd 
de laatste verschijningsdatum voor de datum van het Inloopcafé in kolom 1. Met Michel 
afgesproken dat ik een email krijg als verschijningsdata vanaf juli bekend zijn. Ik kom 
daarna weer even bij jullie langs om de overige data vast te leggen. 

De bedoeling is elke keer bij plaatsing de datum in de advertentie achter ”Zaterdag ……..” 
aan te passen volgens kolom 1. 

De afspraak is plaatsing 1 x per maand van februari t/m december 2013. Groot 1/8 
pagina, 85 x 60 mm, zwart, hele jaar wisselend, prijs per advertentie in 2012 € 13,55 
excl. btw. Het is bekend dat er in 2013 een kleine prijsverhoging wordt doorgevoerd. 

Nadat alle verschijningsdata zijn afgesproken kan de rekening voor het hele jaar naar Jan 
Jonker, Biezenveld 50, 7943MC Meppel. Email: jonkerjan@lijbrandt.nl 

Contact: Dinie Veld-Fonk, Stationsweg 49, 7941HC Meppel. Tel.: 06-53175002. 
Email: fractiepvdameppel@gmail.com

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

Inloopcafé 

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

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

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

Data Inloopcafé: 

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

VROUWEN VAN NU AFD. NIJEVEEN

Dames,
Na een welverdiende vakantie neemt het verenigingsleven weer zijn aanvang.
Ook wij zijn weer druk bezig om een mooie fietsroute uit te zetten van ongeveer 50 kilometer.
Hebben jullie zin om een dag gezellig met ons mee te fietsen?
Wanneer: vrijdag 21 september
Vertrek : 9.00 uur vanaf “De Schalle“
Kosten : € 22,50 p.p.
Opgave mogelijk tot 18 september bij Truus tel. 491714, Ammy tel. 491357 of bij één van de andere dames 
van de commissie.
       De reiscommissie

GEZOCHT  

hulp in de huishouding  
flexibele werktijden

Reacties gaarne op 
onderstaand e-mailadres 

dekkerb@telfort.nl
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WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN
1/2 sept. Dokter Westerbeek
8/9 sept. Dokter Lucas-Bouwman

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 4, 7941 KR Meppel, tel. 0522 23 01 73. Behandeling volgens afspraak.

KLEINE NODENDIENST, 06 48 06 52 16. GEBRUIK DUOFIETS: 06 21 49 79 02

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

BALANS NATUURGENEESKUNDE, Ada Beenen, 0521 857003

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 en donderdag 
van 15.00 tot 18.00 uur; op deze uren tel. 06 47 57 64 67. Zie ook www.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!


