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38e jaargang nr. 19, 9 oktober 2018

De volgende Molen verschijnt op 23 oktober 2018.

Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk 

dinsdag 16 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: 0527 - 24 64 68

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

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

‘DORPSFILM NIJEVEEN’ 
Wegens succes geprolongeerd

Wat hebben afgelopen voorjaar veel mensen genoten van de Dorpsfilm ‘Vandaag is morgen verleden tijd’. 
De reacties waren overweldigend. Geweldig! Toch is niet iedereen in de gelegenheid geweest om kaarten 
te bemachtigen of zijn er mensen die de film graag nog een keertje willen zien. Dat kan! 
Zaterdag 17 november wordt de ‘Dorpsfilm Nijeveen’ nog twee keer vertoond. Om 15.00 en 20.00 uur kunt 
u de voorstelling bijwonen. Toegangskaarten kosten € 7,50 per kaart en zijn in de voorverkoop verkrijgbaar 
op vrijdag 12 oktober van 19.00 – 21.00 uur in De Schalle. Noteer dit alvast in uw agenda.  
Nijeveen in het jaar 2016 is in deze film prachtig in beeld gebracht. De ruim anderhalf uur durende film 
toont Nijeveen en de Nijeveners op z’n best. Alledaagse zaken, bijzondere gebeurtenissen, alles wat ons 
dorp zo uniek maakt. Wij nodigen u van harte uit! 

Met een hartelijke groet, Historische Vereniging Nijeveen 
Werkgroep: Dorpsfilm Nijeveen 

Kijk voor meer informatie op www.historischeverenigingnijeveen.nl en volg onze Facebookpagina Histo-
rische Vereniging Nijeveen.

STATIEGELDAKTIE COOP
gedurende het 4e kwartaal 2018

De EHBO- vereniging, afdeling Nijeveen bestaat sinds 1976.
Samen met u hopen we een mooi bedrag bij elkaar te sparen voor de aanschaf van 
nieuwe tassen of rugzakken voor de evenementenhulpverlening.

U doneert, de COOP verdubbelt!

Alvast bedankt voor uw gift.

Griftestuk 33  |  7948 AH Nijeveen  |  06 - 50 20 40 08 
www.lutebijkerbouw.nl   |  info@lutebijkerbouw.nl
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Uw notaris in de regio. Waarvan akte...!

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

GOED, INTEGER EN VOORDELIG  

GEREGELD BIJ:

altijd scherp!

HUWELIJKSE VOORWAARDEN |  SAMENLEEFCONTRACT?

STOTIJN 
notariaat & mediation

COLLECTE VOOR HET DIABETES FONDS

Dit jaar wordt in Nijeveen van 29 oktober tot en met 3 november de collecte gehouden voor het Diabetes 
Fonds. 46 collectanten komen aan de deur voor het goede doel. Diabetes, oftewel suikerziekte is een sluip-
moordenaar; het heeft verwoestende gevolgen zoals een hartaanval, dementie, blindheid en nierschade. 
In Nederland overlijden jaarlijks evenveel mensen aan diabetes als aan borstkanker, namelijk ruim 3.000. 
Het is heel belangrijk dat er iets aan diabetes wordt gedaan. Iedereen kent wel iemand met diabetes. Het 
is een rotziekte met ernstige gevolgen. Daarom is onderzoek zo belangrijk, zodat minder mensen diabetes 
krijgen en het te voorkomen en te genezen is.
Het Diabetes Fonds zet alles op alles om diabetes en de verwoestende gevolgen ervan te voorkomen. Dat 
doet het fonds door fundamenteel onderzoek te betalen. Maar van alle aanvragen van onderzoekers kan 
er maar een kwart gehonoreerd worden. Het Diabetes Fonds krijgt geen geld van de overheid, dus is af-
hankelijk van donaties en de collecte.
Help het Diabetes Fonds in de strijd tegen diabetes en geef deze week aan de collectant. Mensen kunnen 
ook op een andere manier helpen; door vrijwilliger of donateur te worden. Of om een actie te organiseren 
met bijvoorbeeld de sportvereniging of muziekclub. Voor meer informatie: www.diabetesfonds.nl

TWEE EMMERTJES WATER HALEN……

Gemengde zangvereniging Crescendo heeft een kinderliedjes verjaardagskalender laten maken met te-
keningen van ons koorlid Hanneke van den Heuvel en daar zijn we erg trots op. Deze kalender wordt u 
aangeboden voor het bedrag van € 7,50.
Nu de feestdagen weer voor de deur staan en u wellicht na gaat denken over een mooi geschenk is dit wellicht 
een goede keuze. Ook is het een mooi geschenkje i.p.v. een bos bloemen voor verjaardagen of geboortes 
bijv. Op de kalender staat onze naam niet, het kan als neutraal geschenk worden gegeven. De kalender 
is gemaakt van 250 grams mat FSC papier. Daarnaast kunt u ze kopen bij Hennie Prakken, Raadhuislaan 6 
(491923) of Marius Benak, Het Nieveen 72 (492001). Belt u hen even voor u langs komt? Alvast bedankt!
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E N E R G I E  CO Ö P E R AT I E
Duurzaam Nijeveen

NIEUWS VAN EC DUURZAAM NIJEVEEN 

Verslag informatiebijeenkomst 26 september
Meer dan 40 belangstellenden waren aanwezig in De Schalle om zich 
door het bestuur van de Energie Coöperatie Duurzaam Nijeveen (ECDN) 
te laten informeren over de stand van zaken en de plannen voor de 
komende tijd. 

Voorzitter Harry van Dijk herhaalde nog eens het doel van ECDN: 
Nijeveen in 2025 energieneutraal. In de notitie ‘Blik in de Toekomst’, 
die ook op de website www.duurzaamnijeveen.nl staat, wordt dit verder uitgewerkt. We gaan voor een 
integrale aanpak: besparen én opwekken van energie, waarbij het gaat om zonne-energie, windenergie en 
vergisting. ‘Blik in de Toekomst’ is de basis voor alle projecten van ECDN.
De projecten waaraan nu wordt gewerkt zijn de postcoderoos, de actie warmtescans en de pilot (hybride) 
warmtepompen. Op korte termijn gaan we aan de slag met een pilot kleine of agrarische windmolens. We 
denken na over groot volume oplossingen; we richten een proces in om samen met de inwoners van Nijeveen 
keuzes voor te bereiden op dit gebied en we zijn in gesprek met Actium over een vernieuwende aanpak om 
ook de huurwoningen in Nijeveen te verduurzamen. 

Postcoderoos 
Minister Wiebes heeft onlangs een herziening van het stimuleringsbeleid voor postcoderoosprojecten 
aangekondigd. Zolang er geen duidelijkheid is over de nieuwe regelgeving van het Rijk vinden we het niet 
verantwoord door te gaan. Zodra die duidelijkheid er is en perspectief biedt op een redelijk rendement, 
pakken we het plan van aanpak weer op en gaan we het dak van de Schalle als eerste postcoderoos in Nije-
veen realiseren. 

Warmtescan Actie 2018 
Doel van de warmtescan is om de bewoner een goed inzicht te geven in de warmtelekken van zijn/haar wo-
ning en in de mogelijkheden om deze lekken aan te pakken. Een vrijwilliger van het project komt op afspraak 
langs om foto’s te maken met een warmtebeeldcamera. Op basis van de foto’s wordt een advies opgemaakt. 
Foto’s en adviesrapport gaan naar de bewoner, die ermee aan de slag kan. Voor een goed resultaat moet het 
verschil tussen binnen- en buitentemperatuur tenminste 15 graden zijn. Vandaar dat we niet eerder dan in 
november kunnen starten. De kosten voor deelname aan dit project bedragen € 50. Leden van ECDN krijgen  
€ 10 korting. De eerste 25 aanmeldingen zijn binnen. We gaan in eerste instantie voor 50 deelnemers. Op-
geven kan via de site van Duurzaam Nijeveen, ga naar de button ‘Waar lekt jouw huis energie?’. 

Warmtepompen
Voor het pilotproject (hybride) warmtepompen sluiten we aan bij een initiatief van de provincie Drenthe. Een 
werkgroep van ECDN is hiermee aan de slag. Ook de plaatselijke installateurs zijn betrokken. De werkgroep 
zou nog wel wat deskundigheid kunnen gebruiken.

Plannen gemeente Meppel
Wethouder Jaap van der Haar, die duurzaamheid in zijn portefeuille heeft, informeerde over de plannen 
van de gemeente Meppel om de doelstellingen voor CO2-reductie te halen. De presentatie van de gemeente 
komt www.duurzaamnijeveen.nl. Het gesprek met de wethouder ging onder meer over de vraag wat de 
gemeente op korte termijn concreet gaat doen aan verduurzaming. Een van de praktische dingen is dat hij 
in Meppel een wijkaanpak voorstaat naar het voorbeeld van ECDN. Hij wil gebruik maken van de kennis 
die is opgedaan binnen de Nijeveense coöperatie. Daarover gaan gemeente en ECDN in gesprek. Een mooie 
kans om vanuit Nijeveen bij te dragen aan de energietransitie in Meppel.

Deelnemer Rabobank Coöperatieweken
Goed nieuws afgelopen week. Duurzaam Nijeveen doet mee met de Rabobank Coöperatieweken. Vanaf 1 
november kunnen leden van de Rabobank stemmen op een lokaal initiatief. Wij hebben hiervoor de Warm-
tescan Actie aangemeld! Uw stem op dit project betekent een stapje dichterbij het aanschaffen van een 
warmtebeeldcamera voor Nijeveen en om de vrijwilligers die de woningen komen doormeten op te leiden. 
Mooi initiatief toch?! Daar profiteert iedereen van.

Bent u al lid van Duurzaam Nijeveen? 
Met het lidmaatschap toont u uw betrokkenheid bij de coöperatie en steunt u de initiatieven die worden 
opgepakt door de werkgroep en het bestuur. Bovendien wordt u regelmatig geïnformeerd over de activi-
teiten en kunt u meepraten tijdens de ledenvergadering. Het lidmaatschap kost jaarlijks € 10,00. Meld u aan 
via www.duurzaamnijeveen.nl 

Met een energieke groet, 
Duurzaam Nijeveen 
Harry van Dijk, Hylco de Boer, Wim de Kleuver, Klaas Brand, Klaas Jan Bakker, Arnold Mulder, Harmien Nij-
kamp, Jan van Gijssel, Tako de Vries, Roel Winters, Piet de Graaf en Tineke Knorren
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OPBRENGST COLLECTE KWF

Van 3 tot en met 8 september is er gecollecteerd in Nijeveen voor de KWF, de opbrengst heeft het mooie 
bedrag van € 1963,- opgeleverd. Dit is € 164,- meer dan vorig jaar. Hiervoor willen wij de collectanten en 
gevers hartelijk bedanken!!! Kanker is nog steeds doodsoorzaak 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, Hannie Hoogteyling en Henk en Henny Prins

ZONDAGMIDDAGBORREL! 

Op zondagmiddag 4 november a.s. organiseert Popkoor Afslag Nijeveen een  ZoMiBo  in De Schalle. Popkoor 
Afslag Nijeveen ontmoet deze middag de coverband Peat. Peat en het popkoor zullen afwisselend voor u 
optreden. Ook hebben zij samen enkele nummers ingestudeerd. 
ZoMiBo: een gezellig ongedwongen samenzijn onder het genot van een ZOndagMIddagBOrrel. Aanvang 
15.30 uur.   

NIJEVEEN… BEDANKT!!!

Wat een geweldig mooi resultaat: de collecte 2018 voor HANDICAP NL heeft in de week van 24 t/m 29 
september het bedrag van € 1279,- 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 
HANDICAP NL heel veel dank.

                                                        L. Dijkstra, coördinator voor Handicap NL

Schoonheidsinstituut                                   IPL ontharing 
Acne behandelingen               Elektrisch ontharen 
Sportmassage                 Energetische massage 
Huidverbetering    Make-up 
Zonnestudio                   Bijouterie 
 
 
 
 

ZULLEN WE DIE IRRITANTE 
HAREN EENS DEFINITIEF 

VERWIJDEREN? 
 

...IN HET GEZICHT OF OP JE LIJF... 
 
- geschikt voor alle haren: donker en grijs 
- OF elektrisch ontharen  
- OF flitsen met IPL 

 
 
 
 
 
 
 

Bij definitieve ontharing in het gezicht is 
vergoeding mogelijk via de zorgverzekeraar. 

 
Dorpsstraat 16, Nijeveen  

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

proef, 
geniet & 
beleef

Meppel

De Putstoel 2

0522 255923 
info@kisjes-slijterijen.nl 
kisjes-slijterijen.nl
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ILKA TER STEEG STOPT MET GYMLESSEN IN NIJEVEEN

Ilka heeft 10 jaar les gegeven aan 55+-ers in Sporthal de Eendracht te Nijeveen. De lessen worden door 
de Stichting Sport Drenthe georganiseerd. Door het aanvaarden van een nieuwe functie in de zorg heeft 
Ilka moeten besluiten deze lessen te beëindigen. Tevens gaf zij les in de Schalle voor de Stichting Welzijn 
Ouderen Nijeveen aan ouderen die willen blijven bewegen.
Op de laatste lesdag werd Ilka door de 29 deelnemers in de sporthal in het zonnetje gezet. Geroemd werden 
haar goede humeur, de gevarieerde oefenstof, haar belangstelling voor het wel en wee van de deelnemers 
en haar persoonlijke inzet bij alle lessen.
Als dank voor al het goede kreeg zij een Nijeveens broodmandje en bloemen aangeboden. 

Ook voor volledige voetverzorging bij u thuis!

Tel. 06 543 720 73

Medisch pedicure

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

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

Gesprek over bomen fietspad Danninge Erve Noord 

In juli heeft de gemeente een petitie ontvangen van de bewoners in de omgeving van 
het fietspad in Danninge Erve Noord. 
De bewoners vragen aandacht voor problemen rond de bomen langs het fietspad. 
Daarnaast zijn er individuele klachten over de bomen ontvangen. 

Naar aanleiding van de petitie en de klachten doet de gemeente een voorstel om de 
overlast terug te dringen of weg te nemen. 

Woensdag 24 oktober om 19.30 uur organiseert de gemeente in Dorpshuis De Schalle 
een bijeenkomst om dit voorstel met omwonenden en belangstellenden te bespreken.  

U bent van harte welkom om de bijeenkomst bij te wonen. Aan omwonenden van het 
fietspad is een uitnodiging gestuurd. 
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Agenda
  9 okt. De Molen nr. 19
10 okt. Klaverjassen en Jokeren Supportersvereniging SVN'69 - 20.00 uur 
11 okt. Lezing oude landkaarten - Kunst- en Cultuursalon Articum - Woldstraat 52, Meppel - 19.30-21.30 uur
12 okt. Voorverkoop Dorpsfilm Nijeveen - De Schalle - 19.00-21.00 uur
13 okt. Jubileumuitvoering Kunst naar Kracht m.m.v. Crescendo - kerkje IJhorst - 20.00 uur
13 okt. Band en Nazingavond - De Schalle - zaal open 20.30 uur
17 okt. NCV; Huisartsen Moes en Nijstad-Moes - De Schalle - 19.45 uur    
18 okt. Kerkcafé; Onze aarde raakt uitgeput - Ontmoetingsruimte Geref. Kerk Nijeveen - 20.00 uur
21 okt. E-meeting kerken Nijeveen/Kolderveen/Dinxterveen - gebouw Geref. Kerk - 10.00 uur
23 okt. De Molen nr. 20
24 okt. Bingomiddag Stichting Welzijn Ouderen - De Schalle - 13.30 uur
24 okt. Bijeenkomst ‘Bomen fietspad Danninge Erve Noord’; org. Gemeente Meppel - De Schalle - 19.30 uur
24 okt. Klaverjassen en Jokeren Supportersvereniging SVN'69 - 20.00 uur 
24 okt.  Najaarsbijeenkomst Historische Vereniging Nijeveen - De Schalle - 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
  1 nov. Spelletjesdag Stichting Welzijn Ouderen - De Schalle - 10.30 uur
  1 nov.   First Date, startavond Vrouwencafé Nijeveen - Restaurant De Nije - 20.00 uur
  3 nov. Bingo Supportersvereniging SVN'69 - 20.00 uur
  4 nov. Zondagmiddagborrel; org. Popkoor Afslag Nijeveen - De Schalle - 15.30 uur 
  6 nov. De Molen nr. 21
  7 nov. Klaverjassen en Jokeren Supportersvereniging SVN'69 - 20.00 uur 
17 nov. Dorpsfilm Nijeveen - De Schalle - 15.00 en 20.00 uur
20 nov. De Molen nr. 22

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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CURSUS ‘MEER SPONSORS IN KORTERE TIJD’ NAAR DE GEMEENTE MEPPEL

Op dinsdagavond 20 november 2018 wordt er door sportteam Meppel Actief de cursus Meer sponsors in 
kortere tijd gestart. De cursus wordt gegeven door Anne Prins, verenigingsadviseur van SportDrenthe.
De tegenvallende economie van de laatste jaren en de toenemende vraag aan sponsoring bij bedrijven zorgt 
dat sponsoren werven steeds moeilijker is. Goodwill en binding met de club is vaak niet meer genoeg om 
geld binnen te halen. Er is een oplossing. SportDrenthe heeft de succesmethode om meer sponsoren aan 
de club te binden; een cursus Meer Sponsoren in Kortere Tijd (MSKT).
In vier workshopavonden worden verenigingen gecoacht naar manieren om nieuwe sponsoren te werven 
en voor langere tijd te verbinden aan de vereniging, succes verzekerd.
Pluspunten van de cursus Meer Sponsoren in Kortere Tijd:
• Zelf gestelde targets worden altijd ruim gehaald
• Gestructureerde aanpak
• Praktijkgerichte aanpak met praktische haalbaarheid
• Verenigingsvriendelijk
• Geschikt voor alle sportverenigingen
• Procesmatige, oplossingsgerichte begeleiding gedurende de cursus
• Internetapplicatie biedt verenigingen de mogelijkheid tot goede verwerking
Gegarandeerd succes en nieuwe sponsoren.
Aanmelden
Deelname aan de cursus is kosteloos, gratis. Graag ontvangen wij i.v.m. de organisatie voor vrijdag 9 no-
vember 2018 uw aanmelding. U kunt zich aanmelden door een e-mail (naam vereniging, namen deelnemers 
(wenselijk 2 twee personen en maximaal 4), mailadres contactpersoon) te sturen naar liane.bsc.meppel@
sportdrenthe.nl.
Tijdens de cursus is er ‘slechts’ ruimte voor 10 verenigingen, dus wees er snel bij. VOL = VOL.

UITSLAGEN BILJART- EN KAARTCLUB NIJEVEEN

Uitslag 24 september speldag Biljarten
1. A. van Gijssel 152,6%; 2. H. v.d. Weide 152,3%; 3. E. Baas 143,4%; 4. M. Kruidhof 126,6%

Uitslagen klaverjassen en jokeren 27 september Speldag
Klaverjassen
1. Jenny van Elven 5582 pnt; 2. Abel Koopman 5465 pnt; 3. Harmke Kicken 5177 pnt; 4. Koert Hoorn 5077 pnt.
Jokeren
1. Lammy  Mol 261 pnt; 2. Hennie Smeenge 355 pnt; 3. Trijn Brugging 386 pnt; 4. Hennie Doornbos 488 pnt.

LEZING OUDE LANDKAARTEN

Op donderdag 11 oktober van 19.30 tot 21.30 uur  wordt er 
door Mark van der Staay een lezing over oude landkaarten in de 
Kunst- en Cultuursalon aan de (brede) Woldstaat 52 verzorgd. 
Hij toont daarbij een deel van zijn bijzondere verzameling ori-
ginele landkaarten en prenten. Mark van der Staay is beeldend 
kunstenaar en in Meppel, onder andere, bekend door het kun-
stenaarscollectief Take 5 waar hij deel van uitmaakt.
Antieke landkaarten kan men, naast geografische duidingen, be-
schouwen als ware kunstwerken. Van der Staay's collectie omvat 
onder meer; een landkaart van Abraham Ortelius uit 1570. Dit is 
een exclusief verzamelobject met historische waarde dat ook als 
zodanig behandeld dient te worden. Een originele 400 jaar oude 
landkaart van de Zeventien Provinciën door Gerard Mercator en uitgegeven in Amsterdam door Jodocus 
Hondius. Deze kaart toont de eerste contouren van een belangrijk en eigenwijs land in ontwikkeling. De 
stadsplattegronden van Blaeu uit 1649 spreken nog steeds tot onze verbeelding en blijven gewilde prenten. 
Op uitnodiging van de Kunst- en Cultuursalon ‘Articum’ zal hij op voornoemde datum een selectie uit zijn 
collectie tonen en voorzien van historische informatie. Het is raadzaam een loep mee te nemen. Van tevoren 
opgeven bij de Kunst- en Cultuursalon, Woldstraat 52, mail: salon@articum.info of telefoon 0522 270522.   
De avond is gratis toegankelijk.
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EEN KOPJE KOFFIE IN RUIL VOOR EEN GOED GESPREK….
 
Zondag 21 oktober is er weer een E-meeting georganiseerd door de kerken in Nijeveen en Kolderveen/
Dinxterveen! 
Het kopje koffie tijdens deze bijeenkomsten is inmiddels een waardevol element geworden. Het kenmerkt de 
opzet van deze diensten: elkaar ontmoeten en op een laagdrempelige manier met elkaar het geloof beleven.  
Niet alleen ‘even een bakkie doen’, maar ook een goed gesprek. 
Rondom het thema kopje koffie wordt 21 oktober een gevarieerde dienst neergezet waarin we nadenken 
over woorden die gerelateerd zijn aan dit thema. Jannes Lopers speelt op het orgel en de gemeenteband 
is ook aanwezig voor het begeleiden van een aantal liederen. Voor de kinderen is er kinderkerk en voor 
de allerjongsten oppasdienst. We hopen op een mooi en gezellig samenzijn. 
Van harte welkom om 10.00 uur in het gebouw van de gereformeerde kerk.

 

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

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!

Privé Compleet! Verzekeren nieuwe stijl

STICHTING WELZIJN OUDEREN NIJEVEEN

Onze spelletjesdagen vinden plaats in dorpshuis “de Schalle” en dit najaar op donderdag 1 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 om het Nijeveens kampioenschap. 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.
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.
De bridgers kunnen zich opgeven bij Lammie van Essen, tel. 491628.
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OKTOBERMAAND KINDERMAAND IN MEPPEL 
In oktober is het kindermaand in Drenthe. Tientallen culturele instellingen en kunstenaars organiseren bij-
zondere, avontuurlijke en creatieve kinderactiviteiten op het gebied van kunst, cultuur en natuur. Kinderen 
van 4 tot en met 12 jaar kunnen elk weekend gratis meedoen. Het programma bestaat uit theatervoorstel-
lingen, workshops en verrassende museumactiviteiten. Ook in de gemeente Meppel.
Dit jaar telt het evenement 125 aanbieders deelnemers met zo’n 230 activiteiten. Kinderen hebben altijd 
gratis toegang tot de activiteiten. Ouders en begeleiders wordt soms wel een toegangsprijs gevraagd. Voor 
actuele informatie is er de website www.kindermaand.nl.

Marktstraat 4
7941 KR  Meppel

Tel. 0522 23 01 73
www.birukai.nl

Jeannet Botter

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

SCHOORSTEENTECHNIEK
Afdeling Vegen

www.schoorsteenvegerij.com
Tel. 0522 25 12 72 

of antwoordapparaat  
of 06 53 47 55 45

ONZE AARDE RAAKT UITGEPUT Heeft de jeugd nog wel toekomst?

Uitnodiging Kerkcafé 
18 oktober - 20.00 uur - Ontmoetingsruimte - Geref. Kerk Nijeveen 
We zijn in onze welvaartsstaat aan het genieten van alles wat de aarde te bieden heeft. Of het nu gaat om 
grondstoffen waar onze mobieltjes mee gemaakt worden, of dat het gaat over brandstoffen, we maken er 
allemaal gebruik van. Maar dat kan niet oneindig doorgaan. Als we dat wel doen raken de grondstoffen 
op den duur op, en zadelen we volgende generaties op met grote problemen.
Over deze problematiek organiseert het Kerkcafé (platform voor ethisch-maatschappelijke vraagstukken) 
een discussieavond op donderdag 18 oktober.
Er zullen een aantal aspecten van dit probleem naar voren gebracht worden. Het gaat dan over de oplos-
singen. Het wordt geen klaagzang.
Hoe kan bijvoorbeeld de landbouw bijdragen? Roy Meijer, voorzitter van het Drents Agrarisch Jongeren 
Contact, zal ons informeren over kringloop landbouw. 
Hoe kan de gewone burger bijdragen? Daarover gaan mensen van Repair Café Meppel vertellen. 
En ‘Duurzaam Nijeveen’ gaat hun verhaal met ons delen over hernieuwbare energie, het verhaal waarbij 
geen fossiele brandstoffen, zoals aardgas en aardolie meer nodig zijn.
Bent u geïnteresseerd? Noteer dan donderdag 18 oktober in uw agenda.
Houd ook de media in de gaten voor de verdere invulling van de avond.
Wilt u alvast wat kwijt over dit onderwerp? Dan graag uw mail naar: klaas@famneutel.nl
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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
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

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.
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VOORDELIG AANBOD BOXSPRINGS

MEUBELEN,  KLEINMEUBELEN,  BANKSTELLEN,  TAFELS,  
SLAAPKAMERKASTEN, EETHOEKEN,  KASTEN,  DRESSOIRS,  BIJZETTAFELS, 

BOXSPRINGS,  KARPETTEN,  ENZ
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HUGO DE GROOTSTRAAT 9  MEPPEL
06 82522839

www.meubelstuntermeppel.nl
OPENINGSTIJDEN: DINSDAG t/m VRIJDAG 10.00 TOT 18.00 UUR

   VRIJDAG KOOPAVOND TOT 21.00 UUR  ZATERDAG 10.00 - 17.00 UUR

 

VOORDELIG AANBOD MEUBELEN
DOOR VERKOOPSNELHEID KAN ONS AANBOD WEKELIJKS ANDERS ZIJN! WANT OP=OP!

 
ZIE OOK VOOR ACTUELE AANBOD ADV. MARKTPLAATS

Altijd div. aanbiedingen en super laag geprijsd!!!
VOORDELIG AANBOD BOXSPRINGS

Altijd div. aanbiedingen en super laag geprijsd!!!
v.a.€ 649,- 

GEHEEL COMPLEET!
OP VOORRAAD!!
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De uitkomst van de test kan in een persoonlijk gesprek 
VRIJBLIJVEND EN KOSTELOOS  worden besproken bij 
Notaris Lever in Meppel. 

Doe de TestamentTest

Uw testament up to date?

‘MET UW ERFENIS KUNT U ANDEREN WEER TOEKOMST GEVEN’ 
Lever Netwerk Notarissen | Zuideinde 53, Meppel 
(0522) 25 27 21 | info@lever.nl | www.lever.nl 

DE MOLENDE MOLEN

www.loonbedr i j fb i jker.n l

STICHTING WELZIJN OUDEREN NIJEVEEN

De halfjaarlijkse BINGO-middag is weer in aantocht. Zoals ieder jaar organiseren we deze ook nu weer in 
de herfstvakantie op woensdag 24 oktober 2018 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+ers die graag een middagje uit willen en bingo willen spelen zijn van harte welkom. Omdat er veel 
grootouders in de vakantie oppassen zijn ook opa’s en oma’s met kleinkinderen van harte welkom. 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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Het hele jaar een mooie huid 

• Gezichtsbehandelingen 
• Acnebehandeling en Elektrisch Ontharen 

(mogelijk vergoed door uw verzekering) 
• Diverse service behandelingen: 

epileren, wimpers en wenkbrauwen verven, 
harsen en manicure 

• Schoonheidsspecialiste met ruim 10 jaar 
praktijkervaring 

Herfstaanbieding 
10% korting op een gezichtsbehandeling 

Geldig in oktober en november 2018 
         

        Fleur van Norden 
        Dijkhuizen 8b, Ruinerwold 
        06 14 30 50 56 
        www.huid365.nl 
        huid365@gmail.com 

 
Goede huidverzorging | Ontspanning | Persoonlijk advies   

SERVICEPUNT BIBLIOTHEEK NIJEVEEN ZOEKT VERSTERKING 

De vrijwillig(st)ers van het Servicepunt Bibliotheek Nijeveen willen het team graag uitbreiden met een 
nieuwe boekenkoerier die boeken tussen Nijeveen  en Meppel transporteert.

De boeken moeten in één of twee kratten van Nijeveen naar Meppel en van Meppel naar Nijeveen gebracht 
worden op dinsdag- en donderdagmiddag voordat het Servicepunt Bibliotheek Nijeveen geopend wordt 
om 15.00 uur.
De vergoeding bedraagt € 2,40 per retourrit.
Ben je beschikbaar op dinsdag en/of donderdagmiddag en wil je deze klus oppakken? Meld je dan aan bij 
vrijwilligster Harmien Nijkamp, 0522-490620 of 06-33812457.

Molen 
‘De Sterrenberg’

 
is op zoek naar 

Vrijwilligers m/v
 

voor de dinsdag en/of zaterdagmorgen 

om ons team te versterken voor het 

verpakken en verkopen 
van onze producten

Inlichtingen op de Molen 

of 06 36 433 978

BOEKENBUS BIJ SERVICEPUNT BIBLIOTHEEK NIJEVEEN GEOPEND

Sinds begin oktober is bij Servicepunt van bibliotheek Meppel/Nijeveen een 
Boekenbus geïnstalleerd. Bibliotheekleden kunnen, buiten de openingstijden 
van het servicepunt, hun boeken hier inleveren.

De Boekenbus wordt elke dinsdag en donderdag om 15.00 uur geleegd en 
de teruggebrachte boeken worden dan pas ingenomen. 
Boeken die bijvoorbeeld op donderdag na 15.00 uur in de 
Boekenbus gedaan worden, worden pas de dinsdag in de 
week erop ingenomen.

De Boekenbus is bekostigd uit het Aanjaagbudget van de 
gemeente Meppel en de Provinciale regeling Dorpsinitia-
tieven. 
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PRIJSUITREIKING KLEURPLATENWEDSTRIJD STERK MEPPEL

Zaterdag 22 september werden bij boekhandel Rie-
mer Barth aan de Woldstraat de prijzen uitgereikt 
aan de winnaars van de kleurplatenwedstrijd van 
Sterk Meppel. De kleurplaten waren uitgedeeld 
tijdens de optocht op de laatste Donderdag Mep-
peldag van 2018. 
Een aantal kinderen in de verschillende leeftijds-
categorieën hadden de kleurplaat bij boekhandel 
Riemer Barth ingeleverd. De jury, bestaande uit 
Gaby Geertsma, raadslid voor Sterk Meppel, Pierre 
van Leeuwen, duo-raadslid - tevens tekenaar van 
de kleurplaat - en Wim Start, bestuurlid, heeft 
daarna de winnaars bepaald. 
Winnares in de categorie tot 5 jaar is geworden 
Isabel Brinkman uit Meppel, die verschillende ma-
terialen gebruikte om de tekening te “pimpen”. 
De troostprijzen in de categorie 6 t/m 9 jaar gingen 
naar Elin uit Meppel en Milan, die helemaal uit Leeuwarden was gekomen. Beiden zijn 7 jaar. De 3e prijs in 
deze categorie ging naar de 6 jarige Lavinia Meijer, de 2e naar Susan van Spronsen, 9 jaar en de hoofdprijs 
naar de 7 jarige Ferre Valkema, alle drie uit Meppel. Ferre had zijn tekening een persoonlijk tintje mee-
gegeven, door een gevel van een pand wit te laten: “ons huis heeft ook een witte muur”. Tenslotte ging 
de 1e prijs in de categorie 10 jaar en ouder naar de 10 jarige Roos uit Meppel, die met kleurpotlood een 
verfijnde, kleurrijke tekening had gemaakt.
Alle winnaars gingen met een passend cadeau, mede aangeboden door boekhandel Riemer Barth, weer 
blij naar huis. De kleurplatenactie werd mede mogelijk gemaakt door een groot aantal winkeliers uit de 
Woldstraat, door sponsoring van een naamsvermelding op de achterkant van de kleurplaat.                                     

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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WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN
13/14 okt. Dokter Tan-Koning
20/21 okt. Dokter Nijstad-Moes

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!


