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Noteboomstraat 68

7941 XA Meppel

telefoon 0522 255 449

De volgende Molen verschijnt op 29 september 2015.
Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk
dinsdag 22 september e-mailen naar:
demolen@kleen.nl

www.kleen.nl

of inleveren bij / sturen naar Drukkerij Kleen
Noteboomstraat 68, 7941 XA Meppel
(Anonieme kopij kan geweigerd worden.)
Klachten bezorging: 0522 - 85 85 80

DIPLOMA ZWEMMEN IN ZWEMBAD “DE DUKER”
Afgelopen zaterdag hebben veel belangstellenden gekeken naar het diploma zwemmen in zwembad “De
Duker” te Nijeveen.
Het A-diploma is het eerste diploma van het zwemABC. Het begin is gemaakt om het zwem ABC compleet
te maken
De kinderen hebben hun kunsten vertoond aan moeder, vader, broertje, zusje, opa’s en oma’s. Borstcrawl,
rugcrawl, rechtspringen als een potlood, watertrappelen etc.
Alle kinderen konden het diploma in ontvangst nemen en zo trots als een pauw gingen ze met een voldaan
gevoel naar huis.
De leiding was in handen van Linda van Beek, Willemien v. Veen en dhr. R. v.d. Veen
Geslaagd voor het A-diploma zijn: Leon Broekman, Marit Smit, Nils Nijsingh, Harris Velner, Joep Nijmeijer,
Aiden Jurgens, Charissa Smit, Maurits Hoogervorst en Simone van Dijk
Voor meer informatie over de zwemlessen kunt u bellen: 0522-492383 of 0522-491934 of kijk op onze
website www.zwembaddeduker.nl.

HALLO DORPSGENOTEN
Inmiddels zit de vakantie er weer op en zijn de meeste activiteiten weer begonnen. Zo zijn ook wij begonnen met het volleybalseizoen 2015/2016. We zijn van start gegaan met 1 damesteam in de stadscompetitie
van Meppel, 1 herenteam in de 2de klasse van de NEVOBO, 3 jeugdteams in de NEVOBO competitie en
een gezellig recreantenteam. Wij zijn een vereniging die draait om sportiviteit en gezelligheid. Om onze
vereniging uit te breiden en nog gezelliger te maken zijn wij natuurlijk ook op zoek naar nieuwe leden.
Iedereen is bij ons welkom en mag gratis 3 keer meetrainen om te kijken hoe het bevalt. Neem ook eens een
kijkje op onze website om de huidige teams te bekijken en voor de trainingstijden. Voor meer informatie
mag er ook vrijblijvend contact op worden genomen met Baukje van der Zee (Secretariaat) 0621923920.
Wij kijken uit naar een sportief en gezellig seizoen en hopen natuurlijk nieuwe leden te verwelkomen
binnen onze club.
Met vriendelijke groet,
Bestuur NVC

Als u kiest voor vakmanschap!

Lute

Bijker Bouw
lutebijkerbouw@live.nl

05 22 49 20 19
06 50 20 40 08

Energieweg 13
7948 NT Nijeveen
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BEDANKT VOOR UW DONATIE VAN STATIEGELD AAN UNICEF IN DE COOP IN NIJEVEEN VAN DE
FAMILIE HUISMAN. ONTZETTEND WAARDEVOL IS DAT!
Wilt u meer lezen over UNICEF dan kunt u kijken op de website www.unicef.nl Het is bijvoorbeeld goed
om de blogs van UNICEF medewerkers te lezen. Maaike schrijft als medewerker een blog over de Syrische
vluchtelingen in Jordanië.
Het vluchtelingenkamp Za’atari is uitgegroeid tot een grote stad. Tienduizenden mensen wonen in een
omheind gebied van slechts acht vierkante kilometer. De meeste vluchtelingen hebben te maken met armoede en een gebrek aan goede gezondheidszorg en andere basisvoorzieningen.
Ik kijk mijn ogen uit in het drukke en bedrijvige kamp. Aan beide kanten van de hoofdstraat, door vluchtelingen en hulpverleners grappend de Champs-Élysées genoemd, vind je uit golfplaten opgebouwde
winkeltjes. Hier kan je kookgerei, tuinmeubelen, matrassen en verse broodjes shoarma kopen. En je kan er
zelfs terecht voor een waterpijp in een geïmproviseerd koffiehuis.
Vandaag worden speciale babyhygiënepakketten uitgedeeld voor gezinnen met jonge kinderen. In de pakketten zitten luiers, zeep, talkpoeder, babyolie en andere belangrijke spullen voor pasgeboren baby’s. Elke
dag worden er gemiddeld 9 baby’s geboren in Za’atari.
Sommige kinderen wonen al vier jaar als vluchteling in Jordanië. De problemen waar zij mee geconfronteerd worden, zijn enorm. Het risico op huiselijk geweld neemt toe. Ouders zijn getraumatiseerd door wat
ze hebben meegemaakt in Syrië, kunnen geen werk vinden in Jordanië en raken gefrustreerd. Niet zelden
wordt dit op vrouwen en kinderen afgereageerd. Mensen praten er niet makkelijk over. We proberen geweld
te voorkomen en geven slachtoffers de hulp die ze nodig hebben. Kinderen moeten in deze abnormale
omstandigheden een zo normaal mogelijke kindertijd hebben.
Kortom! O.a. daar (Het vluchtelingenkamp Za’atari) gaat uw geld heen.
Vriendelijke groet van de Unicef vrijwilligers!
Harmien Nijkamp (0522-490620) en Anneke Bouwknegt (0522-491205)

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

Facials
Manicure
Pedicure
Massage
Visagie
Waxen

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!

Harsen
Salon99 Skin Care
T 0522 853809
Woldstraat 40 info@salon99.nl
7941 LK Meppel www.salon99.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
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DVN ZOEKT BESTUURSLEDEN
De Dorpsvereniging Nijeveen is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Welke inwoner van ons mooie dorp
is bereid zich in te zetten voor onze dorpsbelangen en mee te werken aan het organiseren van diverse
activiteiten?
Heb je interesse of wil je meer informatie: bel of mail naar de voorzitter van DVN, Casper Veen, tel. 0654927560, mail: gcveen@home.nl
www.dorpsverenigingnijeveen.nl

REDDERS GEZOCHT BIJ REDDINGSBRIGADE DE DUKERS!
Reddingsbrigade de Dukers uit Nijeveen is gestart op woensdagavond 2 september met een nieuw seizoen.
De reddingsbrigade verzorgt opleidingen voor Junior Redder, Zwemmend Redder en Lifesaver en heeft
daarnaast een conditiegroep. Kinderen dienen in bezit te zijn van hun zwemdiploma A. Nieuwe leden van
jong tot oud kunnen de hele maand september GRATIS meetrainen.
Met de trieste balans van deze zomer met een recordaantal verdrinkingen is het nut van goed leren zwemmen en zwemmend redden meer dan eens aangetoond. Gevaar speelt altijd een rol bij recreatie in of
rondom het water. Bij de reddingsbrigade leren leden eerst zichzelf redden en daarna ook het redden van
anderen. Een leuke en bovenal nuttige sport!
Daarnaast start er eind september ook een opleidingscyclus voor ons team waterhulpverlening. Hierbij
worden leden opgeleid tot Lifeguard, om vervolgens ingezet te kunnen worden bij bewakingen van diverse
evenementen of de inzet van ons team in het kader van de nationale rampenvloot.
Wilt u meer weten over deze actieve club of direct aanmelden, kijk dan op www.reddingsbrigade-nijeveen.
nl of ontmoet ons tijdens de open dag van gemeente en brandweer Meppel op 12 september.

VOETBALKAMPWEEKEND SVN‘69
Vrijdagmiddag 21 augustus om 16.00 uur ging het Voetbalkampweekend vanSVN ‘69 van start voor de F,
E, D en C jeugd. De animo was groot, er hadden zich dit jaar namelijk 76 kinderen aangemeld. Het voetbalkamp werd dit jaar voor de 3e keer gehouden, op het terrein van SVN ‘69. Net zoals voorgaande jaren
stonden veel spelletjes in het teken van voetbal.
De grote verrassing voor de kinderen was de Voetbalclinic die zaterdagochtend vanaf 09.30 uur werd gegeven
door SC Heerenveen. Het programma in deze drie dagen was afwisselend en door het super mooie weer
konden de kinderen tussen spelletjes door heerlijk afkoelen in de recreatieplas. Op zondagmiddag kreeg
de oudere jeugd een voetbalclinic die door diverse spelers van het eerste elftal van SVN ‘69 werd verzorgd.
Het voetbalkamp wordt traditioneel afgesloten met een (korte)voetbalwedstrijd tussen de kampleiding
aangevuld met eerste-elftalspelers tegen de oudste kinderen, die dit jaar is gewonnen door de kinderen.
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Uw testament up to date?
Doe de GRATIS test!
Ga naar testamenttest.nl
maak een vrijblijvende en kosteloze afspraak

Stationsweg 54 - Meppel | T (0522) 25 27 21 | info@lever.nl

VOORVERKOOP KAARTEN DOBBERPOP IN ROSSO
Dobberpop is back! De ondernemende leden van de Handelsvereniging Nijeveen slaan dit jaar de handen
in één om alweer de 6e editie van Dobberpop te organiseren. Voor één avond wordt “het strand” van
Nijeveen omgetoverd tot een waar festivalterrein. Naast uiteraard een geweldige muzikale line-up wordt
er dit jaar extra kleur gegeven aan het evenement door middel van een thema. Alles staat in het teken van
de kleur ROOD. Dit mogen jullie niet missen! Kaarten voor Dobberpop IN ROSSO zijn in de voorverkoop te
verkrijgen voor € 7,50 en kosten op de avond zelf € 12,50. De voorverkoop is op vrijdag 18 september
om 20.00 uur midden in het dorp bij molen “de Sterrenberg”. Meer informatie over Dobberpop IN
ROSSO kunnen jullie vinden op www.dobberpop.nl en/of volg Dobberpop op Facebook en Twitter.
Tot zaterdag 26 september! Zorg dat je erbij bent!
Handelsvereniging Nijeveen / Dobberpop-commissie

Kunt u ook besparen?
De laatste jaren hebben verzekeraars de premies

Tegenwoordig krijgt u een netto polis, zonder

voor overlijdensrisicoverzekeringen verlaagd.

provisie. Voor onze adviesdiensten betaalt u

Sommige verzekeringen zijn ruim 30 tot 50%

apart. Als oplettende verzekerde een reden om

voordeliger dan voorheen.

deze verzekering eens onder de loep te nemen

Dit geldt echter alleen voor nieuw af te sluiten

als u bijvoorbeeld 5 jaar of langer geleden een

polissen! De ‘oude’ polissen kenden tevens een

polis heeft gesloten.

provisie voor de adviseur, bank of bemiddelaar.
Onderdeel van de premie die u betaalt.

Voor een vrijblijvende vergelijking:
bel (0522) 49 00 94
of mail naar verzekeringen@faberadviseurs.nl

Nijverheidsweg 15 7948 NE Nijeveen Tel. 0522-490094 Postbus 126 7940 AC Meppel www.faberadviseurs.nl
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Marktstraat 4a
7941 KR Meppel
Tel. 06-16 932 635
www.birukai.nl
Tel. 06 543 720 73

Ook voor volledige voetverzorging bij u thuis!

Jeannet Botter

Medisch pedicure

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN SKEELERCLUB NIJEVEEN
Woensdag 2 september werden er op de Skeelerbaan aan de Schuurmansweg de clubkampioenschappen
2015 gehouden. Gabrielle Beens won bij de dames en bij de heren senioren werd Martijn de Boer clubkampioen, voor Berry Perdok en Patrick Schmitz. De uitslagen van de jeugdrijders staan hieronder vermeld.
De eerste drie in iedere categorie kregen een mooie standaard van de club en alle deelnemers kregen van
sponsor Mechanisatiebedrijf Evenhuis een mooie bidon.
Over een aantal weken zit het zomerseizoen er weer op en gaan de inlineskaters verder met trainen in De
Meenthe in Steenwijk. In de winter wordt er ook looptraining aangeboden voor zowel jeugd als senioren
en kan er in samenwerking met WTC De Nijerieders deelgenomen worden aan de MTB training.
www.skeelerbaannijeveen.nl
Pupillen 4 meisjes

Pupillen 4 jongens

Pupillen 2 meisjes

1. Mariella Alblas
1. Jesper Schmitz
2. Amber Wietsma
2. Jorn Winters
3. Lynn Beerta		
4. Merle Smit		
5. Lieke Pit
Pupillen 3 meisjes
6. Maud Karssen		
7. Isa de Wekker
1. Cassidy de Groot
8. Marieke Bouwknegt
2. Lieke Oosterhuis
9. Anouk Schipper
3. Emma Pit
10. Ingmar Wietsma
4. Rosalie v/d Laan
11. Sera van Zaanen
5. Sophie Nijboer
6. Sabina Hertong
Pupillen 3 jongens		
Pupillen 2 jongens
1. Silvan Koster		
2. Ruben Jacobs
1. Wouter ten Wolde
3. Espen Winters
2. Bastian Huls
		

1. Emma Glastra
2. Dinly Koster
3. Caitlin de Groot
4. Sterre Wiersma
5. Anne Bouwknegt
6. Anne Roos de Boer
7. Jolein Weijdema
8. Manon Kooij

Pupillen 1 jongens

Kadetten jongens

Kadetten meisjes

Pupillen 1 meisjes
1. Lisan v/d Linde
2. Fleur Huls
3. Noor Nijland
4. Lotte Veenstra
5. Sterre Veerman
6. Marloes ten Wolde

1. Daniel Jacobs
1. Hannah Kroes
1. Thijs Kalthof
2. Mika Jonkers
2. Claire v/d Veen
3. Maurice Bron		
Junioren jongens
		
		
1. Rinus v/d Veen
		
2. Kevin Kalthof
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KERK VOOR HET DORP
’De mooiste en diepste ervaring die een mens kan hebben is het gevoel van mysterie. Dit is de wortel van
religie en de drijfveer van werkelijke kunst en wetenschap. Wie deze ervaring niet heeft gekend, lijkt mij
levenloos dan wel blind’. (Albert Einstein)
Namens de kerken van Nijeveen nodig ik graag alle dorpelingen uit op zondag 20 september, om 10 uur,
naar de Schalle te komen! Rond het thema: ‘de kerk van 2025, huis van geloof en levenskunst.’
In mijn droom heeft de kerk van de toekomst voor iedereen betekenis, of je nou kerkelijk bent of niet.
Want alle mensen worden met levensvragen geconfronteerd en zoeken op zijn tijd naar zingeving. Wat
hebben wij nodig om levenskunstenaars te worden?
En hoe gaan wij om met het appèl van vluchtelingen, van een wereld op drift?
De kerk zou een platform kunnen zijn om deze vragen uit te wisselen en inspiratie met elkaar te delen. Om
compassie te oefenen en handen en voeten te geven. Om het mysterie te ervaren.
Zondag worden er, na een centrale opening, workshops aangeboden, die verschillend van karakter zijn:
speels, meditatief, creatief, beschouwend.
Dit zijn ze.
Met Roelof Moes: Gesprek over: hoe zou ik niét willen sterven? Over stervenskunst als levenskunst
Sija Speelman: Yoga en dans
Lucina Bolding: ’Als het licht uitgaat’
Bloemschikken: Levenskunst verbeeld in bloemen
De overdenking met nagesprek, die ook als workshop wordt aangeboden, heeft als titel: ‘ieder mens is
transcendent, over verwondering als levenskunst. ’
Er is een apart programma voor de kinderen.
Na afloop is er koffie.
U bent van harte welkom!

www.kleen.nl

Ds. Marjan van Hal

Veelzijdig in
grafische communicatie
van concept
tot afwerking

Noteboomstraat 68 | 7941 XA Meppel
T 0522 255449 | E drukkerij@kleen.nl

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

7

DE MOLEN

Klussenbedrijf

H.W. Hopman

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

Voor al uw (ver)bouwklussen
binnens- en
buitenshuis
Voor al uw (ver) bouwklussen
binnen
en buitens huis
Timmerwerk – Tegelwerk – Stucwerk

Bel voor een vrijblijvende offerte
Timmerwerk
| Tegelwerk | Stucwerk

Herwin Hopman Nijeveensebovenboer 4
7948 LG Nijeveen
tel 06 – 2158 1981

Bel voor een vrijblijvende offerte

Herwin Hopman
Nijeveensebovenboer 4 | 7948 LG Nijeveen
Tel. 06 - 2158 1981

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.

www.klussenbedrijf-hwhopman.nl

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

www.joshulstimmerwerken.nl

Agenda
15 sept.
De Molen nr. 17
16 sept.
Informatieavond Wieler toer club WTC NijeRieders - kantine Skeelervereniging - 20:00 uur
16 sept.
Passage ledenavond, ds. Stap uit Kolderveen vertelt over Maria - De Schalle - 20.00 uur
18 sept.
Film Anna Karenina - De Schalle - 20.00 uur
18 sept.
Voorverkoop Dobberpop - Molen De Sterrenberg - 20.00 uur
19 sept.
Open Atelier Hillie Knol - J. Nijmeijerlaan 8, Nijeveen - 11.00-17.00 uur
20 sept.
Open Atelier Hillie Knol van 11.00-17.00 uur
23 sept.
Veilig op de E-Bike - De Schalle - 08.45 uur
23 sept.
Klaverjassen en jokeren - Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
24 sept.
Feel Good Dag; New You Coaching / Beau Visagie - Dorpsstraat 16
24 sept.
Vrouwen van Nu ledenavond, Ken Besuijen, liedjes van Wim Sonnenvenld e.a. - De Schalle - 20.00 uur
25 sept.
Open Dag Hennie Katers; workshops beelden, wanddecoraties en sieraden - KBB 55 - 14.00-21.00 uur
26 sept.
Open Dag Hennie Katers; workshops beelden, wanddecoraties en sieraden - KBB 55 - 10.00-16.00 uur
26 sept.
SVN’69 1-SJS 1 - 14.30 uur
26 sept.
Rommelmarkt Herv. kerk - Loonbedrijf Altena - 9.00-12.30 uur
26 sept.
Dobberpop in Rosso
29 sept.
De Molen nr. 18
2 okt.
Kinderkleding- en speelgoedbeurs - De Veldkei Havelte - 20.00-21.30 uur
3 okt.
Kinderkleding- en speelgoedbeurs - De Veldkei Havelte - 9.00-10.00 uur
3 okt.	Kiekiesdag t.g.v. het 20-jarig bestaan v.d. Historische Vereniging Nijeveen - De Schalle - 13.00-18.00 uur
3 okt.
Open Atelier Hillie Knol - J. Nijmeijerlaan 8, Nijeveen - 11.00-17.00 uur
3 okt.
Bingo - Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
4 okt.
Open Atelier Hillie Knol van 11.00-17.00 uur
7 okt.
Klaverjassen en jokeren - Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
9 okt.
Film Departures - De Schalle - 20.00 uur
10 okt.
SVN’69 1-CSVC 1 - 14.30 uur
Elke dinsdag
Koersbal - De Schalle - 13.30 uur
		
Klaverjassen en jokeren, georganiseerd door Welzijn Ouderen - biljartzaal De Schalle
Elke woensdag 55+gymnastiek - Dorpshuis De Schalle - 10.30-11.15 uur
8

DE MOLEN

PLUS

kinderopvang 0-12 jaar

Hebt u een kind dat in het schooljaar 2015-2016 4 jaar wordt? Dan kunt u nu al een afspraak
maken voor een vrijblijvende kennismaking met onze school en ons kindcentrum.
Bel even met 0522 490461

Kind Centrum “De Wel Plus”
Alles onder één dak, basisschool én kinderopvang.
Kleinschalig, dus flexibel.
- Kinderdagverblijf
- Peutergroep/peuterspeelzaal
(twee leidsters, er is weer ruimte voor aanmelding)

- Buitenschoolse opvang
- Tussenschoolse opvang
- Basisschool

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

Nijverheidsweg 10
7948 NE Nijeveen

tel. (0522) 49 26 80
fax (0522) 49 26 74

info@kroesnijeveen.nl
www.kroesnijeveen.nl

Ervaar de ‘Kroes Experience’ op www.kroesnijeveen.nl
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Marktslager

RIJKEBOER
Aanbiedingen

ÉÉN MERK, RUIME KEUS!

op woensdagmorgen en -middag en vrijdagmiddag
’s morgens van 8.00 tot 12.30 uur
en ’s middags van 14.30 tot 17.30 uur.

Rookworsten

SHOVELS

uit eigen rokerij, p.st. 2,49		

3 stuks

598

Gepaneerde schnitzels		 98
Bakbloedworst 			

500 gram

4 plakken vacuüm

Vleeswarentrio
Twentse schouderham,
boterhamworst en
gebr. gehakt

VERREIKERS

samen

498

kilo

998

Runderriblappen 			

500 gr 5,98

Procureurlapjes 			
om en om bakken, 2 smaken
500 gram

4-WIELBESTURING OF
KNIKBESTURING

JCB
DAAR KUN JE MEER MEE!

Voor meer informatie neem vrijblijvend contact op!
Johan Mark de Boer
| 06 20 07 54 37
Mark Gorte
| 06 17 10 93 95

www.evenhuis.nl
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Gegarandeerd
de beste
DE MOLEN
onderhoudsspecialisten
voor uw huis!
Gegarandeerd
de beste
Voor uw schilder- en onderhoudswerk zijn wij als AF	
   	
  
erkend bedrijf de besteonderhoudskeuze. Als gekwalificeerde
onderhoudsspecialist werken wij als enige volgens de
Loopt	
  je	
  kind	
  tegen	
  leer-‐	
  en/of	
  sociaal	
  
garanties en leveringsvoorwaarden overeengekomen met
Loopt	
  je	
  kind	
  tegen	
  leer-‐	
  en/of	
  sociaal	
  
specialisten
de Consumentenbond en Vereniging
Eigen Huis. Zo bent
emotionele	
  problemen	
  aan	
  zoals:	
  
emotionele	
  problemen	
  aan	
  zoals:	
  
u gegarandeerd van het beste resultaat. Met permanent
voor
uw huis!
klantentevredenheidsonderzoek
en periodieke
technische
Faalangst,	
  driftbuien,	
  weinig	
  zelfvertrouwen,	
  
Faalangst,	
  driftbuien,	
  weinig	
  zelfvertrouwen,	
  
gebrek	
  aan	
  motivatie,	
  onvoldoende	
  weerbaarheid,	
  	
  
gebrek	
  aan	
  motivatie,	
  onvoldoende	
  weerbaarheid,	
  	
  
moeite	
  met	
  automatiseren,	
  onder	
  niveau	
  presteren,	
  	
  
moeite	
  met	
  automatiseren,	
  onder	
  niveau	
  presteren,	
  	
  
een	
  vol	
  hoofd	
  hebben,	
  moeite	
  hebben	
  met	
  	
  
een	
  vol	
  hoofd	
  hebben,	
  moeite	
  hebben	
  met	
  	
  
plannen,	
  concentratieproblemen,	
  dyslexie,…	
  
plannen
,	
  concentratieproblemen,	
  dyslexie,…	
  
Herkenbaar?
	
  
Herkenbaar?
	
  
Dan	
  kun	
  je	
  terecht	
  bij	
  Kindercoach	
  Susanne.	
  
Dan	
  kun	
  je	
  terecht	
  bij	
  Kindercoach	
  Susanne.	
  

Schildersbedrijf

J. Oedzes

Hier kan uw naam staan.

Binnenveen 1, 7948 DB Nijeeen, tel. 491257

Gegarandeerd AF

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

Daar kunt u blind op vertrouwen.

	
  

IN COMBINATIE MET

Doe mee aan ons klantentevredenheidsonderzoek en maak kans op een jaarabonnement van een woonblad naar keuze!
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De AF-Erkenningsregeling is een initiatief van FOSAG - Ondernemersorganisatie
schilders-, onderhouds-, metaalconserverings- en glasbranche.
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SCHILDERWERKEN
Hier
kan uw naam staan.

Doe mee aan ons klantentevredenheidsonderzoek en maak kans op een jaarabonnement van een woonblad naar keuze!
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  18 SEPTEMBER EXTRA OPEN DAG INSCHRIJVING COMPUTERCURSUSSEN
Op 18 september houdt SeniorWeb Meppel een extra open dag voor belangstellenden die de vorige open
dagen gemist hebben. Van 13.00-17.00 uur is in de bibliotheek Meppel, en in ons nieuwe lokaal Vila Mobila
Schaperstraat 16b, gelegenheid tot inschrijven voor computercursussen.
De lessen starten op 28 september.
Alle informatie over de cursussen is ook te vinden op www.seniorwebmeppel.nl

Dorpsstraat 10e Nijeveen | Tel. 0522 - 85 44 00

Schoonheidsinstituut
Acne behandelingen
Massages
Zonnestudio

IPL ontharing
Elektrisch ontharen
Gewichtsconsulent
Bijouterie

Jeannette Bouwknegt
Dorpsstraat 16, Nijeveen ~ 0522 – 49 23 15
www.beau-nette.nl ~ info@beau-nette.nl

OPENINGSTIJDEN
di-za 11.00-23.00 uur | zo 11.30-22.00 uur
11

Rooie Donders, Dok architecten.

Voor uw schilder- en onderhoudswerk zijn wij als AFerkend bedrijf
de beste keuze.
Gegarandeerd
AF Als gekwalificeerde
onderhoudsspecialist werken wij als enige volgens de
Daar kunt u blind op vertrouwen.
garanties en leveringsvoorwaarden overeengekomen met
de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis. Zo bent
AF-Erkenningsregeling is een initiatief van FOSAG - Ondernemersorganisatie
uDegegarandeerd
van het beste resultaat. Met permanent
schilders-, onderhouds-, metaalconserverings- en glasbranche.
klantentevredenheidsonderzoek en periodieke technische
inspecties wordt onze kwaliteit constant onder controle
gehouden! www.af-erkend.nl - 0800-0231412

Rooie Donders, Dok architecten.

inspecties wordt onze kwaliteit constant onder controle
gehouden! www.af-erkend.nl - 0800-0231412

DE MOLEN

De Pleinen

Nijeveen

Danninge Erve Zuid II

4 Twee-onder-één-kapwoningen
en 8 Rijwoningen
vanaf € 149.500,- v.o.n.

De woningen zijn
maar liefst 6 m
breed en 9,3 m diep!

Energiezuinig
Op alle woningen worden
4 PV cellen aangebracht.
www.meppelwoont.nl

ontwikkeling

informatie en verkoop

Voorheen Woonconcept Vastgoed

Putstoel 4, 7941 BX Meppel
0522 – 25 24 12
www.boelensjorritsma.nl

Nijeveen De Pleinen

KNIJPKATTENROUTE OP 31 OKTOBER A.S.
In de vorige Molen hebben we de aankondiging van de Knijpkattenroute gezet. Dit is een activiteit die
georganiseerd wordt door de Dorpsvereniging en de Activiteiten Commissie van de Schalle. De route kan
gestart worden tussen 19:00 en 19:45 uur vanuit de Schalle. Daar kan de route en (tegen betaling van € 2
borg) een knijpkat afgehaald worden. Vervolgens kunnen er 7 punten aangedaan worden waar een activiteit bekeken kan worden. Deze duren ca. 10 minuten en bestaan uit muziek, toneel, verhalen en historie.
De activiteiten starten op elk heel uur, twintig over het uur en twintig voor het hele uur. U heeft dus alle
tijd om van de ene activiteit naar de andere te lopen en te bewonderen! Aan het eind van de wandeling
staat er in de Schalle een glaasje chocolademelk of Gluhwein te wachten.
Wanneer: 31 oktober
Kosten € 2,- borg voor de knijpkat, terug te krijgen bij inleveren van de knijpkat.

Download nu onze
‘Van der Linde Meppel’ app
Uw voordelen:
U ontvangt herinneringen voor de onderhoudsbeurten van uw auto
U kunt gemakkelijk een werkplaatsafspraak inplannen
Direct contact via de chat
Altijd hulp bij pech of storingen
U kunt digitaal een schade doorgeven
U blijft altijd op de hoogte van ons actuele occasionaanbod
Speciaal voor u geselecteerde acties

Registreer uw
voor alle extra voordelen!
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DE MOLEN

PLEINFEEST DE WEL
Donderdag 3 september was het feest op basisschool De Wel. Het jaarlijkse
pleinfeest werd gevierd en dit jaar was het thema Landen. Wat een gezelligheid op school met prachtig verklede kinderen, ouders en leerkrachten.
Het themalied “Wie ben jij” klonk ‘s ochtends tijdens de opening. Toen
Bram, Lien, Juan, Marie, Tom en Yael vanuit Nederland, België, Spanje,
Frankrijk, Amerika en Israel waren gearriveerd, kon het feest echt beginnen. Onder leiding van de kinderen van groep 8 hebben de kinderen allerlei leuke spelletjes gedaan, die te maken hadden met het thema. Na een
heerlijke lunch met hotdogs hebben de kinderen verschillende workshops
van Scala gedaan, waaronder volksdansen, toneel en djembé. Ook waren
de “Durango Line and Showdancers” uit Darp aanwezig om de kinderen een line dance aan te leren. Een
klein buitje in de middag mocht de pret niet drukken. Het was een prachtige, feestelijke dag!
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DE MOLEN
VAN ZINGEN EN STOFZUIGEN!
Zingen werkt als een stofzuiger. Het neemt negatieve energie weg en geeft een opgeruimd gevoel. Zingen
maakt vrolijk, je krijgt er stevigere buik- en rugspieren van (ook niet onbelangrijk), het werkt stressverlagend.
Zingen is de meest beoefende vrijetijdsbesteding. Bijna iedereen kan zingen, alleen zijn sommige mensen
het wat verleerd. Samen zingen is gezellig, ontspannend en geeft een enorme boost.
Na al deze aanbevelingen wilt u op zoek naar een koor waarbij u in een ontspannen sfeer kunt zingen, ook
indien u geen noten kunt lezen, waar de sfeer laagdrempelig en ongedwongen is, dan is de Gemengde
Zangvereniging Crescendo in Nijeveen wellicht het koor voor u. Het repertoire bestaat uit licht klassiek,
musical en evergreens. Nieuwe leden hoeven niet voor te zingen, enthousiasme en actieve inzet wegen
zwaarder. Er wordt zoveel mogelijk 4-stemmig gezongen. De dirigente Marthy Buijs haalt op een prettige
manier het beste uit de koorleden.
Het koor kan altijd nieuwe leden gebruiken. Ook mensen van buiten Nijeveen hebben de weg al gevonden
naar De Schalle, dus schroom niet als u van buiten Nijeveen komt. Er is geen leeftijdsgrens.
Het koor repeteert op woensdagavond van 19.30 tot 21.30 uur. Iedere belangstellende kan vrijblijvend
kennis komen maken.
Nadere inlichtingen bij Hennie Prakken, tel. 491923

HAKEN EN BREIEN
Vanaf 1 september weer HAKEN EN BREIEN in de serre. Yeeeh, beste creatievelingen, we zijn weer begonnen!!! Heb jij zin om dat gezellig samen te doen onder het genot van een kopje koffie/ thee met iets
lekkers erbij?
Dinsdagavond van 19.00 tot 21.00 uur en woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur! Neem je eigen haak-/
breiwerk mee. Wil je graag iets leren op het gebied van breien en haken, dan wil ik je graag begeleiden.
Ook kun je bij mij (sokken)wol en katoen kopen. Graag tot ziens! Wil je even een bericht sturen als je komt?
Bijdrage is € 5,06-24323792 Het Nieveen 52, 7948 CJ Nijeveen. Meer informatie www.atelierann52.nl

Autobedrijf

“Ik help
u graag bij
een goed
afscheid.”

MAtter Meppel

Mijn naam is Roelof van der Veen, ik ben uitvaartverzorger
voor Yarden in Meppel en omstreken. Uit ervaring weet ik
dat een betekenisvolle manier van afscheid nemen helpt
bij het rouwproces. Daarom ondersteun en inspireer ik u
bij het organiseren van een begrafenis of crematie.
U kunt mij bellen op 0522 251939.

Renault en Dacia dealer

Yarden Uitvaartzorg Reestdal. Wilt u een overlijden melden?
Bel dan 0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl

Blankenstein 500
7943 PA Meppel

voor Meppel e.o.

tel. 0522-240001

tel. 0522-253292

www.MatteRMeppel.nl
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Marktslager

RIJKEBOER
Gevraagd

Vlotte medewerkster
Klussenbedrijf

Voor de woensdagmiddag
en vrijdagmiddag

"Klusjes & Zo"

Voor al uw praktische klussen in en om het huis
Gert Strijker, Van Veenlaan 21, 7948 AB Nijeveen
Tel: 0522-492099 of 06-51384374

www.slagerijrijkeboer.nl

RUIM 30.000 VRIJWILLIGERS IN ACTIE TEGEN SPIERZIEKTEN
Van 13 t/m 19 september wordt er ook in Nijeveen gecollecteerd voor het Prinses Beatrixfonds. Het is de
grootste jaarlijkse actie voor mensen met een spierziekte in Nederland. Ook in Nijeveen gaan vrijwilligers
op pad om geld op te halen voor wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten.
Het Prinses Beatrix Spierfonds zet zich in voor alle mensen met een spierziekte in Nederland. Dat zijn ruim
200.000 mensen. De collecte is één van de belangrijkste inkomstenbronnen van het fonds. Het fonds krijgt
geen overheidssteun en is afhankelijk van donaties en de inzet van vele vrijwilligers. Kom ook in actie tegen
spierziekten en geef aan de collectant bij u in de buurt.
Het Prinses Beatrix Spierfonds financiert wetenschappelijk onderzoek naar genezing en naar verbetering
van de kwaliteit van leven van patiënten. En met succes, dankzij de financiering van het fonds is er onder
andere een levensreddend medicijn voor de ziekte van Pompe ontwikkeld en zijn wetenschappers op de
goede weg naar een therapie voor de ziekte van Duchenne.

ROMMELMARKT
Kolderveen/Dinxterveen

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
Ontwerp en opmaak

Huisstijl drukwerk

Digitaal printen

Gepersonaliseerd drukwerk

XXL printen

Promotioneel drukwerk

Fullcolour drukwerk

Familiedrukwerk

Noteboomstraat 68
7941 XA Meppel

T 0522 255 449
E drukkerij@kleen.nl

zaterdag 26 september
van 9.00-12.30 uur
in de schuur van
Loonbedrijf Altena, Kolderveen 50
Komt allen!

www.kleen.nl
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EXPOSITIE DORPSHUIS DE SCHALLE
De schilderijen die nu in de Schalle hangen heb ik in de loop van de jaren gemaakt bij de schildersgroep
‘Rond om Kolder’.
Tekenen heeft van kinds af aan mijn interesse gehad.’Rond om Kolder’ was een groepje enthousiaste Nijeveners die bij elkaar kwamen om samen te schilderen en te tekenen.
Met deze groep heb ik ook nog een aantal cursussen gevolgd, o.a. bij kunstenaar Clive Miller in Meppel.
Mijn interesse gaat vooral uit naar stadsgezichten en landschappen. Ik teken ze na van foto’s of oude ansichtkaarten, daarna kleur ik ze in met verf en inkt.
De schilderijen zijn te bezichtigen tot eind november in de reguliere openingstijden van De Schalle.
Met vriendelijke groet, Harm Doff

Alex Pianostemmer.nl
Griiestuk 7
7948 AG Nijeveen

tel. 06 28 88 69 66
______________________________
stemmen - reparatie - restauratie - advies
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DE MOLEN
DOS’46 MAATJE TE GROOT VOOR DE HOEVE
De eerste overwinning van DOS’46 van dit seizoen is een feit. In de uitwedstrijd tegen De Hoeve toonden
de Nijeveners zich een maatje te groot voor de tegenstander. DOS’46 had op het gras van De Hoeve bij de
rust al een flink gat geslagen (6-11). Door die voorsprong in de tweede helft vast te houden en zelfs uit
te bouwen, eindigde de tweede competitiewedstrijd van DOS’46 in een zeer ruime overwinning: 14-25.
Vanwege een schorsing moest Jelmer Jonker gedwongen aan de kant blijven. Coach Daniël Hulzebosch en
zijn assistent Haralt Lucas namen de gelegenheid te baat met een flink gewijzigde opstelling te starten in
vergelijking met een week geleden tegen SCO. De eerste aanval werd gevormd door Harjan Visscher, Bastiaan Nijmeijer, Loes Blacquière en Geertje Hoekstra. Aan de andere kant begonnen Max Malestein, Marco
Zegwaard, Maaike Steenbergen en Rosemiek Harrewijn in de eerste verdediging.
In de eerste minuten leek het er niet op dat DOS’46 zich deze middag naar een gemakkelijke overwinning
zou spelen. Binnen zes minuten keken de rood-zwarten tegen een 3-0 achterstand aan. Max Malestein
(strafworp) en Harjan Visscher (tweemaal van afstand) brachten DOS’46 terug in de wedstrijd en Maaike
Steenbergen zorgde uit een vrije bal voor de eerste voorsprong. Halverwege de eerste helft trok De Hoeve
de stand gelijk. Met een tussensprint liep DOS’46 weg van haar tegenstander. Door doelpunten van Geertje
Hoekstra (afstand), Harjan Visscher (afstand) en de tweede benutte strafworp van Max Malestein kwam
4-7 op het scorebord.
Na de 5-7 van De Hoeve toonde Harjan Visscher zijn zuiverheid en zorgde met twee loepzuivere schoten
voor 5-9. In de daaropvolgende zeven minuten tot aan de pauze werd door de ploegen nog driemaal
gescoord. De rust brak aan bij 6-11. Omdat De Hoeve na de pauze niet meer in staat zou blijken zich op
te richten, was de wedstrijd met deze ruststand feitelijk gespeeld. Zeker toen Loes Blacquière direct na de
onderbreking voor 6-12 zorgde.
Dubbele cijfers
In het tweede bedrijf kwam DOS’46 geen moment meer in de problemen. Het werden 35 minuten voorsprong
behouden en uitbouwen. Die voorsprong bleef aanvankelijk zes punten (7-13 en 8-14) maar ging dankzij
twee doelpunten van Max Malestein naar acht doelpunten: 8-16. Na 10-17 en treffers van Marco Zegwaard,
Geertje Hoekstra en Harjan Visscher bereikte DOS’46, dat gestaag door scoorde, na twintig minuten in de
tweede helft de dubbele cijfers: 10-20.
In de laatste tien minuten gunde Daniël Hulzebosch speelminuten aan Nynke Sinnema (voor Maaike Steenbergen) en Leander Zwolle (voor Marco Zegwaard). Zwolle bekroonde zijn debuut in het eerste van DOS’46
met twee doelpunten. Hij bepaalde de eindstand op 14-25.
Doelpunten DOS’46: Harjan Visscher 7, Geertje Hoekstra 4, Max Malestein 4 (2), Marco Zegwaard 3, Maaike
Steenbergen 3, Leander Zwolle 2, Bastiaan Nijmeijer 1, Loes Blacquière.

GEVARIEERD FILMPROGRAMMA IN DORPSHUIS DE SCHALLE
Het filmprogramma van dorpshuis De Schalle ziet er als volgt uit:
18 oktober
Anna Karenina. Deze film speelt zich af aan het Russische hof.
9 oktober
Departures
13 november Il y a longtemps que je t’aime.
Aanvang: 20.00 uur. Entree: € 3,50
De Schalle beschikt sinds kort over een nieuw groot filmscherm en deze zal voor het eerst in gebruik worden
genomen op 18 oktober. De filmliefhebbers hebben de primeur.

URZO
WONINGINRICHTING
Damesmode
Slaapcomfort
PROJECTINRICHTING
Bedrijfskleding

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECTSTOFFERING
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Kruisstraat
6
Regenkleding
7941 AN
Meppel
Huishoudtextiel
ingang
tel.Noteboomstraat
05220 - 61022
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

DE MOLEN

Van Beek
Schilderwerken
Voor al uw schilderwerk
Onze winkel is gevuld met een groot
assortiment bonbons, truffels en chocolade.

Ons bedrijf kenmerkt zich door
haar goede prijs-kwaliteitverhouding
en staat garant voor
een uitstekende service!

Taarten, gebak, petitfours en desserts
worden op bestelling speciaal voor u
gemaakt.
Ook is er een ruime keuze uit diverse
chocolade cadeaus.

Klaas van Beek
Scheerweide 35
7948 NX Nijeveen

Heeft u speciale wensen, dan helpen wij u
graag om een persoonlijk cadeau te maken.
Kolderveen 30A, Nijeveen
www.chocoladenzo.nl

Tel. 06-16511943
Tel. 0522-750545

06-25190868
info@chocoladenzo.nl

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

Winkel: Ma t/m zat geopend van 9:00 tot 18:00
(Workshops & Demonstraties op afspraak)

KINDERKLEDINGBEURS HAVELTE ORGANISEERT 2E HANDS WINTERKLEDING- EN SPEELGOEDBEURS
VOOR HET 25E JAAR
Let op: Komende beurs hebben wij leuke acties. Hou onze website en facebookpagina goed in de gaten.
De werkgroep Kledingbeurs Havelte organiseert voor het 25e jaar een gezellige 2e hands kinderkleding- en
speelgoedbeurs in ontmoetingscentrum “de Veldkei” te Havelte. Deze beurs zal in het teken staan van ons
25e jaar. Hier zitten allemaal leuke acties aan verbonden. Hou daarom onze website en facebookpagina
in de gaten.
De koopavond is op vrijdag 2 oktober 2015 van 20.00 uur tot 21.30 uur. Op zaterdag 3 oktober 2015 is de
beurs geopend van 9.00 uur tot 10.00 uur.
U vindt naast de winterkleding ook een divers aanbod van tweedehands speelgoed.
Heeft u zelf kleding van maat 74 t/m maat 188 of speelgoed in te brengen dan kunt u de daarvoor benodigde
prijsenveloppe vanaf dinsdag 2 september 2015 ophalen gedurende schooltijden bij de kleuteringang van
OBS. de Bosrank in Havelte. Er is een maximale uitgave van 150 prijsenveloppen. Alle kleding en speelgoed
dient geprijsd, schoon en compleet te worden aangeleverd. Het inbrengen is op donderdagavond 1 oktober
2015 van 19.00 tot 20.30 uur, eveneens in “de Veldkei”.
Raadpleeg de onze vernieuwde website www.kledingbeurshavelte.nl voor meer informatie. We zijn ook
te volgen via Twitter:@Kledinghavelte en Facebook: Kledingbeurs Havelte.

ROMMELMARKT 2015 HERVORMDE KERK KOLDERVEEN/DINXTERVEEN
Ook dit jaar wordt er weer een rommelmarkt gehouden en wel op zaterdag 26 september.
De opbrengst is bestemd voor het jeugdwerk binnen onze gemeente en natuurlijk ook voor het jeugdgebouw.
Als u nog spullen hebt voor de rommelmarkt (geen bankstellen) kunt u contact opnemen met A. Voerman
tel. 492014 of J. Bakker tel. 492533.
De rommelmarkt is van 9.00-12.30 uur en wordt gehouden in de schuur van Loonbedrijf Altena, Kolderveen
50. Komt allen, de koffie staat klaar!
De rommelmarktcommissie
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VOOR IEDEREEN: DE WEEK VAN HET BADMINTON
Deze week is het in heel Nederland “De week van het badminton”! Alle badmintonverenigingen openen
de deuren, zodat iedereen die het leuk vindt, eens tegen een shuttle kan slaan. Zo hebben we afgelopen
maandagmiddag een badmintonspelcarrousel voor alle kinderen uit de groepen 3, 4 en 5 gehad.
Donderdag (17 september) organiseren we voor alle jeugdleden en geïnteresseerde andere kinderen van
19.00-20.00 uur een “3x3” toernooi. Hierbij speel je met een team van 3 personen tegen ander teams van 3
personen; je staat dus 3 tegen 3 op 1 speelveld een wedstrijd te spelen. Erg leuk! Voor iedereen tussen de 8
en 18 die graag eens wil badmintonnen: kom donderdag om 19.00 uur langs en je wordt ingedeeld in een
drietal, zodat je gelijk een paar wedstrijdjes kan spelen. Een leenracket is aanwezig, dus het meenemen van
goede zaalschoenen en sportkleding is voldoende. Vind je het erg leuk, dan kom je de donderdag daarna
gewoon nog een keer om een echte training mee te spelen.
Voor senioren hebben we 2 mogelijke speel-momenten: donderdagavond vanaf 20.15 uur en vrijdagochtend
van 9.30-11.00. Dus ben je 18+ en wil je regelmatig badmintonnen; kom deze week dan gewoon eens langs
om te ervaren hoe leuk badminton is!

OKTOBERMAAND KINDERMAAND START MET BURGEMEESTERSACTIE
Burgemeesters en locoburgemeesters van Drenthe geven woensdag 16 september om 10.00 uur het startsein
voor Oktobermaand Kindermaand 2015.
De burgemeesters brengen daarvoor een bezoek aan een basisschool in hun eigen gemeente.
Met de Burgemeestersactie start de promotie rondom het kunst- en cultuurproject Oktobermaand Kindermaand. Door dit project kunnen kinderen van 4 t/m 12 jaar in de weekenden van oktober gratis culturele
activiteiten bezoeken in kunst- en erfgoedinstellingen. Dit kan een molen zijn, maar ook een theater of
museum. In Drenthe kunnen kinderen aan 280 activiteiten deelnemen. De actiedagen van Oktobermaand
Kindermaand zijn op zaterdag 3, 10, 17, 24 en 31 oktober en zondag 4, 11, 18 en 25 oktober.
Meteen na de Burgemeestersactie worden in Drenthe 55.000 Oktobermaand Kindermaandboekjes uitgedeeld aan de leerlingen van groep 1 t/m 8 op de basisscholen in Drenthe. Zij kunnen dan reserveren voor
de meest populaire activiteiten.
De programmaboekjes zijn ook verkrijgbaar bij deelnemende instellingen, VVV’s, recreatieondernemers
en bibliotheken. Het programma van Oktobermaand Kindermaand is eveneens te vinden op de website
www.kindermaand.nl.

NIEUWE VOORZITTER STICHTING DRENTSE FIETS4DAAGSE
Het bestuur van de Stichting Drentse Fiets4Daagse heeft per 7 september een nieuwe voorzitter. Jan Broertjes, oud-burgemeester van Midden-Drenthe en Vlagtwedde, volgt Jan Mastwijk op die na bijna acht jaar
voorzitterschap het stokje overdraagt.
Mastwijk vindt dat je na een aantal jaren de weg moet vrij maken voor een ander. ‘Of je nu politicus bent,
voorzitter van Plaatselijk Belang of van de Drentse Fiets 4Daagse, na een jaar of 7-8 dreigt de “automatische piloot” of loop je kans met oogkleppen op te gaan lopen. Daar moet je niet op wachten, dat moet
je voor zijn.’
Jan Broertjes, met zijn vrouw Gerda regelmatig op de fiets, heeft er zin in. ‘De Drentse Fiets4Daagse is een
schitterend evenement waarvoor heel veel vrijwilligers zich jaarlijks inzetten. Het lijkt me prachtig om me
daar een aantal jaren voor in te zetten.’
Het bestuur van de Fiets4Daagse heeft eind 2014 besloten een andere bestuurlijke koers te gaan varen. Er
komt meer inbreng voor de startplaatsen en de centrale bemoeienis wordt kleiner. Daarmee verwacht het
bestuur ook meer geld vrij te kunnen maken voor de activiteiten die de startplaatsen voor de deelnemers
ontplooien.
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DE MOLEN
WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN
19/20 sept.
26/27 sept.

Dokter Westerbeek
Dokter Tan

www.kolderveen.nl

Tel. 0521-361326
Tel. 0521-361326

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, mevr. Willy Boer, 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, MAATSCHAPPELIJK WERK
Elke dinsdagmorgen tussen 9.00-10.00 uur inloopspreekuur in De Schalle, zaal 6.
Telefoonnummer 085-2731444.

WELZIJN MENSENWERK, INFORMATIEPUNT
Elke dinsdagmiddag tussen 16.00-17.00 uur inloopspreekuur in De Schalle, zaal 6.
Telefoonnummer algemeen: 085-2731444 of Paul van Os: 06-20729418
OPENINGSTIJDEN BIBLIOTHEEK NIJEVEEN (0522 492150)
• maandag: 15.00 – 19.00 uur • dinsdag en donderdag: 15.00 – 17.30 uur
www.bibliotheeknijeveen.nl
Lenen en inleveren kan ook bij bibliotheek Meppel (Marktstraat 27, Meppel)
INEKE KNOL INDIVIDUEEL-, RELATIE- EN GEZINSTHERAPEUT, counsellor, docent, supervisor, (team)coach en trainer.
BIJ IK, Dorpsstraat 66, 7948 BT Nijeveen. 0522-259308 06-17067004. Tel.spreekuur: wo. en vr. 8.30-9.00 uur.

Dorpsstraat 149

Mitra slijterij Kisjes
De Putstoel 2, 7941 BX Meppel
0522 255923 / 06 1256 0615
info@mitrakisjes.nl
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7948 BP NIJEVEEN
Tel: 0522 492967
of 06 53 961 998

Internationaal Biersommelier en Liquorist
Ruim 450 soorten bier op voorraad
Ruim 200 soorten whisky op voorraad
Cateringservice
Verhuur mobiele biertaps en statafels.
Vraag naar de mogelijkheden!
Alle wijnen 6 halen = 5 betalen!!
In iedere combinatie
Bedenker van het Meppeler Grachten tripel en
Grachten Blond bier
Gratis bezorgen in Meppel en Nijeveen.
Groot aanbod in cadeaus en relatiegeschenken.
Ook voor uw kerstpakket bent u bij ons aan het
juiste adres.
Verkoop van Nijeveens slokje en Meppeler slokje.
Voor al uw proeverijen en wensen op drankgebied.

Voor:
• Nieuwbouw
• Reparatie
• Onderhoud
• Alg- & mosbestrijding
• Aanbrengen schroefdakplaten
www.rietdekkersbedrijfrenebouwknegt.nl

20

