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Noteboomstraat 68

7941 XA Meppel

telefoon 0522 255 449

De volgende Molen verschijnt op 25 september 2018.
Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk
dinsdag 18 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: 0527 - 24 64 68

NIEUWS VAN DE DVN
Het tweejarige herfstrondje
Nog even geduld beste mensen, het
Herfstrondje 2018 komt eraan! U weet
wel, op zaterdag 6 en zondag 7 oktober van 13.00 tot 18.00 uur. De laatste
voorbereidingen worden getroffen, de
puntjes op de i.
Het belooft een heel gevarieerd aanbod van deelnemers te zijn. U kunt de folder verkrijgen bij Bakkerij
Strijker, de Coop en de Schalle. We zien u graag bij het Herfstrondje!

VROUWENCAFÉ NIJEVEEN GAAT VAN START
Op 1 november organiseert Vrouwencafé Nijeveen de First Date. Een gezellige startavond voor enthousiaste, ondernemende, creatieve vrouwen uit Nijeveen en omgeving, die het leuk vinden om elkaar los van
bestaande clubs en verenigingen te ontmoeten. Denk aan samen op stap, het café in, theaterbezoek, de
natuur in, workshops en nog veel meer.
Interesse? Kom op 1 november naar de First date, 20.00 uur in restaurant de Nije. Onder het genot van
koffie, een drankje en hapjes maken we kennis met elkaar en bepalen wat we leuk vinden om te gaan
ondernemen. Entree 12,50 (incl. koffie, drankje en hapjes).
Aanmelden kan via Facebook: Vrouwencafé Nijeveen, evenement First Date. Of door een mailtje te sturen
naar vrouwencafenijeveen@gmail.com (Neem je vriendinnen vooral mee).

Adverteren?
Kijk op www.kleen.nl/regiobladen/de-molen/ voor de tarieven

Lute Bijker

Lute Bijker

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

Griftestuk 33 | 7948 AH Nijeveen | 06 - 50 20 40 08
www.lutebijkerbouw.nl | info@lutebijkerbouw.nl
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ROMMELMARKT 2018 HERVORMDE KERK KOLDERVEEN/DINXTERVEEN
Dit jaar wordt weer de rommelmarkt van Kolderveen/Dinxterveen gehouden en wel op zaterdag 29 september. De opbrengst is bestemd voor het jeugdwerk binnen onze gemeente en voor het jeugdgebouw en kerk.
Als u nog spullen hebt voor de rommelmarkt (geen bankstellen) kunt u contact opnemen met Arie Voerman
tel. 06-22924941 of Jacob Bakker tel. 492533 of 06-10328646.
De rommelmarkt is van 9.00-12.00 uur en wordt gehouden in de schuur van Loonbedrijf Altena, Kolderveen
50. Komt allen, de koffie staat klaar!
De rommelmarktcommissie

COLLECTE HANDICAP NL
In de week van 24 t/m 29 september wordt er landelijk gecollecteerd ten behoeve van Handicap NL. Deze
collecte blijkt hard nodig. Mensen met een verstandelijke beperking hebben een veel grotere kans om in
een isolement te komen.
Ze hebben dikwijls begeleiding nodig om buitenshuis nieuwe contacten te leggen en te onderhouden. Door
bezuinigingen is hiervoor steeds minder budget en is de kans op vereenzaming groot.
Handicap NL droomt van een Nederland waarin je met een handicap echt kunt meedoen, dat je gezien
wordt en er geen obstakels zijn om je te kunnen ontplooien.
Met de collecte opbrengsten kunnen er vele projecten worden ondersteund die het uitkomen van de droom
dichterbij mogen halen.
Het betalingsverkeer vandaag de dag vindt veelal plaats d.m.v. pasjes. Men wil wel wat doneren, maar er
is geen kleingeld in huis. Welnu, daar is vanaf dit jaar rekening mee gehouden. Op de collectebus bevindt
zich een iDEAL QR code, zodat er met de bankieren app op de mobiele telefoon geld gegeven kan worden.
In de collecteweek zijn er maar liefst 42 vrijwilligers uit ons dorp die zich inzetten om geld in te zamelen
voor Handicap NL.
In 2017 was de opbrengst voor deze collecte in Nijeveen € 1221,-, een prachtig mooi resultaat.
Met Uw hulp kunnen we dit bedrag ook dit jaar weer halen. Van harte aanbevolen.
L. Dijkstra, coördinator in Nijeveen voor Handicap NL

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

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.

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

Nijverheidsweg 15 7948 NE Nijeveen Tel. 0522-490094 www.faberadviseurs.nl verzekeringen@faberadviseurs.nl
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Van Beek
Schilderwerken
Voor al uw schilderwerk

proef,
geniet &
beleef

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
Meppel

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

De Putstoel 2
0522 255923

info@kisjes-slijterijen.nl
kisjes-slijterijen.nl

EXPOSITIE IN DE SCHALLE
Vanaf heden tot eind oktober is er een expositie Dorpshuis de Schalle van Marjan van Dam uit IJhorst.
Ze stelt zichzelf even voor; Ik ben Marjan van Dam en heb de mogelijkheid gekregen om te exposeren in
de Schalle. Ik ben autodidact, dat wil zeggen dat ik mezelf alles heb aangeleerd. Ik werk onder andere met
materialen zoals eigen beschilderde zijde, stof, acryl, aquarel, houtskool, potlood, ecoline en hout. Verder
heb ik 2 bundels met teksten met eigen illustraties en foto’s gemaakt, die u in de Schalle kunt bekijken.
Daarnaast maak ik nog sieraden.
Mocht u vragen hebben, ik hoor ze graag! Hopelijk beleeft u veel plezier aan de expositie!

Alles voor uw club!

Langs deze weg wil ik iedereen
bedanken voor de kaarten en
bezoekjes die ik tijdens mijn verblijf
in het ziekenhuis en na mijn
thuiskomst heb ontvangen.
Allen dank daarvoor.

Reclameborden
Textieldruk
Lotenbloks
Clubbladen
Websitebouw

J. Timmerman
Ontwerp | Druk | Print | Reclame
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www.kleen.nl

Marjan van Dam
Kamperfoeliestraat 3, 7955 AH IJhorst, 0522-442576, marjanvandam123@yahoo.com

Noteboomstraat 68 Meppel
T 0522 255449 drukkerij@kleen.nl

DE MOLEN
DORPSFILM NIJEVEEN 2016
Zoals bij velen al bekend is, heeft de Dorpsfilm Nijeveen 2016 vele toeschouwers getrokken. De 4 voorstellingen waren niet voldoende om iedereen van de film te laten genieten. Daarom heeft het bestuur in een
vroeg stadium al besloten om in november de film nogmaals 2x te vertonen. De beide voorstellingen zijn
gepland op zaterdag 17 november. De eerste voorstelling is ‘s middags om 15.00 uur en de tweede om 20.00
uur. Beide voorstellingen vinden uiteraard plaats in dorpshuis De Schalle. De entreeprijs is € 7,50 inclusief
2 consumpties.
LET OP: De voorverkoop van de kaartjes is op vrijdag 12 oktober tussen 19.00 en 21.00 uur in De Schalle.

SPORTTEAM MEPPEL ACTIEF LANCEERT DIGITALE SPORTWIJZER
Het sportteam Meppel Actief heeft een digitale sportwijzer gelanceerd voor alle inwoners uit de gemeente
Meppel. Op de website van Meppel Actief kunnen bezoekers filteren op sport- en beweegaanbod, locatie
en leeftijdscategorie om zo gemakkelijk bij de website van een sportvereniging of sportorganisatie uit te
komen. De sportwijzer is opgezet om een overzicht te geven van al het sport- en beweegaanbod binnen
de gemeente Meppel.
Met de digitale sportwijzer hebben inwoners uit de gemeente Meppel een gemakkelijk overzicht van al het
aangeboden sport- en beweegaanbod binnen de gemeente Meppel. In de sportwijzer kan een bezoeker van
de website van Meppel Actief het sport- en beweegaanbod filteren op activiteit, gewenste sportlocatie en
leeftijd. Voor alle sportaanbieders uit de gemeente Meppel is dit een mooie kans om makkelijk vindbaar te
zijn voor sportzoekende inwoners. Na het filteren van het aanbod wordt er doorgestuurd naar de website
van de vereniging/organisatie. Op deze manier is altijd de meest actuele informatie met betrekking tot
aanbod en contact beschikbaar.
Mocht er nieuw sportaanbod aangeboden worden of vindt er een wijziging plaats in het aanbod, dan kan
er contact opgenomen worden met het sportteam Meppel Actief en wordt dit aangepast op de website.
De sportwijzer is te vinden op www.meppelactief.nl/sportwijzer-gemeente-meppel.

WONING GEKOCHT
HYPOTHEEK (OVER)GESLOTEN?

Kwekerij en tuincentrum

BERT
VISSCHER

Kolderveen 21 7948 NG Nijeveen Tel. 0522-491853

LET OP
i.v.m. VAKANTIE
zijn wij van
maandag 17 sept.

STOTIJN

tot en met

notariaat & mediation

donderdag 20 sept.

Uw notaris in de regio. Waarvan akte...!

GESLOTEN

profiteer van onze VOORDELIGE tarieven
en UITSTEKENDE dienstverlening:

www.bertvisschervof.com

altijd scherp!

T: de Wijk 0522 - 440 473
info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl
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VOORDELIG AANBOD MEUBELEN
DOOR VERKOOPSNELHEID KAN ONS AANBOD WEKELIJKS ANDERS ZIJN! WANT OP=OP!
ZIE OOK VOOR ACTUELE AANBOD ADV. MARKTPLAATS

MEUBELEN, KLEINMEUBELEN, BANKSTELLEN, TAFELS,
SLAAPKAMERKASTEN, EETHOEKEN, KASTEN, DRESSOIRS, BIJZETTAFELS,
BOXSPRINGS, KARPETTEN, ENZ

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
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Afgebeelde producten kunnen uitverkocht, of niet meer leverbaar zijn. Kom voor het actuele aanbod langs.

DE MOLEN

DE MOLEN
DOBBERPOP ROCKS - VOORVERKOOP 14 SEPTEMBER 19.00 – 21.00 UUR
Deze avond 2 consumptiemunten cadeau per toegangskaart
Vrijdagavond 14 september start de voorverkoop voor Dobberpop Rocks. Van 19.00 tot 21.00 uur zijn de
eerste toegangskaarten verkrijgbaar in ‘De Schalle’. De prijs is deze avond € 10,00 per kaart inclusief twee
consumptiemunten. Een voordelig aanbod voor iedereen die Dobberpop niet wil missen!
Voorverkoopadressen
Niet in de gelegenheid om te komen? Vanaf zaterdag 15 september zijn kaarten à € 10,00 per stuk verkrijgbaar bij Bakkerij Strijker, Tankstation Nijeveen, Snackplaza en Brasserie ’t Meuleplein in Nijeveen en Slijterij
Kisjes in Meppel. De voorverkoop sluit op vrijdagavond 28 september om 18.00 uur. Op de avond zelf zijn
aan de kassa kaarten te koop voor € 15,00. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis kennismaken met
het muziekfestival aan de Nijeveense Plas.
Dobberpop een begrip in Nijeveen
Na 3 jaar wachten wordt zaterdag 29 september voor de zevende keer Dobberpop gehouden. De vorige
edities trok 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 op het grote podium in
het water; The Band-Its, De Wethouders en de coverband Guns n’ Roses by Slash n’ Roses. Het belooft een
spectaculaire en gezellige avond te worden met lekkere rockmuziek en special effects. Rock je mee?
Initiatief van de Handelsvereniging Nijeveen
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 Handelsvereniging Nijeveen.
Tot Dobberpop!

Handelsvereniging Nijeveen
Commissie Dobberpop

Nijverheidsweg 10
7948 NE Nijeveen
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T 0522 49 26 80
F 0522 49 26 74

info@kroesnijeveen.nl
www.kroesnijeveen.nl
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Autobedrijf Matter Meppel
uw Renault- en Dacia dealer
voor
Meppel, Steenwijk, Staphorst e.o.

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.

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

Tot ziens in onze showroom!

RENAULT

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 BV
Blankenstein 500 7943 PA MEPPEL
Tel: 0522 - 253 292
mattermeppel.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
11 sept.
14 sept.
19 sept.
20 sept.
20 sept.
21 sept.
22 sept.
23 sept.
25 sept.
26 sept.
26 sept.
28 sept.
29 sept.
29 sept.
6-7 okt.
9 okt.
10 okt.
12 okt.
17 okt.
23 okt.
24 okt.

De Molen nr. 17
Pubquiz t.b.v. Stichting ALS - De Schalle - 20.30 uur
NCV; Ds. Vijko Top - De Schalle - 19.45 uur  
Alzheimercafé - De Plataan Meppel - 20.00 uur
Vrouwen van Nu Medisch Team UMCG over hulp per helicopter - De Schalle - 20.00 uur
Vrouwen van Nu fietstocht vertrek 9.00 uur vanaf De Schalle
Bingo Supportersvereniging SVN'69 - 20.00 uur
Gezamenlijke startdienst drie kerken Nijeveen/Kolderveen - PKN kerk - 10.00 uur
De Molen nr. 18
Informatieavond postcoderoosregeling - De Schalle - 20.00 uur
Klaverjassen en Jokeren Supportersvereniging SVN'69 - 20.00 uur
Film Three billboards outside Ebbing - Dorpshuis De Schalle - 20.00 uur
Rommelmarkt - Herv. kerk Kolderveen/Dinxterveen - 9.00-12.00 uur
Dobberpop
Herfstrondje - 13.00-18.00 uur
De Molen nr. 19
Klaverjassen en Jokeren Supportersvereniging SVN'69 - 20.00 uur
Voorverkoop Dorpsfilm - De Schalle - 19.00-21.00 uur
NCV; Huisartsen Moes en Nijstad-Moes - De Schalle - 19.45 uur   
De Molen nr. 20
Klaverjassen en Jokeren Supportersvereniging SVN'69 - 20.00 uur

24 okt.	Najaarsbijeenkomst Historische Vereniging Nijeveen - 20.00 uur
25 okt.
26 okt.

Vrouwen van Nu Eendagsbestuur - De schalle - 20.00 uur
Film Le fidèle - Dorpshuis De Schalle - 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.
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NIEUWE TRAININGSGROEPEN VOOR SURVIVALRUN HAVELTE
Dit najaar is er voor iedereen die lekker buiten wil bewegen weer keus om in
te stromen in een van de nieuwe trainingsgroepen van Survivalrun Havelte.
Instapsurvival voor volwassenen
Voor volwassenen is er per 1 oktober weer de mogelijkheid om te starten in
onze instapgroep. Hier worden de basistechnieken voor Survivalrun aangeleerd en gewerkt aan een goede basisconditie.
De trainingen zijn elke zondagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur en starten
vanaf de Survivalrunbaan bij de IJsbaan in Havelte.
De contributie bedraagt 33 euro tot het einde van het jaar.
Bootcamp op maandagavond en woensdagochtend
Bootcamp bij Survivalrun Havelte is er voor iedereen die lekker buiten actief
wil zijn met een enthousiaste groep volwassenen. Vanaf september is er
ook de mogelijkheid om op maandagavond te komen. De trainingen zijn
van 19.00 tot 20.00 uur. Samen werk je in de omgeving van Havelte aan een goede conditie en maak je
daarnaast beperkt gebruik van de hindernissen op de Survivalrunbaan.
Mini Survival voor kinderen van 6-8 jaar oud
Dinsdag 18 september starten we met een nieuwe jeugdgroep voor kinderen van 6-8 jaar oud!
De trainingen zijn van 17.30 tot 18.30 uur en zijn op en rond de Survivalrunbaan in Havelte.
Spelenderwijs leren we de kinderen de basistechnieken van Survivalrunning en bereiden we hen voorzichting voor op misschien wel hun eerste Survivalrunwedstrijd...
Wilt u met een van deze nieuwe trainingen meedoen, uw kind opgeven, of meedoen op een van de vele
bestaande trainingmomenten? Stuur dan even een mail naar info@survivalhavelte.nl. Meer info vind je
op www.survivalhavelte.nl.

“Allemaal in hetzelfde schuitje”

STARTZONDAG NIJEVEEN M.M.V. ROB FAVIER
Zondag 23 september 2018 organiseren de drie kerken van Nijeveen en Kolderveen een gezamenlijke
startdienst. Deze startdienst symboliseert de start van alle kerkelijke verenigingen en organisaties. Dit keer
hebben we Rob Favier uitgenodigd. Ook wel bekend als de “zingende dominee”. Hij zal deze ochtend de
dienst begeleiden. Op geheel eigen wijze geeft hij vorm aan het thema “Allemaal in hetzelfde schuitje”
wat een bijzondere dienst zal gaan worden. Tevens is er deze ochtend een kinder-kerkdienst waar de jeugd
zich op hun manier bezig gaan houden met het thema.
We beginnen de ochtend met een kop koffie met wat lekkers erbij. Na de dienst sluiten we gezellig af met
een hapje en een drankje.
De startdienstcommissie heet iedereen van harte welkom op zondag 23 sept. om 10.00 uur in de PKN kerk
aan de dorpsstraat 7 te Nijeveen.

Uw testament up to date?
Doe de TestamentTest

De uitkomst van de test kan in een persoonlijk gesprek
VRIJBLIJVEND EN KOSTELOOS worden besproken bij
Notaris Lever in Meppel.
‘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
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w w w. l o o n b e d r i j f b i j k e r. n l
LAATSTE LOODJES DIABETES CHALLENGE NIJEVEEN
Nijeveen wandelt!
De Diabetes Challenge Nijeveen, die half april
van start is gegaan met 59 deelnemers wordt 29
september in het Olympisch stadion in Amsterdam
afgesloten. Naast diabetespatiënten was iedereen
welkom om mee te doen. Want bewegen is natuurlijk goed voor iedereen. In Nijeveen was het
een heel diverse groep mensen die bij aanvang kon
wandelen van 1 km tot 30 km! Allemaal hebben ze
twee tot drie keer per week getraind om hun wandelafstand te vergroten en zo te werken aan een
gezondere leefstijl. De groepen werden begeleid
door huisarts Marthy Lucas en fysiotherapeuten
Heleen Klunder en Petra Hasper.
En het is gelukt! Bijna alle deelnemers hebben
grote vorderingen gemaakt. In loopafstand en
in conditie/fitheid! Ook tijdens de warme zomer is er zo goed mogelijk doorgewandeld. Een enkeling is
inmiddels gestopt door een blessure of andere persoonlijke omstandigheid, maar er zijn in Nijeveen nog
55 deelnemers over! Er wordt gekeken naar mogelijkheden om met deze groep ook in de wintermaanden
te blijven wandelen.
In de laatste week van de challenge wordt er nog drie avonden gewandeld in Nijeveen en dan gaat de hele
groep, samen met de wandelaars uit Meppel naar Amsterdam. In Amsterdam zijn routes van 5-10-15 en 20
kilometer uitgezet. Bij de finishlijn in het Olympisch stadion zullen de deelnemers dan een welverdiende
medaille in ontvangst kunnen nemen. Het Waarborgfonds Meppel maakt het mogelijk dat wij met de
grootste bus van fa. Boerhof comfortabel naar Amsterdam kunnen reizen.
COOP Nijeveen zorgt voor de inwendig mens in de bus. Daarnaast draagt de Dorpsvereniging Nijeveen bij
om onze challenge financieel mogelijk te maken.
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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 aantekeningen 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. Deelnemers 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:
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:
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.

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
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APK écht voor een vaste lage prijs

Waar u uw Toyota ook gekocht heeft
Onze APK is echt ‘all inclusive’. Wij rekenen geen extra kosten voor afmelding of een emissietest.
De APK keuring staat los van het onderhoud van uw Toyota. Er worden geen andere werkzaamheden
verricht en dus ook geen extra kosten gemaakt, tenzij uw auto niet aan de keuringseisen blijkt te
voldoen. In dat geval vragen wij altijd eerst uw toestemming om de reparatie uit te mogen voeren.

Wij zorgen dat uw Toyota een echte Toyota blijft

Van der Linde Meppel
Meppel, Blankenstein 290, 0522-491258

INFORMATIEAVOND EC DUURZAAM NIJEVEEN
26 september 20.00 uur – De Schalle
Wij nodigen u van harte uit voor de informatieavond van Duurzaam
Nijeveen op woensdag 26 september. 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 en de rol van Duurzaam
Nijeveen daarin.

E N E R G I E C O Ö P E R AT I E

Duurzaam Nijeveen

Postcoderoosregeling
Binnenkort wordt de postcoderoos gerealiseerd op het dak van ‘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!
Informatie overige projecten
U wordt ook geïnformeerd over de andere acties en initiatieven van Duurzaam Nijeveen. De Warmtescan
Actie, die deze winter wordt gehouden, wordt toegelicht en u ontvangt meer informatie over de pilot
warmtepompen. Wij verwelkomen u graag op de 26ste september. Tot dan!
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
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Tel. 06 543 720 73

Ook voor volledige voetverzorging bij u thuis!

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

Medisch pedicure

17 SEPTEMBER T/M 20 SEPTEMBER SKEELERVIERDAAGSE
Van maandag 17 tot en met donderdag 20 september kan er 4 dagen
lang tussen 18.00 en 19.30 uur geskeelerd worden op de skeelerbaan
in Nijeveen. Wie houdt dit 4 dagen vol?
Het is ook mogelijk om minder dan 4 avonden mee te doen, dus al
kun je maar 1 avond….. kom gezellig naar de skeelerbaan! Alle deelnemers die minimaal 3 avonden meedoen krijgen een herinnering.
Als skeelerclub Nijeveen organiseren we al jaren met succes de Skeelervierdaagse. Dit jaar weer tijdens de Nationale Sportweek. Tijdens
deze week worden kinderen in het hele land uitgedaagd om te gaan
sporten. Wij dagen jullie uit mee te doen aan de skeelervierdaagse.
Je hoeft geen lid te zijn. Iedereen mag gratis meedoen!

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

Facials
Manicure
Pedicure
Massage
Visagie
Laserontharing

Wie aanpakt,
zal genieten!

Waxen
Harsen
Salon99 Skin Care
T 0522 853809
Woldstraat 40 info@salon99.nl
7941 LK Meppel www.salon99.nl

info@andrehopman.nl
+316 54 32 64 05
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BEURSVLOER KRIJGT VERVOLG MET MEPPEL ONTMOET & DOET!
Op donderdagmiddag 18 oktober wordt in Schouwburg Ogterop ‘Meppel Ontmoet & Doet! gehouden. Het
evenement is het vervolg op de Beursvloer maar dan geheel in een nieuw jasje. Bedrijven en maatschappelijke
organisaties uit de Gemeente Meppel ontmoeten elkaar en kunnen deze middag volop inspiratie opdoen,
kennisdelen en iets voor elkaar betekenen. Meppel Ontmoet & Doet! is een initiatief van de Meppeler Uitdaging. De BC Meppel en ICC Parkmanagement participeren in het geheel. U wordt van harte uitgenodigd!
De zonnige toekomst van Meppel - Het gevarieerde programma begint om 15.00 uur. Na het welkom van
het bestuur van de Meppeler Uitdaging, waarin een korte terugblik op afgelopen jaar wordt gegeven en
de plannen voor de komende tijd worden toegelicht, is het de beurt aan oud Meppeler Hans van Tellingen.
Van Tellingen geeft een presentatie over zijn boek #WatNouEindeVanWinkels met de ondertitel ‘Over de
zonnige toekomst van Meppel’. De ondernemer komt niet naar Ogterop omdat het moet maar omdat hij
een duidelijke missie heeft. Hij vertelt hoe het er werkelijk in de retailmarkt aan toegaat. Compleet met
feiten en eigen haarscherpe analyses die gevormd zijn door decennia lange ervaring bij zijn bedrijf Strabo.
Inspiratiecarrousel - Hierna kan iedereen meedoen met de Inspiratiecarrousel. In een uur tijd kan men drie
aansprekende inspiratiesessies bijwonen. Er wordt een zevental onderwerpen aangeboden. Dit varieert van
Cybersecurity en Hacking door Loran Kloeze tot ‘De belastingen? … leuker kunnen we het niet maken’,
aangeboden door MTH Accountants en Adviseurs. Hayat El Mahjoubi vertelt meer over De Geweldige
Wijk en de oprichtster van de Nederlandse Uitdaging, Gerda Geurtsen nodigt de deelnemers uit om vooral
vanuit overschot te denken. Bart Lever licht toe wanneer bestuurders aansprakelijk zijn, er is een sessie
over social media en contentmarketing en Hans van Tellingen geeft een vervolg op zijn presentatie. Volop
mogelijkheden deze middag om kennis te vergaren.
‘Meer dan Handen Awards’ - Tijdens Meppel Ontmoet & Doet! worden de ‘Meer dan Handen Awards’
uitgereikt. Vrijwilligerswerk is leuk en zinvol, veel mensen doen het met enorme inzet en plezier. Daarvoor
verdienen zij erkenning en waardering. Met de “Meer dan Handen Awards’, een initiatief van de Gemeente
Meppel en St. Welzijn Mensenwerk, worden een aantal Meppeler organisaties in het zonnetje gezet.
Meet & Match op de Beursvloer - De foyer van Schouwburg Ogterop wordt daarna omgetoverd tot Beursvloer. Al een aantal jaren is de Beursvloer een succesvol evenement in Meppel. In een korte Hier krijgen
bedrijven en maatschappelijke organisaties de kans om iets voor elkaar te betekenen. Vaak kan dat veel
gemakkelijker dan van tevoren wordt gedacht.
Knelpunten van verenigingen en stichtingen op het gebied van Menskracht, Materialen en Middelen worden door het bedrijfsleven opgelost met gesloten beurs. In één uur tijd wordt samen onderhandeld over
vraag en aanbod. Verenigingen en stichting doen een aanbod dat past bij het karakter van de vereniging
en de match met het betreffende bedrijf. De vorige editie van de Beursvloer Meppel leverde meer dan
zestig matches op met een maatschappelijke waarde van € 26.000,-. De organisatie hoopt in oktober dit te
kunnen evenaren. De middag wordt rond 17.30 uur afgesloten met een hapje en een drankje.
Aanmelden en meer informatie - Aanmelden voor Meppel Ontmoet & Doet! kan door een mail te sturen
naar info@meppeleruitdaging.nl. Het is aanbevolen om de voorkeur voor de inspiratiesessies in de mail te
vermelden. Meer informatie is te vinden op www.meppeleruitdaging.nl

Schoonheidsinstituut
Schoonheidsinstituut
Acne
behandelingen
Acne behandelingen
Massages
Massages
Zonnestudio

Marktstraat 4
7941 KR Meppel
Tel. 0522 23 01 73
www.birukai.nl

Zonnestudio

Jeannet Botter

IPL ontharing
IPL ontharing
Elektrisch
ontharen
Elektrisch
ontharen
Huidverbetering
Huidverbetering
Bijouterie

Jeannette
JeannetteBouwknegt
Bouwknegt
Dorpsstraat
Dorpsstraat16,
16, Nijeveen
Nijeveen
0522
7871
0522– –494923
2315
15 ~~ 06
06 –– 2315 7871
www.beau-nette.nl
www.beau-nette.nl~~ info@beau-nette.nl
info@beau-nette.nl
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DOS’46 PAKT ZEGE IN EERSTE VELDWEDSTRIJD
DOS’46 heeft in de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen
een knappe overwinning behaald in Delft. Fortuna/Delta Logistiek, vorig jaar verliezend finalist in zowel de zaal- als de
veldcompetitie, werd met 17-19 verslagen.
DOS’46 begon in de volgende opstelling aan het duel:
Aanval: Fenna de Jong, Geertje Hoekstra, Jelmer Jonker ©, Leander Zwolle. Verdediging: Nienke Hintzbergen, Kim Petersen,
Max Malestein, Harjan Visscher.
Opstelling Fortuna/Delta Logistiek: Aanval: Mirjam Maltha,
Fleur Hoek, Joren van Nieuwenhuijzen, Tim Heemskerk.
Verdediging: Marcel Segaar, Nik van der Steen, Claire van Oosten, Roos van Groen.
De Nijeveners begonnen sterk aan het duel en pakten na 3 minuten spelen een 1-4 voorsprong. Fortuna ging
direct in de achtervolging en zij kwamen niet alleen langszij, maar pakten op hun beurt een voorsprong
van 2 doelpunten na ongeveer 22 minuten spelen.
Nienke Hintzbergen zorgde met een afstandsschot voor de aansluitingstreffer vlak voor de rust (8-7).
Na de rust zorgden Nienke Hintzbergen en Jelmer Jonker ervoor dat DOS’46 weer de leiding overnam en
dit uitbouwde tot een gaatje van 3. In het verloop van de tweede helft bleef het verschil steeds 2 doelpunten in het voordeel van de uitploeg, totdat 10 minuten voor tijd door goals van Max Malestein en Harjan
Visscher, de voorsprong werd uitgebouwd tot een verschil van 4 (14-18).
Fortuna kwam nog terug tot 16-18, maar drie minuten voor het einde zorgde Kim Petersen met een kort
schot voor de beslissing. Het laatste doelpunt was enkel voor de statistieken en zo nam het eerste team
knap de 2 punten mee naar Nijeveen.
Scores DOS’46:
Jelmer Jonker 5, Nienke Hintzbergen 5, Harjan Visscher 3, Kim Petersen 3, Geertje Hoekstra 2, Max Malestein 1.
Helaas kon het 2e team hun wedstrijd niet omzetten in een overwinning, zij verloren met 17-15.
Volgende week staat er een thuiswedstrijd op de planning. DOS’46 1 neemt het dan op tegen Tempo en
het 2e speelt tegen KCC/SOnatural 2.

www.schoorsteenvegerij.com
Tel. 0522 25 12 72
of antwoordapparaat
of 06 53 47 55 45

SCHOORSTEENTECHNIEK
Afdeling Vegen

Wij vegen van onderaf

Wij vegen van bovenaf

middels kunststof of
stalen borstels of met
Rotary Power Sweeping

met ladder + hoogwerker

zodat wij Uw riet of pannen niet aanraken
met de ladder.
Boven in de schoorsteen kunnen wij onder de uitgang het kwetsbare deel
van Uw schoorsteen zien, beter behandelen en bouwkundig bekijken.
Daar boven ontstaan bijna alle schoorsteenbranden.

Altijd bijna 98% stofvrij
Wij werken nu meer dan 30 jaar en nooit
hadden mijn klanten brand door verkeerd
geveegde schoorstenen. Nu zeggen
verzekeringen dat uw goederen en huis
gedekt zijn, doch nooit uw persoonlijke
spullen. Wij hopen dat, door zo goed
mogelijk werk te leveren, te voorkomen.

Ik heb officieel aannemerspapieren met
SER-verklaring van kundigheid B en U.
Meerdere certificaten van o.a. ASPB.

Nu rekenen wij in 2018 1e kanaal 55 euro en tweede en volgende 50 euro.
In 2019 1e kanaal 60 euro en tweede en volgende 50 euro per kanaal.
Betaling na werk gelijk per kas of telefonische overboeking.
Met vriendelijke groet, Dekker J.J.
Indien nodig gebruiken wij kosteloos een camera.
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FILMPROGRAMMA NAJAAR 2018 IN DORPSHUIS DE SCHALLE
Het filmseizoen van Dorpshuis De Schalle gaat weer beginnen. Het programma voor dit najaar ziet er als
volgt uit:
28 september Three billboards outside Ebbing
26 oktober
Le fidèle   
Aanvang: 20.00 uur.
30 november Les gardiennes
Entree € 3,50.
In de volgende Molen meer over de film Three billboards outside Ebbing. Met deze film won Frances McDormand in 2018 de Oscar voor de beste vrouwelijke hoofrol. Een aanrader.

SPORTTEAM MEPPEL ACTIEF ORGANISEERT EEN VERENIGINGSBIJEENKOMST IN DE NATIONALE
SPORTWEEK
Op woensdag 26 september 2018 wordt er door sportteam Meppel Actief de verenigingsbijeenkomst met
verschillende thema’s georganiseerd. Tijdens de bijeenkomst zijn er verschillende gastsprekers zoals Anne
Prins, verenigingsadviseur van SportDrenthe, Sandra Uijlenhoed, beleidsregisseur sociaal domein Gemeente
Meppel en Weslie Gerrits, Team: Fit coach.
De verenigingsbijeenkomst is op woensdag 26 september 2018, aanvang: 19.00 uur tot 21.15 uur bij sportteam Meppel Actief (Leonard Springerlaan 39 te Meppel).
SportDrenthe helpt verenigingen op weg naar een gezond sponsorbeleid. Tijdens deze informatieavond
worden verschillende mogelijkheden besproken.
Na een goede training of fanatieke wedstrijd gaat er niets boven samen nagenieten in de kantine. Met
lekker eten, natuurlijk, en voor ieder wat wils! Team: Fit zet zich in voor gezondere sportkantines. Ontdek
hoe makkelijk en lekker het is en ga ervoor met zijn allen.
Tijdens deze bijeenkomst ontvangt u informatie en kunt u uw sportvereniging inschrijven voor verdere
deelname aan een cursus/workshop. Deelname aan de bijeenkomst én de uiteindelijke cursus/workshop is
kosteloos, gratis. Voor de cursus Meer Sponsoren in Korte tijd geldt een maximum deelname van 10 verenigingen. Gegarandeerd succes en nieuwe sponsoren.
Aanmelden - Graag ontvangen wij, i.v.m. de organisatie, voor woensdag 19 september 2018 uw aanmelding.
Bij de aanmelding graag de sportvereniging + na(a)m(en) deelnemer(s) benoemen.
U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar liane.bsc.meppel@sportdrenthe.nl.

CAMPING DOOMIJN IN ECHTEN WEER EEN SUCCES
Op donderdag 30 augustus en vrijdag 31 augustus was het weer zo ver. De tweede editie van camping
Doomijn op vakantiepark Westerbergen stond op de planning. Kinderen van Doomijn locaties uit Koekange,
Ruinen, Ruinerwold, Zuidwolde en De Wijk waren net als vorig jaar weer van de partij. Nieuw dit jaar waren
de kinderen uit Havelte. Voor een deel van de groep dus de eerste keer Camping Doomijn, voor een ander
deel al de tweede editie. Maar iedereen was even enthousiast bij binnenkomst.
De medewerkers van Doomijn hadden weer een goed gevuld, uitdagend en afwisselend programma opgesteld. Na het kennismakingsspel en het namenshirt maken was er tijd om een slaapplek uit te zoeken
en vrij te spelen.
Na een lekkere lunch met gezonde pannenkoeken was het tijd voor de workshop, verzorgd door Vuurkracht.
Met als grote hoogtepunt: trefbal 2.0, namelijk met pijl en boog. Dat afgewisseld met hout hakken, boomstam gooien en vuurtje stoken zorgde voor een geweldige
middag. En alsof dit nog niet genoeg was hadden de pedagogisch medewerkers ook nog een speurtocht, een heerlijk
diner, een kampvuur en een letterpakkenspel voorbereid. De
avond werd afgesloten met een bioscoop-avond.
Na een paar uurtjes slaap stond het ontbijt op het programma, waarbij sommige kinderen bijna weer verder sliepen.
Zoals dat hoort bij een Camping. De lunchpakketjes werden
gesmeerd en de spullen werden vast ingepakt. Nog een stop
bij het zwembad en een afsluitende picknick en de Camping
was helaas al weer voorbij.
De kinderen kunnen niet wachten tot volgend jaar. Gelukkig staat Camping Doomijn al weer op het programma voor
volgend jaar op 22 & 23 augustus.
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www.kolderveen.nl

WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN
15/16 sept.
22/23 sept.

Dienstdoende huisarts:
0522 - 49 12 24

Dokter Nijstad-Moes
Dokter Tan-Koning

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.

Dorpsstraat 149

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

7948 BP NIJEVEEN
Tel: 0522 492967

Hout zagen, snoeien en snipperen
Stobben frezen
Grondverzetwerkzaamheden
Aanleg en onderhoud van riolering
Oogstwerkzaamheden
Voederwinning
Slootonderhoud
Mestverwerking
Graslandvernieuwing
Uitgraven bouwkavels

of 06 53 961 998

Voor:
• Nieuwbouw
• Reparatie
• Onderhoud
• Alg- & mosbestrijding

Staat er iets niet bij?
Vraag ernaar, wij helpen u altijd!

• Aanbrengen schroefdakplaten

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

www.rietdekkersbedrijfrenebouwknegt.nl
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