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Noteboomstraat 68

7941 XA Meppel

telefoon 0522 255 449

De volgende Molen verschijnt op 9 oktober 2018.
Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk
dinsdag 2 oktober 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

PLEINFEEST DE WEL
Ieder jaar in de derde week van het schooljaar wordt het pleinfeest georganiseerd. Dit jaar was het thema
Cowboys en Indianen. Het was een heel gezellige dag. Het weer was prachtig en de kinderen genoten van
de spelletjes en het samenwerken. Opperhoofd Indi-Jan opende de dag en daarna luisterden alle kinderen
naar het verhaal van Indiaan Indi die op haar verjaardag een tooi kreeg van haar vader.
Na de opening was het tijd voor spelletjes! De kinderen deden in groepjes allerlei leuke spellen en opdrachten. Aan het eind van de ochtend had iedereen flink trek en genoten we van heerlijke broodjes hamburger
gemaakt door de activiteitencommissie. Na de lunch mochten alle groepen een optreden verzorgen. Ze
hadden heel goed geoefend en dat was te zien!
Veel ouders hielpen mee of kwamen een kijkje nemen. Een geslaagde dag!  

DOBBERPOP ROCKS – ZATERDAG 29 SEPTEMBER 20.30 UUR – NIJEVEENSE PLAS
Na drie jaar wachten is het eindelijk zover. A.s. zaterdagavond Dobberpop Rocks met The Band-Its, De
Wethouders, Guns N’ Roses by Slash N’ Roses! Met ruim 600 verkochte toegangskaarten tijdens de voorverkoopavond belooft het festival aan de Nijeveense Plas een super feest te worden. Dit wil je niet missen!
Tot vrijdagavond 18.00 uur zijn er voor de speciale prijs van € 10,00 nog kaarten te koop bij Bakkerij Strijker,
Tankstation Nijeveen, Snackplaza & Brasserie ’t Meuleplein en Slijterij Kisjes. Op de avond zelf betaal je
€ 15,00 aan de kassa. Rock je mee?

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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URZO
WONINGINRICHTING
Damesmode
Slaapcomfort
PROJECTINRICHTING
Bedrijfskleding

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECTSTOFFERING

Regenkleding

Noteboomstraat 7
Huishoudtextiel
7941tel.XD
Meppel
05220 - 61022
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

RICK WESSEL ASSISTENT-TRAINER DOS’46
Rick Wessel (28) wordt per direct assistent-trainer van hoofdcoach Pascal Zegwaard. Wessel speelde zaterdagmiddag 15 september zijn laatste wedstrijd
in het tweede team van DOS’46 tegen KCC/SO Natural 2.
Rick Wessel, ras-Dosser en nu woonachtig in Meppel, speelde acht seizoenen
in de selectie van DOS’46. Eerder was hij bij de Nijeveense korfbalclub trainercoach van B1, Hoofd Jeugdopleiding en assistent-trainer van A1. Momenteel
is hij trainer-coach van Noord U17.
‘Het is een mooie eer om bij mijn eigen club op dit niveau aan de slag te
gaan met deze talentvolle groep,’ aldus Rick. ‘Ik ben ontzettend blij dat ik
deze kans krijg.’

Oktobernieuws!
Per 1 juni is Anke Faber, als hypotheekadviseur,

Misschien tijd om uw huidige hypotheek

terug in Nijeveen. Na haar studie en opleiding

opnieuw te bekijken. Als de resterende looptijd

tot hypotheekadviseur heeft ze toch gekozen

van uw rentevaste periode korter dan drie jaar

om binnen het kantoor van haar vader aan het

is, kan de besparing bij omzetten of oversluiten

werk te gaan en daar zijn we superblij mee. De

behoorlijk oplopen.

werkervaring uit de grote steden neemt ze mee.

Ook voor nieuwe plannen zijn wij natuurlijk het
aangewezen adres.

De hypotheekrente is nog steeds erg laag!

Bel voor een informatief gesprek (met Anke) en

NHG, tien jaar vast, nu vanaf 1,65%

ontdek onze kracht in hypotheken.

Nijverheidsweg 15 7948 NE Nijeveen Tel. 0522-490094 www.faberadviseurs.nl verzekeringen@faberadviseurs.nl
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NIEUW IN DE VERKOOP
Merelstraat 19 in Nijeveen
Royaal vrijstaand huis met
o.a. badkamer en slaapkamer b.g.
Ook geschikt voor wonen/werken
aan huis.

Vraagprijs € 365.000,Kerkplein 17 in Meppel
Uniek bedrijfspand
of horecaobject
in het bruisende hart
van Meppel.

Verkoop via inschrijving
Burgemeester
van Veenlaan 24B
in Nijeveen
Grotendeels gerenoveerde 2/1 kap
woning op een hele grote kavel
voor een leuke prijs.

Vraagprijs € 189.000,-

w w w. a a r n i n k m a k e l a a r s . n l
Bemiddeling in: woonhuizen, bedrijfsmatig o.g., taxaties

Nijverheidsweg 15 | 7948 NE Nijeveen | Tel. 0522 - 49 04 34
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Collecteweek Brandwonden Stichting: 7 t/m 13 oktober

GEEF OM EEN LITTEKENVRIJE TOEKOMST
Het belangrijkste moment van het jaar voor de Brandwonden Stichting is ongetwijfeld in oktober. Want dan is
het van 7 tot en met 13 oktober collecteweek. Bij voordeuren van Groningen tot Limburg klinkt die week de
vraag: ‘Hebt u nog wat over voor de Brandwonden Stichting?’ En dan komt het eropaan. Want de Brandwonden
Stichting ontvangt geen overheidssubsidie en is grotendeels afhankelijk van de inkomsten uit de collecte. In de
week van 7 tot en met 13 oktober houdt de Nederlandse Brandwonden Stichting de nationale collecteweek.
Om ons ideaal te kunnen verwezenlijken – brandwonden littekenloos genezen – zijn we afhankelijk van alle
collectanten die zich voor de brandwondenslachtoffers inzetten. Vandaar onze oproep ‘Geef om een littekenvrije toekomst’. Want mensen met brandwondenlittekens zijn vaak doelwit van vervelende opmerkingen en
leven in een samenleving waarin je met een geschonden uiterlijk jezelf driedubbel moet bewijzen.
Tegenslagen overwinnen - Onze ambassadeurs Jeroen, Britt, Sharon en Veronica hebben na hun ongeluk ieder
op hun eigen manier steun aan de Brandwonden Stichting gehad. Er zijn diverse projecten die mensen met
brandwonden ondersteunen bij het oppakken van hun leven. Psychosociale hulp, cursussen waarin je om leert
gaan met je littekens, maar ook lotgenotendagen voor kinderen, jongeren en volwassenen. Om dit te kunnen blijven doen, is geld nodig. Daarom hoopt de Brandwonden Stichting in de collecteweek op Nederlands
steun te mogen rekenen.
Over de Brandwonden Stichting - Jaarlijks worden duizenden mensen in het ziekenhuis opgenomen met
tweede- en derdegraads brandwonden. Ze bezorgen hen talloze operaties, pijnlijke verbandwisselingen en
littekens. En eenmaal weer thuis, moeten ze zich driedubbel in de maatschappij bewijzen. De Brandwonden
Stichting helpt mensen met brandwonden. Kort na het ongeval, maar ook later in de dagelijkse strijd tegen
de littekens. We financieren wetenschappelijk onderzoek, ondersteunen artsen en verplegend personeel, zetten campagnes in om brandwonden te voorkomen en helpen slachtoffers sterker en weerbaarder te worden.
Meer informatie over projecten van de organisatie, het voorkomen van brandwonden en voorlichtingen, vindt
u op www.brandwondenstichting.nl.
In Nijeveen zijn we op zoek naar mensen die willen collecteren voor de brandwondenstichting.
Wilt u collecteren in Nijeveen? Neem dan contact op met Rinette Bron, telefoon 0522-242080.
Namens de Brandwondenstichting alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.
Rinette Bron

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
25 sept.
26 sept.
26 sept.
28 sept.
29 sept.
29 sept.
5 okt.
6 okt.
6-7 okt.
6 okt.
7 okt.
7-13 okt.
9 okt.
10 okt.
12 okt.
13 okt.
13 okt.
17 okt.
23 okt.
24 okt.

De Molen nr. 18
Informatieavond EC Duurzaam Nijeveen - 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 - Nijeveense Plas - 20.30 uur
Kinderkleding- en speelgoedbeurs Havelte - De Veldkei, Havelte - 20.00-21.30 uur
Kinderkleding- en speelgoedbeurs Havelte - De Veldkei, Havelte - 9.00-10.00 uur
Herfstrondje - 13.00-18.00 uur
Open Atelier Hillie Knol - J. Nijmeijerlaan 8, 7948 CB Nijeveen - 11.00 -17.00 uur
Open Atelier Hillie Knol - www.hillieknol.nl - 11.00-17.00 uur
Collecte Brandwondenstichting
De Molen nr. 19
Klaverjassen en Jokeren Supportersvereniging SVN'69 - 20.00 uur
Voorverkoop Dorpsfilm Nijeveen - De Schalle - 19.00-21.00 uur
Jubileumuitvoering Kunst naar Kracht m.m.v. Crescendo - kerkje IJhorst - 20.00 uur
Band en Nazingavond - De Schalle - zaal open 20.30 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

25 okt.
26 okt.
1 nov.

Vrouwen van Nu Eendagsbestuur - De schalle - 20.00 uur
Film Le fidèle - Dorpshuis De Schalle - 20.00 uur
First Date, startavond Vrouwencafé Nijeveen - Restaurant De Nije - 20.00 uur

24 okt.	Najaarsbijeenkomst Historische Vereniging Nijeveen - 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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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

BADMINTONSEIZOEN IS WEER BEGONNEN!
Direct na de schoolvakanties zijn de trainingen alweer begonnen. Best wennen om na zo’n heerlijke zomer,
waarbij je veel buiten kunt zijn, de sporthal in te gaan voor een training. De eerste weken is het vooral
trainen voor de wedstrijden, met de nodige spierpijn.
Inmiddels is de competitie weer van start gegaan en hebben 2 jeugdteams hun eerste wedstrijd alweer
gespeeld.
• Nijeveen J1 heeft gewonnen van Veendam met 8-0.
• Nijeveen J2 heeft verloren van Hoogeveen met 1-7.
• Nijeveen J3 mag nog even oefenen en speelt 22 september de eerste wedstrijd.
Onze seniorenteams starten ook iets later, eind september gaan zij van start.
BV Nijeveen wenst alle spelers een sportief en succesvol seizoen toe!

Praktijk voor HSP-begeleiding & coaching

- Volledige verzorging van uw administratie
- Indienen belastingaangiften
- Fiscaal advies en begeleiding
- Samenstellen van jaarrekeningen

Ike Piest-van der Ree
gecertificeerd HSP begeleider
gecertificeerd Beeld en Brein coach
weidelint 26
t 0522 49 06 63
7948 cg nijeveen m 06 101 631 98

Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek:
Het Weeme 7, 7948 AZ Nijeveen, Tel. 0522-492211
E-mail: info@gruppen-administratie.nl
Website: www. gruppen-administratie.nl

e ike@mille-pattes.nl
i www.mille-pattes.nl
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NIEUWS VANUIT DE DORPSVERENIGING
Uitvoeringsprogramma GVVP
In de vorige Molen maakten wij melding van onduidelijkheden in de aanpak
van de Dorpsstraat en de (gewenste) landbouwweg achter het Griftestuk/
Nieveen/Weidelint.
In een gesprek met wethouder Koning op 6 september in Nijeveen hebben
we dit kunnen toelichten.
Duidelijk is nu dat deze voorstellen niet op 13 september maar pas op 4 oktober worden behandeld in de
raadscommissie.
De raadscommissie zal dan adviseren of de Dorpsstraat gaat worden opgeknapt (steentje eruit, steentje
erin) of opnieuw zal worden ingericht, rekening houdend met de belangen van alle gebruikers.
Over de noodzaak en het karakter van de gewenste landbouwweg zijn de misverstanden uit de weg geruimd. Wethouder Koning heeft toegezegd dit dossier persoonlijk te volgen.
Nieuwe straten in Nijeveen
Wist u dit?
Uit de Besluitenlijst van B&W van 31 mei 2016:
Vaststellen van vier straatnamen voor Danninge Erve zuid fase 2
Besluit: De volgende straatnamen voor Danninge Erve zuid fase 2 vast te stellen: De Ryge, De Diek, De
Veenties en De Vorrel.
Misschien ook iets ter voorbereiding op de Nijeveense kennisquiz?

NAJAARSBIJEENKOMST HISTORISCHE VERENIGING NIJEVEEN
Op woensdag 24 oktober houdt de Historische Vereniging Nijeveen haar jaarlijkse najaarsbijeenkomst. Zoals gewoonlijk vindt deze plaats in dorpshuis De Schalle. Aanvang 20.00 uur. Na het zakelijke gedeelte zal
mevrouw Marie Thérese ter Haar een (ander) beeld schetsen van Rusland door middel van een lezing met
de suggestieve titel “Zijn zij nou gek of zijn wij het? Ruslands actuele geschiedenis en de Westerse verslaggeving hiervan.” Mevrouw Ter Haar studeerde Russisch en Ruslandkunde. Zij woont er ca. 5 maanden per jaar.
De toegang is gratis en toegankelijk voor zowel leden als niet-leden.

BRIDGEN IS GOED VOOR JE GEHEUGEN EN ZORGT VOOR SOCIALE CONTACTEN
Stichting Welzijn Ouderen heeft enkele jaren geleden een bridgecursus georganiseerd in Nijeveen.
We horen van verschillende kanten dat er mensen zijn die graag willen leren bridgen en dat het liefst in
Nijeveen willen.
Bij voldoende belangstelling willen we proberen weer een beginnerscursus in Nijeveen te starten.
Voor inlichtingen kunt u terecht bij Lammie van Essen, tel. 0522-491628 of 06-20433916.

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

www.lever.nl
7

DE MOLEN

Jan Bouwknegt
Dorpsstraat 4
Nijeveen
www.jaboschilderwerken.nl
LEDENAVOND DONDERDAG 20 SEPTEMBER 2018 VROUWEN VAN NU
De avond werd verzorgd door een lid van het MMT (Mobiel Medisch Team) van het UMCG. Het team geeft
meestal hulp per helikopter. Het MMT bestaat uit een piloot, een gespecialiseerde arts en een verpleegkundige, die ook kan navigeren. Alle teamleden zijn opgeleid voor het geven van spoedeisende zorg in vaak zeer
moeilijke omstandigheden. Zij nemen per traumaheli een stukje ziekenhuis mee naar de patiënt en kunnen
direct met de behandeling beginnen. Zoals bij een ernstig ongeluk, een ernstig zieke, een drenkeling of
een te vroeg geboren kind. Soms zijn ze als aanvulling bij de al aanwezige ambulancezorg. Er kan zelfs op
straat worden geopereerd. Het doel is: verminderen van sterfte en invaliditeit. Het is vaak niet nodig om de
patiënt met de helikopter te vervoeren. Het is vooral belangrijk om snel medische hulp te kunnen geven.
Vanaf 2016 staat de helikopter niet meer op het dak van het UMCG, maar op Groningen Airport Eelde,
wegens geluidsoverlast. De helikopter is in 2 minuten in de lucht en in het donker in 5 minuten. Via het
navigatiesysteem kan precies de locatie worden opgezocht en moet er een goede plek worden gezocht
om te landen. Er mogen in de omgeving geen loslopende paarden zijn of allerlei losse voorwerpen, zoals
fietsen of zand, die weggeblazen worden door de rotorbladen.
Tot slot vraagt mevrouw Medema om respect te hebben voor politie, brandweer, artsen en andere hulpverleners.

GEMENGDE ZANGVERENIGING CRESCENDO IS WEER BEGONNEN MET HET NIEUWE ZANGSEIZOEN
Sinds januari onder leiding van een nieuwe dirigente, mevrouw Hennie Dijkstra, die meerdere koren
leidt, o.a. Kunst naar Kracht uit De Wijk, dat op 13 oktober een jubileumuitvoering geeft in het kerkje
in IJhorst. Medewerking verlenen de koren Van Streek uit Wapserveen en Crescendo uit Nijeveen.
Er is voor een gevarieerd programma gezorgd. Dit is dus het eerste optreden van Crescendo onder leiding
van de nieuwe dirigente. Publiek is natuurlijk van harte welkom!! Het begint om 20.00 uur.
Crescendo kan nog steeds nieuwe leden gebruiken. Kom vooral eens vrijblijvend kijken en luisteren op
woensdagavond in De Schalle. Aanvang 19.30 uur.
Voor inlichtingen Marius Benak, voorzitter, tel. 492001.
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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!

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

Wie aanpakt,
zal genieten!

WASSINK

Uitvaartverzorging

--

-,

De uitvaartverzorger voor Meppel en omstreken

info@andrehopman.nl
+316 54 32 64 05

Zomerdijk 9A 7942 JR Meppel
e-mail: cc.wassink@hetnet.nl www.wassink-uitvaart.nl
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Energieweg 3, Nijeveen
www.andrehopman.nl
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Schoonheidsinstituut
Schoonheidsinstituut
Acne
behandelingen
Acne behandelingen
Massages
Massages
Zonnestudio

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

IPL ontharing
IPL ontharing
Elektrisch
ontharen
Elektrisch
ontharen
Huidverbetering
Huidverbetering
Bijouterie

Zonnestudio

Jeannet Botter

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

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.
Programma
• Opening - Blik in de Toekomst
• Postcoderoos op De Schalle
• Warmtescan Actie 2018
• Pilot hybride warmtepompen
• Financiële positie EC Duurzaam Nijeveen
• Pauze
• Wethouder Van der Haar
• Vragen en discussie

E N E R G I E C O Ö P E R AT I E

Duurzaam Nijeveen

Wij verwelkomen u graag op deze uitgebreide informatieavond 26 september a.s.
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

AFSLUITING BEELDEND PROJECT IDENTITIJD MET MASTERCLASSEXPOSITIE
In de oude Melkfabriek in Kolderveen exposeren t/m 13 oktober 2018 de masterclassdeelnemers van het
Drentse en Overijsselse beeldende kunstproject “Identitijd”. De twintig kunstenaars laten het werk zien
dat ze hebben gemaakt tussen april en september van dit jaar onder begeleiding van professionele kunstenaars. Het resultaat is een tentoonstelling met foto’s, tekeningen, grafisch werk, schilderijen, conceptueel
en ruimtelijk werk en installaties die speciaal voor de expositielocatie zijn gemaakt.
Masterclasses Identitijd - Twintig kunstenaars, zowel veelbelovende amateurs als professionals, zijn vijf
maanden lang door tien vooraanstaande kunstenaars geïnspireerd en gecoacht om nieuwe kunstwerken
te maken. Het resultaat van deze unieke begeleiding wordt getoond in de accommodatie van KiK in Kolderveen tijdens de eindtentoonstelling van Identitijd.
De unieke omstandigheden van de voormalige zuivelfabriek worden voor deze expositie optimaal benut
om de thematiek rond identiteit en tijd te benadrukken. Wat of wie bepalen onze identiteit in deze tijd?
Wat betekent het thema voor kunstenaars en speelt het een zichtbare rol in het werk?
Stimuleringsprijzen van publiek en jury - De twintig masterclassdeelnemers maken nu kans op een Juryprijs en Publieksprijs. De Juryprijs wordt uitgereikt aan de twee kunstenaars die tijdens de masterclasses de
meeste progressie hebben laten zien in kwaliteit en originaliteit. Zij worden beloond met een investering
in hun beroepspraktijk. Gedurende de tentoonstelling kunnen bezoekers ook stemmen op hun favoriet.
Ook deze kunstenaar ontvangt een prijs.
Opening en prijsuitreiking winnaars - Bekendmaking winnaars Juryprijs en Publieksprijs: zondag 14 oktober
16.00 uur. Openingstijden: 23 september t/m 14 oktober, do-zo 13.00 – 17.00 uur
Adres KiK: Kolderveen 26/26a, 7948 NJ Nijeveen
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DE MOLEN
NIJEVEENSE KENNISQUIZ IN DORPSHUIS DE SCHALLE
Waar woont?
Hoe heet?
Wat staat hier?
Waar is deze foto gemaakt?
Wie zingt dit?
Het duurt nog even maar hij zit er weer aan te komen! De wereldberoemde en beruchte Nijeveense Kennisquiz! 24 november 20.00 uur is het weer zover!!
We zien graag uw opgave tegemoet per mail naar info@dhdeschalle.nl.
Graag per groep opgeven, met maximaal 6 personen!

FILM ‘THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING’ OP VRIJDAG 28 SEPTEMBER IN DORPSHUIS DE SCHALLE
Op vrijdag 28 september wordt de film ‘Three billboards outside Ebbing’ gedraaid, een ‘must’ voor de echte
filmliefhebber.
Nadat er maanden voorbijgaan zonder dat er een dader wordt gevonden in de moordzaak van haar dochter,
neemt Mildred Hayes een gedurfde stap. Ze laat drie controversiële boodschappen op reclameborden plaatsen langs de weg richting haar dorp gericht aan het gerespecteerde
politiehoofd, William Willoughby. Wanneer politieagent en tweede in
lijn Dixon, een onvolwassen moederskindje met een voorliefde voor
geweld, erbij betrokken raakt, wordt de strijd tussen Mildred en Ebbing’s ordehandhaving alleen maar heftiger.
De vrouwelijke hoofdrol wordt gespeeld door Frances McDormand
en zij won hiermee dit jaar de Oscar voor beste actrice.
Aanvang: 20.00 uur. Entree: € 3,50.

Herfstkleuren in de Sächsische Schweiz
(Duitsland) 21 t/m 26 oktober 2018

Facials
Manicure
Pedicure

De verzorging van deze reis is op basis van
half pension inclusief alle excursies en entrees.

Massage
Visagie

Vertrekgarantie

Laserontharing
Waxen
Harsen

Op reis met mensen
uit eigen regio en veel extra’s

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

Kijk voor meer informatie op:
www.reicareizen.nl of bel 0521-350429
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DE MOLEN
www.kolderveen.nl

WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN
29/30 sept.
6/7 okt.

Dienstdoende huisarts:
0522 - 49 12 24

Dokter Westerbeek
Dokter Lucas-Bouwman

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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