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De volgende Molen verschijnt op 6 november 2018.
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STEM OP DUURZAAM NIJEVEEN TIJDENS DE RABOBANK COÖPERATIEWEKEN
Goed nieuws! Duurzaam Nijeveen doet mee met de Rabobank Coöperatieweken.
E N E R G I E C O Ö P E R AT I E
Met deze actie kunnen stichtingen en verenigingen een financiële bijdrage ontvangen
Duurzaam Nijeveen
voor een project welke bijdraagt aan het versterken van de lokale leefomgeving.
Leden van Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland bepalen de hoogte van de bijdrage door te stemmen. Hoe meer stemmen, hoe groter het bedrag.
Duurzaam Nijeveen doet mee met de Warmtescan Actie! Uw stem op dit Nijeveense project betekent een
stapje dichterbij het aanschaffen van een warmtebeeldcamera voor Nijeveen en om de vrijwilligers die de
woningen komen doormeten op te leiden. Mooi initiatief toch? Daar profiteert iedereen van!
Vanaf 1 november tot en met 15 november kunnen leden van de bank stemmen. Houd daarom uw mailbox of brievenbus in de gaten en stem op Duurzaam Nijeveen. Extra tip! U krijgt vijf stemmen, maar mag
per project maximaal twee stemmen uitbrengen. Dorpsvereniging Nijeveen doet ook mee. Stem op beide
zodat de opbrengst van deze actie naar Nijeveen toegaat. Stemt u mee?
Met een energieke groet,
EC Duurzaam Nijeveen

INSCHRIJFDAGEN COMPUTERCURSUSSEN SENIORWEB MEPPEL
Nog enkele plaatsen beschikbaar voor de computercursussen die starten op 5 november 2018 in Meppel en
Steenwijk. De cursussen van 5 lessen zijn o.a. ‘Openbaar Vervoer’, ‘Meer doen met Google’ waarin steeds
de nieuwste apps van Google worden behandeld, ‘Updates Windows 10’, en ‘Smartphones en tablets’. Ook
de cursus ‘Digitale nalatenschap’ is interessant waarbij de vierde les wordt ingevuld door notaris Bart Lever.
Info en inschrijfdagen in bibliotheken van Meppel en Steenwijk op:
• 25 oktober van 14.00-16.00 uur
• 26 oktober van 14.00-16.00 uur
• of bellen met de cursusadministratie: 0522-491579 of 06-57231484
In de tweede week van december wordt er gratis kennis maken met de computer en tablet aangeboden.
Voor data let op de berichten in de kranten.

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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Schoonheidsinstituut
Acne behandelingen
Sportmassage
Huidverbetering
Zonnestudio

IPL ontharing
Elektrisch ontharen
Energetische massage
Make-up
Bijouterie

proef,
geniet &
beleef

ZULLEN WE DIE IRRITANTE
HAREN EENS DEFINITIEF
VERWIJDEREN?
...IN HET GEZICHT OF OP JE LIJF...
- geschikt voor alle haren: donker en grijs
- OF elektrisch ontharen
- OF flitsen met IPL

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

Meppel

Dorpsstraat 16, Nijeveen
0522 – 49 23 15 ~ 06 – 2315 7871
www.beau-nette.nl ~ info@beau-nette.nl

De Putstoel 2
0522 255923

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

DORPSFILM NIJEVEEN – EXTRA VOORSTELLINGEN
‘Vandaag is morgen, verleden tijd!’
Heeft u de Dorpsfilm Nijeveen al gezien? Zaterdag 17 november heeft u de mogelijkheid om deze alsnog
te bekijken of opnieuw te zien. Ervaring leert hoe vaker u de film ziet, hoe meer u zult herkennen.
Tijdens twee voorstellingen, om 15.00 en 20.00 uur, wordt de ruim anderhalf uur durende film vertoond.
U ziet Nijeveen en de Nijeveners op z’n best. Alledaagse zaken, bijzondere gebeurtenissen, alles wat ons
dorp zo uniek maakt. Bent u er (weer) bij? Er zijn nog toegangskaarten beschikbaar. Deze kunt u op de
onderstaande manieren verkrijgen:
Op maan-, woens- en donderdag vanaf 9.30 tot 11.30 uur op het kantoor van de Historische Vereniging in
‘De Schalle’ na 19.00 uur aan de balie van ‘De Schalle’. Bel telefoonnummer (06) 361 72 708.
Mail penningmeester@historischeverenigingnijeveen.nl
De toegangsprijs is € 7,50 per persoon inclusief twee consumptiemunten. Kijk voor alle actuele informatie
op www.historischeverenigingnijeveen.nl of houd onze facebookpagina Historische Vereniging Nijeveen
in de gaten.
U bent van harte welkom!
Met een vriendelijke groet,
Historische Vereniging Nijeveen

BRIDGEN IS GOED VOOR JE GEHEUGEN EN ZORGT VOOR SOCIALE CONTACTEN
Stichting Welzijn Ouderen heeft enkele jaren geleden een bridgecursus georganiseerd in Nijeveen.
Naar aanleiding hiervan hebben we nu in Nijeveen een gezellige groep die op dinsdagochtend samen
bridgen in de Schalle.
We horen van verschillende kanten dat er mensen zijn die graag willen leren bridgen en dat het liefst willen
in Nijeveen. Bij voldoende belangstelling willen we proberen in januari 2019 weer een beginnerscursus in
Nijeveen te starten. Voor inlichtingen kunt u terecht bij Lammie van Essen, tel. 0522-491628 of 06 20433916.
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CHOCOLADELETTERACTIE JEUGD DOS’46
Wegens groot succes in de afgelopen jaren is er ook dit jaar weer de chocoladeletteractie. Vanaf eind oktober zal de jeugd van DOS’46 langs de deuren gaan om de heerlijke letters te verkopen.
De chocoladeletters van 100 gram per stuk worden op ambachtelijke wijze gemaakt door onze sponsor
Bonbon Atelier A3 uit Hattem. De letters zijn te verkrijgen in de smaken puur, wit en melk. Ze kosten slechts
€ 3,- per stuk! De opbrengst van de chocoladeletteractie zal gebruikt worden om jeugdactiviteiten binnen
de vereniging te bekostigen.
Wilt u graag chocoladeletters bestellen, maar zijn er geen kinderen langs uw deur geweest? Dan kunt u
een bestelformulier opvragen via communicatie@dos46.nl. Het ingevulde formulier kan met het bijbehorende bedrag in een gesloten envelop tot uiterlijk 13 november ingeleverd worden op De Baanderhoek 1
in Nijeveen.

STICHTING WELZIJN OUDEREN
Op donderdag 18 oktober werden in Meppel, tijdens Meppel Ontmoet en Doet de vrijwilligersprijzen Meer
Dan Handen Awards van de gemeente Meppel en Welzijn Mensenwerk uitgereikt. Ook Stichting Welzijn
Ouderen Nijeveen was door enkele enthousiaste mensen opgegeven voor de award Verbinding. Wij werden
genomineerd dus reisde het dagelijkse bestuur af naar Meppel. Het is echter bij een nominatie gebleven,
de award Verbinding is uitgereikt aan het project Omzien naar Elkaar.
Stichting Welzijn Ouderen wil iedereen die op ons heeft gestemd heel hartelijk bedanken voor de steun.

Bijna 2000 taxatiedagen van oude boeken, bijbels en kaarten!!

TAXATEUR ARIE MOLENDIJK KOMT NAAR DRUKKERIJMUSEUM MEPPEL
Denkt u zeldzame boeken (bijvoorbeeld (staten)bijbels, oude (handingekleurde) atlassen, geïllustreerde
werken, reisboeken, etc., handschriften, of documentatiemateriaal uit de Tweede Wereldoorlog, oude
brieven, foto’s, ansichtkaarten of prenten in uw bezit te hebben?
Schroom dan niet om langs te komen voor een taxatie bij de in den lande bekende taxateur van oude
boeken Arie Molendijk uit Rotterdam. Bijna 2000 taxatiedagen heeft hij inmiddels op zijn naam staan.
Tot zelfs in Canada, de Verenigde Staten, Australie, etc. is hij op dit gebied een (internationaal) begrip.
In 2015 heeft hij zijn jubilleum van ruim 1500 taxatiedagen gevierd in de Stadsbibliotheek in Rotterdam.
De taxaties die hij verricht, zijn gebaseerd op opbrengsten van vergelijkbaar materiaal op recente veilingen.
Jarenlang werkt hij al samen met de Vrije Universiteit,
de Koninklijke Bibliotheek en andere overheidsinstellingen. Regelmatig wordt hij gevraagd bibliotheken
te taxeren voorafgaand aan een veiling. Vorig jaar
was hij te gast in het Plantijn Moretus Museum in
Antwerpen met 2 andere experts.
De taxaties vinden alleen plaats op onze taxatiedagen, dus niet via foto’s of aan huis, etc. Kosten voor
een taxatie zijn 5 euro van 1 tot ca. 10 boeken of
seriewerken. De taxatiekosten van grotere partijen/
bibliotheken, die meer tijd in beslag nemen, variëren
van 25 tot 50 euro. U krijgt altijd alle aandacht en
uitleg. Een taxatierapport is zo nodig ook mogelijk,
maar alleen voor waardevolle boeken met een
waarde vanaf 200 euro en tegen een van tevoren
afgesproken tarief.
U bent van harte welkom en wordt vriendelijk ontvangen in het Drukkerijmuseum, Kleine Oever 11 op
zaterdag 3 november van 11.00 tot 15.00 uur. Informatie zie onze site www.molendijkboeken.nl    
Wij staan u heel graag te woord eventueel voor verkoop of inbreng voor de veiling. Iedereen is van harte
welkom! Nauwkeurigheid is onze kracht.
LAAT UW KOSTBARE BOEKEN NIET VERLOREN GAAN! Een deskundige restauratie indien nodig is zeker op
zijn plaats voor zeldzame boeken.
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ARTXPRZ VAN NATURE IN KUNSTHUIS SECRETARIE
Voor wie de hoofdletters hardop leest, kan zich voorstellen dat het om een tentoonstelling langs verschillende locaties gaat. Tien kunstenaars presenteren telkens wisselend werk, om kunst van Friese bodem onder de aandacht te brengen
van een breed publiek. Met name buiten onze
buur- provincie. Hiermee draagt ARTXPRZ bij aan
de doelstellingen van het cultureel evenement
Leeuwarden-Fryslân-2018.
Dit jaar presenteren de deelnemende kunstenaars zich onder het thema VAN NATURE. Een
treffende metafoor naar persoonlijkheid, eigen
stijlen en expressie.
Zelden was het aanbod van kunstdisciplines zo
gevarieerd in Kunsthuis Secretarie. Etsen, brons
gieten, schilderen, smeden, boetseren, fotograferen, lithograferen, sier-smeden en mozaïeken maken van zelf geknipte
steentjes uit glas en porselein. Evengoed zullen bezoekers zich nog afvragen hoe ze het nu toch gemaakt hebben.
Tot en met 13 januari is in Meppel werk te zien van Hansje Busquet, Riet
Bakker, Greetje Feenstra, Famke Hajodines, Sofie Hupkens, Reinder Homan, Han Reeder, Bram de Smit, Wim Zorn en Saskia Zuiderduin.
www.kunsthuissecretarie.nl | Hoofdstraat 22 | Meppel.
Dinsdag-zondag 13.00-17.00 uur, donderdag vanaf 10.00 uur.

GESLAAGDE TWEEDEHANDS WINTERKLEDING EN SPEELGOEDBEURS HAVELTE
Na een geslaagde tweedehands winterkleding en speelgoedbeurs in de Veldkei te Havelte in het weekend van 5 en 6 oktober 2018 willen we langs deze weg alle vrijwilligers en kleding-/ speelgoedinbrengers
bedanken. Natuurlijk vergeten we ook onze sponsoren niet: AH Abe Brouwer, COMFORTUIN, Bouwbedrijf
Bruins, Bruggeman en CommVorm. Mede dankzij hen is deze beurs al voor het 28e jaar een feit en daar
zijn we natuurlijk ontzettend trots op.
De opbrengst van de afgelopen beurs is ongeveer 2300 euro!
Ons hoofddoel is het sponseren van activiteiten die ten goede komen van de Havelter jeugd van 0 t/m
13 jaar. Met deze opbrengst sponsoren wij de Havelter kerstmarkt, het Havelter Oranje Comité beiden
met de kinderactiviteiten, de kindermiddag van het Havelter Volksfeest, de Voedselbank Westerveld, het
schoolzwemmen van OBS ‘de Bosrank’, zwembad ‘De Kerkvlekken’ . Verder kunnen de verschillende (sport)
verenigingen in Havelte een verzoek indienen voor een sponsorbedrag.
Zoals de rugbyclub The Big Stones dit heeft gedaan voor materialen en de Survival-vereniging een donatie
voor een nieuw onderdeel in de survivalbaan heeft mogen ontvangen.
Alle kleding die na de beurs overgebleven is wordt elke beurs aangeboden aan verschillende goede doelen.
Dit zijn Onderwijs voor Gambia, de Kledingbank Westerveld en Stichting ORA.

URZO
WONINGINRICHTING
Damesmode
Slaapcomfort
PROJECTINRICHTING
Bedrijfskleding

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECTSTOFFERING
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Regenkleding

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

DE MOLEN
Al meer dan 30 jaar úw Nijeveense makelaar!
Wilt u uw woning verkopen? Of gaat u een woning kopen en wilt u daar hulp
bij? Wij staan voor u klaar! Als Nijeveners kennen wij de woningmarkt in deze
omgeving als geen ander. Door onze jarenlange ervaring en omdat wij meegaan met
de nieuwste ontwikkelingen verzekeren wij u een zorgeloze koop of verkoop van
uw woning. Wij komen graag even bij u langs om de mogelijkheden te bespreken!
Onderstaande woningen in Nijeveen hebben wij in de afgelopen maand verkocht:

‘t Heuivak 38 - Nijeveen

Het Nieveen 29 - Nijeveen

Merelstraat 18 - Nijeveen

Polderstraat 2 - Nijeveen

Polderstraat 20 - Nijeveen

Rembrandtstraat 9 - Nijeveen

Merelstraat 22A - Nijeveen

De Veurdele 3 - Nijeveen

Weidelint 90 - Nijeveen

Kijk ook op www.oostergetel.nl, bel 0522-259911 of vind ons op social media!
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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

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
23 okt.
24 okt.
24 okt.
24 okt.

De Molen nr. 20
Bingomiddag Stichting Welzijn Ouderen - De Schalle - 13.30 uur
Bijeenkomst ‘Bomen fietspad Danninge Erve Noord’; org. Gemeente Meppel - De Schalle - 19.30 uur
Klaverjassen en Jokeren Supportersvereniging SVN'69 - 20.00 uur

25 okt.
26 okt.
1 nov.
1 nov.
3 nov.
3 nov.
4 nov.
6 nov.
6 nov.
7 nov.
10 nov.
10 nov.
11 nov.
12 nov.
17 nov.
17 nov.
20 nov.
22 nov.
21 nov.

Vrouwen van Nu Eendagsbestuur - De schalle - 20.00 uur
Film Le fidèle - Dorpshuis De Schalle - 20.00 uur
Spelletjesdag Stichting Welzijn Ouderen - De Schalle - 10.30 uur
First Date, startavond Vrouwencafé Nijeveen - Restaurant De Nije - 20.00 uur
Inloopcafé PvdA - Stadscafé Oasis, Meppel - 10.30-12.00 uur
Bingo Supportersvereniging SVN'69 - 20.00 uur
Zondagmiddagborrel; org. Popkoor Afslag Nijeveen - De Schalle - 15.30 uur
De Molen nr. 21
Vrouwen van Nu Koffieochtend met wijkagent Judith Bakker - De Schalle - 9.30 uur
Klaverjassen en Jokeren Supportersvereniging SVN'69 - 20.00 uur
Ledenwerfactie Dorpsvereniging Nijeveen
Sint Maartenoptocht vanaf cbs de Wel - 18.00 uur
Zangdienst; Hardenberg's Mannenkoor - Geref. kerk, Dorpsstraat - 19.00 uur
Jaarvergadering Supportersvereniging SVN’69 - 20.00 uur
Dorpsfilm Nijeveen - De Schalle - 15.00 en 20.00 uur
DOS’46 1 - TOP/SolarCompleet 1 - Sporthal de Eendracht - 20.00 uur
De Molen nr. 22
Vrouwen van Nu Jan Mansier “Hoe goed kent u Drenthe” - De Schalle - 20.00 uur
NCV; Henk van de Woude - De Schalle - 19.45 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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COLLECTEWEEK ALZHEIMER NEDERLAND 5 T/M 10 NOVEMBER
In de week van 5 tot en met 10 november vindt de collecte van Alzheimer Nederland plaats. In Nijeveen
gaan zo’n 40 collectanten de straat op om geld in te zamelen.
Altijd aandacht voor Alzheimer
Ook vorig jaar heeft het Alzheimer Nederland aan aandacht niet ontbroken. Er zijn grote stappen gezet in
het beter bespreekbaar maken van de ziekte en de zorg voor mensen met dementie.
Alzheimer Nederland is blij met deze aandacht. Het geeft ons de kans om aan een groter publiek te vertellen over het belangrijke werk dat Alzheimer Nederland doet. En we hebben de steun van de Nederlandse
bevolking hard nodig.
Alzheimer Nederland werkt aan een oplossing voor dementie, nu en in de toekomst. We werken aan een
wereld waarin perspectief kan worden geboden, zelfs in de zwaarste omstandigheden. Waarin mantelzorgers worden geholpen met hun zorg en zorgen, we meer aandacht hebben voor elkaar en waarin we
steeds dementievriendelijker worden.
De collecteweek is een prachtig moment om hier bij stil te staan. We hopen natuurlijk op een zo hoog
mogelijke opbrengst, zodat we nog meer ondersteuning kunnen bieden.
Alzheimer Nederland is ontzettend trots op iedereen die ons bijstaat. Iedere stap die wordt gezet, helpt
ons verder in de goede richting. Mocht u ons willen ondersteunen, bedenk dan dat we blij zijn met iedere
vorm van hulp.

SINT MAARTENOPTOCHT
Op 10 november is weer de sint maartenoptocht. We vertrekken vanaf cbs de Wel. Dit keer is de aanvangstijd
18.00 uur. De route zal zijn vanaf school, Nieuweweg, Dorpsstraat, Burg. Weimalaan, Burg. Haitsmalaan.
Met vriendelijke groet, Patricia Wesselink
Namens activiteitencommissie cbs de wel
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Privé Compleet! Verzekeren nieuwe stijl
Het ideale verzekeringspakket waarin 18 verschillende schadeverzekeringen
kunnen worden samengevoegd. Met de unieke 'beste voorwaardengarantie'.
Pakketkorting oplopend tot 12%
en altijd voldoende verzekerd tegen een scherpe prijs.
Kom en vergelijk het met uw huidige verzekeringen.
Kwaliteit en voordeel zit soms dichterbij dan u denkt!

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

VRIJDAG 26 OKTOBER FILM ‘LE FIDÈLE’ IN DORPSHUIS DE SCHALLE
Op vrijdag 26 oktober wordt de tweede film van dit filmseizoen gedraaid. Op
het programma staat ‘Le fidèle’.
Het is liefde op het eerste gezicht tussen de raadselachtige Gino ‘Gigi’ Vanoirbeek en de beloftevolle racepilote Bénédicte ‘Bibi’ Delhany. Maar Gigi draagt
een geheim met zich mee. Hoe meer hij dit probeert te verbergen, hoe dieper
hij in de problemen verzeild raakt en hoe zwaarder hun liefde op de proef
wordt gesteld. Gigi zal moeten kiezen. En Bibi ook. Maar hoe lang kan je vechten voor iets dat misschien al
lang verloren is? Geregisseerd door Michaël R. Roskam. Met Matthias Schoenaerts en Adèle Exarchopoulos.
Aanvang: 20.00 uur
Entree: € 3,50

ZANGDIENST NIJEVEEN 11 NOVEMBER
Het is alweer enkele jaren geleden dat het Hardenberg’s
Mannenkoor in Nijeveen heeft gezongen, maar zeker
nog niet was vergeten.
Het koor bestaat momenteel uit 135 leden, en staat onder leiding van de bekende dirigent Jan Quintus Zwart.
Hij heeft ook koren als Holland koor en Drechtsteden
koor. Het koor heeft als vaste begeleider Ronald IJmker
diezijn sporen al ruimschoots heeft verdiend als organist.
Wij nodigen u uit om te luisteren, en samen met het
koor te zingen in de Gereformeerde kerk aan de Dorpsstraat in Nijeveen.
Aanvang is om 19.00 uur. entree is gratis.
Aan het eind van de dienst is er een schaalcollecte voor de onkosten van deze dienst.
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Nieuw in Nijeveen
Koldermelk
Tap hier zelf uw verse melk, dit doet u door
muntgeld in de automaat te werpen en daarna
kunt u zelf uw fles vullen.
1 liter melk kost € 1,- (flessen zijn aanwezig)

Facials
Manicure
Pedicure
Massage
Visagie
Laserontharing
Waxen

We verkopen ook verse scharreleieren en andere
eigengemaakte producten.

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

Graag tot ziens,
Henk en Linda Huisman
Kolderveense Bovenboer 4, Nijeveen

NIJEVEEN WANDELT; HET VERVOLG
De Diabetes Challenge was een
enorm succes voor de Nijeveense
wandelaars. 29 september werd
de challenge afgesloten met een
wandeling met start en finish in het
Olympisch stadion in Amsterdam.
Alle deelnemers konden de zich
voorgenomen afstand met gemak
volbrengen. Ze liepen tussen de 5
en 15 km! Het was een grandioos
evenement met een mooie medaille als beloning. Het doel is bereikt,
maar Nijeveen wandelt door.
Er zijn op dit moment verschillende wandelgroepjes ontstaan
en we hopen dat meer Nijeveners
zich zullen aansluiten. Er wordt
gewandeld op woensdagochtend
10.00 uur (tot 5 km), woensdagmiddag 13.00 uur (5-10 km), donderdagmiddag 13.00 uur (5-10 km) en
donderdagavond (19.00 uur). Alle groepen starten vanaf de molen en zijn voor iedereen toegankelijk.
Belangstellenden kunnen contact opnemen met Roelien Altena (gobjipenjanneke@ziggo.nl) of via Fysiotherapiepraktijk ’t Oevertje (tel. 492199).
Benadrukt wordt nog dat het niet alleen gaat om diabetespatiënten, maar voor iedereen die een gezonde
leefstijl wil nastreven.
Vanaf april organiseert Fysiotherapiepraktijk ’t Oevertje opnieuw de Diabetes Challenge 2019.  
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‘vandaag is Morgen
verleden tijd!’
Productie: Historische Vereniging Nijeveen

Dorpsfilm
17

november
‘De Schalle’

Nijeveen
VOORSTELLINGEN
Zaterdag 17 november 15.00 uur en 20.00 uur
ENTREEPRIJS
€ 7,50 inclusief twee consumpties

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

DE MOLEN

NIEUWS VANUIT DE DORPSVERENIGING
Bereikbaarheid AED’s in Nijeveen
Onlangs was het weer in het nieuws: er zouden te weinig AED’s bereikbaar zijn in ons land en veel mensen
weten niet waar ze hangen.
Graag leggen wij de bereikbaarheid van de AED’s in Nijeveen nogmaals uit.
In Nijeveen zijn 5 AED’s 24/7 bereikbaar in buitenkasten. Deze AED’s zijn aangemeld bij HartslagNu.nl en
worden bij een 112-melding via het landelijke oproepsysteem ingezet.
Hiermee is in principe heel Nijeveen bereikbaar binnen de belangrijke 6-minutenzone.
Er is in Nijeveen een AED-vrijwilligersgroep van gemiddeld 50 mensen. Zij volgen jaarlijks een (herhaling)
cursus en zijn oproepbaar in geval van een AED-oproep via 112. Zij hebben voor de buitenkast een sleuteltje
of krijgen de code meegestuurd in de oproep.
Bij een ongeval / mogelijke hartstilstand is het voor de omstanders het belangrijkste om gelijk 112 te bellen.
Door de 112-Alarmcentrale wordt direct een oproep uitgestuurd aan de geregistreerde vrijwilligers die óf
een van de dichtstbijzijnde AED’s gaan ophalen óf gelijk naar de plek gaan.
Kortom: Nijeveen is een van de weinige plaatsen waar de 6-minutenzone haalbaar is. Daar mogen we best
trots op zijn!
De financiering van dit hele project (AED’s, onderhoud en training van de vrijwilligers) wordt bekostigd
door de Dorpsvereniging Nijeveen.
Als u dit project een warm hart toedraagt maar nog geen lid bent van de Dorpsvereniging dan kunt u zich
aanmelden via de website dorpsverenigingnijeveen.nl. De kosten van het lidmaatschap zijn maar € 5,- per jaar.
Het Herfstrondje 2018 was een succes!
Het was prachtig nazomerweer tijdens het Herfstrondje. Veel Nijeveners en ook uit de omgeving zijn op de fiets gestapt en hebben de
diverse locaties bezocht die deelnamen aan het Herfstrondje 2018.
Op meerdere lokaties waren diverse hobbyisten aanwezig die hun werk
tentoonstelden. Bij enkele deelnemers kon je ook zelf aan de slag met
een kleine workshop en dit werd ook veel gedaan.
De werkgroep die het Herfstrondje, op initiatief van de Dorpsvereniging, voor de 7e keer organiseerde, wil bij deze de deelnemers
bedanken voor hun enthousiasme en inzet en hopelijk tot over 2 jaar.
De werkgroep bedankt ook de vele bezoekers uit Nijeveen e.o. die
het herfstrondje hebben bezocht, jullie graag ook weer tot ziens over
2 jaar!
De werkgroep Herfstrondje 2018: Esther v/d Wal, Helen Bijker, Thea
Boonstra en Jeanie Schrotenboer.

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

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

Alles voor uw club!
Reclameborden
Textieldruk
Lotenbloks
Clubbladen
Websitebouw

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

www.kleen.nl

Jeannet Botter

Jan Bouwknegt
Dorpsstraat 4
Nijeveen
www.jaboschilderwerken.nl

Noteboomstraat 68 Meppel
T 0522 255449 drukkerij@kleen.nl

JANIEK VAN DER LINDE WINT PRIJSVRAAG SERVICEPUNT NIJEVEEN
In Nijeveen werd 6 en 7 oktober jl. het jaarlijkse Herfstrondje gehouden. Het
servicepunt van de bibliotheek Meppel/Nijeveen deed dit jaar voor het eerst mee,
met succes. De belangstelling was groot.
Alle vijftig bezoekers vonden de slagzin van de speciaal gemaakte boekenpuzzel: De bieb is er voor u.
Janiek van der Linde was, na loting, de gelukkige winnares van een verrassingspakket.

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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U laat uw klanten
toch niet
in de regen staan?
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Promoot uw bedrijf met een paraplu bedrukt met uw eigen logo
of kijk op www.kleen.nl/relatiegeschenken

Relatiegeschenken

DE MOLEN

voor onze catalogus promotiemateriaal en relatiegeschenken.
U bent natuurlijk ook van harte welkom bij ons aan de Noteboomstraat
voor vrijblijvend advies of prijsopgave.

Noteboomstraat 68 | 7941 XA Meppel | T 0522 255449

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

drukkerij@kleen.nl | www.kleen.nl
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advertentie 2016 m.b.t. Inloopcafé in De Molen: graag dezelfde
en lettergrootte als in 2015, maar met enigszins gewijzigde tekst.

dA advertentie in De Molen
-------------------------------------------------------------kst PvdA advertentie in De Molen
DE MOLEN
--------------------------------------------------------------------

Inloopcafé
Inloopcafé
SCHOORSTEENTECHNIEK
Afdeling Vegen

Zaterdag 3 november van 10.30-12.00 uur
Zaterdag 2 januari van 10.30-12.00 uur
IedereenStads
welkom
in Stadscafé
Oasis!
Zaterdag
2isjanuari
van
10.30-12.00
uur
Café Oasis
Kerkplein
Stads Café Oasis Kerkplein

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

U bent van wat
harteer
welkom!
Deel met de raadsleden
speelt bij u of in uw
Vertel
ons
watPvdA
er leeft
bij u en bij u in
buurt. .
buurt.
Ook
is de
aanwezig
Uhet
bent
vanOmbudsteam
harte welkom!

Vertel ons wat er leeft bij u en bij u in de buurt.

tekst centreren
ertype: VerdanaBOEKEN
tste 2 regels cursief

EN PLATEN VOOR BARBARA
entreren
Stichting
Barbara in Nijeveen zamelt het hele jaar door boeken, platen, cd’s en dvd’s in voor haar boeken- en
aVerdana
Inloopcaf
Plaatsen in week
het
lijstje
van
de
Inloopcafé
zaterdagen
in 2016
in verband
platenmarkt
op zaterdag
13 april 2019
(van 10.00-15.00
uur),met
i.v.m.de
mette
pasen deze keer op de 2e zaterdag
egels
cursief
bruari
5
vanin
april
de Ned. Herv. Kerk te Nijeveen. U kunt alles inleveren op het volgende adres: Dorpsstraat 92
naart
advertenties
De
Molen:
9 bij
pril
in Nijeveen,
waar u uw dozen of plastic zakken in de schuur kwijt kunt. Lukt dit, om welke reden dan ook,
caf
Plaatsen
in13week
ei
niet,5dan17willen wij uw boeken en platen met alle plezier bij u thuis komen halen in een straal van ongeni
21 rond Nijeveen. Belt u dan naar 06-22513871 of 0522-475641. Wij maken dan een afspraak met
veer910 km
li
oopcafé:
u om13
de27
spullen te komen halen.
ugustus
U
kunt
dit
alles nog eens nalezen op onze website: www.stichtingbarbara.nl
ptember
17
ri
Met het verdiende geld ondersteunen wij het kerkbestuur bij het onderhoud van de gebouwen en het
ktober
21
kerkhof van het kleine kerkje aan de Dorpsstraat.
ovember
27
ecember
Tot slot….. u weet het vast en zeker zo langzamerhand: onze dank is nog altijd heel erg groot!

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

Van Beek
Schilderwerken

bovenstaande advertentie 1 x per maand plaatsen in De Molen in de
er
is elke keer
bij plaatsing
de datum
de advertentie
”Zaterdag
……..”
nbedoeling
week, volgens
kolom
2. Omdat
nog in
niet
is bepaaldachter
wanneer
De Molen
mber
te passen volgens kolom 1.
juli zijn de data voor plaatsing na juli nog niet ingevuld. Maar dat wordt altijd
ber
erschijningsdatum
voor de datum van het Inloopcafé in kolom 1. Met Michel

afspraak is plaatsing 1 x per maand van februari t/m december 2013. Groot 1/8

Voor al uw schilderwerk

85ik
x 60
zwart,
heleals
jaarverschijningsdata
wisselend, prijs per advertentie
2012 € 13,55
nina,
dat
eenmm,
email
krijg
vanaf juli in
bekend
zijn. Ik kom
bekend
dat erom
in 2013
een kleine
prijsverhoging
wordt doorgevoerd.
r. btw.
evenHet
bijis jullie
langs
de overige
data
vast te leggen.

Ons bedrijf kenmerkt zich door
haar goede
prijs-kwaliteitverhouding
……..”
en volgens kolom 1.
en staat garant voor
tact: Dinie Veld-Fonk, Stationsweg 49, 7941HC Meppel. Tel.: 06-53175002.
een uitstekende service!
kail:
isfractiepvdameppel@gmail.com
plaatsing 1 x per maand van februari t/m december 2013. Groot 1/8

at alle verschijningsdata zijn afgesproken kan de rekening voor het hele jaar naar Jan
g isBiezenveld
elke keer50,
bij7943MC
plaatsing
de Email:
datumjonkerjan@lijbrandt.nl
in de advertentie achter ”Zaterdag
ker,
Meppel.

x 60 mm, zwart, hele jaar wisselend, prijs per advertentie in 2012 € 13,55
Het is bekend dat er in 2013 een kleine prijsverhoging wordt doorgevoerd.

Klaas van Beek
Scheerweide 35
verschijningsdata zijn afgesproken kan de rekening voor het hele jaar naar Jan
7948 NX Nijeveen
zenveld 50, 7943MC Meppel. Email: jonkerjan@lijbrandt.nl

nie Veld-Fonk, Stationsweg 49, 7941HC Meppel. Tel.: 06-53175002.
Tel. 06-16511943
iepvdameppel@gmail.com

Tel. 0522-750545
E-mail: info@kvanbeekschilderwerken
Website: www. kvanbeekschilderwerken.nl
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www.kolderveen.nl

WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN
27/28 okt.
03/04 nov.

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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