‘

Knipschuur

Annerie
KREMER
uitvaartzorg

Troostvol afscheid nemen.
Wij bieden u de tijd,
rust en aandacht die nodig is.

0522 - 245021

Hairstylist
Sonja van der Linde

Dag en nacht bereikbaar
www.kremeruitvaartzorg.nl

BERT
VISSCHER
Kolderveen 21 Nijeveen
Tel. 0522-491853

BEPLANTING:

DE MOLEN

Heesters, bomen, vaste planten,
klimplanten, vijverplanten

DIERVOEDERS:

Zowel voor huisdieren
als voor groot- en kleinvee,
o.a. paarden-, honden- en
kattenvoer

Klosseweg 4
7946 KH Wanneperveen
Tel. 0522-492634
Open op afspraak:
dinsdag 9.00 - 18.00 uur
donderdag 9.00 - 20.00 uur

Aangenaam verrassend!
Een sfeervol adres voor elk feest of bijeenkomst

Samen maak je het verschil

Samen maak je
het verschil

Kwekerij en Tuincentrum

Appartementen Boerderij
‘De Veurdeale’
Veendijk 2
7971 RR Havelte,
0521-34 27 32
info@deveurdeale.nl,
www.deveurdeale.nl

Bij ons kunt u terecht voor eten en drinken, catering,
overnachten en activiteiten. Een sfeervol adres voor 20 tot
100 personen. Vroeger werd hier een intensief boerenbedrijf
gevoerd. Tegenwoordig is De Veurdeale een moderne locatie
voor diverse activiteiten, met een uitstekend restaurant
en een luxe appartementencomplex. De locatie is ook
toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Kortom, De Veurdeale
is een ideale plek voor elk feest of bijeenkomst.

COOP Nijeveen
Dorpsstraat 10
7948 BR Nijeveen
Tel. 0522-49 12 91

BEMESTING
POTGROND e.d.
BESTRIJDINGSMIDDELEN
ZAAIZADEN
POOTAARDAPPELEN
POTTERIE
CADEAU-ARTIKELEN
OPENINGSTIJDEN:
Maandag
Di. en wo.
Do. en vr.
Zaterdag

GESLOTEN
13.00 tot 18.00
9.00-12.00 13.00-18.00
8.00-17.00

www.bertvisschervof.com

Dorpshuis

DE SCHALLE
Nieuweweg 27

7948 AA Nijeveen

Containerverhuur:
Voor al uw bouw- en sloopafval
www.oosterhuis-bv.nl
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B RIETDEKKERS
Kolderveense Bovenboer 12, Nijeveen
Tel. 0522 - 25 89 16 Mobiel 06 - 55 307 237
E-mail: info@bouwknegtrietdekkers.nl

www.bouwknegtrietdekkers.nl

Uw
ontmoetingscentrum

Bakkerij
Strijker

Vraag vrijblijvend
inlichtingen:

Dorpsstraat 13
7948 BL Nijeveen
Tel. 0522 - 49 12 08

Jeannet Altena

www.strijkerbrood
enbanket.jouwweb.nl

Samen maak je het verschil

GEVRAAGD
OUD IJZER EN
METALEN

METAALHANDEL

M. v.d. Gaag
Tel. 0522‑491984
Mobiel 06-23749066

   tel. 0522-491422

zonne-energie

www.rkinstallatietechniek.nl

BEGIN DE DAG
GOED
MET BROOD
VAN

h.strijker@online.nl

   b.g.g. 06-50668174
   info@dhdeschalle.nl
www.dorpshuisdeschalle.nl

Kolderveen 49 | 7948 NH | Nijeveen | tel: 0522 850 254
mob. 06-51646493 | www.faberit.nl | henri@faberit.nl
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Schoonmaakbedrijf

Café Restaurant

v.o.f.

De Otterskooi

VCA gecertificeerd

Dwarsgracht
Rembrandtstraat 38
Nijeveen
0522 491864
jan@onsnijeveen.nl

Glasbewassing binnen / buiten

Onderhoud kantoren, bedrijfsgebouwen etc.

Verwijdering van graffiti en kauwgom
Reiniging van zonnepanelen
Rioolreiniging en ontstoppingen
Verkoop o.a. stof- / waterzuigers /
schrobmachines Numatic, Nilfisk,
alle toilet- / schoonmaakartikelen o.a. Vendor,
Gojo, Taski

Al meer dan 55 jaar
• à la Carte
• Bruiloften
• Barbecue's
• Buffetten
• Koffietafels
• Catering

gezelligheid,
rustieke omgeving,
menselijke maat

Dwarsgracht 54 - 8355 CW Giethoorn
Tel. (0521) 36 14 74 - E-mail: info@otterskooi.nl
www.otterskooi.nl

H. de Wagt, Nijverheidsweg 1, 7948 NE Nijeveen
Tel. 0522-492542
E-mail: info@schoonmaakbedrijfparaat.nl

Voor de totale verzorging
van uw evenement
vanaf 50 tot ….. personen:

Bedrijfsfeesten, dorpsfeesten,
familiefeesten

en bovenal kwaliteit

Ontwerp en opmaak

Ontwerp

Gevelreiniging / renovatie

Wij verzorgen de vormgeving en lay-out van o.a. huisstijlen, logo’s, magazines, advertenties en websites.
Voor al uw grafische communicatie, van concept tot afwerking, kunt u bij ons terecht.

Voor meer info bel/mail
voor een vrijblijvende offerte.

Gezamenlijk meer dan
75 jaar ervaring in uitvaarten.

drukkerij@kleen.nl | www.kleen.nl

Voor al uw praktische klussen in en om het huis
Gert Strijker, Van Veenlaan 21, 7948 AB Nijeveen
Tel: 0522-492099 of 06-51384374
E-mail:klussenbedrijf@klusjesenzo.nl
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Tel. 06 - 134 717 84

0522-281878
DAG EN NACHT BEREIKBAAR

WASSINK

--

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

"Klusjes & Zo"
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Electra
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Uitvaartverzorging

Noteboomstraat 68 | 7941 XA Meppel | T 0522 255449

Klussenbedrijf

-,

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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Tel: 06-13471784
* 3140 Keuring
*

Tel.Mail:06info@riooltechniekdrenthe.nl
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Noteboomstraat 68

7941 XA Meppel

telefoon 0522 255 449

De volgende Molen verschijnt op 3 september 2019.
Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk
woensdag 28 augustus 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

ENERGIENEUTRAAL NIJEVEEN WEER EEN STAP
DICHTERBIJ DOOR PLAATSING ZONNEPANELEN
DOOR CORPORATIE ACTIUM
Corporatie Actium is gestart met het aanbrengen van zonnepanelen op 148 huurwoningen in Nijeveen. Het
plaatsen van de zonnepanelen stond al gepland, op verzoek van energie coöperatie Duurzaam Nijeveen
haalde corporatie Actium de planning twee jaar naar voren.
Duurzaam Nijeveen in 2025
Energie coöperatie Duurzaam Nijeveen werkt sinds 2015 aan een energieneutraal Nijeveen in 2025. Dit wil
het dorp bereiken door onder meer zelf stroom op te wekken en geen aardgas meer te gebruiken voor
woningverwarming.
Ook huurwoningen dragen bij aan Duurzaam Nijeveen
Omdat de energie coöperatie geen maatregelen kan bieden voor de huurwoningen in het dorp ging zij in
gesprek met Actium. Harry van Dijk, voorzitter van de Energie Coöperatie Duurzaam Nijeveen, is blij dat
Actium dit project eerder uitvoert. ‘We kregen tijdens onze bijeenkomsten regelmatig de vraag over de
huurwoningen in Nijeveen. Huurders wilden wel meedoen maar zijn toch afhankelijk van de verhuurder.
Het is mooi dat de gesprekken, die wij als coöperatie met Actium hebben gevoerd, dit mooie resultaat
hebben opgeleverd.’
Rob Hoogeveen, sectormanager Vastgoed bij Actium: “We waren meteen enthousiast toen we het verzoek
kregen. We zijn er blij mee dat nu ook onze huurders bijdragen aan Duurzaam Nijeveen. Zo zetten we
samen een mooie stap richting een energieneutraal Nijeveen.”
Plaatsing zonnepanelen
Actium verduurzaamt haar woningbezit stap voor stap. Dit doet zij om bij te dragen aan een duurzame
planeet en lagere woonlasten. Deze ambities komen overeen met die van Duurzaam Nijeveen. Het aanbrengen van de zonnepanelen op de 148 woningen in Nijeveen is in november klaar.

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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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

Wij bezorgen ook in Nijeveen

NIEUWS VANUIT DE DORPSVERENIGING
Blog van Martin: Netjes
Je kent dat wel; je bent op vakantie en neemt de tijd om eens rustig rond te
kijken en maakt al gauw vergelijkingen met Nederland. Vaak kom je dan tot
de conclusie dat we het zo slecht nog niet hebben. Veel is hier netjes geregeld,
de wegen zijn keurig geasfalteerd (nog door België gereden deze zomer?).
Vaak valt ook op dat er hier veel minder afval langs de straten ligt.
Kortom het is hier best netjes. Tijdens je vakantie mag het allemaal wel wat minder geordend en wat meer
pittoresk. Daarom vinden we die kleine Franse dorpjes ook zo gezellig. Een pleintje met een kneuterige
Boulangerie waar je je stokbrood en croissantje haalt. Een Bar-Tabac met twee bistro-setjes ervoor waar
je onder de plataan je Cafe-au-lait drinkt. Een slager, garage, een hotel en een kleine supermarkt maken
het plaatje compleet.
Dit jaar viel het mij voor het eerst op hoeveel van deze tafereeltjes verdwenen zijn. Het Franse platteland
verandert. De winkels liggen er vaak verlaten of verpauperd bij. De hotels zijn overbodig geworden doordat we via de AirB&B’s, Bookings en Micazou’s van de digitale wereld appartementen of hele huizen op
het platteland huren. En waar dus ondertussen ook allang geen kleurrijke franse peasants meer wonen.
Langs het plein staat nu een halte voor de schoolbus om kinderen naar de basisscholen in grotere plaatsen
te brengen. En de winkels? Ze zijn netjes gegroepeerd op de industrieterreinen bij de hoofdplaatsen van
de regio’s.
Doet je dat ergens aan denken? Nederlandse dorpen waarvan de winkels, scholen en pleinen leeglopen en
de activiteit zich verplaatst naar de grotere plaatsen en bijbehorende industrieterreinen. Ik denk dan aan
hoe Geert Mak de ondergang van Jorwerd beschreef. Een sentimentele gedachte, misschien. Toegegeven,
wat was komt niet meer en vroeger was alles echt niet beter, maar worden de dorpen er wel leefbaarder
op wanneer al het economisch verkeer en de scholen gecentraliseerd worden? En wat krijgen we er dan
voor terug? Zal het aandeel huizen of kamers verhuurd aan toeristen toenemen? In onze dorpskern alleen
nog een snackbar en een geldautomaat?
Ik hoor je denken: maar Nijeveen bruist, leeft en doet het toch goed? Helemaal eens. Nu nog wel, maar hoe
lang nog wanneer deze ontwikkelingen zich voortzetten? Wat kunnen we doen om dit in goede banen te
leiden? Welke consequenties heeft dit voor de functie van ons dorp? Kunnen we het voor zijn? Wat is de
trend op lange termijn? Hoe zie jij dit?
Praat mee. Laat het me weten. Stuur een e-mail. Heel netjes. martinvansetten@hotmail.com
Bibliotheek Nijeveen (servicepunt) met sluiting bedreigd
Wij zijn als bestuur van DVN benaderd door de vrijwilligers van het servicepunt van de Bibliotheek in
Nijeveen. Zij maken zich ernstig zorgen over het voortbestaan van het servicepunt in dorpshuis De Schalle.
De bibliotheek Meppel moet bezuinigen en denkt die bezuinigingen af te wentelen op Nijeveen door voor
het servicepunt Nijeveen minder of geen geld meer beschikbaar te stellen.
Het bestuur van DVN vindt dat de huidige bibliotheekvoorziening in Nijeveen onverkort gehandhaafd
moet blijven. Er is veel inzet geweest om bij de herstructurering van het bibliotheekwerk de voorziening in
Nijeveen te handhaven. Het servicepunt draait volledig op vrijwilligers en hun inzet moet nu niet negatief
beloond worden met sluiting van het servicepunt.
Wij dragen voor een deel(tje) bij in de kosten en zullen dan ook in gesprek gaan met de verantwoordelijke
mensen van de bibliotheek om trachten te voorkomen dat de bibliotheekvoorziening in Nijeveen verder
uitgekleed wordt.
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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
Schoonheidsinstituut
Schoonheidsinstituut
Acne
behandelingen
Acne behandelingen
Massages
Massages
Zonnestudio
Zonnestudio

IPL ontharing
IPL ontharing
Elektrisch
ontharen
Elektrisch
ontharen
Huidverbetering
Huidverbetering
Bijouterie
Bijouterie

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

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

GEZOCHT
Hulp in de huishouding
Melden via onderstaand e-mailadres:

dekkerb@telfort.nl
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APK écht voor een vaste lage prijs
95
Э 29all-in

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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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.
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.

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

www.joshulstimmerwerken.nl

Agenda
20 aug.
Muziek met Bertus op scherm - Buurtkamer Nijeveen - 14.00 uur
21 aug.
Bingo - Buurtkamer Nijeveen - 14.30 uur
23 aug.
Barbeque met live muziek - Buurtkamer Nijeveen - 12.30 uur
28 aug.
Boottocht; org. 't Kerspel - vertrek 't Kerspel 10.15 uur
30 aug.
Kwismiddag - Buurtkamer Nijeveen - 14.00-16.00 uur
31 aug.-1 sept.	Voetbalkamp SVN ’69 voor de jeugdspelers van SVN’69 Sportpark De Tussenboerslanden
3 sept.
De Molen nr. 16
6 sept.
Fietstocht NCV - vertrek De Schalle - 9.00 uur
6 sept.
Gezamenlijke maaltijd - Buurtkamer Nijeveen - 12.30 uur
11 sept.
Muziek met Bertus op scherm - Buurtkamer Nijeveen - 14.00 uur
13 sept.
Kegelen - Buurtkamer Nijeveen - 14.00 uur
14 sept.
DVN & Diabetes Challenge wandelroute Izakje de Vries - 5 & 12 km
17 sept.
De Molen nr. 17
18 sept.
Bingo - Buurtkamer Nijeveen - 14.40 uur
20 sept.
Kwismiddag - Buurtkamer Nijeveen - 14.00-16.00 uur
28 sept.
Repair Café - Gebouw Trias, Groenmarktstraat 6, Meppel - 9.30-13.00 uur
1 okt.
De Molen nr. 18
15 okt.
De Molen nr. 19
26 okt.
Repair Café - Gebouw Trias, Groenmarktstraat 6, Meppel - 9.30-13.00 uur
29 okt.
De Molen nr. 20
12 nov.
De Molen nr. 21
Elke dinsdag
Koersbal - De Schalle - 13.30 uur
	Klaverjassen en jokeren, georganiseerd door Welzijn Ouderen - biljartzaal De Schalle
Bridgen in de zomer - De Schalle - 09.15 uur
Elke di. en vr.
Buurtkamer Kerspel - 10.00-16.00 uur
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 (september t/m april)
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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te Koekange

Wolden onder registratienummer:
Goedgekeurd door Gemeente De
Z.17-53720/D.17-90790

te Koekange

1e prijs: Kinderpicknicktafel

No 0001

3e prijs: Zomerpakket
Naam

...........................................................................

Adres

...........................................................................

Plaats

...........................................................................

NO- 1001

De trekking zal plaatsvinden op donderdag

v.

Wanneperveen
Opgericht 1 april
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rt
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rwolde-Wetering’ e.o.

VERLOTING
1e prijs
2e t/m 10e prijs

Woonplaats

Verloting goedgekeu
rd
door het gemeenteb
estuur
van Steenwijkerland

Naam

2.000

1 juni 2017.

Feestcommissie ‘Schee
De trekking vindt
plaats
tijdens de ponymarkt
op zaterdag
12 augustus 2017
om 13.30 uur in
feesttent te Scheerwoldde
e.

Adres

Prijs per lot e 0,50. Aantal loten

No 0001

njjee ZZ
Orraan
w
O
w
.
.
V
n
a
r nnjepe
e rve
Zw aa
. OWa
v..V

rt

HOOFDSPONSOR

2e prijs: Terrashaard

Heel

Aantal loten: 2500

: Stalen ros
: Diverse leuke

Prijs per lot: € 1,-

VAN CONCEPT
TOT AFWERKIN
G

Noteboomstraat
68
7941 XA Meppel

T 0522 255 449
drukkerij@kleen.nl

KROES

wenst

prijzen

NO- 1001

Ontwerp | Druk
| Print | Reclame

#HEELNIJEV1

VOGELVERENIGING

NO- 1001

Naam:

Adres:

1e prijs E 200,2e prijs E 125,3e prijs E 75,-

een

DE EDELZANGER

Fijne

STEENWIJKERWOLD

4e prijs E 50,5e prijs E 25,6e t/m 15e prijs VLEESPRIJZEN

Feestweek

Aantal loten: 3000. Prijs per lot e 0,50
uur
Trekking 25 november 2017 om ± 15.00
het noorden)
in Hotel Gelderingen (het paradijs van

Hotel Gelderingen
Steenwijkerwold

Paradijs van het Noorden

WOLDSTRAAT 61-65,
7941 LG MEPPEL,
TEL 0522-246619
VENEWEG 117, 7946
LJ WANNEPERVEEN,
TEL 0522-281203
WWW.LANTINGA-VER
SHUIS.NL | INFO@LAN
TINGA-VERSHUIS.NL

NO- 1001

VERKOOP VAN NIEUWE EN
GEBRUIKTE AUTO’S
APK-STATION
ROETMETING
ALLE REPARATIES

Sportpark ’De Bov

enboer’

Sportpark ’De
Bovenboer’

J. GROENINK

Kon. Wilhelminalaan 12-14
- 382732
8384 GH Wilhelminaoord, tel. 0521
www.autobedrijferma.nl

Café De Karre

Tel.:

info@kroesnijeveen.nl

www.kroesnijeveen.nl

0522 49 26 80

Tukseweg 186 - 8334 RX Tuk
Tel. 0521-515393 - www.dekarre.nl

Verenigingsdrukwerk
Wij verzorgen periodieken, programmaboekjes, lotenbloks, flyers, posters,
reclameborden en meer voor verenigingen in Meppel en omstreken.

www.kleen.nl

t.b.v. basisschool ‘De Rozebottel’

t.b.v. basisschool

‘De Rozebottel’

V

GROTE VERLOTING 2017

VERLOTING 2017

Textieldruk en borduren
Voor zowel zakelijk als particulier textieldruk en borduurwerk kunt u
bij ons terecht. Voor bedrijven en verenigingen drukken of borduren wij
logo’s op bedrijfs- en sportkleding, handdoeken etc.
Voorbeelden van particulier borduurwerk zijn: handdoeken, t-shirts,
truien en babyartikelen, zoals slabbetjes, badcapes en knuffels.

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
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Noteboomstraat 68

T 0522 255449

7941 XA Meppel

drukkerij@kleen.nl
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Nijeveen

Stichting Welzijn
Ouderen

Activiteiten

Het seizoen is weer voorbij en in september starten we weer met de activiteiten van de Stichting
Welzijn voor Ouderen. Aan deze activiteiten kunt u door betaling van een kleine contributie per maand
het gehele jaar deelnemen. We willen echter iedereen die wil kennismaken met een van de activiteiten
hier gratis gedurende 2 weken de gelegenheid voor geven, dus lijkt het u wat neem dan contact op.
BRIDGE:
Dag: iedere dinsdagmorgen
Tijd: 09.30 uur
Waar: de Schalle
Inlichtingen: mw. L. van Essen, tel. 491628 of
06.20433916

KOERSBAL:
Dag: iedere dinsdagmiddag
Tijd: 13.30 uur tot 16.00 uur
Waar: de Schalle
Inlichtingen: dhr. J.Timmerman, tel. 492136
GYMNASTIEK:
Dag: iedere woensdagmorgen
Tijd: 10.30 uur tot 11.15 uur
Waar: de Schalle
Inlichtingen: dhr. J. Winters, tel. 491862
ZANG:
Dag: iedere vrijdagmiddag
Tijd: 14.00 uur tot 16.00 uur
Waar: gebouw Hervormde gemeente Nijeveen
Inlichtingen: mw. R. Bult, tel. 491705
BILJARTEN:
Dagelijks
Waar: de Schalle
Inlichtingen: dhr. J. Alberts, tel. 255214
KAARTEN:
Dag: dinsdagmiddag,
iedere 2e en 4e donderdagmiddag
Inlichtingen: dhr. J. Alberts, tel. 255214
JEU DE BOULES:
Dag: Bij mooi weer iedere maandagmiddag
Tijd: vanaf 14.00 uur
Waar: op de banen aan de Dorpsstraat
(dichtbij de Ger. Kerk)
Inlichtingen: dhr. W. Smit, tel. 491840
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Zoekt u lotenbloks voor uw vereniging of stichting?
Kijk op:

Lotenbloks.nl
Lotenbloks.nl is een initiatief van

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Zuideinde 53, Meppel | (0522) 25 27 21 | info@lever.nl | www.lever.nl
201811_0796_FIZZ_Lever_adv_DeMolen_01.indd 1

22-11-18 09:27

Wij danken iedereen voor de
overweldigende hoeveelheid belangstelling,
mooie woorden, prachtige bloemen en de
fijne kaarten die wij mochten ontvangen
na het overlijden van mijn lieve vrouw,
onze moeder en oma

Klarie Oort-Kuurman
De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden,
maar zoveel betrokkenheid verzacht het
verdriet en vergroot de moed om verder te
gaan.
Wolter
Jacko en Annie
Mark en Iris
en kleinkinderen
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FIETSTOCHT NCV VRIJDAG 6 SEPTEMBER!!!
Beste NCV-leden,
Op vrijdag 6 september a.s. vertrekken we om 9.00 uur vanaf ‘De Schalle’ voor onze jaarlijkse fietstocht.
We hebben heeft een nieuwe route uitgezet, afspraken gemaakt voor de invulling van de dag, nu nog een
gezellige groep dames om mee te fietsen.
We hopen tegen 17.00 uur weer terug te zijn in Nijeveen: je hoort ’s morgens bij het vertrek wat de kosten
zijn, dan mag u meteen betalen. Het bedrag is inclusief koffie/thee, entree en een maaltijd tussen de middag. Neem gerust je vriendin of buurvrouw mee, hoe meer zielen hoe meer vreugd!
Wel graag even - vóór zondag 1 september - opgeven bij Albertje (491108 of in de winkel), Jantie of Rita
(491817).
Hartelijke groet van de reiscommissie van de NCV

MEPPELER MANNENKOOR START REPETITIES VOOR DRENTS DUBBELCONCERT IN OKTOBER
Donderdagavond 15 augustus was de eerste repetitieavond voor het Drents Dubbelconcert dat het Meppepeler Mannenkoor en het Emmens Mannenkoor op 5 oktober in Emmen en 6 oktober in Meppel zullen
geven. Er zal een mooi repertoire worden gezongen, waar ook de internationaal bekende Drentse AltMezzo Carina Vinke zal optreden.
“We willen vroeg starten met de repetities om straks een mooi concert neer te zetten” zegt dirigent Roelof
Bosma.
Voorzitter Bob Bolt benadrukt dat de bijdrage die het Waarborgfonds en het VSB fonds hebben toegezegd
deze professionele uitvoering mogelijk maken.
Bent u man en vindt u het leuk om mee te zingen? Bezoek dan vrijblijvend de repetitieavond donderdags
om half acht. Aanmelden via de website www.meppelermannenkoor.nl mag, maar hoeft niet.

NIEUW!

Voor de Rabobank hypotheken kunt u nu gewoon weer in Nijeveen terecht.
Ook onze collega's van de Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland
zien de meerwaarde van onze dienstverlening
en hebben ons kantoor opgenomen in hun netwerk van adviseurs.
Voor advies inzake een bestaande Rabobank-hypotheek of nieuwe plannen,
u bent meer dan welkom.

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

9

DE MOLEN
JIP & JANNEKE…. JA... DIE ZIJN NU IN HET DRUKKERIJMUSEUM MEPPEL
Deze zomermaanden zal het Drukkerijmuseum Meppel in het teken staan van de koningin van het Nederlandse kinderboek: Annie M.G. Schmidt (1911-1995). Zeker vier generaties groeiden met het werk van
Schmidt op en vele nieuwe Nederlanders leerden door haar verhalen over Jip en Janneke de Nederlandse
taal en cultuur kennen. Iedereen kent wel een liedje of een karakter uit haar werk zoals Dikkertje Dap, Het
beertje Pippeloentje, De spin Sebastiaan, Pluk, Otje, Minoes of Floddertje.
Het werk van Schmidt is nog steeds verbazingwekkend actueel en springlevend. Met name haar kinderboeken
zijn populair en worden steeds weer herdrukt, mede vanwege de sterke en tijdloze karakters. Ook films,
tv-series en musicals over haar leven en werk trekken tegenwoordig nog veel publiek.
Doe nooit wat je moeder zegt, ‘Dan komt het allemaal terecht’ of ‘Doe wat je het liefste doet […] dan is het
altijd goed” en “Ik wil alles wat niet mag, de hele dag, de hele dag!” zijn uitspraken die typerend zijn voor
deze dichter en schrijfster. Ze geven treffend aan hoe het komt dat zo veel van haar verzen, liedjes, boeken,
toneelstukken, musicals en hoorspelen zo sprankelend en komisch-tegendraads zijn.
De expositie zal een feest der herkenning zijn voor jong en oud: zowel haar werk voor volwassenen als voor
kinderen zal hier te zien zijn. Naast kinderboeken schreef Schmidt voor de krant, radio, tv en het theater.
Haar meest bekende en populairste kinderboekenkarakters gaan al decennia lang mee en verschijnen steeds
weer, zo nu en dan in een nieuw jasje. Bijna alle bekende Nederlandse illustratoren hebben werk van Schmidt
geïllustreerd, maar de illustraties van Wim Bijmoer en Fiep Westendorp zijn onlosmakelijk met haar werk
verbonden.
Ook internationaal doet Schmidt het fantastisch. Ze is de meest vertaalde Nederlandse kinderboekenauteur
ooit. Haar werk is tot nu toe in 49 talen verschenen en Minoes is nog steeds het meest vertaalde Nederlandse
kinderboek. Op de tentoonstelling zullen diverse vertalingen van haar werk bewonderd kunnen worden en
naast boeken worden er ook bijzondere items tentoongesteld, waarvan het merendeel nooit bij de HEMA
te koop is geweest.
Voor de kinderen
... Verder zijn er door het hele museum speurtochten voor kinderen gemaakt en zijn er lees- en doehoeken
gecreëerd waar kinderen zich kunnen vermaken. Er kan geknutseld, getekend en gestempeld worden. Ook
papier scheppen, zeefdrukken, en papier marmeren mogen ze zelf doen wat ze helemaal geweldig vinden.
Bij de uitgang krijgen ze nog een extra opdracht die ze door de binnenstad van Meppel voert en ze als
laatste een gratis JIP & Janneke ijsje mogen ophalen bij De IJsmakers.
‘De Annie M.G. Schmidt Zomerexpositie’ is te zien tot en met september.
Belangstellenden kunnen het museum de hele zomer bezoeken van dinsdag tot en met zaterdag tussen
13.00 en 17.00 uur. Voor meer informatie: website drukkerijmuseum-meppel.nl contactpersoon voor redactie;
m.hoff@letterenfonds.nl
De tentoonstelling kwam mede tot stand met steun van het Nederlands Letterenfonds.

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

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

De Putstoel 2
0522 255923

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

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

ERFEIGENAREN IN NIJEVEEN GEZOCHT OM ERVEN EN LANDSCHAP NATUURVRIENDELIJK IN
TE RICHTEN

De stimuleringsregeling Nijeveen open voor erfeigenaren die hun terrein of erf natuurvriendelijk in willen richten
De erven en het landschap in en rondom Nijeveen kennen veel elementen die bijdragen aan het karakter en
de biodiversiteit van het gebied. Denk hierbij aan bloeiende boomgaarden omheind door meidoornhagen,
elzensingels, bomenrijen en natuurvriendelijke erven. Om het landschap te onderhouden en te verbeteren
roept Landschapsbeheer Drenthe erf- en terreineigenaren op om zich te melden voor de Stimuleringsregeling Landschap en Biodiversiteit en hun erf of terrein natuurvriendelijk in te richten.
Hebt u een erf of terrein in het buitengebied of aan de rand van het dorp en wilt u deze natuurvriendelijk inrichten zodat het aansluit op het omliggende landschap? Of wilt u buiten uw erf een houtsingel
terugbrengen? Dan kunt u vanuit de stimuleringsregeling ondersteuning en plantgoed ontvangen van
Landschapsbeheer Drenthe. Deelnemers ontvangen na een zogenoemde erfscan een inrichting- en onderhoudsplan met adviezen voor de inrichting en het onderhoud van het terrein. De voorwaarde is wel dat
het terrein zich in het buitengebied bevindt en u aansluit bij de Bewonersgroep Streekbeheer Nijeveen.
Regeling Agrarisch Landschapsbeheer - Natuurvriendelijke erven en terreinen dragen bij aan het cultuurhistorische karakter van een gebied, maar zeker ook aan het voortbestaan van (bedreigde) diersoorten.
Door bijvoorbeeld planten te gebruiken die van oorsprong in Drenthe voorkomen biedt u voedsel en
nestgelegenheid voor diersoorten zoals de bijen, steenuilen of huiszwaluwen. Ook buiten de erven zijn er
mogelijkheden. Agrariërs kunnen in aanmerking komen voor een onderhoudsvergoeding in het kader van
de Regeling Agrarisch Landschapsbeheer (RAL). Door het op een juiste manier onderhouden van bijvoorbeeld houtsingels, bomenrijen, kleine bospercelen, poelen en bloemrijke grasland-randen kan een agrariër
jaarlijks vergoeding ontvangen.
Praktische informatie - Wilt u in aanmerking komen voor de stimuleringsregeling? Meld u dan aan via
www.lbdrenthe.nl. U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding en daarna wordt gekeken of het aangemelde terrein aan de voorwaarden voldoet. Wilt u dit jaar uw terrein nog aanpakken? Dan kunt u zich
aanmelden tot dinsdag 1 oktober.
De Stimuleringsregeling Landschap en Biodiversiteit wordt mogelijk gemaakt dankzij de financiële bijdrage
van de gemeente Meppel, provincie Drenthe en de Nationale Postcode Loterij.
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HUISARTSEN
Buiten kantooruren is uitsluitend voor spoedgevallen de dienstdoende huisarts bereikbaar
op telefoonnummer: 0522-491224
FYSIOTHERAPIEPRAKTIJK ’T OEVERTJE, praktijk voor fysiotherapie, manuele therapie en sportfysiotherapie
Oevertje 21, 7948 AD Nijeveen, tel. 492199. 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 dinsdag tussen 16.00 en 17.00 uur in De Schalle. Iedere vraag krijgt aandacht.
Paul van Os, tel. 06-20729418, e-mail: p.v.os@welzijnmw.nl, b.g.g. 085-2731444.
OPENINGSTIJDEN SERVICEPUNT BIBLIOTHEEK NIJEVEEN De Schalle, Nieuweweg 27 • dinsdag en donderdag
van 14.00 tot 17.00 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.
KINDERCOACH SUSANNE, Susanne Eveleens, Nijeveen, 06-10720559

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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Schoonmaakbedrijf

Café Restaurant

v.o.f.

De Otterskooi

VCA gecertificeerd

Dwarsgracht
Rembrandtstraat 38
Nijeveen
0522 491864
jan@onsnijeveen.nl

Glasbewassing binnen / buiten

Onderhoud kantoren, bedrijfsgebouwen etc.

Verwijdering van graffiti en kauwgom
Reiniging van zonnepanelen
Rioolreiniging en ontstoppingen
Verkoop o.a. stof- / waterzuigers /
schrobmachines Numatic, Nilfisk,
alle toilet- / schoonmaakartikelen o.a. Vendor,
Gojo, Taski

Al meer dan 55 jaar
• à la Carte
• Bruiloften
• Barbecue's
• Buffetten
• Koffietafels
• Catering

gezelligheid,
rustieke omgeving,
menselijke maat

Dwarsgracht 54 - 8355 CW Giethoorn
Tel. (0521) 36 14 74 - E-mail: info@otterskooi.nl
www.otterskooi.nl

H. de Wagt, Nijverheidsweg 1, 7948 NE Nijeveen
Tel. 0522-492542
E-mail: info@schoonmaakbedrijfparaat.nl

Voor de totale verzorging
van uw evenement
vanaf 50 tot ….. personen:

Bedrijfsfeesten, dorpsfeesten,
familiefeesten

en bovenal kwaliteit

Ontwerp en opmaak

Ontwerp

Gevelreiniging / renovatie

Wij verzorgen de vormgeving en lay-out van o.a. huisstijlen, logo’s, magazines, advertenties en websites.
Voor al uw grafische communicatie, van concept tot afwerking, kunt u bij ons terecht.

Voor meer info bel/mail
voor een vrijblijvende offerte.

Gezamenlijk meer dan
75 jaar ervaring in uitvaarten.

drukkerij@kleen.nl | www.kleen.nl

Voor al uw praktische klussen in en om het huis
Gert Strijker, Van Veenlaan 21, 7948 AB Nijeveen
Tel: 0522-492099 of 06-51384374
E-mail:klussenbedrijf@klusjesenzo.nl

* Electra * Gas
* Dak/Zink
Electra
Gas
Dak/Zink
Electra * CvGas * Aardwarmte
Dak/Zink
*Water
** Electra
*
Gas
*
Dak/Zink
CV
Water EnergieCV
Aardwarmte
Zonne
* Nen 3140
Keuring
Water
Aardwarmte
*Water
*
Cv
*
Aardwarmte
Zonne
energie
Nen
3140
Zonne energie Nen 3140 Keuring
Keuring
* Westerweiden
Zonne
Energie
*
Nen
3140
Keuring
70,
7961
EA
Ruinerwold
Westerweiden 70, 7961 EA Ruinerwold

**
**
**

*
*

*

*
*

* WaterSite:
*Aardwarmte
Tel:*06-13471784
CV
Site: www.heroldpouwels.nl
www.heroldpouwels.nl
* Zonne
* Nen 3140
* Keuring
Mail:
info@heroldpouwels.nl
energie
*
* Site: www.heroldpouwels.nl

Tel. 06 - 134 717 84

0522-281878
DAG EN NACHT BEREIKBAAR

WASSINK

--
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"Klusjes & Zo"

Tel.
06Tel:
134 717
84
Tel:-06-13471784
06-13471784
Tel.
Westerweiden
70,
Ruinerwold
Electra
Gas7961 EADak/Zink
Mail:
Mail: info@heroldpouwels.nl
info@heroldpouwels.nl

Uitvaartverzorging

Noteboomstraat 68 | 7941 XA Meppel | T 0522 255449

Klussenbedrijf

-,

De uitvaartverzorger voor Meppel en omstreken

Zomerdijk 9A 7942 JR Meppel
e-mail: cc.wassink@hetnet.nl www.wassink-uitvaart.nl

Voor al uw riool
Gas werkzaamheden
Dak/Zink
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*
*
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Aardwarmte
* Water
*
*
Voor
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riool
werkzaamheden
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*
*
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7961*EA Ruinerwold
Mail: info@riooltechniekdrenthe.nl
info@riooltechniekdrenthe.nl
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* 3140 Keuring
*

Tel.Mail:06info@riooltechniekdrenthe.nl
- 134 717 84
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Knipschuur

Annerie
KREMER
uitvaartzorg

Troostvol afscheid nemen.
Wij bieden u de tijd,
rust en aandacht die nodig is.

0522 - 245021

Hairstylist
Sonja van der Linde

Dag en nacht bereikbaar
www.kremeruitvaartzorg.nl

BERT
VISSCHER
Kolderveen 21 Nijeveen
Tel. 0522-491853

BEPLANTING:

DE MOLEN

Heesters, bomen, vaste planten,
klimplanten, vijverplanten

DIERVOEDERS:

Zowel voor huisdieren
als voor groot- en kleinvee,
o.a. paarden-, honden- en
kattenvoer

Klosseweg 4
7946 KH Wanneperveen
Tel. 0522-492634
Open op afspraak:
dinsdag 9.00 - 18.00 uur
donderdag 9.00 - 20.00 uur

Aangenaam verrassend!
Een sfeervol adres voor elk feest of bijeenkomst

Samen maak je het verschil

Samen maak je
het verschil

Kwekerij en Tuincentrum

Appartementen Boerderij
‘De Veurdeale’
Veendijk 2
7971 RR Havelte,
0521-34 27 32
info@deveurdeale.nl,
www.deveurdeale.nl

Bij ons kunt u terecht voor eten en drinken, catering,
overnachten en activiteiten. Een sfeervol adres voor 20 tot
100 personen. Vroeger werd hier een intensief boerenbedrijf
gevoerd. Tegenwoordig is De Veurdeale een moderne locatie
voor diverse activiteiten, met een uitstekend restaurant
en een luxe appartementencomplex. De locatie is ook
toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Kortom, De Veurdeale
is een ideale plek voor elk feest of bijeenkomst.

COOP Nijeveen
Dorpsstraat 10
7948 BR Nijeveen
Tel. 0522-49 12 91

BEMESTING
POTGROND e.d.
BESTRIJDINGSMIDDELEN
ZAAIZADEN
POOTAARDAPPELEN
POTTERIE
CADEAU-ARTIKELEN
OPENINGSTIJDEN:
Maandag
Di. en wo.
Do. en vr.
Zaterdag

GESLOTEN
13.00 tot 18.00
9.00-12.00 13.00-18.00
8.00-17.00

www.bertvisschervof.com

Dorpshuis

DE SCHALLE
Nieuweweg 27

7948 AA Nijeveen

Containerverhuur:
Voor al uw bouw- en sloopafval
www.oosterhuis-bv.nl
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B RIETDEKKERS
Kolderveense Bovenboer 12, Nijeveen
Tel. 0522 - 25 89 16 Mobiel 06 - 55 307 237
E-mail: info@bouwknegtrietdekkers.nl

www.bouwknegtrietdekkers.nl

Uw
ontmoetingscentrum

Bakkerij
Strijker

Vraag vrijblijvend
inlichtingen:

Dorpsstraat 13
7948 BL Nijeveen
Tel. 0522 - 49 12 08

Jeannet Altena

www.strijkerbrood
enbanket.jouwweb.nl

Samen maak je het verschil

GEVRAAGD
OUD IJZER EN
METALEN

METAALHANDEL

M. v.d. Gaag
Tel. 0522‑491984
Mobiel 06-23749066

   tel. 0522-491422

zonne-energie

www.rkinstallatietechniek.nl

BEGIN DE DAG
GOED
MET BROOD
VAN

h.strijker@online.nl

   b.g.g. 06-50668174
   info@dhdeschalle.nl
www.dorpshuisdeschalle.nl

Kolderveen 49 | 7948 NH | Nijeveen | tel: 0522 850 254
mob. 06-51646493 | www.faberit.nl | henri@faberit.nl

