
Samen maak je het verschil

www.oosterhuis-bv.nl

Containerverhuur: 
Voor al uw bouw- en sloopafval
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M. v.d. Gaag
Tel. 0522‑491984 

Mobiel 06‑23749066

DE MOLEN

BEGIN DE DAG 
GOED

MET BROOD 
VAN

Bakkerij 
Strijker

Dorpsstraat 13
7948 BL  Nijeveen

Tel. 0522 - 49 12 08

www.strijkerbrood 
enbanket.jouwweb.nl

h.strijker@online.nl

Knipschuur
Hairstylist

Sonja van der Linde

Klosseweg 4 
7946 KH  Wanneperveen
Tel. 0522-492634

Open op afspraak:

dinsdag 9.00 - 18.00 uur
donderdag 9.00 - 20.00 uur

Kwekerij en Tuincentrum

BERT 
VISSCHER
Kolderveen 21  Nijeveen  
Tel. 0522-491853

Dorpshuis
DE SCHALLE

Nieuweweg 27
7948 AA  Nijeveen

Uw 
ontmoetingscentrum

Vraag vrijblijvend 
inlichtingen:

Jeannet Altena
   tel. 0522‑491422

   b.g.g. 06‑50668174
   info@dhdeschalle.nl

www.dorpshuisdeschalle.nl

BEPLANTING:
Heesters, bomen, vaste planten, 
klimplanten, vijverplanten

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

BEMESTING
POTGROND e.d.
BESTRIJDINGSMIDDELEN
ZAAIZADEN
POOTAARDAPPELEN
POTTERIE
CADEAU-ARTIKELEN

OPENINGSTIJDEN:
Maandag  GESLOTEN
Di. en wo.  13.00 tot 18.00
Do. en vr.  9.00-12.00  13.00-18.00
Zaterdag  8.00-17.00

www.bertvisschervof.com

 

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

‘

 
0522 - 245021
Dag en nacht bereikbaar

www.kremeruitvaartzorg.nl 

KREMER
uitvaartzorg

Annerie

w w w . r k i n s t a l l a t i e t e c h n i e k . n l

zonne-energie

Kolderveense Bovenboer 12, Nijeveen
Tel. 0522 - 25 89 16  Mobiel 06 - 55 307 237
E-mail: info@bouwknegtrietdekkers.nl

R IETDEKKERS
Bouwknegt

www.bouwknegtrietdekkers.nl

Kolderveen 49 | 7948 NH | Nijeveen | tel: 0522 850 254

mob. 06-51646493 | www.faberit.nl | henri@faberit.nl

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

Een sfeervol adres voor elk feest of bijeenkomst
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.

Aangenaam verrassend!

Samen maak je 
het verschil

COOP Nijeveen

Dorpsstraat 10

7948 BR Nijeveen

Tel. 0522-49 12 91

Samen maak je het verschil



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

Bedrijfsfeesten, dorpsfeesten, 
familiefeesten

Voor meer info bel/mail 
voor een vrijblijvende offerte.

Rembrandtstraat 38 
Nijeveen 
0522 491864 
jan@onsnijeveen.nl

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

Glasbewassing binnen / buiten
Onderhoud kantoren, bedrijfsgebouwen etc.
Gevelreiniging / renovatie

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

Schoonmaakbedrijf 

‘Paraat’v.o.f.
VCA gecertificeerd

* Electra      * Gas * Dak/Zink
*Water * Cv * Aardwarmte
* Zonne Energie  * Nen 3140 Keuring

Westerweiden 70, 7961 EA Ruinerwold 
         Tel: 06-13471784 
Mail: info@heroldpouwels.nl          
Site: www.heroldpouwels.nl 

    Voor al uw riool werkzaamheden    
Riool verstoppingen, Aanleg riool 

 Camera / Rook inspectie 

Westerweiden 70, 7961 EA Ruinerwold 
Tel: 06-13471784      

Mail: info@riooltechniekdrenthe.nl 
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Café Restaurant

De Otterskooi
Dwarsgracht

Al meer dan 55 jaar

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

www.otterskooi.nl

gezelligheid,

rustieke omgeving,

menselijke maat

en bovenal kwaliteit

• à la Carte
• Bruiloften
• Barbecue's
• Buffetten
• Koffietafels
• Catering

Gezamenlijk meer dan 
75 jaar ervaring in uitvaarten. 

0522-281878 
DAG EN NACHT BEREIKBAAR 

WASSINK 
Uitvaartverzorging -- -, 

De uitvaartverzorger voor Meppel en omstreken 

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

Klussenbedrijf "Klusjes & Zo" 
Voor al uw praktische klussen in en om het huis 
Gert Strijker, Van Veenlaan 21, 7948 AB Nijeveen 

Tel: 0522-492099 of 06-51384374 
E-mail:klussenbedrijf@klusjesenzo.nl 

Noteboomstraat 68  |  7941 XA  Meppel  |   T 0522 255449  

drukkerij@kleen.nl  |  www.kleen.nlOntwerp | Druk | Print | Reclame

O
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Ontwerp en opmaak
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. 
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39e jaargang nr. 19, 15 oktober 2019

De volgende Molen verschijnt op 29 oktober 2019.

Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk 

woensdag 23 oktober e-mailen naar: 

demolen@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

Noteboomstraat 68       7941 XA Meppel       telefoon 0522 255 449       www.kleen.nl

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

GEZAMENLIJKE MAALTIJD

Vier keer per jaar wordt er in de Gereformeerde Kerk Nijeveen een gezamenlijke maaltijd gehouden. 
Gezellig samen eten en met elkaar kennismaken en bijpraten. Dit jaar is het 15 jaar geleden dat de eerste 
maaltijd werd georganiseerd. Daarom nodigen wij u van harte uit voor een extra feestelijk jubileumdiner 
op vrijdagavond 8 november. Iedereen is welkom! 
De koks doen extra hun best en bereiden verrassend, feestelijke gerechten. Viert u dit jubileum met ons 
mee? Vanaf 18.30 uur staat er een drankje klaar in de Gereformeerde Kerk, waarna we om 19.00 uur ge-
zellig samen aan tafel gaan. 
De kosten zijn: € 6,- per persoon en € 3,- per kind. Het derde en daaropvolgende kind (van hetzelfde gezin) 
is gratis. U kunt zich opgeven voor maandag 4 november - uiterlijk 17.00 uur. Door te mailen of bellen met 
Hillie Hoekman, e-mail: cornelishillie@ziggo.nl - telefoon: 492095. 

Met een hartelijke groet en tot ziens! 
Kookgroep Nijeveen 

FILM CAPTAIN FANTASTIC IN DORPSHUIS DE SCHALLE OP 25 OKTOBER

Op vrijdag 25 oktober wordt de film Captain Fantastic in 
Dorpshuis De Schalle vertoond.
Vader Ben en zijn zes kinderen wonen midden in de Ameri-
kaanse bossen. Overdag benen ze een hert uit, trainen ze, 
of beklimmen ze een rotswand. ‘s Avonds lezen ze bij het 
licht van het kampvuur een boek over iets als kwantumme-
chanica, of ze maken muziek. Iedereen doet mee, dus ook 
de kleintjes, die hooguit een jaar of 6 zijn.  Het is een waar 
Eden voor kinderen, maar dit kan toch niet goed zijn? Of wel?
Niet al te veel over verklappen. Captain Fantastic is een film 
waarbij de verrassende plot zich langzaam ontvouwt. Het is voldoende om te weten dat deze familie, die 
zich afkeerde van de ‘fascistische kapitalistische maatschappij’ en gekleed is in de meest fantasierijke outfits, 
op roadtrip gaat door de Verenigde Staten in een oude bus. 
Aanvang: 20.00 uur
Entree: € 6,00 inclusief pauzedrankje. 
   

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

Lute Bijker
Griftestuk 33  |  7948 AH Nijeveen  |  06 - 50 20 40 08 

www.lutebijkerbouw.nl   |  info@lutebijkerbouw.nl

Lute Bijker

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

Lute Bijker
Griftestuk 33  |  7948 AH Nijeveen  |  06 - 50 20 40 08 

www.lutebijkerbouw.nl   |  info@lutebijkerbouw.nl

Lute Bijker
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www.loonbedr i j fb i jker.n l

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

T: de Wijk 0522 - 440 473      

 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

GOED, INTEGER EN VOORDELIG 

GEREGELD

HUWELIJKSE VOORWAARDEN
SAMENLEEFCONTRACT?

altijd scherp!

notariaat & mediation
Stotijn

Van Beek 
Schilderwerken

Voor al uw schilderwerk

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

E-mail: info@kvanbeekschilderwerken.nl 
Website: www.kvanbeekschilderwerken.nl
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LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM 
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECT-
STOFFERING

Noteboomstraat 7
7941 XD Meppel
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

WONINGINRICHTING

PROJECTINRICHTING

URZO
Damesmode

Slaapcomfort

Bedrijfskleding

Regenkleding

Huishoudtextiel
tel. 05220 - 61022

COLLECTEWEEK ALZHEIMER NEDERLAND - 4 T/M 9 NOVEMBER 

Altijd aandacht voor Alzheimer
Vorig jaar en ook dit jaar heeft het Alzheimer Nederland aan aandacht niet ontbroken. 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 mantel-
zorgers 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 aandacht aan te geven, daarom roepen wij u op om een 
stukje met ons mee te lopen.

Alzheimer Nederland zoekt collectanten 
Helpt u mee om dit jaar minstens zoveel op te halen voor een toekomst zonder dementie. Wilt u in 2019 
ook uw steentje bijdragen door mee te helpen als collectant? Alzheimer Nederland is hier blij mee. U kunt 
zich opgeven via www.alzheimer-nederland.nl/collecteren of bij: Hillie Benak tel. 492001 of Betsy Wam-
steeker tel. 492048.

STICHTING WELZIJN OUDEREN NIJEVEEN

Spelletjesdag
Onze spelletjesdagen vinden 2 x per jaar plaats in dorpshuis “de Schalle” en dit najaar op donderdag  
7 november a.s. Om 09.30 uur gaat de zaal open zodat we om 10.00 uur kunnen beginnen. Deze speldagen 
zijn ieder jaar weer een groot succes, de deelname wordt alleen maar groter. We raden dan ook iedereen 
aan die deze dag mee wil doen zich zo spoedig mogelijk op te geven.
We bieden de volgende spellen aan: klaverjassen, jokeren, rummicub en bridgen. De mogelijkheid om ook 
andere spellen te doen sluiten we niet uit. Heeft u nog ideeën en zijn er minimaal 4 deelnemers dan is alles 
mogelijk. Op deze dag zijn alle Nijeveners van 55+ van harte welkom.
De kosten voor deze dag zijn € 15,00, dit is inclusief koffie met koek, borrel voor het eten, een warme 
maaltijd en ’s middags nog een consumptie. En natuurlijk hebben we aan het eind van de dag nog enkele 
kleine prijsjes voor de winnaars.
Voor verdere inlichtingen en opgave voor deze dag kunt u contact opnemen met 
Jaap Alberts, tel. 255214 of Jannie Dorenbos, tel. 491777.
De bridgers kunnen zich aanmelden bij Lammie van Essen, tel. 491628, of 06.20433916.

Themamorgen
Wij willen u er alvast op attenderen dat onze themamorgen gehouden wordt op donderdag 21 november. 
We hebben voor dit jaar een onderwerp waar iedereen mee te maken kan krijgen. Hierover volgt later 
bericht, maar het is zeker de moeite waard om deze ochtend vrij te houden.

Lammie van Essen
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Nijverheidsweg 10
7948 NE  Nijeveen

T 0522 49 26 80
F 0522 49 26 74

info@kroesnijeveen.nl
www.kroesnijeveen.nl

UITREIKING CHEQUES SPONSORLOOP O.B.S. COMMISSARIS GAARLANDT 

In juni hebben alle kinderen van onze Gaarlandtschool een zeer succesvolle sponsorloop gehouden voor drie 
goede doelen waarbij onze kinderen een uur lang rondjes hebben gerend op het sportterrein van DOS’46:
• Eén van die goede doelen is onze eigen school om zoveel mogelijk leuke activiteiten te kunnen blijven doen. 
• Het tweede goede doel is het KWF (de ontzettend stoere fietsbeklimming van Alpe d’Huez door Jesper 

Schmitz uit groep 7.) 
• Het derde goede doel is de dorpsvereniging van Nijeveen (voor het verder uitbreiden van het speelpark 

met extra speeltoestellen bij het hertenkamp in het Van de Woudepark)

Op 16 oktober gaan we de opbrengsten feestelijk overhandigen aan de Dorpsvereniging Nijeveen en Jesper 
Schmitz. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als iedereen komt kijken. De kinderen uit groep 6 en 7 maken 
mooie cheques en zorgen voor een feestelijke locatie met een gezellig drankje. 

We zien iedereen graag op 16 oktober om 11.30 uur!
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Agenda
15 okt.  Gespreksgroep met de plaatselijke dominee - ’t Kerspel - 10.00 uur
16 okt. Bingo - ’t Kerspel - 14.30 uur
16 okt.  NCV; 60 jarig jubileum - De Schalle - 19.00 uur   
17 okt.     Vrouwen van Nu; eendagsbestuur - De Schalle - 20.00 uur
18 okt.  Gezamenlijke 3-gangen maaltijd - ’t Kerspel - 12.30 uur
18 okt. Bingo - kantine S.V.N. ‘69 - 20.00 uur
19 okt.   SVN’69 1 – FC Klazienaveen 1 - Sportpark Tussenboerslanden - 14.30 uur
20 okt.  Optreden “Tot Ons Genoegen” - Herv. kerk Kolderveen - 10.00 uur
23 okt.  Bingomiddag Welzijn Ouderen - De Schalle - 13.30 uur
23 okt. Klaverjassen en jokeren S.V.N. ‘69 - 20.00 uur
25 okt. Kwismiddag - ’t Kerspel - 14.00 uur
25 okt. Filmavond de Schalle, film Captain Fantastic - De Schalle - 20.00 uur
26 okt. Repair Café - Gebouw Trias, Groenmarktstraat 6, Meppel - 9.30-13.00 uur
26 okt.  Hardenberg ’85 1 – SVN’69 1 - 15.15 uur
26 okt. Knijpkattenroute,  vertrek vanaf 19.00 uur bij de Schalle
29 okt. De Molen nr. 20
29 okt. Muziek met Bertus op DVD - ’t Kerspel - 10.00 uur
30 okt. Najaarsbijeenkomst Historische Vereniging Nijeveen - De Schalle - 20.00 uur
  2 nov.  SVN’69 1 – Fit Boys 1 - Sportpark Tussenboerslanden - 14.30 uur
  2 nov. Optreden “Tot Ons Genoegen” i.s.m. andere koren - Geref. kerk St. Jansklooster - 19.30 uur
  6 nov.  Klaverjassen en jokeren S.V.N. ‘69 - 20.00 uur
  7 nov. Spelletjesdag Stichting Welzijn Ouderen - De Schalle - 10.00 uur
  8 nov. Jubileumdiner - Geref. Kerk - 18.30 uur
  9 nov. DOS’46-Groen Geel - Sporthal De Eendracht - 20.00 uur
10 nov. Optreden “Tot Ons Genoegen” i.s.m. andere groepen - Geref. kerk Nijeveen - 19.00 uur
12 nov. De Molen nr. 21
12 nov.   Vrouwen van Nu; koffieochtend met dr. van Maare - De Schalle - 10.00 uur
16 nov. Bingo - kantine S.V.N. ‘69 - 20.00 uur
20 nov. NCV; Weerman Jacob Kuiper - De schalle - 19.45 uur
20  nov. Klaverjassen en jokeren S.V.N. ‘69 - 20.00 uur
21 nov. Themamorgen Welzijn Ouderen

 

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

We constateren dat de bouwkosten van 
gebouwen sterk stijgen. Voor woonhuizen 
zien we sterk gestegen bouwkosten t.o.v. 
5 jaar geleden. Check daarom de verzekerde 
herbouwwaarde van uw pand. 

Indicatie: € 590,- tot € 825,- herbouwkosten 
per m3 is de richtlijn voor woonhuizen.
Afhankelijk van rijtjeswoning, 2/1 kap of 
vrijstaand.

Voldoende verzekerd?
Garantie tegen onderverzekering is wat 
anders dan voldoende verzekerd zijn. 
Laat u daarom adviseren over de 
mogelijkheden om problemen bij schade 
te voorkomen. 

Wij hebben een compleet verzekeringspakket 
met veel voordeel, ruime dekking en een 
passende lage premie.  
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Schoonheidsinstituut                               IPL ontharing 
Acne behandelingen     Elektrisch ontharen 
Massages            Huidverbetering 
Zonnestudio                                      Bijouterie 
 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WIL JIJ DAT OOK? DAT KAN ECHT!! 
 

Door 1x per week te sprayen op textiel 
Binnen 6-8 weken een mooi eindresultaat 

Geen-Resultaat-Geld-Terug-Garantie 
 

Dorpsstraat 16, Nijeveen  ~ 0522–492315 / 06-23157871  
Website: www.beau-nette.nl  ~  E-mail: info@beau-nette.nl 

Voor al uw stukadoorswerk

Verbouw/ Renovatie/ 
Keukens/ Badkamers

Klusbedrijf G. Wesselink 
Lijsterstraat 17A 
7948 DJ Nijeveen

Tel. 06 12 41 63 52
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Massages            Huidverbetering 
Zonnestudio                                      Bijouterie 
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Geen-Resultaat-Geld-Terug-Garantie 
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Website: www.beau-nette.nl  ~  E-mail: info@beau-nette.nl 
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WIL JIJ DAT OOK? DAT KAN ECHT!! 
 

Door 1x per week te sprayen op textiel 
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Geen-Resultaat-Geld-Terug-Garantie 
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Website: www.beau-nette.nl  ~  E-mail: info@beau-nette.nl 

Uw specialist in houtbewerkingen

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

www.joshulstimmerwerken.nl

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.
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DAKLOOS IN MEPPEL 

Sterk Meppel krijgt steeds meer signalen dat het aantal dak- en thuislozen in Meppel is toegenomen. tot 
waarschijnlijk 40 à 60 personen. Landelijk is helder dat het aantal dak- en thuislozen sinds 2009 verdubbeld 
en het aantal jonge daklozen zelfs verdriedubbeld. De fractie wil daarom weten hoe dit in Meppel zit en 
wat het college in Meppel aan hulp biedt. 
SteM raadslid Gaby Geertsma sprak met hulpverleners en een thuisloze. Het bleek haar dat het moeilijk is 
om in Meppel te ontdekken hoeveel inwoners er precies dak- en thuisloos zijn. In Meppel is geen opvang 
waar ze terecht kunnen om te overnachten of te eten. Ze slapen bij verschillende bekenden op de bank en 
als dat een keer niet lukt zoeken ze een beschut plekje buiten. Deze groep mensen kan in Meppel bijna 
onzichtbaar blijven. 
Landelijk zorgen o.a. te weinig betaalbare woningen, overvolle opvang locaties en te vroege beëindiging 
van hulptrajecten via jeugdzorg voor de grote toename. Staatssecretaris Blokhuis erkent dan ook dat de 
hulp aan daklozen tekort schiet. Hij komt dit najaar met plannen om deze groep te helpen.
Namens Sterk Meppel stelt Geertsma vragen aan het college. Ze wil weten welke hulp de gemeente aan 
deze groep inwoners biedt. SteM wil ook weten wat in Meppel de oorzaken zijn dat mensen dak- of thuis-
loos raken. Ook wil de fractie weten of er, indien nodig, meer te doen is voor deze mensen zodat zij ook 
in hun eigen stad hulp en begeleiding krijgen om te werken aan een betere toekomst.

SUCCESVOLLE TWEEDEHANDS KINDERKLEDING- EN SPEELGOEDBEURS IN HAVELTE

In het weekend van 3 en 4 oktober  werd in de Veldkei in Havelte voor het 27ste jaar de tweedehands 
kinderkleding- en speelgoedbeurs georganiseerd. Deze beurs wordt georganiseerd door de werkgroep van 
Stichting Kinderkleding- en speelgoedbeurs Havelte. Gedurende de beurs krijgen zij hulp van 50 vrijwil-
ligers uit Havelte. Via deze weg willen we alle vrijwilligers en kleding- en speelgoedinbrengers bedanken 
en natuurlijk ook de sponsoren.
De kleding voor deze winterbeurs werd door 145 mensen uit Havelte en omgeving ingebracht. In de grote 
zaal van de Veldkei was dan ook een ruime keuze aan tweedehands kinderkleding en speelgoed. Ruim 300 
bezoekers wisten de beurs op vrijdagavond en zaterdagochtend te vinden. Vooral op vrijdagavond was het 
een drukte van belang. 
De kleding en het speelgoed welke niet verkocht zijn én als retourartikel zijn aangemerkt kunnen door de 
inbrenger weer worden opgehaald. Alle overige kleding en speelgoed  wordt aangeboden aan verschil-
lende goede doelen. Dit zijn Onderwijs voor Gambia, Kledingbank Westerveld en het AZC in Hoogeveen.
De opbrengst van deze winterbeurs is 2600 euro. Dit bedrag komt ten goede aan activiteiten voor de 
Havelter jeugd van 0 t/m 13 jaar. Zo wordt er o.a.  jaarlijks een bijdrage gegeven aan het Havelter Oranje 
comité met de kinderactiviteiten en de kindermiddag van het Havelter Volksfeest. 
Ook sportverenigingen met jeugdleden komen in aanmerking voor een financiële bijdrage. Zo is er onlangs 
m.b.v. een donatie van de Stichting Kinderkleding- en Speelgoedbeurs een extra hindernis geplaatst op het 
terrein van de survivalvereniging in Havelte. Ook is er een bedrag toegekend aan Gymvereniging Dynamiek 
voor de aanschaf van nieuwe trainingspakken voor de jeugdleden. 
Voor meer informatie over de beurs of het aanvragen van een financiële bijdrage: 
www.kledingbeurshavelte.nl.
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KNIJPKATTENROUTE 2019 - NACHT VAN DE NACHT - 26 OKTOBER  

Net als voorgaande jaren organiseren de Dorpsvereniging en de Schalle weer samen de Knijpkattenroute.  
Deze keer zijn we aangemeld bij de Nacht van de Nacht (www.nachtvandenacht.nl). 
Er zijn weer op verschillende locaties activiteiten, zoals een verhalenverteller, dansdemonstratie en muziek.
Dit jaar hebben we een leuke prijsvraag aan de route toegevoegd, voor de kinderen die het juiste antwoord 
geven hebben we iets lekkers, en uit de rest van de antwoorden trekken we om 22.00 uur in de Schalle 
één winnaar! 
Laat u verrassen, u kunt de route afhalen in de Schalle tussen 19.00 uur en 19.45 uur. Tevens is daar voor  
€ 2 een heuse knijpkat te verkrijgen. We raden een ieder  aan om een geel hesje te dragen, zodat een ieder 
goed zichtbaar is. 
Bij slecht weer gaat het zeker door, we verplaatsen dan alles naar de Schalle!    

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

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
Noteboomstraat 68   Meppel 
T 0522 255449   drukkerij@kleen.nl
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lAlles voor uw club!

Reclameborden
Textieldruk
Clubbladen

Lotenbloks
Websitebouw

Lotenbloks.nl is een initiatief van 
Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Lotenbloks.nl
Zoekt u lotenbloks voor uw vereniging of stichting?

Kijk op:
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NIJEVEEN… BEDANKT!!!

Wat een prachtig mooi resultaat: de collecte 2019 voor HANDICAP NL heeft in de week van 23 t/m 28 septem-
ber het geweldige bedrag van € 1271,- opgebracht. Een resultaat om trots op te zijn als dorpsgemeenschap!
Iedereen die voor dit doel een bijdrage heeft geleverd en alle vrijwilligers die hebben gecollecteerd: namens 
HANDICAP NL heel veel dank.

                                                        L. Dijkstra, coördinator voor Handicap NL.

KINDCENTRUM DE WEL VIERT FEEST!

Kindcentrum De Wel bestond eind september vijf jaar en 
pakte flink uit. De gehele week was het feest voor jong 
en oud!
Hoewel er al sinds 1861 sprake is van Christelijk onderwijs 
in Nijeveen is er dus pas vijf jaar sprake van een kind-
centrum. De school werd in 2014 uitgebreid met diverse 
opvangmogelijkheden, welke in de loop van de vijf jaren 
zijn uitgebreid. Plus Kinderopvang verzorgt de opvang 
binnen het kindcentrum en valt net als de school onder 
de bestuurlijke vlag van TrEf Onderwijs. Plus Kinderovang 
verzorgt eveneens opvang op de kindcentra van PCBO 
Meppel. Momenteel draait het kindcentrum op volle toeren. Iedere werkdag is er een peutergroep, de 
babygroep is goed gevuld en er wordt door veel ouders voor- en buitenschoolse opvang afgenomen. 
De week begon op maandag 23 september jl. met een gezamenlijke opening en erna waren er dagelijks, 
feestelijke activiteiten. Hoogtepunt was de afsluiting op vrijdag 27 september jl. waarbij verschillende 
groepen iets hadden ingestudeerd en het jarige kindcentrum trakteerde aan alle kinderen, ouders en aan-
wezige buren van het kindcentrum. ’s Avonds was er voor alle medewerkers een groot feest in Giethoorn. 

Wij zorgen dat uw Toyota een echte Toyota blijft

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.

APK écht voor een vaste lage prijs

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

2995
all-inЭ
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A A N N E M I N G S B E D R I J F

LUDIEKE OPENING KINDERBOEKENWEEK

Maandagmorgen 30 september gingen alle kinderen op reis door het mooie dorp Nijeveen in het kader 
van de Kinderboekenweek. 
Onze kinderen mochten op een versierde fiets, skateboard of skelter komen om de opening van de Kin-
derboekenweek op een ludieke manier luister bij te zetten. Gelukkig was het droog weer, zodat er geen 
regenkleding aangetrokken hoefde te worden. Toen de hele stoet weer op school aangekomen was opende 
meester Johan deze Kinderboekenweek officieel en benadrukte het belang van LEZEN voor de hedendaagse 
jeugd. Wie veel leest heeft een grotere woordenschat en kan ook beter Begrijpend lezen. Begrijpend lezen 
is de belangrijkste vaardigheid om tot studerend lezen te komen. 
In school heeft de boekenweekcommissie een "Zwerfboekenkast" gemaakt waar kinderen zelf een boek 
uit mogen halen als ze er ook weer een boek van zichzelf indoen. Een boekenruilsysteem dat je ook in veel 
Verre landen aantreft. Aan het eind van deze opening kregen alle groepen een mooi leesboek uitgereikt, 
zodat ze in alle groepen kunnen beginnen met een halfuurtje Voorlezen.
De Commissaris Gaarlandt-
school probeert op allerlei 
manieren het lezen onder 
de aandacht van kinde-
ren én ouders te brengen 
in de hoop dat kinderen 
(nog) meer gaan lezen. 
Op school hebben we de 
schoolbibliotheek, maar in 
Meppel hebben ze ook een 
fraaie collectie boeken. 
Ouders moeten natuurlijk 
wel even de moeite nemen 
om daar langs te gaan met 
hun kinderen.

proef, 
geniet & 
beleef

Meppel

De Putstoel 2

0522 255923 
info@kisjes-slijterijen.nl 
kisjes-slijterijen.nl
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Wij bezorgen ook in Nijeveen

Marcel Jonker
RADIO & TELEVISIE SERVICE 

VERKOOP ALLE MERKEN AUDIO, TV EN SCHOTELS 
RIJKSERKEND REPARATEUR EN INSTALLATEUR

 Zuidveenseweg 85 8343 XR Zuidveen
Tel. 0521 511 886 / 06 53 84 47 85

Open ma t/m vrij + zat. morgen
www.marceljonker.nl

NIEUWS VANUIT 
DE DORPSVERENIGING

BLOG Martin
Wandelen

Wanneer je net als ik te ijdel bent om het onvermijdelijke buikje van de man van onbestemde leeftijd (‘je 
bedoelt oudere mensen’ corrigeert een van onze tieners) te accepteren zal je iets moeten doen. Maar wat? 
Veel is al van het lijstje gevallen: hardlopen (chronische achillespees blessure), mountainbiken (heb Havelte 
nu wel een beetje gezien), wielrennen (niet het juiste seizoen), korfballen (durf ik hier niet te zeggen), 
turnen (niet het type), kleiduiven schieten (wist je dat levende duiven schieten in 1900 nog een olympische 
sport was? 300 duiven lieten het leven), kunstschaatsen (te laat), darten (zie turnen), parachutespringen 
(ik kijk wel uit).

Wij zijn dus gaan wandelen. Dat vond ik vroeger, net als onze tieners nogal suf. Waarom lopen als je kan 
fietsen of met de auto gaan? Het gaat niet snel en er is geen vette engelse term voor die het streetwise 
maakt (nou ja ok… ‘hiking’). Ook ik associeerde het wel met sokken breien en andere geriatrische hobby’s. 
Het schijnt echter ook nogal gezond te zijn. 
Je verbrandt vooral vet en het is niet zo belastend voor de gewrichten. Je kunt het op je eigen niveau en 
tempo doen. Anyplace anywhere anytime zeg maar. 

Maar het is vooral leuk! Velen van jullie zullen stukken van het beroemde Pieterpad gelopen hebben. Op 
een anders druilerige zondag loop je de etappe van Zuidlaren naar Rolde en ziet onderweg het prachtig 
bloeiende Balloërveld en loopt door de bossen tussen Schipborg en Gasteren. Je komt op plekken waar je 
met de auto of fiets nooit zult geraken. Het verbaasde me in het begin welke afstanden je al rustig wan-
delend kunt afleggen. Groningen-Zuidlaren klonk voor mij als echt ver, maar het is in een ochtend te doen. 

Hoewel het jammer is dat er in de directe omgeving van Nijeveen zo weinig zandpaden over zijn, kun je 
ook in je eigen omgeving lekker wandelen, met of zonder hond. Sinds kort is de Mandensteeg weer be-
gaanbaar (tussen de Nijeveense Bovenboer en de Tweede Nijeveense Kerkweg) en juist nu kun je daarbij 
genieten van het seizoen van de paddenstoelen. Ik heb al prachtige exemplaren gezien. Van welke kant je 
ze ook bekijkt, het zijn kunstige wondertjes van de natuur. 

Zoals hier al eens vermeld doet DVN momenteel ook haar best om wandelnetwerken in de omgeving te 
verknopen met routes in en om Nijeveen, zodat er nog veel meer mogelijkheden ontstaan. En met de 
toename van recreatie voorzien wandelpaden ook steeds meer in een behoefte van bijvoorbeeld Bed & 
Breakfast bezoekers. Te voet ontdek je pas echt de omgeving en het dorp. Ik denk dat het wel eens een 
hype kan worden.

Wandelen. Best cool hoor. Echt!
Meepraten? Mail me op martinvansetten@hotmail.com
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Dorpsstraat 149

7948 BP NIJEVEEN 

Tel: 0522 492967 

of 06 53 961 998

Voor:

• Nieuwbouw

• Reparatie

• Onderhoud

• Alg- & mosbestrijding

• Aanbrengen schroefdakplaten

www.rietdekkersbedrijfrenebouwknegt.nl

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

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

Uw adres voor:

.  Hout zagen, snoeien en snipperen

.  Stobben frezen

.  Grondverzetwerkzaamheden

.  Aanleg en onderhoud van riolering

.  Oogstwerkzaamheden 

.  Voederwinning

.  Slootonderhoud

.  Mestverwerking

.  Graslandvernieuwing

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



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

Bedrijfsfeesten, dorpsfeesten, 
familiefeesten

Voor meer info bel/mail 
voor een vrijblijvende offerte.

Rembrandtstraat 38 
Nijeveen 
0522 491864 
jan@onsnijeveen.nl

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

Glasbewassing binnen / buiten
Onderhoud kantoren, bedrijfsgebouwen etc.
Gevelreiniging / renovatie

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

Schoonmaakbedrijf 

‘Paraat’v.o.f.
VCA gecertificeerd

* Electra      * Gas * Dak/Zink
*Water * Cv * Aardwarmte
* Zonne Energie  * Nen 3140 Keuring

Westerweiden 70, 7961 EA Ruinerwold 
         Tel: 06-13471784 
Mail: info@heroldpouwels.nl          
Site: www.heroldpouwels.nl 

    Voor al uw riool werkzaamheden    
Riool verstoppingen, Aanleg riool 

 Camera / Rook inspectie 

Westerweiden 70, 7961 EA Ruinerwold 
Tel: 06-13471784      

Mail: info@riooltechniekdrenthe.nl 
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Site: www.heroldpouwels.nl 

    Voor al uw riool werkzaamheden    
Riool verstoppingen, Aanleg riool 
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Café Restaurant

De Otterskooi
Dwarsgracht

Al meer dan 55 jaar

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

www.otterskooi.nl

gezelligheid,

rustieke omgeving,

menselijke maat

en bovenal kwaliteit

• à la Carte
• Bruiloften
• Barbecue's
• Buffetten
• Koffietafels
• Catering

Gezamenlijk meer dan 
75 jaar ervaring in uitvaarten. 

0522-281878 
DAG EN NACHT BEREIKBAAR 

WASSINK 
Uitvaartverzorging -- -, 

De uitvaartverzorger voor Meppel en omstreken 

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

Klussenbedrijf "Klusjes & Zo" 
Voor al uw praktische klussen in en om het huis 
Gert Strijker, Van Veenlaan 21, 7948 AB Nijeveen 

Tel: 0522-492099 of 06-51384374 
E-mail:klussenbedrijf@klusjesenzo.nl 

Noteboomstraat 68  |  7941 XA  Meppel  |   T 0522 255449  

drukkerij@kleen.nl  |  www.kleen.nlOntwerp | Druk | Print | Reclame
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Ontwerp en opmaak
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. 



Samen maak je het verschil

www.oosterhuis-bv.nl

Containerverhuur: 
Voor al uw bouw- en sloopafval

 

GEVRAAGD
OUD IJZER EN

METALEN
METAALHANDEL

M. v.d. Gaag
Tel. 0522‑491984 

Mobiel 06‑23749066

DE MOLEN

BEGIN DE DAG 
GOED

MET BROOD 
VAN

Bakkerij 
Strijker

Dorpsstraat 13
7948 BL  Nijeveen

Tel. 0522 - 49 12 08

www.strijkerbrood 
enbanket.jouwweb.nl

h.strijker@online.nl

Knipschuur
Hairstylist

Sonja van der Linde

Klosseweg 4 
7946 KH  Wanneperveen
Tel. 0522-492634

Open op afspraak:

dinsdag 9.00 - 18.00 uur
donderdag 9.00 - 20.00 uur

Kwekerij en Tuincentrum

BERT 
VISSCHER
Kolderveen 21  Nijeveen  
Tel. 0522-491853

Dorpshuis
DE SCHALLE

Nieuweweg 27
7948 AA  Nijeveen

Uw 
ontmoetingscentrum

Vraag vrijblijvend 
inlichtingen:

Jeannet Altena
   tel. 0522‑491422

   b.g.g. 06‑50668174
   info@dhdeschalle.nl

www.dorpshuisdeschalle.nl

BEPLANTING:
Heesters, bomen, vaste planten, 
klimplanten, vijverplanten

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

BEMESTING
POTGROND e.d.
BESTRIJDINGSMIDDELEN
ZAAIZADEN
POOTAARDAPPELEN
POTTERIE
CADEAU-ARTIKELEN

OPENINGSTIJDEN:
Maandag  GESLOTEN
Di. en wo.  13.00 tot 18.00
Do. en vr.  9.00-12.00  13.00-18.00
Zaterdag  8.00-17.00

www.bertvisschervof.com

 

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

‘

 
0522 - 245021
Dag en nacht bereikbaar

www.kremeruitvaartzorg.nl 

KREMER
uitvaartzorg

Annerie

w w w . r k i n s t a l l a t i e t e c h n i e k . n l

zonne-energie

Kolderveense Bovenboer 12, Nijeveen
Tel. 0522 - 25 89 16  Mobiel 06 - 55 307 237
E-mail: info@bouwknegtrietdekkers.nl

R IETDEKKERS
Bouwknegt

www.bouwknegtrietdekkers.nl

Kolderveen 49 | 7948 NH | Nijeveen | tel: 0522 850 254

mob. 06-51646493 | www.faberit.nl | henri@faberit.nl

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

Een sfeervol adres voor elk feest of bijeenkomst
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.

Aangenaam verrassend!

Samen maak je 
het verschil

COOP Nijeveen

Dorpsstraat 10

7948 BR Nijeveen

Tel. 0522-49 12 91

Samen maak je het verschil




