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36e jaargang nr. 5, 10 maart 2015

De volgende Molen verschijnt op 24 maart 2015.

Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk 

dinsdag 17 maart 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: 0522 - 85 85 80

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

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

05 22 49 20 19
06 50 20 40 08

Energieweg 13
7948 NT  Nijeveen

Als u kiest voor vakmanschap!

Lute Bijker Bouw

lutebijkerbouw@live.nl

HARTELIJK WELKOM IN HET KERSPEL

Wij nodigen ouderen in Nijeveen uit om aan te schuiven bij de activiteiten die wij in Het Kerspel in Nijeveen 
organiseren.

Activiteit Wanneer
Gym onder leiding van een fysiotherapeut Elke maandag om 10.45 uur
Spelletjesmiddag Elke maandag om 14.30 uur
Sjoelen Elke dinsdag om 14.30 uur
Bingo Elke tweede woensdag van de maand om 19.30 uur
Kegelen Elke eerste en derde woensdag van de maand om 14.30 uur 
Borrelmiddag, quizmiddag of beautymiddag Elke vrijdagmiddag
U betaalt de activiteiten met een activiteitenkaart, die u bij de activiteitenbegeleidster in Het Kerspel kunt 
kopen.

Pannenkoekendag
Op 27 maart is het Nationale Pannenkoekendag. Kinderen van basisschool bakken pannenkoeken voor de 
bewoners van Het Kerspel.

Eten in het restaurant van Het Kerspel
Heeft u een keer geen zin om te koken, dan kunt u dagelijks tussen 12.00 - 14.00 uur komen eten in het 
restaurant van Het Kerspel. De kosten bedragen 6,95 euro per persoon. Graag vooraf reserveren om te-
leurstelling te voorkomen.

COLLECTE LONGFONDS

Van 20 t/m 25 april 2015 is de collecte van het Longfonds (voorheen Astma Fonds).
Vanaf je geboorte zorgen jouw longen voor zuurstof, zodat je hart blijft kloppen en je hersenen blijven 
werken. Het Longfonds strijdt voor mensen met een longziekte en wil gezonde longen gezond houden, 
want gezonde longen zijn van levensbelang. Daarom collecteren we overal in Nederland.

Alvast bedankt namens,
Alie Matter/Gerdi Woestman
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Meezingfestijn
Nijeveen

14 maart 2015

Speciale voorverkoopavonden:
Vrijdag 27 februari en vrijdag 6 maart
van 19.00-20.00 uur in Dorpshuis
”de Schalle” in Nijeveen.
Kaarten in v.v.k.: € 17,50
Aan de kassa € 22,50
Van 2 t/m 6 maart, tijdens openingstijden, voorverkoop bij Holties in Ruinen.

Verwarmde feesttent | Evenemententerrein Nieuweweg, Nijeveen
Zaal open 20.00 uur | Aanvang 21.00 uur

WIMMIE - STARKOO - LUCAS & GEA
D!KDAKKERS

JANNES
MOOI WARK
PAPA DI GRAZZI
BONNIE ST. CLAIRE



3

DE MOLEN

 

Nijverheidsweg 15   7948 NE Nijeveen   Tel. 0522-490094   Postbus 126   7940 AC Meppel   www.faberadviseurs.nl

De financiële wereld is volop in beweging, wij bewegen mee! Binnenkort wordt onze website geschikt 
gemaakt voor tablets en smartphones. U kunt dan nog makkelijker met ons communiceren. 
Tegelijkertijd blijven wij ook gewoon ‘ouderwets’ voor u beschikbaar: Heeft u een vraag? Bel ons 
gerust of kom binnenlopen!

Wellicht bent u al klant bij Faber Adviseurs, maar weet u dat u ook bij ons terecht kan voor advies 
met betrekking tot uw:
- Hypotheek, de rente is momenteel historisch laag;
- Pensioen, bent u klaar voor uw toekomst?
- (Doorlopende) reisverzekering, heeft u uw zomervakantie al geboekt? 

Al onze medewerkers zijn kundig op hun eigen terrein en staan u graag te woord.

Ook voor volledige voetverzorging bij u thuis!

Tel. 06 543 720 73

Medisch pedicure

Wij ontwikkelen ons, voor u!

PASEN BIJ ’T MEESTERSHUUS
 
In het weekend van zaterdag 14 en zondag 15 maart tussen 11 en 17 uur presenteert Annie Lok van  
’t Meestershuus haar nieuwe cursusaanbod, dat geheel in het teken van voorjaar en Pasen staat. Het atelier 
van de oude onderwijzerswoning aan de Veendijk 23 in Havelte is wederom sfeervol en fleurig ingericht. 

Naast het zeer gevarieerde aanbod van cursussen, waarvoor u zich in kunt schrijven, zijn er ook volop 
doe-het-zelf-materialen, Paasdecoraties, potten en bloemwerk te koop. Natuurlijk is het ook mogelijk dit 
weekend inspiratie op te doen en alvast een bestelling te plaatsen, zodat u tijdens de Paasdagen van vers 
bloemwerk kunt genieten. 

Voor meer informatie en mogelijkheden raadpleegt u de website www.t-meestershuus.nl of belt u met 
0522-492112.

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Ontwerp en opmaak

Digitaal printen

XXL printen

Fullcolour drukwerk

Huisstijl drukwerk

Gepersonaliseerd drukwerk

Promotioneel drukwerk

Familiedrukwerk

Noteboomstraat 68

7941 XA  Meppel

T 0522 255 449

E drukkerij@kleen.nl www.kleen.nl



4

DE MOLEN

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 

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 18 FEBRUARI 2015 

De clubkampioenschappen van reddingsbrigade “de Dukers” in Nijeveen zitten er weer op! Het was een 
zeer geslaagde avond. De kinderen hebben hun uiterste best gedaan om een prijsje in de wacht te slepen. 
Uiteindelijk zijn alle kinderen met een medaille de deur uit gegaan. De tijden zijn als volgt: 
Leeftijd 2009-2008-2007 
Meisjes:  (1) Maaike Huisman 1:41,28 (2) Marit Hopman 1:42,47 (3) Amisha Jethoe 1:47,82
Leeftijd 2006-2005-2004 
Jongens: (1) Ryan van Urk 1:15,28 (2) Leon Boerkamp 1:17,53 (3) Sebastiaan Muskee 1:18,43; Twan Dijksma 
1:19.34; Merlijn Hordijk 1:21,41
Meisjes: (1) Lianne Mennink 1:24,56 (2) Sanne Rusch 1:25,66 (3) Marjen Kors 1:32,60; Suzanne de Vries 1:37.90 
Leeftijd 2003 – 2002 
Jongens: (1) Kevin van Urk 0:47,30 (2) Jente Huisman 0:56,75 (3) Wouter Kors 0:58,90; Wouter Blom 1;00,41 
Meisjes: (1) Raveena Jethoe 0:59,56 (2) Carmen van Dijk 1:15,13 
Leeftijd 2001-2000-1999 
Jongens: (1) Wietze Koops 1:08,46 (2) Ben Boerkamp 1;21,38 (3) Koen Scholtens 1:25,82; Jasper Kroeze 1:29,62 
Meisjes: (1) Hanke Manden 1:24,10 (2) Karlijn van Dijken 1:25,16 (3) Miranda Schenkel  1:27,06 
Leeftijd 1998 – 1997 – 1996 – 1995 
Heren: (1) Björn Huizing 1:10,22 (2) Mark Hetebrij 1:11,68 (3) Edwin Hetebrij 1:22,19  Marc Roob 1:24,00 
Aron Boerkamp 1:36,97
Dames: (1) Stephanie Schmidt 1:14,94 (2) Rosalie van Dijken 1:18,15 (3) Lisanne Toet 1:23,46 Nienke Mein-
ders 1:29,25 Elske Kuperus 1:33,81 
Leeftijd 1994 – e.o. 
Heren (1) Wessel Breman 1:38,97 (2) Albert Wink 1:41,56 (3) Sander van Urk 2:05,13 Adriaan Jans Timmer-
mans 2:05,69 Jitse Amelink 2:26,87 
Dames: (1) Yvonne van Spil 2:08,03 (2) Tamara Durinck 2: 18,28 (3) Hilde van Gijssel 2:21,09 

Lijkt het je leuk om een keertje te komen kijken bij reddingsbrigade “de Dukers”? Dan bent u van harte 
welkom om te komen kijken op woensdagavond van 18.30 uur tot 21.30 uur. Of kijk op onze website:  
http://www.reddingsbrigade-nijeveen.nl. 

Energieweg 3, Nijeveen Tel. 06 54 32 64 05
www.andrehopman.nl info@andrehopman.nl

GRONDWERK

STRAATWERK: SIERBESTRATING 
 MACHINAAL BESTRATEN

AANLEG RIOLERING EN DRAINAGE

SLEUF- EN VASTE MESTSILO’S

VLONDERS EN VERANDA’S

   

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

TEVENS UW LEVERANCIER VAN GARDEN LIGHTS
LED VERLICHTING VOOR UW TUIN, BESTRATING

OF OVERKAPPING 
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START OPENING TENNISSEIZOEN BIJ NTC TUSSENBOERSLANDEN

April nadert, dus zo ook de start van het nieuwe tennisseizoen. De komende 2 weken krijgen de kinderen 
van groep 2, 3, 4 en 5 van de beide basisscholen een 2-tal tennislessen, verzorgd door de tennistrainer van 
NTC. De kinderen krijgen op speelse wijze de eerste basisbeginselen uitgelegd van de tennissport. Omdat 
er tegenwoordig voor kinderen speciale tennisballen zijn, kunnen ze al vrij snel ‘echt’ tennissen. 
Als afsluiting van de 2 gymlessen wordt op vrijdagmiddag 27 maart een afsluitend schooltoernooi georga-
niseerd. Alle kinderen zijn dan van 16.00 – 17.30 uur welkom op ons tennispark aan de Tussenboerslanden 
10. Ze kunnen dan op een echte tennisbaan laten zien wat ze geleerd hebben. 
Ook volwassenen zijn welkom om een balletje te slaan op vrijdag 27 maart, vanaf 19.30 uur. De koffie staat 
klaar en tennisrackets zijn aanwezig. 
In april gaan de lessen weer van start. Er is een mooie introductie-aanbieding voor iedereen die kennis wil 
maken met de tennissport, 5 lessen van 30 minuten voor € 15,00!
Voordelen van tennis;
• Je kunt het hele jaar gebruik maken van de tennisbanen en dus spelen zo vaak je wilt
• Tennislessen worden verzorgd door een erkende tennisschool met gediplomeerde leraren.
• Heerlijk sporten in de buitenlucht
• Een jaar tennissen is goedkoper dan een gemiddeld sportschoolabonnement en voor kinderen zijn er 

speciale tarieven
• Bij NTC staat gezelligheid voorop. Op diverse dagen zijn er toss-avonden, heb je zin om te tennissen 

dan zijn er altijd mensen om een partijtje te spelen. 

Voor meer informatie kijk op de website; www.ntcnijeveen.nl of neem contact op met Karlijn van Scheijen 
06-55806619.

NEDERLAND VERANDERT, DE ZORG VERANDERT MEE...

Deze slogan zien we de laatste weken voortdurend op tv, maar wat is er nu eigenlijk anders geworden? In 
Nederland krijgt iedereen de zorg die nodig is. Of je nu een hoog of een laag inkomen hebt, of je nu jong 
bent of oud. Dat blijft zo, maar een aantal regelingen zijn veranderd.
De begeleiding en ondersteuning bij iemand thuis zijn nu de verantwoordelijkheid van de gemeente, via de 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De zorg aan huis, zoals hulp bij het toedienen van medicijnen, 
verzorgen van wonden maar ook wassen en aankleden, is vanaf 2015 opgenomen in het basispakket van 
de Zorgverzekeringswet (ZVW) en wordt uitgevoerd door de wijkverpleegkundige.

Wijkverpleegkundige ondersteunt bij individuele zorg
Voor Nijeveen betekent dit dat de wijkverpleegkundigen een centrale rol in het dorp vervullen. Zij hebben 
als taak om de zorg zelf te indiceren, te verlenen en/of te coördineren. Deze wijkverpleegkundigen richten 
zich op inwoners die bovengenoemde zorg nodig hebben. Veelal zal dit ook in overleg met de huisartsen 
plaatsvinden.

Wijkverpleegkundige voor passende voorzieningen in Nijeveen
Omdat er sprake is van veranderingen in de zorg, werkt Gerda Fijn per januari als wijkverpleegkundige in 
Nijeveen vanuit een opdracht van de gemeente Meppel. Gerda heeft als taak om samen met de bewoners 
van Nijeveen een zo passend mogelijk aanbod voor alle inwoners te vinden. Daardoor krijgen inwoners 
een sterker netwerk, passende dagbesteding en zijn zij meer betrokken bij hun dorp. In Nijeveen zijn al 
een aantal passende voorzieningen voor een specifieke doelgroep. Denk bijvoorbeeld aan de activiteiten 
in De Schalle, die georganiseerd worden door Stichting Welzijn Ouderen Nijeveen. Daarnaast wil Gerda 
onderzoeken wat Nijeveen nog meer nodig heeft. Zij is inmiddels in overleg met Stichting Welzijn Ouderen 
Nijeveen, Icare, De Stouwe en de gemeente. In gezamenlijkheid wordt bijvoorbeeld nu gewerkt aan de 
“BUURTKAMER NIJEVEEN”.

Wat heeft Nijeveen nog meer nodig?
Om een nog beter beeld te krijgen is het van belang om signalen door te krijgen. Dit kan door ze door te 
geven aan Stichting Welzijn Ouderen Nijeveen, maar u mag ook contact opnemen met Gerda Fijn. U kunt 
met haar in een persoonlijk gesprek uw zorgen, uw aanbevelingen, gemis of tips bespreken.

Wij horen graag van U!
Albert Vriend (Stichting Welzijn Ouderen Nijeveen tel. 06-57629449) & Gerda Fijn (coördinerend wijkver-
pleegkundige tel. 06-57872256).
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Schoonheidsinstituut    IPL ontharing 
Acne behandelingen Elektrisch ontharen 
Massages Gewichtsconsulent 
Zonnestudio      Bijouterie  

Jeannette Bouwknegt 
Dorpsstraat 16, Nijeveen ~ 0522 – 49 23 15 
www.beau-nette.nl ~ info@beau-nette.nl  

•	Voetreflexologie
•	Bach	Bloesem	Remedies
•	Voedingsadviezen	
•	Pedicurebehandelingen
•	Kadobonnen	

Voor	vergoedingen:	zie	website

Meer informatie? 
Ada Beenen 0522 492151; adabeenen@home.nl
of bekijk onze website, www.balansnatuurgeneeskunde.nl

DE MOLEN

STICHTING WELZIJN OUDEREN NIJEVEEN / “DE STOUWE”
NIEUW in NIJEVEEN : “BUURTKAMER NIJEVEEN”

Tijdens de THEMA-bijeenkomst van 20 november j.l. over de nieuwe ontwikkelingen in de zorg per 01-01-
2015 is de vraag gesteld of er in Nijeveen mogelijk dagopvang kan worden gerealiseerd. Wij hebben ons 
daarin positief opgesteld en zijn in gesprek gegaan met de gemeente Meppel,” De Stouwe”, Icare en Welzijn 
Mensenwerk om de mogelijkheden af te tasten. Hierin is het idee ontstaan om, voor kwetsbare inwoners 
die daar behoefte aan hebben, één dag per week een vorm van dagopvang/dagbesteding te organiseren 
onder deskundige begeleiding van “De Stouwe”, aangevuld met vrijwilligers.

Inhoud dagopvang:
Op deze dag kunnen diverse leuke dingen worden gedaan zoals b.v. schilderen, gespreksthema’s, koken/
bakken, gezamenlijk koffie drinken, aandacht voor individuele hobby’s, samen eten.
Voor deze dagopvang is geen zorg-indicatie nodig.

De doelgroep die ons voor ogen staat zijn:
- Inwoners die vereenzamen in hun thuissituatie
- Inwoners die er moeite mee hebben om een zinvolle invulling aan hun dag te geven
- Inwoners die zelf moeilijk struktuur aan hun dag kunnen geven
- Inwoners waarvan de mantelzorg één dag kan worden ontlast

Vervoer:
Bezoekers van de “BUURTKAMER NIJEVEEN’ zorgen zelf voor vervoer van en naar de BUURTKAMER. Zijn er 
vervoersproblemen, dan kan de bezoeker terecht bij de gemeente Meppel voor een eventuele vervoerspas 
of andere oplossing in het kader van vrijwilligers. Stichting Welzijn Ouderen kan hierbij behulpzaam zijn.

Kosten:
De bezoekers van de BUURTKAMER betalen voor de gehele dag incl. warme maaltijd, fris dranken, melk-
houdende dranken en koffie en thee een bedrag van EUR. 10,00. Kiest men alleen voor een broodmaaltijd 
in plaats van een warme maaltijd dan zijn de kosten EUR. 6,00.

Start:
Dinsdag 7 april a.s. zal de eerste dag worden georganiseerd in “Het Kerspel” van 10.00 uur tot 16.00 uur. 
Hier wordt een afzonderlijke ruimte op een fraaie wijze ingericht, afgestemd op de doelgroep.

Inlichtingen/Opgave:
- Stichting Welzijn Ouderen Nijeveen, Albert Vriend tel. 0522-491993
- Gemeente Meppel, Gerda Fijn, coördinerend wijkverpleegkundige. 06.57872256
- De Stouwe, Marco Seldentuis, verander-manager, 0657872258
- Icare, wijkverpleegkundige Helene de Vries, 06.13031969

www.facebook/demolen.nijeveen

Volg De Molen op Facebook
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06-51912336 WWW.VANSTENWIC.NL

TE KOOP

Deze, in een moderne vertaling van de Amsterdamse school gebouwde  
tussenwoning, heeft naast zijn karakteristieke uitstraling ook nog eens  
verrassend veel ruimte. Gelegen in een moderne wijk, uitkijkend over het  
water en op korte afstand van basisschool en winkels de ideale gezinswoning.  

Vanuit de hal/entree met meterkast heeft u toegang tot de Z-vormige woon-
kamer. De woonkamer heeft aan de voorzijde een zithoek met sfeervolle erker 
en uitzicht op het water, en aan de achterzijde meer dan genoeg ruimte voor 
een eethoek. De open keuken is voorzien van een moderne lichte hoekopstel-
ling met kunststof werkblad, inbouwspots, veel kastruimte en de gebruikelijke 
inbouwapparatuur. Vanuit de keuken is er toegang tot de verwarmde bijkeuken 
met plavuizenvloer en tuindeur. De gehele begane grond is afgewerkt met een 
houtenvloer voorzien van eiken toplaag. Zo ook de hal met toilet en trap- 
opgang naar de eerste verdieping.  Op deze verdieping bevindt zich een over-
loop met vaste trap naar de tweede verdieping, twee slaapkamers aan de voor-
zijde en één slaapkamer aan de achterzijde. De geheel in lichte tinten betegel-
de badkamer is voorzien van een douchecabine, wandcloset en badmeubel met 
spiegel. Momenteel is hier ook het witgoed opgesteld maar dit kunt u net zo 
makkelijk in de bijkeuken of op de tweede verdieping plaatsen. Op de tweede 
verdieping treft u een zeer riante en sfeervolle kamer. Voorzien van kitchenette 
en dus ideaal te gebruiken als semi zelfstandige ruimte voor inwonende kinde-
ren, kantoor, atelier of masterbedroom. Tot slot bevindt zich boven het mooie 
balkenplafond een verrassend handige bergruimte. 

De ruime achtertuin is voorzien van een houten berging en beschikt over een 
achterom. 

´T HEUIVAK 44 NIJEVEEN
Vraagprijs € 198.000,= k.k.

INFO@VANSTENWIC.NL
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A-SELECTIE DOS’46 BELT VOOR NIEUW KUNSTGRAS

In de kantine van sporthal De Eendracht in Nijeveen 
zat woensdagavond jl. een heus belpanel. Het waren 
de spelers en staf van de A-selectie van plaatselijke 
korfbalvereniging DOS’46. 
In het kader van de te realiseren nieuwe kunstgras-
velden was het de A-selectie die een vervolg gaf aan 
de verkoop van vierkante meters kunstgras tijdens 
de nieuwjaarsreceptie op 18 januari jl. Tijdens deze 
receptie van het korfbalbolwerk gaf trainer/coach 
Daniël Hulzebosch al een eerste aanzet en beloofde 
destijds dat de A-selectie garant stond voor een be-
drag van € 2.500,-. Dat bedrag werd woensdagavond 
ruimschoots overschreden. 
De fanatieke Dossers wisten, in een tijdsbestek van 
een half uur, gezamenlijk zo’n 423 vierkante meter 
kunstgras te verkopen, wat neerkomt op een bedrag 
van € 4.230,-. Daarmee heeft de teller van de Nije-
veners de grens van € 10.000,- inmiddels ruim over-
schreden. De commissie DOS46000, die alle acties rondom de realisatie van de drie nieuwe kunstgrasvelden 
coördineert, heeft de komende maanden nog meer acties in petto, met als klapper een grote veiling op 4 
juni, zodat het streefbedrag van € 46.000,- ook daadwerkelijk gehaald gaat worden. 
De mobiele eenheid aan de stamtafel van sporthal De Eendracht was in ieder geval een groot succes! 

Voor meer informatie: www.dos46.nl/dos46000.

Marc Jan van der Linde, voorzit-
ter van de commissie DOS46000, 
houdt de ‘stand’ bij.

Dames van de A-selectie bellen vrienden en familie voor de verkoop 
van vierkante meters kunstgras.

De A-selectie bijeen in de kantine van sporthal De Eendracht.

Ook hoofdtrainer Daniël Hulze-
bosch zat in het belpanel.

 

Prijzen:  Krentenbrood € 5, -    Rozijnenbrood €5,-      Kre n te n brood+spijs € 5,50 

WOENSDAG 1 APRIL & DONDERDAG 2 APRIL 
MAART 

tussen 17. 00  uur en 21. 00  uur kunt u ons verwachten 
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START COLLECTEWEEK REUMAFONDS 2015

Het Reumafonds start binnenkort met de jaarlijkse, landelijke collecte. In de week van 16 t/m 21 maart 2015 
gaan ruim 60.000 vrijwilligers langs de deuren om te collecteren voor de bestrijding van reuma en artrose.
In Nederland leven ruim twee miljoen mensen met deze ingrijpende aandoening die niet te genezen of te 
voorkomen is. Onderzoek naar de oorzaak en behandeling van reauma is kostbaar. Daarom is uw bijdrage 
hard nodig.
Mensen met reuma hebben vooral last van pijn en moeheid, beide onzichtbare kenmerken van deze chro-
nische ziekte. Reuma is een verzamelnaam voor ruim 100 aandoeningen aan botten, gewrichten en spieren. 
Het is een auto-immuunziekte. Dit betekent dat het natturlijke afweersysteem het eigen gewrichtweefsel (en 
soms  organen) aanvalt. Hierdoor hebben mensen met reuma vaak last van ontstekingen aan gewrichten of 
spieren, en is bewegen pijnlijk. Reuma is een ingrijpende aandoening, die niet te genezen of te voorkomen 
is. Reuma heb je levenslang en kan bij jong en oud voorkomen.
Het Reumafonds is de fondsenwerven op het gebied van reuma in nederland. Al ruim 85 jaar zetten wij 
onze middelen in voor de bestrijding van reuma, het geven van voorlichting en het behartigen van de be-
langen van mensen met reuma. Daar is veel geld voor nodig. Wij zijn blij met iedere gift die bijdraagt aan 
onze missie: reuma de wereld uit.
Giro 12.30.40.000, Amsterdam. www.reumafonds.nl
 
Daarnaast zijn we met spoed op zoek naar nieuwe collectanten voor diverse straten in Nijeveen.

U kunt zich aanmelden bij een van de coördinatoren of wijkhoofden.

Coördinatoren: 
Mevr: Coby Groothuis: 06-15064512 of email: csbmuziek@gmail.com
Dhr: Anthony Brak: 06-50227335 of email: anthony.brak@gmail.com
Wijkhoofden: Janny Westenbrink, Jeanet Klok, Juul Loijenga-Heide.
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Agenda
10 maart De Molen nr. 5
11 maart Klaverjassen en jokeren - Supportersvereniging SVN’69 – aanvang 20.00 uur
12 maart Spelletjesdag St. Welzijn Ouderen - 10.30 uur
13 maart Nijeveen Live - Feesttent Evenemententerrein - zaal open 20.00 uur - aanvang 21.00 uur
14-15 maart  Pasen bij ‘t Meestershuus, Veendijk 23 Havelte - 11.00-17.00 uur
14 maart Toneeluitvoering Grunneger Club - De Schalle - 20.00 uur
14 maart Potgrondactie Gem.Chr. zang vereniging T.O.G. Nijeveen / Kolderveen
14 maart Meezingfestijn - Feesttent Evenemententerrein - zaal open 20.00 uur - aanvang 21.00 uur
16 maart Jaarlijkse paaseitjesactie van Accordeonvereniging Musetta
19 maart  Passage ledenavond, voedselbank geeft uitleg en we gaan nog proeven van eigengemaakte lekkernijen
20 maart Filmavond; The Butler - De Schalle - 20.00 uur
21 maart SVN’69 1 - Fit Boys 1 - Sportpark De Tussenboerslanden te Nijeveen - 14.30 uur
24 maart De Molen nr. 6
25 maart Klaverjassen en jokeren - Supportersvereniging SVN’69 – aanvang 20.00 uur
26 maart Vrouwen van Nu ledenavond, Mevr. Buiter bekkenzorgcentrum
27 maart  Open Dag NTC Tussenboerslanden
27 maart Nationale pannenkoekendag
28 maart Passie- en Pasenuitvoering T.O.G. - Herv. kerk - 19.30 uur
28 maart Bingo - Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
28 maart Fries toneelspel - De Schalle - 20.00 uur
31 maart Informatieavond ‘Ik leer leren’ - Comm. Gaarlandtschool - 19.30 uur
  1-2 april    Krentenbroodactie van muziekvereniging “Euphonia” - tussen 17.00 en 21.00 uur komen wij bij u langs
  3 april  Uitvoering The Crucifixion; Projectkoor Kolderveen - Hervormde kerk Kolderveen - aanvang 19.30 uur
  7 april De Molen nr. 7
  8 april Klaverjassen en jokeren - Supportersvereniging SVN’69 – aanvang 20.00 uur
9-10 april Twee Recht Twee Averecht - De Schalle

Elke dinsdag Koersbal - De Schalle - 13.30 uur
  Klaverjassen en jokeren, georganiseerd door Welzijn Ouderen - biljartzaal De Schalle
Elke woensdag 55+gymnastiek - Dorpshuis De Schalle - 10.30-11.15 uur

Voor al uw (ver)bouwklussen 
binnens- en buitenshuis

                    
Timmerwerk | Tegelwerk | Stucwerk 

Bel voor een vrijblijvende offerte

                              
Herwin Hopman    

Nijeveensebovenboer  4 | 7948 LG   Nijeveen       
Tel. 06 - 2158 1981

www.klussenbedrijf-hwhopman.nl

         Klussenbedrijf  

     H.W. Hopman 
 

 

 
          Voor al uw (ver) bouwklussen binnen en buitens huis 

                    Timmerwerk – Tegelwerk – Stucwerk  
                                      Bel voor een vrijblijvende offerte 

                               

                             Herwin Hopman    Nijeveensebovenboer  4 

                             7948 LG   Nijeveen       tel  06 – 2158 1981 

 

 

DE MOLEN

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!
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Nijverheidsweg 10    

7948 NE  Nijeveen    

tel. (0522) 49 26 80  

fax (0522) 49 26 74    

info@kroesnijeveen.nl    

www.kroesnijeveen.nl

Ervaar de ‘Kroes Experience’ op www.kroesnijeveen.nl

BIJZONDER WINTERSPEKTAKEL OP O.B.S. COMMISSARIS GAARLANDT IN NIJEVEEN

Kom allen, kom allen, kom allen op woensdag 11 maart van 16.30 tot 19.30 uur.

Kinderen, ouders, opa’s, oma’s, tantes, ooms, neven, nichten, buren, vrienden, vriendinnen, kortom ieder-
een is welkom op het schoolplein waar een groots winterfeest plaats gaat vinden met een ECHTE ijsbaan! 
Er zijn vele activiteiten voor iedereen waaronder: heel veel spelletjes, springkussens, verkoopkramen waar 
spullen die kinderen hebben gemaakt worden verkocht, er kan gegeten worden, uiteraard tegen een 
gereduceerde prijs op het plein en er staat een rad van fortuin waar heel veel mooie prijzen gewonnen 
kunnen worden. Er is tijdens het winterspektakel muziek aanwezig.

Het bedrag dat we overhouden van deze actie wordt gebruikt voor de dierenambulance in de buurt én 
een deel wordt gebruikt om de nieuwe speeltoestellen en attributen op het schoolplein te kunnen kopen 
voor alle kinderen. 

Het enthousiaste organisatiecomité van dit grote winterfeest is samengesteld uit mensen van de ouderver-
eniging en het team van de o.b.s. Commissaris Gaarlandt.
Naast het winterfeest op woensdag kunnen de kinderen van groep 1 tot en met groep 8 van woensdag 11 
tot en met vrijdag13 maart overdag gratis schaatsen op het “schoolplein”.

Zonder veel bedrijven uit Nijeveen en uit de buurt kunnen we zo’n ijsbaan natuurlijk niet bekostigen en al 
deze bedrijven hebben de ijsbaan gesponsord. De reclameborden en vlaggen van de bedrijven hangen en 
staan rondom de ijsbaan, zodat het geheel een vrolijke en gezellige aanblik biedt.  
Het organisatiecomité hoopt dat heel veel mensen het winterspektakel op 11 maart komen bezoeken op 
onze school, zodat het een hele gezellige middag en begin van de avond voor iedereen gaat worden. Na-
tuurlijk hopen wij ook dat het veel geld voor het goede doel én voor de school gaat opleveren. 

Het enthousiaste organisatiecomité van o.b.s. Commissaris Gaarlandt
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06 - 815 22 699  
info@groentewinkelrobaard.nl

10 kilo bildstar  

399

20 kilo 698

Fijn gesneden 
andijvie 

 

per zak 099

Marktaanbiedingen

op woensdagmorgen en -middag 
en vrijdagmiddag

8.00 tot 12.30 uur en 14.30 tot 17.30 uur.

RIJKEBOER
Marktslager

DE MOLEN

Aspergeburgers 
met ham en asperge 4 x 125 gr 498
 
Schnitzels gepaneerd 500 gr 498
 
Normandische rolletjes 
kipfilet gerold in gehakt 100 gr 099
 
Bacon rolletje 4 x 125 gr 398
 
Boeren of drents gehakt 
Ideaal in pasta’s  500 gr 298
 
Friberne varkensvlees
Het gaasterlands kruidenvarken
Varkensvlees eerlijk echt en puur van smaak 

Ham- of varkenslapjes
www.friberne.nl

 500 gr 398

BASISSCHOOL BADMINTONTOERNOOI TE MEPPEL

In de voorjaarvakantie werd het allereerste basisscholen badmin-
tontoernooi georganiseerd door sportteam Meppel Actief met 
medewerking van badmintonvereniging de Meppeler Meppers.
Het toernooi werd gehouden in het Palet te Meppel en alle kin-
deren van de basisscholen vanaf groep 5 t/m 8 mochten meedoen. 
Er was een grote opkomst, bijna 70 kinderen deden mee. De hele 
ochtend werden er wedstrijden, telkens met andere partners, 
gespeeld. Aan het eind van de ochtend kregen alle deelnemers 
een mooie medaille voor hun inzet. De beste 3 van elke groep kregen een extra prijs. 
Natuurlijk deden er ook Nijeveense badmintonners mee, Mylan Damhuis, Eline Scheffer, Linda Mutsters en 
Alinda Kroeze hebben hun beste beentje voor gezet. En dat deden ze erg goed 3 spelers vielen in de prijzen:
Mylan: 1e plaats jongens van groep 6
Eline: 1e plaats meisjes van groep 8
Linda: 2e plaats meisjes van groep 8
Het was een geslaagde ochtend en zeker voor herhaling vatbaar.
Mocht je ook eens de badmintonsport willen uitproberen, dan kan dat natuurlijk altijd. Jong of oud(er), 
iedereen is welkom om vrijblijvend mee te spelen op de donderdagavond.
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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.

Uit liefde voor mensen,
dat is Icare.

Icare in Nijeveen

Als u ons nodig heeft, zijn we er

Voor meer informatie 
kunt u bellen met 
wijkteam Haveltermade/
Nijeveen: (0522) 27 96 85 
(7- 23 uur). Of mail naar: 
wijkverplegingmeppel@
icare.nl

Wijkverpleegkundige in 
Nijeveen is: Hélène de Vries

Hiervoor kunt u bij ons terecht:
• verpleging en verzorging
• specialistische thuisverpleging
• verpleging en verzorging bij dementie
• advies over wonen, zorg en welzijn
• palliatieve zorg
• thuisbegeleiding
• personenalarmering
• nachtzorg
•  thuisleen van hulpmiddelen en 

verpleegartikelen

KINDERKLEDINGBEURS HAVELTE ORGANISEERT 2E HANDS ZOMERKLEDING- EN SPEELGOEDBEURS

De werkgroep Kledingbeurs Havelte organiseert voor het 24e jaar een gezellige 2e hands kinderkleding- en 
speelgoedbeurs in ontmoetingscentrum “de Veldkei” te Havelte. De koopavond is op vrijdag 27 maart 2015 
van 20.00 tot 21.30 uur. Op zaterdag 28 maart 2015 is de beurs geopend van 9.00 tot 10.00 uur. 
U vindt naast zomerkleding ook een divers aanbod van tweedehands speelgoed.
Heeft u zelf kleding van maat 74 t/m maat 188 of speelgoed in te brengen, dan kunt u de daarvoor beno-
digde prijsenveloppe ophalen gedurende schooltijden bij kleuteringang van OBS de Bosrank in Havelte. 
Er is een maximale uitgave van 150 prijsenveloppen. Alle kleding en speelgoed dient geprijsd, schoon en 
compleet te worden aangeleverd. Het inbrengen is op donderdagavond 26 maart 2015 van 19.00 tot 20.30 
uur, eveneens in “de Veldkei”. 
Raadpleeg de onze vernieuwde website www.kledingbeurshavelte.nl voor meer informatie. We zijn ook 
te volgen via Twitter: @Kledinghavelte en Facebook: Kledingbeurs Havelte.

WAT HEEFT PASSAGE  AFD. NIJEVEEN TE BIEDEN?

Passage is een vereniging van en voor vrouwen met een christelijke levensvisie, vrouwen met gevoel voor 
cultuur, die gezamenlijk boeken lezen, wandelen, musea bezoeken, zingen, fietsen, schilderen, reizen, en de 
eigen creativiteit ontwikkelen. Onze missie is in het kort: hart voor de samenleving, oog voor de naaste en 
gevoel voor cultuur. De vereniging gaat uit van de overtuiging dat Gods woord op elk levensterrein en voor 
elke levensuiting toetssteen en richtsnoer moet zijn. Passage organiseert bijeenkomsten voor ontmoeting, 
ontspanning en ontwikkeling. Wil Passage als vereniging in beweging blijven dan is een aanwas van nieuwe 
leden nodig. Daarom is het zo belangrijk dat u als lid deze beweging in de afdeling wilt versterken en op 
zoek gaat naar nieuwe leden. Want ook vandaag zijn er vrouwen die hun tijd en energie op een zinvolle 
manier willen besteden en toch Passage nog niet kennen. Nieuwsgierig geworden? U bent welkom  op 
19 maart 2015 of een maand later op 15 april 2015, om 19.45 staat de koffie/thee klaar in de Schalle. We 
beginnen om 20.00 uur. Na de zomer starten we weer op 16 september 2015. Voor meer informatie kunt 
u mij bellen: tel. 491645.

Tot ziens, Willy Boer
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Autobedrijf
MAtter Meppel

Renault en Dacia dealer

voor Meppel e.o.

Blankenstein 500
7943 PA  Meppel

tel. 0522-240001                          tel. 0522-253292

www.MatteRMeppel.nl

Marktstraat 4a
7941 KR  Meppel

Tel. 06-16 932 635
www.birukai.nl

Jeannet Botter

Dorpsstraat 10e Nijeveen  |  Tel. 0522 - 85 44 00

di-za 11.00-23.00 uur  |  zo 11.30-22.00 uur
OPENINGSTIJDEN

Download nu onze 
‘Van der Linde Meppel’ app

Registreer uw 
voor alle extra voordelen!

Uw voordelen:
U ontvangt herinneringen voor de onderhoudsbeurten van uw auto

U kunt gemakkelijk een werkplaatsafspraak inplannen 

Direct contact via de chat

Altijd hulp bij pech of storingen

U kunt digitaal een schade doorgeven

U blijft altijd op de hoogte van ons actuele occasionaanbod

Speciaal voor u geselecteerde acties
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Afp MEER
Wonen & Werken

Expert in vloeren
Voor al uw vloeroplossingen

Gedegen advies en open calculatie

PVC parketstroken
- Vanaf € 29,95 -/m2 gelegd
- Inclusief egalisatie
- Inclusief lijm en legkosten 

Trap stofferen
Inclusief vloerbedekking vanaf € 239,-

Overweegt u Marmoleum in uw woning of 
uw werkplek. Graag willen wij met u de techni-
sche en decoratieve mogelijkheden bespreken 
en een concurrerende offerte uitbrengen.
Neem contact op met onze adviseur 
voor een adviesgesprek.
06-55023556 - info@meer-wonen.nl

Doe u zelf niet te kort,
U wilt toch ook de MEER waarde ervaren.

BERT 
VISSCHER

Kwekerij, hoveniersbedrijf en tuincentrum

Kolderveen 21  7948 NG Nijeveen  Tel. 0522-491853

We hebben weer volop 

VIOLEN
zowel grootbloemig als mini.

in 9 cm potje in diverse kleuren.

Prijs per stuk € 0,40
tray à 18 stuks € 6,00

2 tray € 10,00
3 tray € 13,00

Tevens zijn er weer 

GROENTEZADEN
www.bertvisschervof.com

Rembrandtlaan 35  Meppel  (0522) 474 877
www.tppkoedijkslanden.nl  -  info@tppkoedijkslanden.nl

Koedijkslanden

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

●  Specialist in het aanmeten, vervaardigen 
 en opvullen van uw (klik) kunstgebit
●  GRATIS advies en beoordeling
●  Gebitsreparatie snelservice (binnen 2 uur) 
●  20 jaar vakervaring en eigen laboratorium 
●  Wij geven u tevredenheidsgarantie

Joachim Bouwknegt
06-110 112 49

joachim@rijschoolfoka.nl

rijschoolfoka.nl
www.autorijschoolfoka.nl

  Auto (B)
  Motor (A)
  Aanhanger (BE)

Joachim Bouwknegt 
06-110 112 49 

joachim@autorijschoolfoka.nl 

CDA LEDENVERGADERING 10 MAART IN NIJEVEEN

Op dinsdagavond 10 maart a.s. organiseert het CDA in Meppel haar Algemene Ledenvergadering. Vanaf 
20.00 uur zijn zowel leden als belangstellenden welkom in De Schalle in Nijeveen (Burg. Haitsmalaan 28). 
De avond zal in het teken staan van de komende Provinciale Statenverkiezingen. Klaas Neutel  – nummer 
zes op de CDA-kandidatenlijst  –  zal kort de kernpunten uit het CDA-verkiezingsprogramma  ‘Hart voor 
Drenthe’ toelichten en met de aanwezigen hierover in discussie gaan. Het CDA wil in Drenthe een zichtbaar 
betrokken partij zijn met Hart voor elkaar, Hart voor de toekomst en Hart voor Drenthe.
Gast bij deze bijeenkomst is Sandra Korthuis, directeur van Woonconcept. Zij zal wat vertellen over de nieuwe 
ontwikkelingen bij woningbouwcorporaties, betaalbaar wonen en de ontwikkelingen in Nieuwveenselanden.
 Daarnaast zal er aandacht zijn voor de campagne activiteiten in aanloop naar de verkiezingen. Na afloop 
van de openbare bijeenkomst is er voor de leden nog een huishoudelijk deel. U bent van harte uitgenodigd, 
de koffie staat klaar vanaf 19.45 uur.
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Nieuw: startseries voor kinderen, mannen en 2eDivisiewedstrijd 
VROUWENTRIATHLON NIJEVEEN VOOR HET HELE GEZIN 

Op zaterdag 13 juni vindt voor de derde maal de Vrouwentriathlon in Nijeveen plaats. Dit jaar bestaat het 
deelnemersveld niet alleen uit vrouwen, maar zijn er ook startseries voor mannen en kinderen. Bovendien 
maakt deze Vrouwentriathlon als wedstrijd deel uit van de teamcompetitie voor de 2eDivisie. Kortom 
een gezellige triathlon voor iedereen: jong, oud, beginners én gevorderde triatleten. De inschrijving is nu 
geopend. 
Vorig jaar experimenteerde de organisatie al met een startserie voor mannen. Toen nog noodgedwongen, 
aangezien het aantal vrouwelijke deelnemers achterbleef. Dit jaar besloot de organisatie van de nood een 
deugd te maken en het evenement uit te breiden met mannelijke deelnemers en een kidsserie. 
De organisatie van de Vrouwentriathlon is daarnaast trotse gastvrouw voor de 2eDivisiewedstrijd van de 
vrouwen- en mannenteamcompetitie. Extra leuk is dat het nieuwe Siosport-Vrouwentriathlonteam, dat 
uitkomt in de 2eDivisie, in Nijeveen aan de start zal verschijnen. 
Het programma start vanaf 10:30 uur met de minitriathlon voor kinderen vanaf 8 jaar (200 m zwemmen, 
4,5 km fietsen, 1 km lopen). Om 11:00 uur begint de 1/8 triathlon voor vrouwen (500 m zwemmen, 22 km 
fietsen en 5 km lopen), gevolgd door de 1/16 triathlon, waarbij de helft van de afstanden wordt afgelegd. 
Om 11:50 uur is het tijd voor de 1/8 triathlon voor mannen.
De sprintseries voor de 2eDivisie staan gepland vanaf 13:30 uur, waarbij eerst de mannen en dan de vrouwen 
het parcours van 750 m zwemmen, 22 km fietsen en 5 km lopen zullen afleggen.
Inschrijven voor het evenement is nu mogelijk via www.vrouwentriathlon.nl/inschrijven/inschrijven-nijeveen/. 
Kijk voor meer informatie over deze en andere wedstrijden van de Vrouwentriathlon op 
www.vrouwentriathlon.nl.

VROUWEN VAN NU AFD. NIJEVEEN

Donderdag 19 februari 2015, aanwezig + 80 dames.
Voorzitter Roelie Zandwijk heet iedereen van harte welkom en ook Jiska Boer, huidtherapeut, de spreekster 
van vanavond. Ook was er een gast en wel Mevr. Lindeboom.
Na het huishoudelijke gedeelte kwam Jiska Boer aan het woord. Ze had eerst wat vraagjes over de huid enz.
De huid heeft een beschermende functie en bestaat uit 3 lagen en is het grootste orgaan. Eerste laag de 
opperhuid, tweede laag de lederhuid en de derde laag vetweefsel.
Ook had ze het over vocht in de benen vooral. Vochtophoping noemen ze oedeem, kan in de bloedvaten 
zitten of andere oorzaken hebben.
Lipoedeem is erg pijnlijk en kan ook van de pil komen.
Maar in alle gevallen, als je het niet vertrouwd aan de bel trekken bij de huisarts of andere specialisten.
Pigmentvlekken draaien vaak op huidkanker uit maar niet altijd. Ze had een heel boeiend verhaal overal over. 
De zon die geeft vitamine D en ze raad iedereen ook aan je huid goed in te smeren met zonnebrand bijv.
Al met al was het een boeiende leerzame avond.
Roelie bedankt mevr. Jiska Boer en eindigde met een toepasselijk gedicht. 
Daarna wenste ze iedereen wel thuis en tot 26 maart voor de volgende avond.

FRYSKE KRITE “WALING DYKSTRA” KOMT 28 MAART MET “EEN VREEMD STEL” NAAR NIJEVEEN

“Waling Dykstra” wil niet alleen Friezen in Meppel een programma uit het Heitelân bieden. Ook inwoners 
van de wijde omgeving, bijvoorbeeld Steenwijk, Havelte, Hoogeveen, Staphorst, zijn van harte welkom. 
Daarom komt de Fryske Krite naar de mensen toe.
Zaterdag 28 maart 2015 brengt in dorpshuis De Schalle kritetoaniel Bûtenpost het stuk “In nuver stel”.
Oscar en Felix zien beiden hun huwelijk stranden en trekken voorlopig bij elkaar in op een flatje. Maar ze 
lijken op elkaar als dag en nacht. Als er dan ook nog twee leuke Engelse dames (volgens Oscar, maar niet 
volgens Felix) in hetzelfde gebouw blijken te wonen, gaat het helemaal fout.
Een prachtig plot voor een gezellig avondje toneel in de Friese taal.
Zonodig regelt het bestuur vervoer als u minder goed ter been bent. Kunt u zelf iemand meenemen? Meld 
het bij het bestuur!
Meer informatie bij het bestuur: walingdykstra@kpnmail.nl, of tel. (0522) 492363, of via de website www.
tipbrug.nl/walingdykstra.
Er wordt € 15 gevraagd als kleine bijdrage in de kosten, voor leden € 5. Drie consumpties zijn daarbij in-
begrepen. Aanvang 20:00 uur.
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www.evenhuis.nl

Voor meer informatie neem vrijblijvend contact op!
Johan Mark de Boer  | 06 20 07 54 37
Mark Gorte   | 06 17 10 93 95

ÉÉN MERK, RUIME KEUS!

SHOVELS

VERREIKERS

4-WIELBESTURING OF 
KNIKBESTURING

JCB
DAAR KUN JE MEER MEE!

	  

Loopt	  je	  kind	  tegen	  leer-‐	  en/of	  sociaal	  
emotionele	  problemen	  aan	  zoals:	  

Faalangst,	  driftbuien,	  weinig	  zelfvertrouwen,	  

gebrek	  aan	  motivatie,	  onvoldoende	  weerbaarheid,	  	  
moeite	  met	  automatiseren,	  onder	  niveau	  presteren,	  	  
een	  vol	  hoofd	  hebben,	  moeite	  hebben	  met	  	  
plannen,	  concentratieproblemen,	  dyslexie,…	  

Herkenbaar?	  
Dan	  kun	  je	  terecht	  bij	  Kindercoach	  Susanne.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

Ook	  bieden	  wij	  de	  training	  “Ik	  leer	  leren”	  aan.	  
	  Meer	  informatie	  is	  te	  vinden	  op:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
W	  www.kindercoachsusanne.nl	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
W	  www.ikleerlerenmeppel.nl	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
of	  bel	  ons	  op	  T	  06-‐10720559	  

Weidelint	  46,	  7948	  CG,	  Nijeveen	  

	  

Weidelint 46
7948 CG Nijeveen

	  

Loopt	  je	  kind	  tegen	  leer-‐	  en/of	  sociaal	  
emotionele	  problemen	  aan	  zoals:	  

Faalangst,	  driftbuien,	  weinig	  zelfvertrouwen,	  

gebrek	  aan	  motivatie,	  onvoldoende	  weerbaarheid,	  	  
moeite	  met	  automatiseren,	  onder	  niveau	  presteren,	  	  
een	  vol	  hoofd	  hebben,	  moeite	  hebben	  met	  	  
plannen,	  concentratieproblemen,	  dyslexie,…	  

Herkenbaar?	  
Dan	  kun	  je	  terecht	  bij	  Kindercoach	  Susanne.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

Ook	  bieden	  wij	  de	  training	  “Ik	  leer	  leren”	  aan.	  
	  Meer	  informatie	  is	  te	  vinden	  op:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
W	  www.kindercoachsusanne.nl	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
W	  www.ikleerlerenmeppel.nl	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
of	  bel	  ons	  op	  T	  06-‐10720559	  

Weidelint	  46,	  7948	  CG,	  Nijeveen	  

	  

 Kolderveen 30A, Nijeveen         06-25190868 
 www.chocoladenzo.nl      info@chocoladenzo.nl 
 

 

       

     Winkel: Ma t/m zat geopend van 9:00 tot 18:00    
 (Workshops & Demonstraties op afspraak) 

 

Onze winkel is gevuld met een groot 
assortiment bonbons, truffels en chocolade. 
 

Taarten, gebak, petitfours en desserts  
worden op bestelling speciaal voor u  
gemaakt. 
 

Ook is er een ruime keuze uit diverse 
chocolade cadeaus. 
 

Heeft u speciale wensen, dan helpen wij u 
graag om een persoonlijk cadeau te maken. 
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18 maart: Verkiezingen Provinciale Staten 
Stem op uw lokale kandidaat 

18 maart: Verkiezingen Provinciale Staten 
Stem op uw lokale kandidaat 

18 maart: Verkiezingen Provinciale Staten 
Stem op uw lokale kandidaat 
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KIDSDANCE NIJEVEEN BIJ SPORTCENTRUM R. V.D. VEEN

Oproep aan alle kinderen die houden van dansen, bewegen en muziek! Kom je uitleven en plezier hebben 
elke zaterdagochtend in het sportcentrum v.d. Veen. Elke zaterdagochtend wordt er gedanst op muziek 
en worden er dansspelletjes gedaan. De moeilijkheid van de dansjes worden zoveel mogelijk aangepast 
aan de groep. 
Voor de kinderen vanaf 4 jaar t/m groep 3 Zaterdag 9.00 t/m 9.45 bij Sportcentrum v.d. Veen
De dansjes zijn nog niet heel moeilijk, maar toch uitdagend. Motoriek en ritme worden gestimuleerd d.m.v. 
de dansjes en de dansspellen.
Vaak hoor je tijdens de les muziek als K3 en Kinderen voor kinderen, maar de kinderen mogen ook zelf cd’s 
meenemen of liedjes voorstellen.
Voor de kinderen van groep 4, 5 en 6 Zaterdag 9.45 t/m 10.30 bij Sportcentrum v.d. Veen
De kinderen zijn motorisch al vrij goed ontwikkeld en zijn daardoor toe aan moeilijkere danspassen. Ritme 
en luisteren naar de muziek wordt geoefend tijdens de lessen. Dit gebeurt d.m.v. de dansjes, maar ook 
door verschillende dansspelletjes. Vaak hoor je tijdens de les muziek als Kinderen voor kinderen en bekende 
popnummers, maar de kinderen mogen ook zelf cd’s meenemen of liedjes voorstellen.
Voor meer informatie: Kom langs, bel, mail of bezoek de nieuwe facebookpagina!

CDA REEST EN WIEDEN: TARIEVEN WATERSCHAPSBELASTING MOETEN DALEN

“Inwoners, bedrijven en natuurterreinen moeten profiteren van de fusie tussen de twee waterschappen 
Reest en Wieden en Groot Salland in 2016”. Dat zegt Clazinus Netjes uit Steenwijk, tweede op de lijst voor 
het CDA bij de waterschapsverkiezingen op 18 maart. Vanaf 2016 betalen alle belastingplichtigen in het 
nieuwe waterschap hetzelfde tarief voor de waterschapsbelastingen. 
Het CDA houdt vast aan een passend kwijtscheldingsbeleid voor de laagste inkomens.
Volgens het fusieplan wordt er structureel 4.5 miljoen euro bespaard en zijn er eenmalige fusiekosten van 
10 miljoen euro. Tegen 4% rente kost dit 0.4 miljoen euro per jaar. De werkelijke structurele kostendaling 
is dus 4.1 miljoen euro per jaar. Het CDA vindt dat dit bedrag als minimale taakstelling moet worden gere-
aliseerd (en zal daar op toezien) en aan de inwoners ten goede moet komen.
Ambities
Op de totale begroting van zo’n 120 miljoen euro komt de daling van de uitgaven met 4,1 miljoen euro 
uit op 3,4%. Volgens de CDA-kandidaten mag de lat best hoger worden gelegd door de ambities duidelijk 
aan te scherpen, zonder dat dit ten koste gaat van de taken. 
Netjes vervolgt: “Sterkere inzet op efficiencyvoordelen, het beperken van grondaankopen, kiezen voor 
duurzame investeringen met lagere kapitaallasten, toepassen kostenbesparende innovaties (bv energiete-
rugwinning) en slim samenwerken met de marktsectoren. Het huidige beleid van Reest en Wieden krach-
tig doorzetten en rekening houden met de aanhoudende economische crisis. Investeringen waar dat kan 
temperen en de tering naar de nering zetten. Want terwijl inwoners en bedrijven moeten bezuinigen, kan 
het niet zo zijn dat overheden doorgaan met het laten oplopen van de uitgaven. Dat moet met elkaar in 
balans zijn.”
Kostentoedeling en tarieven 
Door de fusie komt er een verschuiving binnen de belastingbetalers. Het fusieonderzoek wijst uit dat bij 
Reest en Wieden de landbouw en natuur meer gaat betalen en omgekeerd bij Groot Salland de inwoners. 
Via de kostentoedelingsverordening is het voor het bestuur mogelijk om de effecten van de tariefverschui-
ving enigszins te dempen. Het CDA wil dat dit op een eerlijke wijze gebeurt. Deze verschuiving staat dus 
los van de ontwikkelingen in de uitgaven. De hoogte van de belastingen wordt bepaald door zowel de 
verdeling over de belastingplichtigen, als door de hoogte van de uitgaven.

MAAK KENNIS MET EEN PRACHTIGE SPORT… INLINE-SKATE. GEEF JE OP VOOR WOENSDAG 11 MAART!

In maart starten we ook weer een kennismakingscursus in samenwer-
king met Meppel Actief. Kinderen kunnen zich opgeven om in drie les-
sen de basisvaardigheden van het inline-skaten onder de knie te krijgen. 
De lessen worden gegeven op vrijdagavond 13, 20 en 27 maart van 
18.30 tot 19.30 uur. De kosten zijn 5 euro voor drie lessen. Een leuke 
kans om deze prachtige sport te leren kennen! 
Geef je op via www.meppelactief.nl
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DIPLOMA ZWEMMEN IN ZWEMBAD “DE DUKER”

Water, het leukste speelgoed dat er is! Dit motto staat 
centraal bij zwembad de Duker te Nijeveen. Al vanaf 
zeer jonge leeftijd groeien ze op met water. Ze leren 
de gevaren ervan kennen, maar beleven vooral heel 
veel plezier in het water.
Als u het beste voor uw kind wilt is het belangrijk dat 
hij of zij onder professionele en deskundige begelei-
ding zwemles kan volgen. In Nederland kan uw kind 
niet vroeg genoeg beginnen met watergewenning 
en zwemles. Doorstromen of instromen op elk niveau 
is altijd mogelijk.
Het begin van de lessenreeks staat in het teken van 
het watervrij maken. Wij gaan snel over tot het drijven 
plus de beenslag. Vervolgens, wanneer de beenslag 
goed is, gaan we verder met de armslag en de com-
binatie. Wanneer deze voldoende is, zal de nadruk 
liggen op de conditie en het uithoudingsvermogen en wordt er naar het A-diploma toegewerkt.
Bij ons leert iedereen ongeacht hun leeftijd zwemmen voor het zwem-ABC.
De kinderen, maar ook volwassenen krijgen les van bevoegde instructeurs, met ruime ervaring die zich 
goed kunnen inleven in de specifieke behoeftes van elke leerling.
Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen in staat is om in één keer af te zwemmen voor het zwemdiploma.
Geslaagd voor het A-diploma zijn: Wesley Bruins, Benthe Knoop, Laura Oosterveen, Kaylinn Lok, Malenthe 
Jansen, Jan Willem Karsten, Lisa Oosterhuis, Daniël Geerts, Jelte Oord, Sten Ahlers, Nilisha Jeevarajah en 
Anne Kaper.
Voor meer informatie over de zwemlessen kunt u bellen: 0522-492383 of 0522-491934. Er is direct plaats 
in de combinatie dinsdag/vrijdag 16.20-16.45 uur en woensdag 15.30-15.55 uur/zaterdag 11.15-11.40 uur.

Woldstraat 40
7941 LK Meppel 

Salon99 Skin Care
T 0522 853809 

info@salon99.nl 
www.salon99.nl 

Facials 
Manicure 
Pedicure 
Massage 

Visagie 
Waxen 
Harsen

BERT 
VISSCHER

Kwekerij, hoveniersbedrijf en tuincentrum

Kolderveen 21  7948 NG Nijeveen  Tel. 0522-491853

GEZOCHT: 
Zaterdagmedewerker 

vanaf 16 jaar

Voor alle voorkomende werkzaamheden 

binnen ons bedrijf.

Voor meer informatie kunt U mailen naar: 

mail@bertvisschervof.com

Hier kunt U ook, tot 22 maart a.s., 

uw sollicitatiebrief met cv naar toe mailen.

www.bertvisschervof.com
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LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM 
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECT-
STOFFERING

Kruisstraat 6
7941 AN Meppel
ingang Noteboomstraat
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

WONINGINRICHTING

PROJECTINRICHTING

URZO
Damesmode

Slaapcomfort

Bedrijfskleding

Regenkleding

Huishoudtextiel
tel. 05220 - 61022

Mijn naam is Roelof van der Veen, ik ben uitvaartverzorger 
voor Yarden in Meppel en omstreken. Uit ervaring weet ik 
dat een betekenisvolle manier van afscheid nemen helpt 
bij het rouwproces. Daarom ondersteun en inspireer ik u 
bij het organiseren van een begrafenis of crematie. 
U kunt mij bellen op 0522 251939.

Yarden Uitvaartzorg Reestdal. Wilt u een overlijden melden? 
Bel dan 0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl

“Ik help 
   u graag bij 
   een goed 

     afscheid.”

coaching vanuit het hart

Ben jij goed in lijstjes maken?
Maar blijft het daarbij?

weidelint 26
7948 cg  nijeveen

t  0522 49 06 63
m  06 101 631 98

e  ike@mille-pattes.nl 
i  www.mille-pattes.nl

Kom dan naar de workshop

‘Gevoelsmatig plannen’!
Na afloop heb je geen to-do lijstjes of post-its meer nodig. 

Je kunt je inschrijven voor: 
- dinsdag 17 maart 2015 09.30 uur
- donderdag 26 maart 2015 13.30 uur
- woensdag 8 april 2015 19.00 uur

Locatie: Weidelint 26 in Nijeveen
Duur workshop: ± 1,5 uur
Maximaal aantal deelnemers: 4

Kosten: € 15,00 per persoon
Voor aanmelding of informatie:
ike@mille-pattes.nl / 06 10163198

PASSIE- EN PASENUITVOERING

Chr. gem. zangvereniging T.O.G. geeft haar jaarlijkse Passie- en Pasenuitvoering in de Herv. kerk in Nijeveen. 
Deze uitvoering word gehouden op zaterdagavond 28 maart, aanvang 19.30 uur.
Het koor T.O.G. staat onder leiding van dirigent Bert Gelderman en deze Passie- en Pasenuitvoering word 
tmuzikaal begeleid door Ruth Pos.

Het belooft weer een concert te worden, wat ook jou ten diepste zal raken, je mee kunt zingen met het 
koor, en ook jij uiteindelijk zult zingen van zijn opstanding.

Toegang is gratis, wel is er aan de uitgang een collecte voor de onkosten.
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Uw testament up to date?

Doe de GRATIS test! 
Ga naar testamenttest.nl
maak een vrijblijvende en kosteloze afspraak Stationsweg 54 - Meppel  |  T (0522) 25 27 21  |  info@lever.nl

 

 

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 
Website: www. kvanbeekschilderwerken.nl 

 

 

NU 10% 
KORTING 

 

 

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 
Website: www. kvanbeekschilderwerken.nl

NU 10%
KORTING

FILMLIEFHEBBERS OPGELET

In Meppel geen bioscoop meer, jammer, maar Nijeveen heeft Dorpshuis De Schalle met een eigen filmpro-
gramma. Op 20 maart: The Butler.
In The Butler kruipen Oscar-winnaar Forest Whitaker en Oscar-nominee Oprah Winfrey in de huid van 
butler Cecil Gaines en zijn vrouw Gloria. We volgen het leven van de butler die gedurende drie decennia 
zeven Amerikaanse presidenten diende, waaronder Richard Nixon, John F. Kennedy en Ronald Reagan. De 
film, die zich afspeelt tijdens de opkomst van de civil rights mouvement, is gebaseerd op het waargebeurde 
verhaal van Eugene Allen, die vanaf 1952 daadwerkelijk butler was van zeven Amerikaanse presidenten en 
deze bijstond tijdens beslissende momenten in de geschiedenis.
Regie: Lee Daniels. Met: Forest Whitaker en Oprah Winfrey.
Dus noteert u alvast 20 maart 20.00 uur in uw agenda.  
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WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN
14/15 maart Dokter Moes Tel. 0522-491224
21/22 maart Dokter Westerbeek Tel. 0521-361326

www.kolderveen.nl

Mitra slijterij Kisjes
De Putstoel 2, 7941 BX Meppel
0522 255923  /  06 1256 0615    
info@mitrakisjes.nl

• Internationaal Biersommelier en Liquorist
• Ruim 450 soorten bier op voorraad
• Ruim 200 soorten whisky op voorraad
• Cateringservice
• Verhuur mobiele biertaps en statafels. 
 Vraag naar de mogelijkheden!
• Alle wijnen 6 halen = 5 betalen!!  
 In iedere combinatie
• Bedenker van het Meppeler Grachten tripel en 

Grachten Blond bier
• Gratis bezorgen in Meppel en Nijeveen.
• Groot aanbod in cadeaus en relatiegeschenken. 

Ook voor uw kerstpakket bent u bij ons aan het 
juiste adres.

• Verkoop van Nijeveens slokje en Meppeler slokje.
• Voor al uw proeverijen en wensen op drankgebied.

Dorpsstraat 149

7948 BP  NIJEVEEN 

Tel: 0522 492967 

of  06 53 961 998

Voor:

• Nieuwbouw

• Reparatie

• Onderhoud

• Alg- & mosbestrijding

• Aanbrengen schroefdakplaten

www.rietdekkersbedrijfrenebouwknegt.nl

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 4a, 7941 KR Meppel, tel. 06-16932635. Behandeling volgens afspraak.

KLEINE NODENDIENST, mevr. Willy Boer, 06 48 06 52 16.

INFORMATIEPUNT WONEN, ZORG EN WELZIJN, Dhr. A. Vriend, 06 57 62 94 49.

BALANS NATUURGENEESKUNDE, Ada Beenen, 0522 492151

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, MAATSCHAPPELIJK WERK
Elke dinsdagmorgen tussen 9.00-10.00 uur inloopspreekuur in De Schalle, zaal 6.
Telefoonnummer 085-2731444.
WELZIJN MENSENWERK, INFORMATIEPUNT
Elke dinsdagmiddag tussen 16.00-17.00 uur inloopspreekuur in De Schalle, zaal 6.
Telefoonnummer algemeen: 085-2731444 of Paul van Os: 06-20729418

OPENINGSTIJDEN BIBLIOTHEEK NIJEVEEN (0522 492150)
• maandag: 15.00 – 19.00 uur  • dinsdag en donderdag: 15.00 – 17.30 uur
www.bibliotheeknijeveen.nl
Lenen en inleveren kan ook bij bibliotheek Meppel (Marktstraat 27, Meppel)

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.


