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Noteboomstraat 68
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telefoon 0522 255 449

De volgende Molen verschijnt op 23 februari 2016.
Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk
dinsdag 16 februari e-mailen naar:
demolen@kleen.nl

www.kleen.nl

of inleveren bij / sturen naar Drukkerij Kleen
Noteboomstraat 68, 7941 XA Meppel
(Anonieme kopij kan geweigerd worden.)
Klachten bezorging: 0522 - 85 85 80

NIEUWE AED GESCHONKEN DOOR DE EHBO NIJEVEEN AAN HET AED PROJECT VAN DE
DORPSVERENIGING
Eind vorig jaar heeft de EHBO Nijeveen een AED met buitenkast geschonken aan het AED project Nijeveen
en hiermee is de dekking in Nijeveen met AED’s compleet. Deze AED is opgehangen bij de Hervormde Kerk
aan de Dorpsstraat.
Het aantal vrijwilligers dat zich heeft aangesloten bij het project en dus oproepbaar zijn, indien nodig, is
op dit moment 51 personen. Mooi is dat nu ook een aantal mensen in de buurt van de nieuwe AED zich
aangemeld hebben als vrijwilliger!
Een deel van de vrijwilligers volgt via werk al de herhalingscursussen. Voor degenen die dit niet kunnen
wordt door de EHBO Nijeveen jaarlijks herhalingscursussen gegeven. Dit jaar is dat op 4 en 17 februari a.s.
Aan deze herhalingscursus zijn voor de vrijwilligers geen kosten verbonden.
Natuurlijk is niet iedereen altijd inzetbaar en kunnen wij altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken; dus mocht
u zich willen aansluiten bij dit project dan kunt u dit mailen naar aednijeveen@gmail.com

LADIES ONLY MET “GOOISCHE VROUWEN II” OP 9 APRIL IN DE SCHALLE  
Even lekker een echte damesfilm kijken, gewoon vrouwen onder elkaar.  De film Gooische Vrouwen II  
“Als Claire totaal veranderd terugkomt uit Burkina Faso, herkennen haar vriendinnen haar amper. Voor
Cheryl is de maat vol als ze ontdekt dat Martin haar voor de zoveelste keer bedriegt: ze zet in op een echtscheiding. Anouk, ook ongelukkig in de liefde, dreigt een eetprobleem te ontwikkelen. Roelien gaat juist
in op het huwelijksaanzoek van Evert. Een even noodlottig als bizar ongeval voert de vriendinnen naar de
besneeuwde bergtoppen van Oostenrijk”.
Wanneer: 9 april
Waar: Dorpshuis De Schalle
Kaartjes: € 5,- (en dat is inclusief een glaasje prosecco, want we kijken wel in stijl)

Als u kiest voor vakmanschap!

Lute

Bijker Bouw

05 22 49 20 19
06 50 20 40 08

lutebijkerbouw@live.nl
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ZINGEND NAAR PASEN
Chr. gem. zangver. T.O.G houdt haar jaarlijkse Passie en Pasen zanguitvoering, in de Herv. kerk in Kolderveen.
De uitvoering wordt gehouden op zondagavond 20 maart, aanvang 19.30 uur.
Het koor staat onder leiding van dirigent Bert Gelderman en zal muzikaal worden begeleid door Ruth Pos
orgel, Wim Kanis piano en Aron Boerkamp trompet.
Het belooft weer een concert te worden, met liederen die ook jou tot in je diepste zullen raken, en waar
ook jij mee mag zingen met ons koor.
Gaandeweg de dienst veranderen de lijdensliederen in blijde opstandings melodieën die u zeker zult herkennen. Tussen de koorliederen door is er samenzang met prachtige begeleiding.
Toegang is gratis, aan de uitgang is een collecte voor de onkosten.

DOS’46 – DALTO/BNAPP.NL (21-15)
Het was een wonderlijke avond zaterdag in sporthal
De Eendracht. DOS’46 haalde in eigen huis een o zo
belangrijke overwinning tegen rode lantaarndrager
Dalto/BNApp.nl: 21-15. Omdat de winst zeer moeizaam tot stand kwam en de beslissing pas in de laatste
minuten viel, was de opluchting in Nijeveen groot.
Toch was er ook teleurstelling, want DOS’46 kreeg
nogal wat te verduren. Zowel Geertje Hoekstra (achillespees) als Marco Zegwaard (knie) verliet het veld
met een zware blessure. Beide incidenten deden zich
bij een stand van 4-2 kort na elkaar voor. En ook nog
eens in hetzelfde vak. Zo werd het al in het begin van
de wedstrijd akelig stil in De Eendracht en duurde het
heel lang voordat er opgelucht gejuicht kon worden. De blessures echter, bleven het gesprek van de avond.
Het trainersduo Daniël Hulzebosch en Haralt Lucas koos voor een vertrouwde opstelling met in de aanval
Maaike Steenbergen, Loes Blacquière, Jelmer Jonker en Sven Jonker. In de verdediging startten Nynke Sinnema, Geertje Hoekstra, Marco Zegwaard en Harjan Visscher. DOS’46 nam via een vrije bal van Jelmer Jonker
de leiding. Rene Siedsma bracht de ploegen op gelijke hoogte, maar vervolgens trokken de Nijeveners het
initiatief definitief naar zich toe middels twee doelpunten van Marco Zegwaard. Rene Siedsma zette zichzelf
in de schijnwerpers door te scoren en een strafworp te missen, waarna Loes Blacquière tekende voor 4-2.
Ondanks de voorsprong leidde dit een pijnlijke periode in voor DOS’46. Kort na elkaar moesten Marco Zegwaard en Geertje Hoeksta geblesseerd het veld verlaten. Zo lag de wedstrijd binnen een paar minuten twee
keer voor langere tijd stil. Marco Zegwaard werd vervangen door Leander Zwolle en Nienke Hintzbergen
kwam in het veld voor Geertje Hoekstra. Hintzbergen liet zich direct goed zien. Zij zorgde van afstand voor
de eerste score na de onderbrekingen en zorgde er even later voor dat het gat voor het eerst vier punten
werd: 8-4. Na een tussenstand van 9-4 floot scheidsrechter Peter van der Terp bij een stand van 9-6 voor de
rust. Van beide kanten een zeer magere score.
Na de 9-7 door Anouk Brouwer schoten Sven Jonker en Jelmer Jonker DOS’46 naar 11-7. Maar ook bij deze
stand wilde het maar niet gaan lopen bij de Nijeveners. Door het achterverdedigen van Dalto/BNApp.nl
kwam er geen tempo in de wedstrijd. Bovendien had DOS’46 moeite om onder de druk van de ploeg uit
Driebergen uit te komen op het moment dat aan Nijeveense kant de reboundpositie goed was ingenomen.
Dalto/BNApp.nl dwong de thuisploeg enkele malen tot een schotklokoverschrijding.
Daniël Hulzebosch trachtte iets te forceren door Harjan Visscher en Jelmer Jonker van vak te laten wisselen.
Aanvankelijk leek deze tactische zet niet goed uit te pakken. Jelmer Jonker liet een strafworp onbenut
waarna Dalto/BNAppl.nl zelfs op gelijke hoogte kon komen (12-12). Maar DOS’46 liet de tweede helft zien
over veel veerkracht te beschikken. Sven Jonker en Loes Blacquière tilden de stand naar 14-12 en ook nadat
Dalto/BNApp.nl nogmaals op gelijke hoogte kwam, bleef het initiatief aan DOS-zijde. Van 14-14 maakten
Harjan Visscher en Sven Jonker 16-14.
Ya-Wen Lin, die de Nijeveense dames deze avond veel pijn deed, deed met 16-15 nog één keer iets terug,
waarna de voor Leander Zwolle in het veld gekomen Max Malestein een zeer belangrijke strafworp benutte
voor DOS’46. De definitieve beslissing kwam deze avond uit handen van Harjan Visscher, die bij 17-15 met
twee treffers de wedstrijd op slot gooide. Het was letterlijk de bevrijding voor DOS’46, want Nienke Hintzbergen en Nynke Sinnema zorgden er met twee fraaie afstandstreffers voor dat het uiteindelijke verschil
tussen de ploegen na een zeer moeizame wedstrijd zelfs nog opliep tot zes punten: 21-15.
Doelpunten DOS’46:
Sven Jonker 4 (2), Loes Blacquière 4, Harjan Visscher 4, Nienke Hintzbergen 3, Jelmer Jonker 2, Marco Zegwaard 2, Nynke Sinnema 1, Max Malestein 1 (1).
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Betaalbaar vrijstaand
vrijstaand wonen
Betaalbaar
wonen in
in het
het
buitengebied
van Nijeveen?
Nijeveen?
buitengebied van
  

Mooi  gelegen  en  keurig  verzorgd  vrijstaand  woonhuis  met  voortuin,  zijtuin  en  
een  plaats  achter  het  huis.  Het  huis  is  goed  geïsoleerd  met  dubbel  glas,  
dakisolatie  en  muurisolatie.  Perceeloppervlakte  260  m2.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Aarnink  Makelaars    |    Nijverheidsweg  15    |    7948  NE  Nijeveen  
0522-‐490434    |    info@aarninkmakelaars.nl  
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NIEUW LEVEN VOOR SINTERKLAASSJAAL
Vrijwilligers van woonzorgcentrum Het Kerspel hebben van de sinterklaassjaal van De Stouwe dekentjes
voor Stichting Rusland Kinderhulp gemaakt. De sjaal sierde molen De Vlijt tijdens de landelijke intocht in
Meppel op 15 november.
Voor de intocht van Sinterklaas in Meppel breiden bewoners en vrijwilligers van De Stouwe een tweehonderd
meter lange sjaal voor Sinterklaas. Helaas kon Sinterklaas de sjaal niet meenemen naar Spanje.
Om het breiwerk van de vele bewoners en vrijwilligers niet verloren te laten gaan, besloten vrijwilligers
van woonzorgcentrum Het Kerspel de sjaal een tweede leven te geven. De meterslange sjaal werd gewassen, uit elkaar gehaald en omgevormd tot dekentje. Een hele klus. De dekentjes krijgen in Wit Rusland een
goede bestemming.

Sjaal voor Sinterklaas van bewoners en vrijwilligers De Stouwe siert
molen De Vlijt tijdens de landelijke intocht van Sinterklaas
Foto: Marco Havers

Vrijwilligers van Het Kerspel maken dekentjes van sinterklaassjaal
Foto: Eigen

w w w. l o o n b e d r i j f b i j k e r. n l
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CULTURELE ACTIEMAAND VOOR SENIOREN IN MEPPEL
Gekleurd Grijs in Actie!
In februari start in zowel Drenthe als Groningen ‘Gekleurd Grijs in Actie’. Een maand met culturele activiteiten speciaal voor senioren. Zo biedt Gekleurd Grijs workshops, voorstellingen, films, concerten en
rondleidingen. Ook kunstenaars en organisaties in Meppel doen mee aan de actiemaand.
Op 27 februari is historische molen ‘De Weert’ te bezoeken. Naast bijzondere verhalen kunnen bezoekers
allerlei lekkernijen proeven. Schouwburg Ogterop heeft een aantal voorstellingen geoormerkt als Gekleurd
Grijs voorstellingen. Deze voorstellingen zijn bijzonder van kwaliteit en hebben vaak een vrolijke twist.
Op het programma staat bijvoorbeeld de musical ‘Nonsens’ op 10 februari. Een swingende musical met
Marjolijn Touw en Mariska van Kolck in de hoofdrol over een aantal vergiftigde nonnen en een benefietvoorstelling. Het Rusdael Kwartet geeft 14 februari samen met Nino Gvetadze (piano) en Levan Tskhadadze
(klarinet) een speciaal Valentijnsconcert. Het concert vindt ’s middags plaats, zodat een ieder kan genieten
van deze kamermuziek. Ook in andere gemeenten vinden activiteiten plaats. Deze zijn te vinden op www.
gekleurdgrijs.nl
Tijdens Gekleurd Grijs staan een kennismaking met kunst en cultuur, het samen beleven van activiteiten en
het ontwikkelen van talent centraal. De Gekleurd Grijs actiemaand wordt afgesloten met het allereerste
Gekleurd Grijs Festival in Emmen dat plaatsvindt op 25 februari 2016. Het Gekleurd Grijs Festival biedt een
gevarieerd programma met muzikale optredens van piano tot
rock en van Drentse liedjes tot jazz. Ook zijn er diverse workshops
variërend van dans tot poëzie, presentaties en exposities. Entree
is gratis voor iedereen.
Gekleurd Grijs wordt gefinancierd door de provincie Drenthe, de
provincie Groningen, de gemeente Groningen, Fonds Sluyterman
van Loo, Fonds voor Cultuurparticipatie, Stichting Doen, Stichting
RCOAK, VSBfonds, gemeente Emmen en RTV Drenthe.
Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen
met: Ilse Veneklaas, projectleider Gekleurd Grijs, T (0592) 33 69 99.

Uw autoverzekering te duur?
Autoverzekeringen worden steeds duurder.
De schades lopen op waardoor verzekeraars
zich genoodzaakt zien de premie hierop
aan te passen. Toch varieert de premie per
maatschappij behoorlijk. Een auto van hetzelfde
type en bouwjaar kan bij twee verzekeraars als
een verschillend risico ingeschat worden. De
premies variëren vaak per maand; wat nu het
goedkoopste is, hoeft dat morgen niet meer te
zijn.

Heeft u bij Faber Adviseurs een Privé Compleet
Pakket met een servicearrangement, dan
bekijken wij jaarlijks welke verzekeraar voor
u qua premie en voorwaarden het beste is.
U hoeft hiervoor geen aanvraag te doen, wij
voeren dit voor u uit. Zelfs bij een overstap
naar een andere verzekeraar blijft u natuurlijk
gewoon profiteren van uw pakketkorting.
Meer informatie?
Faber Adviseurs, 0522-490094

Nijverheidsweg 15 7948 NE Nijeveen Tel. 0522-490094 Postbus 126 7940 AC Meppel www.faberadviseurs.nl
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4 Twee-onder-één-kapwoningen De Pleinen
en 8 Rijwoningen vanaf € 149.500,- v.o.n. Nijeveen

ontwikkeling

Danninge Erve Zuid II
informatie en verkoop

Putstoel 4, Meppel
0522 – 25 24 12
www.boelensjorritsma.nl

Energiezuinig! Op alle woningen worden PV cellen aangebracht.

Nijeveen De Pleinen
www.meppelwoont.nl

STICHTING WELZIJN OUDEREN NIJEVEEN
De halfjaarlijkse BINGO-middag is weer in aantocht. Zoals ieder jaar organiseren we deze ook nu weer in
de voorjaarsvakantie en wel op woensdag 24 februari in de Schalle.
Deze middag begint om 13.30 uur, de zaal gaat om 13.00 uur open, en deelname is slechts € 2,50 p.p. In
afwijking tot andere jaren heeft de commissie besloten de prijzen te veranderen. Wat het wordt is nog
een verrassing.
Alle 55+sers die graag een middagje uit willen en bingo willen spelen zijn van harte welkom. Omdat er veel
grootouders oppassen in de vakantie hebben we vorig jaar besloten ook opa’s en oma’s met kleinkinderen
te verwelkomen. Wat is er nu mooier dan samen met de kleinkinderen een spelletje te doen.
En natuurlijk is er voor iedereen een prijsje.

GAS - WATER - ELEKTRA - ZINKWERKEN VERWARMING
ZONNEPANELEN - BEVEILIGING SYSTEMEN
ZONNESTROOMBOILERS
GECERTIFICEERD
INSTALLATEUR

Wilhelminastraat 8 | 7948 AR | Nijeveen | tel: 0522 850 254
mob. 06-51646493 | www.faberit.nl | henri@faberit.nl
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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

ENKELE DATA VAN ACTIVITEITEN OM TE NOTEREN IN UW AGENDA
De Activiteiten Commissie van De Schalle is sinds januari uitgebreid met twee personen, te weten Rolf Brand
en Arend Prins. Ook voor dit jaar zijn we weer druk bezig met het organiseren van diverse activiteiten.   Voor
het najaar staan de volgende gepland:
24 september: dames bingo en heren darts
29 oktober:
Nederpop en (boeren) rock met Old Ni’js
19 november:	6de Nijeveense Kennisquiz.
		
Opgave is al mogelijk via info@dhdeschalle.nl (maximaal 6 personen per groep).
Verdere informatie omtrent deze activiteiten volgt natuurlijk in De Molen en via facebook van De Schalle.

De autoruitspecialisten van GlasGarage
Meppel staan altijd voor u klaar om u te
helpen bij autoruitschade.
Van ster-reparatie tot de vervanging van
autoruiten. We repareren als het kan en
vervangen als het moet.
Ook regelen we voor u de complete
afhandeling met de verzekeringsmaatschappij, indien de schade is
verzekerd. Is de auto niet verzekerd tegen
autoruitschade, dan kunt u rekenen op
een zeer scherpe prijs.

onderdeel van Van der Linde Meppel

MEPPEL

Blankenstein 290 | 0522-243640
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Uw specialist in houtbewerkingen
Jos Huls Timmerwerken is gespecialiseerd in het
produceren van houten kozijnen, ramen en deuren
voor zowel nieuwbouw, verbouw en renovatie.
Ook maken wij (geprofileerd) lijstwerk, ambachtelijk
restauratiewerk en houtsnijwerken.

Wij beschikken over een eigen werkplaats waar kozijnen,
ramen en deuren op maat gemaakt worden.
Dit kan naar wens behandeld worden in onze spuiterij.
Wat kunnen wij voor u verzorgen:
l Kozijnen, ramen en deuren l Alle voorkomende houtwerking in de
bouw l Lijstwerk, profileerwerk en balustrades l Interieur kasten en
aftimmerwerk l Behandeling van hout in onze spuiterij
l Inbraak-preventie aan uw woning volgens PKVW.

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

www.joshulstimmerwerken.nl

Agenda
9 feb.
De Molen nr. 3
10 feb.
Klaverjassen en jokeren - Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
12 feb.
Film Still Alice - De Schalle - 20.00 uur
14 feb.
MTB clinic senioren Teckelenburg Duitsland
17 feb.
Passage, ledenavond, spreker dhr. Jaap Bakker, het leven op Urk. De Schalle 20.00 uur
18 feb.	Vrouwen van Nu, Mevr.Vermeulen, rechter/officier van justitie, vertelt over haar werk. De Schalle –
20.00 uur
20 feb.
SVN’69 1-Vitesse’63 1 - 14.30 uur
21 feb.
E-meeting gez. kerken - Geref. kerk - 10.00 uur
23 feb.
De Molen nr. 4
24 feb.
Halfjaarlijkse bingomiddag St. Welzijn Ouderen - De Schalle - 13.30 uur
24 feb.
Klaverjassen en jokeren - Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
24 feb.
DOS’46 1 - DVO/Accountor 1 - Sporthal de Eendracht - 20.30 uur
27 feb.
Bingo - Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
27 feb.
DOS’46 1 - LDODK/AH Gorredijk 1 - Sporthal de Eendracht - 20.00 uur
4 maart Jaarconcert van Musetta: Musetta goes America - 20.00 uur
8 maart De Molen nr. 5
9 maart Klaverjassen en jokeren - Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
11 maart Nijeveen Live
12 maart DOS’46 1 - Blauw Wit (A) 1 - Sporthal de Eendracht - 20.00 uur
12 maart Meezingfestijn - Evenemententerrein - 21.00 uur
12 maart SVN’69 1-Veenhuizen 1 - 14.30 uur
13 maart 12e Open Nijeveen Dartskoppeltoernooi - Evenemententerrein - 12.00 uur
14 en 15 maart Paaseitjesactie Musetta
16 maart Passage ledenavond, Petra Altenburg, diëtiste, vertelt over gezonde voeding - De Schalle - 20.00 uur
17 maart Vrouwen van Nu, Dhr.de Jonge, rietteler en kooiker, lezing en dia’s. De Schalle – 20.00 uur
18 maart  	 Das weisse Band   Film Dorpshuis De Schalle, aanvang 20.00 uur
Elke dinsdag
Koersbal - De Schalle - 13.30 uur
		
Klaverjassen en jokeren, georganiseerd door Welzijn Ouderen - biljartzaal De Schalle
Elke woensdag 55+gymnastiek - Dorpshuis De Schalle - 10.30-11.15 uur
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HARM EN ROELOF MET HET PROGRAMMA “DRENTS OVER DE GRENS” IN DE SCHALLE
Het is soms heel verhelderend om je grenzen te verleggen. Zowel letterlijk als figuurlijk.  
Door te zien hoe het op een andere plek is, besef je hoe het thuis is. Maar waar liggen eigenlijk onze
grenzen? Hoe houden Drenthen in den vrumde zich staande? Waaien we mee met de waan en de wind
of trekken we toch hier en daar een eigen grens? Harm en Roelof in elk geval wel! Drents cabaret, puur,
eerlijk en muzikaal. Grenzeloos Drents!  
Wanneer: op vrijdag 1 april (nee echt geen grap!)
Waar: in De Schalle
Kaarten: € 10,Voorverkoop: 21 maart in de Schalle van 19:00 uur tot 20:00 uur (vol is vol)

JUBILARIS HERSENSTICHTING
De Hersenstichting heeft maar liefst 8 dames in het zonnetje gezet voor hun 10 jaar trouwe en enthousiaste
inzet voor de Hersenstichting collecte. Mevr. L. Meijer, mevr. Roze, mevr. A. Schrotenboer, mevr. Z. Dekker,
mevr. G. Ebbeling, mevr. M. Schra, mevr. G. Bandringa en mevr. P.A. Keizer waren de gelukkigen.
Als dank en blijk van waardering ontvingen zij een oorkonde en een pennenset voor hun tien jaar trouwe
dienst. Mede door deze trouwe jubilarissen zijn er afgelopen jaren steeds meer collectanten de straat op
gegaan in Nijeveen. Hierdoor is de opbrengst van de collecte in de afgelopen jaar ook mooi gestegen. Dit
geld wordt gebruikt voor onderzoek en voorlichting. In de week van 1 tot 6 februari zullen deze jubilarissen weer langs de deuren gaan om een bijdrage voor de Hersenstichting te vragen. Helaas hebben we nog
lang niet voor iedere straat een collectant. Wilt u ons ook helpen met een straatje collecteren of wilt u
ons helpen bij de organisatie van de collecte? Uw hulp is van harte welkom. U helpt uw medemens ermee!
Aanmelden kan via www.hersenstichting.nl of op kantooruren per telefoon 070 – 360 48 16 of via mail
naar info@hersenstichting.nl.

DANIËL HULZEBOSCH BLIJFT BIJ DOS’46
Het bestuur van DOS’46 heeft het contract met hoofdtrainer Daniël Hulzebosch
verlengd. De contractverlenging geldt voor één seizoen. Beide partijen hebben
vertrouwen in elkaar uitgesproken. Het bestuur is tevreden over de werkwijze van
Hulzebosch en de tot nu toe behaalde resultaten. Uit een evaluatie met de selectie
bleek dat ook de groep graag met de Nijeveense coach door wilde.
Daniël Hulzebosch is in deze periode bezig aan zijn tweede seizoen bij DOS’46.
Vorig jaar leidde de clubman de ploeg terug naar de Korfbal League. Dat was een
belangrijke stap voor de Nijeveense korfbalvereniging. DOS’46 staat momenteel op
een zesde plaats in de Korfbal League en ligt op koers voor lijfsbehoud.

onze merken

Bedankt voor ieders medeleven, in welke vorm
dan ook, na het overlijden van mijn vader
en schoonvader en onze opa.
Het was hartverwarmend en heeft ons goed
gedaan.
Ger & Jannie
Melissa
Jorn & Karlijn
Bram

Mcgregor | Gaastra | HV Polo
Henri Lloyd | Key west | Para-Mi
Alberto | Haupt | Soccx

sportieve mode voor mannen en vrouwen!
Piet Soerplein 5 | Havelte | zmode.nl
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- Volledige verzorging van uw administratie
- Indienen belastingaangiften
- Fiscaal advies en begeleiding
- Samenstellen van jaarrekeningen

Tel. 06 543 720 73

Ook voor volledige voetverzorging bij u thuis!

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

Medisch pedicure

BIBLIOTHEEK
Beste Nijeveners,
Wist U dat:  
* U uw gereserveerde boeken (ook gereserveerde kinderboeken) op kunt halen in het Servicepunt van
Nijeveen?
* Wij ook boeken voor U kunnen reserveren?
* Er een leestafel is met een leesmap en de Meppeler Courant?
* Wij geopend zijn op dinsdag van 15.00 tot 19.00 uur en donderdag van 15.00 tot 17.30 uur.
U bent van harte welkom! Vrijwilligers van het Servicepunt

Van Beek
Schilderwerken

Marktslager

RIJKEBOER
op woensdagmorgen en -middag en vrijdagmiddag
’s morgens van 8.00 tot 12.30 uur
en ’s middags van 14.30 tot 17.30 uur.

Voor al uw schilderwerk

Woensdag- en vrijdagmiddag vanaf 16 uur
98
Warme spare ribs
500 gram
Gegrilde kuikenbouten 4 stuks 98

Ons bedrijf kenmerkt zich door
haar goede prijs-kwaliteitverhouding
en staat garant voor
een uitstekende service!

4
4

Houthakkers steak
man of vrouw

4 stuks

598

4 slavinken en
500 gram hoh gehakt
Magere varkenslappen

samen

698

Fries kruidenvarken

500 gram

298

Fries kruidenvarken

500 gram

298

Sweet-spici of honing-ketjap

450 gram

498

100 gr

099

Combi topper

Klaas van Beek
Scheerweide 35
7948 NX Nijeveen

Schouderkarbonade

Tel. 06-16511943
Tel. 0522-750545

Uit de grill Spare ribs

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

Steak Rijkeboer
Om en om kort bakken
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Marktstraat 4a
7941 KR Meppel
Tel. 06-16 932 635
www.birukai.nl

•
•
•
•
•

Jeannet Botter

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

STILL ALICE IN DE SCHALLE
Op vrijdag 12 februari wordt de film Still Alice in Dorpshuis De Schalle vertoond.
Alice Howland, gelukkig getrouwd en moeder van drie volwassen kinderen, is een gerenommeerd hoogleraar
taalkunde aan Harvard. Ze krijgt een enorme schok te verduren als de ziekte van Alzheimer bij haar wordt
vastgesteld en ze zich beseft dat haar zorgvuldig opgebouwde leven drastisch zal veranderen. Langzaam
maar zeker begint ze de regie over haar eigen wereld te verliezen, terwijl de onderlinge banden binnen
de familie steeds meer onder druk komen te staan.
Een hartverscheurend en inspirerend portret over een onafhankelijke, sterke vrouw die worstelt om verbonden te blijven met de persoon die ze ooit was.
Met Julianne Moore en Alec Baldwin. Juianne Moore won met haar rol in deze film dit jaar de Oscar voor
beste actrice.
Aanvang van de film: 20.00 uur. Entree € 3,50

Schoonheidsinstituut
Acne behandelingen
Massages
Zonnestudio

IPL ontharing
Elektrisch ontharen
Gewichtsconsulent
Bijouterie

Verras HEM of HAAR met ons
VALENTIJNSARRANGEMENT:
Ontspannende massage van gezicht
OF rug/nek ...
OF een verzorgende gezichtsbehandeling
van een half uur...
EN.. een lieve Verrassing…

Klussenbedrijf

"Klusjes & Zo"

SLECHTS € 29,95

Voor al uw praktische klussen in en om het huis

Wij hebben ook cadeaubonnen…

Gert Strijker, Van Veenlaan 21, 7948 AB Nijeveen
Tel: 0522-492099 of 06-51384374

Dorpsstraat 16, Nijeveen ~ 0522 – 49 23 15
www.beau-nette.nl ~ info@beau-nette.nl
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VROUWEN VAN NU NIJEVEEN
Jaarvergadering donderdag 21 januari 2016
Na het huishoudelijke gedeelte werden de jubilarissen gehuldigd en wel de dames:
65 jaar lid Tina Slagter
25 jaar lid: Jantina Gerrits
40 jaar lid: Roelien Bakker
60 jaar lid: Aaltje Hooiveld
25 jaar lid: Eefke Nijmeijer
40 jaar lid: Grietje de Graaf
60 jaar lid: Aaltje Westenbrink
25 jaar lid: Neel Neijssen
40 jaar lid: Jenny Stelling
55 jaar lid: Heiltje Boxem
40 jaar lid: Jenny Kooy
55 jaar lid: Hennie van Elp
40 jaar lid: Janny de Wolde (afw.)
Afscheid van contactdames: Gré Eisen, Eep Bijker en Ina Weide stoppen er mee en worden opgevolgd door,
Anneke Penning, Hielkje de Jonge en Lies Schokker.
Bestuursverkiezing: Roelie Zandwijk is na drie jaar herkiesbaar en gaat gewoon door. Bettie Smit en Hillie
Nijland gaan naar 6 jaar het bestuur verlaten en daar werd op een leuke manier afscheid van genomen.
Ina Weide en Eep Bijker werden met algemene stemmen gekozen om die twee dames op te volgen.
Na de pauze kwam de volksdansgroep Rakefet voor ons optreden.
Daarna bedankte Roelie iedereen en wenste allen wel thuis en tot 18 februari.

E-MEETING IN DE STARTBLOKKEN
Zondag 21 februari wordt de allereerste E-meeting georganiseerd door de kerken in Nijeveen/Kolderveen.
De E van E-meeting staat voor: Elkaar en Emotie. De ontmoeting tijdens deze diensten is erg belangrijk.
Tijdens de bijeenkomst staat een thema centraal waaromheen de dienst wordt georganiseerd. Het is laagdrempelig, gezellig en informeel. De dienst wordt gehouden in de gereformeerde kerk waar de zaal wordt
ingericht als kerkcafé.
We hopen een grote doelgroep te bereiken met deze nieuwe diensten. Benieuwd naar de E-meeting? Wij
staan in de ‘STARTBLOKKEN’. Zijn jullie erbij zondag 21 februari? Om 10.00 uur staat de koffie en thee klaar.
De E-meetingcommissie van de gezamenlijke kerken.

s
r
e
n
e
o
D
n
e
s
r
Durve
info@kroesnijeveen.nl

www.kroesnijeveen.nl
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Facials

10%

Manicure
Pedicure
Massage
Visagie

WINTERKORTING

Waxen
Harsen

t/m eind februari

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

Dorpsstraat 4
Nijeveen

www.jaboschilderwerken.nl

PLUS

kinderopvang 0-12 jaar

Hebt u een kind dat in 2016 4 jaar wordt? Dan kunt u nu al een afspraak maken voor
een vrijblijvende kennismaking met onze school en ons kindcentrum.
Bel even met 0522 490461

Kind Centrum “De Wel Plus”
Alles onder één dak, basisschool én kinderopvang.
Kleinschalig, dus flexibel.
- Kinderdagverblijf
- Peutergroep/peuterspeelzaal
(twee leidsters, er is weer ruimte voor aanmelding)

- Buitenschoolse opvang
- Tussenschoolse opvang
- Basisschool

Is uw interesse gewekt, maar wilt u wat meer weten?
Kom gerust even langs of maak een afspraak voor een uitgebreidere kennismaking.
Wij werken volgens de wettelijke normen en door de rijksoverheid vastgestelde tarieven.
Kijk op www.cbsdewel.nl voor verdere informatie of op www.pluskinderopvang.nl
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URZO
WONINGINRICHTING
Damesmode
Slaapcomfort
PROJECTINRICHTING
Bedrijfskleding

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECTSTOFFERING

JE RUIKT DE LENTE
OF….. IS HET TOCH DE POTGROND VAN….. T.O.G.?
Na een proef in 2015 zijn wij er toe overgegaan om te
werken met een voorverkoopronde in en rond Nijeveen.
Wij komen bij u langs voor uw bestelling vanaf 1 maart en
gaan die bezorgen op 12 maart.
Prijs potgrond 3,75 en compost 4,50.
Dus tot ziens, leden van T.O.G.
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Kruisstraat
6
Regenkleding
7941 AN
Meppel
Huishoudtextiel
ingang
tel.Noteboomstraat
05220 - 61022
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

DE MOLEN
VRIJWILLIGERSAVOND HISTORISCHE VERENIGING NIJEVEEN
Op 20 januari hield de Historische Vereniging haar jaarlijkse vrijwilligersavond in het jeugdgebouw van
de Hervormde Kerk. Er waren 27 personen aanwezig, allen op de een of andere wijze actief in de verschillende projectgroepen. Na het eerste kopje koffie en een lekkere koek opende voorzitter Lourens Schipper
de avond. Hij heette iedereen hartelijk welkom en memoreerde kort een aantal gebeurtenissen van het
afgelopen jaar onder het vertonen van het nieuwe logo op de grote banner.
Daarna gaf hij het woord aan Arend Tissingh die de aanwezigen vertelde over de werkwijze van de filmploeg. Daarnaast liet hij een aantal opnamen van het dorp zien, die gemaakt waren met een drone. Er
werden prachtige opnamen van de dorpskern en de skeelerbaan vertoond. Vervolgens kwam er een filmpje
van de gehele Dorpsstraat gemaakt door een dashcam.
Na de pauze werd door Arend nog een aantal opnamen van de omgeving van Nijeveen vertoond, eveneens
gemaakt door de drone. Het Bovenwiede en de in het verleden uitgevoerde verkaveling waren vanuit de
lucht duidelijk te zien. Ook werd een filmpje over stalmest uitrijden in de oude tijd vertoond.
Na een tweede pauze met een drankje en een hapje werden de aanwezige vrijwilligers verdeeld in groepen
en per groep aangesproken op hun aanwezige kennis op het gebied van de aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en milieu en muziek. Dit onderdeel werd rond 23.00 uur beëindigd waarna er nog even werd
nagepraat. Rond 23.45 u werd een zeer geslaagde avond afgesloten.

STICHTING RUSLAND KINDERHULP
Hallo allemaal, Zoals jullie al wel hebben gezien en gehoord zijn wij druk bezig met geld in te zamelen voor
onze reis in mei naar Wit Rusland. We gaan daar een weekje bij gastgezinnen logeren en kijken hoe daar
geleefd wordt maar met name.. wat kunnen we doen? We zullen in die week tijd niet veel kunnen doen,
maar wel ideeën opdoen waarbij we in Nederland weer aan de slag kunnen om aan deze punten te werken.
Door deze reis te kunnen maken hebben we o.a. een bakje staan bij de Coöp, hebben we een auto-wasactie gehouden bij Peter v.d. Linde en hebben we op een aantal kerstmarkten gestaan en hebben de kerken
ons gesteund d.m.v. collectes. Iedereen die ons hier mee gesponsord heeft willen we hartelijk bedanken
voor de steun! Er zullen binnenkort nog wel meer acties komen, hierbij zijn jullie dan van harte welkom!
Voor vragen: Suzanne Dekker: 0610702050 of Stijntje Adriana Timmerman: 0633309092.

Winteractie

Icare in Nijeveen

Als u ons nodig heeft, zijn we er

Voor al
uw
schilderwerk
en
wandafwerking
In de maanden december t/m maart:
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

10% korting op arbeidskosten
15% korting op materiaal

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

(uitgezonderd wandbekleding)

6% BTW-tarief op arbeidsloon en materialen voor
particuliere woningen ouder dan 2 jaar.

Vogel

Wijkverpleegkundige in
Nijeveen is: Hélène de Vries

Uit liefde voor mensen,
dat is Icare.
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Ruiterweg 57
7974 HA Havelterberg
M 06 233 836 35
T 0521 511 792
E j_vogel@zonnet.nl

DE MOLEN

Lijsterstraat 12A - Nijeveen
Vraagprijs: € 269.500,- k.k.

Royale zonnige tuin
Vijf slaapkamers
Luxe woonkeuken

Twee schuifpuien
Ruime aanbouw
Inbouwapparatuur

Deze woning moet u gewoon van binnen zien!
Kom daarom zonder afspraak een kijkje nemen op:

Meer informatie? Kijk op www.oostergetel.nl
Ga voor ons complete woningaanbod naar

WWW.OOSTERGETEL.NL
Kleine Oever 6 Meppel | 0522-259911 | info@oostergetel.nl

13 maart 2016

Op het EVENEMENTENTERREIN NIJEVEEN
(tegenover de sporthal)
Tent open om 11:00 uur
Inschrijving via www.onsnijeveen.nl / www.nijeveen.eu
Voor 12:00 uur melden bij de inschrijftafel
Start toernooi omstreeks 12:30 uur
De eerste 128 koppels die betaald hebben zijn zeker van deelname!!

VOL = VOL
Inschrijfgeld per koppel € 20,-

Informatie:
www.nijeveen.eu / www.onsnijeveen.nl

Max. 128 koppels
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12 maart 2016

Meezingfestijn
Nijeveen

JAN SMIT
JANNES

ANCORA
PAPA DI GRAZZI
Verwarmde feesttent | Evenemententerrein Nieuweweg, Nijeveen
Zaal open 20.00 uur | Aanvang 21.00 uur
Speciale voorverkoopavonden:
Vrijdag 26 februari en vrijdag 4 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 29 februari t/m 4 maart, tijdens openingstijden, voorverkoop bij Holties in Ruinen.
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PEUTERGYM NU OOK IN NIJEVEEN
Goed en gezond bewegen is belangrijk voor peuters en heeft een goede invloed op ontwikkeling van de
motoriek. Daarnaast heeft het een positieve uitwerking op de hersenontwikkeling van jonge kinderen.
Vanaf vrijdag 12 februari, 11 uur, biedt ook basisschool de Wel in Nijeveen “Peutergym” aan voor alle
peuters in Nijeveen.
Elke maand verzorgt meester Gerrit Griffioen de speelse peutergymlessen op de Wel en geeft hij ouders
tips om het bewegen in de thuissituatie verder te stimuleren. Meester Gerrit is verbonden aan de Wel en
Meppel Actief.
Door het afwisselende aanbod is elke les anders. Peuters mogen met alle lessen meedoen, maar een keer
overslaan is geen probleem. Er zijn geen kosten verbonden aan deze peuteractiviteiten en opgave door
deelnemers is niet nodig. Voordat de deelnemende peuters naar de basisschool gaan, krijgen ze een peutergymdiploma.
De lessen zijn in de Wel, waardoor het ook mogelijk is om even in de klas te kijken en mee te doen met kinderen die al op school zitten. Zo maken ze op een ontspannen manier kennis met de basisschool. De peuters
leren door deze activiteiten andere peuters kennen. Ook ouders vinden het plezierig elkaar te ontmoeten.
Peutergym februari t/m juni 2016
Vrijdag 12 februari, 18 maart, 15 april, 10 juni om 11.00 uur: de Wel

GESLAAGDE NIEUWJAARSVISITE VAN STICHTING WELZIJN OUDEREN NIJEVEEN
De nieuwjaarsvisite van de Stichting Welzijn Ouderen Nijeveen die op 6 januari wegens de gladheid niet
door kon gaan vond afgelopen woensdagmiddag plaats in de Schalle. De voorzitter kon naast de ruim 130
aanwezigen ook de wethouders Stam en ten Hulscher welkom heten.
In zijn nieuwjaarstoespraak maakte hij melding van de grote deelname aan de vaste, maar ook incidentele
activiteiten in het afgelopen jaar. Daarnaast is de stichting ook vertegenwoordigd in de werkgroep zorg bij
het ontwikkelen van de dorpsvisie door de dorpsvereniging. De voorzitter sprak zijn tevredenheid uit over
het tot stand komen van de buurtkamer in het Kerspel, waarbij ook Welzijn Ouderen Nijeveen is betrokken.
Vervolgens verschenen Rita de Groot en Albert Vriend in klederdracht ten tonele, die als Pieternel en
Thomasvaer het wel en wee in de gemeente Meppel van het afgelopen jaar voor het voetlicht brachten.
Rita had gezorgd voor herkenbare teksten in dichtvorm, een ware prestatie.
De middag werd verder verzorgd door de Heeren van Oud-Zuid uit Assen. Zij speelden en zongen luisterliedjes op teksten van gedichten van Drentse schrijvers. Indruk maakte het lied Joost, op tekst van Luc
Oostra, de zanger van de Heeren.
De uitsmijter van de middag werd verzorgd door Anne Doornbos en Herma Stroetinga met de eenakter
“Allent an toafel “. Het stuk is een vertaling in het Drents door Anne Doornbos van het Engelse “ A dinner
for one”. De Duitse televisie zendt dit toneelstuk al jaren trouw uit rond de jaarwisseling. De beide acteurs
zorgden voor hilarische momenten en uitspraken.

BEDANKT VOOR UW HULP!!
Wij als buurtvereniging Oosteinde willen u allen heel hartelijk bedanken voor de aanvulling van onze
kerstboom!
In de weken dat de kerstboom op het laatste gedeelte van de Dorpsstraat stond hebben velen producten
voor de voedselbank gebracht.
Hierdoor hadden we snel een rijk gevulde boom.
Op 13 januari konden we een hele lading eten en drinken aan de voedselbank overhandigen.
We werden hartelijk ontvangen door Albert Nijstad.
Nadat we de spullen afgeleverd hadden kregen we nog uitleg en rondleiding door de loods. De voedselbank
Meppel geeft aan rond 100 hulpbehoevende gezinnen eten en andere producten. Het was indrukwekkend
om te zien hoe het achter de schermen werkt.
We willen iedereen bedanken voor de gaven. Het was voor ons een geslaagde kerstboomactie (ook al
hebben we niet de eerste prijs gewonnen).
Hopelijk kunnen we zo nog meer bekendheid geven aan dit goede doel en gezamenlijk en regelmatig
voedsel inleveren voor de voedselbank!!
Met een vriendelijke groet
Buurtvereniging Oosteinde
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WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN
13/14 feb.
20/21 feb.

dr. Westerbeek
dr. Speelman

www.kolderveen.nl

Tel. 0521-361326
Tel. 0522-491224

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, SOCIAAL WERK    www.welzijnmw.nl
Inloop op dinsdagmiddag tussen 16.00-17.00 uur in De Schalle, kantoor beheer.
Paul van Os: telefoon 06-20729418, e-mail p.v.os@welzijnmw.nl, b.g.g. 085-2731444.
WELZIJN MENSENWERK, MAATSCHAPPELIJK WERK
Telefonisch spreekuur (085-2731444): elke maandag en woensdagmorgen tussen 9.00-10.00 uur.  
OPENINGSTIJDEN BIBLIOTHEEK NIJEVEEN
• dinsdag: 15.00 – 19.00 uur • 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.

Dorpsstraat 149

Uw adres voor:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

7948 BP NIJEVEEN
Tel: 0522 492967

Hout zagen, snoeien en snipperen
Stobben frezen
Grondverzetwerkzaamheden
Aanleg en onderhoud van riolering
Oogstwerkzaamheden
Voederwinning
Slootonderhoud
Mestverwerking
Graslandvernieuwing
Uitgraven bouwkavels

of 06 53 961 998

Voor:
• Nieuwbouw
• Reparatie
• Onderhoud
• Alg- & mosbestrijding

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

• Aanbrengen schroefdakplaten

Kolderveen 50, 7948 NK NIJEVEEN
M 06 54 93 76 21 T 0522 49 13 78 F 0522 49 28 47
E info@loonbedrijf-altena.nl

www.rietdekkersbedrijfrenebouwknegt.nl
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