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36e jaargang nr. 7, 5 april 2016

De volgende Molen verschijnt op 19 april 2016.

Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk 

dinsdag 12 april 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
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Als u kiest voor vakmanschap!

Lute Bijker Bouw

lutebijkerbouw@live.nl

CONCERT GEMENGDE ZANGVERENIGING CRESCENDO 17 APRIL 2016

Zin in een gezellige zondagmiddag?
Op 17 april geeft Gemengde Zangvereniging Crescendo een middagconcert in De Schalle.
Crescendo zingt onder de inspirerende leiding van dirigente Marthy Buijs met aan de piano Marjo Withaar.  
Het programma is gevarieerd van licht klassiek, musical, evergreens tot populaire songs.
Crescendo wordt afgewisseld door het ensemble Plusfour dat een gastoptreden verzorgt met muziek uit 
de 50-er jaren en kort daarna: ballroommuziek, Hollandse melodieën, echt muziek “van toen”.  De muziek 
wordt onversterkt ten gehore gebracht, zodat het publiek onder het genot van een drankje rustig met 
elkaar kan praten!
Het programma heeft alles voor een prima besteding van de zondagmiddag in een ongedwongen sfeer. 
U bent van harte welkom!
De entree is gratis. Zaal open 14.00 uur. Aanvang 14.30 uur.

BOEKENMARKT EN BANANEN BIJ BARBARA

Zaterdag 16 april van 10 tot 15 uur is er weer boekenmarkt rondom de hervormde kerk in Nijeveen.
We willen alle Nijeveners bedanken voor het eten van zoveel bananen….Hè?...Ja, mensen, dank zij uw ge-
zonde eetlust konden we weer beschikken over honderden bananendozen, gratis weggehaald bij de Coop. 
Die dozen hadden we hard nodig, want de nieuwe voorraad boeken bestaat uit 20.000 stuks! Dat betekent 
500 gevulde dozen!  Een groep verschrikkelijk sterke vrijwilligers zet alles voor u buiten, rondom de kerk 
en ook daarbinnen. Een gigantische klus. 
En dat alles om u van dienst te zijn op 16 april. Kom op tijd, want het mooiste spul is het eerste weg. En weet 
u wat nu zo aardig is van deze (elfde!) boekenmarkt? Wij kijken niet naar de waarde van de boeken. Alles 
gaat weg voor ongeveer een euro per stuk. Zeldzaam of kostbaar, het maakt ons niets uit. Dat is uw geluk.
Sla uw slag en koop een voorraad in voor de komende zomer. De toegang is gratis. Wij zijn u dankbaar 
voor de opbrengst die bestemd is voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen. 
Tot ziens op 16 april. 
Wat we allemaal doen? Zie: www.stichtingbarbara.nl 
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VROUWEN VAN NU, LEDENAVOND DONDERDAG 17 MAART 2016

Dhr. Roelof de Jonge vertelt over zijn werk als kooiker. Hij heeft zelf een eendenkooi in Belt-Schutsloot. 
Via meerdere vangpijpen worden de eenden gelokt met voer om ze te binden. ‘s Nachts verlaten ze de 
kooi en ‘s morgens komen ze terug en nemen dan wilde eenden mee. Wilde eenden herken je aan hun 
nieuwsgierige gedrag. Wilde eenden worden ook opgehokt om ze aan de kooi te binden. In het voorjaar 
verlaten ze de kooi om te broeden en in het najaar komen ze weer terug.
Na de tweede pauze vertelt Roelof de Jonge over het rietsnijden. Het riet kan geoogst worden als het droog 
en bladvrij is. De rietsnijmachine maakt ook bosjes van het riet.
Hij heeft ook een machine om het riet te kammen. De uiterste maaidatum is half april in verband met het 
broedseizoen. Verder heeft Roelof de Jonge oog voor de mooie natuur en ziet hij mooie vogels, zoals de 
Zwarte Stern, ijsvogel, roerdomp, purperreiger en visarend.
De volgende keer is donderdag 21 april.
Buurtzorg Meppel geeft dan een interactieve avond over de zorg. 
De geplande fietsavonden zijn 24 mei, 2 juni, 8 juni en 14 juni.

KIM PETERSEN EN LEANDER ZWOLLE WERELDKAMPIOEN

Kim Petersen en Leander Zwolle van DOS’46 zijn met het Nederlands team U19 wereldkampioen geworden 
tijdens de Korfball World Cup (KWC) in Leeuwarden. De spelers van DOS’46, die in de finale tegen België 
een basisplaats hadden gekregen van bondscoach Leon Simons, wisten met hun teamgenoten de Rode 
Duivels te verslaan met 22-18.
In deze spannende finale, met in totaal maar liefst 16 doelpunten vanaf de strafworpstip, scoorden Kim 
en Leander elk één doelpunt. Met nog slechts vijf minuten te spelen stond het 16-15 in het voordeel van 
Nederland en kon de wedstrijd nog alle kanten op. Uiteindelijk beschikte Oranje over de langste adem en 
trok het de wedstrijd met 22-18 naar zich toe.



3

DE MOLEN

ALV DORPSVERENIGING

Op 20 april houdt de Dorpsvereniging haar jaarlijkse algemene ledenvergadering in de Schalle, aanvang 
20.00 uur.
Na een kort formeel deel met aanstelling nieuwe bestuursleden is er ruim gelegenheid voor discussie over 
de zaken waar DVN zich mee bezighoudt.
Dan gaat het onder andere ouderenhuisvesting, energie, jeugd en recreatie.
U vindt daarover ook meer informatie op onze website: dorpsverenigingnijeveen.nl - Dorpsvisie

Casper Veen - 490091

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

sportieve mode voor mannen en vrouwen!

Piet Soerplein 5 | Havelte | zmode.nl

onze merken

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

Alberto | Haupt | Soccx

•	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

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
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Noteboomstraat 68
7941 XA  Meppel 

Restant partij blanco enveloppen
o.a. A5-enveloppen met of zonder venster, 500 ex. per doos
en A4-enveloppen, 250 ex. per doos

Prijs per doos e 10,-

T 0522 255449  
drukkerij@kleen.nl

excl. 21% BTW

Wie helpt ons?
Slagwerkgroep ‘Dynamic’ van Euphonia Nijeveen 
is dringend op zoek naar vervoer van onze ‘grote’ 
concertinstrumenten naar concerten. ± 5x per jaar 
in een weekend.

We denken aan een klein vrachtwagentje of een 
grote dichte aanhanger.

Graag contact opnemen met G. Hendriks 06-40345546 
of M. Westendorp 06-50971686.
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RIJKEBOER
Marktslager

op woensdagmorgen en -middag 
en vrijdagmiddag

8.00-12.30 uur en 14.30 tot 17.30 uur.

KAASHANDEL 

OOSTING
Zacht belegen
milde, pure smaak!
kilo 695

Milde geitenkaas 
100% hollandse geitenmelk 

500 gram  745

Donderdagochtend
8.30 uur - 12.30 uur 
Markt Meppel

Woensdagochtend
8.30 uur - 12.30 uur 
Centrum Nijeveen

06 - 815 22 699  
info@groentewinkelrobaard.nl

Lekkere handappel

Golden Delicious 

kilo 079

Witlof 500 gram 059

Harde uien 

kilo 049

Bij aankoop van een zak 

kibbeling 

van 500 gram

GRATIS SAUS

Bestellen: 06 51 28 74 89
Iedere donderdag van 10.30-18.00 uur
Locatie Dorpsstraat bij de Coop

Cheese burgers 
met echte cheeder kaas 4 x 150 gr 498

Verse worst 
elke 2e halve prijs 

Voorjaarscocktail 
met vlees en groente  500 gr 398

Half om gehakt 
500 gr 3.49  2 x 500 gr 650

Gebraden spare ribs 
sweet, spici, honing ketjap  450 gr 498

Uit de grill 
Gebraden kuikenbouten 
p/st 1.50  4 st 500
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Nijverheidsweg 15   7948 NE Nijeveen   Tel. 0522-490094   Postbus 126   7940 AC Meppel   www.faberadviseurs.nl

Overal lees je tegenwoordig over taalgebruik. 
Bedrijven worden geacht jip-en-janneketaal te 
gebruiken in hun communicatie naar de klant. 

Op zich niks mis mee, maar ingewikkelde zaken 
blijven soms in eenvoudiger taal nog steeds 
ingewikkeld. 
Een lasser vindt een recept voor chocoladetaart 
wellicht moeilijk, een professor kan heus niet 

automatisch een IKEA-handleiding aan, en 
verzekeringsvoorwaarden… 
Die zijn soms gewoon lastig te lezen.

Daarom zijn wij er. Wilt u iets weten over uw polis 
of polisvoorwaarden, dan belt of mailt u gewoon. 
Wij leggen het u uit. 

Faber Adviseurs, 0522-490094

DE MOLEN

Jip en Janneke?

JAARCONCERT 2016 MUSETTA

Vrijdagavond 4 maart was ons jaarlijks concert. Met een volle zaal hebben wij een succesvolle avond be-
leefd met als thema: Musetta goes America! Dit thema leent zich uitstekend voor een mooi aangeklede 
zaal; Amerikaanse vlaggen aan de muziekstandaards, aan de wand en op tafel.
Blok één ging van start met The Starred Spangled Banner, het volkslied van de Verenigde Staten. The Mor-
ricone Medley van Ennio Morricone werd ondersteund door Jorind Josemans - dirigent van het NJAO, Ne-
derlands Jeugd Accordeon Orkest. Frankieboy Forever van Frank Sinatra werd ook goed ontvangen door het 
publiek. Vervolgens werd er een solostuk opgevoerd door Arjan Pit, Heleen Brand en Richard Stevens: Take 
Five van Dave Brubeck. Het eerste blok werd afgesloten met One moment in time.
Ook dit jaar waren er 3 jubilarissen: Ineke Visscher 30 jaar, Greta Mol 35 jaar en Alie Pit 40 jaar.
Het tweede blok begon met een nummer van Jacob de Haan: Free world fantasy. Vervolgens werd het 
liefdesthema uit The Godfather gespeeld en volgde wederom een nummer van Jacob de Haan: Pasadena.
Gastspeler Jorind Josemans speelde twee solostukken en tweede blok werd afgesloten met de hits van Herb 
Alpert en the Pink Panther van Henri Mancini.
In de tweede pauze werden de prijzen verloot met als hoofdprijs een dinerbon ter waarde van € 100,- te 
besteden bij Restaurant de Tipbrug in Meppel.
In het laatste blok werd er lekker meegedaan in de zaal met diverse bekende melodieën en de avond werd 
afgesloten met Happy days are here again.
Het was een zeer geslaagde avond. Bedankt allen voor uw komst en hopelijk tot volgend jaar!

PAASEITJESACTIE ACCORDEONVERENIGING MUSETTA 

We hebben in de week van 14 maart al onze paaseitjes mogen verkopen in Nijeveen. Iedereen hartelijk 
bedankt voor het kopen van de paaseitjes. 

Accordeonvereniging Musetta Nijeveen
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Agenda
  5 april Inloopochtend Buurtkamer - ‘t Kerspel - 10.00-12.00 uur
  5 april  Vrouwen van Nu, dinsdagavond kaarten voor de leden. De Schalle - 19.30 uur
  6 april   Klaverjassen en jokeren - Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
  8 april Open Dag / Tennisclinic - Tennispark - 16.00-17.30 uur
  9 april Volleybollenactie - 10.00-13.00 uur
  9 april (2e play-off duel NK-junioren): DOS’46 A1 - Fortuna/Delta Logistiek A1, 14.30 uur - Sporthal de Eendracht 
  9 april Damesfilm ‘Gooise Vrouwen II’ - De Schalle
10 april Workshop Boventoonzingen - De Olde Karke Echten
13 april Ledenvergadering Historische Vereniging Nijeveen - De Schalle - 20.00 uur
16 april  Boekenmarkt St. Barbara ca. 20.000 boeken, ook platen, cd’s en dvd’s - Herv. Kerk Nijeveen - 10.00-15.00 uur
16 april  Boekpresentatie ‘Bewoners en huizen van Veendijk, Nijentap en Paardeweide - De Veurdeale Veendijk - 

14.00 uur
17 april E-meeting - Geref. kerk - 10.00 uur
17 april  Middagconcert Gem. Zangvereniging Crescendo met gastoptreden van Plusfour - Inloop De Schalle 14.00 

uur; aanvang 14.30 uur
19 april De Molen nr. 8
19 april Gratis workshop Kind-EHBO-avond voor ouders - Kinderopvang locatie Dorpsstraat - 20.00 uur
20 april Passage ledenavond, Hennie Kuijer, humor in de gewone dagelijkse dingen - De Schalle - 20.00 uur
20 april Ledenvergadering Dorpsvereniging - De Schalle - 20.00 uur
21 april  Vrouwen van Nu, interactieve avond Buurtzorg Meppel - De Schalle - 20.00 uur
22 april  Schultze gets the blues Film Dorpshuis De Schalle, aanvang 20.00 uur
23 april SVN’69 1-Hollandscheveld 1 - 14.30 uur
23 april  DOS’46 1 - Oost-Arnhem 1, 15.30 uur - Sportpark Tussenboerslanden
30 april SVN’69 1-SVM 1 - 14.30 uur
  3 mei De Molen nr. 9
  7 mei  DOS’46 1 - KV Wageningen 1, 15.30 uur - Sportpark Tussenboerslanden
12 mei DOS’46 1 - De Hoeve 1, 20.00 uur - Sportpark Tussenboerslanden

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

DE MOLEN

Uw specialist in houtbewerkingen

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

www.joshulstimmerwerken.nl

Jos Huls Timmerwerken is gespecialiseerd in het 
produceren van houten kozijnen, ramen en deuren 
voor zowel nieuwbouw, verbouw en renovatie. 
Ook maken wij (geprofileerd) lijstwerk, ambachtelijk 
restauratiewerk en houtsnijwerken.

Wij beschikken over een eigen werkplaats waar kozijnen, 
ramen en deuren op maat gemaakt worden. 
Dit kan naar wens behandeld worden in onze spuiterij.

Wat kunnen wij voor u verzorgen:
l Kozijnen, ramen en deuren  l  Alle voorkomende houtwerking in de 
bouw  l  Lijstwerk, profileerwerk en balustrades  l  Interieur kasten en 
aftimmerwerk  l  Behandeling van hout in onze spuiterij 
 l  Inbraak-preventie aan uw woning volgens PKVW.
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Wilhelminastraat 8 | 7948 AR | Nijeveen | tel: 0522 850 254

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

GAS - WATER - ELEKTRA - ZINKWERKEN VERWARMING

ZONNEPANELEN - BEVEILIGING SYSTEMEN 

ZONNESTROOMBOILERS

GECERTIFICEERD
INSTALLATEUR

info@kroesnijeveen.nl           www.kroesnijeveen.nl           0522 49 26 80
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Gezamenlijk meer dan 
75 jaar ervaring in uitvaarten. 

0522-281878 
DAG EN NACHT BEREIKBAAR 

WASSINK 
Uitvaartverzorging -- -, 

De uitvaartverzorger voor Meppel en omstreken 

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

Dorpsstraat 4
Nijeveen

Jan Bouwknegt

www.jaboschilderwerken.nl

VIERDE PLAATS OP NK VOOR DOS’46 C1

DOS’46 C1 is afgelopen zaterdag op een verdienstelijke 
vierde plaats geëindigd tijdens het Nederlands Kam-
pioenschap van de eerste klasse. De jonge korfballers 
uit Nijeveen waren als kampioen van de afgelopen 
zaalcompetitie geplaatst voor dit eindtoernooi, wat 
gehouden werd in het Zeeuwse Goes.
Het team van trainers/coaches Max Malestein (op 
deze dag vervangen door Kelvin Borrink i.v.m. ver-
plichtingen voor DOS’46 1) en Emiel Katoele trad in 
de openingswedstrijd aan tegen hun leeftijdsgenoten 
van Fortuna/Delta Logistiek uit Delft. Na een vlotte 
start, waarin de Nijeveners brutaal de leiding namen, 
kwam Fortuna/Delta Logistiek halverwege de wed-
strijd langszij en ging er uiteindelijk met de winst 
vandoor: 4-6.
Het tweede en derde duel had DOS’46 C1 een beter 
slotakkoord en zodoende werden deze beide duels 
wel in winst omgezet: 9-10 en 6-7 tegen respectievelijk 
VEO C1 uit Voorburg en Atalante C1 uit Apeldoorn. Hierdoor eindigden de rood-zwarten als tweede in de 
poule wat recht gaf op het spelen van de wedstrijd om de derde en vierde plaats.
Deze wedstrijd, tegen Maassluis C1, ging tot aan de rust gelijk op: 6-6. Na de pauze was de koek op voor 
de Nijeveners. Maassluis C1 liep uit naar 8-11 en dat gat kwam DOS’46 C1 niet meer te boven. Maassluis C1 
bepaalde uiteindelijk de eindstand op 10-12 en won hiermee de bronzen medaille. De finale tussen For-
tuna/Delta Logistiek C1 en Tilburg C1 werd een prooi voor de ploeg uit Delft. Voor DOS’46 C1 duurde het 
toernooi net iets te lang en restte niets anders dan de vierde plaats. Een positie waar spelers en begeleiding 
desondanks trots op mogen zijn!
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Boven v.l.n.r.: Emiel Katoele, Luc Hulzebosch, Jorne van der Zee, 
Friso Kienstra, Sjoerd Kienstra en Max Malestein. Onder v.l.n.r.: 
Rosanne Tissingh, Thirza Kooi, Jildau de Haan, Hieke Kruit en 
Manouk ten Kate. Op de foto ontbreekt Gijs Koopmans.
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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

DE MOLEN

KINDEROPVANG DOOMIJN LOCATIE DORPSSTRAAT ORGANISEERT GRATIS WORKSHOP KIND-EHBO-
AVOND VOOR OUDERS

Kinderopvang Doomijn in Nijeveen organiseert, dinsdagavond 19 april om 20.00 uur, voor ouders een Kind-
EHBO avond in kinderopvang locatie Dorpsstraat in Nijeveen waar de peuteropvang, kinderopvang en 
buitenschoolse opvang zijn gehuisvest. Vanuit Doomijn is dit initiatief genomen omdat wij het belangrijk 
vinden om de ouder/verzorgers  te ondersteunen bij de opvoeding van hun kinderen. Veiligheid is daar 
een belangrijk onderdeel van en wij dragen graag ons steentje bij,  aldus Titie de Vries manager Doomijn. 
Tijdens deze bijeenkomst in het kinderdagverblijf van Doomijn zal Quinta Korf, docent EHBO en gespecia-
liseerd in Kinder EersteHulp, de eerste basisbeginselen toelichten van EHBO bij kinderen. Aan de hand van 
verschillende praktijkvoorbeelden gaan ouders kennis maken met de wereld van de Kinder-EHBO.
Veel ouders weten niet wat te doen bij veel voorkomende kleine ongelukjes in en rond huis, terwijl snel 
en kordaat handelen essentieel is om erger te voorkomen. De uit te voeren handelingen kunnen hierbij 
ook echt anders zijn dan bij volwassenen. Naast inzicht in het eigen handelen wordt ook kort ingegaan 
op de - veelal simpele - gevaren die in het bijzonder zuigelingen en ook kinderen bedreigen in onze eigen 
huisomgeving. Tips ter voorkoming zijn illustratief en leiden veelal  tot vele nieuwe inzichten.
Doomijn nodigt bij deze ouders uit met kinderen in de leeftijdsgroep van 0 tot 13 jaar, om zich op te geven 
voor deze gratis workshop. Opgeven kan via e-mail kdv.dorpsstraat@doomijn.nl of tel.0522-490562 .Graag 
hierbij vermelden de naam en het aantal personen. Doomijn hoopt veel ouders op deze avond te mogen 
ontvangen. Opgeven kan tot uiterlijk dinsdag 12 april.  Er is plek voor een maximaal aantal deelnemers 
voor deze avond. Voor ouders is het raadzaam zich snel op te geven want vol is vol.

SAVE THE DATE

8 april van 16.00 uur tot 17.30 uur 
Alle basisschooljeugd is van harte welkom 
op ons mooie tennispark voor een tennis-
clinic van een toptrainer. Neem je vriendjes 
en vriendinnetjes mee, doe je sportkleren 
aan en maak kennis met tennis!! Rackets en 
ballen zijn aanwezig Terwijl de jeugd kennis 
maakt met deze fantastische sport, is er voor 
de ouders/verzorgers een kop koffie of thee. 
Tijdens deze open dag kan je je opgeven 
voor de kennismakingslessen, dan mag je 5 x 
een half uur komen trainen voor maar 15,=!!
Graag geven wij je informatie over onze 
vereniging. 
Als je mee hebt gedaan met schooltennis dan heb je een brief met alle informatie op school gekregen. 
En anders kan je altijd contact opnemen met Karlijn van Scheijen, 0522-490310 of Annemiek Kroes, 0522-
492682. Wij zijn die middag ook aanwezig. Tot ziens op 8 april!!!   
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Energiezuinig! Op alle woningen worden PV cellen aangebracht. www.meppelwoont.nl

4 Twee-onder-één-kapwoningen
en 8 Rijwoningen vanaf € 149.500,- v.o.n.

Nijeveen De Pleinen

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

informatie en verkoop

ontwikkeling

Nijeveen
Danninge Erve Zuid II

De Pleinen

E-MEETING ZONDAG 17 APRIL

Zondag 17 april is er weer een E-meeting! Een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de kerk.  De 
eerste E-meeting was een succes. Ben jij ook nieuwsgierig geworden? Van harte welkom om 10.00 uur in 
de gereformeerde kerk. Natuurlijk staat de koffie en thee weer klaar! 
Het thema is ZAND. Zijn wij als los zand of zijn we vaste grond? Een gemeente waar op gebouwd kan wor-
den? Misschien glipt het zand ons wel eens door de vingers of steken we de kop in het zand. Genoeg om 
over na te denken! Tijdens deze E-meeting zullen we veel met elkaar zingen. Harold Kooij uit Zuidveen zal 
de samenzang begeleiden. Met een professionele pianist en organist zal dat vast en zeker prachtig klinken. 
Ook in de maand mei is er weer een E-meeting. De ontmoeting op 22 mei zal in het teken staan van de reis 
die een groep jongeren begin mei zal gaan maken naar Wit-Rusland om daar arme gezinnen te helpen.  

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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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

Woldstraat 40
7941 LK Meppel 

Salon99 Skin Care
T 0522 853809 

info@salon99.nl 
www.salon99.nl 

Facials 
Manicure 
Pedicure 
Massage 

Visagie 
Waxen 
Harsen

WORKSHOP BOVENTOONZINGEN 

Op zondag 10 april geeft Harry Smit een workshop boventoonzingen in ‘De Olde Karke’ te Echten.
Boventoonzingen is een zangtechniek waarbij je geen tekst zingt, maar vooral klanken maakt. Door een 
paar eenvoudige technieken kun je deze klanken zodanig zingen dat ze als een fluittoon boven de grond-
toon gaan klinken. Je zingt dus eigenlijk met twee stemmen tegelijk.
Het is geschikt voor iedereen, of je nu veel, weinig of geen zangervaring hebt en ongeacht de overtuiging 
die je over jouw eigen stem hebt, is het een mogelijkheid om nieuwe dimensies in je stem te ontdekken. 
Het is een prachtige techniek om mee te improviseren, ontdekken wat de stem allemaal voor mogelijkheden 
heeft en daarvan te genieten. In het samen zingen kunnen prachtige harmonieën ontstaan.
Het boventoonzingen vindt zijn oorsprong in Centraal-Azië (Mongolië, Tuva), waar het naast een soort 
volksvermaak ook door sjamanen gebruikt wordt voor genezing. 
Naast het boventoonzingen gaat het er in de workshop ook om, bewust te worden van klank én van stilte! 
Bewust te worden van de klank van de eigen stem. Wat is klank? Wat is luisteren? Hoor ik, wat ik hoor? Kan 
ik achter de klank de stilte horen? Kan ik de klank ervaren i.p.v. alleen maar horen? De ervaring is steeds 
uitgangspunt voor weer nieuwe klankervaringen. 
Meer informatie is te vinden op: http://www.boventoonzingen.nl of via 06 55866304.

VOLLEYBOLLENACTIE NIJEVEENSE VOLLEYBAL CLUB

Hallo dorpsgenoten,
Op zaterdag 9 april houden wij onze jaarlijkse volleybollenactie. Wij komen op zaterdag 9 april tussen 10 
uur en 13 uur bij u aan de deur met verse witte en bruine bolletjes. Door deze volleybollen van ons te ko-
pen helpt u ons om de vereniging in leven te houden en een leuke sport in ons gezellige dorp te kunnen 
aanbieden. Hiernaast willen wij u bij deze ook van harte uitnodigen om een langs te komen in de sporthal 
of mee te doen met een training om de gezelligheid van de sport te ervaren. Kijk voor informatie op www.
www.nvc-nijeveen.nl of volg ons op facebook.
Alvast hartelijk bedankt voor uw steun!

Met vriendelijke groet, Het bestuur van NVC
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Marktstraat 4a
7941 KR  Meppel

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

Jeannet Botter Ook voor volledige voetverzorging bij u thuis!

Tel. 06 543 720 73

Medisch pedicure

BOEK: ‘BEWONERS EN HUIZEN VAN VEENDIJK, NIJENTAP EN PAARDEWEIDE’

Het laatste boek in de serie “Bewoners en Huizen van Havelte” is 
gereed. De boeken over de dorpen Havelte, Uffelte, Wapserveen, 
Darp, Busselte en Havelterberg zijn in de loop der jaren uitgekomen. 
Dit laatste boek vermeldt de bewoning van de dorpen Veendijk, 
Nijentap en Paardeweide van ± 1800 tot heden. 
Bovendien worden de eigenaren tot ± 1970 vermeld. Uitgangspunt 
is 1953. Toen ging de toenmalige gemeente Havelte over van 
de zgn. V-nummering naar de huidige straatnamen. Alle Huizen die 
voor 1953 zijn gebouwd (Bestaand of afgebroken) zijn in het boek 
opgenomen.
Het boek bevat 252 pagina’s (inclusief alfabetisch register). Het 
betreft 130 huizen, waarvan 57 afgebroken zijn. In het boek zijn 
ongeveer 380 foto’s (van de vroegere bewoners en de huizen) ge-
plaatst. Bovendien geven 58 kaarten (kaartjes) de plaats aan waar de afgebroken panden hebben gestaan.
Presentatie van het boek op: Zaterdag 16 April 2016 in de Veurdeale te Veendijk. Aanvang: 14.00 uur.
Programma boekpresentatie:
- Wim van Engen (voormalig inwoner) vertelt over de geschiedenis van de Veendijk.
- Presentatie van het boek door Klaas Molenkamp, voorzitter van de Historische Ver. Havelte.
- Vertonen van oude dorpsfims. Tevens een fototentoonstelling.
- Mogelijkheid tot het scannen van foto’s voor het archief van de Historische Ver. Havelte.
Zie ook programmering www.historischevereniginghavelte.nl
De prijs van het boek bedraagt: € 30,- voor leden van de Historische Vereniging Havelte e.o. - € 32,50  voor 
niet-leden. Voor bestellingen en informatie: H. Tigelaar, tel: 0521 - 34 13 93. 

De werkgroep KGB van de Historische Vereniging Havelte e.o. 

Boek:”Bewoners en Huizen van Veendijk, Nijentap en 
Paardeweide”.  
 
Het laatste boek in de serie “Bewoners  
en Huizen van Havelte” is gereed. De boe- 
ken over de dorpen Havelte, Uffelte,  
Wapserveen, Darp, Busselte en Havelter- 
berg zijn in de loop der jaren uitgekomen. 
Dit laatste boek vermeldt de bewoning  
van de dorpen Veendijk, Nijentap en  
Paardeweide  van ± 1800 tot heden.  
Bovendien worden de eigenaren tot 
± 1970 vermeld. 
Uitgangspunt is 1953. Toen ging de  
toenmalige gemeente Havelte over van  
de zgn. V-nummering naar de huidige  
straatnamen. Alle Huizen die v oor 1953  
zijn gebouwd (Bestaand of afgebroken) zijn in het boek opgenomen. 
Het boek bevat 252  pagina’s (inclusief alfabetisch register). Het betreft 130  huizen, 
waarvan 57 afgebroken zijn. In het boek zijn ongeveer 380  foto’s (van de vroegere 
bewoners en de huizen) geplaatst. Bovendien geven 58  kaarten (kaartjes) de plaats aan waar 
de afgebroken panden hebben gestaan. 
 
     Presentatie van het boek op:  
 
Zaterdag 16 April 2016  in de Veurdeale te Veendijk Aanvang:14.00 
uur. 
 
 
 
 
Zie ook programmering www.historischevereniginghavelte.nl 
 
De prijs van het boek bedraagt: €  30,-    voor leden v. d. Historische Vereniging Havelte 
e.o. 
        €  32,50  voor niet-leden. 
 
U kunt het boek “Bewoners en Huizen van Veendijk, Nijentap en 
Paardeweide  bestellen bij:   H.Tigelaar    tel: 
0521-341393 . 
 
Betalingen bij voorkeur op rekening: NL 88 RABO 0363 3639 63  t.n.v. Historische  
Vereniging Havelte e.o. te Havelte of contante betaling bij afgifte . Voor verdere 
inlichtingen over het boek kunt u zich wenden tot H. Tigelaar (tel: 341393). 
   

 
Een foto van Veendijk 34/36 . De boerderij 
werd in 1965 afgebroken in verband met de 
aanleg van de vierbaansweg. 

Programma  boekpresentatie:  
�  Wim  van  Engen  (voormalig  inwoner)  vertelt  over  de  geschiedenis  van  de  Veendijk.  

�  Presentatie  van  het  boek  door  Klaas  Molenkamp,  voorzitter  van  de  Historische  Ver.  Havelte.  
�  Vertonen  van  oude  dorpsfims.   Tevens  een  fototentoonstelling.  
�  Mogelijkheid  tot  het  scannen  van  foto’s  voor  het  archief  van  de  Historische  Ver.  Havelte.  

KORTE ZWEM(OPFRIS)CURSUS = VEILIGER GEVOEL VOOR KIND EN OUDER

Je kunt het al horen aan de vogels, de zomer komt er aan. En nog maar een paar maanden en dan is het 
zomervakantie. De plannen worden alweer gemaakt  voor zee of zwembad! En zwemt uw kind niet zo 
vaak? Dan is deze korte zwem(opfris)cursus misschien helemaal iets voor u en uw kind! Uw kind kan zich 
beter redden in het water en voor uzelf een veiliger gevoel en kunt u lekker genieten van de zon!
Deze zwem(opfris)cursus start op maandag 23 mei en de laatste les is op 4 juli a.s. De tijden zijn van 18.00 
tot 18.45 uur. Tijdens de cursus zwemmen we samen de zwem-4-daagse  en als afsluiting gaan we samen 
met de zwemmers van Z.P.C. de Veenkers, op 11 juli pannenkoeken eten.
De kosten voor deze cursus zijn slechts 35 euro! Dit is inclusief deelname aan de zwemvierdaagse 13-14-
16-17 juni en pannenkoeken eten.
Om met de cursus mee te mogen doen, moet je wel in het bezit zijn van minimaal een A diploma.      
U kunt uw kind voor 17 mei opgeven bij: bestuur@deveenkers.nl                                                               
Met vragen kunt u contact opnemen met Anja of Jeb Bijker (tel: 0522-492121).
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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  

LEDEN VAN DE VROUWEN VAN NU, 

Dit is een uitnodiging voor de Agrarische Excursiedagen op dinsdag 4, woensdag 5, donderdag 6, dinsdag 
11, woensdag 12 en donderdag 13 oktober 2016.
De werkgroep Veenkoloniën Gieterveen/Gieten nodigt u uit om deze dagen bij te wonen. Thema van deze 
dag is “GLUREN BIJ DE BUREN“. Ontvangst in Hotel Parkzicht, Museumplein 3 Veendam. Om 9.00 uur met 
koffie/thee. Om 9.30 uur is de start van deze dag en deze wordt om ca. 16.00 uur afgesloten. 
Programma van deze dag is: Een bezoek aan spruitjeskweker Kroon in Borgercompagnie en een rit met 
de STAR van Stadskanaal naar Veendam of andersom. Er wordt nog gezocht naar een derde onderwerp. 
Laat u verrassen. 
Kosten voor deze dag  36.00 euro. Opgave voor deze dag  voor 12 juni 2016 bij Geesje Flinkert, tel. 251569 
of per mail kgflinkert@hetnet.nl. 
P.S. geeft u twee data door: 1e keus en 2e keus en heeft u een speciaal dieet geef dit bij de aanmelding door.  

- Volledige verzorging van uw administratie
- Indienen belastingaangiften
- Fiscaal advies en begeleiding
- Samenstellen van jaarrekeningen

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
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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

DE MOLEN

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

T: de Wijk 0522 - 440 473      

 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

profiteer van onze VOORDELIGE tarieven 

en UITSTEKENDE dienstverlening:
altijd scherp!

EN, WONING GEKOCHT?

NOTARIS NODIG...? WEES WELKOM!

SCHAAKTEAM VAN GAARLANDTSCHOOL LEVERT GOEDE PRESTATIE

Het schaakteam van OBS Commissaris Gaarlandt 
heeft zaterdag deelgenomen aan de finale OSBO 
in Zutphen. Er deden 18 scholen mee en er wa-
ren 7 speelrondes. Het schaakteam, bestaande 
uit Jottum Schuurhuis, Jort Jorna, Hidde Hingst, 
Sander ter Horst en Stijn van Essen deed het heel 
goed. Zij verloren slechts een keer. Het team 
van de Gaarlandtschool eindigde dan ook met 8 
punten op de zesde plaats. Een knappe prestatie. 
De Montessorischool uit Westenvoorde mag zich 
kampioen van Oost-Nederland noemen.

Boekenmarkt BARBARA

Zaterdag 16 april 
op het terrein van 

de hervormde kerk Nijeveen.

Van 10 tot 15 uur 

Gratis toegang

Keuze uit 20.000 boeken. 
Ook  LP’s, Cd’s  en Dvd’s.

Grijp uw kans.

Voor de prijs (een euro per boek 
of misschien een enkele keer twee euro) 

hoeft u het niet te laten.

Een hele zomer vol leesplezier 
ligt in het verschiet!
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Noteboomstraat 68  |  7941 XA  Meppel  |   T 0522 255449  

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

Het digitale visitekaartje 
van uw bedrijf
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Steeds vaker is uw website het eerste contact met uw toekomstige klant.

Een goede verzorging van uw website is dan ook van essentieel belang 

voor een goede eerste indruk.

Wij maken websites op maat, passend bij uw huisstijl.

U kunt bij ons terecht voor al uw gedrukte, maar ook voor al 

uw digitale communicatie.

Heeft u vragen of wenst u een prijsopgave, neem dan contact met ons op.
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WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN
9/10 april dr. Westerbeek Tel. 0521-361326
16/17 april dr. Tan-Koning Tel. 0521-361326

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, 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.

www.kolderveen.nl

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!


