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37e jaargang nr. 3, 7 februari 2017

De volgende Molen verschijnt op 21 februari 2017.

Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk 

dinsdag 14 februari 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

GROOT NIEUWS! 

Cafetaria/Lunchroom De Koedijk maakt kans om DE BESTE van NEDERLAND 
te worden. Door RTL4 zijn wij genomineerd namens de provincie Drenthe. 
En daar zijn we natuurlijk heel trots op. Jij kan ervoor zorgen dat wij ook De 
Beste van Nederland zijn. Stem daarom op ons!

Zaterdag 11 februari zijn we om 16.30 uur te zien in het programma ‘De Beste 
van Nederland’ van RTL4. Er is een prachtige, grappige en leuke reportage 

gemaakt waarin we ons van onze beste kant laten zien en waarmee we de kijkers wil-
len overtuigen om op ons te stemmen. Er zijn zelfs een aantal Nijeveners in beeld. De 
cafetaria met de meeste stemmen wordt ‘De Beste’. Kijk en stem je mee?

Stemmen kan van vrijdag 10 februari 12.00 uur tot vrijdag 17 februari 10.00 uur op 
www.debestevannederland.tv. Niet vergeten!

Bedankt en tot ziens in Cafetaria/Lunchroom De Koedijk,
Monique Schiphorst en medewerkers 

FILM DE HELLEVEEG IN DORPSHUIS DE SCHALLE OP 17 FEBRUARI

Op vrijdag 17 februari staat de film De Helleveeg op het programma. De Helleveeg is een aangrijpend 
bitterzoet familiedrama gebaseerd op de gelijknamige succesvolle roman van A.F.Th. van der Heijden. We 
maken kennis met Tiny, een knappe jonge vrouw die vele mannen het hoofd op hol brengt. Haar twaalf 
jaar jongere neefje Albert is gefascineerd door zijn bijzondere tante en dol op haar verhalen. Haar ouders 
en haar zus Hanny maken zich echter zorgen over Tiny. Zal ze ooit de juiste man vinden en zich als een cor-
recte vrouw weten te gedragen? De reden van de moeizame band tussen Tiny en haar familie blijkt echter 
veel complexer te zijn dan we in eerste instantie kunnen vermoeden. Aanvang: 20.00 uur. Entree € 3,50 

05 22 49 20 19
06 50 20 40 08

Als u kiest voor vakmanschap!

Lute Bijker Bouw

lutebijkerbouw@live.nl
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GEDIPLOMEERDE WONDVERPLEEGKUNDIGE BIJ ZZWD

Sinds 11 januari van dit jaar mag Ineke de Bruin zich 
officieel wondverpleegkundige bij ZZWD noemen. Zij 
volgde het afgelopen jaar de Vervolgopleiding Wond-
verpleegkundige aan de Radboud Health Academy in 
Nijmegen en heeft deze met goed gevolg afgesloten. 
Haar diplomering sluit goed aan bij het in 2016 uitge-
voerde verbeterproject op het gebied van wondzorg 
bij ZZWD. 

Ineke is al een aantal jaren werkzaam bij ZZWD. Zij 
heeft de afgelopen 2 jaar wondverzorging bij alle 
medewerkers meer onder de aandacht gebracht 
door haar kennis en expertise hierover te delen. Het 
wondprotocol is geactualiseerd en Ineke is gestart 
met scholingsbijeenkomsten voor verzorgenden van 
ZZWD. Daarnaast heeft zij de ‘Eerste hulp wondbox’ 
geïntroduceerd die op alle locaties beschikbaar is. 
Ineke: “Door vroegtijdige signalering kan een ade-
quaat behandelplan worden opgesteld, waardoor 
een wond sneller geneest en erger, bijvoorbeeld 
een infectie of een ziekenhuisopname, voorkomen 
kan worden. Het behandelplan wordt zo nodig afgestemd met de huisarts van de klant”. Veegwonden 
(skin tears), die klanten oplopen door relatief lichte aanraking, en doorligwonden zijn voorbeelden van 
wonden die Ineke met de medewerkers behandelt met goed resultaat. Een volgend doel van Ineke is 
het verder professionaliseren van het verzorgen van smetwonden. Ineke: “Wonden zijn belastend voor 
mensen en leveren hoge zorgkosten op. Het is de ambitie van ZZWD en van mij om uitstekende professio-
nele wondzorg te verlenen. Daarnaast is preventie van wondzorg een speerpunt binnen de organisatie”.  
 

Klaske Waaijer, manager zorg en welzijn, feliciteert 
Ineke (rechts op de foto) met haar behaalde diploma.

proef, 
geniet & 
beleef

Meppel

De Putstoel 2

Staphorst

Ebbinge Wubbenlaan 9A

info@kisjes-slijterijen.nl 

kisjes-slijterijen.nl

ADV Kisjes Molen 85x123-ZW-incl.adres.indd   1 11-09-16   21:24
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TABLETCAFE IN SERVICEPUNT NIJEVEEN 

In het Servicepunt van de Bibliotheek in Nijeveen kan een ieder kosteloos terecht bij het Tabletcafé. 
Medewerkers van Seniorweb Meppel zijn aanwezig om vragen over tablet, PC, laptop of e-books te beant-
woorden. Daarnaast kan men hier ook terecht voor aanschafadvies.  
Het Tabletcafé is elke 1e en 3e dinsdagmiddag van de maand geopend van 15.00 tot 16.30 uur. 

70 JAAR CRESCENDO

Gemengde Zangvereniging Crescendo bestaat op 
4 februari 2017 exact 70 jaar.
Dit is feestelijk gevierd met de leden en hun met-
gezel op zondag 5 februari met een uitgebreide 
koffietafel. De middag werd opgeluisterd met 
enkele sketches die werden opgevoerd door de 
sopranen, alten, tenoren en de bassen.
Op zaterdag 25 februari wordt dit jubileum groots 
gevierd met een Jubileum Concert in het Dorpshuis 
“De Schalle” te Nijeveen. 
De zaal is open om 19.00 uur. De avond begint 
om 20.00 uur. 
Oud-leden met hun partners worden hiervoor ook uitgenodigd.
Als speciale gast is de bekende piano virtuoos Jan Vayne uitgenodigd.  Zeer bijzonder te vermelden is, dat 
hij op 14 jarige leeftijd al de muzikale begeleider was van ons koor. Jan Vayne zal ons verrassen met een 
repertoire van een half uur.
Het dansorkest “Plus Four”  zal , tussen de bedrijven door, ons muzikaal verrassen en aan het einde van de 
avond ons bij het dansen begeleiden.
Dit feest is mede mogelijk gemaakt door de vele sponsoren die we hierbij hartelijk danken.

Noteboomstraat 68  |  7941 XA  Meppel  |   T 0522 255449  

drukkerij@kleen.nl  |  www.kleen.nlOntwerp | Druk | Print | Reclame
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Ontwerp en opmaak
Wij verzorgen de vormgeving en lay-out van o.a. huisstijlen, logo’s, magazines, advertenties en websites.

Voor al uw grafische communicatie, van concept tot afwerking, kunt u bij ons terecht. 
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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.

Kapsalon voor dames, 
heren en kinderen

Openingstijden:
di-do   9.00-18.00 uur
vr   9.00-18.00 uur
 19.00-21.00 uur
za   8.00-12.00 uur

Wilhelminastraat 10
7948 AR  Nijeveen
Tel. 0522 47 52 01
Tel. 06 207 99 440

Ramona’s 
Hairfashion

Knippen
Dames 1300

Heren 1200

Ook voor:

Epileren
(Met touwtje)
Wenkbrauwen 800

Bovenlip 300

Hele gezicht 1400

Wenkbrauwen 
verven 500

Knippen 
met en zonder 
afspraak

ELKENAIN

Elkenain biedt ondersteuning aan mensen die door omstandigheden hun financiële zaken niet meer zelf kunnen 
regelen. Beschermingsbewind brengt rust voor de betrokkene en de omgeving en kan conflicten in familiaire kring 
en misbruik door derden voorkomen. Bewindvoerders worden benoemd en gecontroleerd door de rechtbank. 
Ook in geval van problematische schulden kan Elkenain ondersteuning bieden. 

U kunt bij ons ook terecht voor budgetbeheer of budgetcoaching.

www.elkenain-bewindvoering.nl  - T 0522 76 90 51 - Kolderveen 26C Nijeveen - Bezoek alleen op afspraak

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 22 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. 
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 zijn ook opa’s en oma’s met kleinkinderen van harte welkom. Wat is 
er nu mooier dan samen met de kleinkinderen een spelletje te doen.
En natuurlijk is er voor iedereen een prijsje.
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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

Marktstraat 4a
7941 KR  Meppel

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

Jeannet Botter

STUDENTEN DRENTHE COLLEGE LEZEN VOOR UIT ZELFGEMAAKT PRENTENBOEK IN DE BIBLIOTHEEK  

Negentig eerstejaars studenten van het Drenthe College hebben afgelopen weken een eigen prentenboek 
gemaakt. Ze hebben niet alleen het verhaal zelf bedacht, maar ook de illustraties zijn van eigen hand. 
Een aantal van hen zal het eigen prentenboek voorlezen aan de peuters van de Kinderopvang De Plataan, 
maar ook andere peuters en hun ouders zijn hierbij van harte welkom.
Tevens is dan de prijsuitreiking voor de drie mooiste prentenboeken, uitgekozen door een jury van biblio-
theekmedewerkers. 
Het voorlezen is op een passende locatie, namelijk in Bibliotheek Meppel op woensdag 8 februari, vanaf 
10.00 uur. 

ODE AAN JASPER

Op 12 februari dit jaar komt Ode aan Jasper 
naar Meppel! Ode aan Jasper is een theater-
voorstelling over de reis die een vader aflegde 
van pure wanhoop en angst naar liefde. Nu, 
achttien jaar na de geboorte, viert vader Mark 
in de voorstelling Ode aan Jasper de omslag 
in zijn leven en de invloed van zijn zoon en 
‘meester’ Jasper, die tijdens de voorstelling op 
het podium aanwezig is en deze live doorspekt 
van bijzonder goed getimede reacties op de 
monoloog van zijn vaders. Kaarten zijn te koop 
via www.odeaanjasper.nl. 
Achtergrond
Stel je eens voor: je bent jong, succesvol, hebt 
een goede baan met bijbehorend salaris, dikke 
lease auto en bent gelukkig getrouwd. En je vrouw is in verwachting van jullie eerste kindje. Dat klinkt als 
een droom, toch? Zo voelden Mark en zijn vrouw dat ook. Maar toen Jasper werd geboren, bleek er al snel 
iets mis. Jasper heeft ernstige epilepsie en is meervoudig beperkt. De droom van Mark spat in duizenden 
stukken in elkaar. Dit is niet wat hij wilde! Niet wat hij verwachtte. Constant spoken vragen als “Waarom 
ik?” en “Kan ik dit wel aan?” door zijn gedachten. Mark is boos. Maar vooral bang. Hoe moet hij door? 
Hoe kan hij voor zijn gezin zorgen? Een gezin met Jasper. Zijn eerste kind. Het kind dat hem vader maakte. 
Mark en zijn vrouw staan voor een gigantische uitdaging. Samen met Jasper gaan ze hem aan. Ondertus-
sen is Jasper 18 jaar en Mark heeft zich voor genomen om aan zijn zoon te vertellen hoe ontzettend trots 
hij op hem is. Dat doet hij vol liefde op het podium tijdens de voorstelling Ode aan Jasper. Op het podium 
staat Mark er niet alleen voor. Jasper levert op geheel eigen manier zijn bijdrage aan de voorstelling. Pianist 
Ronald van Eunen begeleidt Mark muzikaal. Regie is in handen van Maretty van den Mosselaar van Verhip. 
Met de tijd is  éénmalige voorstelling op Jaspers verjaardag uitgegroeid tot een project waar steeds meer 
mensen enthousiast van raakten en groeide de vraag naar meer speeldata. Mensen vinden herkenning 
en troost in de voorstelling, maar ook inspiratie. Niet alleen rondom het zorgen voor een kind met een 
beperking, maar ook algemeen: hoe ga je met opgeheven hoofd de uitdagingen van het leven aan? Hoe 
reis je van wanhoop en angst naar liefde en acceptatie? 
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•	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

- 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

JAARVERGADERING DONDERDAG 26 JANUARI 2017 VROUWEN  VAN NU

Voorzitter Roelie opent de vergadering.
Het bestuur heeft knieperties gebakken voor bij de 
koffie.
Na 6 jaar gaat Aafke het bestuur verlaten. Zij wordt met 
goedkeuring van de leden opgevolgd door Riny Vlot.
Erica v.d. Schrier stopt als webmaster en wordt geprezen 
voor het mooie werk, dat ze geleverd heeft. Zij wordt 
opgevolgd door Janneke Venema.
Sjaan Keijzer krijgt een pluim voor de goede verzorging 
van de ledenadministratie.
Huldiging van 8 jubilerende leden:
65 jaar lid: Rika Toet 40 jaar lid: Hillie Bouwknegt 
40 jaar lid: Harmke Kicken 40 jaar lid: Alie Jonker
40 jaar lid: Trijntje Venema 40 jaar lid: Coby Tissingh
40 jaar lid: Minie Drogt  25 jaar lid: Kleisje Nijzingh
Zij gaan met z’n allen op de foto.
Roelie heeft een mooie kennisbingo gemaakt. Veel 
getallen kwamen voor in het jaarverslag.
Om 22.15 uur einde. Volgende keer 23 februari met dhr. Zanting, weerman uit Havelte. 

OKTOBERMAAND KINDERMAAND GENOMINEERD DOOR DE ANWB

Oktobermaand Kindermaand is door de ANWB genomineerd voor de titel ‘Meest maatschappelijke uitje 
van 2017’. In totaal zijn 26 organisaties genomineerd voor de titel. 
De ANWB organiseert de verkiezing ‘Meest Maatschappelijke Uitje’ om maatschappelijke initiatieven binnen 
de vrijetijdsbranche te belonen. Er kan op Oktobermaand Kindermaand worden gestemd tot donderdag 
16 februari via www.anwbmaatschappelijkuitje.nl. Na de eerste stemronde wordt een shortlist van zeven 
organisaties opgesteld en maakt een vakjury op 7 maart de winnaar bekend.

Oktobermaand Kindermaand
Tijdens Oktobermaand Kindermaand kunnen kinderen gratis deelnemen aan culturele activiteiten in Dren-
the. Jaarlijks organiseren de deelnemende instellingen workshops, rondleidingen en voorstellingen. Alle 
kinderen van 4 tot en met 12 jaar kunnen zonder kosten kennis maken met kunst en cultuur ongeacht hun 
culturele en sociale achtergrond. Voor kinderen met een beperking worden elk jaar speciale activiteiten 
georganiseerd en voor dove kinderen wordt bij een aantal activiteiten een doventolk ingezet.

De ANWB organiseert dit jaar voor de derde keer de verkiezing ‘Meest maatschappelijke uitje’. Hiermee 
geeft de ANWB een positieve stimulans aan veelbelovende, maatschappelijke ontwikkelingen binnen de 
vrijetijdsbranche. Bij welk uitje kan iedereen deelnemen en waar beleeft zowel de bezoeker, medewerker 
als vrijwilliger geluksmomenten?
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Wij zorgen dat uw Toyota een echte Toyota blijft

Waar u uw Toyota ook gekocht heeft
Onze APK is echt ‘all inclusive’. Wij rekenen geen extra kosten voor afmelding of een emissietest. 
De APK keuring staat los van het onderhoud van uw Toyota. Er worden geen andere werkzaamheden 
verricht en dus ook geen extra kosten gemaakt, tenzij uw auto niet aan de keuringseisen blijkt te 
voldoen. In dat geval vragen wij altijd eerst uw toestemming om de reparatie uit te mogen voeren.

APK écht voor een vaste lage prijs

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

info@andrehopman.nl
06 54 32 64 05

Energieweg 3, Nijeveen
www.andrehopman.nl

Een ondernemende bries,

windkracht van beleving!
ontwikkelt een

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

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
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ALS ELKE SECONDE TELT!   
Wat eraan vooraf ging 
In de Molen nr.1 van 10 januari hebben wij u geïnformeerd over de mogelijkheid om 
met korting een reflecterend huisnummerbordje aan te schaffen. Deze actie doen wij 
in samenwerking met de gemeente Meppel en is eenmalig. De actie is bedoeld voor 
de huisadressen in Kolderveen, de Dorpsstraat en in het buitengebied van Nijeveen. 

Wat kunt u bestellen? 
Per aangegeven huisadres kunt u één huisnummer bestellen in de kleur geel; dit 
huisnummer kost u tijdens deze actie  10, een korting van bijna  14! Wij adviseren 
om het huisnummer te bevestigen aan een reeds aanwezige muur of paal, maar u 
kunt ook een speciale “Lankhorst” kunststofpaal bestellen voor de prijs van  8,50. 

Hoe doen we dat precies 
U bestelt het huisnummer en, zo nodig, de paal bij de Dorpsvereniging Nijeveen door 
het verschuldigde bedrag ( 10 resp.  18,50) over te maken op de rekening van de 
Dorpsvereniging onder vermelding van: 

Straat, huisnummer, postcode en telefoonnummer 

Voor deze actie is een aparte rekening geopend bij de Rabobank. Het IBAN van 
deze rekening is: NL95 RABO 0315 4996 72, t.n.v. Dorpsvereniging Nijeveen. 

Hoe lang loopt de actie? 
De inschrijving sluit op 7 februari 2017 en daarna gaat de bestelling naar de 
leverancier. Afhankelijk van het aantal deelnemers is de levertijd ongeveer 3 tot 4 
weken. 
Via de Molen en de website van DVN (www.dorpsverenigingnijeveen.nl) houden wij u 
op de hoogte van de voortgang en de manier waarop u t.z.t. de bestelling kunt 
afhalen. 

  

ALS ELKE SECONDE TELT!    
 
Wat eraan vooraf ging 
In de Molen nr. 1 en nr. 2 van dit jaar hebben wij u geïnformeerd over de mogelijkheid om met korting 
een reflecterend huisnummerbordje aan te schaffen. Deze actie doen wij in samenwerking met de 
gemeente Meppel en is eenmalig. De actie is bedoeld voor de huisadressen in Kolderveen, de 
Dorpsstraat en in het buitengebied van Nijeveen. 
 
Wat is de stand van zaken? 
Op dit moment zijn er ruim 80 bestellingen binnen en een deel hiervan is al in productie genomen. 
Een mooie score en er komt steeds nog bij!  
 
Wat kunt u bestellen? 
Per aangegeven huisadres kunt u één huisnummer bestellen in de kleur geel; dit huisnummer kost u 
tijdens deze actie  10, een korting van bijna  14! Wij adviseren om het huisnummer te bevestigen 
aan een reeds aanwezige muur of paal, maar u kunt ook een speciale “Lankhorst” kunststofpaal 
bestellen voor de prijs van  8,50. 
 
Hoe doen we dat precies 
U bestelt het huisnummer en, zo nodig, de paal bij de Dorpsvereniging Nijeveen door het 
verschuldigde bedrag ( 10 resp.  18,50) over te maken op de rekening van de Dorpsvereniging 
onder vermelding van: 
 
Straat, huisnummer, postcode en telefoonnummer  
 
Voor deze actie is een aparte rekening geopend bij de Rabobank. Het IBAN van deze rekening is: 
NL95 RABO 0315 4996 72, t.n.v. Dorpsvereniging Nijeveen. 
 
Hoe lang loopt de actie? 
De inschrijving sluit op 10 februari 2017 en daarna gaan de laatste bestellingen naar de leverancier.  
 
Wanneer worden de huisnummers/palen uitgeleverd? 
Op 4 maart a.s. kunt u uw bestelling (laten) afhalen in dorpshuis de Schalle van 11.00 tot 13.00 uur.  
Bij de afgifte vragen wij u dan om de straatnaam, het bestelde huisnummer en de naam van de 
betalende rekeninghouder. 
 
Via de Molen en de website van DVN (www.dorpsverenigingnijeveen.nl) houden wij u op de hoogte 
van de voortgang.  
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Schuurmansweg 6
7948 NM  Nijeveen
Tel. 0522 - 49 13 54
Mob. 06 - 54 39 35 06

• Timmerwerk
• Nieuwbouw - Verbouw
• Onderhoudswerk - Renovatie
• Verkoop van bouwmaterialen

www.pietbouwknegt .n l

SCHAATSEN IN GRONINGEN

Helaas was de afgelopen vorstperiode in Nijeveen niet koud genoeg om de ijsbaan in Nijeveen te openen. 
We hebben elke dag de ijsdikte gemeten, maar we kwamen helaas niet verder dan 4 centimeter. U zult 
zich wellicht afvragen of dat niet voldoende was, vooral omdat er bijv. bij Giethoorn wel geschaatst kon 
worden. Het antwoord daarop is heel eenvoudig: nee, dat kon niet. Als de ijsbaan open gaat, komen er 
direct veel mensen op af en dan moeten we een ijsdikte van minimaal circa 8 centimeter hebben. Helaas. 
We hopen dat we nog een flinke vorstperiode krijgen de komende maanden.
De KNSB, gewest Groningen/Drenthe organiseert op 19 februari de mogelijkheid om gratis te schaatsen 
op de schaatsbaan Kardinge te Groningen. Alle leden van onze ijsclub hebben op vertoon van de lidmaat-
schapskaart gratis toegang tussen 18.30 en 20.30 uur. Niet op onze eigen schaatsbaan, maar toch nog de 
mogelijkheid om deze winter te schaatsen. Alhoewel, we hopen natuurlijk dat er nog op onze eigen ijsbaan 
geschaatst kan worden.
Heeft u nog vragen, stuur dan even een mail aan secretaris@skeelerbaannijeveen.nl

IJs- en Skeelerclub Nijeveen
Het Bestuur

E-MEETING 12 FEBRUARI OM 10.00 IN DE GEREFORMEERDE KERK NIJEVEEN                                                                                           
Thema: Wieg                                   
Adieu God óf bienvenue God?

Iedereen heeft wel een beeld of een gedachte bij het woord God, of we nu wel of niet zijn opgegroeid met de 
bijbel en de kerk. Ons beeld is eerst grotendeels afhankelijk van de plek waar onze wieg heeft gestaan, maar 
dat beeld kan veranderen gedurende ons leven.Tijdens deze ontmoeting gaan we aan de hand van enkele 
uitspraken van een bekende Nederlander in het tv-programma ‘Adieu God?’ de levensloop van geloven bij 
langs. We staan o.a. stil bij een aantal uitspraken van Typhoon, de bekende rapper uit Zwolle. Een jonge vent 
die een heel uitgesproken beleving geeft over zijn geloof in God en wat en wie God is. Hij zal u verrassen. We 
noemen alvast als opwarmer een uitspraak van Typhoon hierover: Religie en geloof zijn een onuitputtelijke 
bron van inspiratie                                                                                                                                                                 
Graag willen we met u/jou de gedachte delen wat u/jou bezig houdt in het geloof. Hoe denkt u/jij? Is dit 
hetzelfde en wat kunnen we elkaar vertellen? Wij nodigen jong, midden, en ouderen graag uit. Want wat 
kunnen we veel van elkaar leren, luisteren, maar ook zelf aangeven hoe u/jijzelf hierover denkt. Verras-
sen wij elkaar? We zouden deze keer graag zien dat alle leeftijden zoveel mogelijk komen. Verschillende 
leeftijden bij elkaar om elkaar te ontmoeten.            
De spreker is ds. Vijko Top uit Havelte.                                                                                                               
Aanvang 10.00 uur in de geref. kerk in Nijeveen. We beginnen met koffie en tijd voor een praatje.                                                                                                        
Muzikale medewerking wordt verleend door de gemeenteband. 
Bent je niet gewend om naar een kerk te gaan, maar wel nieuwsgierig geworden? Je bent, samen met alle 
anderen, van harte welkom!  
Een e-meeting is een laagdrempelige viering waarin we vooral elkaar willen ontmoeten. Elke e-meeting 
heeft een ander programma, maar de rode draad is dat we ons bezig willen houden met onderwerpen die 
ons raken op gebied van geloof en samenleving.     

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Ontwerp en opmaak

Digitaal en XXL printen

Fullcolour drukwerk

Huisstijl drukwerk

Gepersonaliseerd drukwerk

Textieldruk en Borduren

Belettering

Websites

Noteboomstraat 68

7941 XA  Meppel

T 0522 255 449

E drukkerij@kleen.nl www.kleen.nl
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info@kroesnijeveen.nl           www.kroesnijeveen.nl           0522 49 26 80

VIJF MILJOEN EURO VOOR CULTUURONDERWIJS IN NOORD-NEDERLAND
2,2 miljoen euro voor Drentse scholen, 3 miljoen voor Groningse scholen
 
Er is de komende jaren 5,2 miljoen euro beschikbaar voor het cultuuronderwijs op de basisscholen in Dren-
the en Groningen. Dit bedrag komt uit de rijksregeling Cultuureducatie met Kwaliteit van het Fonds voor 
Cultuurparticipatie, van de provincies en de gemeenten Emmen en Groningen. Met het bedrag worden 
doorgaande leerlijnen dans, theater en bijvoorbeeld erfgoed op de scholen gerealiseerd en creatieve part-
nerschappen tussen scholen en cultuurinstellingen gestimuleerd.
 
Doel van Cultuureducatie met Kwaliteit is te zorgen dat alle leerlingen in Drenthe tijdens hun basisschooltijd 
in aanraking komen met muziek, beeldende kunst, toneel en media, waardoor zij leren om hun creatieve 
vaardigheden te gebruiken. In Drenthe is 93% en in Groningen 88% van de basisscholen bezig om kunst, 
cultuur en erfgoed vast onderdeel van het lesprogramma te maken. Zij worden daarbij geholpen door De 
Kunstbeweging, ICO, SCALA,VRIJDAG en K&C.

Volgens Marieke Vegt van K&C leren kinderen dankzij de aandacht die de scholen hebben voor cultuuredu-
catie hun verbeeldingskracht, waarnemingsvermogen creativiteit en communicatieve vaardigheden ontwik-
kelen. Het zijn vaardigheden die in steeds meer vervolgopleidingen en beroepen gevraagd worden. Daar 
komt bij dat erfgoedonderwijs kinderen veel bewuster maakt van hun omgeving en de prachtige verhalen 
van het Groningse en Drentse land. 
“De komende jaren gaan we de deskundigheid van leerkrachten vergroten, zodat zij in staat zijn kunst 
en cultuur in te zetten bij andere vakken. Bij geschiedenis kun je zeer goed het lokale erfgoed betrekken, 
Engels leer je ook door in het Engels te zingen en bij taal kun je heel goed een gedicht schrijven”. 
En de creatieve partnerschappen? Volgens Marieke Vegt zijn dat meerjarige samenwerkingen tussen scholen 
en culturele instellingen om al die kunstlessen op een innoverende wijze te realiseren.
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Agenda
  7 feb. De Molen nr. 3
  8 feb. Klaverjassen en jokeren, Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
11 feb. Uitzending RTL4 De beste van Nederland; Cafetaria/Lunchroom De Koedijk genomineerd - 16.30 uur
12 feb. E-meeting - Geref. kerk Nijeveen - 10.00 uur
14 feb. Valentijnsdag
17 feb. Film De Helleveeg - De Schalle - 20.00 uur
18 feb. DOS’46 1 – LDODK/Rinsma Fashion 1 - Sporthal de Eendracht - 20.00 uur
21 feb. De Molen nr. 4
22 feb. Bingomiddag Welz. Ouderen - De Schalle - 13.30 uur
22 feb. Passage; mevr. Elly ten Napel vertelt over stenen en sieraden - de Schalle - 20.00 uur
22 feb. Klaverjassen en jokeren, Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
23 feb. Vrouwen van Nu, Weerman dhr. Zanting uit Havelte - De Schalle - 20.00 uur
25 feb. Jubileumconcert Crescendo - De Schalle - 20.00 uur
25 feb. Bingo, Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
26 feb. Ontmoetingsdienst m.m.v. Dutch Christian Male Choir - Geref. kerk Nijeveen - 10.00 uur
27 feb. Voorverkoop jaarconcert Musetta; Music Gala of the Year - De Schalle - 19.00-19.30 uur
  3 maart Jaarconcert Musetta; Music Gala of the Year - De Schalle - Aanvang 20.00 uur
  4 maart DOS’46 1 – Blauw Wit (A) 1 - Sporthal de Eendracht - 20.00 uur
  7 maart De Molen nr. 5
  7-8 maart Beurs UitNijeveen - evenemententerrein
  8 maart Klaverjassen en jokeren, Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
  9 maart Spelletjesdag Welz. Ouderen - De Schalle - 10.30 uur
17 maart Film Coming home - De Schalle - 20.00 uur
18 maart DOS’46 1 – PKC/SWKGroep 1 - Sporthal de Eendracht - 20.00 uur
21 maart De Molen nr. 6

Elke dinsdag Koersbal - De Schalle - 13.30 uur
 Klaverjassen en jokeren, georganiseerd door Welzijn Ouderen - biljartzaal De Schalle
Elke 1e en 3e dinsdag Inloop tablethulp in de Schalle tussen 15.00 uur en 16.30 uur.
Elke woensdag 55+gymnastiek - Dorpshuis De Schalle - 10.30-11.15 uur
Elke vrijdag  wordt er door Tonegido gezongen in het gebouwtje bij de kerk in Nijeveen - 13.30 uur

boerderij
jeanie’s

kolderveen 15 • 7948 ng  nijeveen • tel. 06-18572485

Openingstijden:
ma. en di.  gesloten
wo. en do.  van 13.00 uur tot 18.00 uur
vr. en za.  van 10.00 uur tot 17.00 uur
zondag  gesloten

Kom uw eigen 

geschenkenmand 
in elkaar zetten met de produkten 
die in de winkel te krijgen zijn.

Nu ook bij ons verkrijgbaar 

zakken aardappelen 
van 10 en 25 kg.

RIJKEBOER
Marktslager

op woensdagmorgen en -middag 
en vrijdagmiddag

8.00 tot 12.30 uur en 14.30 tot 17.30 uur.

Schnitzels 
Gepaneerd 500 gram  498

Verse worst elke 2e halve prijs

Combi topper
4 speklappen en 
500 gram half om gehakt 

samen  598

Boeren procureur
Kort bakken, 3 smaken  500 gram  398

Uw buffet op locatie  
www.slagerijrijkeboer.nl

Mamoet burgers 4 x 150 gram  498

Wintersteaks
Gevuld met roomsaus 3 stuks  598
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Nijverheidsweg 15   7948 NE Nijeveen   Tel. 0522-490094   www.faberadviseurs.nl   hypotheken@faberadviseurs.nl

Verbouwplannen of andere woning?

De hypotheekrente is nog steeds erg laag. 

Tijd om te kijken of woonwensen realiseerbaar zijn.

Plannen? Bel of mail ons voor een vrijblijvend advies.

Het Noteboompje.nlin verschillende maten
Showrekken
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www.jaboschilderwerken.nl

10% 
WINTERKORTING

t/m eind maart

Dorpsstraat 4
Nijeveen

6% BTW

Schoonheidsinstituut                                   IPL ontharing 
Acne behandelingen               Elektrisch ontharen 
Massages         Huidverbetering 
Zonnestudio                   Bijouterie 
 
 

 
Valentijnsdag – 14 februari 2017 

 
Verras HEM of HAAR met ons 

VALENTIJNSARRANGEMENT: 
 
Koffie met een lekkernij 
 
EN...  een trendy Valentijns verrassing 
 
EN ... een lieve behandeling van een half uur.. 
Dit kan zijn een gezichtsbehandeling, een 
massage of een make-up behandeling... 
 
SLECHTS  € 29,95 

 
Dorpsstraat 16, Nijeveen 
Telefoon 0522 – 49 23 15 
Website: www.beau-nette.nl, e-mail: info@beau-nette.nl 

Schoonheidsinstituut                                   IPL ontharing 
Acne behandelingen               Elektrisch ontharen 
Massages         Huidverbetering 
Zonnestudio                   Bijouterie 
 
 

 
Valentijnsdag – 14 februari 2017 

 
Verras HEM of HAAR met ons 

VALENTIJNSARRANGEMENT: 
 
Koffie met een lekkernij 
 
EN...  een trendy Valentijns verrassing 
 
EN ... een lieve behandeling van een half uur.. 
Dit kan zijn een gezichtsbehandeling, een 
massage of een make-up behandeling... 
 
SLECHTS  € 29,95 

 
Dorpsstraat 16, Nijeveen 
Telefoon 0522 – 49 23 15 
Website: www.beau-nette.nl, e-mail: info@beau-nette.nl 

STICHTING WELZIJN OUDEREN NIJEVEEN

Onze spelletjesdagen vinden 2 x per jaar plaats in dorpshuis “de Schalle” en dit voorjaar op donderdag 9 
maart a.s. om 10.30 uur. We kunnen wel vaststellen dat deze dagen een succes zijn, de deelname wordt 
alleen maar groter. We bieden de volgende spellen aan: klaverjassen, jokeren, rummicub, bridgen, de 
mogelijkheid om ook andere spellen te doen sluiten we niet uit. Heeft u nog ideeën en zijn er minimaal 4 
deelnemers dan is alles mogelijk. Op deze dag zijn alle Nijeveners van 55+ van harte welkom.
De kosten voor deze dag zijn € 15,00, dit is inclusief koffie met koek, borrel voor het eten, een warme 
maaltijd en ’s middags nog een consumptie. En natuurlijk hebben we aan het eind van de dag nog enkele 
kleine prijsjes voor de winnaars.
Voor verdere inlichtingen en opgave voor deze dag kunt u contact opnemen met J. Alberts, tel. 255214, 
Henk Hofman, tel. 491886 of Jannie Dorenbos, tel. 491777.

www.lever.nlZuideinde 53,  Meppel
(0522) 25 27 21 | info@lever.nl 
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www.loonbedr i j fb i jker.n l

TEAM GAARLANDTSCHOOL 
NAAR NK SKIËN

Zaterdag 21 januari 2017 hebben we geskied voor 
onze school o.b.s. Commissaris Gaarlandt.

Er waren 5 deelnemende scholen en wij waren als 1e 
aan de beurt met het inskiën en de wedstrijden die 
daarna volgden.

Van de Gaarlandt waren er twee groepen: een boven- 
en de onderbouwgroep.
In ons eerste team zaten de kinderen uit groep 7 en 
8 bij elkaar.
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LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM 
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECT-
STOFFERING

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

WONINGINRICHTING

PROJECTINRICHTING

URZO
Damesmode

Slaapcomfort

Bedrijfskleding

Regenkleding

Huishoudtextiel
tel. 05220 - 61022

DE MOLEN

Woldstraat 40
7941 LK Meppel 

Salon99 Skin Care
T 0522 853809 

info@salon99.nl 
www.salon99.nl 

Facials 
Manicure 
Pedicure 
Massage 

Visagie 
Laserontharing

Waxen 
Harsen

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

ONTMOETINGSDIENST  NIJEVEEN

Zondagmorgen 26 februari a.s. werkt het Dutch Christian Male Choir o.l.v. Marco Hoorn mee aan de ont-
moetingsdienst om 10.00 uur in de Gereformeerde Kerk aan de Dorpsstraat 7 in Nijeveen.
Het mannenkoor dat hoofdzakelijk bestaat uit zangers van het IMD Drachten en het Chr.M.K. Steenwijk is 
terug van het geven van 9 fantastische 
concerten in Canada.
Verder werken mee Ds. H.W. van Veld-
huizen uit Hasselt en aan het orgel 
Arjan Kroes.
Geen entree. Wel collecte. Kerk open 
om 9.30 uur.
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WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN
11 feb. Dokter Speelman
12 feb. Dokter Speelman

Dorpsstraat 149

7948 BP  NIJEVEEN 

Tel: 0522 492967 

of  06 53 961 998

Voor:

• Nieuwbouw

• Reparatie

• Onderhoud

• Alg- & mosbestrijding

• Aanbrengen schroefdakplaten

www.rietdekkersbedrijfrenebouwknegt.nl

Moes / Speelman   0522-491224 
Westerbeek / Tan-Koning  0521-361326

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.

ELKENAIN BEWINDVOERING geeft rust aan mensen die door omstandigheden hun financiële zaken niet 
meer zelf kunnen regelen. Kolderveen 26C - Nijeveen - T 0522 76 90 51 - Bezoek op afspraak.

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 SERVICEPUNT BIBLIOTHEEK NIJEVEEN
De Schalle, Nieuweweg 27 • dinsdag: 15.00-19.00 uur  • donderdag 15.00 - 17.30 uur
Tel. 06 47 57 64 67  E-mail: info@bibliotheeknijeveen.nl 

INEKE KNOL INDIVIDUEEL-, RELATIE- EN GEZINSTHERAPEUT, counsellor, docent, supervisor, (team)coach en trainer.
BIJ IK, Dorpsstraat 66, 7948 BT Nijeveen. 0522-259308  06-17067004. Tel.spreekuur: wo. en vr. 8.30-9.00 uur.

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!


