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37e jaargang nr. 7, 4 april 2017

De volgende Molen verschijnt op 18 april 2017.

Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk 

dinsdag 11 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

KINDERHULP-COLLECTE: ZODAT KINDEREN IN ARMOEDE ER ÓÓK BIJ KUNNEN HOREN!
  
Wat als je altijd naar school moet lopen, je opleiding niet af kan maken of niet kunt leren zwemmen? Terwijl 
je als kind niets liever wil dan er gewoon bij horen en meedoen met je vrienden en klasgenoten. Om dit 
mogelijk te maken, doet Nationaal Fonds Kinderhulp van 10 t/m 15 april een beroep op uw vrijgevigheid. 
Steun kinderen in armoede en geef aan de collectant!
Kinderhulp vindt dat alle kinderen erbij moeten kunnen horen. Helaas groeit 1 op de 8 kinderen in ons land 
op in armoede. Ze kunnen niet meedoen met leeftijdsgenootjes en hebben volwassen zorgen. Kinderhulp 
helpt hen door simpele dingen zoals sport, een dagje uit, opleiding of een cadeautje van Sinterklaas mo-
gelijk te maken. Omdat ook zij meetellen en een mooie toekomst verdienen.
Om al deze kinderen te kunnen helpen, is veel geld nodig. Kinderhulp hoopt daarom op uw gift tijdens de 
collecteweek van 10 t/m 15 april. Elk jaar gaan er 18.000 collectanten op pad, dus grote kans dat ze ook 
bij u langskomen. Met uw gift steunt u niet alleen Kinderhulp, maar draagt u ook bij aan een mooiere 
samenleving waarin iedereen meetelt en kan meedoen. Samen maken we dit mogelijk!
Ga voor meer informatie over Nationaal Fonds Kinderhulp en de collecte naar www.kinderhulp.nl  

OPEN TENNISMIDDAG BIJ NTC TUSSENBOERSLANDEN

Op vrijdagmiddag 7 april is er op de tennisbanen van NTC een open dag voor de jeugd. De afgelopen 
weken hebben de kinderen van groep 2 t/m groep 5 tennislessen gehad tijdens de gym. Op vrijdagmid-
dag is er de mogelijkheid om op de tennisbanen nog een gratis tennisles te krijgen van één van onze 
trainers van Breakpoint.
Je bent welkom om 16.00 uur, tennismaterialen zijn aanwezig, dus je hebt alleen sportschoenen nodig. 
Wij hopen veel kinderen te kunnen ontmoeten, die op eenvoudige wijze kennis kunnen maken met de 
tennissport. Na afloop is het mogelijk om je in te schrijven voor een kennismakingscursus. We bieden 3 
lessen aan van 45 minuten voor € 15,00. 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Karlijn van Scheijen (karlijnvanscheijen@gmail.com)

Tot vrijdag 7 april!

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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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

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  

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!

DE SCHALLE 50 JAAR!

Op 10 november 1967 is de eerste steen gelegd voor het 
bouwen van dorpshuis de Schalle.
Door de jaren heen is de Schalle een begrip geworden in 
Nijeveen en daarom willen we de 50ste verjaardag niet 
onopgemerkt voorbij laten gaan. 
Op 11 november zullen voor alle inwoners van Nijeveen 
feestelijke activiteiten plaatsvinden in de Schalle! De voor-
bereidingen zijn in volle gang.
We hopen op een heel gezellig weekend, dus noteer de 
datum alvast in uw agenda. 

Dorpsstraat 4
Nijeveen

Jan Bouwknegt

www.jaboschilderwerken.nl
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LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM 
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECT-
STOFFERING

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

WONINGINRICHTING

PROJECTINRICHTING

URZO
Damesmode

Slaapcomfort

Bedrijfskleding

Regenkleding

Huishoudtextiel
tel. 05220 - 61022

2025 – NIJEVEEN ENERGIE NEUTRAAL

U heeft al een tijdje niets gehoord van de werkgroep 2025 – Nijeveen Energie Neutraal. Maar dat betekent 
niet dat we stil hebben gezeten. Achter de schermen wordt er hard en enthousiast gewerkt! In dit bericht 
informeren wij u graag over de resultaten van de enquête van de Rijksuniversiteit Groningen, het vervolg-
onderzoek dat deze maand wordt verstuurd, de samenwerking met Buurkracht en de tweede informatie-
avond die op 3 mei a.s. wordt gehouden. Wij nodigen u hiervoor alvast van harte uit!   

Resultaten enquête Nijeveen Energie Neutraal - Een aantal maanden geleden is er in Nijeveen een korte 
vragenlijst rondgegaan over uw mening over het project 2025 – Nijeveen Energie Neutraal. Inmiddels zijn 
de resultaten hiervan uitgewerkt door de Rijksuniversiteit Groningen. De werkgroep is ontzettend blij dat er 
veel mensen de moeite hebben genomen deze enquête in te vullen. Er zijn 420 vragenlijsten retour gekomen 
waarvan meer dan de helft van de ondervraagden geïnteresseerd is om met elkaar Nijeveen energieneu-
traal te maken. En nog eens 140 huishoudens geven aan dit misschien te willen. Een prachtig resultaat. Op 
www.samenenergieneutraal.nl/nijeveen vindt u het uitgebreide onderzoeksrapport met alle resultaten. 

Vervolgonderzoek - Binnenkort begint het vervolgonderzoek en ontvangen zo’n 400 Nijeveners de ver-
volgvragenlijst. Het invullen van deze lijst kost ongeveer 15 minuten tijd. Ook hier geldt dat uw gegevens 
geheel vertrouwelijk en anoniem worden verwerkt. Deelname aan dit vervolg is erg belangrijk voor het 
onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Maar ook voor de werkgroep 2025 – Nijeveen Energie Neu-
traal is de uitkomst zeer waardevol. Wij hopen dan ook dat u ook deze enquête weer in wilt vullen. Deel-
name verplicht u uiteraard tot niets. Mocht u niet meegewerkt hebben aan het eerste onderzoek en toch 
nog mee willen doen aan het vervolgonderzoek, dan kan dat nog steeds! Stuur hiervoor een email naar 
f.goedkoop@rug.nl. We zijn geïnteresseerd in de mening van alle inwoners van Nijeveen, of u nu positief, 
neutraal of negatief tegenover duurzame energie of het project staat. Hartelijk dank voor uw deelname! 

Samenwerking met Buurkracht - Eind maart is de werkgroep een samenwerking aangegaan met Buurkracht. 
Nijeveen is hiermee het 25ste initiatief in Drenthe. Buurkracht ondersteunt ons bij de plannen voor het 
opwekken en besparen van energie. Dankzij deze samenwerking krijgen de inwoners van Nijeveen gratis 
een slimme meter aangeboden. Met deze meter heeft u meer inzicht in uw energieverbruik en weet u 
precies waar u staat. Ook kunt u uw verbruikgegevens vergelijken met de rest van het dorp en ontvangt 
u wekelijks een gebruiksoverzicht.  

Informatieavond 3 mei - Noteer alvast in uw agenda! - Woensdagavond 3 mei wordt in ‘De Schalle’ de 
tweede informatiebijeenkomst gehouden. Deze avond staat een aantal onderwerpen centraal. Wat betekent 
energiebesparing daadwerkelijk? U ontvangt Informatie over zonnepanelen en de vraag wie eventueel 
mee wil doen aan een gezamenlijke actie. De Natuur en milieufederatie Drenthe geeft informatie over de 
postcoderoos en u wordt verder geïnformeerd over de samenwerking met Buurkracht en de verdere acties 
die worden geïnitieerd. Het belooft een energieke avond te worden waarbij we met elkaar ook daadwer-
kelijk stappen kunnen gaan zetten. U bent van harte welkom! 

Samen Energie Neutraal in 2025. Denk en doe mee! - Het project is onderverdeeld in drie aandachtsgebieden: 
Opwekken en, Besparen. Heb je ervaring met, interesse of belangstelling voor deze onderwerpen? Dan ben 
je van harte welkom om aan te sluiten. Neem daarvoor contact op met een van de werkgroep leden. Doen!

De werkgroep: Harry van Dijk, Klaas Jan Bakker, Klaas Brand, Arnold Mulder, Hylco de Boer, Piet de Graaf, 
Jan van Gijssel, Harmien Nijkamp en Tineke Knorren  

www.samenenergieneutraal.nl/nijeveen      2025 – Nijeveen Energie Neutraal     @NEN2025
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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.

Ook voor volledige voetverzorging bij u thuis!

Tel. 06 543 720 73

Medisch pedicure

FILM ‘EEN MAN DIE OVE HEET’ IN DORPSHUIS DE SCHALLE OP 7 APRIL

Op vrijdag 7 april staat de film ‘Een man die Ove heet’ op het programma.   
Ove is 59 jaar oud, rijdt in een Saab en staat bekend als de mopperkont van de buurt. Maar 
Ove is niet bitter, hij gromt alleen een beetje, en hij heeft inderdaad niet steevast een glim-
lach op zijn gezicht. Als hij het ergens niet mee eens is, dan zegt hij dat. Vooral tegen zijn 
directe omgeving in de wijk waarin hij woont. Elke ochtend loopt Ove een inspectierondje 
in zijn buurt, terwijl hij foutief geparkeerde fietsen verplaatst en de inhoud van afvalbakken 
controleert. Er is een reden dat hij met dit imago zijn buurtbewoners bewust op afstand 
houdt, maar die houdt hij voor zichzelf. Tot de nieuwe overburen op een ochtend per on-
geluk zijn brievenbus omver rijden. Het blijkt het begin van een onverwachte vriendschap, 
die Ove de mooie kant van het leven weer laat zien. Aanvang: 20.00 uur.  Entree: e 3,50.

Graag nodigen wij u uit 
voor de 

Algemene 
Ledenvergadering

van de Dorpsvereniging Nijeveen                                            

Op de agenda staat o.a.:
- Wat deden we in 2016?
- Nijeveen Energieneutraal
- Nijeveen buitengewoon op glas
- Bestuursverkiezing
-  Kennismaken met onze nieuwe wijkagent:  
mevrouw Judith Bakker

Datum:  19 april 2017
Locatie:  Dorpshuis De Schalle
Tijd:  20.00 uur

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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Autobedrijf Matter Meppel 
uw Renault- en Dacia dealer 

voor 
Meppel, Steenwijk, Staphorst e.o. 

Tot ziens in onze showroom! 

RENAULT 

Autobedrijf Matter Meppel BV 
Blankenstein 500 7943 PA MEPPEL 
Tel: 0522 - 253 292 
mattermeppel.nl 

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.
Uw personeel in financiële problemen? 
Werknemers met financiële problemen zorgen voor extra werk en extra kosten en vormen 
een aanzienlijk (veiligheids)risico voor organisaties. Ook hier biedt Elkenain ondersteuning!

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

WAFELACTIE NVC NIJEVEEN

Hallo dorpsgenoten,
Op zaterdag 8 april komen wij van de Nijeveense Volleybal Club bij u aan de deur met overheerlijke stroop-
wafels. Door deze van ons te kopen steunt u onze gezellige volleybalverening. De stroopwafels worden 
vers geleverd en zijn verkrijgbaar per 15 kleintjes of 10 grote. Ze kosten e 3.00 per zakje. Wij zullen tussen 
10 en 15 uur bij u langskomen. Mocht u alvast een bestelling willen plaatsen dan kunt u een mail sturen 
naar volleybalnijeveen@gmail.com 
Alvast bedankt!

Bestuur NVC

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.
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info@kroesnijeveen.nl           www.kroesnijeveen.nl           0522 49 26 80

SENIORWEB MEPPEL KRAAMKAMER VOOR DIGITALE 
ONTWIKKELINGEN

SeniorWeb Meppel is al ruim tien jaar actief om voornamelijk senioren 
de digitale snelweg op te helpen. Duizenden cursisten hebben in die pe-
riode een cursus gevolgd en workshops bijgewoond. SeniorWeb Meppel 
is in 2016 de enige partij in Nederland, waarmee de Belastingdienst een 
overeenkomst is aangegaan om in een pilot het invullen van het digitale 
aangifteformulier Inkomstenbelasting met behulp van een simulator in 
een ‘echte’ omgeving te oefenen. Deze module maakt nu deel uit van de 
cursus ‘Digitale formulieren’, waarin ook onderwerpen worden behandeld 
zoals, aanvraag DigiD, digitale overheidsformulieren, ook die van de eigen 
gemeente, zorgverzekeringen, pensioenfondsen, enz. enz.

Ervaringen delen
De afgelopen week hebben drie vertegenwoordigers van de Belasting-
dienst een cursus bijgewoond om zelf te zien hoe de cursisten de simulator 
ervaren. Daarnaast waren zij vooral geïnteresseerd in de ervaringen van cursisten bij de digitale contacten 
met de Belastingdienst. De Belastingdienst vindt het namelijk belangrijk dat alle belastingplichtigen op 
termijn met de computer hun belastingzaken afhandelen. De ervaringen van onder andere ‘onze’ cursisten 
gebruikt de Belastingdienst om zijn digitale programma’s te verbeteren.

Gemeente Meppel belangstellend
Ook de gemeente Meppel vindt het belangrijk dat senioren geschoold worden in het verwerken van digitale 
overheidsformulieren. Binnenkort zullen vertegenwoordigers van de gemeente Meppel dan ook twee cur-
suslessen bijwonen om te weten te komen hoe de cursisten het gebruik van digitale overheidsformulieren 
ervaren. En natuurlijk willen zij weten hoe deze senioren de website van de gemeente ervaren. Met deze 
praktijkervaringen kan de gemeente dan haar website steeds gebruiksvriendelijker maken.
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Agenda
  4 april De Molen nr. 7
  5 april  Vrouwen van Nu, bezoek grammofoonmuseum in Nieuwleusen - vertrek 13.15 uur 

vanaf De Schalle
  5 april  Jaarvergadering Historische Vereniging Nijeveen - De Schalle - Aanvang 20.00 uur
  5 april   Klaverjassen en jokeren, Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
  5 t/m 8 april  Koekactie T.O.G.
  6 april Lezing over IJsland en het Noorderlicht - Bibliotheek Meppel - 19.30-21.30 uur
  7 april Open Tennismiddag voor de jeugd
  7 april Film Een man die Ove heet - De Schalle - 20.00 uur
  8 april Stroopwafelactie Nijeveense Volleybal Club
  8 april Kinderkleding- en speelgoedbeurs - De Veldkei, Havelte - 9.00-10.00 uur
  8 april       Grote boeken- en platenmarkt (25.000 st.) - Herv. Kerk Nijeveen - 10.00-15.00 uur 
  8 april  Palmpasenoptocht - vanaf CBS de Wel - 11.00 uur
  8 april SVN’69 1-Nieuwleusen SV1 - Sportpark De Tussenboerslanden - 14.30 uur
  8 april Feestelijke opening Zwemschool Nemo - Veneweg 294, Wanneperveen - 13.00-17.00 uur
12-13 april Krentenbroodactie Euphonia - 17.00-21.00 uur
14 april Passiemuziek - Geref. kerk Nijeveen - 19.30 uur
15 april  SVN’69-Lutten SC 1 - Sportpark De Tussenboerslanden - 14.30 uur
18 april De Molen nr. 8
19 april Algemene ledenvergadering Dorpsvereniging - De Schalle - 20.00 uur
19 april  Kaartverkoop TweeRechtTweeAverecht - De Schalle - 19.00 uur
20 april Passage spelletjesavond - De Schalle - 20.00 uur
20 april Vrouwen van Nu, mevr. Elsinga vertelt over haar kinderwagenmuseum - De Schalle - 20.00 uur
21 april Jubileumprogramma Harm en Roelof - De Schalle - 20.00 uur
22 april DESZ 1-SVN’69 1 - Sportpark Cingellanden - 14.30 uur
28 april Concert Roon Staal, singer-songwriter - Herv. kerk Kolderveen - 20.00 uur
29 april SVN’69-Rouveen SC 1 - Sportpark De Tussenboerslanden - 14.30 uur

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

RIJKEBOER
Marktslager

op woensdagmorgen en -middag 
en vrijdagmiddag

8.00 tot 12.30 uur en 14.30 tot 17.30 uur.
Schouderkarbonade
500 gram 3,98  kilo  598

Schnitzels gepaneerd 500 gram  498

Al zin in barbecue?
www.slagerijrijkeboer.nl

Boeren procureur 
3 smaken 500 gram  398

Combi topper
500 gr hoh gehakt 
en een verse worst samen  598

Stoere mannen of 
milde lady burger  4 x 150 gram  498

Vleeswaren trio
Boterhamworst, gebr. gehakt 
en cervelaat 350 gram  498

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

Het ideale verzekeringspakket waarin 18 verschillende schadeverzekeringen 
kunnen worden samengevoegd. Met de unieke ‘beste voorwaardengarantie’.

Pakketkorting oplopend tot 12% en altijd voldoende verzekerd tegen een scherpe prijs. 
Kom en vergelijk het met uw huidige verzekeringen.

Kwaliteit en voordeel zit soms dichterbij dan u denkt!

Privé Compleet! Verzekeren nieuwe stijl

AL 100 INTENTIEVERKLARINGEN VOOR NIJEVEEN BUITENGEWOON OP GLAS

De ontwikkelingen in het bedrijfsleven, het onderwijs en de zorg vragen in toenemende om een goede 
digitale bereikbaarheid. Een snel glasvezelnetwerk is hierbij van groot belang. De Dorpsvereniging Nije-
veen en de Handelsvereniging Nijeveen hebben de handen ineengeslagen om dit ook in het buitengebied 
van de gemeente Meppel te realiseren. Het project wordt ondersteund door LTO-Zuidwest Drenthe en ICC 
Parkmanagement Meppel. Sinds ‘Nijeveen buitengewoon op glas’ begin maart op de Beurs UITNijeveen is 
gelanceerd, heeft de werkgroep meer dan 100 intentieverklaringen ontvangen. Een prachtig eerste resultaat.

Gezamenlijke vraagbundeling - Een groot gedeelte van het buitengebied waaronder veel agrarische bedrij-
ven, het industrieterrein Spijkerserve en een gedeelte van het industrieterrein in Meppel heeft te langzaam 
internet. Door de enorme groei van toepassingen loopt dit gebied binnenkort achter. Vaak nemen com-
merciële partijen alleen actie in de dichtbevolkte en rendabele gebieden. Door de gezamenlijke aanpak 
komt het initiatief van de burgers en bedrijven zelf. 

Direct meedoen biedt voordeel - Met een collectieve vraagbundeling is het de bedoeling om alle huizen en 
(agrarische) bedrijven in Nijeveen en omgeving aan te sluiten op een supersnel glasvezelnetwerk. In totaal 
gaat het om 480 adressen die nog niet zijn aangesloten. De verwachting is dat wanneer 65% van deze 
adressen ‘ja’ zegt tegen glasvezel, er een commerciële partij te vinden is die een aanbod doet tegen een 
marktconform tarief. Afhankelijk van de aanbieders die uiteindelijk op het netwerk komen en de eventuele 
opties op uw abonnement, komt de prijs rond de € 50,- tot € 80,- per maand te liggen. Wanneer u direct 
vanaf het begin meedoet, betaalt u geen aansluitkosten voor het glasvezelnetwerk. 

Zeg ja tegen glasvezel! - Hoe meer mensen ‘JA’ zeggen, des te eerder kan het buitengebied voorzien 
worden van glasvezel. Teken hiervoor de intentieverklaring op www.glasvezelnijeveen.nl/JA. Hier vindt u 
ook alle actuele informatie. De intentieverklaring staat op de facebookpagina ‘Nijeveen buitengewoon 
op glas’ of vraag het formulier aan een van de leden van de werkgroep. Zo kunnen we met elkaar klaar 
zijn voor de toekomst!

Nijeveen buitengewoon op glas - werkgroep: Casper Veen, Wim de Kleuver, Jacob Bakker, Marco Engel, 
Koop de Grouw, Jos Hagedoorn, Dirk Jan Tuut en Tineke Knorren.
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DRENTHECURSUS NIJEVENE

Het Huus van de Taol hef saomen met een stuk of wat vrijwilligers uut de gemiente Möppelt een Drenthe-
cursus e-organiseerd. Acht vrijdagmiddagen bint de docenten Joop en Elly Fidom uut Möppelt, met 16 
enthousiaste dielnemers bezig ewest met de streektaol in Drenthe. In de cursus leer ie van alles over de 
Drentse taol; de uutspraok en spelling van Drentse woorden, mor ok leer ie meer over Drentse gedichten 
en liedties, Drentse geschiedenis en cultuur. 
De cursus weur of esleuten met een dictee,  een soort examen. Alle dielnimmers bint eslaagd en hebt een 
diploma ekregen.
De dielnimmers an de cursus waren het iens; een geweldig mooie cursus die best nog een paar week langer 
had mogen duren. Elkeniene was enthousiast en hef geneuten van dizze taalmiddagen. Intied hebt heur al 
weer zes personen anemeld veur een neie cursus in oktober van dit jaor. Aj ok mitdoen wilt, opgeven kan 
bij Huus van de taol (info@huusvandetaal.nl) of bij interim-taolschulte Klaas Brand (k.brand8@kpnmail.nl) 
of tel. 0522-291506.
Aj wilt weten hoe leuk dizze cursus was, dan 
kuj ’t naovraogen bij  de veurzitter van welzijn 
ouderen Nijeveen, of de veurzitter van de 
Historische Vereniging. Dielnimmers waren 
niet allennig Nijeveners, maar de deelnemers 
kwamen ook uut Möppelt, De Rieverst, Rune 
en Vledder. 

Namens het Huus van de Taol
Keurnoot Klaas Brand

De cursisten die met veul wil mitdaon hebt an de 
Drenthecursus in Nijevene met heur getuugschrift.

PASSIEMUZIEK OP GOEDE VRIJDAG

Op Goede Vrijdag 14 april wordt in de Gereformeerde Kerk in Nijeveen het oratorium “The Crucifixion” 
(De Kruisiging) van John Stainer uitgevoerd. De Christelijk Gemengde Zangvereniging TOG en het Chris-
telijk Gemengd Koor Steenwijk voeren het werk gezamenlijk uit. De van origine Engelse muziek zal in de 
Nederlandse taal gezongen worden. Het werk gaat over het lijdensverhaal van Christus.
Voortdurend wordt de vraag gesteld aan de gemeente (toehoorder) wat de waarde van het lijden van 
Christus voor het persoonlijk leven is. 
Het verhaal begint op het moment, waarop de Here Jezus met zijn discipelen in de hof van Gethsemane 
komt en eindigt met een triomfantelijk koraal van hoop en dank.
Als solisten werken mee de tenor Annejaap Soldaat en de bas Klaas Peter van der Laan. De orgelbegeleiding 
verzorgt Guus Vos. Elmira Geerts zal op hoorn haar bijdrage leveren. 
The Crucifixion (1887) is in Engeland het meest geliefde werk van John Stainer. Het wordt daar jaarlijks in de 
Stille Week door duizenden liefhebbers beluisterd. De uitvoering van deze aangrijpende passiemuziek belooft 
aan het eind van de Stille Week een waardig moment te worden dat wij van harte bij u willen aanbevelen.                         
Op zondag 9 april wordt het werk om 19.00 uur uitgevoerd in de Grote Kerk in Steenwijk. 
De kerkdienst in de Gereformeerde Kerk te Nijeveen begint Goede Vrijdag om 19.30 uur.
Wij nodigen een ieder uit deze passiemuziek mee te beleven. 

TOG Nijeveen

LEZING OVER IJSLAND

Op donderdag 6 april van 19.30 tot 21.30 uur vindt er een lezing over IJsland plaats in de bibliotheek Meppel. 
IJsland: een uniek eiland binnen Europa, waar je direct in aanraking komt met het ontstaan van de aarde. 
Een paradijs voor natuurliefhebbers, wandelaars en fotografen. Ruud Schaafsma, die reeds twee boeken 
over IJsland schreef, neemt de toehoorder mee in zijn wandel- en natuurervaringen.
Aanmelden voor deze avond kan in de bibliotheek, telefonisch (088-0128480) en per e-mail: 
info@biblionetdrenthe.nl. De toegangsprijs bedraagt € 3 voor leden en € 5 voor niet-leden van de bibliotheek.



11

 DE MOLEN

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

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

MEPPEL
Blankenstein 290 | 0522-243640

onderdeel van Van der Linde Meppel

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 verzekerings-
maatschappij, indien de schade is 
verzekerd. Is de auto niet verzekerd tegen 
autoruitschade, dan kunt u rekenen op 
een zeer scherpe prijs.
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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

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
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www.loonbedr i j fb i jker.n l

VROUWEN VAN NU LEDENAVOND DONDERDAG 23 MAART 2017

Fokke Meirink vertelt ons over het leven en werken van boeren in Rusland en Siberië.
Hij was boer in Wijnaldum van een akkerbouw- en vollegrondsgroentebedrijf. Door de lage prijzen, zag hij 
het boeren hier niet meer zitten en ging in dienst van groentezaadbedrijf Bejo boeren in Rusland helpen. 
Hij had een vast schema: 3 weken Rusland en 1 week thuis, met uitzondering van de wintermaanden. Dit 
heeft hij 24 jaar gedaan. Vanuit Moskou wordt opgegeven wat de sovchozen moeten telen. Aan het hoofd 
staat de locatie-directeur, benoemd door de staat en die is de baas. Dan komen de agronomen. Iedereen 
krijgt een werkbriefje, wat hij per dag moet doen en aan het einde van de maand moeten ze de briefjes 
inleveren en krijgen dan loon naar werken.
Het groeiseizoen duurt 100 dagen. De machines zijn slecht en worden niet onderhouden. 
Ze verbouwen veel aardappelen, rode bieten, wortelen en uien. Vruchtwisseling kennen ze niet, zodat al-
les steeds op hetzelfde land wordt verbouwd. De wortelen worden op ruggen geteeld, zodat na de winter 
de sneeuw het eerst van de ruggen verdwijnt. Er worden heel veel uien verbouwd en gegeten, rauw. Het 
kleinste bedrijf, dat hij bezocht, had 400 hectare grond en het grootste bedrijf 125.000 hectare. Op de 
verschillende bedrijven brengt hij de medewerkers bij, dat je er niet bent met vruchtbare grond en goed 
zaad. Ook belangrijk is juiste grondbewerking, goede afstelling van machines, juiste tijdstip van kunstmest 
strooien en gewasbescherming toepassen.
De Russen staan niet open voor vernieuwing en hechten erg aan tradities.
Fokke Meirink had 4 jaar de beschikking over een tolk, daarna kon hij zichzelf verstaanbaar maken.
Hij heeft ook veel belangstelling voor het sociale leven. De huizen worden bewoond door 3 generaties. In de 
winter, als er niet gewerkt wordt en dus geen inkomen is, leven ze van het pensioen van de grootouders. Een 
melkveebedrijf heeft zo’n 2500 koeien. De vrouwen doen het vuile werk en er zijn wel 2 veeartsen aanwe-
zig. Er zijn bedrijven waar geen hooi gevoerd wordt, maar stro. Dat geeft weinig melkproductie. Hij kende 
ook een bedrijf met koeien uit Nederland, die krachtvoer met treinwagons uit Nederland liet aanvoeren.
Op 1 juli kan er nog sneeuw liggen en in de winter kan het wel 42 graden onder nul worden.
Het was een zeer interessante avond van een enthousiaste groenteteeltbegeleider in Rusland.
Donderdag 20 april is de volgende ledenavond. Dan worden de creatieve werkstukken van het afgelopen 
seizoen getoond en mevrouw Elsinga komt vertellen over haar kinderwagenmuseum. 
Website: vrouwenvannu.nl/nijeveen 
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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

CONCERT ROON STAAL IN DE HERVORMDE KERK VAN KOLDER- EN DINXTERVEEN 

Op vrijdag 28 april geeft Singer-Songwriter Roon Staal - die ook covers op zijn repertoire heeft staan - een 
concert te Kolderveen. Naast de Valentijnsconcerten, de Oktobertour (voorheen Noord Nederland Tour) 
en de Kerstconcerten, vinden dit jaar voor het eerst een aantal voorjaarsconcerten plaats in april. Een van 
deze concerten is in de Hervormde Kerk te Kolderveen!
Staal zingt en begeleidt zichzelf vanachter de piano en heeft een stem die harten kan raken met roman-
tische en tedere composities. Hij woont en werkt zowel in Nederland als in het verre Oosten van Rusland. 
Een deel van het jaar verblijft hij in Vladivostok, waar hij ook aan zijn muzikale carriere werkt en geregeld 
concerten geeft. Zo gaf hij afgelopen jaar concerten in zowel Vladivostok als Khabarovsk in het Philhar-
monisch Concertgebouw. In eerdere jaren heeft hij een rijk musicalverleden opgebouwd (Les Miserables, 
Tommy, Rembrandt en Petticoat) en heeft hij inmiddels 6 albums en een dvd op zijn naam staan. Hiernaast 
heeft de zanger tijdens de 4e Oktobertour in 2016 zijn nieuwe verzamelalbum “Meditations Of A Singer-
Songwriter” gepresenteerd: 3 cd’s met 50 eigen composities van eerder uitgebrachte, maar ook nog niet 
eerder verschenen werk vanaf zijn tienerjaren. Dit pakket is aangevuld met een tekstboek en LP met een 
speciale eigen selectie.
Tijdens de concerten staan niet alleen mooie covers als Stay With Me Till The Morning van Vicki Brown, 
Bridge Over Troubled Water van Simon & Garfunkel en I am Sailing van Rod Stewart op het repertoire maar 
ook prachtige eigen composities als In de Harten van de Wereld en Als je Mij Zoekt van de laatste cd ‘In 
The Hearts Of The World’, alsmede songs van eerder door Staal uitgebrachte cd’s. Tijdens de Aprilconcerten 
zullen ook enkele nieuwe songs en covers ten gehore worden gebracht.
Het concert in de Hervormde Kerk te Kolderveen begint om 20.00 uur. De zaal is een half uur voor aanvang 
geopend. Kaarten zijn te bestellen via www.roonstaal.com of via tel.nr. 06-30025992. De toegangsprijs is 
€ 15,00.
U bent van harte welkom!

JURIDISCH SPREEKUUR IN BIBLIOTHEEK MEPPEL 

Per 7 april start Bibliotheek Meppel met een juridisch spreekuur. Dit is een initiatief van Bibliotheek Meppel 
en Diepeveen & Van Es Advocaten en Mediators.  Elke vrijdag tussen 15.00 en 16.30 uur is iedereen met een 
juridische vraag welkom bij het spreekuur om gratis en vrijblijvend advies te krijgen van een professional.  
Kom gewoon langs, een afspraak maken is niet nodig!
Het 1e Juridisch spreekuur is op vrijdag 7 april in Bibliotheek Meppel. 

LEZING OVER HET NOORDERLICHT

Op donderdag 6 april van 19.30 tot 21.30 uur vindt er een lezing over het Noorderlicht plaats in de biblio-
theek Meppel. 
Van oudsher hebben mensen geprobeerd het Noorderlicht te begrijpen en te verklaren. Marjan Spijkers 
vertelt over het noorderlicht in volksverhalen en over onderzoek naar dit fenomeen.
Aanmelden voor deze avond kan in de bibliotheek, telefonisch (088-0128480) en per e-mail: info@biblio-
netdrenthe.nl. De toegangsprijs bedraagt € 3 voor leden en € 5 voor niet-leden van de bibliotheek.
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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

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

www.lever.nlZuideinde 53,  Meppel
(0522) 25 27 21 | info@lever.nl 

OO JEE …… DE KOEK IS OP …..  

Maar daar brengt Chr. gem. zangvereniging Tot Ons Genoegen snel verandering in.
Deze week van woensdag 5 t/m zaterdag 8 april komen we weer bij u langs. 
Dit jaar niet met potgrond maar met heerlijke verse ontbijtkoek. 
Zeker weten dat de koffie of thee lekkerder smaakt met een koek van T.O.G.
Mocht u geen T.O.G. lid aan de deur treffen maar wel koek willen kopen dan kunt u een mailtje sturen 
naar anjahoorn@gmail.com. Ook een “apje” of belletje naar 06-58964073 is mogelijk. De koek kost € 2,00 
per stuk.        

T.O.G. Nijeveen
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WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN
8/9 april  Dokter Moes
15/16 april Dokter Tan-Koning
17 april  2e paasdag Dokter Moes

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!


