
Samen maak je het verschil

Containerverhuur: 
Voor al uw bouw- en sloopafval

www.oosterhuis-bv.nl

GEVRAAGD
OUD IJZER EN

METALEN
METAALHANDEL

M. v.d. Gaag
Tel. 0522‑491984 

Mobiel 06‑23749066

DE MOLEN

BEGIN DE DAG 
GOED

MET BROOD 
VAN

Bakkerij 
Strijker

Dorpsstraat 13
7948 BL  Nijeveen

Tel. 0522 - 49 12 08

www.strijkerbrood 
enbanket.jouwweb.nl

h.strijker@online.nl

Knipschuur
Hairstylist

Sonja van der Linde

Klosseweg 4 
7946 KH  Wanneperveen
Tel. 0522-492634

Open op afspraak:

dinsdag 9.00 - 20.00 uur
donderdag 9.00 - 20.00 uur

Dorpshuis
DE SCHALLE

Nieuweweg 27
7948 AA  Nijeveen

Uw 
ontmoetingscentrum

Vraag vrijblijvend 
inlichtingen:

Jeannet Altena
 tel. 0522‑491422

b.g.g. 06‑50668174
info@dhdeschalle.nl

www.dorpshuisdeschalle.nl

Kwekerij en Tuincentrum

BERT 
VISSCHER

  Kolderveen 21  Nijeveen 
Tel. 0522-491853

BEPLANTING:
Heesters, bomen, vaste planten, 
klimplanten

DIERVOEDERS:
Zowel voor huisdieren 
als voor groot- en kleinvee,
o.a. paarden-, honden- en 
kattenvoer

BEMESTING
POTGROND e.d.
BESTRIJDINGSMIDDELEN
ZAAIZADEN
POOTAARDAPPELEN
POTTERIE
CADEAU-ARTIKELEN

OPENINGSTIJDEN:
Maandag  GESLOTEN
Di. en wo.  13.00 tot 18.00
Do. en vr.  9.00-12.00  13.00-18.00 
Zaterdag  8.00-17.00

www.bertvisschervof.com

w w w . r k i n s t a l l a t i e t e c h n i e k . n l

zonne-energie

Kolderveense Bovenboer 12, Nijeveen
Tel. 0522 - 25 89 16  Mobiel 06 - 55 307 237
E-mail: info@bouwknegtrietdekkers.nl

R IETDEKKERS
Bouwknegt

www.bouwknegtrietdekkers.nl

Kolderveen 49 | 7948 NH | Nijeveen | tel: 0522 850 254

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

Appartementen Boerderij 
‘De Veurdeale’
Veendijk 2
7971 RR  Havelte, 
0521-34 27 32
info@deveurdeale.nl,
www.deveurdeale.nl

Een sfeervol adres voor elk feest of bijeenkomst
Bij ons kunt u terecht voor eten en drinken, catering, 
overnachten en activiteiten. Een sfeervol adres voor 20 tot 
100 personen. Vroeger werd hier een intensief boerenbedrijf 
gevoerd. Tegenwoordig is De Veurdeale een moderne locatie 
voor diverse activiteiten, met een uitstekend restaurant 
en een luxe appartementencomplex. De locatie is ook 
toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Kortom, De Veurdeale 
is een ideale plek voor elk feest of bijeenkomst.

Aangenaam verrassend!

Samen maak je 
het verschil

COOP Nijeveen

Dorpsstraat 10

7948 BR Nijeveen

Tel. 0522-49 12 91

Samen maak je het verschil

Voor al uw rietdekwerkzaamheden

Lid van de 
Vakfederatie Rietdekkers

www.rietdekkersbedrijfrenebouwknegt.nl
Dorpsstraat 149 | 7948 BP Nijeveen | Tel. 0522 492967 of 06 53 961 998
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De volgende Molen verschijnt op 19 april 2022. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 13 april  
mailen naar: demolen@kleen.nl
of inleveren bij / sturen naar Drukkerij Kleen, 

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

Noteboomstraat 68, 7941 XA Meppel
(Anonieme kopij kan geweigerd worden.)
Klachten bezorging: demolen@kleen.nl of
0522-255449 of o.v.v. straat, huisnummer en postcode

T 0522 255 449
www.kleen.nl

demolen@kleen.nl
drukkerij@kleen.nl

De Molen is het tweewekelijks regioblad dat huis-aan-huis verschijnt in Nijeveen | Sinds 1978 | Oplage: 1.700 exemplaren

DORPSVERENIGING NIJEVEEN
UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING

Donderdag 7 april 2022
Locatie: De Schalle. Aanvang 20.00 uur

Agenda:
1. Opening
2.  Vaststellen agenda
3.   Ingekomen stukken en medede-

lingen
4.   Notulen jaarvergadering 2021
5.   Jaarverslag 2021 + presentatie 

activiteiten
6.  Financiën
 - Financieel verslag 2021 (*)
 - Verslag kascommissie
	 -		Vaststellen	financieel	verslag
 - Benoeming kascommissie

 - Begroting 2022 (*)
 - Vaststellen contributie 2022
7.  Bestuursverkiezingen
 -  Marijke van Ramshorst, 

aftredend als bestuurslid en 
niet herkiesbaar

 -  Christina van der Schaaf, 
verkiesbaar bestuurslid

8.  Rondvraag
9.  Sluiting

PAUZE

Aansluitend	van	het	officiële	gedeelte	nodigen	we	u	van	harte	uit	om	
samen met ons te brainstormen over de uitkomsten van de enquête (**).

(*) Deze stukken zijn vanaf 1 april 2022 op te vragen via 
penningmeester@dorpsverenigingnijeveen.nl
(**) De Dorpsvisie 2015 – 2025 en de uitslagen van de enquête zijn 
te downloaden via onze website www.dorpsverenigingnijeveen.nl

Jubilarissen Accordeonvereniging Musetta
Op 7 maart jongstleden hadden we met alle leden een gezellige avond – het 
kon weer nadat we zo’n 2 jaar lang wisselend wel / niet hebben gerepeteerd 
én voor het 2e jaar op rij moesten besluiten dat we geen jaarconcert gingen 
houden op de 1e vrijdag van maart. 

Het was dan ook het moment om 
onze jubilarissen in het zonnetje te 
zetten. Zowel Alie Pit (links) als Jenny 
de Groot (2e van rechts) waren in 2021 
45 jaar lid van onze vereniging. Dat is 
vanzelfsprekend een bloemetje waard! 

Ook onze dirigent Arjan Pit had een 
jubileum te vieren: hij is dit jaar 40 
jaar lid van onze vereniging, waarvan 

alweer 15 jaar in zijn huidige functie. 
Helaas was Arjan verhinderd op deze 
gezellig avond – dus hij heeft de 
attentie nog tegoed.

Ook interesse om samen met ons 
muziek te maken op de accordeon? 
Kom vrijblijvend eens langs op onze 
repetitie: Maandagavond van 19:45 tot 
21:30 uur - in de Schalle. 
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Griftestuk 33  |  7948 AH Nijeveen  |  06 - 50 20 40 08 
www.lutebijkerbouw.nl   |  info@lutebijkerbouw.nl

Lute Bijker
Griftestuk 33  |  7948 AH Nijeveen  |  06 - 50 20 40 08 

www.lutebijkerbouw.nl   |  info@lutebijkerbouw.nl

Lute Bijker

Griftestuk 33  |  7948 AH Nijeveen  |  06 - 50 20 40 08 
www.lutebijkerbouw.nl   |  info@lutebijkerbouw.nl

Lute Bijker
Griftestuk 33  |  7948 AH Nijeveen  |  06 - 50 20 40 08 

www.lutebijkerbouw.nl   |  info@lutebijkerbouw.nl

Lute Bijker

Kinderkledingbeurs Havelte organiseert tweedehands 
zomerkinderkleding- en speelgoedbeurs

De werkgroep Kledingbeurs Havelte is blij te kunnen melden dat er weer een 
kleding- en speelgoedbeurs georganiseerd kan worden. Dit is een gezellige 
tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs in ontmoetingscentrum 
“de Veldkei” te Havelte.

De koopavond is op vrijdag 8 april 
2022 van 20.00 uur tot 21.30 uur.
Op zaterdag 9 april 2022 is de beurs 
geopend van 9.00 uur tot 10.00 uur. 
Bezoekers ontvangen op zaterdag 10% 
korting op hun aankoopbedrag. 

U vindt op deze beurs naast 
kleding ook een divers aanbod van 
tweedehands speelgoed. Heeft u 
zelf kleding van maat 74 t/m maat 
188 of speelgoed in te brengen 
dan kunt u de daarvoor benodigde 
prijsenveloppe+ instructie ophalen 
gedurende schooltijden bij de 

kleuteringang van OBS. de Bosrank in 
Havelte. Er is een maximale uitgave 
van 150 prijsenveloppen. Alle kleding 
en speelgoed dient geprijsd, schoon 
en compleet te worden aangeleverd. 
Het inbrengen van de kleding en het 
speelgoed is op donderdagavond 7 
april 2022 van 19.00 tot 20.30 uur, 
eveneens in “de Veldkei”. Dit adres 
kunt u vinden op onze website.
Raadpleeg onze website www.
kledingbeurshavelte.nl voor meer 
informatie. We zijn ook te volgen via 
Facebook: Kledingbeurs Havelte.

Energie Coöperatie Duurzaam 
Nijeveen 

Aankondiging Algemene 
Ledenvergadering 
Datum: donderdag 14 april 
Tijd: 20.00 uur 
Locatie: Dorpshuis De Schalle 

De leden van de energiecoöperatie 
ontvangen de agenda en stukken 
binnenkort persoonlijk via de mail. 

Nog geen lid? Meld je aan via 
www.duurzaamnijeveen.nl 

Met een hartelijke groet 
en graag tot ziens! 
Harry van Dijk, Wim de Kleuver, 
Gerdie Westenbrink, Hylco de Boer 
en Tineke Knorren

Ledenvergadering 
Historische Vereniging 
Nijeveen
Nadat er in 2020 beide vergaderingen 
niet doorgingen en in 2021 er maar 
een vergadering plaatsvond met 
beperkende regels, is er nu weer een 
“echte” voorjaarsledenvergadering. 

De voorjaarsbijeenkomst, alleen voor 
de leden, vindt plaats op woensdag 13 
april a.s. om 20.00 uur in De Schalle. 
Na het huishoudelijke gedeelte zal 
de heer Wolter ter Steege een lezing 
houden met als titel “Aan de boorden 
van de Reest”. Het verhaal gaat over 
Reestlandschappen vroeger en nu aan 
de hand van veel afbeeldingen.

Collectanten in Nijeveen de straat op voor kinderen 
in armoede
Van 18 tot en met 23 april 2022 is het de landelijke collecteweek van Nationaal 
Fonds Kinderhulp. Dan gaan alle Kinderhulp-collectanten, hopelijk vergezeld van 
het voorjaarszonnetje, op pad met 1 gezamenlijk doel: een volle collectebus. 

In Nederland groeit 1 op de 12 
kinderen tot 21 jaar op in armoede. 
Kinderhulp is er voor hen en helpt 
met iets groots, of iets kleins. Een fiets 
bijvoorbeeld, een cadeautje van de 
Sint, een zorgeloos dagje uit of een 
laptop. Dingen die heel gewoon lijken, 
maar dat voor kinderen die opgroeien 
in armoede niet zijn.
Van dinsdag 19 april (maandag 18 april 
is 2e paasdag) tot en met zaterdag 23 
april kan er een collectant bij je aan 

de deur komen voor een vrijwillige 
bijdrage. Die bijdrage kan gedaan 
worden met contant geld of middels 
de iDEAL QR-code op de collectebus. 
Beide manieren zijn eenmalig en 
volledig anoniem. Kinderhulp hoopt 
op je steun, voor de ruim 300.000 
kinderen die opgroeien in armoede. 

Ga voor meer informatie over 
Kinderhulp en de collecte naar 
www.kinderhulp.nl.
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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
T 0522 255449  

drukkerij@kleen.nl

Noteboomstraat 68

7941 XA  Meppel www.kleen.nl
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"Uw Pedicure in omgeving Nijeveen / Meppel" 

Wij voeren verschillende behandelingen uit o.a.: 

 Verwijderen van eelt 

 Verwijderen van een likdoorn 

 Behandelen van een ingroeiende teennagel 

 Behandelen van een kalknagel 

 Teennagels knippen 

 Teennagels lakken 

 Pedicure Spa Deluxe (dé ultieme voetenverwennerij)  

Desiree Lindhout 

Burg. Weimalaan 27 

7948 AL Nijeveen 

Tel. 06 – 11848796 

info@voetverzorging-lindhout.nl 

www.voetverzorging-lindhout.nl 
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Agenda
  6 april    Klaverjassen en jokeren Supportersvereniging SVN'69 - kantine - 20.00 uur
  7 april  Alg. Ledenvergadering Dorpsvereniging Nijeveen - De Schalle - 20.00 uur
  8 april Koopavond Kinderkledingbeurs Havelte - De Veldkei - 20.00-21.30 uur
  9 april Kinderkledingbeurs Havelte - De Veldkei, Havelte - 9.00-10.00 uur
10 april E-meeting - Geref. kerk Nijeveen - 10.00 uur
11 april Valpreventiemarkt - Topsporthal Ezinge, Meppel - 14.00-16.30 uur
13 april Kerkcafé - Geref. Kerk - 19.30 uur
13 april Ledenvergadering Historische vereniging Nijeveen - De Schalle - 20.00 uur
14 april Alg. Ledenvergadering EC Duurzaam Nijeveen - De Schalle - 20.00 uur
16 april Bingo Supportersvereniging SVN’69 - kantine - 20.00 uur
19 april De Molen nr. 8
20 april   N.C.V. Gerdi van den Broek vertelt over haar periode als verpleegkundige in Kameroen Schalle - 19.45 uur
20 april   Klaverjassen en jokeren Supportersvereniging SVN'69 - kantine - 20.00 uur
21 april  NATUURrijke IJs- en OORLOGwandeling Holtingerveld - vertrek 13.30 uur
27 april Koningsdag 
28 april  Vrouwen van Nu - Gerrie van der Veen over woonwagenbewoners, marskramers en kiepkerels - De Schalle - 

20.00 uur 
  1 mei   Zangdienst m.m.v. Chr mannenkoor Meppel en Nijeveens mannen-ensemble o.l.v. Johan Rodenhuis en organist 

Ruth Pos - Geref. kerk
  3 mei De Molen nr. 9
  6 mei Kaartverkoop Twee Recht Twee Averecht
13-14 mei   Voorstelling Twee Recht Twee Averecht
14 mei Vrouwen van Nu; Wandelochtend - vertrek bij Meuleplein vanaf 10.00 uur
15 mei Koor Glorify uit Meppel

Elke maandagavond Zingen Zanggroep Timeless - De Schalle - 19.30-21.30 uur
 Repeteren Popkoor Afslag Nijeveen - Geref. kerk 20.00-22.00 uur
Elke dinsdagmiddag Koersbal - De Schalle - 13.30-16.00 uur

Nijverheidsweg 10
7948 NE  Nijeveen

T 0522 49 26 80
F 0522 49 26 74

info@kroesnijeveen.nl
www.kroesnijeveen.nl



6 De Molen - 44e jaargang nr. 7 - 5 april 2022

Voor het melden van een overlijden 
dag en nacht bereikbaar: 
06 - 29060633
Susanne Oomkens - Havelte
www.omega-uitvaartzorg.nl
contact@omega-uitvaartzorg.nl

Verbinden in loslaten
Met oprechte aandacht,  tijd en zorgzaamheid 

samen vorm geven aan een passend afscheid.

 Verzekeren
Hoe zit het?

Uitvaartverzekeringen. Steeds vaker krijg ik de vraag: Hoe zit het nu precies? 
Er zijn ondernemingen die, naast dat ze een verzekeringstak hebben, ook
uitvaarten begeleiden (bijvoorbeeld Dela en Monuta). En er zijn verzekerings-
maatschappijen die geen uitvaarten begeleiden, maar uitsluitend een
verzekerd bedrag voor een uitvaart uitkeren (Ardanta, Life Tree etc.). Tot slot
zijn er zijn uitvaartondernemingen die alleen uitvaartbegeleiding aanbieden. 

Omega uitvaartzorg valt onder deze laatste groep. Wanneer je in het verleden een verzekering 
hebt afgesloten kan deze twee vormen hebben: 
Een natura polis of een kapitaalpolis. Bij een kapitaal verzekering wordt het verzekerde bedrag
(met toestemming van de nabestaanden uiteraard), na een overlijden uitgekeerd aan de 
uitvaartondernemer die je hebt gekozen. Deze zal het bedrag in mindering brengen op de nota. 
Er is bij deze vorm volledige vrijheid over de besteding van het bedrag. 
Bij een natura verzekering wordt ‘uitgekeerd in diensten’: denk aan een standaard kist, 75 
rouwkaarten, de begeleiding van de uitvaart etc. De uitvaart wordt precies zo geregeld als in de 
polis genoemd staat, door de onderneming waarbij de polis is afgesloten. Voor eventuele 
aanvullende wensen moet worden bijbetaald. 
Ook bij deze polis kun je ervoor kiezen om een bedrag uit te laten keren, in plaats van het afnemen 
van de diensten. De uitvaart kan dan begeleid worden door de onderneming van jouw keuze. Het 
uit te keren bedrag staat echter meestal niet in verhouding tot de actuele kosten, waardoor 
nabestaanden vaak duurder uit zijn wanneer zij voor een andere onderneming kiezen. 
Het mág dus wel. Wil je weten wat het regelen van een uitvaart, op basis van de verzekering die je nu 
hebt, financieel voor jou betekent in relatie tot je wensen? Neem gerust contact op! 

Zuideinde 53, Meppel  |  (0522) 25 27 21  |  info@lever.nl  |  www.lever.nl
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E-meeting 10 april
Thema: Brood
10.00 uur Gereformeerde kerk Nijeveen

Voor deze e-meeting hebben we een programma in elkaar gezet rondom het 
thema brood.
Al pratend over de oorlog in Oekraïne, daar moeten we toch bij stilstaan?! 
Pratend over alles wat we nodig hebben. Over alles wat duurder wordt en toch 
allemaal zo broodnodig is. 
Voor iedereen op de wereld!

We gaan het hebben over het 
noodzakelijke in ons leven, maar ook 
over de dankbaarheid van het kunnen 
delen.

De gemeenteband zal ons begeleiden 
deze morgen.
Ds. René Kok is de voorganger in deze 
dienst.
Voor de kinderen is er een activiteit 
tijdens de kinderkerk. Daarna zullen zij 
een Palmpasenoptocht lopen door de 
kerk. 

De kinderen mogen zich vooraf 
opgeven. Wij zullen ervoor zorgen 
dat er een palmstok voor ze klaar ligt. 
Opgeven kan bij Irna: i.oosterhuis@
trefonderwijs.nl

Brood! Daar zit wat in! 
En dat telt ook voor deze e-meeting.
We hopen elkaar de 10e te mogen 
ontmoeten.

Groeten van de e-meeting commissie

Ledenavond 
Vrouwen van Nu 
24 maart 2022

Deze avond hadden wij het ensemble 
“Vanalluswat” uit Emmen op bezoek. 

Ze begeleidden zich met accordeon, 
gitaar en percussie. Zij spelen het liefst 
akoestisch. Zoals de naam het al zegt 
spelen zij van alles wat. Meezing- en 
luisterliedjes en liedjes van toen in alle 
talen en uit alle landen. Tussendoor 
waren er ook nog wat vermakelijke 
sketches. Het was een gezellige  avond 
waar veel werd meegezongen.

Verslag NCV 23 maart 
2022 - Paasviering
De avond wordt geopend door 
Martha Kroes. Als de NCV-kaars is 
ontstoken, zingen we i.v.m. de oorlog 
in Oekraïne: “Geef vrede, Heer, geef 
vrede…”.
Daarna is het woord (de stemmen) 
aan de zanggroep “Stil”: “Zingend van 
verwondering”. 

Een van de dames gaat voor in gebed, 
waarna het programma volgt: “Hij 
was een van ons “, naar het boek van 
Rien Poortvliet. Op de beamer worden 
de platen getoond, die betrekking  
hebben op het verhaal dat verteld 
wordt. Vanuit de bijbel wordt het 
levensverhaal van Jezus verteld met de 
wonderen en genezingen. “Stil” zingt 
o.a. een indrukwekkend lied: “Maria 
had je door..”.
Na de pauze volgt het tweede deel 
van de presentatie met de prachtige 
tekeningen, zang van de dames en 

samenzang met de leden. 
“Stil” eindigt met de tekst:
God 
had de wereld zo lief
dat Hij zijn
enige Zoon heeft gegeven
opdat iedereen
die in hem gelooft
niet verloren gaat
maar eeuwig 
leven heeft.
Ik ben één van Hem.

De leden krijgen de tekst mee naar 
huis. Het is een vroege Paasviering – 
maar een mooie avond!

Het bestuur

Nijeveen, maart 2022

Wij willen iedereen bedanken 
voor de hartverwarmende 
belangstelling, die wij als familie 
ontvingen tijdens zijn ziekbed en 
na het overlijden van

Henk Seegers

Het is voor ons een grote troost 
te weten hoe geliefd hij was en 
hoe hij werd gewaardeerd.

Trijnie Seegers

GORDIJNEN
ZONWERING

Blankenstein 610
7943 PA Meppel

T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

URZO
Damesmode

Slaapcomfort

Bedrijfskleding

Regenkleding

Huishoudtextiel
tel. 05220 - 61022

Wij zijn
verhuisd!

PVC VLOEREN
TAPIJT
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Met een terugblik

vooruitkijken Heeft u ons nodig? Bel:
0522 - 28 18 78

Stilstaan bij een leven, 
verder vanuit herinneringen. 
Wassink Uitvaartverzorging is 
er voor u. En voor een afscheid 
dat verder helpt.

Zomerdijk 9A  |  7942 JR Meppel  |  info@wassink-uitvaart.nl  |  www.wassink-uitvaart.nl

Jeanet Koobs
Uitvaartbegeleidster

Met z’n unieke bi-tone lakkleuren en grote 18" lichtmetalen velgen is de nieuwe Aygo X een opvallende verschijning. 
Toyota’s compacte crossover kenmerkt zich door z’n hoge instap, grote voorruit en ongekende comfortniveau. Hij beschikt 
over een geavanceerde S-CVT automaat en zit vol slimme features. Zo stel je met de MyT app al voor je vertrekt een lekkere 
temperatuur in en open en sluit je de deuren op afstand. De Aygo X is bovendien het eerste model met Toyota Relax, het 
nieuwe 10-jarige garantieprogramma van Toyota*. Hij staat vanaf medio april in de showroom, maar ontdek hem nu alvast 
op toyota.nl. Net zo enthousiast als wij? Dan kun je de Aygo X ook meteen reserveren.

€15.995
VANAF

ONTDEK DE NIEUWE 

 TOYOTA  
 AYGO X

GECOMBINEERD VERBRUIK (EU 2018/1832 AP) 5,0 L/100 KM (20 KM/L), CO2 VARIEERT VAN 108-112 GR/KM (O.B.V. VOORLOPIGE WAARDES).  
Afgebeeld model is een combinatie van de Toyota Aygo X Envy en Limited. Verkrijgbaar vanaf € 20.795,-. *Vraag uw dealer naar de voorwaarden.

VAN DER LINDE MEPPEL 
Meppel, Blankenstein 290, 0522-491258 

toyota-meppel.nl
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Kolderveen 50, 7948 NK  NIJEVEEN
M 06 54 93 76 21  T 0522 49 13 78  
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!

Autohopper van der Linde Steenwijk
Broekslagen 12 / 8331 TJ Steenwijk

autohopper.nl

Te huur
bij jou om
de hoek!

Altijd de 
nieuwste auto’s 
en (verhuis) 
bussen!

0521 745 017

Leerkrachten in Drenthe en Groningen volgen workshops 
“Een leerkracht die niet zingt met de klas doet de kinderen én zichzelf tekort. En meesters en juffen die hun kennis over 
cultuureducatie niet bijspijkeren leren onvoldoende hoe leuk het is om cultuur in te zetten bij andere vakken”. Dit stelt 
Peter Pot, teamleider cultuuronderwijs bij Stichting Kunst & Cultuur.

Zijn organisatie biedt leerkrachten 
in Drenthe en Groningen 36 
workshops om hen bij te spijkeren 
in cultuuronderwijs. Met NHL 
Stenden wordt op 30 maart het 
muzieksymposium ‘Eén muziek 
met…’ georganiseerd. En met de 
kunstencentra Krachtstof, het 
noordelijk festival cultuureducatie.

Cultuuronderwijs kan een belangrijke 
bijdrage leveren aan het begrijpen van 

geschiedenis, 
burgerschap, 
taal of 
aardrijkskunde. 
Door de 
lesstof op een 
kunstzinnige 
manier aan te 
bieden is het 
voor sommige 
kinderen een 

stuk duidelijker. Daarnaast geeft 
cultuuronderwijs plezier en zorgt het 
voor een goede sfeer in de klas. “Ook 
heel belangrijk.”, zegt Peter Pot die 
benadrukt dat Pabo-studenten en 
cultureel ondernemers de workshops 
ook mogen volgen. “Naast de theorie 
zijn er veel praktijkvoorbeelden. 
Iets wat leerkrachten en studenten 
gelijk kunnen toepassen in hun eigen 
lessen”.

“Vooral voor kinderen met een meer 
visueel geheugen kan het op een 
creatieve manier aanbieden van de 
lesstof een uitkomst zijn. Geschiedenis 
in de vorm van een lied of topografie in 
de vorm van een tekenles helpt om de 
lessen beter te onthouden”. 
Plezier hebben in het creatief inzetten 
van de kunstdisciplines beeldende 
kunst, dans, theater, muziek en film 
is het doel van het symposium en 
de workshops. Deelnemers worden 
bijgepraat over de nieuwste inzichten 
op het gebied van filmgrammatica, 
animatie en vakintegratie en gaan 
vervolgens aan de slag. Er zijn 
workshops die online worden 
aangeboden, maar ook workshops 
die fysiek plaatsvinden. En de 
belangstelling valt niet tegen. “Voor 
het muzieksymposium zijn al bijna 400 
aanmeldingen en voor Krachtstof al 
ruim 200”, aldus Peter Pot.
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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.nl 
Website: www.kvanbeekschilderwerken.nl

“We gaan voor
100% tevreden
klanten”

Wat doen wij:
Dienstverlener in agrarische werkzaamheden, 
grondwerkzaamheden, tuinaanleg en onderhoud.

Bel of mail voor een vrijblijvende offerte.

T 06-12449922  |  E pvandijk1986@hotmail.com  |  A De Kolk 3, Nijeveen

Dé specialist in
agri, grond & tuin. 

Café Restaurant

De Otterskooi
Dwarsgracht

Al meer dan 55 jaar

Dwarsgracht 54 - 8355 CW Giethoorn
Tel. (0521) 36 14 74 - E-mail: info@otterskooi.nl

www.otterskooi.nl

gezelligheid,

rustieke omgeving,

menselijke maat

en bovenal kwaliteit

• à la Carte
• Bruiloften
• Barbecue's
• Buffetten
• Koffietafels
• Catering

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

T: de Wijk 0522 - 440 473      

 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

GOED, INTEGER EN VOORDELIG 

GEREGELD

HUWELIJKSE VOORWAARDEN
SAMENLEEFCONTRACT?

notariaat & mediation
Stotijn

altijd scherp!altijd scherp!
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Belangrijke informatie
HUISARTSEN, buiten kantoortijden kunt u uitsluitend voor spoedgevallen telefonisch contact opnemen met de 
huisartsenpost in Meppel: 0900-1120112.

FYSIOTHERAPIEPRAKTIJK ’T OEVERTJE, praktijk voor fysiotherapie, manuele therapie en sportfysiotherapie
Oevertje 21, 7948 AD Nijeveen, tel. 492199, oever21@xs4all.nl, www.fysionijeveen.nl. Behandeling volgens afspraak.
Behandeling aan huis in Nijeveen en directe omgeving. Gratis inloopspreekuur.

FYSIOTHERAPIE PRIMA LIFE Nijeveen, Fysiotherapie, Sportfysiotherapie, Kinderfysiotherapie, Specialisatie nieuwe knieën en 
heup en kruisbandletsel. Op verzoek huisarts is behandeling aan huis ook mogelijk. In Dorpshuis De Schalle, Nieuweweg 27, 
7948 AA Nijeveen. Tel.nr.: 0522-237530

STICHTING WELZIJN OUDEREN NIJEVEEN:
KLEINE NODENDIENST: tel. 06-48065216
GEBRUIK DUOFIETS: mw. A. Bouma, tel. 06-21497902
INFORMATIEPUNT ZORG EN WELZIJN: mw. C. Jaspers, tel. 06-11010135

OPENINGSTIJDEN SERVICEPUNT BIBLIOTHEEK NIJEVEEN, De Schalle, Nieuweweg 27 • dinsdag en donderdag 
van 14.00 tot 17.00 uur; op deze uren tel. 06 47 57 64 67. Zie ook www.bibliotheeknijeveen.nl

TANDHEELKUNDIG CENTRUM NIJEVEEN, Dorpsstraat 6d, 7948 BR Nijeveen, tel. 0522-492338. Behandeling 
volgens afspraak. Spoeddienstregeling te beluisteren via het antwoordapparaat of www.tandartsnijeveen.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.

KINDERCOACH SUSANNE, Susanne Eveleens, Nijeveen, 06-10720559, www.kindercoachsusanne.nl

COACHPRAKTIJK NIKA, Carola Bouman te Nijeveen, 06-22060552, www.coachpraktijknika.nl

MUZIEKSPEL, praktijk voor muziektherapie, Betsy van den Boogaard, Veendijk 0522-492317

MILLE-PATTES, praktijk voor HSP begeleiding, Ike Piest - v.d. Ree, 0522-490663, www.mille-pattes.nl

Dorpsstraat 4
Nijeveen

Jan Bouwknegt

www.jaboschilderwerken.nl

Klussenbedrijf "Klusjes & Zo" 
Voor al uw praktische klussen in en om het huis 

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

klussenbedrijf@klusjesenzo.nl



Samen maak je het verschil

Containerverhuur: 
Voor al uw bouw- en sloopafval

www.oosterhuis-bv.nl

 

GEVRAAGD
OUD IJZER EN

METALEN
METAALHANDEL

M. v.d. Gaag
Tel. 0522‑491984 

Mobiel 06‑23749066

DE MOLEN

BEGIN DE DAG 
GOED

MET BROOD 
VAN

Bakkerij 
Strijker

Dorpsstraat 13
7948 BL  Nijeveen

Tel. 0522 - 49 12 08

www.strijkerbrood 
enbanket.jouwweb.nl

h.strijker@online.nl

Knipschuur
Hairstylist

Sonja van der Linde

Klosseweg 4 
7946 KH  Wanneperveen
Tel. 0522-492634

Open op afspraak:

dinsdag 9.00 - 20.00 uur
donderdag 9.00 - 20.00 uur

Kwekerij en Tuincentrum

BERT 
VISSCHER
Kolderveen 21  Nijeveen  
Tel. 0522-491853

Dorpshuis
DE SCHALLE

Nieuweweg 27
7948 AA  Nijeveen

Uw 
ontmoetingscentrum

Vraag vrijblijvend 
inlichtingen:

Jeannet Altena
   tel. 0522‑491422

   b.g.g. 06‑50668174
   info@dhdeschalle.nl

www.dorpshuisdeschalle.nl

BEPLANTING:
Heesters, bomen, vaste planten, 
klimplanten, vijverplanten

DIERVOEDERS:
Zowel voor huisdieren 
als voor groot- en kleinvee,
o.a. paarden-, honden- en 
kattenvoer

BEMESTING
POTGROND e.d.
BESTRIJDINGSMIDDELEN
ZAAIZADEN
POOTAARDAPPELEN
POTTERIE
CADEAU-ARTIKELEN

OPENINGSTIJDEN:
Maandag  GESLOTEN
Di. en wo.  13.00 tot 18.00
Do. en vr.  9.00-12.00  13.00-18.00
Zaterdag  8.00-17.00

www.bertvisschervof.com

w w w . r k i n s t a l l a t i e t e c h n i e k . n l

zonne-energie

Kolderveense Bovenboer 12, Nijeveen
Tel. 0522 - 25 89 16  Mobiel 06 - 55 307 237
E-mail: info@bouwknegtrietdekkers.nl

R IETDEKKERS
Bouwknegt

www.bouwknegtrietdekkers.nl

Kolderveen 49 | 7948 NH | Nijeveen | tel: 0522 850 254

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

Appartementen Boerderij 
‘De Veurdeale’
Veendijk 2
7971 RR  Havelte, 
0521-34 27 32
info@deveurdeale.nl, 
www.deveurdeale.nl

Een sfeervol adres voor elk feest of bijeenkomst
Bij ons kunt u terecht voor eten en drinken, catering, 
overnachten en activiteiten. Een sfeervol adres voor 20 tot 
100 personen. Vroeger werd hier een intensief boerenbedrijf 
gevoerd. Tegenwoordig is De Veurdeale een moderne locatie 
voor diverse activiteiten, met een uitstekend restaurant 
en een luxe appartementencomplex. De locatie is ook 
toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Kortom, De Veurdeale 
is een ideale plek voor elk feest of bijeenkomst.

Aangenaam verrassend!

Samen maak je 
het verschil

COOP Nijeveen

Dorpsstraat 10

7948 BR Nijeveen

Tel. 0522-49 12 91

Samen maak je het verschil

Voor al uw rietdekwerkzaamheden

Lid van de 
Vakfederatie Rietdekkers

www.rietdekkersbedrijfrenebouwknegt.nl
Dorpsstraat 149 | 7948 BP Nijeveen | Tel. 0522 492967 of 06 53 961 998




