
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 24 januari 2023. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 18 januari  
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

Word ook collectant voor de Hersenstichting
De collecteweek van de Hersenstichting is de eerste collecte in het nieuwe jaar. 
Van 30 januari tot en met 4 februari 2023 gaan onze enthousiaste collectanten 
ook weer in Nijeveen op pad. Zij collecteren voor meer onderzoek naar 
hersenaandoeningen.

Helaas hebben al meer dan 4 miljoen 
Nederlanders een hersenaandoening. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
dementie, Parkinson, een beroerte, 
een depressie of hersenletsel door een 
ongeluk. En als we niets doen, wordt 
dit aantal alleen nog maar groter. 

Met het collectegeld, financieren wij 
onderzoek en innovaties, geven we 
voorlichting en zetten we het belang 
van onze hersenen overal op de 
agenda.
De Hersenstichting zet alles op alles 
voor gezonde hersenen voor iedereen. 
Help ons mee en word ook collectant! 

Het collecteteam Nijeveen kan nog 
heel goed collectanten gebruiken.   
Help je ook mee? Loop een uurtje in 
eigen buurtje en help je medemens 
ermee!
Meer informatie en aanmelden? 
Bel Ginie Lensen 0633718833 of 
meld je aan via de website, www.
hersenstichting.nl/collecte.

Alvast hartelijk dank namens de 
collecteorganisatie 
Amanda, Ginie en Tineke

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
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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

Uitnodiging Informatieavond Nijeveen Deelt! 
Woensdag 25 januari – 20.15 uur – ‘De Schalle’
Voorafgaand Ledenvergadering voor leden van de energiecoöperatie

Woensdagavond 25 januari wordt in dorpshuis ‘De Schalle’ een informatieavond gehouden over de deelauto’s die eind 
januari in Nijeveen komen. De bijeenkomst, die georganiseerd wordt door EC Duurzaam Nijeveen en Dorpsvereniging 
Nijeveen, begint om 20.15 uur. De ontvangst is vanaf 20.00 uur. Iedereen is van harte welkom!  

Wat is een deelauto eigenlijk?  
Deze avond krijg je uitleg wat een 
deelauto is, wat voor voordelen het 
delen van een auto heeft, wat dit voor 
jou (financieel) kan betekenen en hoe 
het precies werkt. Het delen van een 
auto is niet alleen iets voor de stad 
maar juist ook op het platteland, waar 
afstanden vaak groter zijn, is het een 
uitkomst. 

Laat je uitgebreid voorlichten en 
inspireren
Overweeg je een (extra) auto aan 
te schaffen of juist een auto weg te 
doen, heb je soms een auto nodig 
of wellicht een keer extra ruimte? 
Wat je overweging ook maar is, kom 

naar deze informatieavond en laat je 
uitgebreid voorlichten en inspireren. 
Uiteraard is er de mogelijkheid om 
vragen te stellen en jouw wensen of 
situatie te bespreken. 

Nijeveen Deelt! Demo Dag 
Zaterdag 28 januari is de Nijeveen 
Deelt! Demo Dag bij de molen. Je 
kunt tussen 10.00 en 13.00 uur een 
proefrit maken en zelf ervaren hoe een 
deelauto rijdt en hoe het reserveren 
gaat. Kom gerust even langs!  

Algemene ledenvergadering EC 
Duurzaam Nijeveen 
Voorafgaand aan de informatie-
bijeenkomst wordt 25 januari om 

19.30 uur de algemene 
ledenvergadering van EC Duurzaam 
Nijeveen gehouden. Leden van de 
coöperatie ontvangen persoonlijk 
een uitnodiging met de officiële 
documenten. 
Nog geen lid en wil je de leden-
vergadering ook bijwonen? Word lid 
via www.duurzaamnijeveen.nl. 

Met een energieke groet, 
Bestuur EC Duurzaam Nijeveen 

www.duurzaamnijeveen.nl 
info@duurzaamnijeveen.nl 
facebook: duurzaamnijeveen

Het collecteteam Nijeveen kan nog 
heel goed collectanten gebruiken.   
Help je ook mee? Loop een uurtje in 
eigen buurtje en help je medemens 
ermee!
Meer informatie en aanmelden? 
Bel Ginie Lensen 0633718833 of 
meld je aan via de website, www.
hersenstichting.nl/collecte.

Alvast hartelijk dank namens de 
collecteorganisatie 
Amanda, Ginie en Tineke Kerstavond Vrouwen van Nu Nijeveen

Op 22 december konden wij na 2 jaar eindelijk weer een gezamenlijke 
kerstavond vieren. De avond werd dit jaar georganiseerd door het bestuur. 
Voorzitter Aukje heette iedereen welkom en refereerde nog aan de oorlog in 
Oekraïne en de energiecrisis. Maar hopen dat hier snel een einde aan komt. 
Er waren bijna 70 dames. 
 
Het bestuur bracht het kerstverhaal 
op originele manier ten tonele. 
Hierna was het de beurt aan het 
blaasensemble Quatre Brass. Een 
ensemble deze keer bestaande uit 6 
dames en een heer. Zij brachten mooie 
kerstliederen ten gehore en met een 
aantal daarvan konden wij meezingen. 

Onder het genot van een hapje en een 
drankje werd er gezellig gekletst en 
genoten van de muziek. Aan het eind 
van de avond sloot de voorzitter de 
avond af met een gedicht en bedankte 
de muziek en de aanwezigen voor 
hun komst en wenste iedereen fijne 
kerstdagen.
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10 jan. De Molen nr. 1
11 jan.  Nieuwjaarsvisite, St. Welzijn Ouderen Nijeveen - De Schalle - 13.30 uur
11 jan. Prijsuitreiking Decemberactie met bingo - De Schalle - 20.00 uur
11 jan. Klaverjassen en Jokeren S.V.N.’69 - 20.00 uur 
15 jan.  Zangdienst m.m.v. Damesgroep Still uit St. Jansklooster - Geref. kerk - 

19.00 uur
16 jan.  Voorverkoop Da Costa - De Schalle - 19.00-20.00 uur
18 jan.  Rouwcafé Annerie Kremer Uitvaartzorg - Stadscafé Oasis, Meppel - 

inloop vanaf 19.30 uur
19 jan. Informatiebijeenkomst Dorpsvereniging - De Schalle - inloop 13.30 uur
20 jan. Film The Duke - Dorpshuis De Schalle - 20.00 uur
23 jan.   Voorverkoop Da Costa - De Schalle - 19.00-20.00 uur
25 jan. N.C.V. Ds. Johan Prosman verzorgt deze middag - De Schalle - 14.15 uur 
24 jan. De Molen nr. 2
25 jan. Klaverjassen en Jokeren S.V.N.’69 - 20.00 uur
25 jan. Informatieavond Nijeveen Deelt! - De Schalle - 20.15 uur
26 jan. Vrouwen van Nu jaarvergadering - De Schalle - 20.00 uur
28 jan. Nijeveen Deelt! DEMO Dag - Plein bij molen De Sterrenberg - 10-13 uur
  2 feb. Vrouwencafé Nijeveen - Brasserie Meuleplein - Inloop vanaf 19.30 uur
  3-4 feb. Blijspel Da Costa - De Schalle - 20.00 uur 
  7 feb. De Molen nr. 3
  8 feb.  Klaverjassen en Jokeren S.V.N.’69 - 20.00 uur 
16 feb. NATUUR-rijke IJS- en OORLOGwandeling Holtingerveld - 13.30 uur 
21 feb. De Molen nr. 4
22 feb.  N.C.V. werken in het hospice en het verlenen terminale zorg thuis De 

Schalle 14.15 uur 
22 feb. Klaverjassen en Jokeren S.V.N.’69 - 20.00 uur
24 feb. Film Tori et Lokita - Dorpshuis De Schalle - 20.00 uur
25 feb. Bingo -  kantine van SVN 69 - 20.00 uur
  2 maart  Inloop-borrelavond Vrouwencafé Nijeveen - Brasserie Meuleplein - 

vanaf 19.30 uur
  7 maart De Molen nr. 5
  8 maart Klaverjassen en Jokeren S.V.N.’69 - 20.00 uur 
16 maart NATUUR-rijke IJS- en OORLOGwandeling Holtingerveld - 13.30 uur
21 maart De Molen nr. 6
22 maart  N.C.V. Dr van Maare komt vertellen over zijn reis als scheepsarts - De 

Schalle - 19.45 uur 
22 maart  Klaverjassen en Jokeren S.V.N.’69 - 20.00 uur
24 maart Film The worst person in the world - Dorpshuis De Schalle - 20.00 uur
25 maart Bingo - kantine van SVN 69 - 20.00 uur 
  5 april Klaverjassen en Jokeren S.V.N.’69 - 20.00 uur 
  6 april Inloop-borrelavond van Vrouwencafé Nijeveen - vanaf 19.30 uur
  7 april The Passion Nijeveen
19 april  N.C.V.  Jaarvergadering De Schalle 19.45 uur 
20 april NATUUR-rijke IJS- en OORLOGwandeling Holtingerveld - 13.30 uur 
22 april Bingo - kantine van SVN 69 -  20.00 uur
28 april  Film Minari - Dorpshuis De Schalle - 20.00 uur
  4 mei NATUUR-rijke IJS- en OORLOGwandeling Holtingerveld - 10.30 uur 
  4 mei Inloop-borrelavond van Vrouwencafé Nijeveen - vanaf 19.30 uur
18 mei NATUUR-rijke IJS- en OORLOGwandeling Holtingerveld - 13.30 uur 
20 mei Bingo - kantine van SVN 69 - 20.00 uur
23-25 mei Fiets Driedaagse Echos Home Havelte

Elke dag Jeu de boules
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
Elke di.- en do.middag  Wandelen om 13.30 uur vanaf de molen
 Info: Fysiotherapiepraktijk ’t Oevertje

(Digi)taalcafé in de 
bibliotheek van Meppel
Al jaren komen mensen op 
woensdagochtend in de bibliotheek 
bij elkaar voor het taalcafé. Dit om 
te oefenen met de taal onder het 
genot van een kopje koffie of thee. 
Vanaf woensdag 11 januari is het 
taalcafé in Meppel ook een (Digi)
taalcafé. Dat betekent dat mensen 
niet alleen terecht kunnen om de 
Nederlandse taal te oefenen, maar 
ook voor het oefenen met de digitale 
vaardigheden.   

De begeleiding op het gebied van taal 
is in handen van Margriet Steringa. 
De begeleiding op het gebied van de 
digitale vaardigheden ligt bij Greet van 
der Kaap.  
 
Interesse? Kom dan op 
woensdagochtend naar de bibliotheek. 
Het (Digi)taalcafé begint om 9.30 uur 
en duurt tot 11 uur.

Vrijwilligers gezocht 
- docenten digitale 
vaardigheden 

Ben jij heel digitaal vaardig en vind 
je het leuk om anderen wat te 
leren? Informeer dan eens naar de 
mogelijkheden om docent digitale 
vaardigheden te worden of om 
als digi-coach een spreekuur in de 
bibliotheek te bemensen, waarin je 
vragen over computers/tablets en 
telefoons beantwoordt. 

Meer weten of je aanmelden als 
digi-vrijwilliger? 
Neem dan contact op met: Rieneke 
van Tongeren. 
Tel: 06-25 12 32 26 of e-mail: 
r.vantongeren@biblionetdrenthe.nl. 

We zoeken docenten en digi-coaches 
voor de bibliotheken in De Wolden, 
Meppel en Westerveld.

Agenda



De Molen - 45e jaargang nr. 1 - 10 januari 2023 5

Nijeveen ON Ice groot succes
Tussen Kerst en Oud & Nieuw kon er drie dagen lang geschaatst worden bij de molen. 
Samen met de IJs- en Skeelerclub werd Nijeveen ON Ice georganiseerd. Een schot in de 
roos! Jong en oud heeft genoten van de gezelligheid. 

Aan de Curling Cup Nijeveen deden 
maar liefst 32 teams mee. Onder 
grote belangstelling van de Nijeveense 
bevolking werden de sportievelingen 
aangemoedigd. Sommige teams 
waren fraai uitgedost en wisten 
het publiek ook op deze manier 
te vermaken. De wedstrijd ging 
volgens het zogenaamde ‘knock-out’ 
systeem en uiteindelijk stonden de 

Buikschuivers en de Koldervrouwen in de finale. 
De zinderende eindstrijd werd gewonnen door 
de Koldervrouwen die een medaille en enveloppe 
met inhoud ontvingen voor deze mooie prestatie. 
Ook de kids uit Nijeveen hadden hun eigen 
Curling Cup Competitie. Hier waren twee prijzen 
te verdelen. De Koldertoppers gingen ervan door 
met de prijs voor de oudere jeugd en de meiden 
van De Girl Groep wonnen de prijs voor de 
jongere groepen. 
 

Prijsuitreiking Kerstboomactie 
Dit jaar deden 33 straten en buurten mee met de Kerstboomactie. Een fantastisch 
aantal. Er stonden prachtige creaties in het dorp die door een vakkundige jury werden 
beoordeeld. De volgende straten wonnen de UITNijeveen statafel: 

Versierde straat: Lijsterstraat 

11 januari trekking decemberactie met bingo 

Versierde boom: Binnenveen 

Woensdagavond 11 januari is de 
prijsuitreiking van de Decemberactie 
tijdens de jaarlijkse bingo van 
ONdernemend Nijeveen. 

Iedereen is van harte welkom om mee 
te spelen. Het begint om 20.00 uur in 
dorpshuis ‘De Schalle’. Wie weet ga jij 
met een mooie prijs naar huis?! 

Met een hartelijk groet,
ONdernemend Nijeveen 

Curling Cup kids winnaar 
De Girl Groep

Winnaars Curling Cup Nijeveen 
Koldervrouwen

Curling Cup kids winnaar 
De Koldertoppers

Annerie Kremer 
Uitvaartzorg

 
(0522) 24 50 21  

 www.kremeruitvaartzorg.nl

Wees welkom in het Rouwcafé op woensdag 18 januari
Inloop vanaf 19.30 uur | Stadscafé Oasis Meppel

Kijk op www.kremeruitvaartzorg.nl voor meer informatie
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Mooi nieuws! Nijeveen krijgt heel binnenkort elektrische deelauto’s. Eind januari twee 
exemplaren en in de loop van het jaar nog twee erbij. Deze vier auto’s zijn gefinancierd door 

EC Duurzaam Nijeveen, Dorpsvereniging Nijeveen, gemeente Meppel en Rabobank. Iedereen kan
gebruikmaken van deze deelauto's via de JustGo APP. Wat jouw bestemming ook is? Je kunt gaan!

 
EC Duurzaam Nijeveen en Dorpsvereniging Nijeveen nodigen je uit voor een tweetal

bijeenkomsten om kennis te maken met deze nieuwe mogelijkheid van autorijden. Welkom! 

 
 

 
Informatieavond Nijeveen Deelt! 

25 januari 2023 - 20.15 uur 
Dorpshuis 'De Schalle'

 

Nijeveen Deelt! DEMO Dag 
Maak een proefrit en ervaar het zelf

28 januari 2023 - 10.00 tot 13.00 uur
Plein bij molen 'De Sterrenberg'

Let op! Het is handig om vooraf de JustGo APP te downloaden en je te registreren.

Nijeveen Deelt! is een initiatief van EC Duurzaam Nijeveen en Dorpsvereniging Nijeveen. 

www.nijeveendeelt.nl

Flexibel en voordelig autorijden.
Tot circa 8.500 km per jaar is een deelauto
goedkoper dan het gebruik van een eigen auto.
Wellicht is dit een reden om afscheid te nemen
van je (tweede of derde) auto.
Je hebt geen vaste lasten meer voor een (tweede)
auto.
Makkelijk de auto reserveren, openen en betalen;
allemaal via de JustGo APP op je smartphone.
Comfortabel rijden in een nieuwe elektrische
auto.
Samen een auto delen is eenvoudig, duurzaam en
voordelig.

Wat zijn de voordelen
van een deelauto?
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Toneelvereniging Da Costa weer op de planken!
Na enkele seizoenen gedwongen rust keert toneelvereniging ‘Da Costa’ weer 
terug op de planken.
Onder bezielende en creatieve leiding van de nieuwe regisseuse, Fenneke Knol,  
is de club al vanaf oktober bezig om het nieuwe blijspel in te studeren.
Dit keer is er gekozen voor het blijspel in 3 bedrijven ‘Naor tien hoog an de 
Schaopstreek’ en is geschreven door Arend Takens. 

De voorstellingen vinden plaats op 
vrijdag 3 en zaterdag 4 februari 2023 
aanvang 20.00 uur in de Schalle te 
Nijeveen.
Voorverkoop van kaarten op maandag 
16 en maandag 23 januari van 19.00- 
20.00 uur in de Schalle te Nijeveen. 
€ 10.00 p.p. 
Kaarten aan de zaal € 12.00 p.p.
 
Hieronder al een klein voorproefje 
over de inhoud van het stuk.
Jans en Triene Pot bint boer af en 
willen het wat rustiger an gaan doen. 
Maar Triene hef er nog niet zoveule zin 
an, doch heur man Jans des te meer. 
Jans wil naor een appartement tien 
hoog an de Schaopstreek om doar de 
hele dag van het prachtige uitzicht 
te genieten en wat Jans wil.... giet 

(meestal) deur! Dit brengt overigens 
wel een hoop trammelant met zich 
mee. Jans zien breur, die dominee is 
op het dorp en ook nog altied vrijgezel 
is, woont bij Jans en Triene in. Dat ziet 
Triene niet meer zo zitten en stelt daar 
dan ook eisen an. Ook andere dingen 
wil Triene aan pakken. Zo mut er 
volgens heur ook neudig een nieuwe 
bank komen. En de dominee wordt 
er deur sommigen op gewezen dat hij 
zundags, als herder van zien kudde, 
vanof de kansel zien ogen maar ies 
over de schoapies mut laten dwalen. 
Misschien dat daor wel een geschikt 
schaopie tussen zit. Want het wordt 
wel iens tied dat hij aan de vrouwe 
kump. En of dat allemaole lukt?
Komen jullie ook kiek’n hoe ut of zal 
lopen?

Film 
‘The Duke’ 
Op vrijdag 20 
januari wordt 
de film ‘The 
Duke’ vertoond 
in Dorpshuis De 
Schalle. 

In 1961 stal Kempton Bunton, een 
60-jarige taxichauffeur, Goya’s portret 
van de hertog van Wellington uit de 
National Gallery in Londen. Het was de 
eerste (en nog steeds de enige) diefstal 
uit de geschiedenis van het museum. 
In zijn losgeldbrieven schreef Bunton 
dat hij het schilderij zou teruggeven 
op voorwaarde dat de overheid ermee 
in zou stemmen om gratis televisie te 
verstrekken aan ouderen. Pas vijftig 
jaar later zou de volledige geschiedenis 
achter de diefstal bekend worden - een 
verbazingwekkend verhaal over hoe 
een rechtschapen man de wereld wilde 
veranderen en daarmee zijn zoon en 
zijn huwelijk redde.
Aanvang: 20.00 uur.
Entree: € 7,00 inclusief pauzedrankje.

Talentvolle muziekacts laten van zich horen 
Singer-songwriter Lisa Ploeger en band uit Gieten, dj Thyrza uit Assen en 
singer-songwriter Marit Nygård uit Meppel laten 14 januari hun nieuwe 
muziek horen in Podium34 in Borger. De acts zijn geselecteerd voor deelname 
aan het noordelijk talentontwikkelingstraject Hit the North en krijgen een 
jaar lang muzikale en zakelijke begeleiding. Ze laten horen waarom zij deze 
ontwikkelingsplaats kregen. De optredens beginnen om 19.30 uur. Toegang is 
gratis.
 
Naast bovengenoemde artiesten 
treden ook de bands Seb Zukini 
(alternative rock), Traversus 
(progressieve metal) en urbanartiest 
Dylamic op. Zij spelen op 19 januari op 
Eurosonic Noorderslag 2023 na een 
jaar Hit the North. In Borger geven 
ze een voorproefje van de show die 
ze spelen op Eurosonic aan Drentse 
muziekliefhebbers. Dit Eurosonic 
Preview concert geeft een mooi 
beeld van de hedendaagse Drentse 
popmuziek. 

Hit the North is een samenwerking 
tussen de Noordelijke popkoepels, 
ESNS en ITGWO. Drentse, Friese en 
Groningse poptalenten die willen 
professionaliseren krijgen een jaar lang 

allerlei workshops en begeleiding om 
zichzelf te verbeteren.  

Nieuwkomers 
Marit Nygård is één van de artiesten 
die op het podium staat. De singer-
songwriter brengt Nederlandstalige 
liedjes, waarin vooral haar eigen leven 
centraal staat. Het zijn kleine liedjes 
begeleidt op gitaar die naar een 
luisterend oor zoeken. Marit deed het 
afgelopen jaar mee met Drentsch Peil 
XL en maakte daar indruk op jury en 
publiek.  
Lisa Ploeger stond eerst solo op 
het podium. Tegenwoordig heeft ze 
een band om zich heen verzameld, 
waardoor haar rootsy countrynummers 
een stuk sterker staan.  

Thyrza Postma, beter bekend als dj 
Thyrza, biedt een mix van urban en 
house.
Eurosonic preview is een initiatief van 
The Bake Shop, 3voor12Drenthe en 
Stichting Kunst & Cultuur.
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Henk Hofman voetbaltoernooi 2022
SVN ’69 organiseerde in de kerstvakantie voor de 41ste keer het Henk 
Hofmantoernooi. Op vrijdag 30 december deden 90 fanatieke voetballers mee 
aan dit traditionele eindejaarstoernooi. 

De wedstrijden werden gehouden in 
sporthal De Eendracht in Nijeveen. Om 
8.30 uur was het als eerste de beurt 
aan de kabouters, mini’s en JO8. Het 
plezier en fanatisme straalde ervan 
af bij de kinderen. Alle spelers gingen 
naar huis met een mooie medaille. 
 Daarna werden de wedstrijden van 
JO9, JO10 en JO11 gespeeld. Dat 
waren mooie wedstrijden. In de finale 
stonden Ajax en PSV. Deze twee teams 
waren erg aan elkaar gewaagd. Na de 
verlenging stond het nog steeds gelijk 
en moest er gekeken worden naar 

het doelsaldo. Het winnende team 
was PSV. Manon, Stijn, Milan, Rowen, 
Lenn en Inge werden beloond met 
een mooie beker. Natuurlijk kregen 
alle spelers na afloop een vaantje als 
herinnering aan dit toernooi.  
Bij JO12 en JO13 waren veel spelers 
van de partij. Vijf teams streden 
fanatiek tegen elkaar. In de finale ging 
team Arsenal er met de winst vandoor. 
Gijs, Stijn, Tim, Milan, Tara en Daniek 
wonnen met 2-1 van Tottenham 
Hotspur.  
De dag werd afgesloten met de 
wedstrijden van JO15 en JO17. Van de 
drie teams bleek team Valencia met 
Julian, Brent, Bas, Mats en Justin de 
sterkste. De finale tegen Real Madrid 
was een prachtige wedstrijd. In de 
voorrondes wist Real Madrid twee keer 
van Valencia te winnen, maar in de 
finale was de winst met 1-0 toch voor 
Valencia.  

De organisatie kijkt terug op een 
mooie sportieve dag, die mogelijk 
werd gemaakt door de sponsoren 
Renault Matter Meppel en Altena 
Loon- en Grondverzetbedrijf Nijeveen. 
We bedanken ook de vrijwilligers die 
de teams hebben begeleid en gezorgd 
hebben voor een goed verloop van de 
wedstrijden.  
 

Dierenartsenpraktijk 
Zuidwest-Drenthe

Aan de rand van de wijk 'De Oosterboer' in Meppel 
vindt u onze modern ingerichte kliniek van waaruit 
zowel gezelschapsdieren als paarden en landbouw-
huisdieren behandeld worden. 

Lepelaar 70 - 7943 SH Meppel - tel. (0522) 238538 
info@dapzwd.nl - www.dapzwd.nl

Openingstijden:   
maandag t/m vrijdag  8.00 tot 17.30 uur
zaterdag  8.00 tot 12.00 uur

Telefonisch spreekuur 
landbouwhuisdieren/paard: 8.00 tot 9.00 uur

Buiten openingstijden zijn we  24/7 beschikbaar 
voor spoedgevallen.
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Grote belangstelling voor Herdenken in het Licht
Annerie Kremer Uitvaartzorg organiseert al jaren op kerstavond Herdenken in 
het Licht. Bezoekers van de Algemene Begraafplaats krijgen een grafkaarsje die 
ze kunnen plaatsen op het graf van hun dierbare. Annerie: “Mijn grote droom is 
om ooit alle graven verlicht te hebben op kerstavond. Ieder jaar komen we daar 
een stukje dichterbij”.

Na twee Corona-jaren wisten veel 
mensen afgelopen zaterdag de weg 

weer te vinden naar De Poort.  Bijna 
400 bezoekers ontvingen van Annerie 

een grafkaars, een roos en een mooie 
kaart met een warme boodschap. 
Na het bezoek aan de begraafplaats 
werd iedereen getrakteerd op warme 
chocomelk en glühwein met iets 
lekkers erbij. De vele vuurkorven 
en fakkels zorgden voor een zeer 
sfeervolle setting. 
Dat dit initiatief gewaardeerd wordt 
bleek wel uit de vele positieve reacties 
van de bezoekers. “Wat mooi dat 
zoiets wordt georganiseerd” en “wat 
een fijn, warm begin van Kerstavond” 
waren veelgehoorde opmerkingen. 
Herdenken in het licht is een initiatief 
van Annerie Kremer Uitvaartzorg en 
wordt ondersteund door vrijwilligers. 
Annerie stelt de grafkaarsen 
beschikbaar, de rozen zijn gesponsord 
door De Bloementuin en de chocomelk 
door Villa Kalkoven. 

Gemeenten zetten in op behoud lokale culturele vrijetijdsaanbod

Op 8 november 2022 heeft Scala de deelnemende gemeenten laten weten dat 
ze haar activiteiten in het culturele vrijetijdsaanbod per 1 juli 2023 beëindigt. 
De gemeenten Meppel, Hoogeveen, De Wolden, Westerveld en Steenwijkerland 
zetten in op behoud van het lokale culturele vrijetijdsaanbod. De gemeenten 
onderzoeken begin 2023 hoe, dat op dit moment door de stichting Scala 
wordt uitgevoerd, op een faire, marktconforme en kwalitatief goede wijze 
georganiseerd kan worden. Tijdens dit onderzoek blijft Scala aan haar cursisten 
lesgeven. Dit is de uitkomst van het overleg tussen de betrokken gemeenten en 
Scala. 

Nieuwe vorm
Het bestuur van Scala heeft de 
gemeenten onlangs laten weten 
de stichting te gaan ontbinden 
wegens financiële tekorten. De 
gemeenten hebben de intentie om 
de overgang van Scala als huidige 
aanbieder naar een nieuwe vorm 

van cultuureducatieaanbod in de 
vrije tijd zo soepel mogelijk te laten 
verlopen. Welke vorm dit wordt en 
hoe de gemeenten dit vertalen naar 
de lokale situatie, is onderdeel van 
het onderzoek. Scala is een van de 
gesprekspartners in het onderzoek. 
Daarom verlenen de gemeenten aan 

Scala voor drie maanden subsidie onder 
voorwaarden. Dit kan verlengd worden.

Culturele opbouw 
De betrokken gemeenten hechten 
waarde aan het voortbestaan van 
de opbouw en borging van de 
culturele infrastructuur. De culturele 
infrastructuur maakt onderdeel uit 
van de zogeheten culturele piramide. 
Cultuureducatie op school vormt de 
basis van deze piramide en wordt 
in de tweede laag opgevolgd door 
het faciliteren van persoonlijke 
culturele ontwikkeling. Deze laag 
vervult Scala op dit moment. De top 
van de piramide bestaat uit de laag 
‘talentontwikkeling’.

Notaris Lever
Notaris Bart Lever
Zuideinde 53
7941 GB Meppel
meppel@hetnotarieel.nl
0522 - 252 721

Scan mĳ !
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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

Dorpsvereniging Nijeveen – Nieuws januari 2023
Uitnodiging informatiemiddag 
Hoe wonen bijdraagt aan goed oud kunnen worden in je eigen dorp

• Donderdagmiddag 19 januari 2023
• Dorpshuis ‘De Schalle’
• Inloop vanaf 13.30 uur 

Eén van de belangrijkste uitkomsten 
van de dorpsenquête is dat Nijeveners 
het dorp als rapportcijfer een 8 geven 
en 90% wil oud kunnen worden in het 
eigen dorp. 
We willen allemaal zo lang mogelijk 
zelfstandig thuis blijven wonen in een 
woning die geschikt is, ook als we 
minder mobiel worden. 

Dat betekent dat we al vroegtijdig 
na moeten denken over thema’s 
zoals; wil ik blijven wonen in het 
huis waar ik nu woon? Is mijn huis 
levensloopbestendig te maken? 
Hoe kom ik in aanmerking voor 
het maken van aanpassingen in 
mijn huis? Hoelang duurt het voor 
ik in aanmerking kom voor een 
seniorenwoning? 

Om die reden organiseren we 
een informatiebijeenkomst in 
samenwerking met Actium, gemeente 
Meppel en Noorderboog. Noteer 
donderdagmiddag 19 januari daarom 
alvast in de agenda. 

Nijeveen DEELT! Gebruik een 
deelauto en ga! 

Mooi nieuws. Nijeveen krijgt heel 
binnenkort elektrische deelauto’s. 
Eind januari twee exemplaren, die 
bij de molen komen te staan, en in 
de loop van het jaar nog twee erbij. 
Deze 4 auto’s zijn gefinancierd door EC 
Duurzaam Nijeveen, Dorpsvereniging 
Nijeveen, gemeente Meppel en 
Rabobank heeft een bijdrage van 
€ 15.000, - uit het Coöperatiefonds 
gedaan. 

Iedereen kan gebruikmaken van deze 
deelauto’s via de JustGo APP. Samen 

een auto delen is eenvoudig, duurzaam 
en voordelig. Wat jouw bestemming 
ook is? Je kunt gaan!

We nodigen je uit voor een tweetal 
bijeenkomsten om kennis te maken 
met deze nieuwe mogelijkheid van 
autorijden. Van harte welkom!

•  25 januari: Informatieavond Nijeveen 
Deelt! om 20.15 uur in ‘De Schalle’.

•  28 januari: Nijeveen Deelt! DEMO 
Dag van 10.00 – 13.00 uur bij de 
molen.

•  Zie ook de flyer elders in deze ‘De 
Molen’.

Met een hartelijke groet, 
Dorpsvereniging Nijeveen 

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
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Nijverheidsweg 10
7948 NE  Nijeveen

T 0522 49 26 80
F 0522 49 26 74

info@kroesnijeveen.nl
www.kroesnijeveen.nl

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

Linda Bult, 
Uitvaartbegeleidster

Met een terugblik

vooruitkijken

Scan de 
QR-code
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Voor het melden van een overlijden 
dag en nacht bereikbaar: 
06 - 827 828 55
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.

 Stof tot 
nadenken

In mijn app zit een fotootje. Ze staat er op stralend op, achter een bord waarop de
naam van haar man prijkt. Ze schrijft me dat er een pad naar hem vernoemd is, 
in het natuurgebied waar hij als vrijwilliger zoveel voor betekend heeft. Inmiddels
is het twee jaar geleden dat ik zijn uitvaart begeleidde. ‘Mocht je nog eens in de
buurt zijn, je bent altijd welkom.’ 
En dus zo zit ik enkele dagen later bij haar op de bank. Ze vertelt. Open, eerlijk. 

Haar woorden maken zo pijnlijk duidelijk dat rouw geen tijd kent en voor iedereen anders is.  ‘Weet je?’
Ze zucht. ‘Vooral het opruimen. Dat vind ik echt zo intensief. Elke keer besluiten of iets weg gaat, nog
aan iemand anders geschonken kan worden of toch nog moet blijven. Zijn kleding bijvoorbeeld.’ Ze is
even stil. Dan zie ik de twinkel in haar ogen. ‘Ik ben bezig met een project.’ Ik kijk haar vragend aan:
‘Vertel’. Ze staart even naar haar handen. Maar vervolgt dan: ‘Ik ben een vliegengordijn aan het maken.
Van zijn overhemden. Ik zag het ergens in een tijdschrift en kon me helemaal voorstellen hoe fijn het
moet zijn om de stof van zijn overhemden langs mijn wangen te voelen, elke keer als ik naar binnen of
naar buiten ga.’ ‘Hoever ben je?’ vraag ik. ‘Kom maar kijken,’ zegt ze. En ik loop achter haar aan.  Even
later sta ik met haar in de kamer van het huis waar haar man twee jaar geleden was opgebaard. Toen
stond ik hier ook met haar. Nu laat ze me de stroken stof zien, die ze van de verschillende overhemden
heeft gemaakt. Ze hangen zorgvuldig gedrapeerd over de gordijnroede. Op enkele zie ik prachtige
stiksels, op anderen is een embleem van het betreffende bloesje gestikt. Haar vingers glijden van
boven naar beneden achter de verschillende stroken. ‘Dit overhemd had hij 20 jaar. Het was compleet
versleten. Ik heb de stroken met stiksels verstevigd.’ Ik voel haar gemis in al mijn vezels. Ze haalt me uit
mijn overpeinzingen: ‘Maar deze stof vertegenwoordigt zó ons leven samen en alles wat we hebben
meegemaakt.’ Nogmaals gaan haar vingers liefdevol langs de stof. Een paar weken later zit er weer een
fotootje in mijn app. Het gordijn is af en hangt bij de keukendeur. In mijn gedachten zie ik haar in de
deuropening staan. Een strook tegen haar wang, alsof ze elkaar nog even aan kunnen raken.  

• GORDIJNEN
• ZONWERING

URZO
Damesmode

Slaapcomfort

Bedrijfskleding

Regenkleding

Huishoudtextiel
tel. 05220 - 61022

WONINGINRICHTING

Blankenstein 610 • 7943 PA Meppel
T 0522 - 25 28 21

www.urzo.nl

• PVC VLOEREN
• TAPIJT
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Pubers leren beter plannen, leren en organiseren met gratis workshop 
Gea Dolstra bij bibliotheek Meppel  
Kampt jouw puber met problemen rondom leren, concentratie, plannen of 
heeft hij of zij faalangst? 
In samenwerking met Bibliotheek Meppel biedt Gea Dolstra vanaf 1 februari 
2023 gratis een korte workshop ‘Ik leer leren’ aan voor leerlingen in groep 8 en 
leerlingen in de brugklas. 
 
In de workshop ontdekken kinderen 
op welke manier ze leren en wat voor 
strategieën hierbij aan te pas komen. 
Ze krijgen inzichten om makkelijker en 
efficiënter te kunnen leren, waardoor 
ze meer leerresultaat in minder tijd 
bereiken. 
Gea helpt jouw kind onderzoeken hoe 
een planning maken werkt en wat 
daar bij komt kijken. Daarnaast zal Gea 
aandacht besteden aan het lezen voor 
de lijst in de brugklas. 
Hiermee geeft Gea jouw kind nét dat 
steuntje in de rug om vol vertrouwen 
met hun schoolwerk aan de slag te 
gaan. 
 
Over Gea Dolstra
Gea Dolstra is woonachtig in de 
gemeente Steenwijkerland en heeft 

tijdens haar eigen middelbare 
schoolperiode zelf ook geworsteld 
met motivatieproblemen en faalangst: 
‘Destijds waren er geen mensen die 
mij konden helpen en heb ik zeven jaar 
over de havo gedaan’, aldus Gea. 
Na twaalf jaar gewerkt te hebben in 
het onderwijs heeft Gea begin 2020 
haar eigen bedrijf opgericht om pubers 
de juiste begeleiding te bieden, die ze 
vroeger zelf heeft gemist. 
 
Workshops per leeftijdscategorie
De workshops zijn verdeeld per 
leeftijdscategorie. Voor groep 8 
leerlingen wordt er in de workshop 
ingegaan op de voorbereiding ten 
aanzien van de brugklas en bij de 
twaalf- tot veertienjarigen zal de 
workshop meer de focus leggen op 

de gang van zaken op de middelbare 
school. 
De workshop voor brugklasleerlingen 
van 12-14 jaar bestaat uit twee 
woensdagmiddagen en is op woensdag 
1 februari en woensdag 15 februari 
15.00-16.30 uur bij de bibliotheek. 
De workshop voor groep 8 leerlingen is 
op woensdag 1 maart en woensdag 15 
maart van 15.00-16.30 uur.  
 
Informatiebijeenkomst voor ouders 
op woensdag 18 januari
Wil je weten of de workshop ‘Ik leer 
leren’ iets is voor jouw kind? Gea 
vertelt je er graag over! 
Je bent van harte welkom op de 
informatiebijeenkomst voor ouders 
op woensdag 18 januari 19.30 uur bij 
Bibliotheek Meppel. 

Aanmelden kan via info@
bibliotheekmeppel.nl o.v.v. naam, 
leeftijd en telefoonnummer. 
https://www.bibliotheekmeppel.nl/agenda/
agenda-mep[1]pel/11705-gratis-workshop-ik-leer-
leren-van-gea-dolstra-voor-brugklasleerling.  
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Lotenbloks.nl is een initiatief van 

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Lotenbloks.nl

Zoekt u lotenbloks 
voor uw vereniging of stichting?

T 0522 255449  

drukkerij@kleen.nl

Noteboomstraat 68

7941 XA  Meppel www.kleen.nl A
lle

s 
vo

or
 je
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Ontwerp | Druk | Print | Reclame

VerenigingsdrukwerkHOOFDSPONSOR

WOLDSTRAAT 61-65, 7941 LG MEPPEL, TEL 0522-246619

VENEWEG 117, 7946 LJ WANNEPERVEEN, TEL 0522-281203    

WWW.LANTINGA-VERSHUIS.NL | INFO@LANTINGA-VERSHUIS.NL

V.

V.
 Oranje Zwart  Wanneperveen

V.

V.
 Oranje Zwart  

Sportpark ’De Bovenboer’Sportpark ’De Bovenboer’

Wanneperveen

Sportpark ’De Bovenboer’

v.v
. Oranje Zwart

v.v
. Oranje Zwart

Opgericht 1 april 1949

Wij verzorgen periodieken, programmaboekjes, lotenbloks, 
flyers, posters, reclameborden en meer voor verenigingen 
in Meppel en omstreken.
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Die Dorfplatzmusikanten zijn weer ‘los’
Na ruim twee jaar van coronaperikelen kunnen orkesten, koren en andere 
muzikale gezelschappen weer optreden. Ook Die Dorfplatzmusikanten uit 
Oldeberkoop. Voorzitter Gerwin Schalen uit Hoogeveen vertelt over de 
afgelopen periode en over de toekomstplannen.

Gerwin, bij een aantal 
muziekgezelschappen heeft 
corona er flink ingehakt. Bij Die 
Dorfplatzmusikanten ook? 
“Bij ons natuurlijk ook. Eerst mocht 
niet gerepeteerd worden, later op 
1,5 meter en de continuïteit van de 
repetities waren door de lockdowns 
natuurlijk ver te zoeken. Ook de 
inkomsten liepen sterk terug, omdat 
we niet konden en mochten optreden. 
Wij moeten onze inkomsten juist 
uit de concerten halen. Aan leden 
hebben wij niet ingeboet, wij prijzen 
ons gelukkig dat we juist nieuwe leden 
erbij gekregen hebben. Alle plekken 
in ons orkest zijn zeer goed bezet, 
alleen een extra klarinettist(e) is nog 
welkom. Omdat wij een zeer specifieke 
muziekstijl spelen, Egerländer muziek, 
moet je er wel van houden.”

Wat is er dan zo specifiek aan deze 
Egerländer muziek?
“Deze muziekstijl komt uit Tjechië, uit 
Bohemen. Het is een gemoedelijke, 
vrolijke speelstijl met polka’s, walsen 
en marsen. Je hebt ook nog een 
snellere, fellere variant, dat is de 
Mährische stijl. Onze kapel bestaat 
uit koper (flügelhorns, trompet, 
tenorhorns, baritons, trombones 
en bassen), hout (klarinetten en 
dwarsfluit) en slagwerk. Onze kapel 
is voor Egerländer begrippen erg 
groot en onze kapelmeester is een 
professionele muzikant, Benny Eissens 
uit Hoogeveen. De Egerländer muziek 
is vooral heel bekend geworden in 
Duitsland door Ernst Mosch. De jeugd 
zal het niets zeggen, maar vooral bij 
ouderen is hij zeer bekend.”

Zijn de afgelopen concerten 
bevredigend verlopen?
“Ja, zeer zeker. In oktober en 
november hebben we weer vijf 
concerten gegeven, waaronder in 
Hemrik, Akkrum, Donkerbroek en 
Steenwijk. De bezoekersaantallen 
waren gemiddeld 70 per concert. Het 
publiek vond het prachtig en waren 
erg blij dat we weer ‘los’ waren. Ook 

in december treden we nog twee keer 
op, zaterdagmiddag 10 december 
op de kerstmarkt in Vledder en 
zondagmiddag 11 december bij de 
kerstmarkt Tuindorado in Drachten. 
In het nieuwe jaar staan er alweer 
enkele concerten op de agenda. 
Meestal treden wij tussen de tien à 
vijftien keer per jaar op. We proberen 
ons gebied wat te vergroten, omdat 
we vrij veel in Friesland optreden. Het 
zou mooi zijn om in Drenthe waar de 
kapel oorspronkelijk vandaan komt en 
opgericht is (in Vledder, red.) en De 
Kop van Overijssel ons wat meer te 
kunnen presenteren.”

Staat er in 2023 nog wat bijzonders op 
het programma?
“De kapel bestaat in 2023 vijftien jaar. 
Wij willen dit niet ongemerkt voorbij 
laten gaan. Het plan is om groots uit 
te pakken. Ons tienjarig jubileum 
hebben wij in augustus 2018 gevierd 
met een concertreis naar Italië. Dat 
was een geweldige belevenis! Voor 
2023 willen wij graag weer een 
buitenlandse trip maken. Niet meer 
zo ver naar Italië, maar bijvoorbeeld 
naar België of Duitsland. Verder 
krijgen onze vrienden een speciaal 
jubileumconcert aangeboden, gaan 
wij terrassenconcerten organiseren 
in bijvoorbeeld het centrum van 
Sneek, Leeuwarden en Heerenveen. 
Er zijn plannen om in onze standplaats 
Oldeberkoop een Oktoberfest te 
organiseren. Het is de bedoeling om 
onze muziek meer onder de aandacht 
te brengen van het publiek. Dat kan 
heel goed door in de buitenlucht op 
terassen te gaan spelen in de grotere 
steden en natuurlijk in de dorpen, 
vandaar die terrassenconcerten.”

En wat bedoel je met ‘onze vrienden’?
“Dat is een heel bijzonder verhaal. 
Tijdens onze concertreis naar Italië in 
2018 gingen er veel belangstellenden 
en aanhang mee. Op de laatste dag van 
de reis hebben we gevraagd of deze 
mensen ‘vrienden’ van ons konden 
worden. Een soort van donateurs, 

vrienden betalen 25 euro per jaar en 
krijgen er ondermeer een speciaal 
georganiseerd vriendenconcert voor 
terug. Onze vrienden komen uit 
een zeer grote regio, van boven in 
Friesland tot Steenwijk, Giethoorn 
en Hoogeveen. Wij zijn ontzettend 
blij met deze mensen. Het zijn onze 
grootste fans en trouwste aanhangers! 
Door hun bijdrage is het mogelijk 
om nieuwe bladmuziek aan te 
schaffen, kleding etcetera. De kleding 
die wij dragen is de zogenaamde 
Trachtenkleidung, dus originele Dirndls 
en Lederhosen. Dat maakt het plaatje 
compleet.”

En de muzikanten, zijn ook allemaal 
vrienden van elkaar?
Nou.... Het is een hele hechte 
groep en iedereen doet zijn 
stinkende best voor de club. 
We hebben diverse commissies, 
bijvoorbeeld een muziekcommissie, 
een kledingcommissie, een 
PR-commissie, een opbouwploeg. 
Vergis je niet, bij een optreden van 
Die Dorfplatzmusikanten komt heel 
wat kijken. Wij werken met een 
geluidsinstallatie (de kapel beschikt 
ook over een zangersduo) en het 
podium, stoelen alles moet van 
tevoren klaar gezet worden. Het is 
niet even een moppie blazen en weer 
wegwezen! Dan moet je wel van elkaar 
op aan kunnen, dus wat dat betreft 
zijn wij een perfect team! Maar het 
belangrijkste is dat wij heel veel plezier 
beleven aan het uitoefenen van deze 
muzikale hobby. En wij hopen dat met 
het geven van concerten en optredens 
nog heel lang te mogen blijven doen!”

www.diedorfplatzmusikanten.nl
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Belangrijke informatie
HUISARTSENPRAKTIJK KOLDERVEEN, bereikbaar via tel: 0522-491224. Buiten kantoortijden is de huisartsenpost in Meppel 
bereikbaar voor uitsluitend spoedgevallen: 0900-1120112. Zie voor meer informatie www.kolderveen.nl

FYSIOTHERAPIEPRAKTIJK ’T OEVERTJE, praktijk voor fysiotherapie, manuele therapie en sportfysiotherapie
Oevertje 21, 7948 AD Nijeveen, tel. 492199, info@fysionijeveen.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

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.

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

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

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

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!



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




