
Samen maak je het verschil

24/7
online

afspraak
maken

Ik help u graag.

chiropractienijeveen.nl

Maak nu een afspraak. 
Dorpsstraat 34
7948 BS Nijeveen
T  06-83978510
E info@chiropractienijeveen.nl

Pieter Claykens

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 

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. 085‑2731435

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

www.dorpshuisdeschalle.nl

BEPLANTING:
Keuze uit meer dan 1300 
soorten Vaste Planten. 
Tevens Heesters, Bomen, 
Eenjarigen en andere 
beplanting

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

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

duurzame energietechnieken

Dorpsstraat 79a

7948 BM Nijeveen

06-200 10 447

06-523 22 225

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 4 april 2023. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 29 maart  
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

DATUM: 
1 APRIL 
TICKETS: 

DEVEGAFABRIEK.NL

Busreis Stichting Welzijn Ouderen
Op 18 april a.s. organiseert Stichting Welzijn Ouderen Nijeveen een busreis per 
luxe touringcar.

‘s Morgens is er een bezoek aan 
het Oude Ambachten en Speelgoed 
Museum in Terschuur.
Hier zijn 160 verschillende ambachten 
te zien en antiek speelgoed.
‘s Middags bezoeken wij het Marius 
van Dokkum Museum in Harderwijk.
Veel van van Dokkums schilderijen 
bevatten milde maatschappijkritiek, 
van cynisme is Marius wars, hij wil het 
publiek een (lach)spiegel voorhouden.

De bus vertrekt om 08.30 uur bij de 
Schalle en om 17.00 uur zijn we weer 
terug bij de Schalle.

Inbegrepen is het entreegeld, koffie/
thee met gebak en een lunch.
De kosten bedragen € 62,50 p.p.
Opgave vóór 30 maart a.s. bij:
Albert van Gijssel: tel. 492860 / 
06-40223617
Hans van Velzen: tel. 06-48054782.

Oranjevereniging Nijeveen 
Staan jouw gegevens juist in ons bestand?

Denk bijvoorbeeld aan:
• Verhuizing
• Ander rekeningnummer 
• Overlijden van een naaste 
• Etc.

Geef je wijzigingen door 
aan ledenadministratie@
oranjeverenigingnijeveen.nl 
Bedankt! 

Bestuur Oranjevereniging Nijeveen 
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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

Dorpsvereniging Nijeveen - Nieuws maart 2023

Hoe verder met ‘Wonen in Nijeveen’?
Wat zijn uw behoeftes?

In december was er een goede 
bijeenkomst over wonen in ‘De 
Schalle’. Daar bleek dat er in Nijeveen 
behoefte is aan seniorenwoningen? 
Maar wat verstaan we eigenlijk onder 
seniorenwoningen? Meestal is dat 
een niet al te grote woning (rond de 
100 m2) met een badkamer en een 
slaapkamer op de begane grond.

Werkgroep Wonen samengesteld
Na deze bijeenkomst is er een 
werkgroep gevormd die heeft 
gesproken over hoe we nu verder 
gaan met het wonen in Nijeveen. Die 
werkgroep kwam tot de conclusie dat 
we eigenlijk moeten weten of er echt 
behoefte is aan dit soort woningen. Je 
moet dan denken aan het bijgaande 
plaatje. 

Wat is uw behoefte? 
Om een indicatie te 
krijgen van de behoefte 
aan woningen, 
van een dergelijke 
omvang, willen we 
uw hulp inroepen. 
Zonder dat het ook 
maar de geringste 
verplichting geeft; wilt 
u een mailtje sturen 
naar secretariaat@
dorpsvereniging 
nijeveen.nl? Verzoek 
om hierin aan te geven 
of u denkt in zo’n soort 
woning te gaan wonen 
en of die wens er al 
snel is. Of zal dat nog 5 
of 10 jaar duren? Voor 

ons belangrijke informatie om verdere 
plannen te maken. Hartelijk dank voor 
uw medewerking! 

Van der Woudepark een stukje 
mooier gemaakt tijdens NLdoet
11 maart zijn we met een groepje 
enthousiaste vrijwilligers uit het dorp 
en leden van de dorpsvereniging 
aan de slag geweest in het Van 
der Woudepark tijdens NLdoet. 
Ondanks de witte wereld zijn we 
de vrijwilligersochtend gestart met 
een bak koffie en daarna gingen de 
handschoenen aan om te bouwen aan 
twee houtwallen. Deze houtwallen zijn 
gemaakt van gesnoeide en geknakte 
takken en hebben een belangrijke 
functie en waarde. Ze bieden een 
geschikte leefomgeving voor veel 
verschillende soorten dieren en 
insecten.

Ook zijn de struikjes, die vorig jaar 
gepland zijn, rondom vrijgemaakt van 
onkruid en gras zodat ze weer alle 
ruimte hebben om te groeien. We 
sloten af met nog een kop koffie met 
lekkers en kijken met elkaar terug 
op een hele productieve ochtend. 
Hartelijk dank aan iedereen die de 
handen uit de mouwen heeft gestoken 
tijdens NLdoet.  

Met een hartelijke groet, 
Dorpsvereniging Nijeveen

Film in De Schalle
Op vrijdag 24 maart wordt 
de film ‘The worst person 
in the world’ in Dorpshuis 
De Schalle vertoond.  

Wanneer Julie (Renate 
Reinsve) 30 wordt, heeft ze het gevoel 
dat haar leven stilstaat. Haar vrienden 
krijgen kinderen en zijn gelukkig en 
haar relatie met de oudere, succesvolle 
striptekenaar Aksel is stabiel. Toch 
vraagt Julie zich af of dit alles is wat het 
leven te bieden heeft. Als ze de jongere 
en knappe Eivind ontmoet, gooit Julie 
het over een andere boeg in de hoop 
antwoorden te vinden over de liefde, 
haar carrière en het leven.

Een film van Joachim Trier. Renate 
Reinsve is uitgeroepen tot beste actrice 
bij het Festival van Cannes.
Aanvang: 20.00 uur
Entree: € 7,00 incl. pauzedrankje 
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21 maart De Molen nr. 6
22 maart  N.C.V.; Dr van Maare over zijn reis als scheepsarts - De Schalle - 19.45 uur 
22 maart  Klaverjassen en Jokeren S.V.N.’69 - 20.00 uur
23 maart Vrouwen van Nu; Willem Fledderus met muziek - De Schalle - 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
25 maart Toneelavond Fryske Krite - De Schalle - 20.00 uur
30 maart Oogcafé - Gebouw 'De Samenstroom' Meppel - 14.00-16.00 uur
30-31 maart, 1 april   Voorstelling Cabaretgroep Ruzig Volk - Dorpshuis De Wanne
31 maart  Koopavond Kinderkledingbeurs Havelte - De Veldkei - 20.00 - 21.30 uur
  1 april  Kinderkledingbeurs Havelte - De Veldkei, Havelte - 9.00-10.00 uur
  1 april  Nijeveen Rocks; org. Activiteitencommissie - De Schalle - 20.00 uur
  1 april Vegafabriek concert Loupe
  2 april Concert en Mantra zingen Ilse Oversier - d' Olde Karke Echten - 14.30 uur
  4 april De Molen nr. 7 
  5 april Klaverjassen en Jokeren S.V.N.’69 - 20.00 uur 
  6 april  Inloop-borrelavond Vrouwencafé - Brasserie Meuleplein - 19.30 uur
  7 april The Passion Nijeveen - Dorpsstraat 7 (buiten) - 19.30 uur
  9 april  Concert Lemster Mannenkoor - Gereformeerde Kerk - 10.00 uur
13 april  Jaarvergadering Historische Vereniging Nijeveen - De Schalle - 20.00 uur
17 april Algemene Ledenvergadering Dorpsvereniging - 20.00 uur
18 april De Molen nr. 8
18 april Busreis St. Welzijn Ouderen - vertrek de Schalle 8.30 uur
19 april  N.C.V.  Jaarvergadering - De Schalle - 19.45 uur 
20 april NATUUR-rijke IJS- en OORLOGwandeling Holtingerveld - 13.30 uur 
20 april Vrouwen van Nu; Tuinen Mien Ruys - De Schalle - 20.00 uur
22 april Bingo - kantine van SVN 69 -  20.00 uur
27 april Koningsdag - Evenemententerrein - vanaf 13.00 uur
28 april  Film Minari - Dorpshuis De Schalle - 20.00 uur
  2 mei De Molen nr. 9
  4 mei NATUUR-rijke IJS- en OORLOGwandeling Holtingerveld - 10.30 uur 
  4 mei  Inloop-borrelavond Vrouwencafé - Brasserie Meuleplein - 19.30 uur
13 mei Vegafabriek concert Freez 
13 mei Bingo - kantine van SVN’69 - 20.00 uur
16 mei De Molen nr. 10

Elke dag Jeu de boules
Elke maandagavond Zingen Zanggroep Timeless - De Schalle - 19.30-21.30 uur
Elke maandagavond Repeteren Popkoor Afslag Nijeveen - Geref. kerk 20.00-22.00 uur
Elke dinsdagmiddag Koersbal - De Schalle - 13.30-16.00 uur
Elke dinsdagmiddag   Vrije inloop voor vragen bij een WMO consulent - De Schalle - 

13.00-16.30 uur
Elke di.- en do.middag  Wandelen om 13.30 uur vanaf de molen
 Info: Fysiotherapiepraktijk ’t Oevertje

Agenda

Annerie Kremer 
Uitvaartzorg

 
0522 - 24 50 21  | www.kremeruitvaartzorg.nl

Kracht halen uit een waardevol afscheid
(bij overlijden altijd bereikbaar)

Wij begeleiden uitvaarten in Meppel en omgeving Noordeinde 9
7941AS Meppel

GEVRAAGD
Hulp in de huishouding

Tel. 06 30 96 01 51

Nijeveen Deelt! 
Het gaat goed met het gebruik van 
de deelauto’s in Nijeveen. In februari, 
de eerste volle maand, zijn er maar 
liefst 33 ritjes geweest. Dat betekent 
dat er zeker behoefte is aan het delen 
van een auto in ons dorp. Leuk om te 
weten! De eerste weken hebben we 
gebruik gemaakt van twee leenauto’s 
maar sinds vorige week staan onze 
eigen ‘Nijeveense’ spiksplinternieuwe 
auto’s op het plein voor de molen. 

Voordelig kennismaken? Het kan nu 
nog! De hele maand maart betaal je 
niet € 3,- maar € 1,- per uur. Je hebt 
hiervoor geen abonnement nodig en 
kunt heel voordelig de elektrische 
deelauto proberen. 

1.  Meld je aan via de 
QR-code 

2. Download de app 
3. Reserveer je auto 
4. Rijd zorgeloos weg 

Meer informatie, kostenvergelijking 
en abonnement? www.justgo.nl/
hoewerkthet 
Of kijk op www.nijeveendeelt.nl 

Nijeveen Deelt! is een (niet 
commercieel) initiatief van 
EC Duurzaam Nijeveen en 
Dorpsvereniging Nijeveen 
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d’ Olde Karke Echten 
(Zuidwoldigerweg 8, Echten)

Zondag 2 april 2023  |  Aanvang: 14.30 uur  |  Inloop 14.00 uur 
Kosten 20,- p.p.  |  Opgave: ciscadejager@hotmail.com

Zondagmiddag 
2 april 2023

Concert
en

Mantra zingen
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*Toyota biedt tot 10 jaar of 200.000 kilometer garantie voor zowel nieuwe als bestaande klanten, voor nieuwe maar ook gebruikte auto’s. Door het onderhoud 
uit te laten voeren door een Toyota dealer of Erkend Reparateur in Nederland kunnen we de betrouwbaarheid blijven garanderen. Vraag uw dealer naar de 
voorwaarden of lees de volledige voorwaarden op toyota.nl/10jaargarantie.

10 JAAR GARANTIE VOOR IEDEREEN

NIEUW BIJ 
TOYOTA

Vol vertrouwen vooruit? Daarvan bent u verzekerd bij Toyota. We geven op iedere Toyota tot 10 jaar garantie, tot maar 
liefst 200.000 kilometer*. Of u nu de eerste eigenaar bent of de derde, u krijgt nu tot 10 jaar garantie zolang uw auto 
bij Toyota in onderhoud is. Na elke onderhoudsbeurt wordt er voor een jaar garantie afgegeven, totdat uw auto 10 jaar 
is! Iedereen is welkom bij de Toyota dealer. Kom langs voor onderhoud en verzeker uzelf ook van deze garantie. Meer 
weten of de voorwaarden bekijken? Ga naar toyota.nl/10jaargarantie.

VAN DER LINDE MEPPEL
Meppel, Blankenstein 290, 0522-491258, toyota-meppel.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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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

Ruzig Volk is een groep mensen 
die bestaat uit creatievelingen, 
toneelspelers, technici, muzikanten en 
manusjes-van-alles. Zij presenteren op 
donderdag 30 maart, vrijdag 31 maart 
en zaterdag 1 april in De Wanne hun 
vierde voorstelling: ‘Ruzig Volk heeft 
wat op te biechten’. 
Een hilarisch programma dat bestaat 
uit sketches, filmpjes en liedjes over 

Cabaretgroep Ruzig Volk treedt weer op in Wanneperveen
De druktemakers van Ruzig Volk hebben de koppen weer bij elkaar gestoken om een voorstelling te maken over het 
dorpsleven en alles waar we lol over hebben. 

de herkenbare plattelandsdingen die 
wij als inwoners van Wanneperveen 
beleven. 
Actuele zaken worden niet geschuwd; 
thema’s als grensoverschrijdend 
gedrag, het zonnepanelen-park, drugs 
en vreemdgangers komen aan de 
orde. Alles doorspekt met livemuziek 
en Nederlandse nummers met eigen 
teksten. 

Het cabaret wordt uitgevoerd in 
de -voor deze gelegenheid tot 
theater omgebouwde- sportzaal van 
dorpshuis De Wanne. De vrijdag- en 
zaterdagvoorstellingen waren binnen 
een paar uur uitverkocht. Voor de 
donderdagavond zijn nog kaarten à 
€ 15,00 per stuk verkrijgbaar bij De 
Wanne. 

Toneelgezelschap in de rol van een toneelgezelschap op zaterdag 25 maart in Nijeveen
Gegarandeerde kortswijl en hilariteit bij het friestalige stuk “Amateurs”

Toneelploeg “It Heideblomke” mag 
eindelijk in de grote zaal spelen. 
Dat vraagt niveau, dus komt er een 
professionele regisseur. De nervositeit 
stijgt. De regisseur knort. De kostuums 
zijn niet af. Waar is het decor? Wie 
speelt nu eigenlijk wat? En wie knoeit 
er met het licht. Of de première wel 
gehaald wordt? En wie doet het met 
de regisseur?

Gespeeld door toneelgezelschap “It 
Heideblomke” uit Jobbegea (Jubbega).
Aanvang zaterdag 25 maart om 20.00 
uur in De Schalle in Nijeveen.
 
De avond wordt georganiseerd door 
de Friese vereniging “Waling 
Dykstra”. De vereniging organiseert 
bijeenkomsten waarbij Friezen uit 
Meppel en omgeving elkaar kunnen 

ontmoeten en in hun eigen taal met 
elkaar kunnen spreken.
 
De voertaal van de middag is het Fries.
 
Niet-leden betalen € 16,50. Voor 
belangstellenden die minder goed ter 
been zijn, regelt de vereniging vervoer.
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Notaris Bart Lever
Zuideinde 53, Meppel

(0522) 25 27 21
meppel@hetnotarieel.nl

Bel mij 
voor een 
vrijblijvende 
bespreking.

20236849_Advertenties-De-Molen-230131.indd   1 31-01-2023   10:23

Voor het melden van een overlijden 
dag en nacht bereikbaar: 
06 - 29 06 06 33
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.

Levensboom

Op zijn rouwkaart staat een levensboom, geschilderd door zijn vrouw. 
In de boom zitten negen vogeltjes en de tiende vliegt net op, van een tak af, 
de lucht in. De vogeltjes staan symbool voor ieder van de gezinsleden. Als je acht
en een half jaar ziek bent geweest, komt het moment van die laatste vlucht niet
onverwacht. 

Er is veel tijd geweest om na te denken over hoe hij afscheid wil nemen. Dat hebben ze ook gedaan,
samen. Die gedachten deelden ze met mij, toen duidelijk werd dat zijn leven spoedig zou eindigen. 
Ik zal niet snel de blik in zijn ogen vergeten toen ze vertelden over hoe ze hun huwelijksgelofte
opnieuw uitgesproken hebben. In een klein kerkje, met hun naaste familie en beste vrienden. 
Met livemuziek, dans en mooie woorden. In die stijl moest ook zijn afscheid vorm krijgen.
Ze vroeg het heel voorzichtig: ‘We willen heel veel zelf doen, maar mag dat wel?’ Ze keek me onzeker
aan. Ik kon alleen maar ferm bevestigen: ‘Ja! Natuurlijk mag dat!’. Om zachter te vervolgen: ‘Jullie
nemen afscheid, dus jullie bepalen hoe. Dat is niet aan mij, ik faciliteer alleen waar nodig.’ 

Zo gebeurt het dat we enkele weken later op een prachtige locatie aan het water samenzijn met de
mensen die voor hen het meest dierbaar zijn. Zijn vrouw heet iedereen persoonlijk welkom, samen met
hun twee kinderen. De jongste kleinkinderen wijzen op het schilderij alle vogeltjes aan: eerst die van
opa en dan die van henzelf. Zijn zus vult de ruimte met een prachtige zangstem en er worden mooie
anekdotes verteld door dierbare vrienden.
Als iedereen een tijdje later met elkaar in gesprek is tijdens de lunch, staat zijn vrouw opeen naast me
en steekt haar arm door die van mij: ‘Vind je het gek dat ik hier blij van word?’ Ik vertel haar hoe zijn
blik me bijgebleven is van de avond dat we elkaar spraken: ‘Dit is wat precies hij bedoelde, denk je ook
niet?’ Ze knijpt even in mijn hand en mengt zich dan weer tussen de mensen. Als ik langs het schilderij
loop, laat ik met een glimlach even mijn blik rusten op het vogeltje dat wegvliegt.
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Nijeveen krijgt padelbanen!
Op donderdag 9 maart is de aanleg gestart van twee 
padelbanen in Nijeveen. Dat betekent dat padel, de snelst 
groeiende nieuwe sport in Nederland, vanaf juni 2023 ook 
kan worden gespeeld bij de Nijeveense Tennis Club.

Padel is een mooie aanvulling op 
de tennissport. Henk Schonewille, 
voorzitter van de tennisclub: “De 
laatste jaren maakt padel een 
stormachtige opmars in Nederland en 
deze sport sluit goed aan bij tennis. 
Ook onze vereniging kiest er voor om 
padelbanen aan te laten leggen, zodat 
we deze sport naast tennis kunnen 
aanbieden. Op deze manier bieden 
we extra mogelijkheden voor onze 
eigen leden, maar hopen we daarnaast 
ook nieuwe en jonge leden te mogen 
verwelkomen”.
In het voorjaar van 2021 is binnen de 
tennisvereniging een padelcommissie 
opgericht om te kijken naar de 
mogelijkheden, haalbaarheid 
en draagvlak voor de aanleg van 
padelbanen.

Uit de enquête, 
afgenomen onder 
leden, andere 
verenigingen, 
inwoners van 
Nijeveen en 
Nieuwveense 
Landen, bleek dat 
het enthousiasme al 
groot was en tijdens de ingelaste ALV
van 17 mei 2022 werd er unaniem 
gestemd voor de aanleg van twee 
padelbanen. 
De aanleg van de padelbanen wordt 
gerealiseerd door PadelTotaal en 
wordt, naast de eigen
clubinvestering en leningen van leden 
d.m.v. uitgifte van certificaten, mede 
mogelijk gemaakt door de BOSA 
subsidie, Stichting Waarborgfonds 

Meppel en lokale investeerders die ook 
een lening hebben toegezegd o.b.v. 
certificaten.

Wil je alvast meer weten over de 
mogelijkheden als lidmaatschap, 
ondersteuning door middel van 
certificaten of sponsoring?
Kijk op onze website voor meer 
informatie www.ntcnijeveen.nl of mail 
naar padel@ntcnijeveen.nl.

Lotenbloks.nl is een initiatief van 
Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Lotenbloks.nl
Zoekt u lotenbloks voor uw vereniging of stichting?

Kijk op:
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Oogcafé als ontmoetingsplek
Als je een visuele beperking hebt en woonachtig bent in Meppel of een van de 
omliggende gemeenten, kun je in het Oogcafé Meppel, dat een initiatief is van 
de Oogvereniging Drenthe, andere mensen met een oogaandoening ontmoeten 
en onder het genot van een kopje koffie/thee ervaringen delen en praktische 
tips uitwisselen. Familieleden, vrienden en kennissen zijn van harte welkom. Dit 
geldt ook voor niet-leden van de Oogvereniging. Het Oogcafé Meppel vindt vier 
à vijf keer per jaar plaats.

Het eerstkomende Oogcafé Meppel 
wordt gehouden op donderdag 30 
maart aanstaande van 14.00 tot 16.00 
uur in gebouw “De Samenstroom” in 
Meppel. Naast uiteraard voldoende 
gelegenheid voor onderling contact, 
worden tijdens dit Oogcafé tal van 
hulpmiddelen voor dagelijks gebruik 
getoond, zoals huishoudelijke 
apparaten, leesloeps, verlichting, 
spelletjes, horloges en nog veel meer; 
allemaal geschikt voor gebruik door 
mensen met een visuele beperking. 

Praktische informatie.
Datum: Donderdag 30 maart.
Tijd: Van 14.00 tot 16.00 uur, zaal open 
vanaf 13.30 uur. Eventuele taxi’s terug, 
bespreken om 16.15 uur.
Plaats: “De Samenstroom”, 

Groenmarktstraat 4, 7941 KS Meppel. 
Dit is ongeveer tien minuten lopen 
vanaf het NS- en Busstation Meppel. 
Voor mensen die met eigen auto 
komen is er in de directe nabijheid 
een parkeergarage in de Kromme 
Elleboog. Als je die garage uitloopt en 
direct linksaf slaat, ben je vlakbij de 
protestants christelijke kerk, waarvan 
“De Samenstroom”  onderdeel 
uitmaakt.
Kosten: Deelname aan het Oogcafé 
kost twee euro per persoon. Dit is 
inclusief koffie/thee. Begeleiders zijn 
gratis.
Aanmelden voor deelname aan het 
Oogcafé Meppel kan tot 28 maart 
bij Arend Schoonvelde, e-mail 
a.schoonvelde1@outlook.com of via 
telefoonnummer 06-40094351.

Spelletjesdag 
Stichting Welzijn Ouderen Nijeveen

De spelletjesdag van Stichting Welzijn  
Ouderen op 9 maart jl. was een 
gezellige dag. De opkomst was goed, 
het eten lekker, er is leuk gespeeld en 
er waren mooie prijzen.

De winnaars van deze dag waren:

Klaverjassen
1. Harry Kicken
2. Hans van Velzen
3. Henk Pit

Bridge
1. Marry de Boer en Kitty Bol Raap
2.  Tineke Claasz Coockson en Hennie 

Crouse
3. Diny van Roon en Jansje Corbeek

Rummicub
1. Albertje v.d. Linde
2. Jennie van Gijssel
3. Sientje Evers

Jokeren
1. Lenie Valstar
2. Jannie Timmerman
3. Willem Meijer

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!

Noordeinde 20
7941 AT  Meppel
06 - 132 641 52
info@wenne-merkkleding.nl

Openingstijden:
di. t/m vr. : 10.00 - 16.00 uur
zaterdag : op afspraak

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Noteboomstraat 68   Meppel 

T 0522 255449   drukkerij@kleen.nl

w
w

w
.k

le
en

.n
lAlles voor uw club!

Reclameborden
Textieldruk
Clubbladen

Lotenbloks
Websitebouw
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www.loonbedr i j fb i jker.n l

• sleepslangen 12 mtr.
• zode bemesten
• mixen
• overpompen
• mengmest rijden
• mestopslag
• mesttransport (4 auto’s)

• ploegen
• egaliseren
• diepwoelen

• kalk en slakkenmeel strooien
• gewas- en onkruidbestrijding
• slootonderhoud
• gladheidbestrijding

• aanleggen 
 van uw tuin / erf
• droge tuin??
  wij slaan een bron

• grasmaaien 9 mtr. triple
• swadhark 13 mtr.
• gras- en maiszaaien
• gras hakselen
• mais oogsten

• sloop werkzaamheden
• kraan-/shovel werkzaamheden
• uitgraven van bouwputten /
  kavels

tel. 0522 49 12 43
tel. 06 57 60 76 77

Nijverheidsweg 10
7948 NE  Nijeveen

T 0522 49 26 80
F 0522 49 26 74

info@kroesnijeveen.nl
www.kroesnijeveen.nl
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aanleg   |   onderhoud   |   renovatie   |   advies

Kerkweg 46A
Giethoorn

06-57 31 45 14
info@peterdolfsma.nl
www.peterdolfsma.nl

Voedselbank Meppel ontvangt mooie 
cheque 

Op woensdag 8 februari vond de informatieavond 
‘Doodgewoon geregeld’ plaats in Villa Kalkoven in 
Meppel. Ruim 130 aanwezigen werden geïnformeerd over 
belangrijke zaken rondom euthanasie, palliatieve zorg, 
(levens)testamenten en het organiseren van een uitvaart.  

De informatieavond was gratis 
toegankelijk, maar bij de uitgang stond 
een collectebus voor een vrijwillige 
bijdrage voor de Voedselbank Meppel. 
Er werd gul gedoneerd! Villa Kalkoven, 
Het Notarieel en Annerie Kremer 
Uitvaartzorg hebben hier een mooi 
bedrag aan toegevoegd.  

Vandaag heeft Annerie Kremer 
mede namens Het Notarieel en Villa 

Kalkoven een mooie 
cheque mogen 
overhandigen 
aan Voedselbank 
Meppel. Het bedrag 
van € 1.148,01 
werd door penning-
meester Bert Koetsier in ontvangst 
genomen.  

Bert: “De Voedselbank wordt volledig 

gerund door vrijwilligers, maar is de 
laatste tijd steeds meer afhankelijk van 
giften en donaties. Deze bijdrage is dus 
meer dan welkom”. 

Up North zoekt talentvolle nieuwe makers  
Het noordelijk cultuurlaboratorium Up North zoekt talentvolle makers die een 
productie willen maken voor festivals in Groningen, Drenthe en Friesland. De 
productie moeten minimaal twee kunstdisciplines verbinden, waaronder pop- 
of urbanmuziek. Geïnteresseerden kunnen tot 4 april een projectvoorstel sturen 

naar danytha@
upnorth-lab.nl. De 
productie moet 
tussen 1 mei en 
1 juli gemaakt 
worden en daarna 
gepresenteerd 
worden op 
festivals. Voor 
elke productie 
is 10.000 euro 
beschikbaar. 

Up North is het 
interdisciplinair 
laboratorium 

waarin jonge noordelijke artiesten 
in de hiphop- en popcultuur werken 
aan hun eigen kleinschalige productie 
en mogen experimenteren om hun 
talent te ontwikkelen. De gemaakte 
producties worden gepresenteerd 
op theater- en muziekfestivals en 
poppodia. 
Up North is een initiatief van 
Noordstaat (Groningen), Stichting 
Kunst & Cultuur (Drenthe) en 
Popfabryk (Friesland) en heeft als 
doel jonge makers uit de noordelijke 
provincies te ondersteunen in het 
maken van een eigen productie. Los 
van de gebaande paden, met eigen 
inbreng, en coaching van professionals. 
Makers krijgen een maakbudget voor 
onder andere decor, repetitieruimtes 
en inhuur van technici en coaches.
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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

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

Achraf El Ajjouri wint de voorleeswedstrijd gemeente Meppel!
 
Achraf El Ajjouri van basisschool KC CBS Beatrix uit Meppel 
heeft vanmiddag de gemeentelijke voorleeswedstrijd 
gewonnen. Deze wedstrijd vond plaats in theaterzaal de 
Plataan. Het betrof hier een voorronde van De Nationale 
Voorleeswedstrijd. De winnaar zal binnenkort gemeente 
Meppel vertegenwoordigen in de provinciale finale. En 
wellicht wordt hij wel De Nationale Voorleeskampioen 2023!
 
De elf kandidaten bestaande uit acht 
jongens en drie meisjes, werden 
aangemoedigd door hun supporters, 
om de beurt door presentator Marinka 
Wijngaarden naar voren gehaald en 
kort aan het publiek voorgesteld. 
Vervolgens las iedere kandidaat een 
fragment voor uit een zelfgekozen 
boek. Er werd gelet op zaken als 
uitspraak, verstaanbaarheid en tempo. 
Ook het contact van de voorlezer 
met het publiek was belangrijk. Na 
een spannend kwartiertje, werd het 
verlossende woord door juryvoorzitter 
gesproken.
 
Achraf las een fragment voor uit het 
boek Altijd bijten de buren van Paul 
van Loon. De jury vond dat Achraf in 

een mooi tempo 
voorlas, een goede 
intonatie had 
en het publiek 
helemaal meenam 
in het verhaal. 
Achraf zal één van de deelnemers zijn 
aan de provinciale finale die op 19 
april gehouden zal worden in Assen te 
Podium Zuidhaeg.
 
De Nationale Voorleeswedstrijd
De Nationale Voorleeswedstrijd is 
de spannendste leesbevorderings-
campagne voor groep 7 en 8. 
Kinderen nemen het tegen elkaar 
op in verschillende wedstrijdrondes. 
Kinderen leren hierbij veel van 
elkaar en het wedstrijdelement is 

heel aansprekend. De plezierige 
spanning én het enthousiasme van 
de supporters maken de wedstrijd 
onvergetelijk voor leerlingen. De 
Nationale Voorleeswedstrijd, een 
campagne van Stichting Lezen in 
samenwerking met de Bibliotheken, 
beoogt hiermee het (voor)leesplezier 
te stimuleren.

De Nationale Voorleeswedstrijd 
wordt mede mogelijk gemaakt door 
Nederlandse Boekenbon BV.
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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

TANDARTS NIJEVEEN, Tandheelkundig Centrum Nijeveen, Dorpsstraat 6d Nijeveen, tel. 0522-492338.
Meer informatie kunt u vinden op www.tandartsnijeveen.nl. Nieuwe patiënten zijn van harte welkom! 

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

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.



Samen maak je het verschil

24/7
online

afspraak
maken

Ik help u graag.

chiropractienijeveen.nl

Maak nu een afspraak. 
Dorpsstraat 34
7948 BS Nijeveen
T  06-83978510
E info@chiropractienijeveen.nl

Pieter Claykens

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 

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. 085‑2731435

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

www.dorpshuisdeschalle.nl

BEPLANTING:
Keuze uit meer dan 1300 
soorten Vaste Planten. 
Tevens Heesters, Bomen, 
Eenjarigen en andere 
beplanting

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

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

duurzame energietechnieken

Dorpsstraat 79a

7948 BM Nijeveen

06-200 10 447

06-523 22 225

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




