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36e jaargang nr. 5, 8 maart 2016

De volgende Molen verschijnt op 22 maart 2016.

Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk 

dinsdag 15 maart e-mailen naar: 

demolen@kleen.nl

of inleveren bij / sturen naar Drukkerij Kleen

Noteboomstraat 68, 7941 XA Meppel

(Anonieme kopij kan geweigerd worden.)

Klachten bezorging: 0522 - 85 85 80

Noteboomstraat 68              7941 XA Meppel              telefoon 0522 255 449              www.kleen.nl

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

05 22 49 20 19
06 50 20 40 08

Als u kiest voor vakmanschap!

Lute Bijker Bouw

lutebijkerbouw@live.nl

DORPSFILM NIJEVEEN (2)

In één van de vorige nummers van De Molen heb ik aangegeven dat er zo nu en dan een vervolgrapportage 
over de dorpsfilm van Nijeveen zou komen. Bij deze deel 2 van dit project.
De filmploeg, Arend, Frans, Harm en Harry, komt momenteel wekelijks bij elkaar om over de voortgang te 
overleggen. Deze vaste ploeg is inmiddels uitgebreid met Menno Jurjens, Jan Meer, Henk v/d Woude en 
Wilma van den Dolder. 
Er wordt gebruik gemaakt van de nieuwste technieken o.a. het 
inzetten van een drone.
Er zijn hiermee al proefopnames gemaakt, die erg goed waren.
De taken wat betreft het inspreken en maken van de teksten zijn 
verdeeld. En ook het afnemen van interviews wordt gedaan door 
een vaste persoon. 
Wanneer de filmploeg op pad gaat, is deze  te herkennen aan de 
groene hesjes met daarop de tekst en het logo van de Historische 
Vereniging Nijeveen. (foto )
Bij een goede film hoort passende muziek. Daarvoor wordt ook gezorgd. Frank Ritsema zorgt met zijn 
malletband/slagwerkgroep voor de muziek, die door Frank zelf wordt gecomponeerd.
Dit alles heeft natuurlijk financiële konsekwenties. Er wordt hard gewerkt aan een financieel plan. Er worden 
verschillende mogelijkheden onderzocht om de financiering van dit project rond te krijgen.
Bij het verschijnen van dit nummer zullen er al  binnenopnames zijn gemaakt in De Schalle en in sporthal De 
Duker. Na het winterseizoen zullen hoofdzakeliijk  buitenopnames, straatbeelden, opnames over scholen 
enz. worden gemaakt. Er wordt gewerkt aan de hand van kaarten en een draaiboek om zoveel mogelijk 
de vorderingen en de tijd in de gaten te houden. Het blijkt een tijdrovende klus te zijn, die het gehele 
jaar in beslag zal nemen. Echter, het enthousiasme is groot, waardoor er met veel plezier wordt gewerkt.

PdG

KRENTENBROODACTIE MUZIEKVERENIGING EUPHONIA
 
Op woensdag 23 en donderdag 24 maart tussen 17.00 en 21.00 uur komen de leden van muziekvereniging 
bij u aan de deur om u een krentenbrood of een rozijnenbrood te verkopen.
De opbrengst van deze actie wordt gebruikt om nieuwe instrumenten en nieuwe muziek aan te schaffen.
Euphonia rekent op uw steun.
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DPC MEPPEL EEN SUCCESVOL BADMINTONTOERNOOI!

Nu de competitie is afgelopen, is voor de badmintonners het toernooiseizoen begonnen. Na de Regionale 
Jeugd Kampioenschappen, het belangrijkste toernooi van het seizoen, beginnen de DPC-toernooien (een 
toernooicircuit in de drie noordelijke provincies). Meppel heeft de aftrap en zij organiseren al jaren een 
goed lopend, gezellig toernooi. Onze jeugdspelers waren flink vertegenwoordigd, wederom deden er 17 
Nijeveense spelers mee. Velen speelden zelfs in een klasse boven hun eigen leeftijdsklasse. Ook onze jongste 
spelers, Nienke en Manischa, moesten in de damesdubbel een klasse hoger spelen, omdat er onvoldoende 
deelname was in de klasse onder 11. Ze streden hard en niet onverdienstelijk, het leverde de dames een 
welverdiende tweede plaats op!
De volgende spelers hebben een prijs gewonnen;
• Maaike Agtersmit, 1e prijs DE U15, 2e prijs DD U15
• Tessah Vos, 2e prijs DD U15, 2e prijs ME U15
• Manischa Damhuis, 2e prijs DE U11, 2e prijs DD U13
• Nienke van Gasteren, 2e prijs DD U13
• Mylan Damhuis, 1e prijs GD U13
• Charissa Damhuis, 1e prijs GD U13
• Romi van der Linde, 1e prijs ME U17
• Iris Bolding, 1e prijs DD U17
• Sandra Bolding, 1e prijs DD U17, 2e prijs GD U17
• Eline Scheffers, 2e prijs DD U17
• Linda Mutsters, 2e prijs DD U17
• Jarne Oostenbrug, 1e prijs HD U15
• Benjamin van der Akker, 2e prijs HD U13
Dat zijn wel 12 plaatsen en 17 prijzen!!!! Gefeliciteerd allen met het geweldig goede resultaat.
Helaas kon de finale jongens enkel U17 niet gespeeld worden vanwege tijdgebrek. Erg jammer voor Peter 
Houtsma, die zich geplaatst had voor de finale. 
Manischa en Charissa Damhuis speelden nog een ander toernooi erg goed. In Ruinen deden ze mee aan 
het DUC-toernooi en behaalden beiden een 2e plaats in hun poule. Gefeliciteerd meiden!

K A B O U T E R V O E T B A L
SVŃ 69 start vanaf zaterdag 12 maart 2016 

weer met kaboutervoetbal
van 9.30 tot 10.15 uur op het voetbalveld 
Alle jongens en meisjes van 4 tot 6 jaar kunnen 
deelnemen zonder lid van SVNʼ69 te worden.

Heb je zin om mee te doen?
Geef je dan op bij de jeugdcommissie: jeugdbestuur@svn69.nl

o.v.v. naam, adres en geboortedatum 

w w w . s v n 6 9 . n l
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•	Voetreflexologie
•	Bach	Bloesem	Remedies
•	Voedingsadviezen	
•	Pedicurebehandelingen
•	Kadobonnen	

Voor	vergoedingen:	zie	website

Meer informatie? 
Ada Beenen 0522 492151; adabeenen@home.nl
of bekijk onze website, www.balansnatuurgeneeskunde.nl

sportieve mode voor mannen en vrouwen!

Piet Soerplein 5 | Havelte | zmode.nl

onze merken

Mcgregor | Gaastra | HV Polo
Henri Lloyd | Key west | Para-Mi 

Alberto | Haupt | Soccx

DE MOLEN

ROMMELMARKT DOS’46 BELEEFT 40STE EDITIE

DOS’46 houdt op zaterdag 2 april de jaarlijkse rommelmarkt op het evenemententerrein tegenover sporthal 
De Eendracht. Een traditie inmiddels, want de rommelmarkt in Nijeveen beleeft dit jaar haar 40ste editie. 
DOS’46 maakt er ter gelegenheid van dit jubileum een extra grote en gezellige markt van. De aanvang is 
om 13.00 uur. 

De ophaaldag vindt plaats op zaterdag 26 maart. Vanaf 9.30 uur komen de wagens van DOS’46 langs om 
spullen op te halen in Nijeveen en een groot deel van het buitengebied. De vrijwilligers van DOS’46 nemen 
goed verkoopbare spullen mee en geen grof vuil, witgoed, matrassen en grote meubels zoals bankstellen 
en grote fauteuils. DOS’46 haalt spullen op in Nijeveen, Kolderveen, Nijeveense Bovenboer, Kolderveense 
Bovenboer, De Klosse en de Veendijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorstelling voor alle 3-jarigen in Nijeveen. 
Wanneer:   Op vrijdag 18 maart om 14.00 uur  

Waar:   In het Speellokaal van cbs De Wel 

 
 

Kijk op www.cbsdewel.nl voor verdere informatie. 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorstelling voor alle 3-jarigen in Nijeveen. 
Wanneer:   Op vrijdag 18 maart om 14.00 uur  

Waar:   In het Speellokaal van cbs De Wel 

 
 

Kijk op www.cbsdewel.nl voor verdere informatie. 
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RIJKEBOER
Marktslager

op woensdagmorgen en -middag 
en vrijdagmiddag

8.00-12.30 uur en 14.30 tot 17.30 uur.

KAASHANDEL 

OOSTING

Boeren Kruidenkaas 
Mosterd, Brandnetel, Fenegriek

500 gram voor   495

Klasse Royale 
Romige extra belegen kaas
500 gram voor  550

Donderdagochtend
8.30 uur - 12.30 uur 
Markt Meppel

Woensdagochtend
8.30 uur - 12.30 uur 
Centrum Nijeveen

06 - 815 22 699  
info@groentewinkelrobaard.nl

Bami/Nasi groente 

per pak 099

 

Witlof 500 gram 069

De lekkerste appeltaart
maken we zelf

Goudreinet 2 kilo 099

Overheerlijke Visbami 
met stukjes krab en zalm
500 gram van € 6.50  voor 500

Probeer ook eens onze
Visloempia !
per stuk  250

Bestellen: 06 51 28 74 89
Iedere donderdag van 10.30-18.00 uur
Locatie Dorpsstraat bij de Coop

Woensdagmiddag en vrijdagmiddag vanaf 16.00 uur 
Warme spare ribs   500 gr 4,98
Gegrilde kuikenbouten  4 stuks 4,98
 
Houthakkers steak man of vrouw   4 st 5,98
 
Combi topper
4 slavinken en 500 gr hoh gehakt  samen 6,98
 
Magere varkenslappen friese kruiden varken  500 gr 2,98
 
Schouderkarbonade Friese kruiden varken  500 gr 2,98
 
Uit de grill spare ribs
Sweet spicy of honingketjap  450 gr 4,98
 

Friese kruiden varken puur, smaakvol en mals: 
www.friberne.nl

 
Steak Rijkeboer om en om kort bakken  100 gr 0,99
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DAS WEISSE BAND IN DORPSHUIS DE SCHALLE

Op vrijdag 18 maart wordt de film Das Weisse Band in dorpshuis De Schalle vertoond.

Net voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog wordt een rustig protestants Duits boerendorpje opge-
schrikt door een aantal onverklaarbare gebeurtenissen. Een kabel wordt gespannen om de dokter met zijn 
paard ten val te brengen, een schuur vliegt in brand en twee kinderen worden ontvoerd. De schoolleraar 
observeert en onderzoekt de gebeurtenissen, die steeds meer neigen naar rituele straffen en komt steeds 
dichter bij de verschrikkelijke waarheid.

Regisseur: Michael Haneke. Deze film heeft de Golden Globe gewonnen voor beste buitenlandse film.
Aanvang: 20.00 uur. Entree: e 3,50

CURSUS INLINE-SKATEN
 
Het voorjaar komt er aan en dat betekent dat het skeelerseizoen weer gaat beginnen. Vanaf 12 maart start 
de Skeelerclub Nijeveen weer met de zomertrainingen op de skeelerbaan. Natuurlijk kan er altijd een keer 
vrijblijvend mee getraind worden. Voor volwassenen is er training op maandagavond van 20.15 tot 21.30 uur 
en op woensdagavond van 20.00 tot 21.00 uur. Natuurlijk kunnen ook kinderen een kijkje komen nemen bij 
de vaste trainingsuren van de club. Mail naar skeelertraining@skeelerbaannijeveen.nl voor meer informatie.

Voor de jeugd wordt er ook een kennismakingscursus van Meppel Actief georganiseerd in de maand 
april. Speciaal voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar die het inlineskaten willen proberen. Drie lessen op 
woensdag 6, 13 en 20 april van 17.00 tot 18.00 uur. Voor meer informatie en/of aanmelden kijk op www.
Meppelactief.nl !

Dorpsstraat 4
Nijeveen

Jan Bouwknegt

www.jaboschilderwerken.nl
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Nijverheidsweg 15   7948 NE Nijeveen   Tel. 0522-490094   Postbus 126   7940 AC Meppel   www.faberadviseurs.nl

Ik ben René de Boer, zoon van een agrariër 
en sinds 2002 werkzaam in de wereld van 
verzekeringen. 
In mijn sport en werk zoek ik uitdaging. 
Paardrijden is mijn passie en vindt het geweldig 
om een jong paard op te leiden naar een hoger 
niveau. 
Deze inzet heb ik ook in mijn werk. Ik ben pas 
tevreden, als de klant ook tevreden is. Naast 
mijn werk en sport, ben ik een natuurliefhebber, 

lees ik graag een boek, 
help ik vaak een handje 
op de boerderij en ben 
ik als bestuurslid actief in 
het verenigingsleven. 

U kunt René benaderen voor uw vraagstukken 
inzake particuliere verzekeringen 
en verzekeringen voor het MKB, via 
verzekeringen@faberadviseurs.nl.

DE MOLEN

Even voorstellen

HET VIERDE NIJEVEENSE PAASFESTEIN

Het begint al een mooie traditie te worden. Op 2e Paasdag, maandag 28 maart, organiseren wij alweer het 
vierde Nijeveense PaasfestEIn voor ALLE kinderen (en volwassenen) van Nijeveen. Je hoeft dus geen lid te 
zijn, je hoeft niet eens van voetbal te houden. Iedereen is welkom en er zijn geen kosten aan verbonden! 
Natuurlijk ook deze keer met de bekende activiteiten: het Paaseierenzoeken voor de allerkleinsten tot ca. 
9 jaar en het Nijeveens Kampioenschap eieren gooien voor volwassenen en kinderen  vanaf de middelbare 
school. Daarnaast zijn er nog veel meer dingen te doen. Zo kun je eieren beschilderen, kleuren en je kunt 
je laten schminken. 
Dit jaar hebben we echter ook een speciale activiteit voor kinderen vanaf 10 jaar….. “wEIpe out”! Een 
spannende en uitdagende hindernisbaan met een extraatje, durf jij??  

Natuurlijk zijn er mooie prijsjes te winnen, maar het gaat eerst en vooral om de gezelligheid! Heb je zin in 
een gezellige en actieve invulling van 2e Paasdag, stuur dan een mail naar voorzitter@svsvn69.nl om aan te 
geven met hoeveel personen je komt en met welke activiteit je mee wilt doen.

Wie Kent het Kuiken?
We gaan terug in de tijd met een aantal goede bekenden. Weet jij wie het zijn? Raad het als eerste en haal 
je prijs op tijdens het PaasfestEIn. Ook zo nieuwsgierig? Vind ons leuk op facebook en speel mee!

Supportersvereniging SVN’69

PASSAGE

Op  16 maart 2016 hebben we een diëtiste uitgenodigd. Petra Altenburg zal ons van alles vertellen over 
haar beroep. Dames stel a.u.b. ook  uw vragen; dit vindt ze heel belangrijk! We beginnen om 20.00 uur in 
de Schalle, maar om 19.45 uur staat de koffie / thee al klaar. Tot dan. Het bestuur.
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DE MOLEN

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

Wij zorgen dat uw Toyota een echte Toyota blijft

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

APK écht voor een vaste lage prijs

Van der Linde Meppel 
Meppel, Blankenstein 290, 0522-491258
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Agenda
  8 maart De Molen nr. 5
  9 maart Klaverjassen en jokeren - Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
10 maart Spelletjesdag Stichting Welzijn Ouderen - De Schalle - 10.30 uur
11 maart Nijeveen Live - 21.00 uur
12 maart DOS’46 1 - Blauw Wit (A) 1, 20.00 uur - Sporthal de Eendracht
12 maart Meezingfestijn - Evenemententerrein - 21.00 uur
12 maart SVN’69 1-Veenhuizen 1 - 14.30 uur
13 maart 12e Open Nijeveen Dartskoppeltoernooi - Evenemententerrein - 12.00 uur
13 maart Zang/Roept u maar dienst - Geref. kerk - 19.00 uur
14 en 15 maart  Paaseitjesactie Musetta
16 maart Passage ledenavond, Petra Altenburg, diëtiste, vertelt over gezonde voeding - De Schalle - 20.00 uur
16 maart Alzheimercafé - De Plataan, Marktstraat 27 Meppel, ingang bibliotheek - 20.00-21.30 uur
17 maart  Vrouwen van Nu, Dhr.de Jonge, rietteler en kooiker, lezing en dia’s. De Schalle – 20.00 uur
18 maart Voorstelling voor 3-jarigen - Speellokaal CBS De Wel - 14.00 uur
18 maart   Das weisse Band   Film Dorpshuis De Schalle, aanvang 20.00 uur
19 maart Optocht Palm Pasen - Vertrek 11.00 uur - Comm. Gaarlandtschool
20 maart Zanguitvoering T.O.G. - Herv. kerk Kolderveen - 19.30 uur
23 maart Klaverjassen en jokeren - Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
23 en 24 maart Krentenbroodactie Euphonia - 17.00-21.00 uur
26 maart    Bingo - Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
26 maart DOS’46 1 - Fortuna/MyCollections 1, 20.00 uur - Sporthal de Eendracht
28 maart 4e Nijeveense PaasfestEIn SVN ‘69
  1 april Cabaret: Harm en Roelof - De Schalle
  1 april  Kinderkledingbeurs - de Veldkei Havelte - 20.00-21.30 uur
  2 april  Kinderkledingbeurs - de Veldkei Havelte - 9.00-10.00 uur
  2 april SVN’69 1-Hoogeveen 1 - 14.30 uur
  2 april Rommelmarkt Dos ‘46 - Evenemententerrein - 13.00 uur
  5 april  Vrouwen van Nu, dinsdagavond kaarten voor de leden. De Schalle - 19.30 uur

Elke dinsdag Koersbal - De Schalle - 13.30 uur
  Klaverjassen en jokeren, georganiseerd door Welzijn Ouderen - biljartzaal De Schalle
Elke woensdag 55+gymnastiek - Dorpshuis De Schalle - 10.30-11.15 uur

DE MOLEN

Uw specialist in houtbewerkingen

Nam-weg 1  - 7948 NA  Nijeveen
T. 0522 - 85 55 77  M. 06 - 253 521 99
E. info@joshulstimmerwerken.nl

www.joshulstimmerwerken.nl

Jos Huls Timmerwerken is gespecialiseerd in het 
produceren van houten kozijnen, ramen en deuren 
voor zowel nieuwbouw, verbouw en renovatie. 
Ook maken wij (geprofileerd) lijstwerk, ambachtelijk 
restauratiewerk en houtsnijwerken.

Wij beschikken over een eigen werkplaats waar kozijnen, 
ramen en deuren op maat gemaakt worden. 
Dit kan naar wens behandeld worden in onze spuiterij.

Wat kunnen wij voor u verzorgen:
l Kozijnen, ramen en deuren  l  Alle voorkomende houtwerking in de 
bouw  l  Lijstwerk, profileerwerk en balustrades  l  Interieur kasten en 
aftimmerwerk  l  Behandeling van hout in onze spuiterij 
 l  Inbraak-preventie aan uw woning volgens PKVW.
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BREICAFÉ NIJEVEEN!!!

Vorig jaar had ik opeens zin om te breien. Waar begin je dan? Natuurlijk met het garen wat al tien jaar op 
zolder ligt. Ja van die half afgemaakte projecten. Wat doe je ermee. Laat ik maar eens beginnen met een 
driehoeksjaal. Eenmaal de smaak te pakken, brei ik er meteen nog een paar voor anderen. Ik start met een 
mooie trui van prachtig garen, maar dan wordt het voorjaar. De trui is veel te warm in het voorjaar met al 
die opvliegers. Deze kan wel blijven liggen tot het weer winter wordt. Ook begonnen met haken, natuur-
lijk een omslagdoek, want dat is helemaal hip. Inmiddels raak ik aardig bezeten van het breien en haken. 
Na de vraag of ik het breigaren over wou nemen van Albertje Strijker (dank je wel!!!) ging ik helemaal 
los. Een WOLWINKEL, nooit gedacht dat ik dit ooit zou doen. Ik droom er zelfs van. Mijn leven wordt er 
leuker door. Veel gesprekken gaan spontaan over wat iedereen beleeft op het gebied van wol, kriebelen, 
gebreide kleding of spreien, enz. Ook hele grappige verhalen, waarbij je de tranen over de wangen big-
gelen van plezier. Maar er gebeuren ook veel bijzondere dingen in mijn atelier waardoor ik geraakt word. 
Door te starten met het Breicafé Nijeveen hoop ik dat we elkaar kunnen ontmoeten. Het is fijn om elkaar 
te inspireren. Breien of haken of borduren is de nieuwe Mindfulness. In deze stressvolle  tijd is het fijn om 
heerlijk met wat anders bezig te zijn. Heb jij zin om gezellig samen te haken of te breien onder het genot 
van een kopje koffie/ thee? Neem je eigen haak / breiwerk mee. Ik bruis van de ideeën.
Dinsdagavond van 19.00 tot 21.00 uur en woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur!

Graag tot ziens

PS, wil je wol kopen of wil je les, stuur me dan een berichtje op de app, messenger, sms of bel me, dan 
kunnen we afspreken. Je kunt je ook aanmelden op facebook  Breicafé Nijeveen. Meer weten? Je kunt mij 
vinden www.atelierann52.nl Groet van Anneke Bouwknegt 0624323792  Het Nieveen 52, 7948 CJ Nijeveen.

Van Beek 
Schilderwerken

Voor al uw schilderwerk

Ons bedrijf kenmerkt zich door 
haar goede prijs-kwaliteitverhouding

en staat garant voor 
een uitstekende service!

Klaas van Beek 
Scheerweide 35 
7948 NX Nijeveen 

Tel. 06-16511943
Tel. 0522-750545

E-mail: info@kvanbeekschilderwerken 
Website: www. kvanbeekschilderwerken.nl

Woldstraat 40
7941 LK Meppel 

Salon99 Skin Care
T 0522 853809 

info@salon99.nl 
www.salon99.nl 

Facials 
Manicure 
Pedicure 
Massage 

Visagie 
Waxen 
Harsen

SERVICEPUNT NIJEVEEN

Beste Nijeveners, wist U dat:
- ons telefoonnummer 06 47 57 64 67 is?   - ons e-mailadres servicepuntnijeveen@gmail.com is?  

De vrijwilligers van het Servicepunt
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Marktstraat 4a
7941 KR  Meppel

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

Jeannet Botter

Ook voor volledige voetverzorging bij u thuis!

Tel. 06 543 720 73

Medisch pedicure

VogelVogel Ruiterweg 57
7974 HA  Havelterberg
M  06 233 836 35    
T  0521 511 792
E  j_vogel@zonnet.nl

Voor al 

uw 

schilderwerk 

en 

wandafwerking

In de maanden december t/m maart:
 

10% korting op arbeidskosten
15% korting op materiaal 

(uitgezonderd wandbekleding) 
6% BTW-tarief op arbeidsloon en materialen voor 

particuliere woningen ouder dan 2 jaar.

Winteractie

KINDERKLEDINGBEURS HAVELTE ORGANISEERT TWEEDEHANDS ZOMERKINDERKLEDING- EN SPEELGOEDBEURS

De werkgroep Kledingbeurs Havelte organiseert haar halfjaarlijkse kleding en speelgoedbeurs. Een gezellige 
tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs in ontmoetingscentrum “de Veldkei” te Havelte.
De koopavond is op vrijdag 1 april 2016 van 20.00 uur tot 21.30 uur.
Op zaterdag 2 april 2016 is de beurs geopend van 9.00 uur tot 10.00 uur. 
U vindt deze beurs naast zomerkleding 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 prijs-
enveloppe + instructie vanaf maandag 22 februari 2016 ophalen, gedurende schooltijden bij de kleuterin-
gang 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 31 maart 2016 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 
Twitter:@Kledinghavelte en Facebook: Kledingbeurs Havelte.

BOER BORIS OP DE BASISSCHOOL

Wat doet Boer Boris  de basisschool? Dat is de vraag voor vrijdag 18 maart, want dan komt de voorstelling: 
“Boer Boris op de Basisschool” naar Nijeveen. Welke dieren neemt Boer Boris mee naar de basisschool? 
Komt hij op zijn trekker of op zijn klompen?
In een leuke, gezellige voorstelling voor alle driejarigen van Nijeveen komt Boer Boris vertellen wat hij 
allemaal met zijn dieren beleeft.
Hebt u een driejarige en vindt u het leuk om met uw kind naar deze voorstelling te komen? Dan bent u 
om 14.00 uur van harte welkom in het speellokaal van cbs De Wel.
Datum en tijd: vrijdag 18 maart om 14.00 uur.
Plaats: Speellokaal van cbs De Wel, Burgemeester Haitsmalaan 3, Nijeveen.
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Uw testament up to date?

Doe de GRATIS test! 
Ga naar testamenttest.nl
maak een vrijblijvende en kosteloze afspraak Stationsweg 54 - Meppel  |  T (0522) 25 27 21  |  info@lever.nl

DE MOLEN

WTC NIJERIEDERS IN HET NIEUW

Afgelopen week hebben de leden 
van WTC NijeRieders hun nieuwe 
clubtenue kunnen ophalen. Na 
de druk bezochte pasavonden 
was het wel duidelijk dat de 
clubkleding in de smaak viel bij 
de nieuwe leden. Tegen zeer 
scherpe prijzen kon men een 
basisset bestellen en aanvullen 
met de nodige “hulpstukken” en 
daarmee zal de komende weken 
met trots worden rond gereden.
Er was door de hoofdsponsor 
Rabobank MSS een ruimte be-
schikbaar gesteld in het kantoor 
te Meppel. Ontvangst met koffie 
en gebak was perfect geregeld en 
al snel liepen de eerste leden in de 
nieuwe kleding rond. Het bestuur 
van de NijeRieders had de organisatie goed voor elkaar en snel kon de grote groep leden hun kledingpak-
ket in ontvangst nemen.
Voorzitter Henri Koster kon voor de grote groep leden de kledingsponsoren bedanken voor hun steun en 
vertrouwen in WTC NijeRieders. Want met 5 kledingsponsoren kan de nieuwe club trots zijn en haar plan-
nen voor het komende jaar uitwerken en gaan realiseren.
Hoofdsponsor Rabobank MSS prijkt zowel op het shirt als op de broek, GradaBikes en Coop Huisman zijn te 
vinden op de zijkant van het shirt, Fysiotherapie PrimaLife staat op de achterzijde van het shirt en Toyota 
van der Linde Meppel heeft een plek gekregen op de zijkant van de broek.
Een mooi Nijeveens gehalte want alle sponsoren hebben binding met Nijeveen.

Ook ons 100e lid, Nico Buiten kon zijn tenue ophalen dat hem was aangeboden door de vereniging. 

Onze MTB leden zullen komende weken nog met het nieuwe tenue de bossen in gaan. De racefietsers zijn 
afgelopen zaterdag 5 maart begonnen aan het seizoen met de SNERT-tocht, met als afsluiting snert eten 
bij onze sponsor Toyota van der Linde Meppel.
Voor fietsers die willen aansluiten bij onze club is er speciaal een beginnersgroep die de derde zaterdag 
van de maand om 9.00 uur vertrekt en onder begeleiding van twee ervaren rijders een passende tocht en 
met gepaste snelheid een rondje zullen fietsen.

Het sportdorp Nijeveen heeft er weer een vereniging bij waar het dorp trots op kan zijn. 

            WTC NijeRieders    

Foto: Herry Borrink
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Energiezuinig! Op alle woningen worden PV cellen aangebracht. www.meppelwoont.nl

4 Twee-onder-één-kapwoningen
en 8 Rijwoningen vanaf € 149.500,- v.o.n.

Nijeveen De Pleinen

Putstoel 4,  Meppel  
0522 – 25 24 12 
www.boelensjorritsma.nl

informatie en verkoop

ontwikkeling

Nijeveen
Danninge Erve Zuid II

De Pleinen

Wilhelminastraat 8 | 7948 AR | Nijeveen | tel: 0522 850 254

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

GAS - WATER - ELEKTRA - ZINKWERKEN VERWARMING

ZONNEPANELEN - BEVEILIGING SYSTEMEN 

ZONNESTROOMBOILERS

GECERTIFICEERD
INSTALLATEUR

HARM EN ROELOF MET HET PROGRAMMA “DRENTS OVER DE GRENS” IN DE SCHALLE

Het bekende cabaretduo Harm en Roelof komt op 1 april in de Schalle met het programma “Drents over 
de Grens”. Wees gerust, het betreft hier echt geen grap. De grappen laten we over aan Harm en Roelof!
Het is soms heel verhelderend om je grenzen te verleggen. Zowel letterlijk als figuurlijk.  
Door te zien hoe het op een andere plek is, besef je hoe het thuis is. Maar waar liggen eigenlijk onze 
grenzen? Hoe houden Drenthen in den vrumde zich staande? Waaien we mee met de waan en de wind 
of trekken we toch hier en daar een eigen grens? Harm en Roelof in elk geval wel! Drents cabaret, puur, 
eerlijk en muzikaal. Grenzeloos Drents!  

Wanneer: op vrijdag 1 april (nee echt geen grap!) 
Waar: in De Schalle 
Kaarten: € 10,-. Voorverkoop: 21 maart in de Schalle van 19.00 tot 20.00 uur (vol is vol). 
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Meezingfestijn
Nijeveen

12 maart 2016

Speciale voorverkoopavonden:
Vrijdag 26 februari en vrijdag 4 maart
van 19.00-20.00 uur in Dorpshuis
”de Schalle” in Nijeveen.
Kaarten in v.v.k.: € 17,50
Aan de kassa € 22,50
Van 29 februari t/m 4 maart, tijdens openingstijden, voorverkoop bij Holties in Ruinen.

Verwarmde feesttent | Evenemententerrein Nieuweweg, Nijeveen
Zaal open 20.00 uur | Aanvang 21.00 uur

JANNES
JAN SMIT

PAPA DI GRAZZI
ANCORA
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FRIES KABARET HYMPHAMP OVER MERKWAARDIGE MENSEN
 
De Friese kabaretgroep HympHamp brengt op 19 maart om 20:00 
uur in dorpshuis De Schalle (Nijeveen) in de voorstelling “Op Por-
tret” allerlei opvallende personages voor het voetlicht.
Zij nemen de bezoeker in korte stukken uit het dagelijks leven mee 
naar de ‘pakes’ en ‘beppes’ van eertijds, de import-Fries uit het 
Gooi, de echte ‘fûgeltsjeman’ en nog veel meer.
 
Uit een andere manier van kijken naar mensen en een zoeken naar 
de uitvergroting komen deze personages tot leven. Natuurlijk kan 
ieder die ze ziet er vooral een ander in herkennen.
Jelmar en Fokke brengen in samenwerking met twee top-muzikanten een programma met mooie liedjes 
en prachtige scenes.
 
Leden betalen € 5 inclusief drie consumpties. Niet-leden kunnen voor € 15,00 komen meegenieten.
Voor belangstellenden die minder goed ter been zijn, regelt de vereniging op verzoek vervoer.
Voor meer informatie: het bestuur (0522) 492363, walingdykstra@kpnmail.nl of op de website www.wa-
lingdykstra.frl.

“Op Portret” neemt de toeschouwer mee naar de ‘pakes’ 
en ‘beppes’ van vroeger en andere bijzondere personages.

OPTOCHT PALM PASEN

Zaterdag 19 maart gaat de Palm Pasenoptocht weer door Nijeveen.
De gezamenlijke ouderverenigingen van “OBS Commissaris Gaarlandt” en “CBS De Wel” organiseren dit 
zoals vanouds.
Het vertrek is om 11:00 uur en zal dit jaar vanaf de Commissaris Gaarlandtschool zijn.
Samen met hopelijk weer veel kinderen en ouders met versierde palmstokken. Muziekvereniging Euphonia 
zal de optocht begeleiden met een vrolijke noot.

We hopen u dan ook te mogen verwelkomen om te komen kijken of gezellig met uw kind mee te lopen.



16

DE MOLEN
 

DE MOLEN

Schoonheidsinstituut    IPL ontharing 
Acne behandelingen Elektrisch ontharen 
Massages Gewichtsconsulent 
Zonnestudio      Bijouterie  

Jeannette Bouwknegt 
Dorpsstraat 16, Nijeveen ~ 0522 – 49 23 15 
www.beau-nette.nl ~ info@beau-nette.nl  

- Volledige verzorging van uw administratie
- Indienen belastingaangiften
- Fiscaal advies en begeleiding
- Samenstellen van jaarrekeningen

Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek:
Het Weeme 7, 7948 AZ  Nijeveen, Tel. 0522-492211
E-mail: info@gruppen-administratie.nl
Website: www. gruppen-administratie.nl

Voor informatie: 0522 490663 | ike@mille-pattes.nl | www.mille-pattes.nl   

coaching vanuit het hartcoaching vanuit het hart

weidelint 26
7948 cg  nijeveen

t  0522 49 06 63
m  06 101 631 98

e  ike@mille-pattes.nl 
i  www.mille-pattes.nl

?

Misschien ben jij 
wel hooggevoelig!

Ik ben gecertificeerd begeleider voor Hoog Sensitieve Personen 
(HSP) en begeleid volwassenen en kinderen in de voor hen 
belemmerende factoren in het dagelijks bestaan.
Denk hierbij aan het leren omgaan met externe en interne 
(zintuigelijke) prikkels en omgevingsfactoren, emoties en gevoelens, 
structuren en plannen etc.
Wil je meer informatie of wil de gratis HSP 3-in-1 test opvragen? 
Neem dan contact met mij op. 

Ike Piest - van der Ree

Word je beïnvloed door stemmingen van anderen?

Verdraag je slecht fel licht, sterke geuren, grove 
weefsels of harde geluiden?

Concentratieproblemen?

Last van kriebelende stoffen of etiketten?

. .(

. .(

. .(

. .(

. .

(Op dinsdag 5 april 2016 organiseer ik een voorlichtings-
bijeenkomst over hooggevoeligheid in De Schalle. 
Aanvang: 19.30 uur kosten € 7,50 p.p. incl koffie/thee. 
Aanmelden kan per mail: ike@mille-pattes.nl . 

Ik ben gecertificeerd begeleider voor Hoog Sensitieve
Personen (HSP) en begeleid volwassenen en kinderen in
de voor hen belemmerende factoren in het dagelijks 
bestaan. Voor meer informatie: www.mille-pattes.nl
“hooggevoeligheid”.
  Hartelijke groet, Ike Piest – van der Ree

coaching vanuit het hart

weidelint 26
7948 cg  nijeveen

t  0522 49 06 63
m  06 101 631 98

e  ike@mille-pattes.nl 
i  www.mille-pattes.nl

?

Misschien ben jij 
wel hooggevoelig!

Ik ben gecertificeerd begeleider voor Hoog Sensitieve Personen 
(HSP) en begeleid volwassenen en kinderen in de voor hen 
belemmerende factoren in het dagelijks bestaan.
Denk hierbij aan het leren omgaan met externe en interne 
(zintuigelijke) prikkels en omgevingsfactoren, emoties en gevoelens, 
structuren en plannen etc.
Wil je meer informatie of wil de gratis HSP 3-in-1 test opvragen? 
Neem dan contact met mij op. 

Ike Piest - van der Ree

Word je beïnvloed door stemmingen van anderen?

Verdraag je slecht fel licht, sterke geuren, grove 
weefsels of harde geluiden?

Concentratieproblemen?

Last van kriebelende stoffen of etiketten?

. .(

. .(

. .(

. .(

. .

(

www.loonbedr i j fb i jker.n l
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LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM 
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECT-
STOFFERING

Kruisstraat 6
7941 AN Meppel
ingang Noteboomstraat
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

WONINGINRICHTING

PROJECTINRICHTING

URZO
Damesmode

Slaapcomfort

Bedrijfskleding

Regenkleding

Huishoudtextiel
tel. 05220 - 61022

’T OEVERTJE VERDWIJNT

Ik ben het Snoevertje van het Oevertje
Het mooiste plekje van Nijeveen

Achter de gordijnen zitten sacherijnen
Nee, ik kijk veel om me heen.

Ik zit niet te zeuren, zie van alles gebeuren
Op ’t Oevertje om me heen.

Om 12 uur bijvoorbeeld gaat het gebeuren
Dat moeders in auto’s over ’t Oevertje scheuren.

Schoolkinderen veilig in de riemen
Maar thuisgekomen nek en schouders vol striemen.

Dan loop ik met mijn rollatormaatje
Bij gebrek aan een goeie stoep
Midden over ’t klinkerstraatje

Dan rijden die moeders zonder fatsoen
Om mij te passeren, dwars over het plantsoen.

Ik heb geen haast en zeeën van tijd
Waarom ik die moeders echt niet benijd.

Even later zit ik van achter de geraniums te turen
Naar wat iedereen doet- dus ook de buren.

De een staat laat op en gaat laat naar bed
Of veel mannenbezoek, zo is ’t maar net.

Dan is het ook nog vier keer tijd voor de hond
Daarmee vult het plantsoentje zich met veel stront.

Men zegt op straat ligt het geluk
Nou van poep aan m’n schoen ben ik niet zo stuk.

Eksters daarentegen zijn dol op de poep
Ze spitten er in al was ’t heerlijke snoep.

Daarna komen er kraaien en roeken
Die tussen de resten ook nog lekkers zoeken.

Tot slot komt de tuinman om ’t gras te maaien
En de restjes zo tot pulp te vermalen.

Dan is het enkel nog hondenmest en het gras
Groeit daarvan verwonderlijk best.

Eenden lusten ’t gras ook graag
Want bij flink wat ijs vult het ook de maag.

Dan is ’t net een kudde grazende koeien
Gelukkig maar dat ze dan niet gaan loeien.

De reiger brengt ook een bezoek aan de Griftesloot
En staat dan te vissen op ene poot.

Vangt hij wat dan vliegt hij naar een dak
En verorbert zijn hapje op z’n gemak.

Zomers baden er kinderen in de sloot
Met een visnetje of een plastic boot.

Op ’t Oevertje staan ook wat banken
Waar we de Gemeente Meppel hartelijk voor danken.

We zijn heel blij met zo’n leuke stek
En meteen ingewijd tot onze eigen hangplek.

Op zomeravonden zitten wij buren daar fijn
In de laatste straaltjes zonneschijn.

En met brave koffie en een stiekem likeurtje
Bespreken we wat er gebeurt achter ieder deurtje.

Maar vorige zomer raad eens wat
Kregen we de boodschap “alles gaat plat”.

Ons gezellige Oevertje valt uiteen
Ieder verhuist ergens anders heen.

Huisjes met lege ramen kijken me nu aan
En binnenkort moet ik zelf ook gaan.

Het wordt een afscheid met pijn in ’t hart
Want ook ik maak straks elders een nieuwe start.

Op een plek waar ik misschien net als hier
Zou kunnen wonen met net zoveel plezier.

 
Hanneke v/d Heuvel

DE MOLEN



18

 DE MOLEN

Blijven wonen 
in uw eigen 
Nijeveen? 
--------------- 

Op eigen 
benen staan 
en huren mét 

huursubsidie? 

Medio 2016 worden tien 
tweekamerappartementen met eigen 

buitenberging in het centrum van Nijeveen
(Dorpsstraat 25) opgeleverd. 

Schrijf u nu in via 0522-490434 of
info@aarninkmakelaars.nl  

Aarnink Makelaars  |  Nijverheidsweg 15  |  7948 NE Nijeveen 
0522-490434  |  info@aarninkmakelaars.nl 

Nog slechts enkele te huur !
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Prijzen:  Krentenbrood € 5, -    Rozijnenbrood €5,-      Kre n te n brood+spijs € 5,50 

WOENSDAG 1 APRIL & DONDERDAG 2 APRIL 
MAART 

tussen 17. 00  uur en 21. 00  uur kunt u ons verwachten 

WOENSDAG 23 EN DONDERDAG 24 MAART

DIPLOMA ZWEMMEN IN ZWEMBAD “DE DUKER”

Water, het leukste speelgoed dat er is! Dit motto staat centraal bij zwembad de Duker te Nijeveen. Al vanaf 
zeer jonge leeftijd groeien ze op met water. Ze leren de gevaren ervan kennen, maar beleven vooral heel 
veel plezier in het water.
Als u het beste voor uw kind wilt is het belangrijk dat hij of zij onder professionele en deskundige bege-
leiding zwemles kan volgen. In Nederland kan uw kind niet vroeg genoeg beginnen met watergewenning 
en zwemles. Doorstromen of instromen op elk niveau is altijd mogelijk.

Het begin van de lessenreeks staat in het teken van het watervrij maken. Wij gaan snel over tot het drijven 
plus de beenslag. Vervolgens, wanneer de beenslag goed is, gaan we verder met de armslag en de com-
binatie. Wanneer deze voldoende is, zal de nadruk liggen op de conditie en het uithoudingsvermogen en 
wordt er naar het A -diploma toegewerkt.
Bij ons leert iedereen ongeacht hun leeftijd zwemmen voor het zwem -ABC.

De kinderen, maar ook volwassenen krijgen les van bevoegde instructeurs, met ruime ervaring die zich 
goed kunnen inleven in de specifieke behoeftes van elke leerling.
Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen in staat is om in één keer af te zwemmen voor het zwemdiploma.

Geslaagd voor het A-diploma zijn: 
Lieke Heupink, Ziva Jonkers, Ilva 
Smets, Timo Stok, Daphne Willems, 
Amir Achabbabi, Nabil Achabbabi, 
Zoë Jonker, Sadé van Melle, Amy 
Snijder, Henri van Beek, Elize van 
Daalen, Roan Oudshoorn, Marc 
Eggink, Milan Nieuwland, Hope 
Hoogenberg, Alexander de Kruys, 
Sare de Vries, Djoeke Schmitz, Tara 
de Weert, Kyra de Weert, Imke 
Albrecht, Tijmen Hartink, Damian 
Winter, Hannah Bouwknegt en 
Priscilla Dijksma

Voor meer informatie over de zwemlessen kunt u bellen: 0522-492383 of 0522-491934.
Er is direct plaats in de combinatie woensdag 13.50-14.15 /zaterdagmorgen 09.50-10.15
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WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN
12/13 maart dr. Speelman Tel. 0522-491224
19/20 maart dr. Westerbeek Tel. 0521-361326

Dorpsstraat 149

7948 BP  NIJEVEEN 

Tel: 0522 492967 

of  06 53 961 998

Voor:

• Nieuwbouw

• Reparatie

• Onderhoud

• Alg- & mosbestrijding

• Aanbrengen schroefdakplaten

www.rietdekkersbedrijfrenebouwknegt.nl

FYSIOTHERAPIEPRAKTIJK ’T OEVERTJE, praktijk voor fysiotherapie, manuele therapie en sportfysiotherapie
Oevertje 21, 7948 AD Nijeveen, tel. 492199. Behandeling volgens afspraak.

CENTRUM BIRU KAI, NATUURGENEESKUNDIGE PRAKTIJK
Marktstraat 4a, 7941 KR Meppel, tel. 06-16932635. Behandeling volgens afspraak.

KLEINE NODENDIENST, mevr. Willy Boer, 06 48 06 52 16.

INFORMATIEPUNT WONEN, ZORG EN WELZIJN, Dhr. A. Vriend, 06 57 62 94 49.

BALANS NATUURGENEESKUNDE, Ada Beenen, 0522 492151

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

WELZIJN MENSENWERK, SOCIAAL WERK    www.welzijnmw.nl
Inloop op dinsdagmiddag tussen 16.00-17.00 uur in De Schalle, kantoor beheer.
Paul van Os: telefoon 06-20729418, e-mail p.v.os@welzijnmw.nl, b.g.g. 085-2731444.
WELZIJN MENSENWERK, MAATSCHAPPELIJK WERK
Telefonisch spreekuur (085-2731444): elke maandag en woensdagmorgen tussen 9.00-10.00 uur.  

OPENINGSTIJDEN BIBLIOTHEEK NIJEVEEN
• dinsdag: 15.00 – 19.00 uur  • donderdag: 15.00 – 17.30 uur
www.bibliotheeknijeveen.nl
Lenen en inleveren kan ook bij bibliotheek Meppel (Marktstraat 27, Meppel)

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

www.kolderveen.nl

Kolderveen 50, 7948 NK  NIJEVEEN
M 06 54 93 76 21  T 0522 49 13 78  F 0522 49 28 47
E info@loonbedrijf-altena.nl

Uw adres voor:

.  Hout zagen, snoeien en snipperen

.  Stobben frezen

.  Grondverzetwerkzaamheden

.  Aanleg en onderhoud van riolering

.  Oogstwerkzaamheden 

.  Voederwinning

.  Slootonderhoud

.  Mestverwerking

.  Graslandvernieuwing

.  Uitgraven bouwkavels
 
Staat er iets niet bij?
Vraag ernaar, wij helpen u altijd!


