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37e jaargang nr. 4, 21 februari 2017

De volgende Molen verschijnt op 7 maart 2017.

Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk 

dinsdag 28 februari 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

STICHTING WELZIJN OUDEREN

In samenwerking met de activiteitencommissie van de Schalle bieden wij u opnieuw een film aan in de 
Schalle. Dit zal zijn op 1 maart 2017 om 13.30 uur.
Wij hebben dit keer gekozen voor de film “Spotlight”. 
Spotlight won de Oscar voor de beste film, een indrukwekkend en op waarheid gebaseerd verhaal met 
een absolute sterrencast uit onder andere Rachel McAdams, Liev Schreiber, Mark Ruffalo, Michael Keaton 
en Stanley Tucci.
Spotlight vertelt het waargebeurde verhaal over het verslag van The Boston Globe over diverse seksschan-
dalen binnen de katholieke gemeenschap in Massachusetts in 2001. De onderzoeksafdeling “Spotlight” van 
de The Boston Globe wordt ingezet hier verslag van te doen, maar de zaak blijkt groter en ingewikkelder 
dan gedacht: tijdens de zoektocht naar de waarheid raken ze verwikkeld in een politiek spel waarin ze 
ontdekken dat niet alle partijen hetzelfde belang hebben. Het onderzoek werd uiteindelijk één van de 
grootste schandalen uit de Amerikaanse geschiedenis. The Boston Globe ontving in 2003 de Pulitzerprijs 
voor deze journalistieke daad.
Deze film is het zien waard, dus kom allen.
Wij bieden deze middag aan voor € 5,-. Hierbij krijgt u in de pauze een kop koffie/thee aangeboden.

MUSETTA – GALA OF THE YEAR

Na een uitverkocht Nieuwjaarsconcert in schouwburg Ogterop volgt het Jaarcon-
cert van accordeonvereniging Musetta uit Nijeveen. Dit jaar met als thema Gala of 
the Year, wat met het accordeon als middelpunt een verrassende avond belooft te 
worden.
Een divers progamma van het indrukwekkende Free World Fantasy tot een Motown 
Medley. Met als muzikale gasten Fred Zweistra en Caroline Mussche zal het een 
avond in stijl worden, dus mis het niet!

Vrijdagavond 3 maart 2017, Dorpshuis ‘de Schalle’ te Nijeveen. Aanvang 20.00 uur, 
zaal open 19.30 uur.
Kaarten zijn verkrijgbaar aan de zaal, maar ook in de voorverkoop op maandagavond 
27 februari in de Schalle van 19.00 tot 19.30 uur. Toegangsprijs: € 10,-, donateurs € 5,-.

Voorverkoop in ‘ ‘De Schalle’ ’  op maandag 27 februari 19:00 -  19:30

JAARCONCERT MUSETTA

Vrijdag 3 maart
MUSIC GALA OF THE YEAR

Locatie:

‘‘De Schalle’’ te Nijeveen

aanvang: 20:00 uur (zaal open 19:30)

Toegang: €10,- donateurs €5,-

Gastzangers:

Fred Zweistra 
Caroline Mussche

05 22 49 20 19
06 50 20 40 08

Als u kiest voor vakmanschap!

Lute Bijker Bouw

lutebijkerbouw@live.nl
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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.

Kapsalon voor dames, 
heren en kinderen

Openingstijden:
di-do   9.00-18.00 uur
vr   9.00-18.00 uur
 19.00-21.00 uur
za   8.00-12.00 uur

Wilhelminastraat 10
7948 AR  Nijeveen
Tel. 0522 47 52 01
Tel. 06 207 99 440

Ramona’s 
Hairfashion

Knippen
Dames 1300

Heren 1200

Ook voor:

Epileren
(Met touwtje)
Wenkbrauwen 800

Bovenlip 300

Hele gezicht 1400

Wenkbrauwen 
verven 500

Knippen 
met en zonder 
afspraak

NIJEVEENSE ONDERNEMERS GAAN NOG MEER SAMENWERKEN: TEAM ECHT SCHEIDEN

De Nijeveense ondernemers Korrie Spoor (Spoor Mediation), Susanne Eveleens (Kindercoach Susanne), 
Sijtze Faber (Faber Adviseurs) en Robin Oostergetel (Oostergetel Makelaardij) slaan de handen in één en 
vormen samen Team Echt Scheiden. Wanneer de beslissing is gevallen om uit elkaar te gaan kunt u bij deze 
specialisten terecht om u te laten adviseren en begeleiden. Door de samenwerking zijn de lijntjes onderling 
nog korter en kan er sneller en beter worden ingespeeld op de wensen en mogelijkheden.

“Een scheiding is al moeilijk genoeg en dan moet je ook nog belangrijke beslissingen nemen en afspraken 
maken” vertelt Korrie Spoor, die als mediator scheidende stellen adviseert en ondersteunt. Onder haar 
leiding maken de beide (ex)partners gezamenlijk afspraken over de afhandeling van de echtscheiding en 
over de wijze waarop ze de toekomst in willen gaan.

Kindercoach Susanne vult aan: “Het is het belangrijk om goed te beseffen dat ook de kinderen mee-scheiden 
en dat zij de nodige aandacht moeten krijgen.” Vanuit haar werk als kindercoach, begeleidt ze ook kinde-
ren waarvan de ouders in scheiding liggen. Zij werkt volgens Het Zandkastelenprogramma, waarbij door 
middel van tips en inzichten gewerkt wordt aan meer houvast voor de kinderen en het ontwikkelen van 
meer zelfvertrouwen, waardoor de kinderen de echtscheiding beter kunnen verwerken. 

Om de scheiding financieel in goede banen te leiden, is financieel adviseur Sijtze Faber toegevoegd aan 
het team. Makelaar Robin Oostergetel bekijkt de gevolgen en mogelijkheden als er bijvoorbeeld een ge-
zamenlijke woning in het spel is en/of er nieuwe woonruimte nodig is.

Meer informatie vindt u op: www.team-echt-scheiden.nl

Vragen kunt mailen aan: korrie@team-echt-scheiden.nl
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sportieve mode voor mannen en vrouwen!

Piet Soerplein 5 | Havelte | zmode.nl

onze merken

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

Alberto | Haupt | Soccx

Marktstraat 4a
7941 KR  Meppel

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

Jeannet Botter

BADMINTON-KAMPIOENSTEAM NIJEVEEN J1 GEHULDIGD!

Op donderdag 2 februari werd het badminton-competitie seizoen afgesloten. De standen zijn verwerkt en 
ons jeugdteam J1 is met kop en schouders kampioen geworden. Ze behaalden 88 punten en hadden 35 
punten meer dan nummer 2. Een duidelijke en terechte winnaar! Op onze trainingsavond werden ze om 
20.00 uur gehuldigd en kregen van de vereniging herdenkingsmedailles uitgereikt. 
Onze voorzitter Milco Winters opende de avond met een bedankwoord en presentje voor de sponsoren.  
Daarna was er een speciaal dankwoord en presentje voor onze coaches, Trea Agtersmit en Ida Oostenbrug, 
training helper Ronald Busscher, die zich elk seizoen vrijwillig inzetten voor de teams. Een speciaal dankwoord 
ging uit naar Richard Take die de training aan het begin van het 
seizoen heeft opgevangen tijdens het zoeken naar een nieuwe 
trainer. En natuurlijk een woord van dank naar onze nieuwe 
trainster Tjitske Hoekstra, die midden in het seizoen ingestapt is 
en de trainingen voortzette.
Speciaal was dat we dit seizoen 2 teams hadden met spelers van 
2 verenigingen. Door samenwerking konden we op deze manier 
meer spelers op de baan krijgen. Voor de spelers wel even wen-
nen, maar het ging prima tijdens de wedstrijden.

De eindstanden van de teams:
3e plaats voor team Toyota van der Linde/Leeuwerikhoeve Nije-
veen 1 (seniorenklasse)
1e plaats voor team Hypotheek company/ Faber Nijeveen J1: 
3e plaats voor team Strijker Nijeveen J2: 
3e plaats voor team Bouwknegt Nijeveen J3: 
6e plaats voor combiteam Nijeveen/Meppel
Nijeveen J1 zijn kampioen geworden in de 2e klasse U17, Bram 
Groeneveld, Darian van Hien, Maaike Agtersmit, Eline Scheffer 
en Iris Bolding zijn met kop en schouders kampioen geworden. 
Met een totaal aantal punten van 88, stonden ze met 35 punten 
boven de nummer twee. Ze werden onder luid applaus gehuldigd 
en gefeliciteerd!

Naast het kampioenschap werd ook bekend gemaakt wie de beste 
competitiespeler/ster van dit seizoen was. En wederom zijn er dit 
jaar weer 2 dames die de beste zijn.
Maaike Agtersmit en Eline Scheffer hebben beide alle partijen die 
ze gespeeld hebben gewonnen, score is 100%. Met recht hebben 
beide speelster de beker gewonnen. Bij de jongens werd Bram 
Groeneveld de winnaar, ook hij is dit seizoen geen tegenpunt en 
had dus eveneens 100% winst.

Als verrassing had onze sponsor voor alle spelers een heerlijke 
grote taart gebakken en meegebracht! Die was snel verdeeld!
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Ook voor volledige voetverzorging bij u thuis!

Tel. 06 543 720 73

Medisch pedicure

 DE MOLEN

WELKOM BIJ “NIJEVEEN ZINGT”

Het gaat zeker een mooie zangavond worden op zondag 12 maart, in de gere-
formeerde kerk van Nijeveen aan de Dorpsstraat.
Een keur van bekende liederen en melodieën volgen elkaar in een snel tempo op.
Dit keer komt de bekende organist Gerwin van der Plaats uit Kampen het orgel be-
spelen, en zal zeker ook enkele onnavolgbare  intermezzo’s ten gehore brengen.
Naast organist is hij ook dirigent van diverse koren in en rond Kampen.
Dus... als u graag samen christelijke liederen zingt, dan is deze dienst zeker de 
moeite waard om mee te maken. De entree is gratis, wel wordt er bij de uitgang 
een schaalcollecte gehouden.

Bestel nu bij mij uw JEMAKO producten 
of boek een gezellige thuispresentatie! 

Trijntje Bijker 
Zelfstandig JEMAKO distributiepartner 

Kolderveen 39a 
7948 NG  NIJEVEEN 

06 - 17 79 79 08 
trijntje-bijker@jemako-mail.com 
www.jemako-shop/trijntje-bijker 
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Ontwerp en opmaak

Digitaal en XXL printen

Fullcolour drukwerk

Huisstijl drukwerk

Gepersonaliseerd drukwerk

Textieldruk en Borduren

Belettering

Websites

Noteboomstraat 68

7941 XA  Meppel

T 0522 255 449

E drukkerij@kleen.nl www.kleen.nl
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www.facebook/demolen.nijeveen

Volg De Molen op Facebook

DE MOLEN

 

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

Verbouwplannen of andere woning?

De hypotheekrente is nog steeds erg laag. 

Tijd om te kijken of woonwensen realiseerbaar zijn.

Plannen? Bel of mail ons voor een vrijblijvend advies.

VOORJAARSBIJEENKOMST AIGEN-HAIMERS

Op 4 maart 2017 houdt de Grunneger Club Aigen-Haimers haar Voorjaarsbijeenkomst in de Schalle Nije-
veen. Door de bekende toneelclub Con Amore zal het blijspel “Arfenis mit Verrassens” gespeeld worden. 
De avond begint om 20.00 uur. Leden hebben vrije toegang. 
Niet leden zijn ook welkom maar betalen € 7,50 entree waar inbegrepen 2x koffie/thee.

Korte inhoud van het stuk: De zusters Jantina en Geertina krijgen onverwacht ’n grote erfenis. Ze vinden ’t 
wel ’n beetje vreemd dat ze zo maar de erfgenamen zijn van Meneer de Baron. Wel heeft hun vader jaren 
lang ’t boerenbedrijf van de Baron gerund. Voor zover de zussen weten hebben ze geen blauw bloed in de 
aderen, toch heeft Jantina haar twijfels. Bij het aanvaarden van de erfenis moeten ze ook het personeel, de 
butler en tuinman overnemen. Dat hadden ze tijdens het voorlezen van de voorwaarden bij de notaris niet 
mee gekregen, ze waren in slaap gevallen. De buren komen ook nog even langs om kennis met de nieuwe 
bewoners te maken. Maar of de zusters daar nu zo gelukkeg van worden is ook maar de vraag. Jantina mag 
de buren die nog al wat verbeelding hebben graag, maar Geertina doet liever gewoon en houdt meer van 
de andere buren. Zo zie je maar weer dat zo’n erfenis niet altijd garant staat voor geluk en plezier en dat ’n 
erfenis ook wel eens een grote ergernis kan worden. Door al die misverstanden ontstaan er heel komische 
situaties die er voor zorgen dat ’t een mooi stuk is om te spelen maar zeer zeker ook om het te beluisteren. 
Beste mensen, laat deze toneelavond niet aan uw neus voorbijgaan en kom als het even kan met z’n allen 
naar de Schalle in Nijeveen. Het bestuur wenst u allen bij voorbaat veel plezier.
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ELKENAIN

Elkenain biedt ondersteuning aan mensen die door omstandigheden hun financiële zaken niet meer zelf kunnen 
regelen. Beschermingsbewind brengt rust voor de betrokkene en de omgeving en kan conflicten in familiaire kring 
en misbruik door derden voorkomen. Bewindvoerders worden benoemd en gecontroleerd door de rechtbank. 
Ook in geval van problematische schulden kan Elkenain ondersteuning bieden. 
U kunt bij ons ook terecht voor budgetbeheer of budgetcoaching.

Elkenain is deelnemer van de beurs UITNijeveen. U vindt ons op standnummer A16.

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

DE MOLENDE MOLEN

BEURS UITNIJEVEEN – 7 & 8 MAART 2017 

‘Ontmoet de ondernemer’ 
Na vijf jaar organiseert de Handelsvereniging Nijeveen voor de tweede keer de beurs UITNijeveen! Dinsdag 
7 maart en woensdag 8 maart presenteren meer dan 50 lokale bedrijven zich op het evenemententerrein 
aan de Nieuweweg in Nijeveen. Het thema is: ‘Ontmoet de ondernemer’. 

Het verhaal achter de ondernemer
Tijdens de beurs UITNijeveen ontmoet je de ondernemer en maak je kennis met zijn of haar verhaal achter 
het bedrijf en de passie voor het bedrijf. Beide dagen ben je van 14.00 tot 21.00 uur van harte welkom.

Bezoek burgemeester Korteland
Dinsdagmiddag 7 maart om 13.30 uur openen de deelnemers gezamenlijk de beurs waarna burgermeester 
Korteland in de loop van de middag een bezoek brengt aan het evenement. Daar maakt hij door middel 
van ‘speeddaten’ kennis met de verschillende standhouders. 

Netwerken tijdens ondernemersontbijt
De tweede beursdag starten de ondernemers gezamenlijk met het ondernemersontbijt. Hiervoor kan elke 
standhouder een aantal gasten uitnodigen. Na dit ontbijt wordt er een lezing gegeven door een inspire-
rende spreker. 

Speurtocht scholen
Om 11.00 uur deze ochtend zijn de scholen aan de beurt. De groepen 7 en 8 brengen dan een bezoek. Zij 
gaan met elkaar een speurtocht houden langs de meer dan vijftig bedrijven. Door middel van vragen en 
opdrachten wordt kennis gemaakt met de verschillende beroepen, beroepsgroepen en ondernemingen. 
Deze ochtend komt in plaats van de Bedrijvendag die anders in oktober wordt gehouden. 

Materialenmiddag 
Voor jong en oud wordt woensdagmiddag 8 maart een grote ‘Materialenmiddag’ georganiseerd. Van 14.00-
17.00 uur zijn er allerlei machines en materialen te bezichtigen op het buitenterrein. Sommige machines 
mag je zelfs van binnen bekijken. De nadruk deze middag ligt op het thema: Veiligheid. Het belooft een 
spectaculaire middag te worden die je zeker niet mag missen. 

Social Sofa
Nijeveen krijgt een Social Sofa! In de stand van de Handelsvereniging Nijeveen krijg je alle informatie over 
dit gezamenlijke project. Er is een Design Ontwerp Wedstrijd en je kunt je opgeven om ‘plak’ vrijwilliger 
te worden. Draag jij een steentje bij?

Welkom! 
Er valt heel wat te beleven 7 & 8 maart in en om de verwarmde tent aan de Nieuweweg. We ontmoeten 
je graag! 

Kijk voor meer informatie op www.handelsverenigingnijeveen.nl. 
Volg ons op: Facebook - @UITNijeveen • Twitter - @UITNijeveen • Instagram - Handelsvereniging Nijeveen
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MEPPEL
Blankenstein 290 | 0522-243640

onderdeel van Van der Linde Meppel

De autoruitspecialisten van GlasGarage 
Meppel staan altijd voor u klaar om u te 
helpen bij autoruitschade. 
Van ster-reparatie tot de vervanging van 
autoruiten. We repareren als het kan en 
vervangen als het moet.

Ook regelen we voor u de complete 
 afhandeling met de verzekerings-
maatschappij, indien de schade is 
verzekerd. Is de auto niet verzekerd tegen 
autoruitschade, dan kunt u rekenen op 
een zeer scherpe prijs.

Noteboomstraat 68  |  7941 XA  Meppel  |   T 0522 255449  

drukkerij@kleen.nl  |  www.kleen.nlOntwerp | Druk | Print | Reclame

Steeds vaker is uw website het eerste contact met uw toekomstige klant. 

Een goede verzorging van uw website is dan ook van essentieel belang voor een goede eerste indruk.

Wij maken websites op maat, passend bij uw huisstijl.

U kunt bij ons terecht voor al uw gedrukte, maar ook voor al uw digitale communicatie. W
e

b
d

e
si

g
n
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DE MOLEN

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

Voor een gezin uit Nijeveen 
zijn wij op zoek naar 

een tijdelijke huurwoning.
 

Uw reactie zal vertrouwelijk 
worden behandeld.

info@andrehopman.nl
06 54 32 64 05

Energieweg 3, Nijeveen
www.andrehopman.nl

Een ondernemende bries,

windkracht van beleving!
ontwikkelt een

A A N N E M I N G S B E D R I J F
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Agenda
21 feb. De Molen nr. 4
22 feb. Bingomiddag Welz. Ouderen - De Schalle - 13.30 uur
22 feb. Passage; mevr. Elly ten Napel vertelt over stenen en sieraden - de Schalle - 20.00 uur
22 feb. Klaverjassen en jokeren, Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
23 feb. Vrouwen van Nu, Weerman dhr. Zanting uit Havelte - De Schalle - 20.00 uur
25 feb. Jubileumconcert Crescendo - De Schalle - 20.00 uur
25 feb. Bingo, Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
26 feb. Ontmoetingsdienst m.m.v. Dutch Christian Male Choir - Geref. kerk Nijeveen - 10.00 uur
27 feb. Voorverkoop jaarconcert Musetta; Music Gala of the Year - De Schalle - 19.00-19.30 uur
  3 maart Jaarconcert Musetta; Music Gala of the Year - De Schalle - Aanvang 20.00 uur
  4 maart DOS’46 1 – Blauw Wit (A) 1 - Sporthal de Eendracht - 20.00 uur
  4-5 maart Pasen bij ‘t Meestershuus - Veendijk 23 Havelte - 10.00-17.00 uur
  7 maart De Molen nr. 5
  7-8 maart Beurs UITNijeveen - locatie Nieuweweg (feestterrein)
  8 maart Klaverjassen en jokeren, Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
  9 maart Spelletjesdag Welz. Ouderen - De Schalle - 10.30 uur
10 maart Open Huis Israël Producten - Veurdele 95 - 10.00-21.00 uur
11 maart Open Huis Israël Producten - Veurdele 95 - 10.00-16.00 uur
12 maart Nijeveen zingt - Geref. kerk
17 maart Film Coming home - De Schalle - 20.00 uur
18 maart DOS’46 1 – PKC/SWKGroep 1 - Sporthal de Eendracht - 20.00 uur
21 maart De Molen nr. 6
22 maart Passage dhr ten Hoopen vertelt over zijn huisartsenpraktijk in het dialect - de Schalle - 20.00 uur
22 maart Klaverjassen en jokeren, Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
25 maart Bingo, Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
  4 april De Molen nr. 7

Elke dinsdag Koersbal - De Schalle - 13.30 uur
 Klaverjassen en jokeren, georganiseerd door Welzijn Ouderen - biljartzaal De Schalle
Elke 1e en 3e dinsdag Inloop tablethulp in de Schalle tussen 15.00 uur en 16.30 uur.
Elke woensdag 55+gymnastiek - Dorpshuis De Schalle - 10.30-11.15 uur
Elke vrijdag  wordt er door Tonegido gezongen in het gebouwtje bij de kerk in Nijeveen - 13.30 uur

boerderij
jeanie’s

kolderveen 15 • 7948 ng  nijeveen • tel. 06-18572485

Openingstijden:
ma. en di.  gesloten
wo. en do.  van 13.00 uur tot 18.00 uur
vr. en za.  van 10.00 uur tot 17.00 uur
zondag  gesloten

Kom uw eigen 

geschenkenmand 
in elkaar zetten met de produkten 
die in de winkel te krijgen zijn.

Nu ook bij ons verkrijgbaar 

zakken aardappelen 
van 10 en 25 kg.

Meppel

De Putstoel 2

Staphorst

Ebbinge Wubbenlaan 9A

info@kisjes-slijterijen.nl 

kisjes-slijterijen.nl

proef, 
geniet & 
beleef

ADV Kisjes Molen 85x123-ZW-incl.adres.indd   2 11-09-16   21:25
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WORKSHOPWEEK SENIORWEB MEPPEL

Altijd al meer willen weten over Digitale overheid, Digitale fotobewerking, Adreslabels maken, Google toe-
passingen, Word, Excel, Windows 10, Privacy en veiligheid, Internetbankieren, enz. enz.  of,  “mijn partner 
zit altijd achter de PC en ik doe er niets mee”, dan is dit je kans.  Maak kennis met SeniorWeb Meppel en 
volg een workshop. 
Geef je snel op want vol is vol.  1 is ochtend, 2 is middag. 

Maandag 10 april:  1. Fotoalbum maken met Albelli 2. Etikettenbestand maken.
Dinsdag 11 april:  1. Digitale overheid 2. Kennis maken met Windows 10.
Woensdag 12 april:  1. Google toepassingen 2. Kennis maken met Word.
Donderdag 13 april:  1. Fotoalbum deel 2 met Albelli 2. Kennis maken met Excel.
Vrijdag 14 april:  1. Internetbankieren 2. Privacy en veiligheid.

Kosten, per dagdeel van 3,5 uur e 20,00.

Je kunt je opgeven via email:  administratie@seniorwebmeppel.nl   of telefonisch: op maandag t/m vrijdag 
van 09.00 tot 10.00 uur en van 18.30 tot 19.30 uur, tel. nummer 06-57231484 / 0522-491579 of donderdag-
ochtend in de bieb van 11.00-13.00 uur.

DERBY OF THE NORTH: DOS’46 – LDODK/RINSMA FASHION

DOS’46 wist in een bomvolle Eendracht helaas niet de punten in eigen huis te houden. DOS’46 kwam al vroeg 
in de wedstrijd op een behoorlijke achterstand en wist niet meer naast LDODK te komen. Bij rust stond er 
een stand van 10-14 op het scorebord in het voordeel van de ploeg uit Gorredijk. LDODK nam de punten dan 
ook mee terug naar Gorredijk. Eindstand: 22-27.

De ploeg van coach Daniël Hulzebosch begon de wedstrijd in de volgende opstelling: Loes Blaquière, Kim 
Petersen, Menno Russchen & Jelmer Jonker begonnen in de aanval en de eerste verdediging werd gevormd 
door Geertje Hoekstra, Nienke Hintzbergen, Sven Jonker & Harjan Visscher. Het belang was groot voor beide 
ploegen. Bij winst voor DOS’46 kon er afstand genomen 
worden van de degradatiezone, waar LDODK nog vol 
in de race is voor de Play Offs. 

De score werd geopend door LDODK, waarna zij al snel 
uitliepen naar een voorsprong van 1 tegen 5. Vrijwel de 
gehele eerste helft liep DOS’46 achter de feiten aan. Het 
ging er fysiek hard aan toe, wat voor rust resulteerde in 
2 gele kaarten voor LDODK. DOS’46 wist slim gebruik 
te maken van dit harde spel waardoor er voor rust nog 
de aansluiting kon worden gevonden. Ruststand: 10-14.

Ook de tweede helft was het LDODK dat als eerst wist 
te scoren. Het lukte DOS’46 de achterstand te verklei-
nen tot slechts 3 treffers (13-16), maar dichterbij kon de 
ploeg niet komen. Coach Daniël Hulzebosch probeerde 
met enkele wissels het tij te keren, maar met nog 10 
minuten te spelen en een stand van 15-21 op het score-
bord was de wedstrijd beslist. De Friezen liepen uit naar 
17-25, maar gelukkig kon DOS’46 in de laatste minuten 
nog wat terug doen. Eindstand: 22-27. 

Volgende week speelt DOS’46 uit bij DSC in Eindhoven. 
Met nog slechts 4 wedstrijden te gaan en DSC als directe 
concurrent staat er veel op het spel voor de Nijeveners. 
De eerstvolgende thuiswedstrijd vindt plaats op 4 maart. 
DOS’46 treedt dan aan tegen Blauw-Wit uit Amsterdam.

Foto: Henk Slagter
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ALS ELKE SECONDE TELT!   
Wat eraan vooraf ging 
In de Molen nr.1 van 10 januari hebben wij u geïnformeerd over de mogelijkheid om 
met korting een reflecterend huisnummerbordje aan te schaffen. Deze actie doen wij 
in samenwerking met de gemeente Meppel en is eenmalig. De actie is bedoeld voor 
de huisadressen in Kolderveen, de Dorpsstraat en in het buitengebied van Nijeveen. 

Wat kunt u bestellen? 
Per aangegeven huisadres kunt u één huisnummer bestellen in de kleur geel; dit 
huisnummer kost u tijdens deze actie  10, een korting van bijna  14! Wij adviseren 
om het huisnummer te bevestigen aan een reeds aanwezige muur of paal, maar u 
kunt ook een speciale “Lankhorst” kunststofpaal bestellen voor de prijs van  8,50. 

Hoe doen we dat precies 
U bestelt het huisnummer en, zo nodig, de paal bij de Dorpsvereniging Nijeveen door 
het verschuldigde bedrag ( 10 resp.  18,50) over te maken op de rekening van de 
Dorpsvereniging onder vermelding van: 

Straat, huisnummer, postcode en telefoonnummer 

Voor deze actie is een aparte rekening geopend bij de Rabobank. Het IBAN van 
deze rekening is: NL95 RABO 0315 4996 72, t.n.v. Dorpsvereniging Nijeveen. 

Hoe lang loopt de actie? 
De inschrijving sluit op 7 februari 2017 en daarna gaat de bestelling naar de 
leverancier. Afhankelijk van het aantal deelnemers is de levertijd ongeveer 3 tot 4 
weken. 
Via de Molen en de website van DVN (www.dorpsverenigingnijeveen.nl) houden wij u 
op de hoogte van de voortgang en de manier waarop u t.z.t. de bestelling kunt 
afhalen. 

  

ALS ELKE SECONDE TELT!    
 
!! Het is zover, de reflecterende huisnummers worden uitgegeven !! 
 
Wat eraan vooraf ging 
In de Molen nr.1, 2 en 3 van dit jaar hebben wij u geïnformeerd over de mogelijkheid om met korting 
een reflecterend huisnummerbordje aan te schaffen.   
 
Wat is de stand van zaken? 
Er zijn 187 huisnummerbordjes besteld en in productie gegaan.  
 
Wanneer worden de huisnummerbordjes/palen uitgegeven? 
Op zaterdag 4 maart a.s. kunt u uw bestelling (laten) afhalen in dorpshuis de Schalle van 11.00 tot 
13.00 uur.  
Bij de afgifte vragen wij u dan om de straatnaam, het bestelde huisnummer en de naam van de 
betalende rekeninghouder. 
 
!! Belangrijk voor bewoners van Kolderveen, Roekeboschweg en Matenweg!! 
Als u meedoet met de collectieve actie via de buurtvereniging dan wordt uw bestelling niet afgeleverd 
bij de Schalle, maar bij Jeanie Schrotenboer op Kolderveen 15. Uw bestelling wordt op een later 
moment bij u thuis gebracht. 
Rechtstreeks bij DVN bestelde huisnummerbordjes/palen voor Kolderveen en Matenweg dient u wel in 
de Schalle op te halen op zaterdag 4 maart. 
 
Via de website van DVN (www.dorpsverenigingnijeveen.nl) brengen wij u op de hoogte van eventuele 
bijzonderheden. 
  
 
 
 

 

PASEN BIJ ‘T MEESTERSHUUS

In het weekend van zaterdag 4 en zondag 5 maart tussen 10 en 17 uur presenteert Annie Lok van ‘t Mees-
tershuus haar nieuwe cursusaanbod. Dit aanbod staat geheel in het teken van voorjaar en Pasen. 
Het atelier van de oude onderwijzerswoning aan de Veendijk 23 te Havelte is wederom sfeervol en fleurig 
ingericht. Naast het zeer gevarieerde aanbod van creatieve bloemenworkshops zijn er ook volop doe-het-
zelf-materialen, Paasdecoraties en vers bloemwerk te koop. Natuurlijk is het ook mogelijk inspiratie op 
te doen en bestellingen te plaatsen, zodat u tijdens de Paasdagen of een andere gelegenheid van vers 
bloemwerk kunt genieten.
Voor meer informatie en mogelijkheden raadpleegt u de website www.t-meestershuus.nl of belt u met 
0522-492112.
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Schuurmansweg 6
7948 NM  Nijeveen
Tel. 0522 - 49 13 54
Mob. 06 - 54 39 35 06

• Timmerwerk
• Nieuwbouw - Verbouw
• Onderhoudswerk - Renovatie
• Verkoop van bouwmaterialen

www.pietbouwknegt .n l

Schoonheidsinstituut    IPL ontharing 
Acne behandelingen Elektrisch ontharen 
Massages Gewichtsconsulent 
Zonnestudio      Bijouterie  

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

VERKIEZINGEN GEMEENTERAAD 2018

Het lijkt nog ver weg, maar niets is minder waar, de gemeenteraadsverkiezingen komen er al weer aan. 
Daarom is Sterk Meppel al druk bezig met de voorbereidingen. We zijn o.a. op zoek naar eventuele kan-
didaten voor de kieslijst en daarnaast naar versterking van het bestuur. 
Sterk Meppel vindt dat de belangen van het dorp Nijeveen en de buitengebieden aandacht verdienen. 
Daarom is het belangrijk dat er voldoende vertegenwoordigers uit het dorp in de raad en bestuur aanwezig 
zijn die de signalen kunnen doorgeven. 
Steeds meer taken worden naar de gemeente overgeheveld. Dat maakt dat de gemeente steeds belangrijker 
wordt en het raadswerk steeds boeiender en gevarieerder. De ene maand gaat het over de verkeerssituatie 
in het centrum, de maand erna over het winkelbeleid en weer een maand later over de zorg voor chronisch 
zieken en gehandicapten. Het raadswerk raakt dus aan alle facetten van ons leven in Nijeveen. 
Uiteraard  hopen wij op positieve reacties. Heeft u interesse? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op 
of geef u op voor de eerste bijeenkomst van SteM Lokaal op 14 maart a.s. Tijdens deze bijeenkomst nemen 
onze raadsleden je mee in twee portefeuilles: financiën en het sociale domein.  
Als je belangstelling hebt meld je dan voor 10 maart aan. 
Voor contact kunt u terecht via de mail bij Secretariaat@sterkmeppel.nl of fvenema@meppel.nl of telefo-
nisch 0522-491660.

Namens Sterk Meppel, 
Frans Venema

DE  KLEINE  WALVIS

In het kader van de Nationale Voorleesdagen hebben de peuters van kdv 
en psz. “Villa Kaketoe” op donderdag 2 febr. genoten van een prachtige 
voorstelling over het bekroonde boek: “De kleine walvis”.  Eerst hebben 
we samen een krentenbol gegeten, om daarna in de bso-ruimte, die inge-
richt was als theater, te kijken en te luisteren naar de avonturen van Boy.
Speelster Renate Moeskop vertelde in een mooi stranddecor met zee-
geluiden het verhaal van Boy, die met z’n vader en zes katten in een 
schattig huisje op het strand woont, verlaten en ver van de bewoonde 
wereld. Boy voelt zich soms erg alleen; z’n vader is bijna elke dag weg 
om te vissen. Hij vermaakt zich met het zoeken naar spullen op het 
strand én….. op een dag vindt hij een aangespoelde walvis, die hij op 
z’n karretje meeneemt naar huis en ‘verstopt’  in bad. Als papa dat maar 
goed vindt….
Gelukkig is papa niet boos, maar de walvis kan niet blijven en samen brengen ze hem in de boot terug naar 
de zee. Wanneer papa en Boy een tijd later picknicken op het strand, zien ze ver in zee de staarten van een 
grote én kleine walvis, ze zwaaien naar Boy.
 
We bedanken  Renate en de bibliotheek Meppel voor het aanbieden van deze mooie voorstelling!
 
(Om voor te lezen: “De kleine walvis” van Benji Davies: Bekroond tot Prentenboek van het jaar 2017)
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meer info op: www.facebook.com/uitnijeveen 
www.handelsverenigingnijeveen.nl

HANDELSVERENIGING NIJEVEEN PRESENTEERT

De beurs UITNijeveen met als thema:
’ONTMOET DE ONDERNEMER’
7 & 8 maart - 14.00 - 21.00 uur 
evenemententerrein Nijeveen 

Ga creatief met 
Tineke

Klinkhamer 
reclame

Ramona’s 
Hairfashion

Bouwknegt 
Rietdekkers

Bouwbedrijf 
Heran

Rypke, 
Simone, Heleen 
en Petra van 
Fysiotherapie 
‘t Oevertje

Jan Harm van
Kroes Nijeveen

Beautysalon 
Puur

sleutelit

Schildersbedrijf 
Zevenhuizen

Grada Bikes

H. Faber 
Installatie-
techniek

Jos Huls 
Timmerwerken

Jemako 
Trieneke Evers

Dynamic 
No-Break

 Fresh PC
Oostergetel 
makelaardij

Faber Adviseurs

Spoor Mediation

Kindercoach 
Susanne Kindzorg Marion

Bijker 
loon- grondverzet 
en transport

De Kameel

Gerard van 
Gerard 
Schullenberg 
Fotografie Atelier Piba De KoedijkBeau-nette

GOB Jip en 
Janneke

André van 
Aannemings 
bedrijf Hopman

Artiestenbureau 
MEProductions

Toyota van der 
Linde Meppel

Strijker Brood 
en Banket

Klaas en Roy van 
R&K instalatie-
techniek

Nico van 
nieuwekeuken.nl

HDV design
reclamestudio

M.J. De Boer B.V. Present! for Gifts

Tankstation 
Nijeveen

Restaurant de 
Nije Elkenain

Kisjes Slijterijen

Loon- en grond-
verzetbedrijf 
Altena

Bijker 
Mechanisatie 
Nijeveen

dekkernijeveen.
nl

Oosterhuis B.V.

Cateringbedrijf 
Busscher

Bonbon AtelierA3

BootsmaDesign

Timmerman 
Marktkramen



15

De uitkomst van de test kan in een persoonlijk gesprek 
VRIJBLIJVEND EN KOSTELOOS  worden besproken bij 
Notaris Lever in Meppel. 

Doe de TestamentTest

Uw testament up to date?

‘MET UW ERFENIS KUNT U ANDEREN WEER TOEKOMST GEVEN’
Lever Netwerk Notarissen | Zuideinde 53, Meppel 
(0522) 25 27 21 | info@lever.nl | www.lever.nl 

 DE MOLEN

NIJEVEEN DOET MEE MET NL-DOET

Op vrijdag 10 en zaterdag 11 maart organiseert het Oranjefonds voor de 13e 
keer NL-doet in het hele land.  
In dat kader organiseert de Dorpsvereniging  evenals  twee jaar geleden, samen 
met de beide basisscholen weer een zwerfvuilactie.
Vrijdagmiddag gaan de groepen 7 en 8 zwerfvuil verzamelen. I.v.m. de verkeersveiligheid blijft de jeugd 
in de kom van het dorp.
Maar ook buiten de bebouwde kom blijft helaas zwerfvuil liggen en dat gaan we zaterdagmorgen 11 maart 
van 10.00 tot 12.00  uur  opruimen. Daar vragen we nog enkele vrijwilligers voor om samen met een aantal 
leden van de dorpsvereniging ons mooie dorp en zijn omgeving, weer zwerfvuil-vrij te maken.
Benodigde hulpmaterialen worden door de gemeente Meppel beschikbaar gesteld. Dus wil je een zater-
dagmorgen eens iets anders doen in de buitenlucht, meld je dan aan via ahbron@hetnet.nl of even een 
telefoontje 491828. Daar krijg je ook nader informatie over b.v. verzamelpunt.
  

 Dorpsvereniging Nijeveen,
Albert Bron

EPILEPSIEFONDS ZOEKT VRIJWILLIGER

Het Epilepsiefonds zet zich in voor de epilepsiebestrijding en een goede behandeling en begeleiding van 
mensen met epilepsie. Epilepsie is een tijdelijke functiestoornis van de hersenen. De middelen uit fond-
senwerving worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, voorlichting en hulpverlening (waaronder 
aangepaste vakanties). Het Epilepsiefonds probeert het benodigde geld zelf bijeen te brengen. 25.000 
vrijwilligers zetten zich jaarlijks in voor de collecte.
Voor Nijeveen zoekt het Epilepsiefonds een vrijwilliger voor het Collecte-team m/v

Uw taak:
U werkt als vrijwilliger van het Epilepsieronds in het plaatselijke collecte-team. 
U onderhoudt de relaties met onze collectanten. U helpt bij de organisatie van de collecte in uw woonplaats. 
Daarnaast benadert u mensen om de collecte in stand te houden cq. uit te breiden.

Wij vragen:
U doet graag nuttig werk voor een goed doel. U vindt het prettig om een sociaal netwerk op te zetten en 
te onderhouden. Daarnaast bent u enthousiast en positief ingesteld.

Hebt u belangstelling? 
Belt dan naar het Epilepsiefonds, telefoon 030 6344063. Of ons contactpersoon in uw woonplaats, de heer 
B. Dekker, telefoon 0522 491689. Wij geven u graag meer informatie. 

Voor meer informatie over de organisatie en epilepsie: www.epilepsie.nl.
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W&WW&W
Het adres voor:

* schilder- en sauswerkzaamheden 

* goten schoonmaken

* trespa schoonmaken
* klussen in en om het huis

* reinigen van stoepen met hoge druk

Laat ook uw zonnepanelen
goed en betrouwbaar 

schoonmaken
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* ramen schoonmaken

Raadhuislaan 30, Nijeveen
Tel. 0522 - 491 134

06 - 4845 8935 / 06 - 250 60 194info@wenwglazenwassersnijeveen.nl

www.evenhuis.nl

Voor meer informatie neem vrijblijvend contact op!
Johan Mark de Boer  | 06 20 07 54 37
Mark Gorte   | 06 17 10 93 95

ÉÉN MERK, RUIME KEUS!

SHOVELS

VERREIKERS

4-WIELBESTURING OF 
KNIKBESTURING

JCB
DAAR KUN JE MEER MEE!

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

T: de Wijk 0522 - 440 473      

 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

GOED, INTEGER EN VOORDELIG 

GEREGELD
altijd scherp!

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

Openingstijden:
di. t/m vr. : 10.00 - 16.00 uur
zaterdag : 13.00 - 16.00 uur

tekst PvdA advertentie in De Molen 
----------------------------------------------------------------------- 

Inloopcafé 

Zaterdag 2 januari van 10.30-12.00 uur 
Stads Café Oasis Kerkplein 

U bent van harte welkom!  
Vertel ons wat er leeft bij u en bij u in de buurt. 

Alle tekst centreren 
Lettertype: Verdana 
Laatste 2 regels cursief 

Plaatsen in week 
5 
9 
13 
17 
21 
27 

Data Inloopcaf 
2 februari 
2 maart 
6 april  
4 mei   
1 juni  
6 juli  
3 augustus  
7 september  
5 oktober 
2 november  
7 december  

Afspraak is bovenstaande advertentie 1 x per maand plaatsen in De Molen in de 
afgesproken week, volgens kolom 2. Omdat nog niet is bepaald wanneer De Molen 
uitkomt na juli zijn de data voor plaatsing na juli nog niet ingevuld. Maar dat wordt altijd 
de laatste verschijningsdatum voor de datum van het Inloopcafé in kolom 1. Met Michel 
afgesproken dat ik een email krijg als verschijningsdata vanaf juli bekend zijn. Ik kom 
daarna weer even bij jullie langs om de overige data vast te leggen. 

De bedoeling is elke keer bij plaatsing de datum in de advertentie achter ”Zaterdag ……..” 
aan te passen volgens kolom 1. 

De afspraak is plaatsing 1 x per maand van februari t/m december 2013. Groot 1/8 
pagina, 85 x 60 mm, zwart, hele jaar wisselend, prijs per advertentie in 2012 € 13,55 
excl. btw. Het is bekend dat er in 2013 een kleine prijsverhoging wordt doorgevoerd. 

Nadat alle verschijningsdata zijn afgesproken kan de rekening voor het hele jaar naar Jan 
Jonker, Biezenveld 50, 7943MC Meppel. Email: jonkerjan@lijbrandt.nl 

Contact: Dinie Veld-Fonk, Stationsweg 49, 7941HC Meppel. Tel.: 06-53175002. 
Email: fractiepvdameppel@gmail.com

tekst PvdA advertentie in De Molen 
----------------------------------------------------------------------- 

Inloopcafé 

Zaterdag 2 januari van 10.30-12.00 uur 
Stads Café Oasis Kerkplein 

U bent van harte welkom!  
Vertel ons wat er leeft bij u en bij u in de buurt. 

Alle tekst centreren 
Lettertype: Verdana 
Laatste 2 regels cursief 

Plaatsen in week 
5 
9 
13 
17 
21 
27 

Data Inloopcaf 
2 februari 
2 maart 
6 april  
4 mei   
1 juni  
6 juli  
3 augustus  
7 september  
5 oktober 
2 november  
7 december  

Afspraak is bovenstaande advertentie 1 x per maand plaatsen in De Molen in de 
afgesproken week, volgens kolom 2. Omdat nog niet is bepaald wanneer De Molen 
uitkomt na juli zijn de data voor plaatsing na juli nog niet ingevuld. Maar dat wordt altijd 
de laatste verschijningsdatum voor de datum van het Inloopcafé in kolom 1. Met Michel 
afgesproken dat ik een email krijg als verschijningsdata vanaf juli bekend zijn. Ik kom 
daarna weer even bij jullie langs om de overige data vast te leggen. 

De bedoeling is elke keer bij plaatsing de datum in de advertentie achter ”Zaterdag ……..” 
aan te passen volgens kolom 1. 

De afspraak is plaatsing 1 x per maand van februari t/m december 2013. Groot 1/8 
pagina, 85 x 60 mm, zwart, hele jaar wisselend, prijs per advertentie in 2012 € 13,55 
excl. btw. Het is bekend dat er in 2013 een kleine prijsverhoging wordt doorgevoerd. 

Nadat alle verschijningsdata zijn afgesproken kan de rekening voor het hele jaar naar Jan 
Jonker, Biezenveld 50, 7943MC Meppel. Email: jonkerjan@lijbrandt.nl 

Contact: Dinie Veld-Fonk, Stationsweg 49, 7941HC Meppel. Tel.: 06-53175002. 
Email: fractiepvdameppel@gmail.com

Opmaak advertentie 2016 m.b.t. Inloopcafé in De Molen: graag dezelfde 
opmaak en lettergrootte als in 2015, maar met enigszins gewijzigde tekst. 

Inloopcafé 

Zaterdag 4 maart van 10.30-12.00 uur 
Iedereen is welkom in Stadscafé Oasis! 

Deel met de raadsleden wat er speelt bij u of in 
uw buurt. Ook het PvdA Ombudsteam is aanwezig 

Hierbij het lijstje van de Inloopcafé zaterdagen in 2016 in verband met de te 
plaatsen advertenties in De Molen: 

Data Inloopcafé: 

6 februari  
5 maart  
2 april  
7 mei  
4 juni  
2 juli   
6 augustus  
3 september 
1 oktober  
5 november  
3 december  

TWEEDE FILMDAG OP O.B.S. COMMISSARIS GAARLANDT IN NIJEVEEN

De eerste filmdag in december was al een waar spektakel. Dins-
dag 7 februari kreeg het een grandioos vervolg. Ronald Buld uit 
Ruinerwold werd door veel ouders geholpen om deze 2de filmdag 
tot een waar succes te maken! 
We filmden deze dag o.a. op school….. 
De school staat scheef en wordt gelukkig door veel kinderen 
tegengehouden, zodat de school niet om kan vallen. Nog steeds 
staat meester Johan er alleen voor. Alle meesters en juffen zijn 
op onverklaarbare wijze verdwenen. De speurneuzen, de politie 
en het leger zijn naarstig aan het zoeken maar…                                                 
Alle  kinderen van de Gaarlandtschool helpen hem heel goed. 
Zij hebben namelijk een geweldig idee om hulp te gaan vragen 
en wel  aan de hoofdverantwoordelijken. Gelukkig zijn de bur-
gemeester (gespeeld door Nino uit groep 1/2b) en Wim van Sel-
lingen (directeur bestuurder van Promes) in de buurt om assistentie te verlenen. Zij hebben een belangrijke 
vergadering in Villa Kaketoe. Een echte raadsvergadering en daar worden wel hele gewichtige beslissingen 
genomen. De kinderen van de peuterspeelzaal en Villa Kaketoe doen mee in de film. Onderweg naar de 
Villa gaan we terug in de tijd! Er spelen kinderen oude spelletjes op straat, een oude tractor en een bakfiets 
komen voorbij en de burgemeester arriveert met zijn butler in een ouderwetse koets. 
‘s Middags hebben we gefilmd in de buurt van de school en in de sporthal. Als er dan toch geen meesters 
en juffen zijn kunnen we beter met z’n allen gaan sporten. Nijeveen is tenslotte een sportdorp met veel 
verenigingen en clubs. Iedereen kan meedoen met Meester Johan. In de sporthal vinden wel hele bizarre 
gebeurtenissen plaats. Kwamen er toch meesters en juffen terug  of blijft het spannend voor de kinderen 
van de Gaarlandtschool?
We zullen het zien op de filmpremièreavond op 23 juni in de sporthal van Nijeveen.

Namens de filmcommissie,
Rika Dekker
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Woldstraat 40
7941 LK Meppel 

Salon99 Skin Care
T 0522 853809 

info@salon99.nl 
www.salon99.nl 

Facials 
Manicure 
Pedicure 
Massage 

Visagie 
Laserontharing

Waxen 
Harsen

Gezamenlijk meer dan 
75 jaar ervaring in uitvaarten. 

0522-281878 
DAG EN NACHT BEREIKBAAR 

WASSINK 
Uitvaartverzorging -- -, 

De uitvaartverzorger voor Meppel en omstreken 

Zomerdijk 9A 7942 JR Meppel 
e-mail: cc.wassink@hetnet.nl www.wassink-uitvaart.nl

STUKJE NATUUR BOSNISCHE DEN

Wanneer is iets oud? Een mens boven de 100 jaar kun je echt wel als een oud persoon omschrijven. Zo’n 
persoon heeft twee wereldoorlogen meegemaakt, hoewel hij of zij de Eerste Wereldoorlog waarschijnlijk 
niet of nauwelijks zal herinneren. Maar hoe zit dat bij dieren en planten, wanneer zijn die oud?
De maximale leeftijd van een plant of dier hangt natuurlijk veel af welk soort het betreft. Zo zal bijvoorbeeld 
een eendagsvlieg geen lang leven beschoren zijn. Nu is bij dit soort de naam eendagsvlieg in feite niet cor-
rect. Als volwassen insect leeft dit soort inderdaad niet lang, soms maar anderhalf uur, maar als larve leeft 
het tot soms wel twee jaar onder water. Afhankelijk van het soort eendagsvlieg, in Europa komen alleen 
al ruim 70 soorten voor.

Bij andere dieren is er veel variatie, maar vaak geldt dat hoe groter een dier, hoe ouder zo’n dier kan worden. 
Een muis leeft immers veel korter dan een olifant. Gemiddeld haalt een huismuis de twee jaar nauwelijks, 
terwijl een gemiddelde olifant de 70 jaar kan halen. Afwijkingen op deze regel zijn er ook natuurlijk, de 
reuzenschildpad kan een leeftijd van 150 jaar halen. En onlangs was nog in het nieuws dat een Groenlandse 
haai een leeftijd had van bijna 400 jaar. Met recht een oudje.
Veruit de oudste organismen zijn echter te vinden onder de planten. Nu zijn in tuincentra genoeg eenja-
rige planten te vinden. Die leven inderdaad slechts één jaar en moeten zich elk jaar door middel van zaad 
voortplanten. De oudjes onder de planten zijn te vinden onder de bomen, die kunnen zeer respectabele 
leeftijden behalen.

Een groep onderzoekers onder leiding van een Zweedse dendroloog (biologische onderzoeker op het gebied 
van bomen) hebben onlangs in de bergen van Noord-Griekenland een levende Bosnische den gevonden met 
de respectabele leeftijd van 1075 jaar. Toen deze boom als zaailing het levenslicht zag was het Byzantijnse 
keizerrijk op z’n hoogtepunt en zaaiden Vikingen dood en verderf in vele delen van Europa. Deze boom 
heeft meer recht op de titel oudje.

Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)
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WELKOM IN DE BUURTKAMER NIJEVEEN

De buurtkamer is een plek in Het Kerspel voor ouderen die behoefte hebben aan gezelligheid en een zinvolle 
dagbesteding. De buurtkamer is een initiatief van  gemeente Meppel, Zorggroep Noorderboog,  Icare en 
Stichting Welzijn Ouderen Nijeveen.  Iedere dinsdag en vrijdag van 09.30 tot 16.00 uur is de buurtkamer open. 
De buurtkamer is een plek waar ontmoeten en aandacht voor elkaar centraal staan. Het is een soort  ‘huis-
kamer’.  Meestal starten we met een kopje koffie. Vervolgens spelen we een spel, lezen we de krant of 
zitten we gewoon gezellig met elkaar te praten. Ook worden er activiteiten gedaan, die aansluiten bij de 
wens van de gast. Dat kunnen creatieve activiteiten zijn of bewegingsactiviteiten. Daarover gaan we graag 
in gesprek. De begeleiding is in handen van een gediplomeerde medewerker, die ondersteund wordt door 
vrijwilligers.
Inwoners van Nijeveen en Meppel die geïnteresseerd zijn in de buurtkamer kunnen contact opnemen met 
Gerda Fijn, coördinerend wijkverpleegkundige. Zij komt graag bij u thuis langs om samen met u te kijken 
of de buurtkamer iets voor u is. U mag ook op dinsdag of vrijdag even  langkomen voor een kop koffie of 
thee om sfeer te proeven. 
Schroom niet om vrijblijvend contact op te nemen met Gerda Fijn.  Zij is bereikbaar via 
(06) 57 87 22 56 of via het e-mail adres  g.fijn@noorderoog.nl. 

Groet,
Het team van de Buurtkamer

FIETSMAATJE (M/V) GEZOCHT

Ik ben op zoek naar een fietsmaatje in de omgeving van Meppel om de fietsvierdaagse mee te fietsen. 
Leeftijd 50+.
Zou je naast de fietsvierdaagse ook regelmatig in de weekenden willen fietsen? Ik fiets graag afstanden 
tussen de 20 en 40 km.
Bij interesse kun je me na 18.00 uur bereiken op 06-15243251.

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.nlUit liefde voor mensen,

dat is Icare.

Icare in Nijeveen

Als u ons nodig heeft, zijn we er

Voor meer informatie kunt 
u bellen met wijkteam 
Haveltermade/Nijeveen: 
(0522) 27 96 85 (7- 23 uur). 

Of mail naar: 
wijkverplegingmeppel@icare.nl

Hiervoor kunt u bij ons terecht:
• verpleging en verzorging
• specialistische thuisverpleging
• verpleging en verzorging bij dementie
• advies over wonen, zorg en welzijn
• palliatieve zorg
• thuisbegeleiding
• personenalarmering
• nachtzorg
•  thuisleen van hulpmiddelen en 

verpleegartikelen
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WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN
25-26 feb. Dokter Moes
4-5 maart Dokter Speelman

Dorpsstraat 149

7948 BP  NIJEVEEN 

Tel: 0522 492967 

of  06 53 961 998

Voor:

• Nieuwbouw

• Reparatie

• Onderhoud

• Alg- & mosbestrijding

• Aanbrengen schroefdakplaten

www.rietdekkersbedrijfrenebouwknegt.nl

Moes / Speelman   0522-491224 
Westerbeek / Tan-Koning  0521-361326

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

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

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

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

ELKENAIN BEWINDVOERING geeft rust aan mensen die door omstandigheden hun financiële zaken niet 
meer zelf kunnen regelen. Kolderveen 26C - Nijeveen - T 0522 76 90 51 - Bezoek op afspraak.

BALANS NATUURGENEESKUNDE, Ada Beenen, 0522 492151

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

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

OPENINGSTIJDEN SERVICEPUNT BIBLIOTHEEK NIJEVEEN
De Schalle, Nieuweweg 27 • dinsdag: 15.00-19.00 uur  • donderdag 15.00 - 17.30 uur
Tel. 06 47 57 64 67  E-mail: info@bibliotheeknijeveen.nl 

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

www.kolderveen.nl

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

Uw adres voor:

.  Hout zagen, snoeien en snipperen

.  Stobben frezen

.  Grondverzetwerkzaamheden

.  Aanleg en onderhoud van riolering

.  Oogstwerkzaamheden 

.  Voederwinning

.  Slootonderhoud

.  Mestverwerking

.  Graslandvernieuwing

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


