
1

 

38e jaargang nr. 5, 6 maart 2018

De volgende Molen verschijnt op 20 maart 2018.

Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk 

dinsdag 13 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

LAAT JE CLUBHART SPREKEN EN STEM OP DE IJS- EN 
SKEELERCLUB 

De IJs- en Skeelerclub Nijeveen doet mee aan de Rabobank 
clubkas campagne. De Rabobank verdeelt € 100.000,- euro 
onder alle clubs die meedoen binnen Meppel/Steenwijker-
land/Staphorst. Hoe meer stemmen hoe meer geld de club 
uiteindelijk krijgt! 
Het doel van de IJs- en Skeelerclub is om een asfaltbaan 
aan te leggen, die om de skeelerpiste heen loopt. Een 
extra baan om in te rijden, meer ruimte te krijgen voor 
bepaalde oefeningen en tenten bij wedstrijden, en wellicht 
de mogelijkheid om bij lichte vorst veel eerder te kunnen 
schaatsen. Want we willen graag ieder jaar de ijsbaan kun-
nen openen voor alle inwoners van Nijeveen!
Iedereen die lid is van de Rabobank Meppel/Steenwijker-
land/Staphorst (Rabobank MSS) ontvangt een stemkaart per mail of per post. Ieder lid mag 5 stemmen uitbrengen, 
waarvan er maximaal 2 stemmen aan één en dezelfde club/vereniging gegeven mag worden. Stemmen kan dan 
tussen 15 en 31 maart. Kunnen we op uw stem rekenen?!

KRENTENBROODACTIE MUZIEKVERENIGING EUPHONIA 26 EN 27 MAART

Nog maar een paar weken en dan staat Pasen alweer voor de deur. Gezellig met de hele familie ontbijten of 
brunchen. Hierbij kan natuurlijk een heerlijk krenten- of rozijnenbrood niet ontbreken. Op maandag en dins-
dag 26 en 27 maart zullen de leden van muziekvereniging Euphonia langs de deuren gaan om deze broden te 
verkopen. De krenten- en rozijnbroden kosten € 6.50 en de krentenbroden met spijs € 7.00.
LET OP: DIT JAAR VINDT DE KRENTENBROODACTIE PLAATS OP MAANDAG- EN DINSDAGAVOND.

Griftestuk 33  |  7948 AH Nijeveen  |  06 - 50 20 40 08 
www.lutebijkerbouw.nl   |  info@lutebijkerbouw.nl
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Marktstraat 4
7941 KR  Meppel

Tel. 0522 23 01 73
www.birukai.nl

Jeannet Botter

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

DE MOLEN

BURGEMEESTER KORTELAND OPENT TENTOONSTELLING 
40 JAAR STERK MEPPEL

Burgemeester Richard Korteland opende dinsdagmiddag 
samen met fractievoorzitter Elisabeth Bakkenes de tentoon-
stelling 40 jaar Sterk Meppel. De tentoonstelling is de hele 
maand maart tijdens de openingstijden van de bibliotheek 
vrij te bezichtigen.

In de bibliotheek is dinsdag 27 februari de tentoonstelling 40 
jaar Sterk Meppel geopend door burgemeester Richard Kor-
teland en lijsttrekker en fractievoorzitter Elisabeth Bakkenes. 
De tentoonstelling neemt de bezoeker mee in de geschiedenis 
van 40 jaar lokale politiek. Elisabeth Bakkenes “Bij de oprich-
ting van de partij werd gesteld dat de Stadswacht een partij moest zijn die de identiteit, het karakter en de 
leefbaarheid van Meppel zou bewaken en versterken in de breedste zin van het woord. Maar bovenal vonden 
de oprichters het belangrijk dat het gemeentebestuur kritisch gevolgd werd. Dat was veertig jaar geleden revo-
lutionaire taal. De oprichters wilden dat een gemeenteraad zelf met initiatieven kwam en vier jaar lang samen 
met inwoners optrekt en niet alleen tijdens de verkiezingen. Ik ben er vooral trots op dat we al die jaren trouw 
aan onze principes zijn gebleven maar toch met onze tijd zijn meegegaan’, aldus Bakkenes. 

Johan de Vries, raadslid eerste uur, memoreerde hoe de Stadswacht na de verkiezingen in de gemeenteraad 
kwam en hoe, tegen alle verwachtingen van de gevestigde partijen in, de Stadswacht een blijvertje bleek te 
zijn. Burgemeester Richard Korteland complimenteerde vervolgens de jubilerende partij met haar langdurige 
betrokkenheid bij de ontwikkeling van Meppel. “Zonder enige landelijke steun vraagt het extra veel inzet van 
de mensen om zo lang zo betrokken te blijven,” liet hij weten. Nadat hij Sterk Meppel succes had gewenst bij 
de komende verkiezingen voltrok hij samen met Elisabeth Bakkenes de openingshandeling. De expositie is de 
hele maand maart nog tijdens de openingstijden van de bibliotheek te bezichtigen. 

Autobedrijf Matter Meppel 
uw Renault- en Dacia dealer 

voor 
Meppel, Steenwijk, Staphorst e.o. 

Tot ziens in onze showroom! 

RENAULT 

Autobedrijf Matter Meppel BV 
Blankenstein 500 7943 PA MEPPEL 
Tel: 0522 - 253 292 
mattermeppel.nl 
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EEN VEELZIJDIG EN BIJZONDER CONCERT IN KOLDERVEEN

Op zaterdagavond 17 maart a.s. zal in de Hervormde kerk van Kolderveen een voorjaarsconcert met veel af-
wisselingen gegeven worden door het kamerkoor de “Side Table Singers”. De koorleden komen uit Steenwijk, 
Nijeveen en omgeving.

In de afgelopen jaren heeft het Kamerkoor “Side Table Singers” uit Steenwijk zich bij de koorzangliefhebbers 
in de regio een goede naam verworven onder de bezielende leiding van dirigent Johan Rodenhuis uit Nijeveen. 
Deze waardering kwam bijvoorbeeld goed tot uiting bij drukbezochte concerten in Blokzijl, Steenwijk (Grote 
Kerk) en Steenwijkerwold. Daarbij schuwde het koor geenszins de samenwerking met andere ensembles, zoals het 
Byzantijns Koor Drenthe en het Friese Saxofoonorkest.
Het koor bestaat uit 30 geoefende zangers en zangeressen. Het repertoire is veelzijdig. Naast de traditionele 
4 stemmige uitvoeringen zingt het koor ook 8 stemmig. Daarnaast laten ze ook 4 stemmig vrouwenkoor en 4 
stemmig mannenkoor horen.
Het bijzondere van dit concert is dat het programma in uiteenlopende combinaties wordt uitgevoerd. Laat u 
verrassen!

De Side Table Singers begonnen hun muzikale loopbaan in 1999 als een clubje liefhebbers van de zangkunst 
uit Steenwijk en wijde omgeving. Vol enthousiasme, maar ook bescheiden, zongen zij vanaf hun zijtafels de 
heren van de ronde tafel toe.
Inmiddels is dit clubje liefhebbers uitgegroeid tot een gemengd koor van 30 mannen en vrouwen. Gezamenlijk 
vormen zij een meerstemmig kamerkoor met een repertoire, dat zich uitstrekt van licht klassiek tot evergreen.  
Het koor zingt zowel à capella, als met begeleiding. Het enthousiasme en plezier in het zingen zijn nog steeds 
de belangrijkste pijlers, maar daar is in de loop der jaren ook de ambitie om de kwaliteit steeds muzikaal te 
verbeteren bijgekomen.  Bescheiden hoeven ze inmiddels ook niet meer te zijn en ze laten zich dan ook graag 
horen bij concerten en concoursen.
Het koor wordt begeleid door pianiste Ruth Pos. Naast koorbegleiding  geeft ze ook een orgelimprovisatie op 
het orgel in Kolderveen, waar ze een paar jaar geleden een cd heeft opgenomen in verband met de restauratie 
van dat orgel. Verder werkt fluitist Robbin Kleine uit Hoogeveen mee aan dit concert.
Robbin Kleine heeft al diverse keren zijn medewerking verleend aan een uitvoering van het projectkoor Kolder-
veen. Het concert begint om 20.00 uur.

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
T 0522 255449  

drukkerij@kleen.nl

Noteboomstraat 68

7941 XA  Meppel www.kleen.nl

Voor zowel zakelijk als particulier textieldruk en borduurwerk kunt u bij 

ons terecht. Voor bedrijven en verenigingen drukken of borduren wij 

logo’s op bedrijfs- en sportkleding, handdoeken etc. Voorbeelden van 

particulier borduurwerk zijn: handdoeken, polo’s en babyartikelen.

Textieldruk en borduren

Te
xt
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ld
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k

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

Ook voor volledige voetverzorging bij u thuis!

Tel. 06 543 720 73

Medisch pedicure
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WIE VERRE REIZEN MAAKT, 
KAN VEEL VERHALEN

In gesprek met Reinard en Carla Tuin

Reinard en Carla Tuin uit Uffelte hebben de juiste 
combinatie gevonden door als Reica Reizen – we her-
kennen de voornamen in de bedrijfsnaam – reizen aan 
te bieden waarin men zich op weg thuis voelt. Wat is 
het succes van hun formule?

Reinard (Wapserveen 1959): ‘Ik denk de kleinschalig-
heid. Wie met ons op reis gaat, weet zich verzekerd van 
persoonlijke aandacht en kwaliteit. De gezelschappen 
zijn ook heel homogeen: zelfde regio, vrijwel altijd 
zelfde leeftijdscategorie, zelfde streektaal, zelfde 
doel. Dan voel je je meteen al een stuk meer op je 
gemak. Onze klanten – en al jarenlang ook vaste klan-
ten – komen van Emmeloord tot Emmen en alles wat 
daartussen ligt.’

Carla (Joure 1957): ‘We zijn ruim twintig jaar geleden 
begonnen met een wintersportreis. Eerst met familie 
en vrienden en pas veel later met meerdaagse reizen 
voor ouderen. Het jongere publiek kiest toch voor 
andere reizen. Ouderen willen graag meer georgani-
seerde, verzorgde reizen, wat meer rust- en stopplaat-
sen. Omdat we zelf ook wat ouder zijn, begrijpen we 
ze misschien ook beter.
Voor Boom Reizen reed altijd een bus van Boerhof. 
Een collega van Reinard zou een rit rijden naar Berlijn, 
maar was plotseling verhinderd. Toen werd Reinard 
gevraagd of hij die rit niet kon overnemen. Hij kreeg 
alleen geen gids mee en moest alles zelf organiseren. 
Dat vroeg om improvisatie, maar het bleek een suc-
ces. Reinard kende Berlijn al goed, anders begin je er 
natuurlijk niet aan. Hij nam de opdracht alleen aan 
op één voorwaarde: dat ik zou meegaan. En dat was 
in orde. Voor die tijd was Reinard vaak dagenlang 
onderweg en was ik alleen met de kinderen. Ik heb 
zijn werk vaak vervloekt. Maar toen we samen weg 
konden, werd het ineens leuk. We zijn helemaal op 
elkaar ingespeeld. Je kunt elkaar dan ook makkelijker 
corrigeren en sneller op iets wijzen.’

Reinard: ‘Omdat we voor een wat ouder publiek 
meerdaagse reizen aanbieden, hebben we een AED 
(Automatische Externe Defibrillator) aan boord. Alle 
twee zijn we voor de bediening ervan opgeleid en 
houden we met jaarlijkse opfriscursussen onze EHBO-
kennis bij. Wij bieden dit jaar meerdaagse reizen aan. 
In juni gaan we bijvoorbeeld naar Kaprun (Oostenrijk) 
en wat later naar het Spreewald (Duitsland). In sep-
tember naar het Beierse Woud. In oktober naar de 
Dolomieten (Italië) en een week na terugkomst naar de 
Sächsische Schweiz (Duitsland). Op www.reicareizen.
nl kun je ons programma volgen. En je inschrijven als 
je belangstelling hebt.’

Carla: ‘We reizen met een luxe touringcar van de 
firma Boerhof uit Meppel. Die is aangesloten bij de 
ANVR en de Stichting Garantiefonds Reisgelden. Onze 
annuleringsvoorwaarden zijn gelijk aan de ANVR-
voorwaarden. Dus dat is wat ons betreft ook verzorgd.’

De Chinese schrijver Lin Yutang (1895-1976) merkte 
eens op: ‘Een goede reiziger is iemand die niet weet 
waar hij heen gaat en een volmaakte reiziger weet 
niet waar hij vandaan komt.’
Carla: ‘Volmaakte mensen bestaan niet, dus richten 
wij ons ook op die goede reiziger die niet weet waar 
hij aankomt. Wij organiseren namelijk elk jaar verras-
singstochten: Tweede Paasdag en Tweede Pinksterdag. 
Dat zijn dagtochten hier in Nederland; meestal een 
evenement of een soort excursie. Het is een door-
slaand succes. We hebben in vorige jaren bijvoorbeeld 
zandsculpturen bewonderd en een tuinenroute in 
Noord-Holland gevolgd. Wat het dit jaar wordt, kan 
ik niet verklappen, maar mensen vinden het prachtig 
eens aangenaam verrast te worden.
Inmiddels hebben we veel vaste groepen die al jaren 
met ons meegaan: een ouderenbond, een bond van 
plattelandsvrouwen, buurtverenigingen. Dagtochten 
kunnen helemaal ‘op maat’ worden georganiseerd. 
Wanneer de kinderen bijvoorbeeld hun ouders voor 
hun zoveel-jarige trouwfeest een dagtocht met fami-
lie en vrienden willen aanbieden, kan dat tot in de 
kleinste details, tot in de puntjes worden geregeld. 
Wij zorgen voor een goede prijs-kwaliteitverhouding.’

Reinard: ‘Ook bedrijven, (semi-)overheidsorganisaties 
en verenigingen kunnen we op die manier helpen om 
‘teambuilding’ gestalte te geven. Daarnaast verzorgen 
we ook alleen het vervoer naar en van een concert of 
ander evenement.’

Carla: ‘De mooiste reis vond ik persoonlijk Boedapest. 
Daar hebben we prima contacten aan overgehouden: 
een hotelier die er echt alles aan doet om het de 
mensen naar de zin te maken. We zijn daar al vier 
keer geweest. Die reis loopt dan ook altijd goed. De 
Dolomieten-reis vinden wij ook heel fijn. Doen we ook 
al jaren. En de Kaprun-reis is ook een verzekerd succes: 
Oostenrijk is een prachtig land en mensen komen er 
ook graag. Er is een goede dienstverlening, de hotels 
zijn altijd goed, de mensen zijn vriendelijk en je kunt je 
er redelijk verstaanbaar maken. Wij staan achter elke 
reis die we aanbieden. Als het ons niets lijkt, gaan we 
er niet mee door. Ook wij moeten ons er prettig bij 
voelen. En dat gebeurt als onze klanten tevreden zijn.’

Tekst: Jan van Helvoort  |  Foto: Reica Reizen
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BEAU-NETTE 
 

25 JAAR 
 

FEESTJE! 
 

 
 

 Kom je dit met ons vieren op vrijdag 16 maart 2018  
van 15.00 uur tot 21.00 uur? 

 Natuurlijk staat er een hapje en een drankje voor je klaar! 
 

Tot dan!  
 

Jeannette Bouwknegt 
 

Dorpsstraat 16  ~   Nijeveen 
www.beau-nette.nl  ~   info@beau-nette.nl 

0522-492315  ~  06-23157871 
 

PS Jubileumkorting op alle producten!!! 

BIJZONDER PAASCONCERT IN DE GROTE KERK IN STEENWIJK

Vrijdag 9 maart  is er een bijzonder Paasconcert  in de Grote  Kerk  in Steenwijk. Medewerking: Chr. Mannenkoor 
Steenwijk o.l.v. Marco Hoorn. Solisten: Naomi Gaal en Marco Hoorn.
Er zingen 16  nieuwe zangers op projectbasis mee. Uniek. Kinderkoor: Welnootjes uit Nijeveen o.l.v. Riëtte Smit
Organist: Arjan Kroes. Pianist: Jaap Kramer uit Urk. Trompettist: Maurice van Dijk. Violist: Laurens Knoop.
Drummer: Peter Doest.
Aanvang 19.30 uur. Kerk open 19.00 uur. Entree 12.50 euro. Kinderen tot 12 jaar gratis.
Voorverkoop: Steenwijks Boekhuis, Markt 38 Steenwijk. Bloemisterij Gaal, Gasthuisstraat 19 Steenwijk.

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 
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Nijverheidsweg 10
7948 NE  Nijeveen

T 0522 49 26 80
F 0522 49 26 74

info@kroesnijeveen.nl
www.kroesnijeveen.nl

Het dorp in gesprek met de politiek van Meppel

Het was vol in de Schalle tijdens de politieke avond die DVN organiseerde op 7 februari jl. Veel 
inwoners, uit alle geledingen in het dorp, waren aanwezig. Ongetwijfeld hebt u in de regionale 
media al gelezen en gezien hoe de avond is verlopen. Margriet Benak heeft dat op haar eigen wijze 
gepresenteerd, met humor en scherpte. Wij kijken met een goed gevoel terug op deze bijeenkomst. 

Levert het ook wat op? Wij denken dat de Meppeler politiek heeft kunnen zien wat er leeft in het 
dorp en daar rekening mee zal gaan houden. Omgekeerd heeft het dorp kunnen zien op welke 
gebieden politieke partijen hun aandacht gaan richten. Een hulp bij uw keuze op 21 maart?

Belangrijker is dat er toezeggingen zijn gedaan over de groenvoorziening, de toegang tot de zwem-
plas en de verkeersveiligheid in het dorp. Voor het bestuur van DVN reden om deze laatste twee 
onderwerpen voor te leggen aan de dorpswethouder. De eerste reacties op onze voorstellen zijn 
positief en dat blijven we scherp volgen.

Christo Kok
Voorzitter DVN

 21 maart 2018 - Gemeenteraadsverkiezingen 

Heeft u uw keuze al bepaald? 
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Agenda
  7 maart Dorpsfilm Nijeveen - Dorpshuis De Schalle - 14.00 en 20.00 uur
  7 maart Klaverjassen en Jokeren Supportersvereniging SVN'69, inleg € 3,50 - 20.00 uur
  8 maart Spelletjesdag St. Welzijn Ouderen - De Schalle - 10.30 uur
  8 maart  Dorpsfilm Nijeveen - Dorpshuis De Schalle - 20.00 uur
  9 maart Paasconcert - Grote Kerk Steenwijk - 19.30 uur
  9 maart Dorpsfilm Nijeveen - Dorpshuis De Schalle - 20.00 uur
10 maart Hardenberg ‘85 1 - SVN’69 1 - 15.15 uur
10 maart DOS’46 1 - KCC/SONatural 1 - Sporthal de Eendracht - 20.00 uur
11 maart Concert De Brincksanghers - De Meenthe, Steenwijk - 14.30 uur
11 maart Fries Mannen Ensemble - Geref. kerk, Dorpsstraat - 19.00 uur
16 maart Feest Beau-nette in verband met 25-jarig jubileum - 15.00-21.00 uur
17 maart SVN’69 1 - ZZVV 1 - 14.30 uur
17 maart Voorjaarsconcert - Hervormde kerk Kolderveen - 20.00 uur
18-24 maart Regenboogweek
20 maart De Molen nr. 6
21 maart Klaverjassen en Jokeren Supportersvereniging SVN'69, inleg € 3,50 - 20.00 uur
22 maart  Vrouwen van Nu,  Yvonne Goosens over thee - De Schalle - 20.00 uur
23 maart Film Milk. Dorpshuis De Schalle. Aanvang: 20.00 uur
24 maart SVN’69 1 - Hollandseveld 1 - 14.30 uur 
26 maart Krentenbroodactie muziekvereniging Euphonia
27 maart Krentenbroodactie muziekvereniging Euphonia
28 maart NCV (voorheen Passage) onderwerp:  laatste sigarenmaakster uit Kampen - De Schalle - 19.45 uur 
31 maart FDS 1 - SVN’69 1 - 14.30 uur 
  4 april Klaverjassen en Jokeren Supportersvereniging SVN'69, inleg € 3,50 - 20.00 uur
  7 april Hoogeveen 1 - SVN’69 1 - 14.30 uur 

Elke dinsdag Koersbal - De Schalle - 13.30 uur
  Klaverjassen en jokeren, georganiseerd door Welzijn Ouderen - biljartzaal De Schalle
Elke woensdag   55+ gymnastiek - Sporthal De Eendracht - 09.00-10.00 uur
Elke woensdag  55+gymnastiek voor minder mobiele ouderen - Dorpshuis De Schalle - 10.30-11.15 uur
Elke woensdag   Zingen met Crescendo - De Schalle - 19.30-21.30 uur
Elke vrijdag   wordt er door Tonegido gezongen in het gebouwtje bij de kerk in Nijeveen - 13.30 uur

De vaste activiteiten van Stichting Welzijn Ouderen vinden plaats van september t/m april.

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

proef, 
geniet & 
beleef

Meppel

De Putstoel 2

0522 255923 
info@kisjes-slijterijen.nl 
kisjes-slijterijen.nl
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Uw notaris in de regio. Waarvan akte...!

T: de Wijk 0522 - 440 473       info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

DESKUNDIG , TREFZEKER

EN VOORDELIG:

altijd scherp!

BEDRIJF OVERNEMEN OF STARTEN?

STOTIJN 
notariaat & mediation

SUCCES OP REGIONALE KAMPIOENSCHAPPEN

17 en 18 februari werd het RJK in Veendam gespeeld. Vanuit heel Noord-
Nederland kwamen wel 100 badmintonners om te strijden voor een 
podiumplek. In het enkelspel U15 jaar werden Eline Scheffer en Linda 
Mutsters op de zaterdag poulewinnaar in hun klasse. 
Zondag speelden de poulewinnaars tegen elkaar, en Eline werd kam-
pioen.
Naast de beker, kreeg ze ook een grote wisselbeker. Een heel mooi 
resultaat. In het dubbelspel U17 jaar werden Linda Mutsters en Tessah 
Vos op zaterdag poulewinnaar. Ze mochten zondag in de finale spelen 
tegen een heel sterk koppel. Deze partij konden ze niet winnen en 
daarmee hadden ze de 2e prijs.

STICHTING WELZIJN OUDEREN NIJEVEEN

De halfjaarlijkse bingo-middag in de voorjaarsvakantie op 28 februari was goed bezocht. Het is verheugend dat 
het aantal deelnemers per vakantie toe neemt. Natuurlijk is dit een mooi uitje om ook met de kleinkinderen 
te bezoeken. We hopen dan ook dat deze trent zich zal doorzetten en we ook in de herfstvakantie weer veel 
deelnemers kunnen welkom heten.
Houd de Molen goed in de gaten, want ook dan zullen we dit weer via de Molen aan u laten weten. 
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LEDENAVOND VROUWEN VAN NU DONDERDAG 22 FEBRUARI 2018

Optreden van Karin en Dolf de Bruine uit Zuidlaren met hun programma “Ik en mijn broer”.
Karin is de zangeres en draagt een jaren-60 mouwloos jurkje met strak lijfje en petticoat rokje.
De jurk is wit en bedrukt met allemaal muziek notenbalken. Haar haar is opgestoken in een knot boven op haar 
hoofd. Dolf speelt keyboard en draagt een vestje met een wit front, bedrukt met notenbalken en zijn witte schoe-
nen zijn ook bedrukt met notenbalken. Zij zingen evergreens, die op humoristische wijze worden aangekondigd. 
Er worden tamboerijnen en sambaballen uitgedeeld en alle liedjes zijn mee te zingen. Bij de vogeltjesdans gaat 
iedereen in de benen om mee te doen en bij “Rock around the clock” wordt er door velen weer lekker geswingd 
en inhaken bij “Het kleine cafe aan de haven”. Al met al een amusante avond.
Volgende keer 22 maart vertelt mevr. Yvonne Goossens van alles over thee.    

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
T 0522 255449  

drukkerij@kleen.nl

Noteboomstraat 68

7941 XA  Meppel www.kleen.nl

Wij verzorgen de vormgeving en lay-out van o.a. huisstijlen, 

logo’s, magazines, advertenties en websites.

Voor al uw grafische communicatie, van concept tot afwerking, 

kunt u bij ons terecht. 

Ontwerp en opmaak

O
n

tw
e

rp

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

info@dedrenthseroos.nl
www.dedrenthseroos.nl

Commissieweg 357957 NC  De Wijk

T  0528-391933M  06-24454487

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

Heel  KROES

Feestweek
Fijne

een
#HEELNIJEV1 

wenst
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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.

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

DORPSFILM NIJEVEEN ‘VANDAAG IS MORGEN VERLEDEN TIJD!’ 

Het is bijna zover. Meer dan 1000 Nijeveners, genodigden en belangstellenden gaan een van de voorstellin-
gen van de ‘Dorpsfilm Nijeveen’ zien op 7, 8 of 9 maart. Een prachtig aantal! De film toont Nijeveen en de 
Nijeveners op z’n best. Alledaagse zaken, bijzondere gebeurtenissen, alles wat ons dorp zo uniek maakt.
  
Er zijn nog een zeer beperkt aantal toegangskaarten beschikbaar. Heeft u alsnog belangstelling? Dan kunt u 
contact opnemen met Harry Kicken. Stuur een mail naar jhkicken@home.nl of bel (0522) 491725. 
Er is misschien nog een plaatsje voor u vrij.  
Let op! Het is niet mogelijk om voor aanvang van de voorstelling nog kaarten te kopen. 

Wij wensen iedereen een hele fijne middag of avond. Geniet van alle prachtige beelden.
 
De ‘Dorpsfilm Nijeveen’ is mogelijk gemaakt dankzij een financiële bijdrage van:  
Aanjaagfonds Gemeente Meppel | Stichting Waarborgfonds Meppel | Rabobankfonds Rabobank Meppel-
Staphorst-Steenwijkerland | Handelsvereniging Nijeveen

Met een hartelijke groet,  
Historische Vereniging Nijeveen  
Werkgroep: Dorpsfilm Nijeveen 

www.facebook/demolen.nijeveen

Volg De Molen op Facebook
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AYGO
Private FlexLease

v.a.

€ 199,-
per maand* 

Private FlexLease

€
p

Nu met 

€ 2.500,-
éxtra 

voordeel!

Private FlexLease

 199,-
er maand*

Nu met 

€ 2.500,-
éxtra 

voordeel!

Kiezen voor de Toyota AYGO is aantrekkelijker dan ooit. Maar wordt ’t leasen of kopen? Met Private FlexLease rijdt u al vanaf € 199,- per maand*, 
uw contract is bovendien na 1 jaar maandelijks opzegbaar. All-inclusive. U betaalt alleen nog de benzine. Liever kopen? Op de AYGO X-JOY krijgt 
u nu tot € 2.500,- voordeel en geniet u van veel luxe extra’s zoals halfl ederen bekleding, automatische airconditioning, navigatiesysteem en DAB+. 
Kom vandaag nog langs voor een proefrit en beleef more fun!

Kies de stijl die bij u past voor een bedrag dat bij u past

Gemiddeld brandstofverbruik (EC2016/646KW) 3,8 L/100 km (26,3 km/L) en CO2 88 gr/km.

*  Toyota Financial Services leasetarief per maand o.b.v. Toyota Private FlexLease, 48 mnd., 10.000 km/jaar, wegenbelasting in provincie Utrecht, incl. max. bonus-malus (12 schadevrije jaren) en BTW, en excl. brandstof • 
Tarieven kunnen afwijken per provincie i.v.m. wegenbelasting en bij gekozen uitvoering, wijziging van opties, looptijd, kilo metrage, schadevrije jaren en gewicht • Meerkilometerprijs varieert tussen € 0,04 en € 0,11 
per km, exacte prijs staat vermeld op de off erte • Geldig vanaf 1 januari 2018 • Toetsing en registratie BKR • Wijzigingen en drukfouten voorbehouden • directsales@toyotafs.nl

Afgebeeld Toyota AYGO X-cite, rijklaar vanaf € 14.150,-. Van der Linde Meppel 
Blankenstein 290, 0522-491258

www.vanderlinde-meppel.nl

info@andrehopman.nl
06 54 32 64 05

Energieweg 3, Nijeveen
www.andrehopman.nl

verwarmt 
Licht,

uw tuin!

A A N N E M I N G S B E D R I J F

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
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Reica Reizen    
Samen met u op reis 

 
 
 
 

       
 
 
        
        
 
 
 

 
 

Kijk voor meer informatie op: 
  www.reicareizen.nl of bel 0521-350429 
  Ook voor onze dagtochten  
 

Onze meerdaagse reizen in 2018 
! Kaprun Oostenrijk 

9 t/m 17 juni 
! Spreewald 

24 t/m 30 juni 
! Beieren 

9 t/m 15 september 
! Dolomieten met Almabtrieb  

25 sept t/m 3 oktober 
! Herfstkleuren in de  

Saksische Schweiz 
21 t/m 26 oktober 

HULDIGING VAN DE KAMPIOENEN

Het J1 Faber/Hypotheek Company team is kampioen geworden 
in de regiocompetitie. Ze speelden U19 jaar. Jarne, Eline, Maaike 
en Iris, van harte gefeliciteerd.
In de U17 klassen werd J2 team Strijker ook kampioen. Tessah, 
Dionne, Sander, Linda en Isa, super gedaan.
Bakker Strijker had weer een supergrote, en lekkere taart ge-
maakt om het te vieren.

Zoals gebruikelijk krijgt de beste speler en speelster een beker. 
Dit jaar hadden Linda en Isa evenveel wedstrijden gewonnen in 
de competitie en daardoor kregen ze allebei een mooie beker. 
Bij de jongens was Sander degene
met de meeste winstpartijen. Allen van harte gefeliciteerd.

Alles voor uw club!
Reclameborden
Textieldruk
Clubbladen
Lotenbloks
Websitebouw

w
w

w
.k

le
en

.n
l

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
Noteboomstraat 68   Meppel 
T 0522 255449   drukkerij@kleen.nl
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Nijverheidsweg 15  7948 NE Nijeveen  Tel. 0522-490094  www.faberadviseurs.nl  verzekeringen@faberadviseurs.nl

Hypotheekactie t.b.v. SVN69

Wij gaan samen met SVN69 voor energiebesparing. 
Daarvoor is er de zonnepanelenactie binnen de vereniging.

In de maand maart 2018 gaan wij dit, samen met u, ondersteunen. 
Voor iedere nieuwe hypotheek doneren we 1 zonnepaneel aan SVN69. 
De eerste doneren we als sponsor zelf.
Natuurlijk vragen wij vooraf uw toestemming, maar samen voor energieneutraal in 
2025 is het streven in ons dorp. Daar gaat SVN69 voor en daar gaan wij ook voor. 
Doet u mee?

WIE GAAT ERMEE NAAR DE EO JONGERENDAG OF NAAR ‘OPWEKKING’ IN BIDDINGHUIZEN? 

In mei zijn er twee fantastische evenementen waar samen vieren en prijzen centraal staat. In het Pinksterweekend 
‘Opwekking’ in Biddinghuizen en 26 mei de EO Jongerendag in het Gelredome. Ga je gezellig mee? 
   
Opwekking
Van vrijdag 18 tot en met maandag 21 mei 2018 is het grote Opwekking Event in Biddinghuizen. Dit jaar is het 
thema: ‘ONE WAY, leven met Jezus door de kracht van de Heilige Geest’. Er wordt een zeer gevarieerd programma 
aangeboden voor jong en oud. Wie heeft er zin om vanuit Nijeveen e.o. mee te gaan op zaterdag 19 mei? 
De bedoeling is dat we samen rijden en dan met elkaar (of misschien wil je liever alleen) de dag te beleven. 

EO Jongerendag – Walk on Water
Voor de jeugd is er op 26 mei 2018 de EO jongerendag. Een super, leuk evenement in het Gelredome in Arnhem. 
Tijdens de EO Jongerendag wordt op een eigentijdse manier God geprezen en kun je genieten van heel veel 
muziek en bekende artiesten zoals King & Country. Kijk voor alle info op www.beam.eo.nl/eo-jongerendag. 
We zijn van plan om rond 12.00 uur te vertrekken vanaf de Geref Kerk in Nijeveen. De kosten zijn e15,00 per 
persoon. Ben jij erbij? 

Heb je belangstelling om samen naar een van deze evenementen te gaan? Laat dit dan voor 15 april weten 
aan Adriaan Jans Timmerman. Mail: adriaanjans2@hotmail.com of bel of stuur een appje naar (06) 512 92 496. 

GEZOCHT VROUWELIJK WANDELMAATJE

Vrouwelijk wandelmaatje gezocht vanaf 55 jaar voor door de weeks, liefst 1 à 2 keer, in de omgeving van Nijeveen.
Tel. 06 42 89 13 18 vanaf 18.00 uur bereikbaar.
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REGENBOOGWEEK NIJEVEEN

Van 18 t/m 24 maart vieren we in Nijeveen de Regenboogweek. Wie of wat je ook bent (wit, bruin, rood, geel, 
lang, kort, dik, dun, hetero, homo, bi, transgender of welke willekeurige combinatie dan ook) iedereen moet 
zich veilig en geborgen kunnen voelen.
Op het moment dat je één kleur uit de regenboog haalt, is het geen regenboog meer. En op het moment dat 
we één iemand uitsluiten, zijn we geen gemeenschap meer.
De regenboogweek Nijeveen wordt mede mogelijk gemaakt door de inzet van de kerken in Nijeveen, Dorpshuis 
de Schalle, Filmhuis Nijeveen, het COC Groningen/Drenthe, Hellenthal Studio’s en Restaurant De Nije.

Het programma:
Zondag 18 maart - E-meeting thema Regenboog
Iedereen hoort erbij en telt mee! Dat is het thema van de E-meeting op zondag 18 maart.  Deze E-meeting is de 
start van de Regenboogweek Nijeveen. De voorbereidingsgroep is samen met dominee Pieter Dekker bezig met 
de invulling van deze kleurrijke bijeenkomst. Er wordt benadrukt dat iedereen erbij mag horen en zich thuis 
moet kunnen voelen in de kerk. Geen mens is gelijk maar iedereen zou wel gelijk behandeld moeten worden. 
Geen kleur kan gemist worden. We beginnen om 10.00 uur en voor de jongste kinderen is er oppas. De samen-
zang wordt begeleid door Arjan Kroes op het orgel en door de Gemeenteband. IEDEREEN is van harte welkom.

Regenboog
Als je de kleuren van de liefde kent,
Zullen vrede, vreugde en geluk
Als een regenboog aan de hemel van je huis staan
-Phil Bosman-

19 t/m 24 maart - Expositie door jongeren uit het dorp - Dorpshuis De Schalle
Tijdens openingsuren van De Schalle is er een expositie door jongeren uit het dorp rond het thema van deze 
week en hun kijk daarop.
Van tekeningen van basisschool-leerlingen tot een heuse lipdub gemaakt door jongeren van de Jeugdkerk.

Donderdag 22 maart - Kerkcafé - 20.00 uur Gereformeerde Kerk
Het thema van deze avond is vooroordelen en discriminatie in het algemeen en die rond LHBT (lesbisch, homo, 
biseksueel of transgender) in het bijzonder. Ook komt aan de orde wat de bijbel wel of juist niet hierover meedeelt. 
De avond wordt ingeleid met de film ‘Anders’ (zie hierna). Gastspreekster voor de avond is Fenneke Groenbroek. 
Zij is moeder van twee homoseksuele zoons en was werkzaam als pastor op het Alfa College in Groningen. Aan 
de hand van stellingen gaat zij het gesprek en/of de discussie aan met de zaal.

Over de film Anders
De 14-jarige Alex is de beste maatjes met zijn toekomstige zwager Hendrik die bij hem en zijn ouders inwoont. 
Het is zijn veilige haven met wie hij kan stoeien in het bos of een goed gesprek voeren. Verder heeft hij het 
moeilijk om zich staande te houden in het plattelandse leven. Mensen kijken raar naar hem. Het is duidelijk dat 
hij met zichzelf aan het struggelen is. Maar wat is het toch? Als Hendrik en zijn zus aangeven dat ze het huis 
uitgaan om in de stad te wonen, leidt dit tot een turbulente dag waarbij de nasleep van een partijtje voetbal 
met een groep jongens tot een climax zal leiden. Alex zal laten inzien wie hij is.
De film is gemaakt door Hellenthal Studios in Assen in opdracht van de Provincie Drenthe. Hij beleefde zijn 
première tijdens de Culturele Regenboogweek Drenthe 2017 waarin de provincie zich profileerde als eerste 
regenboogprovincie van Nederland. De film is dan ook in zijn geheel opgenomen in Drenthe. De keuze van 
de regisseur hiervoor is de Drentse komaf maar ook het feit dat het landschap zich er uitstekend voor leent en 
bewoners en instanties zich gastvrij opstellen.
Het thema sociale acceptatie van LHBT-ers ligt hier echter nog steeds gevoelig. Hoewel er openlijker over wordt 
gesproken en de openheid ook actief wordt aangemoedigd, blijkt het in praktijk nog vaak om tolerantie te 
gaan. Het maken van een film met dit thema roept dan ook verschillende reacties op. Toch is de regisseur van 
mening dat de film ook de Drentse kijker dichterbij het onderwerp kan betrekken, vanuit een andere invalshoek.

Vrijdag 23 maart Filmhuis Nijeveen - Milk - 20.00 uur  - Dorpshuis De Schalle
Omdat de heksenjacht op homoseksuelen in New York steeds openlijker en heftiger wordt, besluit Harvey Milk 
begin jaren 70 te verhuizen naar het meer liberale San Francisco. Al snel merkt hij dat ook daar niet alles koek 
en ei is. Na de brute moord op een jongeman besluit hij zich in te zetten voor gelijke rechten en bescherming. 
Dit resulteert in het feit dat hij na enkele mislukkingen gekozen wordt tot het eerste openlijk homoseksueel 
gemeenteraadslid van de stad. Een uitkomst waarvoor hij uiteindelijk de ultieme prijs moet betalen.
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www.loonbedr i j fb i jker.n l

Sean Penn schittert in de rol van Milk en de film geeft een mooi tijdsbeeld waaronder de jacht op homo’s door 
Anita Bryant.
Entree e 3,50 (inclusief regenboogcocktail en hapjes in de pauze)

Zaterdag 24 maart - Kiekjestent - 10.00-16.00 uur - Plein t.o. De Coop
Doe eens gek en laat zien dat je meedoet! Dos je uit met de aanwezige verkleedspullen en laat je vereeuwigen 
in de kiekjestent.  Alle foto’s komen op de facebook-pagina te staan.

Zaterdag 24 maart - Afsluitend ‘Proud to be Different’-feest - 21.00 uur De Nije
Een beetje regenboogweek heeft ook zijn feest en zo ook de onze. ‘Proud to be different’ staat voor trots zijn 
op wie of wat je ook bent. Ook als is dat misschien een (beetje) anders dan de doorsnee Nijevener (als die al 
bestaat). En zeg nou zelf: We hebben toch allemaal onze eigenaardigheid? Dat maakt je juist zo speciaal. 
De muziek van de avond wordt verzorgd door DJ Patrick Venema en is belangeloos beschikbaar gesteld door De 
Nije waarvoor onze grote dank.. Ook staan er optredens gepland van o.a. The Weather Girls (It’s raining men), 
K3 (Alle kleuren van de regenboog), Meat Loaf (Paradise by the dashboard light) en Divine Miss M. En natuurlijk 
de mogelijkheid om je even lekker te laten gaan tijdens de karaoke.
Kortom: een spectaculaire avond voor iedereen die zin heeft weer eens lekker uit zijn of haar dak te gaan.

Alle onderdelen van de regenboogweek zijn vrij toegankelijk m.u.v. van de film op vrijdag. Hiervoor is de entree  
e 3,50 (inclusief regenboogcocktail en hapjes in de pauze). Tijdens de E-meeting zijn er de normale collectes en 
na het kerkcafé is er de mogelijkheid vrijwillig bij te dragen in de kosten.
Ook zijn er nog regenboogvlaggen (90x150 cm) of vlaggetjeslijnen (10m) te koop voor respectievelijk e 4,00 en  
e 2,50. Voor bestellingen of andere info: regenboogweeknijeveen@hotmail.com of 06 26 08 18 97

Like en volg ook de facebookpagina regenboogweek-nijeveen om op de hoogte te blijven van het programma 
en de foto’s te bekijken uit de kiekjestent.



16

DE MOLEN 

WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN
10/11 maart  Dokter Lucas-Bouwman
17/18 maart  Dokter Tan-Koning

Dorpsstraat 149

7948 BP NIJEVEEN 

Tel: 0522 492967 

of 06 53 961 998

Voor:

• Nieuwbouw

• Reparatie

• Onderhoud

• Alg- & mosbestrijding

• Aanbrengen schroefdakplaten

www.rietdekkersbedrijfrenebouwknegt.nl

Dienstdoende huisarts: 0522 - 49 12 24

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 4, 7941 KR Meppel, tel. 0522 23 01 73. Behandeling volgens afspraak.

KLEINE NODENDIENST, 06 48 06 52 16. GEBRUIK DUOFIETS: 06 21 49 79 02

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

BALANS NATUURGENEESKUNDE, Ada Beenen, 0521 857003

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: 15.00-18.00 
uur donderdag 15.00 - 18.00 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!


