Kwekerij en Tuincentrum

Lid van de
Vakfederatie Rietdekkers

Knipschuur
Hairstylist
Sonja van der Linde

Voor al uw rietdekwerkzaamheden
Dorpsstraat 149 | 7948 BP Nijeveen | Tel. 0522 492967 of 06 53 961 998

www.rietdekkersbedrijfrenebouwknegt.nl

Kolderveen 21 Nijeveen
Tel. 0522-491853

BEPLANTING:

DE MOLEN

Heesters, bomen, vaste planten,
klimplanten, vijverplanten

DIERVOEDERS:

Zowel voor huisdieren
als voor groot- en kleinvee,
o.a. paarden-, honden- en
kattenvoer

Klosseweg 4
7946 KH Wanneperveen
Tel. 0522-492634
Open op afspraak:
dinsdag 9.00 - 20.00 uur
donderdag 9.00 - 20.00 uur

Aangenaam verrassend!
Een sfeervol adres voor elk feest of bijeenkomst

Samen maak je het verschil

Samen maak je
het verschil

BERT
VISSCHER

Appartementen Boerderij
‘De Veurdeale’
Veendijk 2
7971 RR Havelte,
0521-34 27 32
info@deveurdeale.nl,
www.deveurdeale.nl

Bij ons kunt u terecht voor eten en drinken, catering,
overnachten en activiteiten. Een sfeervol adres voor 20 tot
100 personen. Vroeger werd hier een intensief boerenbedrijf
gevoerd. Tegenwoordig is De Veurdeale een moderne locatie
voor diverse activiteiten, met een uitstekend restaurant
en een luxe appartementencomplex. De locatie is ook
toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Kortom, De Veurdeale
is een ideale plek voor elk feest of bijeenkomst.

COOP Nijeveen
Dorpsstraat 10
7948 BR Nijeveen
Tel. 0522-49 12 91

BEMESTING
POTGROND e.d.
BESTRIJDINGSMIDDELEN
ZAAIZADEN
POOTAARDAPPELEN
POTTERIE
CADEAU-ARTIKELEN
OPENINGSTIJDEN:
Maandag
Di. en wo.
Do. en vr.
Zaterdag

GESLOTEN
13.00 tot 18.00
9.00-12.00 13.00-18.00
8.00-17.00

www.bertvisschervof.com

Dorpshuis

DE SCHALLE
Nieuweweg 27

7948 AA Nijeveen

Containerverhuur:
Voor al uw bouw- en sloopafval
www.oosterhuis-bv.nl
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B RIETDEKKERS
Kolderveense Bovenboer 12, Nijeveen
Tel. 0522 - 25 89 16 Mobiel 06 - 55 307 237
E-mail: info@bouwknegtrietdekkers.nl

www.bouwknegtrietdekkers.nl

Uw
ontmoetingscentrum

Bakkerij
Strijker

Vraag vrijblijvend
inlichtingen:

Dorpsstraat 13
7948 BL Nijeveen
Tel. 0522 - 49 12 08

Jeannet Altena

www.strijkerbrood
enbanket.jouwweb.nl

Samen maak je het verschil

GEVRAAGD
OUD IJZER EN
METALEN

METAALHANDEL

M. v.d. Gaag
Tel. 0522‑491984
Mobiel 06-23749066

   tel. 0522-491422

zonne-energie

www.rkinstallatietechniek.nl

BEGIN DE DAG
GOED
MET BROOD
VAN

h.strijker@online.nl

   b.g.g. 06-50668174
   info@dhdeschalle.nl
www.dorpshuisdeschalle.nl

Kolderveen 49 | 7948 NH | Nijeveen | tel: 0522 850 254
mob. 06-51646493 | www.faberit.nl | henri@faberit.nl

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

Van Beek
Schilderwerken
Voor al uw schilderwerk
Ons bedrijf kenmerkt zich door
haar goede prijs-kwaliteitverhouding
en staat garant voor
een uitstekende service!

Klussenbedrijf

"Klusjes & Zo"

Voor al uw praktische klussen in en om het huis
Gert Strijker, Van Veenlaan 21, 7948 AB Nijeveen
Tel: 06-51384374
E-mail:klussenbedrijf@klusjesenzo.nl

Klaas van Beek
Scheerweide 35
7948 NX Nijeveen

Tel. 06-16511943
Tel. 0522-750545
E-mail: info@kvanbeekschilderwerken.nl
Website: www.kvanbeekschilderwerken.nl
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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
Noteboomstraat 68

7941 XA Meppel

telefoon 0522 255 449

De volgende Molen verschijnt op 10 maart 2020.
Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk
woensdag 4 maart e-mailen naar:
demolen@kleen.nl

www.kleen.nl

of inleveren bij / sturen naar Drukkerij Kleen
Noteboomstraat 68, 7941 XA Meppel
(Anonieme kopij kan geweigerd worden.)
Klachten bezorging: 0527 - 24 64 68

STICHTING WELZIJN OUDEREN NIJEVEEN
Onze spelletjesdagen vinden 2 x per jaar plaats in dorpshuis “de Schalle” en dit voorjaar op donderdag
12 maart a.s. Om 10.00 uur gaat de zaal open zodat we om 10.30 uur kunnen beginnen.
We raden iedereen aan die deze dag mee wil doen zich zo spoedig mogelijk op te geven.
We bieden de volgende spellen aan: klaverjassen, jokeren, rummicub en bridgen, de mogelijkheid om ook
andere spellen te doen sluiten we niet uit. Heeft u nog ideeën, we denken hierbij aan sjoelen, mens erger
je niet of iets anders en zijn er minimaal 4 deelnemers dan is alles mogelijk.
De kosten voor deze dag zijn € 15,00, dit is inclusief koffie met koek, borrel voor het eten, een warme
maaltijd en ’s middags nog een consumptie. En natuurlijk hebben we aan het eind van de dag nog enkele
kleine prijsjes voor de winnaars.
Voor verdere inlichtingen en opgave voor deze dag kunt u contact opnemen met
Jaap Alberts, tel. 255214 of een van de andere bestuursleden.
De bridgers kunnen zich aanmelden bij Lammie van Essen, tel. 491628, of 06.20433916.

OOK STARTEN MET NORDIC WALKING?

Jenny Schoemaker (INWA nordic walking instructrice = Internationale Nordic Walking Federation) geeft op
zaterdag 14 maart a.s. een kennismakingsles Nordic Walking. Waar: Zwarte Dennen, Vijverweg te Punthorst
(Staphorst), achterste parkeerplaats = 2e vanaf Punthorst. Tijd: 9.30-10.45 uur. Kosten: e 9.50 incl. koffie/thee.
Wat is nordic walking?
Nordic walking is wandelen, maar met poles (stokken). Deze poles zorgen voor een totale beweging van
het hele lichaam (bij een juiste techniek). Het is echter nauwelijks vermoeiender dan gewoon wandelen.
Tijdens het wandelen wordt het lichaam ondersteund en wordt er meer rechtop gelopen. De paslengte
neemt ongemerkt toe, waardoor het looppatroon wordt verbeterd. Het is geschikt voor jong en oud, met of
zonder lichamelijke beperking. Bij een juist aangeleerde techniek is het een fijne sport, die niet zwaar aan
voelt, maar goed effect heeft. U hebt er niet veel voor nodig: lage wandelschoenen, fijn zittende kleding,
goede kwaliteit poles (zelf werk ik met Exel poles en vaste poles).
Voor inlichtingen en opgave incl. lengte (noodzakelijk i.v.m. gebruik poles).
Kom zelf Nordic Walking ervaren en u zult versteld staan wat het met uw lichaam doet!
Nordic walking, goed voor geest en lichaam
Vraag gerust voor meer informatie! Jenny.schoemaker@gmail.com, 0642544918, Meppel e.o.
Zie verder voor jaarprogramma: nordicwalking.nl/category/provincies/overijssel

Lute Bijker

Lute Bijker

Griftestuk 33 | 7948 AH Nijeveen | 06 - 50 20 40 08
www.lutebijkerbouw.nl | info@lutebijkerbouw.nl

Griftestuk 33 | 7948 AH Nijeveen | 06 - 50 20 40 08
www.lutebijkerbouw.nl | info@lutebijkerbouw.nl
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- 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

Te Koop: Thomas de Trein
73 rails plastic, waaronder bochten,
wissels, tunnelbruggen
7 treintjes/wagonnetjes metaal,
1 helicopter, 2 hijskranen,
2 stopborden, 1 paintstation,
1 overlaadstation, 1 houtzagerij
Vraagprijs: e 40,Voor meer informatie,
bel 0522 259 877
of mail henkenalie@kleen.nl

JAARCONCERT ACCORDEONVERENIGING MUSETTA
Op vrijdag 6 maart houdt Accordeonvereniging Musetta haar jaarconcert in dorpshuis de Schalle. Dit
keer is het thema “Music and Movies” en zal veel mooie en bekende filmmuziek worden gespeeld. Waar
de filmmuziek in het verleden het beeld ondersteunde is het steeds meer een op zich zelf staand genre
geworden. Grote componisten als Leonard Bernstein, Ennio Morricone en John Williams hebben hieraan bijgedragen. In het jaarconcert komen al deze componisten aan bod. Dit keer zal Musetta muzikaal
worden ondersteund door het slagwerk-ensemble van muziekvereniging Sempre Sereno uit Ruinerwold.
Kom dus voor een muzikale avond naar het dorpshuis in Nijeveen en laat u meeslepen in de wereld van de
filmmuziek. Vrijdag 6 maart, zaal open 19.30 uur. Kaarten kosten € 10,- per stuk en vrienden van Musetta
betalen € 5,-.

FILM ‘A STAR IS BORN’ IN DORPSHUIS DE SCHALLE
Op vrijdag 28 februari wordt de film ‘A star is born’ in Dorpshuis De Schalle
vertoond.
A Star Is Born is een Amerikaanse muzikale romantische film uit 2018, geregisseerd door Bradley Cooper en de derde remake van de gelijknamige film uit
1937. Cooper schreef het scenario samen met Will Fetters en Eric Roth, was
producent en speelt samen met Lady Gaga de hoofdrol.
Countryzanger Jackson Maine (Bradley Cooper) is onder de indruk als hij op
een avond beginnend zangeres Ally (Lady Gaga) hoort zingen in een bar. De liefde tussen Ally en Maine
groeit en hij helpt haar op weg in haar muzikale carrière, terwijl zijn eigen leven langzaam uit elkaar valt
door zijn alcohol- en drugsverslaving.
https://www.youtube.com/watch?v=5zjGH2_8xPo
Aanvang: 20.00 uur. Entree: € 6,00 inclusief pauzedrankje
2

DE MOLEN

3

DE MOLEN

Laatste kans op glasvezel

Vóór 2 maart 2020 moet 35% van de inwoners zich aanmelden voor glasvezel.
Dan starten we met de aanleg van glasvezel.
Geen abonnement afgesloten? Dan geen aansluiting naar jouw woning.
Later aansluiten? Dan betaal je minimaal € 995,- extra.
Als het deelnamepercentage van 35% niet gehaald wordt, dan leggen wij geen
glasvezelnetwerk aan.

Ziggo TV + glasvezel internet

Wil je je Ziggo-TV abonnement met
de eventuele extra’s behouden? Kies
dan voor een ‘internet-only’
abonnement. Hiermee profiteer je
wel van supersnel internet via
glasvezel én behoud je je Ziggo-TV
abonnement. De glasvezelaanbieders
bieden trouwens ook FOX Sports en
Ziggo Sport aan.

Meld je
aan vóór
2 maart
2020

4

DE MOLEN
Schoonheidsinstituut
Schoonheidsinstituut
Acne
behandelingen
Acne
behandelingen
Schoonheidsinstituut
Massages
Massages
Acne
behandelingen
Zonnestudio
Zonnestudio
Massages
Zonnestudio

Schoonheidsinstituut
Acne behandelingen
Massages
Zonnestudio

IPL ontharing
IPL ontharing
Elektrisch
ontharen
Elektrisch
ontharen
IPL ontharing
Methode
van Dorn
Methode van
Dorn
Elektrisch
ontharen
Bijouterie
Bijouterie
Methode van Dorn
Bijouterie

IPL ontharing
Elektrisch ontharen
Methode van Dorn
Bijouterie

NIEUWE BEHANDELING
BEHANDELING
NIEUWE
NIEUWE
BEHANDELING
BIJ
BEAU-NETTE
BIJ BEAU-NETTE
BIJ BEAU-NETTE

Methode
van
Dorn
NIEUWE BEHANDELING
Methode
van
Dorn
Methode
van Dorn
BIJ BEAU-NETTE

Bij beenlengte verschil, kun je klachten hebben

Bedankt voor de grote belangstelling en
het medeleven tijdens het ziek zijn en na
het overlijden van mijn vrouw, onze moeder
en oma

BijBij
beenlengte
verschil,
kun je
jeklachten
klachten
hebben
in
heupen,
SIMethode
gewricht,
rug,
schouders,
nek,…
Dorn
beenlengte
verschil, van
kun
hebben
in in
heupen,
rug, schouders,
schouders,
nek,…
heupen,SISIgewricht,
gewricht, rug,
nek,…
Bijde
beenlengte
kun je klachten hebben
Met
Methodeverschil,
van Dorn,
in
heupen,
SI
gewricht,
rug,
kan
dit
op
subtiele
manier,
Met
Methodevan
van Dorn,
Dorn, schouders, nek,…
Met
dedeMethode
zonder
pijn,
worden
kan
dit
opsubtiele
subtiele manier,
manier,
kan
ditMet
opde
Methode van
Dorn,
zonder
pijn,
worden
kangecorrigeerd!
ditpijn,
op
subtiele
manier,
zonder
worden
gecorrigeerd!
zonder
pijn, worden

Bel, gecorrigeerd!
app,
of mail voor
gecorrigeerd!
Bel,
app,
of mail voor
meer
informatie….
Bel, app,
mailvoor
voor
Bel,meer
app,
of of
mail
informatie….
meer informatie….

Geesje Schipper-Bouwknegt

meer informatie….

Familie Schipper
Nijeveen, februari 2020

Dorpsstraat 16, Nijeveen ~ 0522–492315 / 06-23157871
Website:
www.beau-nette.nl
E-mail: info@beau-nette.nl
Dorpsstraat
Nijeveen ~
~~
0522–492315
/ 06-23157871
Dorpsstraat
16,16,
Nijeveen
0522–492315
/ 06-23157871
Website:
www.beau-nette.nl ~
Website:
www.beau-nette.nl
~ E-mail:
E-mail:info@beau-nette.nl
info@beau-nette.nl

Dorpsstraat 16, Nijeveen ~ 0522–492315 / 06-23157871
Website: www.beau-nette.nl ~ E-mail: info@beau-nette.nl

STAF DOS’46 A1 COMPLEET MET WESSEL EN HAKSTEGE AAN HET ROER
DOS’46 gaat door met Jordy Wessel (31) als trainer van DOS’46 A1. Waar Wessel afgelopen seizoenen nog
fungeerde als assistent-trainer, neemt hij nu een grotere rol op zich. Ferry Hakstege komt hem versterken.
Hij gaat samen met Wessel de A-junioren trainen en coachen. De 35-jarige trainer uit Wageningen is momenteel nog trainer van Spirit 1 in Voorthuizen. Hakstege is begonnen als trainer van het tweede van Spirit
en heeft in 2018 het stokje overgenomen van Herman van Gunst.
Hakstege geeft aan veel te hebben geleerd van de samenwerking met Herman van Gunst, oud trainer van
DOS´46. Hij hoopt weer veel te leren van de andere trainers bij DOS’46. Daarnaast wil Hakstege zich focussen
op de individuele ontwikkeling van de junioren. “Mijn doel is de junioren klaar te stomen voor de senioren.”
Wessel, eerder ook al coach bij KIOS, heeft zin om samen met Hakstege aan de slag te gaan. “Er was meteen een klik met Ferry. We willen als trainersduo samen de persoonlijke ontwikkeling van de spelers verder
stimuleren. Met het talent dat er
nu al is binnen de spelersgroep en
de jeugdspelers die nog gaan overkomen naar de A’s, willen we ook
volgend seizoen weer meedoen om
de prijzen.” Wessel benoemt ook
dat het voor hem een mooie kans
is om meer verantwoordelijkheid
te krijgen. “Al nemen Ferry en ik de
beslissingen samen.”
In december jl. werd bekend dat
Gerwin Bos met zijn laatste seizoen
bij DOS’46 bezig is. Joyce Smits vervult volgend seizoen een nieuwe
rol binnen de vereniging. Zij gaat
spelers, zowel junioren als senioren,
individueel begeleiden.
Foto Jordy Wessel: Herry Borrink. Foto Ferry Hakstege: Pauw Media
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NIEUWS VANUIT DE DORPSVERENIGING
BLOG Martin
Waar moet het heen met ons dorp?
Ben je al gewend aan de nieuwe jaartelling? Twintigtwintig. Gaat snel hè? Wat ook voorbij vliegt is de tijd.
Het is voor de Dorpsvereniging al weer 5 jaar geleden dat de Dorpsvisie 2015-2025 gepresenteerd werd.
De bestuursleden gingen in gesprek met dorpsgenoten en inventariseerden waar het wat de Nijeveners
betreft de komende 10 jaar naar toe zou moeten gaan. De filosoof Seneca zei immers al: “als je niet weet
naar welke haven je vaart, is geen enkele wind gunstig”.
De aldus samengestelde Dorpsvisie beschreef doelen op het gebied van bijvoorbeeld wonen. Ouderen zouden zolang mogelijk in Nijeveen moeten kunnen blijven wonen. Of het onderwerp recreatie en toerisme:
voorzieningen zoals wandelpaden en toegang tot de recreatieplas zijn verbeterd.
Onderwerpen als veiligheid stonden hoog op het lijstje. Zo zijn er bijvoorbeeld goed bemensde AED kasten
bijgekomen en wordt er succesvol aan een omleiding van landbouwverkeer gewerkt. Het Van der Woudepark is ontwikkeld.
Een mooi succes is de wens om het gebruik van duurzame energie te stimuleren in Nijeveen. Uiteindelijk
is er zelfs een zelfstandige energiecoöperatie ontstaan. Vijf jaar geleden vroegen we ons ook af hoe het
verder moest met de beide scholen. En we wilden een sterke invloed houden bij onze gemeente in Meppel.
Veel is de afgelopen 5 jaar al gerealiseerd of loopt nog.
Nu we halverwege zijn vragen we ons af of we ook vooruit kunnen kijken.
Wonen: wellicht is er nu meer behoefte aan huurwoningen voor starters? Ten aanzien van ouderen is er
veel geregeld maar wat als de gemeente zich verder terugtrekt en er andere zorg (domotica?) nodig is?
De jeugd is alom actief in sportverenigingen en keten. Maar blijven ze hier ook wonen en betrokken? We
signaleren wat leegstand in ons “centrum”.
Kortom, we maken de balans op. De komende tijd zullen we ons op evenementen melden met een opschrijfboekje en potlood in de aanslag. Of we zetten een driepoot neer waarop je je ideeën kwijt kunt.
Vertel ons wat voor de komende jaren van belang is voor de leefbaarheid van ons mooie dorp. Mailen mag
ook: martin@dorpsverenigingnijeveen.nl
Ledenvergadering DVN
Op 16 april 2020 is de Algemene Ledenvergadering van DVN in De Schalle.
Vanuit het oogpunt van duurzaamheid willen wij graag zoveel mogelijk het jaarverslag digitaal versturen.
Daarom vragen wij u om uw naam, emailadres en woonadres aan ons door te geven op het volgende mailadres: penningmeesterdorpsvereniging@kpnmail.nl
Mocht u het jaarverslag graag in de brievenbus willen blijven ontvangen dan hoeft u niets te doen.
Nog geen lid? U kunt u ook aanmelden als nieuw lid bij bovenstaand mailadres.
De kosten zijn slechts 5 euro per jaar.

URZO
WONINGINRICHTING
Damesmode
Slaapcomfort
PROJECTINRICHTING
Bedrijfskleding

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECTSTOFFERING
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Regenkleding

Noteboomstraat 7
Huishoudtextiel
7941tel.XD
Meppel
05220 - 61022
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl
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ST. ST.
WOONVOORZIENING
WOONVOORZIENINGHUIZE
HUIZE MARJO
MARJO
Dorpsstraat
57
59
Dorpsstraat 57 - 59
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HUIZE MARJO
7948 BM Nijeveen
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locatienijeveen@huizemarjo.nl
welkom om onze woonvoorziening te komen bezichtigen. U kunt ons
locatienijeveen@huizemarjo.nl
telefonisch bereiken op nummer:
0522-475453, of per e-mail:
locatienijeveen@huizemarjo.nl

ACTIVITEITEN BUURTKAMER NIJEVEEN

De volgende activiteiten zullen in maart plaatsvinden in de buurtkamer van ’t Kerspel in Nijeveen.
Op 6 maart is er om 10.00 uur gezellig gezamenlijk handwerken. Op 11 maart is er bingo vanaf 14.30 uur.
Kosten 4 knipjes van de koffiekaart en 2 van de activiteitenkaart, anders 7.50 incl. koffie, hapjes, consumptie. Kegelen is er op 13 maart om 14.00 uur. Kosten: 1 knipje in de koffiekaart en € 1,00 entree of € 1,00
entree en € 1,10 voor de koffie, enz. Op vrijdag 20 maart is er weer de gezamenlijke 3-gangen maaltijd
om 12.30 uur. Kosten € 10,00. Opgave voor 11 maart op dinsdag of donderdag op telefoonnummer 0610044206. Dan is er op 25 maart ’s avonds een optreden van het Kraggenkoor, € 5,00 entree incl. koffie. Op
27 maart ’s morgens handwerken om 10.00 uur en ’s middags om 14.00 uur hersengym. Entree € 2,00 en
1 knipje in de koffiekaart of € 1,10 voor de koffie en de entree € 2,00.

Burg. van Veenlaan 24B
7948 AC Nijeveen
Tel. 06 38 52 48 11

Maandag

Salon

09.00 tot 11.45 uur
19.00 tot 21.00 uur
Dinsdag
Ambulant
09.00 tot 17.30 uur
Donderdag
Salon
09.00 tot 14.30 uur
Vrijdag
Salon
09.00 tot 11.45 uur
13.30 tot 17.30 uur
Wilt u graag op een ander tijdstip?
Bel gerust voor de mogelijkheden.

HOVENIERSBEDRIJF

Kerkweg 46A
Giethoorn
06-57 31 45 14
info@peterdolfsma.nl
www.peterdolfsma.nl

aanleg | onderhoud | renovatie | advies
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GLASVEZEL IN HET BUITENGEBIED VAN NIJEVEEN!
Wilt u voorbereid zijn op de toekomst en tegelijkertijd SVN ’69 steunen? Lees dan verder!
Technologie verandert sneller dan we ons kunnen voorstellen, of we het nu leuk vinden of niet. Zo is tv
kijken via het internet ongemerkt gewoon geworden, net als telefoneren. Een goed beeld op tv, nieuw
apparaten: een sneller internet zal nodig zijn om alles goed te kunnen laten draaien. Met glasvezel bent u
verzekerd van een razendsnelle en stabiele internetverbinding. Zo bent u goed voorbereid op de toekomst!
Daarnaast zal uw huis met een glasvezelverbinding in waarde stijgen. Over een paar jaar zal glasvezel de
norm zijn. Huizenkopers zullen niet anders willen dan een huis met glasvezelverbinding. Wilt u later op
eigen houtje een aansluiting realiseren dan zal dit aanzienlijk meer geld kosten dan via onze aanbieding.
Glasvezel in het buitengebied van Nijeveen zal alleen kunnen worden aangelegd als 35% van de bewoners
van het buitengebied zich inschrijven, dus zegt het voort! Er is nog een reden om mee te doen met deze
actie. Als de 35% deelnemers gehaald wordt, zal FreshPC Meppel 10 euro per inschrijving aan SVN doneren.
Halen we 40% deelname dan verdubbelt Glasvezel Buitenaf dit bedrag nog een keer! Dus draagt u SVN
een warm hart toe, dan is dit een mooie gelegenheid om zelf aan een razendsnelle glasvezelverbinding te
komen en tegelijkertijd SVN te steunen!
Frank Los van FreshPC uit Nijeveen helpt u graag verder. Ik kom bij u langs als u geïnteresseerd bent en
regel de inschrijving als u besluit mee te doen. Ook voor vragen over meerdere telefoonnummers en Wi-Fi
uitdagingen bent u daar aan het goede adres.
We hopen dat we uw interesse hebben gewekt. Belt u voor een vrijblijvende afspraak met Frank Los van
FreshPC: 06-23626623. Voor een snel internet en uw steun aan SVN!

BESCHERM DE WILDE NARCIS IN UW TUIN
De wilde narcis, ook wel Drentse Paosbloem
genoemd, is een inheemse bollensoort, die oorspronkelijk in Drentse beekdalen te vinden was
en daarna werd geïntroduceerd op Drentse boerenerven. Echter, in de loop der jaren is de soort
zeldzaam geworden en actie is nodig om deze
karakteristieke bloem te behouden. Landschapsbeheer Drenthe en de provincie Drenthe zetten
zich in 2020 in voor deze soort met onder andere
een informatiebijeenkomst op vrijdag 6 maart in
Nijeveen.
(Boeren)erven zijn in de loop van de tijd veranderd
Foto: Michiel Poolman
naar een meer modern erf, worden heringericht en
intensiever onderhouden en hierdoor zijn veel wilde narcissen verdwenen. De wilde narcis lijkt veel op zijn
gekweekte broer, de trompetnarcis en dat helpt niet mee bij het behoud. De provincie Drenthe en Landschapsbeheer Drenthe willen de wilde narcis graag onder de aandacht brengen bij erfeigenaren omdat zij
een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het voortbestaan. Daarnaast willen ze groeiplaatsen in stand
houden en partners stimuleren de soort te herintroduceren op erven en in half natuurlijke hooilanden en
beekdalen. In 2020 richt het project zich op de dorpen Nijeveen en Wapserveen.
De belangrijkste redenen voor de achteruitgang van de wilde narcis zijn herinrichting, modernisering en
intensiever onderhoud van Drentse tuinen. De bol is niet heel kritisch wat betreft zijn groeiplaats, maar kan
niet tegen te vroeg maaien. Dan heeft de bloem namelijk geen kans om zaden te vormen en te verspreiden
en worden er te weinig voedingsstoffen afgevoerd. Staat de wilde narcis bij u in de tuin? Kijk op https://
lbdrenthe.nl/projecten/wilde-narcis wat u kunt doen.
Voorlichtingsbijeenkomst
Wilt u meer te weten komen over de wilde narcis en wat u voor deze bijzondere soort kunt doen? Landschapsbeheer Drenthe organiseert op vrijdag 6 maart, om 13.00 uur een voorlichtingsbijeenkomst in Nijeveen. Andere geïnteresseerden, bijvoorbeeld uit het projectgebied Wapserveen, zijn ook van harte welkom.
Tijdens de bijeenkomst komt u meer te weten over het project, de wilde narcis en krijgt u tips wat u zelf
kunt doen. Tijdens een korte route laten de deskundigen de wilde narcis zien zodat u het in de toekomst
kunt herkennen. Wilt u deelnemen aan deze bijeenkomst? Dan is vooraf aanmelden verplicht via de agenda
op www.lbdrenthe.nl.
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Jaarconcert Musetta

MUSIC AND MOVIES
Met medewerking van slagwerkensemble Sempre Sereno Ruinerwold
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Locatie : “De Schalle” in Nijeveen
Aanvang : 20:00 uur (zaal open 19:30)
Toegang : € 10,-/Vrienden van Musetta € 5,-
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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 verzekeringsmaatschappij, indien de schade is
verzekerd. Is de auto niet verzekerd tegen
autoruitschade, dan kunt u rekenen op
een zeer scherpe prijs.

onderdeel van Van der Linde Meppel

MEPPEL

Blankenstein 290 | 0522-243640

Nijverheidsweg 10
7948 NE Nijeveen
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T 0522 49 26 80
F 0522 49 26 74

info@kroesnijeveen.nl
www.kroesnijeveen.nl

DE MOLEN

Agenda
25 feb.
25 feb.
26 feb.
28 feb.
28 feb.
29 feb.
1 maart
4 maart
6 maart
6 maart
6 maart
6 maart
7 maart
7 maart
7 maart
8 maart
10 maart
11 maart
12 maart
13 maart
14 maart
14 maart
14 maart
18 maart
19 maart
20 maart
20 maart
21 maart

Vrouwen van Nu; Thialf te Heerenveen vertrek 9.00 uur vanaf De Schalle
Nijeveense bijbelquiz - Herv. kerk Kolderveen - 20.00 uur
NCV ‘Van kofschip tot winkelparadijs’ - De Schalle - 19.45 uur
Gezamenlijke 3-gangen maaltijd - Buurtkamer Nijeveen - 12.30 uur
Film A star is born - Dorpshuis de Schalle - 20.00 uur
Repair Café Meppel - MensA, Witte de Withstraat 2a, Meppel - 9.30-13.00 uur
Frühshopconcert - De Schalle - 11.00 uur
Klaverjassen en jokeren SVN‘69 - 20.00 uur
Handwerken - Buurtkamer, 't Kerspel - 10.00 uur
Voorlichtingsbijeenkomst; Wilde narcis - De Schalle - 13.00-15.30 uur
Voorverkoop Meezingfestijn - De Schalle - 19.00-20.00 uur
Jaarconcert Music & Movies van Accordeonvereniging Musetta - Dorpshuis de Schalle - 20.00 uur
Nijeveen verkoopt: fair in de Gereformeerde Kerk - 10.00-14.00 uur
SVN’69 1 – Hardenberg ’85 1 - Sportpark Tussenboerslanden - 14.30 uur
Klaverjas- en pokeravond - De Schalle - 20.00 uur
Zangdienst; Lemster mannenkoor - Geref. kerk - 19.00 uur
De Molen nr. 5
Bingo - Buurtkamer, 't Kerspel - 14.30 uur
St. Welzijn ouderen; voorjaarsspelletjesdag - De Schalle - 10.30 uur
Kegelen - Buurtkamer, 't Kerspel - 14.00 uur
DOS’46 – PKC - Sporthal de Eendracht - 20.00 uur
Meezingfestijn Nijeveen
Schoonmaakactie
Klaverjassen en jokeren SVN‘69 - 20.00 uur
Vrouwen van Nu - Han Everts directeur van De Meenthe - De Schalle - 20.00 uur
Gezamenlijke 3-gangen maaltijd - Buurtkamer, 't Kerspel - 12.30 uur
Film The favourite - Dorpshuis de Schalle - 20.00 uur
SVN’69 1 – CSVC 1 - Sportpark Tussenboerslanden - 14.30 uur

Elke maandag	Jeu de Boules op de banen aan de Dorpsstraat
achter het Kerspel
Elke dinsdag Koersbal - De Schalle - 13.30 uur
	Klaverjassen en jokeren - biljartzaal De Schalle
Bridgen - De Schalle - 09.15 uur
Elke di. en vr. Buurtkamer in het Kerspel - 10.00-16.00 uur
Elke wo. 	55+ gymnastiek - Sporthal De Eendracht 09.00-10.00 uur (van begin september t/m mei)

Elke wo.	55+ tafeltennissen - Sporthal De Eendracht 10.00-12.00 uur (september t/m april)
Elke wo.	Gymnastiek - De Schalle - 10.30 uur
Elke wo. 	Zingen met Crescendo - De Schalle - 19.30-21.30 uur
Elke wo. 	Tonegido, zingen 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.

Belangrijke informatie
HUISARTSEN
Buiten kantooruren is uitsluitend voor spoedgevallen de dienstdoende huisarts bereikbaar
op telefoonnummer: 0522-491224
FYSIOTHERAPIEPRAKTIJK ’T OEVERTJE, praktijk voor fysiotherapie, manuele therapie en sportfysiotherapie
Oevertje 21, 7948 AD Nijeveen, tel. 492199. 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 dinsdag tussen 16.00 en 17.00 uur in De Schalle. Iedere vraag krijgt aandacht.
Paul van Os, tel. 06-20729418, e-mail: p.v.os@welzijnmw.nl, b.g.g. 085-2731444.
OPENINGSTIJDEN SERVICEPUNT BIBLIOTHEEK NIJEVEEN De Schalle, Nieuweweg 27 • dinsdag en donderdag
van 14.00 tot 17.00 uur; op deze uren tel. 06 47 57 64 67. Zie ook www.bibliotheeknijeveen.nl
INEKE KNOL INDIVIDUEEL-, RELATIE- EN GEZINSTHERAPEUT, counsellor, docent, supervisor, (team)coach en trainer.
BIJ IK, Dorpsstraat 66, 7948 BT Nijeveen. 0522-259308 06-17067004. Tel.spreekuur: wo. en vr. 8.30-9.00 uur.
KINDERCOACH SUSANNE, Susanne Eveleens, Nijeveen, 06-10720559, www.kindercoachsusanne.nl
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KLAVERJAS- EN POKERAVOND IN DE SCHALLE
Op 7 maart is er een Klaverjas- en Pokeravond in de Schalle. Aanvang 20.00 uur. Inleg voor Pokeren is € 10,
dat is ook meteen het prijzengeld. Inleg voor Klaverjas is € 5. Hier zijn leuke prijzen te winnen!
Je kunt je voor beide individueel opgeven op info@dhdeschalle.nl of op 06-50668174.
En alvast voor uw agenda, op 4 april is er weer Bingo. Zien we je op 1, of op beide avonden? 	
Groet, Activiteiten Commissie van de Schalle

GOEDKOPER EN DIE SALLÄNDER GEVEN FRÜHSHOPCONCERT   
Blaaskapel Goedkoper uit Nieuwleusen en de kleine blaaskapel Die Salländer Musikanten uit Salland geven
op zondagmiddag 1 maart een Frühshopconcert in Dorpshuis De Schalle. Liefhebbers van Egerländer en
Böhmische blaasmuziek kunnen tijdens dit ongedwongen concert hun hart ophalen.   
Bij het woord Frühshoppen denken veel mensen aan winkelen. Wie wel eens in Duitsland of Oostenrijk
op vakantie gaat, weet dat Frühshoppen iets anders betekent, namelijk bij het genot van een biertje of
wijntje je tegoed doen aan regionale lekkernijen. Voeg hieraan een flinke dosis muziek toe en je hebt een
Frühshopconcert. De orkesten die optreden zijn allebei nog relatief jong. Goedkoper is twee jaar geleden
opgericht. ‘Wij vormen een mix van een dweilorkest, een bigband, een jazzfanfare en een brassband’, zegt
medeoprichter Robert ter Horst uit Nieuwleusen. Die Salländer Musikanten zag in een klein jaar geleden
het levenslicht. Op haar facebooksite staat dat deze kapel Egerländer en Böhmische muziek speelt in een
kleine bezetting van zes blazers en een drummer. De bakermat van deze muziek ligt in Tsjechië en de
omliggende Duitstalige landen. Zij onderscheidt zich door de mooie melodielijnen en bijzondere timing.  
Die Salländer Musikanten opent het Frühshopconcert met het spelen van enkele originele Egerländer en
Böhmische muziekstukken. Hierbij mag je een aantal walsen en polka’s verwachten. De kapel, die bestaat
uit louter semiprofessionele muzikanten, legt de lat hoog en speelt op hoog niveau. Na de pauze is het de
beurt aan Goedkoper. Dit is een zogenaamd projectorkest, dat elk jaar een andere muziekstijl speelt. Vorig
jaar was dat bigbandmuziek. ‘Tijdens dit concert en de rest van 2020 spelen we Egerländer en Böhmische
muziek met een twist’, zegt Ter Horst. Daarmee bedoelt hij dat de band blaasmuziek, zoals “Auf der Vogelwiese” en “Von Freund zu Freund”, afwisselt met populaire muziek. “Sweet Caroline” en “Ghostriders in
the Sky” zijn voorbeelden hiervan. Later dit jaar zal Goedkoper o.a. ook nog optreden tijdens Kopje Cultuur
in Steenwijk op 12 en 13 september, het Polkafest in Vledder van 12 tot en met 14 juni en bij de jaarlijkse
uitvoering van accordeonvereniging “Con Brio” in Nieuwleusen op zaterdag 21 november.   
Belevingsconcert
Ter Horst, die trombonist is van Goedkoper, benadrukt dat het Frühshopconcert een ongedwongen concert
wordt. ‘Tijdens onze optredens kun je je glas gewoon laten bijvullen. Het concert noemen we daarom ook
wel een “belevingsconcert”. Dat impliceert ook dat alle muzikanten gekleed zijn in trachtenkleding. Mannen
dragen dus lederhosen en vrouwen dirndljurken, net zoals hun collega-muzikanten in Tsjechië en omgeving
dragen. Om het concert op 1 maart extra feestelijk te maken, hopen Die Salländer en Goedkoper dat hun
toeschouwers zich ook in trachtenkleding zullen hullen. Iedereen die een lederhose, dirndljurk, geruite
blouse, traditioneel vest of rok met schort aantrekt, krijgt daarom een gratis consumptie.   
Het Frühshopconcert in De Schalle aan de Nieuweweg 27 in Nijeveen begint om 11.00 uur en duurt tot
ongeveer 13.30 uur. De zaal is open vanaf 10.30 uur. Kaarten zijn alleen aan de zaal verkrijgbaar en kosten
10 euro per stuk.    
Door Hilda Knol
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Café Restaurant

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

Al meer dan 55 jaar
• à la Carte
• Bruiloften
• Barbecue's
• Buffetten
• Koffietafels
• Catering

gezelligheid,
rustieke omgeving,
menselijke maat
en bovenal kwaliteit

Dwarsgracht 54 - 8355 CW Giethoorn
Tel. (0521) 36 14 74 - E-mail: info@otterskooi.nl
www.otterskooi.nl

w w w. l o o n b e d r i j f b i j k e r. n l

Kwekerij en Tuincentrum

Lid van de
Vakfederatie Rietdekkers

Knipschuur
Hairstylist
Sonja van der Linde

Voor al uw rietdekwerkzaamheden
Dorpsstraat 149 | 7948 BP Nijeveen | Tel. 0522 492967 of 06 53 961 998

www.rietdekkersbedrijfrenebouwknegt.nl

Kolderveen 21 Nijeveen
Tel. 0522-491853

BEPLANTING:

DE MOLEN

Heesters, bomen, vaste planten,
klimplanten, vijverplanten

DIERVOEDERS:

Zowel voor huisdieren
als voor groot- en kleinvee,
o.a. paarden-, honden- en
kattenvoer

Klosseweg 4
7946 KH Wanneperveen
Tel. 0522-492634
Open op afspraak:
dinsdag 9.00 - 20.00 uur
donderdag 9.00 - 20.00 uur

Aangenaam verrassend!
Een sfeervol adres voor elk feest of bijeenkomst

Samen maak je het verschil

Samen maak je
het verschil

BERT
VISSCHER

Appartementen Boerderij
‘De Veurdeale’
Veendijk 2
7971 RR Havelte,
0521-34 27 32
info@deveurdeale.nl,
www.deveurdeale.nl

Bij ons kunt u terecht voor eten en drinken, catering,
overnachten en activiteiten. Een sfeervol adres voor 20 tot
100 personen. Vroeger werd hier een intensief boerenbedrijf
gevoerd. Tegenwoordig is De Veurdeale een moderne locatie
voor diverse activiteiten, met een uitstekend restaurant
en een luxe appartementencomplex. De locatie is ook
toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Kortom, De Veurdeale
is een ideale plek voor elk feest of bijeenkomst.

COOP Nijeveen
Dorpsstraat 10
7948 BR Nijeveen
Tel. 0522-49 12 91

BEMESTING
POTGROND e.d.
BESTRIJDINGSMIDDELEN
ZAAIZADEN
POOTAARDAPPELEN
POTTERIE
CADEAU-ARTIKELEN
OPENINGSTIJDEN:
Maandag
Di. en wo.
Do. en vr.
Zaterdag

GESLOTEN
13.00 tot 18.00
9.00-12.00 13.00-18.00
8.00-17.00

www.bertvisschervof.com

Dorpshuis

DE SCHALLE
Nieuweweg 27

7948 AA Nijeveen

Containerverhuur:
Voor al uw bouw- en sloopafval
www.oosterhuis-bv.nl
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B RIETDEKKERS
Kolderveense Bovenboer 12, Nijeveen
Tel. 0522 - 25 89 16 Mobiel 06 - 55 307 237
E-mail: info@bouwknegtrietdekkers.nl

www.bouwknegtrietdekkers.nl

Uw
ontmoetingscentrum

Bakkerij
Strijker

Vraag vrijblijvend
inlichtingen:

Dorpsstraat 13
7948 BL Nijeveen
Tel. 0522 - 49 12 08

Jeannet Altena

www.strijkerbrood
enbanket.jouwweb.nl

Samen maak je het verschil

GEVRAAGD
OUD IJZER EN
METALEN

METAALHANDEL

M. v.d. Gaag
Tel. 0522‑491984
Mobiel 06-23749066

   tel. 0522-491422

zonne-energie

www.rkinstallatietechniek.nl

BEGIN DE DAG
GOED
MET BROOD
VAN

h.strijker@online.nl

   b.g.g. 06-50668174
   info@dhdeschalle.nl
www.dorpshuisdeschalle.nl

Kolderveen 49 | 7948 NH | Nijeveen | tel: 0522 850 254
mob. 06-51646493 | www.faberit.nl | henri@faberit.nl

