
Samen maak je het verschil

www.oosterhuis-bv.nl

Containerverhuur: 
Voor al uw bouw- en sloopafval

 

GEVRAAGD
OUD IJZER EN

METALEN
METAALHANDEL

M. v.d. Gaag
Tel. 0522‑491984 

Mobiel 06‑23749066

DE MOLEN

BEGIN DE DAG 
GOED

MET BROOD 
VAN

Bakkerij 
Strijker

Dorpsstraat 13
7948 BL  Nijeveen

Tel. 0522 - 49 12 08

www.strijkerbrood 
enbanket.jouwweb.nl

h.strijker@online.nl

Knipschuur
Hairstylist

Sonja van der Linde

Klosseweg 4 
7946 KH  Wanneperveen
Tel. 0522-492634

Open op afspraak:

dinsdag 9.00 - 18.00 uur
donderdag 9.00 - 20.00 uur

Kwekerij en Tuincentrum

BERT 
VISSCHER
Kolderveen 21  Nijeveen  
Tel. 0522-491853

Dorpshuis
DE SCHALLE

Nieuweweg 27
7948 AA  Nijeveen

Uw 
ontmoetingscentrum

Vraag vrijblijvend 
inlichtingen:

Jeannet Altena
   tel. 0522‑491422

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

www.dorpshuisdeschalle.nl

BEPLANTING:
Heesters, bomen, vaste planten, 
klimplanten, vijverplanten

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

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

OPENINGSTIJDEN:
Maandag  GESLOTEN
Di. en wo.  13.00 tot 18.00
Do. en vr.  9.00-12.00  13.00-18.00
Zaterdag  8.00-17.00

www.bertvisschervof.com

 

Troostvol afscheid nemen.
Wij bieden u de tijd,
rust en aandacht die nodig is.

‘

 
0522 - 245021
Dag en nacht bereikbaar

www.kremeruitvaartzorg.nl 

KREMER
uitvaartzorg

Annerie

w w w . r k i n s t a l l a t i e t e c h n i e k . n l

zonne-energie

Kolderveense Bovenboer 12, Nijeveen
Tel. 0522 - 25 89 16  Mobiel 06 - 55 307 237
E-mail: info@bouwknegtrietdekkers.nl

R IETDEKKERS
Bouwknegt

www.bouwknegtrietdekkers.nl

Kolderveen 49 | 7948 NH | Nijeveen | tel: 0522 850 254

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

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

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

Aangenaam verrassend!

Samen maak je 
het verschil

COOP Nijeveen

Dorpsstraat 10

7948 BR Nijeveen

Tel. 0522-49 12 91

Samen maak je het verschil



Voor de totale verzorging 
van uw evenement 
vanaf 50 tot ….. personen:

Bedrijfsfeesten, dorpsfeesten, 
familiefeesten

Voor meer info bel/mail 
voor een vrijblijvende offerte.

Rembrandtstraat 38 
Nijeveen 
0522 491864 
jan@onsnijeveen.nl

H. de Wagt, Nijverheidsweg 1, 7948 NE  Nijeveen
Tel. 0522-492542
E-mail: info@schoonmaakbedrijfparaat.nl

Glasbewassing binnen / buiten
Onderhoud kantoren, bedrijfsgebouwen etc.
Gevelreiniging / renovatie

Verwijdering van graffiti en kauwgom
Reiniging van zonnepanelen
Rioolreiniging en ontstoppingen

Verkoop o.a. stof- / waterzuigers / 
schrobmachines Numatic, Nilfisk,
alle toilet- / schoonmaakartikelen o.a. Vendor,
Gojo, Taski

Schoonmaakbedrijf 

‘Paraat’v.o.f.
VCA gecertificeerd

* Electra      * Gas * Dak/Zink
*Water * Cv * Aardwarmte
* Zonne Energie  * Nen 3140 Keuring

Westerweiden 70, 7961 EA Ruinerwold 
         Tel: 06-13471784 
Mail: info@heroldpouwels.nl          
Site: www.heroldpouwels.nl 

    Voor al uw riool werkzaamheden    
Riool verstoppingen, Aanleg riool 

 Camera / Rook inspectie 

Westerweiden 70, 7961 EA Ruinerwold 
Tel: 06-13471784      

Mail: info@riooltechniekdrenthe.nl 
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Café Restaurant

De Otterskooi
Dwarsgracht

Al meer dan 55 jaar

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

www.otterskooi.nl

gezelligheid,

rustieke omgeving,

menselijke maat

en bovenal kwaliteit

• à la Carte
• Bruiloften
• Barbecue's
• Buffetten
• Koffietafels
• Catering

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

Klussenbedrijf "Klusjes & Zo" 
Voor al uw praktische klussen in en om het huis 
Gert Strijker, Van Veenlaan 21, 7948 AB Nijeveen 

Tel: 0522-492099 of 06-51384374 
E-mail:klussenbedrijf@klusjesenzo.nl 

Noteboomstraat 68  |  7941 XA  Meppel  |   T 0522 255449  

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

O
n
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Ontwerp en opmaak
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. 



1

 

39e jaargang nr. 13, 2 juli 2019

De volgende Molen verschijnt op 16 juli 2019.

Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk 

woensdag 10 juli 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: 0527 - 24 64 68

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

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

SPONSORLOOP GAARLANDTSCHOOL VOOR GOEDE DOELEN

Op vrijdagmorgen 21 juni liepen de kinderen van 
o.b.s. Commissaris Gaarlandt een heel uur hard voor 
een paar goede doelen, nl.: 
1.  KWF (sponsoring leerling die Alpe d’Huzes drie 

maal heeft gefietst op één dag)  
2.  Speeltoestellen in het Van der Woudepark in Nije-

veen (lokaal doel)
3.  Extra activiteiten van de Oudervereniging, bijv. 

het Muzikale optreden van alle kinderen met de 
Klankencaravaan van 13 juni jl.). 

Alle kinderen liepen in het nieuwe schoolshirt van school naar het DOS’46-terrein (leerlingen van groep 
7 en 8 liepen hand in hand met een paar kleuters) waar juf Rika en juf Ilona alles al had klaargezet met 
de ouders van de OV. Om 10 uur begonnen alle kinderen hard te lopen onder muzikale begeleiding van 
Willem Spans. Na elk rondje werd er een vakje van hun kaart ingekleurd en halverwege het rondje was er 
een plek waar je even kon rusten en drinken. Het was ideaal weer om te rennen en de meeste kinderen 

hielden het dan ook erg lang vol! Tip: Begin rustig 
en niet als een haas er vandoor gaan.
Na 50 minuten hadden de eerste kleuters hun kaart al 
vol (64 vakjes!) en gingen bij de kantine hun diploma 
halen. Er was ook tijd en ruimte om tussendoor ge-
schminkt te worden en veel kinderen van groep 1 t/m 
4 maakten gebruik van deze creatieve mogelijkheid.
Voor de vele belangstellenden was er koffie of thee 
en de EHBO had gelukkig heel weinig te doen.
De organisatie gaat nu het geld tellen en we hopen 
op een aanzienlijk bedrag.
Alle ouders en vrijwilligers worden weer ontzettend 
bedankt voor hun inzet en tijd!

Johan Pekel
Directeur o.b.s. Commissaris Gaarlandt

 

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

Lute Bijker
Griftestuk 33  |  7948 AH Nijeveen  |  06 - 50 20 40 08 

www.lutebijkerbouw.nl   |  info@lutebijkerbouw.nl

Lute Bijker

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

Lute Bijker
Griftestuk 33  |  7948 AH Nijeveen  |  06 - 50 20 40 08 

www.lutebijkerbouw.nl   |  info@lutebijkerbouw.nl

Lute Bijker
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DE MOLEN

BRIDGEN IS GOED VOOR JE GEHEUGEN EN ZORGT VOOR SOCIALE CONTACTEN

Stichting Welzijn Ouderen heeft enkele jaren geleden een bridgecursus georganiseerd in Nijeveen.
Naar aanleiding hiervan hebben we nu in Nijeveen een gezellige groep die op dinsdagochtend samen 
bridgen in de Schalle.
Bij deze groep hebben zich ondertussen al enkele cursisten gemeld, zij oefenen zo de zomer door om dan 
in september de vervolgcursus te gaan volgen.
We starten dus eind september met een vervolgcursus, waar ook mensen die de beginselen van bridge 
kennen aan deel kunnen nemen. De cursisten van afgelopen jaar krijgen automatisch bericht, maar ben je 
nieuw en wil je meer weten neem dan contact op met onderstaande.
Ook zal er bij voldoende deelname in september weer een beginnerscursus starten, ook hiervoor kunt u 
contact opnemen met onderstaande.
Voor inlichtingen kunt u terecht bij Lammie van Essen, tel. 0522-491628 of 06-20433916.

TENNISTOPPERS STRIJKEN NEER IN MEPPEL

Van 8 t/m 13 juli organiseert de tennisvereniging MLTC in samenwerking met Tennis Europe en de KNLTB 
voor de 18e keer de "De Meppel Storks Cup".
Coaches uit vele landen o.a. USA, Australië, Canada, China, Rusland, Afrika, Japan, Israël, vele Noord- en 
Zuid-Europese landen, komen met de topjeugd van 12 t/m 14 jaar naar Meppel.
Deze jeugd maakt een Europese Tour om vooral veel punten te vergaren om in het tenniscircuit hogerop 
te komen.
De wedstrijden vinden plaats op de tennisbanen van MLTC in de Koedijkslanden. Vanaf  8 juli a.s. begin 
het hoofdtoernooi om 9.00 uur.
De kwalificatieronden vinden al plaats op zaterdag en zondag. De toegang is gratis.

RIJKEBOER
Marktslager

 

 

 

 

Gezocht per direct voor de zaterdag!!  

Allround slagerij / verkoopmedewerker 

Wij bieden: 

Gezellige, enthousiast, jong team 
zeer diverse werkzaamheden 

 

Ben jij (ken je) de juiste persoon voor de job 

Mail of bel ons :info@slagerijrijkeboer.nl 

Of  

Mob:06-54900378 
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Allround slagerij / verkoopmedewerker 
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Gezellige, enthousiast, jong team 
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DE MOLENDE MOLEN

GOED, INTEGER EN VOORDELIG  

GEREGELD BIJ:

AFWIKKELEN NALATENSCHAP?

Uw notaris in de regio. Waarvan akte...! altijd scherp!
notariaat & mediation
Stotijn

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

www.loonbedr i j fb i jker.n l
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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

Van der Linde 
Meppel, Blankenstein 290, 0522-491258

toyota-meppel.nl

DE NIEUWE
CAMRY HYBRIDCAMRY HYBRID
LEAD THE CHANGE

VAN BUSINESSCLASS NAAR CAMRY CLASS
Ons vlaggenschip staat nu in de showroom. Het schitterende design van deze Sedan, het voortreff elijke comfort en de overdaad 
aan intuïtieve technologie: dit is een auto die in alles zelfvertrouwen uitstraalt. Het rijcomfort van de Camry is een klasse apart. 
Ervaar de elegantie, verrijkt met de geavanceerde hybride technologie van Toyota waarmee u tot 50% van de tijd elektrisch 
rijdt**. Met de Camry krijgt u gewoon meer Sedan voor uw geld. Dat ervaart u het beste tijdens een proefrit. Ga daarvoor naar 
www.toyota.nl of kom meteen bij ons langs. Lead the change.

Brandstofverbruik varieert van 4,3 l/100 km (23,2 km/l) – 4,4 l/100 km (22,7 km/l). CO2 98-101 gr/km.

*O.b.v. 60 maanden en 10.000 km en 12 schadevrije jaren.  **Het daadwerkelijke te halen percentage is afhankelijk van de gebruiksomstandigheden, voertuigconfi guratie, acculeeftijd 
en -conditie, rijstijl en de gebruiks-, omgevings- en klimaatomstandigheden. Prijs inclusief BPM, BTW en kosten rijklaar maken. Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden. 
Vraag uw Toyota-dealer naar de voorwaarden. Afgebeeld model Camry 2.5 Hybrid Premium t.w.v. 47.495,-.

N U  VA N A F

NETTO BIJTELLING 
VANAF

€ 39.995,-

€ 273,- P/M*
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Agenda
  2 juli Muziek met Bertus op scherm - Buurtkamer Nijeveen - 14.00 uur
  5 juli Gezamenlijke maaltijd, chinees - Buurtkamer Nijeveen - 12.30 uur
  5 juli Zomeravondconcert muziekvereniging Euphonia
  7 juli Uit bij de Plas; org. Handelsvereniging Nijeveen
12 juli Kegelen - Buurtkamer Nijeveen - 14.00 uur
16 juli De Molen nr. 14 - laatste Molen voor de zomerstop
17 juli Bingo - Buurtkamer Nijeveen - 14.30 uur
26 juli Gezamenlijke drie-gangen maaltijd - Buurtkamer Nijeveen - 12.30 uur
27 juli-17 aug. Beau-nette gesloten i.v.m. vakantie
30 juli Muziek met Bertus op scherm - Buurtkamer Nijeveen - 14.00 uur
30 juli-10 aug. Kapsalon Berta gesloten i.v.m. vakantie
  2 aug. Kwismiddag - Buurtkamer Nijeveen - 14.00-16.00 uur
  4 aug. 1e Gerrit van de Belt Accordeon en Harmonica festival - De Schalle - 11.00-17.00 uur
  9 aug. Kegelen - Buurtkamer Nijeveen - 14.00 uur
15 aug. Welzijn voor ouderen; Museumplusbus; Fries Museum - vertrek De Schalle - 9.30 uur
20 aug. De Molen nr. 15
20 aug. Muziek met Bertus op scherm - Buurtkamer Nijeveen - 14.00 uur
21 aug. Bingo - Buurtkamer Nijeveen - 14.30 uur
23 aug. Barbeque met live muziek - Buurtkamer Nijeveen - 12.30 uur
30 aug. Kwismiddag - Buurtkamer Nijeveen - 14.00-16.00 uur
  3 sept. De Molen nr. 16
  6 sept. Gezamenlijke maaltijd - Buurtkamer Nijeveen - 12.30 uur

Elke dinsdag Koersbal - De Schalle - 13.30 uur
  Klaverjassen en jokeren, georganiseerd door Welzijn Ouderen - biljartzaal De Schalle
 Bridgen in de zomer - De Schalle - 09.15 uur
Elke di. en vr. Buurtkamer Kerspel - 10.00-16.00 uur
Elke woensdag   55+ gymnastiek - Sporthal De Eendracht - 09.00-10.00 uur (van begin september t/m mei)
Elke woensdag 55+ tafeltennissen - Sporthal De Eendracht - 10.00-12.00 uur (september t/m april)
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.

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

Uw specialist in houtbewerkingen

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

www.joshulstimmerwerken.nl

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

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

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

DE MOLEN

Wij bezorgen ook in Nijeveen

Schoonheidsinstituut                               IPL ontharing 
Acne behandelingen     Elektrisch ontharen 
Massages            Huidverbetering 
Zonnestudio                                      Bijouterie 
 
 

 
   KENNISMAKINGSAANBIEDING 

HENNA BROWS 
 
 
 

NU slechts € 20,00 
(normaal € 25,00) 

 
 
 
 
 
 

 
 Natuurlijke wenkbrauwverf met tattoo effect 
 Zachte en innovatieve formule 
 Tot 6 weken zichtbaar op de haren 
 Geen ammoniak of waterstofperoxide 
 Vegan en dierproefvrij 

 
 
 

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

 

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

Het vraagt allemaal om een gedegen financieel advies 
om daarna verantwoorde keuzes te kunnen maken. 

Wij helpen u graag om plannen waar te maken. 

Prachtige hypotheekprodukten en nog steeds een zeer lage rente.

10 jaar rentevast met nationale hypotheekgarantie (NHG) vanaf 1,45% 

Bel ons voor de mogelijkheden.

Een eigen huis? Andere woning? 
Verbouwplannen? Energiebesparen?
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MUZIKAAL OPTREDEN OP DE GAARLANDTSCHOOL

Op 13 juni jl. hebben alle kinderen van o.b.s. 
Commissaris Gaarlandt een spetterend optreden 
verzorgd voor belangstellenden in de sporthal 
De Eendracht. 

Deze muzikale productie ontstond in samenwer-
king met de Klankencaravaan die de kinderen  
in een aantal workshops muziekinstrumenten 
leerden bespeelden uit verschillenden continen-
ten: djembees uit Afrika, didgeridoos uit Au-
stralië en carnavalstrommels uit Zuid-Amerika. 

In de ochtend waren er ook workshops waarbij 
de kinderen een deel van hun outfit in elkaar 
konden knutselen voor deze voorstelling. 

Voor de kinderen een leerzame en leuke dag 
met een fantastische voorstelling in de middag!

ACTIVITEITEN BUURTKAMER NIJEVEEN

Er worden ondanks de vakanties volop activiteiten georganiseerd in de Buurtkamer in Nijeveen. 
Zo wordt er op 2 juli begonnen met muziek met Bertus op scherm, aanvang 14.00 uur. Kosten € 2,50 incl. 
koffie/thee. Dan hebben we op 5 juli de gezamenlijke maaltijd. Dit keer wordt het chinees. Aanvang 12.30 
uur. Opgave voor 3 juli op tel.  06-10044206. Kosten € 13.50. Op 12 juli is er kegelen om 14.00 uur. De bin-
goliefhebbers kunnen op 17 juli naar de buurtkamer want dan is er bingo vanaf 14.40 uur. Kosten € 7.50 
incl. koffie/thee en hapje. De volgende activiteit is op 26 juli en wel de gezamenlijke driegangen maaltijd. 
Aanvang 12.30 uur. Opgave voor 16 juli op tel. 06-10044206. Kosten € 10,00. 
Op 30 juli is er weer muziek met Bertus op scherm. Aanvang 14.00 uur. Kosten € 2,50 incl. koffie/thee. 
In augustus starten we met een kwismiddag vanaf 14.00 uur tot 16.00 uur. Kosten 3.50 incl. koffie/thee en 
hapje. Op 9 augustus is er om 14.00 uur kegelen en dan is er op 20 augustus weer muziek met Bertus op 
scherm. Aanvang 14.00 uur. Kosten € 2.50 incl. koffie/thee. 21 augustus is er bingo om 14.30 uur. Kosten  
€ 7.50 incl. koffie/thee en hapje. De barbecue steken we aan op 23 augustus om 12.30 uur er is dan ook 
live muziek aanwezig. Opgave voor 16 augustus op tel. 06-10044206. Kosten € 14.50. Om de hersenen even 
weer te trainen is er op 30 augustus de kwismiddag. Aanvang 14.00 uur tot 16.00 uur. Kosten € 3.50 incl. 
koffie/thee en hapje. 
In september beginnen we met de gezamenlijke maaltijd. Opgave voor 30 augustus op tel. 06-10044206. 
Kosten € 10.00 en aanvang 12.30. Op 11 september is er weer muziek met Bertus op scherm. Kosten 2.50 incl. 
koffie/thee. Aanvang 14.00 uur. Kegelen doen we weer op 13 september om 14.00 uur. Op 18 september 
is er weer de bingo vanaf 14.30 uur. Kosten € 7.50 incl. koffie/thee en hapje. Op 20 september is er weer 
de kwis middag vanaf 14.00 uur. Kosten € 3.50. Dus volop activiteiten in de zomer waar een ieder gebruik 
van kan komen maken.

Zuideinde 53, Meppel  |  (0522) 25 27 21  |  info@lever.nl  |  www.lever.nl

201811_0796_FIZZ_Lever_adv_DeMolen_01.indd   1 22-11-18   09:27
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NIEUWS VANUIT DE DORPSVERENIGING

De Stuurgroep
Het bestuur van de dorpsvereniging is regelmatig in overleg met de ge-
meente. Eén van de overlegorganen is de stuurgroep. Naast het bestuur 
van de DVN nemen wethouder Henk ten Hulscher, gemeenteambtenaar en 
dorpsregisseur Henk den Toom en vertegenwoordigers van de werkgroepen 
deel aan het overleg in de stuurgroep. 5 juni 2019 was er weer een bijeenkomst van de stuurgroep. Tijdens 
deze vergadering kwamen de accentpunten van de dorpsvisie aan de orde. De werkgroep Zorg is bezig om 
te kijken hoe we in ons dorp de zorg beter kunnen regelen. 
De werkgroep Leefbaarheid wil de leefbaarheid in ons dorp bevorderen, daarbij is aandacht voor alle leeftijds- 
groepen. Het streven van de dorpsvereniging is vooral om meer leden in het jongere segment te activeren voor 
de bezigheden van de DVN. De activiteiten van de werkgroep Recreatie kwamen natuurlijk ook ter sprake. 
Aansluiten op het wandelnetwerk, wandelknooppunten, is een wens die we op korte termijn willen realise-
ren. Duurzaam Nijeveen is eigenlijk een organisatie apart, maar wel met belangrijke verbindingen met de 
DVN. De werkgroep Veiligheid en Verkeer is bezig met het verminderen van groot landbouwverkeer in de 
woonwijken van het dorp. Dat is een zaak van lange adem omdat daar meerdere organisaties (o.a. water-
schap) bij betrokken zijn. 
Zo zijn er iedere keer voldoende gesprekspunten voor het overleg in de stuurgroep.

Perspectiefnota
Ieder jaar in juni stelt de gemeente Meppel de meerjarenbegroting bij. Daarbij wordt ingegaan op de finan-
ciën van de gemeente in relatie tot de plannen die er zijn. Dit wordt beschreven in een document wat we 
in de gemeente Meppel de “Perspectiefnota” (PPN) noemen. In deze nota wordt het “perspectief” voor de 
komende jaren opgeschreven. De plannen uit de Perspectiefnota worden verder uitgewerkt in de begroting 
die in de laatste maanden van het jaar wordt opgesteld. Meest opvallend in de PPN-2019 zijn de volgende 
punten: 
• hoe lossen we het tekort in de jeugdzorg op?
• het financiële tekort moet worden gedekt uit een verlaging van de subsidies en een verhoging van de 

Onroerend Zaak Belasting (OZB). 
De gemeente heeft de organisaties en de inwoners gevraagd hun mening te geven over de PPN. 
De DVN heeft dat middels een brief gedaan. Wij spreken onze bezorgdheid uit over de consequenties die 
dit beleid voor de verenigingen in ons dorp heeft en vragen het gemeentebestuur welke gevolgen zijn van 
dit beleid voor de inwoners van ons dorp.
Wij houden de vinger aan de pols om de belangen van de inwoners van Nijeveen te kunnen behartigen.

Braderie
We hebben met een stand van de DVN op de braderie gestaan. Dat is altijd een mooi moment om met onze 
leden en inwoners die nog geen lid zijn in gesprek te gaan. Belangrijk vraagpunt was deze keer de Nijeveense 
vlag. Is die nog te koop? Momenteel zijn de vlaggen uitverkocht, maar er staat een nieuwe bestelling voor 
vlaggen op stapel. Zodra de vlaggen weer beschikbaar zijn, zullen we dat kenbaar maken via de Molen.
Een ander punt was het lidmaatschap. We hebben een aantal nieuwe leden in kunnen schrijven tijdens de 
braderie, maar nog niet genoeg. Ons eerste doel is om 50% van de adressen lid te maken van de DVN. Als 
dat doel bereikt is stellen we een nieuw doel, want we willen graag dat we als bestuur van de DVN door zo 
veel mogelijk Nijeveners worden ondersteund. Ook hier komen we binnenkort op terug.

De verkeersveiligheid rondom de zwemplas
We genieten allemaal weer volop van het mooie weer en dat trekt weer veel mensen richting de zwemplas. 
De DVN heeft met de gemeente er samen voor kunnen zorgen dat er een voetpad vanaf de parkeergelegen-
heid is gekomen. De volgende stap is bewegwijzering op de Tussenboersweg, Schuumansweg en Binnenweg.  
Helaas moeten wij constateren dat de oude ingang aan de Binnenweg, met diepe kuil, nog steeds gebruikt 
wordt en daardoor ook het parkeren in de berm. In een noodsituatie kan er bijvoorbeeld geen ambulance 
meer langs, het zorgt dus echt voor onveilige situaties. 
Mensen wurmen zich door de, onlangs aangebrachte beukhaag en prikkeldraad heen en halen allerlei 
capriolen uit om (compleet met kinderen, buggy’s, opblaasbanden) toch bij de plas te kunnen komen. Ook 
inwoners van Nijeveen. Wij willen iedereen er daarom op attent maken dat auto’s alleen op de parkeer-
plaats mogen worden geparkeerd en iedereen via het voetpad naar de hoofdingang van de zwemplas het 
recreatie binnen treedt. Na het plaatsen van de bewegwijzeringborden zal de gemeente Meppel meer aan 
handhaving gaan doen rondom de toegangswegen.

Wij wensen iedereen een goede zomer toe.
Klaas Neutel, voorzitter DVN
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HUGO DE GROOTSTRAAT 9  MEPPEL         06 82522839
www.meubelstuntermeppel.nl

OPENINGSTIJDEN: DINSDAG t/m VRIJDAG 10.00 TOT 18.00 UUR
   VRIJDAG KOOPAVOND TOT 21.00 UUR  ZATERDAG 10.00 - 17.00 UUR

ONZE HUURBAAS GEEFT TIJDELIJKE VERLENGING
DAAROM BLIJVEN WE VOORLOPIG

Okergele Montel hoekbank van €1499,- nu voor € 749,50Okergele Montel hoekbank €1499,- nu voor € 749,50

Lamulux  vitrinekast van €999,- nu voor € 499,50Lamulux  vitrinekast €999,- nu voor € 499,50

Legergroen bankstel van Montel van €1599,- nu voor € 799,50Legergroen bankstel van Montel van €1599,- nu voor € 799,50

Legergroene hoekbank van €1500,- nu voor € 750,-

Bowl salontafel in verschillende kleuren van €299,- nu voor € 149,50

  Servieskast massief teakhout, 220 cm breed, van €2899, nu voor € 1449,50

 Ecoleren hoekbank in de kleur cognac, van €2799,- nu voor € 1399,50

Bruine bank voor bij de eettafel, 155 cm. € 299,-Bruine bank voor bij de eettafel, 155 cm. € 299,-

Stellingkast van mangohout € 699,-

KORTING van 50%!!!!!

Reguliere prijzen:

Stellingkast van mangohout € 699,-

Eetkamer stoelen, antraciet met sleepoot, set van 6. € 599,-

MEUBELEN,  KLEINMEUBELEN,  BANKSTELLEN,  TAFELS,  
SLAAPKAMERKASTEN, EETHOEKEN,  KASTEN,  DRESSOIRS,  BIJZETTAFELS, 

BOXSPRINGS,  KARPETTEN,  ENZ

NU bijna alles voor halve prijs!

OPEN!
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STICHTING WELZIJN OUDEREN
Enige tijd geleden hebben we kenbaar gemaakt dat wij als Stichting Welzijn Ouderen Nijeveen de Museum 
Plus Bus weer aangeboden hebben gekregen. Dit keer voor een bezoek aan het Fries museum in Leeuwar-
den. Wilt u graag het museum bezoeken dan kunt u zich nu aanmelden bij onderstaande. Deze dag wordt 
gesponsord door de BankGiroLoterij en is gratis voor de ouderen uit Nijeveen. 
De bus zal rijden op donderdag 15 augustus 2019 en is om 08.45 uur bij de Schalle. Wij verwachten u om 
09.00 uur hier zodat de bus tijdig kan vertrekken.
Er kunnen 2 vaste rolstoelen, 1 elektrische rolstoel en opvouwbare hulpmiddelen mee. In het museum in 
een gids die de rondleiding zal verzorgen.
Tevens kunnen we weer gebruik maken van een gezamenlijke lunch voor € 8,50, deze kosten zijn voor eigen 
rekening.  Mocht u geen gebruik willen maken van deze optie en neemt u uw eigen lunchpakket mee, dan 
dit graag even melden bij opgave. 
Lammie van Essen, tel. 06-20433916 of per mail: vanessen.hl@gmail.com.

proef, 
geniet & 
beleef

Meppel

De Putstoel 2

0522 255923 
info@kisjes-slijterijen.nl 
kisjes-slijterijen.nl

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.nl 
Website: www.kvanbeekschilderwerken.nl

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM 
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECT-
STOFFERING

Noteboomstraat 7
7941 XD Meppel
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

WONINGINRICHTING

PROJECTINRICHTING

URZO
Damesmode

Slaapcomfort

Bedrijfskleding

Regenkleding

Huishoudtextiel
tel. 05220 - 61022
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STICHTING WELZIJN OUDEREN NIJEVEEN

Het seizoen is weer voorbij en in september starten we weer met de activiteiten van de Stichting Welzijn 
voor Ouderen. Aan deze activiteiten kunt u door betaling van een kleine contributie per maand het gehele 
jaar deelnemen. We willen echter iedereen die wil kennismaken met een van de activiteiten hier gratis 
gedurende 2 weken de gelegenheid voor geven, dus lijkt het u wat neem dan contact op.

KOERSBAL:
Dag: iedere dinsdagmiddag
Tijd: 13.30 uur tot 16.00 uur
Waar: de Schalle
Inlichtingen: dhr. J. Timmerman, tel. 492136

GYMNASTIEK:
Dag: iedere woensdagmorgen
Tijd: 10.30 uur tot 11.15 uur
Waar: de Schalle
Inlichtingen: dhr. J. Winters, tel. 491862

ZANG:
Dag: iedere vrijdagmiddag
Tijd: 14.00 uur tot 16.00 uur
Waar: gebouw Hervormde gemeente Nijeveen
Inlichtingen: mw. R. Bult, tel. 491705

BILJARTEN:
Dagelijks 
Waar: de Schalle
Inlichtingen: dhr. J. Alberts, tel. 255214

KAARTEN:
Dag: dinsdagmiddag, iedere 2e en 4e donderdagmiddag 
Inlichtingen: dhr. J. Alberts, tel. 255214

JEU DE BOULES:
Bij mooi weer iedere maandagmiddag op de banen aan 
de dorpsstraat (dichtbij de Ger. Kerk) vanaf 14.00 uur.
Inlichtingen: dhr. W. Smit, tel. 491840

BRIDGE:
Iedere dinsdagmorgen om 09.30 uur in de Schalle, 
Inlichtingen: mw. L. van Essen tel. 491628 of 06-20433916

DUO FIETS STICHTING WELZIJN OUDEREN NIJEVEEN

Het is weer zomer en het wordt mooi weer. Dus aarzel niet en bel het contactpunt om de duo-fiets van 
Stichting Welzijn Ouderen voor een dagdeel te huren voor € 2,50. 
Vooral om deze tijd van het jaar is dit genieten.

Telefoonnummer: 06-21497902
U kunt op dit nummer doorgeven op welke datum, dagdeel en 
tijdstip u de fiets wilt gebruiken.
De fiets gebruiken is mogelijk op vele manieren; als fietser met 
iemand die het moeilijk zelf kan, u kunt zelf niet of moeilijk fietsen 
en wilt graag fietsen met familie of kennissen, of u kunt moeilijk 
fietsen en wilt graag een vrijwilliger mee. Bij het bespreken van 
de fiets dit graag doorgeven.
Op het moment dat u de fiets gaat ophalen worden er verdere 
instructies gegeven.

TITEL : CURSUS ‘MEER SPONSOREN IN KORTERE TIJD’ IN DE GEMEENTE MEPPEL

In 2018/2019 is de cursus ‘Meer Sponsoren in Kortere Tijd’ aangeboden voor sportverenigingen uit de ge-
meente Meppel. De sportverenigingen DOS’46, IJs- en Skeelervereniging Nijeveen, FC Meppel Gymnastiek 
en MHV hebben hier aan deelgenomen. De cursus werd gegeven door de verenigingsadviseur van Sport-
Drenthe, Anne Prins. In vier workshopavonden werden verenigingen gecoacht naar manieren om nieuwe 
sponsoren te werven en deze voor langere tijd te verbinden aan de vereniging.
Tijdens de cursus zijn de volgende vragen behandeld; 
• Welke potentiële sponsors zijn geschikt voor de vereniging?
• Hoe ga je het eerste gesprek met een sponsor aan?
• Hoe sluit je aan bij de wensen van de potentiële sponsors?
• Hoe creëer je een win-win situatie voor de vereniging en de sponsor?
• Hoe bereid je het vervolggesprek voor en hoe voer je deze uit?
• Hoe behoud je sponsors?
De verenigingen hebben deze punten meegenomen in een op te stellen beleidsplan. In totaal zijn er al vier 
nieuwe sponsoren geworven en dat gaan er zeker meer worden.
Wil jij op de hoogte blijven van activiteiten, ontwikkelingen, nieuws en fotoverslagen? Volg en like ons dan 
op facebook! Via www.facebook.com/sportteammeppelactief of neem een kijkje op www.meppelactief.nl! 
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Dorpsstraat 149

7948 BP NIJEVEEN 

Tel: 0522 492967 

of 06 53 961 998

Voor:

• Nieuwbouw

• Reparatie

• Onderhoud

• Alg- & mosbestrijding

• Aanbrengen schroefdakplaten

www.rietdekkersbedrijfrenebouwknegt.nl

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 15.00 tot 18.00 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

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!



Voor de totale verzorging 
van uw evenement 
vanaf 50 tot ….. personen:

Bedrijfsfeesten, dorpsfeesten, 
familiefeesten

Voor meer info bel/mail 
voor een vrijblijvende offerte.

Rembrandtstraat 38 
Nijeveen 
0522 491864 
jan@onsnijeveen.nl

H. de Wagt, Nijverheidsweg 1, 7948 NE  Nijeveen
Tel. 0522-492542
E-mail: info@schoonmaakbedrijfparaat.nl

Glasbewassing binnen / buiten
Onderhoud kantoren, bedrijfsgebouwen etc.
Gevelreiniging / renovatie

Verwijdering van graffiti en kauwgom
Reiniging van zonnepanelen
Rioolreiniging en ontstoppingen

Verkoop o.a. stof- / waterzuigers / 
schrobmachines Numatic, Nilfisk,
alle toilet- / schoonmaakartikelen o.a. Vendor,
Gojo, Taski

Schoonmaakbedrijf 

‘Paraat’v.o.f.
VCA gecertificeerd

* Electra      * Gas * Dak/Zink
*Water * Cv * Aardwarmte
* Zonne Energie  * Nen 3140 Keuring

Westerweiden 70, 7961 EA Ruinerwold 
         Tel: 06-13471784 
Mail: info@heroldpouwels.nl          
Site: www.heroldpouwels.nl 

    Voor al uw riool werkzaamheden    
Riool verstoppingen, Aanleg riool 

 Camera / Rook inspectie 

Westerweiden 70, 7961 EA Ruinerwold 
Tel: 06-13471784      

Mail: info@riooltechniekdrenthe.nl 

* Electra      * Gas * Dak/Zink
*Water * Cv * Aardwarmte
* Zonne Energie  * Nen 3140 Keuring

Westerweiden 70, 7961 EA Ruinerwold 
         Tel: 06-13471784 
Mail: info@heroldpouwels.nl          
Site: www.heroldpouwels.nl 

    Voor al uw riool werkzaamheden    
Riool verstoppingen, Aanleg riool 

 Camera / Rook inspectie 

Westerweiden 70, 7961 EA Ruinerwold 
Tel: 06-13471784      

Mail: info@riooltechniekdrenthe.nl 
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 Camera / Rook inspectie 
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Westerweiden 70, 7961 EA Ruinerwold 
         Tel: 06-13471784 
Mail: info@heroldpouwels.nl          
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    Voor al uw riool werkzaamheden    
Riool verstoppingen, Aanleg riool 

 Camera / Rook inspectie 

Westerweiden 70, 7961 EA Ruinerwold 
Tel: 06-13471784      

Mail: info@riooltechniekdrenthe.nl 

Café Restaurant

De Otterskooi
Dwarsgracht

Al meer dan 55 jaar

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

www.otterskooi.nl

gezelligheid,

rustieke omgeving,

menselijke maat

en bovenal kwaliteit

• à la Carte
• Bruiloften
• Barbecue's
• Buffetten
• Koffietafels
• Catering

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

Klussenbedrijf "Klusjes & Zo" 
Voor al uw praktische klussen in en om het huis 
Gert Strijker, Van Veenlaan 21, 7948 AB Nijeveen 

Tel: 0522-492099 of 06-51384374 
E-mail:klussenbedrijf@klusjesenzo.nl 

Noteboomstraat 68  |  7941 XA  Meppel  |   T 0522 255449  

drukkerij@kleen.nl  |  www.kleen.nlOntwerp | Druk | Print | Reclame
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Ontwerp en opmaak
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. 



Samen maak je het verschil

www.oosterhuis-bv.nl

Containerverhuur: 
Voor al uw bouw- en sloopafval

 

GEVRAAGD
OUD IJZER EN

METALEN
METAALHANDEL

M. v.d. Gaag
Tel. 0522‑491984 

Mobiel 06‑23749066

DE MOLEN

BEGIN DE DAG 
GOED

MET BROOD 
VAN

Bakkerij 
Strijker

Dorpsstraat 13
7948 BL  Nijeveen

Tel. 0522 - 49 12 08

www.strijkerbrood 
enbanket.jouwweb.nl

h.strijker@online.nl

Knipschuur
Hairstylist

Sonja van der Linde

Klosseweg 4 
7946 KH  Wanneperveen
Tel. 0522-492634

Open op afspraak:

dinsdag 9.00 - 18.00 uur
donderdag 9.00 - 20.00 uur

Kwekerij en Tuincentrum

BERT 
VISSCHER
Kolderveen 21  Nijeveen  
Tel. 0522-491853

Dorpshuis
DE SCHALLE

Nieuweweg 27
7948 AA  Nijeveen

Uw 
ontmoetingscentrum

Vraag vrijblijvend 
inlichtingen:

Jeannet Altena
   tel. 0522‑491422

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

www.dorpshuisdeschalle.nl

BEPLANTING:
Heesters, bomen, vaste planten, 
klimplanten, vijverplanten

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

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

OPENINGSTIJDEN:
Maandag  GESLOTEN
Di. en wo.  13.00 tot 18.00
Do. en vr.  9.00-12.00  13.00-18.00
Zaterdag  8.00-17.00

www.bertvisschervof.com

 

Troostvol afscheid nemen.
Wij bieden u de tijd,
rust en aandacht die nodig is.

‘

 
0522 - 245021
Dag en nacht bereikbaar

www.kremeruitvaartzorg.nl 

KREMER
uitvaartzorg

Annerie

w w w . r k i n s t a l l a t i e t e c h n i e k . n l

zonne-energie

Kolderveense Bovenboer 12, Nijeveen
Tel. 0522 - 25 89 16  Mobiel 06 - 55 307 237
E-mail: info@bouwknegtrietdekkers.nl

R IETDEKKERS
Bouwknegt

www.bouwknegtrietdekkers.nl

Kolderveen 49 | 7948 NH | Nijeveen | tel: 0522 850 254

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

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

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

Aangenaam verrassend!

Samen maak je 
het verschil

COOP Nijeveen

Dorpsstraat 10

7948 BR Nijeveen

Tel. 0522-49 12 91

Samen maak je het verschil




