
Samen maak je het verschil

Containerverhuur: 
Voor al uw bouw- en sloopafval

www.oosterhuis-bv.nl

 

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 - 20.00 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

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 al uw rietdekwerkzaamheden

Lid van de 
Vakfederatie Rietdekkers

www.rietdekkersbedrijfrenebouwknegt.nl
Dorpsstraat 149 | 7948 BP Nijeveen | Tel. 0522 492967 of 06 53 961 998



Klussenbedrijf ""KKlluussjjeess  &&  ZZoo""  
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

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

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!

Dorpsstraat 4
Nijeveen

Jan Bouwknegt

www.jaboschilderwerken.nl
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40e jaargang nr. 13, 30 juni 2020

De volgende Molen verschijnt op 14 juli 2020.

Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk 

woensdag 8 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

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

ONS DORP

Onlangs had ik een “overstekend wild“ aanrijding in het dorp. Ik op mijn racefiets, hij een plotseling de 
weg oprijdende jongen in grote haast. 
Hem zien was hem raken, maar gelukkig liep het met hem goed af. Zelf werd ik afgevoerd met een ambu-
lance en op de spoedeisende hulp werd de balans opgemaakt: een scheurtje in het schouderblad en een 
paar gekneusde ribben. Geen hoofdletsel dankzij de fietshelm, die het zelf overigens niet heeft overleefd.
 
Een paar dagen later wandel ik terug naar huis na een eerste bezoek aan de fysio. Onderweg raak ik aan de 
praat met een vriendelijke dame die bezig is in haar tuin. Plotseling ziet ze mijn arm in de sling en dan volgt:
“Bent u die 75-jarige man die met de fiets een ongeluk heeft gehad?” Antwoord: “Ja, dat kan, hoe weet 
u dat?” 
“Dat heb ik gelezen op mijn telefoon. Maar, dan hebt u toch ook een hersenschudding!” Antwoord: “Dat 
ben ik dan vergeten.”
 

Christo Kok

- 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

Schoonheidsinstituut      IPL ontharing
Acne behandelingen Elektrisch ontharen
Massages      Huidverbetering
Zonnestudio Methode van Dorn

Jeannette Bouwknegt
Dorpsstraat 16, Nijeveen

0522 – 49 23 15 ~  06 – 2315 7871
www.beau-nette.nl ~ info@beau-nette.nl

Schoonheidsinstituut      IPL ontharing
Acne behandelingen Elektrisch ontharen
Massages      Huidverbetering
Zonnestudio Methode van Dorn

Jeannette Bouwknegt
Dorpsstraat 16, Nijeveen

0522 – 49 23 15 ~  06 – 2315 7871
www.beau-nette.nl ~ info@beau-nette.nl
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Het klimaatakkoord is van kracht. Nederland heeft zich gecommitteerd om de CO2-uitstoot in 2030 met de
helft te verminderen ten opzichte van 1990. Een monsteropgave die voor iedereen van invloed is. Er komen
grote (landschappelijke) veranderingen op Nijeveen af. En laten we niet naïef zijn; de richting is bepaald.
Tegelijkertijd is het belangrijk dat we als dorp de hand aan het stuur houden. 
 
Uw mening is belangrijk! 
Voor Duurzaam Nijeveen is hier een rol weggelegd. Wij willen namens Nijeveen gesprekspartner zijn in de
energietransitie. Om deze positie in te kunnen nemen is het belangrijk om te weten hoe u hierover denkt.
Daarom roepen wij u op om uw mening te geven. Vanaf nu staat een enquête klaar die u anoniem in kunt
vullen en ongeveer een kwartiertje van uw tijd kost. Wij vragen u dringend deze in te vullen! 
 

www.duurzaamnijeveen.nl/enquete
 
Waarom is uw mening zo belangrijk? 
In de Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes. De gemeenteraad 
van Meppel heeft op 28 mei ingestemd met het eerste conceptbod waarin wordt ingezet op windmolens, zon
op grote daken en als laatste zon op land. Dit alles op het grondgebied van de gemeente Meppel. U zult
begrijpen dat een groot gedeelte van deze grond in Nijeveen ligt. De uitvoering van de RES gaat daarom u
ook aan! 
 
Rol voor lokale initiatieven
Er zijn veel vragen; zijn de locaties maatschappelijk gezien acceptabel en zijn de projecten financieel
haalbaar? Wat ligt al vast en waar zit nog ruimte? De overheid streeft naar 50% eigendom voor de lokale
omgeving en verwacht dat er lokaal samengewerkt wordt met marktpartijen bij het ontwikkelen en exploiteren
van deze projecten. Een hele uitdaging. Wie pakt dit op? 
 
Evenwichtige verdeling lusten en lasten
Vanuit de gedachte 'Lokaal eigendom geeft lokale kracht' en het streven om niet alleen de lasten maar ook
de lusten terug te laten vloeien naar Nijeveen wil de energiecoöperatie deze rol oppakken. EC Duurzaam
Nijeveen als dé gesprekspartner voor de (lokale) overheid en de verschillende, betrokken (commerciële)
partijen. Ziet u dit ook zo? Onder welke voorwaarden? Uw mening is belangrijk!   
 

        
      Doet u mee? U maakt kans op één van de 10 Waka-Waka Lights.                               

  
         Harry van Dijk, Wim de Kleuver, Gerdie Westenbrink, 

 Hylco de Boer, Bert Flierman en Tineke Knorren 
 

                                            www.duurzaamnijeveen.nl | info@duurzaamnijeveen.nl | (06) 224 97 418

 
UW MENING IS BELANGRIJK. VUL NU DE ENQUÊTE IN!

Ontwikkeld en uitgevoerd door een onafhankelijk en professioneel onderzoeksbureau

DE MOLENDE MOLEN



4

DE MOLEN 

Nijverheidsweg 10
7948 NE  Nijeveen

T 0522 49 26 80
F 0522 49 26 74

info@kroesnijeveen.nl
www.kroesnijeveen.nl

Download nu onze 
‘Van der Linde Meppel’ app

Registreer uw 
voor alle extra voordelen!

Uw voordelen:
U ontvangt herinneringen voor de onderhoudsbeurten van uw auto

U kunt gemakkelijk een werkplaatsafspraak inplannen 

Direct contact via de chat

Altijd hulp bij pech of storingen

U kunt digitaal een schade doorgeven

U blijft altijd op de hoogte van ons actuele occasionaanbod

Speciaal voor u geselecteerde acties
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Agenda
30 juni De Molen nr. 13

11 t/m 1 aug. Strijker Brood & Banket gesloten i.v.m. vakantie

14 juli De Molen nr. 14 - laatste Molen voor de zomerstop

20 juli t/m 8 aug. Beau-nette gesloten i.v.m. vakantie

4 t/m 15 aug. Kapsalon Berta gesloten i.v.m. vakantie

18 aug. De Molen nr. 15

29 aug. Repair Café Meppel - MensA, Witte de Withstraat 2a, Meppel - 9.30-13.00 uur

  1 sept. De Molen nr. 16

26 sept. Repair Café Meppel - MensA, Witte de Withstraat 2a, Meppel - 9.30-13.00 uur

Wij bezorgen ook in Nijeveen

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

H O V E N I E R S B E D R I J F

aanleg   |   onderhoud   |   renovatie   |   advies

Kerkweg 46A
Giethoorn

06-57 31 45 14
info@peterdolfsma.nl
www.peterdolfsma.nl

Nieuweweg 13A, Nijeveen, 0522 492348 / 06 54900378, www.slagerijrijkeboer.nl

RIJKEBOER
Marktslager

Gevulde partypan bestellen?

Voor iedere gelegenheid hebben 
wij een passende hapjespan! 

Gevuld met de lekkerste hapjes. 
Het enige wat u hoeft te regelen, 

is de stroom.  

Bekijk ons uitgebreide assortiment 
partypannen op onze webshop/website

https://rijkeboer.vleesbesteld.nl/   
www.slagerijrijkeboer.nl 

PartyPan feest

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Ontwerp en opmaak

Digitaal en XXL printen

Fullcolour drukwerk

Huisstijl drukwerk

Textieldruk en Borduren

Belettering

Websites

Relatiegeschenken

Noteboomstraat 68

7941 XA Meppel

T 0522 255 449

E drukkerij@kleen.nl www.kleen.nl
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Marc Emmink Catering & Events                                  
Industrieweg 5 Meppel                                                    
info@marcemmink.nl      tel.: 0522241145 

DE MOLENDE MOLEN

Kijk op www.kleen.nl/regiobladen/de-molen/ voor de tarieven

Adverteren?

OPBRENGST EERSTE DIGITALE COLLECTE VAN HET PRINS BERNHARD CULTUURFONDS, OOK 
WEL HET ANJERFONDS GENOEMD

Na de opstartperikelen is er toch een mooie opbrengst te melden van EUR 871,- 
Op zaterdag, 23 mei, is in eerste instantie naar ca. 150 nul-zes nummers een whatsappbericht gestuurd met 
het verzoek om donatie. Helaas was daar een foutief 06-nummer bij, welke phishing vermoedde en die 
persoon ging helemaal los, waardoor binnen een uur meer dan 100 personen, de app hadden verwijderd.
Daarom na 2 uur de app uit de lucht gehaald.
Op zondag, 24 mei, toch contact gekregen met het foutieve 06-nummer en gezamenlijk tot de conclusie 
gekomen dat we beiden van goede wil zijn en hier geen sprake is van phishing.
Om de collecte te redden, de hulp van Joyce Smit gevraagd om een stukje te schrijven in de Meppeler Cou-
rant. Zie hiervoor de Meppeler Courant van 27 juni.
Het doel van de inzameling is de renovatie van de kerktoren, dit n.a.v. het laatste rapport van de Monu-
mentenwacht, waarin dit als volgt wordt omschreven:
"De renovatie omvat: het ontroesten en behandelen van het torenkruis (inclusief: het herstellen van de 
loodmuts, het behandelen met bladgoud van de haan en de pijnappel en het herstellen van de leibedek-
king en de loodwerken)."
Heel hartelijk dank voor alle giften, mede hierdoor zal het mooie oude kerkje, dat van grote cultuurhisto-
rische waarde is, behouden blijft voor ons nageslacht.

Namens de Kerkenraad van de Hervormde Kerk Nijeveen,
Tinus Kikkert, Kerkrentmeester
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Zuideinde 53, Meppel  |  (0522) 25 27 21  |  info@lever.nl  |  www.lever.nl

201811_0796_FIZZ_Lever_adv_DeMolen_01.indd   3 22-11-18   09:27

ROMMELMARKT GAAT NIET DOOR

De rommelmarkt van de Hervormde kerk Kolderveen-Dinxterveen, die altijd gehouden wordt op de laatste 
zaterdag in september, gaat dit jaar helaas niet door. Omdat het niet te voorspellen is welke coronamaat-
regelen dan nog gelden, en omdat we altijd geholpen worden door een hele groep vrijwilligers, waarvan 
sommigen toch tot de kwetsbare groep behoren, heeft de rommelmarktcommissie besloten dit jaar maar 
geen rommelmarkt te houden. Wij vinden dit natuurlijk heel jammer, maar het is niet anders. Omdat wij 
inmiddels al weer een flinke voorraad spullen hebben verzameld, kunnen er nu ook voorlopig geen spullen 
meer ingeleverd worden bij de familie Bakker. 

De rommelmarktcommissie

Herstart bevolkingsonderzoek borstkanker in gemeente Meppel
”JE WEET WAAR JE HET VOOR DOET”
 
Vanaf 8 juli 2020 staat het onderzoekscentrum van het bevolkingsonderzoek borstkanker weer in Meppel. 
Vanwege de uitbraak van het coronavirus heeft het bevolkingsonderzoek van half maart tot begin juli 
stilgelegen. Inmiddels zijn maatregelen genomen om het onderzoek veilig en binnen de COVID-richtlijnen 
uit te voeren. 
Coronavirus - Vanwege het coronavirus is het bevolkingsonderzoek op 16 maart stilgelegd. Het bevolkings-
onderzoek wordt nu weer gefaseerd opgestart. Dit gebeurt binnen de COVID-richtlijnen. Daardoor kunnen 
het bevolkingsonderzoek en de aansluitende zorg veilig en met goede kwaliteit worden georganiseerd. 
Cliënten die aan de beurt zijn ontvangen vanzelf een uitnodiging. Cliënten die vanaf 16 maart niet konden 
deelnemen zijn het eerst aan de beurt.
Er op tijd bij - “Een leuk onderzoek is het niet, maar je weet waar je het voor doet.” Anneke Schouten is 
58 jaar en doet al sinds haar 50ste jaar mee aan het bevolkingsonderzoek borstkanker. Om de twee jaar 
laat zij borstfoto’s maken in het mobiele onderzoekscentrum van Bevolkingsonderzoek Noord “Tot nu toe 
gelukkig altijd met een goede uitslag. Maar in mijn omgeving heb ik al meerdere malen gehoord dat een 
uitslag niet goed was. Gelukkig waren ze er steeds op tijd bij!”
Een op de acht vrouwen krijgt in haar leven te maken met borstkanker. De meeste van deze vrouwen zijn 
ouder dan 50 jaar. Alle vrouwen in de leeftijd van 50 tot en met 75 jaar krijgen om de twee jaar een uit-
nodiging om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker. Dit onderzoek is gratis. Deelname 
is vrijwillig.
Mammografie - Het onderzoek bestaat uit het maken van röntgenfoto’s van beide borsten, een mammo-
grafie. Anneke: “Het onderzoek is niet prettig en kan best pijnlijk zijn.” Bij het maken van de röntgenfoto 
worden de borsten samengedrukt. Dit is nodig om de foto goed te kunnen beoordelen. Het onderzoek 
wordt uitgevoerd door hiervoor opgeleide screeningslaboranten. Zij zijn specialisten in het maken van een 
mammografie. 
Zoeken naar afwijkingen - De röntgenfoto’s worden beoordeeld door twee screeningsradiologen. Zij 
beoordelen de foto’s onafhankelijk van elkaar. De radiologen zoeken naar verdachte afwijkingen die mis-
schien borstkanker kunnen zijn. Als een vrouw al eerder heeft meegedaan aan het bevolkingsonderzoek, 
dan worden de nieuwe foto’s ook vergeleken met de oude. 
Door het bevolkingsonderzoek overlijden jaarlijks ongeveer 850 vrouwen minder aan borstkanker. 
Uit onderzoek is gebleken dat vrouwen die regelmatig meedoen aan het bevolkingsonderzoek na drie keer 
deelnemen 50 procent minder kans hebben om te overlijden aan deze ziekte.
Meer informatie over het bevolkingsonderzoek vindt u op www.bevolkingsonderzoeknederland.nl.
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oostergetelNieuwbouw van 5 luxe koopappartementen
aan de Burg. van Veenlaan in Nijeveen

Kleine Oever 6
7941 BK Meppel

0522 - 25 99 11 
info@oostergetel.nl

Bekijk de brochure op www.oostergetel.nl

Meer tekeningen en informatie? Wij helpen u graag verder!

In hartje Nijeveen worden deze luxe en 
energiezuinige appartementen gebouwd op 
het terrein van de voormalige brandweerkazerne:

•  2x drie-kamer-appartementen met tuin 
   op de begane grond
•  2x twee-kamer-appartementen met dakterras 
   op de eerste verdieping
•  1x drie-kamer-penthouse met loggia op de 
   tweede verdieping

Met onder andere:
- Kunststof kozijnen
- Alle voorzieningen lekker dichtbij
- Vloerverwarming in alle vertrekken
- Drie zonnepanelen voor elke woning
- De verdiepingen zijn per trap en li�  bereikbaar
- Verwarming door een lucht-water-warmtepomp

Verwachte oplevering: februari, 2021
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Bel bij een overlijden met 
één van onze uitvaartverzorgers:
0522 - 28 18 78

Wij staan altijd voor u klaar. 
7 dagen per week, 24 uur per dag.

Zomerdijk 9A  |  7942 JR Meppel  |  info@wassink-uitvaart.nl  |  www.wassink-uitvaart.nl

Een afscheid. Het moment waarop 
verleden en heden elkaar ontmoeten. 
En waarop een terugblik een blijvende 
herinnering wordt.

Dat is de waarde van een persoonlijke 
uitvaart. Samen stilstaan bij een 
leven. Met elkaar omkijken en vanuit 
de herinnering vooruitkijken. 
Wassink Uitvaartverzorging is er voor u, 
voor uw nabestaanden en voor een 
afscheid dat verder helpt.

Stilstaan bij een leven,
verder vanuit herinneringenMet een terugblik

vooruit kijken

Dorpsstraat 13
7948 BL  Nijeveen
Tel. 0522 - 491208
h.strijker@online.nl

Vakantie 2020

Week 29-30-31
van zaterdag 11 juli 

t/m zaterdag 1 augustus

Maandag 3 augustus 
is de winkel weer open!

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

Maandag  Salon  09.00 tot 11.45 uur
  18.30 tot 20.30 uur
Dinsdag  Ambulant  09.00 tot 17.30 uur
Donderdag  Salon  09.00 tot 14.30 uur
Donderdagavond   18.30 tot 20.30 uur  
  mannenavond zonder afspraak
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. 
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BLOG MARTIN
“We doen het best goed in Nijeveen” - Interview met sociaal werker Paul van Os.

Vandaag had ik een gesprek met Paul over hoe Nijeveen door de Corona crisis rolt. We zijn al een paar 
maanden onderweg en het is nog niet voorbij. Hoe houdt ons dorp zich? Een gesprek over ouderen met 
een eigen mening en gefrustreerde jeugd die we soms onderschatten. Ik vroeg hem wat hem de afgelopen 
weken is opgevallen en hoe hij over de toekomst denkt.

Jeugd
In het begin van de crisis waren er wat meldingen van bezorgde bewoners over jeugd die wat dicht op 
elkaar zou klitten. “Ik ben met Judith Bakker, onze dorpsagent een paar keer langs de voetbal pannakooi 
gefietst en uiteindelijk bleek dat de kinderen best wel afstand hielden en er in ieder geval rekening mee 
hielden.” Zorgde frustratie niet voor vandalisme hier en daar? “Er zijn wel wat uitspattingen geweest maar 
eigenlijk niet veel en niet veel meer dan anders.”

Weinig besmettingen
Uiteindelijk legt Paul ook het verband tussen het zeer lage aantal besmettingen in Nijeveen vergeleken met 
bijvoorbeeld Meppel. Daar zie je in het centrum toch echt weer toenemende slordigheid als het gaat om 
afstand houden en hygiene. In Nijeveen zijn minder verleidingen om de voorschriften niet vol te houden 
en dat heeft z’n vruchten wel afgeworpen. 

Kwetsbare mensen
Als ik hem vraag welke mensen het de afgelopen tijd moeilijk hebben gehad komen we al gauw bij de 
ouderen uit. Paul sprak mensen in het Kerspel en hoewel ze zonder uitzondering begrip hebben voor de 
quarantaineachtige maatregelen om hen te beschermen, ervaren ze het echt als pittig. “Ik snap goed dat 
sommige ouderen zelfs zeggen dat de maatregelen wel erg rigoureus waren als je bedenkt dat het echt 
de duur van het leven boven de kwaliteit van leven heeft gesteld. Sommige ouderen hadden daar liever 
een stem in gehad.” Een begrijpelijk dilemma in met name verzorgingstehuizen toch? “Zeker, maar soms 
waren er wellicht creatieve mogelijkheden om gezamenlijk andere afspraken te maken. Ouderen waren en 
zijn niet alleen kwetsbaar maar nu ook eenzaam. Ook dat moet je meenemen in de afweging.” Ik begrijp 
wat hij zegt. Iedereen met ouders in een verzorgingstehuis vraagt zich nu wellicht af of ze elkaar nog weer 
in de armen zullen kunnen sluiten.
Ook benoemt de welzijnswerker dat mensen met beperkte mentale capaciteiten het moeilijk hebben in deze 
crisis. “Ze begrijpen vaak wel wat er aan de hand is maar zijn soms beperkt om de opgelegde maatregelen 
vol te kunnen houden. Geduld met hen is dan wel op z’n plaats.”

Toekomst
Hoe kijkt Paul naar de komende tijd? “Het allerbelangrijkste is dat we moeten beseffen dat we nog heel 
lang op onze hygiëne moeten blijven passen. Bedenk dat we juist een gezonde samenleving hebben opge-
bouwd in de afgelopen decennia o.a. door veel schoner te worden, op te passen en dat waren we misschien 
ook wel een beetje vergeten.”
Hebben we in een dorp ook niet typisch behoefte aan samenkomsten zoals buurtbijeenkomsten, evene-
menten en het dorpsfeest? Hoe moet dat dan? “Natuurlijk hoort dat bij een dorp, zeer zeker! Maar nu 
gaat het even niet zoals we dat gewend zijn. En zoals het bijvoorbeeld in een naburig dorp uit de hand is 
gelopen, daar zit niemand op te wachten. Gelukkig zie je ook heel veel initiatieven van verenigingen en 
buurten om toch die gezelligheid en saamhorigheid te organiseren. Digitale pubquizen, toch versieringen 
in de straat, muzikanten bij het Kerspel, dat soort dingen.”

Bedankt voor het interview Paul. Nijeveen is ook heel inventief en we hebben het in de crisis dus best goed 
gedaan. Het komt wel goed.
Blijf gezond en blijf creatief. Blijf ook mailen: martin@dorpsverenigingnijeveen.nl
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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 ZORG EN WELZIJN, mw. C. Jaspers, tel. 06-11010135

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

COACHPRAKTIJK NIKA, Carola Bouman te Nijeveen, 06-22060552, www.coachpraktijknika.nl

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

GOED, INTEGER EN VOORDELIG  

GEREGELD BIJ:

TESTAMENT MAKEN?

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

Ons kantoor is geopend voor besprekingen 
en voor de ondertekening van akten. 
Wij volgen daarbij de richtlijnen die het 
RIVM heeft gesteld in verband met het 
Corona-virus.

Wij bieden u daarnaast de mogelijkheid 
voor telefonische besprekingen en voor 
audio-visuele besprekingen.

Met gepaste voorzorgsmaatregelen
kunnen akten op ons kantoor 
worden ondertekend.



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

Ronald Lankhorst   |   Nijeveen / Ruinerwold
T: 0653152809   |   www.rlverhuur.nl   |   info@rlverhuur.nl

Nijeveen / Ruinerwold

Abraham
Sarah 

Geboortebaby
Springkussen

Tenten
Statafels 
Biertafels

Koelwagen
Grote koelkasten

Gasheaters
BBQ’s

WIJ VERHURENNIEUW!
BBQ’s
BBQ schotels 
en salades

Meer info?
Stuur ons een berichtje

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



Samen maak je het verschil

Containerverhuur: 
Voor al uw bouw- en sloopafval

www.oosterhuis-bv.nl

 

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 - 20.00 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

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 al uw rietdekwerkzaamheden

Lid van de 
Vakfederatie Rietdekkers

www.rietdekkersbedrijfrenebouwknegt.nl
Dorpsstraat 149 | 7948 BP Nijeveen | Tel. 0522 492967 of 06 53 961 998




