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

t
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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

Nijeveen / Ruinerwold

NIEUW!
BBQ’s
BBQ schotels
en salades
Meer info?
Stuur ons een berichtje

WIJ VERHUREN
Abraham
Sarah
Geboortebaby
Springkussen
Tenten
Statafels
Biertafels
Koelwagen
Grote koelkasten
Gasheaters
BBQ’s

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

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
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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
Noteboomstraat 68

7941 XA Meppel

telefoon 0522 255 449

De volgende Molen verschijnt op 12 januari 2021.
Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk
woensdag 6 januari 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

BIBLIOTHEEK NIJEVEEN
I.v.m. de Coronamaatregelen is het servicepunt van de bibliotheek in Nijeveen gesloten.
De vrijwilligers zijn weer een bezorgdienst voor uw boeken gestart.

KERSTSTER VOOR VROUWEN VAN NU
Het bestuur van de Vrouwen van Nu in Nijeveen heeft gemeend om haar leden weer
eens te verrassen. Dit keer met een kerstster.
Het is al de derde attentie in dit coronajaar.
De eerste keer was het een bloemetje op
de tuintafel afgelopen zomer. In de herfst
kregen alle 110 leden een zelfgemaakt
bakje gevuld met chocolaatjes en nu dus
een kerstster. Het bestuur vond het fijn om
haar leden weer eens te zien en te spreken.
In 2020 konden er slechts drie ledenavonden
plaatsvinden. In januari en februari nog
voor corona en in september met de nodige
maatregelen. De kerstavond in december
gaat ook niet door.

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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DE MOLEN
Wij wensen iedereen

Prettige Kerstdagen
en een

Gelukkig Nieuwjaar

Bouwbedrijf
Opdrachtgever
Project

: 743 Bouwbedrijf Heran v.o.f.
: Reclamebord

Datum
Opdrachtnummer
Uitvoering
Ontwerp

:
:
:
:

Versie
Schaal

: 01
:1:9

03-12-2009
743B011009
Enkelzijdig voorzien van reclame gedecoreerd in vinyl
Jurjens / JM

H ER AN
Voor al uw:
• nieuwbouw • verbouw •
• onderhoud •
• levering bouwmaterialen •

Prettige Kerstdagen
en een
Gelukkig en Gezond 2021

Dorpsstraat 10e Nijeveen | Tel. 0522 - 85 44 00

v.o.f.
Bekijk onze website:
www.bouwbedrijfheran.nl
Andries Wagter
Tel. 0521-512322
06-51265084

Herald Hopman
Tel. 0522-491156
06-51757172

Openingstijden feestdagen
1200 mm x 750 mm

PMS kleur
Vinyl kleur
RAL kleur

: 165 c
: Avery 910 Dark Orange
:-

PMS kleur
Vinyl kleur
RAL kleur

: 314 c
: Oracal 951 - 553 lagune
:-

donderdag 24 december
1e en 2e kerstdag
zondag 27 december
donderdag 31 december
vrijdag 1 januari

11.00 - 21.00 uur
gesloten
11.30 - 22.00 uur
11.00 - 19.30 uur
16.00 - 22.00 uur

Voor de overige dagen
gelden de normale openingstijden.

Wij wensen u

Prettige Kerstdagen

Onze bezorgtijden zijn op
dinsdag t/m zaterdag 11.30 - 13.00 uur en
van 16.30 - 21.00 (vrijdag en zaterdag tot 22.00 uur)
Op zondag bezorgen wij van 16.30 - 21.00 uur

en een

Goed en Gezond

2021

Wij wensen iedereen

Fijne Kerstdagen
en een

Gelukkig 2021

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
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DE MOLEN
HISTORISCHE VERENIGING NIJEVEEN GEEFT HAAR LEDENVERJAARDAGSKALENDER
Het jaar 2020 had een feestjaar voor de vereniging
en haar leden moeten worden vanwege het 25-jarig
bestaan van de HVN. Helaas is er door het Coronavirus niets van terecht gekomen. Het bestuur en een
groot aantal vrijwilligers zijn aan het begin van dit
jaar begonnen met de voorbereidingen voor een aantal leuke activiteiten op de jubileumdag zaterdag 3
oktober 2020. Echter, tijdens deze voorbereidende
werkzaamheden werd gaandeweg duidelijk dat
een bijzondere ziekte zich ontwikkelde tot een wereldwijde pandemie. Deze ziekte liet onder de naam
COVID-19 of het Coronavirus alle aktiviteiten stoppen. Het bestuur heeft dan ook besloten in 2025 de afgebroken aktiviteiten weer op te pakken en dan het
30-jarig jubileum te vieren.
Dankzij het internet kon door de digitale mogelijkheden in het kantoor van de vereniging en thuis bij de
vrijwilligers een aantal lopende zaken gewoon doorgaan.
Persoonlijk contact werd toch wel heel erg gemist, zodat na de zomer een aantal bezigheden met kleine
groepjes werd opgepakt. Fysieke contacten blijken belangrijk en dat heeft geleid tot het samenstellen van
de verjaardagskalender.
Bij de keuze uit de duizenden foto’s is door de samenstellers gekozen voor luchtfoto’s. Dit dankzij het feit
dat enkele vrijwilligers een drone bezitten waardoor de vereniging beschikt over prachtige luchtopnamefilms. Daaruit is een selectie van 12 opnamen gemaakt die voor de kalender zijn gebruikt.
Belangstellenden die de kalender ook graag in hun bezit willen hebben, kunnen deze afhalen op maandagmorgen, woensdagmorgen en donderdagmorgen in ons kantoor in De Schalke tegen betaling van e 3,00.
Het bestuur van de Historische Vereniging wenst alle lezers van De Molen
PRETTIGE KERSTDAGEN EN VOORAL EEN GEZOND 2021.

PRETTIGE FEESTDAGEN &
EEN GEZOND EN GELUKKIG

NIEUWJAAR
WIJ STAAN IN 2021 GRAAG WEER VOOR U KLAAR!

VAN DER LINDE MEPPEL
Meppel, Blankenstein 290, 0522-491258, toyota-meppel.nl
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Stilstaan bij een leven,
verder vanuit herinneringen

Met een terugblik

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

vooruit kijken

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.

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

wenst iedereen prettige kerstdagen
en een gezond 2021!
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Hierbij willen wij jullie bedanken
voor jullie steun en medeleven

Wij bedanken al onze klanten voor
het in ons gestelde vertrouwen
en hopen u ook in 2021 weer
van dienst te kunnen zijn.

tijdens de ziekteperiode en
na het overlijden van onze ouders

Trijntje Bijker-Veneboer
en
Lukas Bijker
Namens alle medewerkers
wensen wij u

prettige kerstdagen
De kinderen,

en een

gezond 2021!!

kleinkinderen en
achterkleinkind

www.rkinstallatietechniek.nl

VIJKO TOP 2000 EVENT

Vorig jaar kon door ziekte van de naamgever het “Vijko Top 2000 event” helaas niet doorgaan. Dit jaar
hadden we al weer helemaal zin om flink muzikaal uit te pakken. Maar toen kwam corona en leek het erop
dat we weer een jaar zonder muziekfestijn moesten afsluiten. Maar Nijeveen zou Nijeveen niet zijn als we
daar geen creatieve oplossing voor hadden gevonden, namelijk De Vijko Top 2000 Online. Via mail en social media is een oproep gedaan om zich op te geven voor het event. We hebben mooie verzoeknummers
binnen gekregen en een heel aantal enthousiaste zangers en muzikanten hebben zich gemeld om mee
te werken. De afgelopen weken is alles voorbereid en gefilmd. We hebben Robert den Broeder, Broeder
Video Produkties, bereid gevonden dit te doen. Ook zal hij alles monteren, zodat we op zondagavond 27
december om 18.00 uur online kunnen gaan met deze alternatieve eindejaarsafsluiting namens de gezamenlijke kerken. Eén en ander is te zien via de link www.twitch.tv/broedervideo
Gezien de inzendingen kunnen we nu al aangeven dat het een mooi muzikaal feest zal worden! We mogen
gaan genieten van talent uit Nijeveen, Kolderveen en omgeving!

ANNERIE KREMER
& TEAM
Annerie Kremer Uitvaartzorg

0522 - 24 50 21 | www.kremeruitvaartzorg.nl

5

DE MOLEN

Met dank voor uw vertrouwen
wensen wij u fijne kerstdagen en
Dorpsstraat 13, 7948 BL Nijeveen
Tel. 0522 - 491208

in alle opzichten een goed 2021 toe.

Agenda
22 dec.
12 jan.
22 jan.
26 jan.
9 feb.
23 feb.
9 maart
19 maart

De Molen nr. 24
De Molen nr. 1
Jaarvergadering Oranjevereniging Nijeveen - de Nije - 20.30 uur
De Molen nr. 2
De Molen nr. 3
De Molen nr. 4
De Molen nr. 5
Harm en Roelof - De Schalle

Let op!
In verband met het coronavirus zou het kunnen zijn dat
bepaalde activiteiten afgelast/
opgeschort worden.
Voor meer informatie adviseren
wij u contact op te nemen met
de organisatie.

Elke 1e zaterdag t/m mei 	Postzegelbeurs - de Schalle - 9.00-13.00 uur
Elke maandag	Koor Timeless oefent in de Schalle - 19.30-21.30 uur

Schoonheidsinstituut
Acne behandelingen
Massages
Zonnestudio
Schoonheidsinstituut
Acne behandelingen
Massages
Zonnestudio

IPL ontharing
Elektrisch ontharen
Huidverbetering
Methode van Dorn
IPL ontharing
Elektrisch ontharen
Huidverbetering
Methode van Dorn

BEN JE AL KLAAR VOOR DE
FEESTDAGEN?

Ervaar de huidverbeterende of -verzorgende producten
BEN JE AL KLAAR VOOR DE
van Jan Marini, IK Skin Perfection of Alcina!

FEESTDAGEN?

Kan gehaald of bezorgd worden.
Ervaar de huidverbeterende of -verzorgende producten
Gewoon even appen of bellen!
van Jan Marini, IK Skin Perfection of Alcina!
Geef JOUW
liefde!
Je huid
verdient het!!
Kanhuid
gehaald
of bezorgd
worden.
Gewoon even appen of bellen!

Geef JOUW huid liefde! Je huid verdient het!!

Wij hebben HEEL veel aantrekkelijke cadeautjes,
maar ook cadeaubonnen….
Wij hebben HEEL veel aantrekkelijke cadeautjes,

maar ook cadeaubonnen….
FIJNE KERSTDAGEN
EEN HEEL MOOI 2021!!!
FIJNE KERSTDAGEN EEN HEEL MOOI 2021!!!

Dorpsstraat 16, Nijeveen ~ 0522–492315 / 06-23157871
Website:
www.beau-nette.nl
E-mail: info@beau-nette.nl
Dorpsstraat
16, Nijeveen ~ ~
0522–492315
/ 06-23157871
Website: www.beau-nette.nl ~ E-mail: info@beau-nette.nl
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KUNSTENAAR LOES HEEBINK VOOR PUSH PULL PRESENT IN LEIPZIG
artist in residence project biedt nieuwe inspiratie

Loes Heebink is sinds 1 december aan het werk in Leipzig. De kunstenaar uit
Kolderveen woont en werkt een maand lang in een voormalige katoenspinnerij, waar ze in het kader van het Nederlandse artist in residence project
Push/Pull/Present deelneemt aan het Leipzig International Art programma.
Een artist-in-residence is een gefinancierd programma voor kunstenaars
om tijdelijk ergens anders te werken en te verblijven voor een verdieping
in het artistieke proces.
Loes Heebink maakt foto’s, film, installaties en performances. In haar werk
vallen de grenzen tussen verschillende artistieke disciplines vaak weg door
bijvoorbeeld de combinatie van sculptuur en geluid en ruimtelijk werk en
video. Door de coronacrisis is er veel werk voor haar weggevallen. Loes is
daarom blij dat dit project wel door kan gaan. Ze ontvangt een budget voor haar verblijf in Leipzig. Loes
wil door de contacten met de andere internationale kunstenaars die in Leipzig verblijven een impuls aan
haar werk geven. Daarbij wil ze zich concentreren op de realisatie van deel twee en mogelijk deel drie van
haar videodrieluik Sky Kisses Earth.
In deze coronatijd was het spannend of de reis naar de voormalige Oost-Duitse stad door kon gaan, maar
met de getroffen maatregelen door de kunstenaar en op de werklocatie kon Loes toch op pad. Er werd
een speciale ‘letter of invitation’ geregeld en Loes moest een negatieve Covid-test kunnen overhandigen.
Het verblijf van Loes Heebink in Leipzig biedt de kunstenaar een rijke artistieke kunst- en muziekscene. Zij
woont en werkt in een 80 vierkante meter grote studio met 5 meter hoge plafonds en een gemeenschappelijke ruimte met keukenfaciliteiten. “De Spinnerei is een fantastische plek om een maand kunst te maken,
kunst uit te wisselen en samen te werken. Ik wil de kunstenaars die er werken leren kennen, kennis maken
met hun werk en vooral hun visie op kunst horen. Daarnaast is de coaching van de professionals op locatie
een manier om me sterker te richten op een verdieping van mijn beroepspraktijk. “

Kwekerij en tuincentrum

BERT VISSCHER v.o.f.
Kolderveen 21 7948 NG Nijeveen Tel. 0522-491853

25 december t/m 1 januari zijn wij GESLOTEN
Van 1 tot 19 januari kunt u beplanting,
voer voor uw dier en andere artikelen bij ons bestellen
en dan wordt dit in overleg bij u bezorgd.
Afhalen mag volgens de regels niet.
We zijn bereikbaar op: 0522491853 of via Whatsapp 06-24796114

We wensen iedereen

Fijne Kerstdagen
en een Voorspoedig 2021
www.bertvisschervof.com
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bedankt haar opdrachtgevers voor het be
van hun woning en/of verkoop van bedri

Prettige Feestdagen

Braamspinner

Buddingerstraat

Citroenvlinder

Faradaystraat

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERHUURD

Koeriersterweg

Koopmansplein

Larijweg

Nassauplein

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERHUURD

Prinsenplein

Rijnlaan

Roggestraat

Schultestraat

VERKOCHT O.V.

VERKOCHT

AANGEKOCHT

AANGEKOCHT

Vechtstraat

VERHUURD
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emiddelen bij de verkoop, verhuur of aankoop
ijfsobjecten/beleggingen en wenst iedereen

en een Gelukkig 2021
Gerard Doustraat

Goldkampstraat

Hooijengastrjitte

Kerkplein

AANGEKOCHT

VERHUURD

AANGEKOCHT

VERHUURD

Noteboomstraat

Onderduikersstraat

VERKOCHT

Oosterboerweg

AANGEKOCHT

Oosterlaan

VERKOCHT

Stationsstraat

Thorbeckestraat

Tuinweg

Tuinweg

VERHUURD

VERKOCHT O.V.

Weidelint 50

VERKOCHT

VERHUURD

AANGEKOCHT

Nijverheidsweg 15
7948 NE Nijeveen
0522-490434
info@aarninkmakelaars.nl
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Oevertje 21, 7948 AD Nijeveen; tel: 0522-492199; oever21@xs4all.nl; www.fysionijeveen.nl
Beste
Besteinwoners
inwonersvan
vanNijeveen.
Nijeveen.
Bij
’t Oevertje.
Bijdeze
dezelaatste
laatsteeditie
editievan
vande
deMolen
Moleninin2020
2020een
eenbericht
berichtvan
vanons:
ons:Fysiotherapiepraktijk
Fysiotherapiepraktijk
’t Oevertje.
We
Wehebben
hebbenmet
metz’n
z’nallen
alleneen
eenbijzonder
bijzonderjaar
jaarachter
achterde
derug
rugdoor
doorde
deCOVID-19
COVID-19perikelen
perikelenen
enwillen
willen jullie
jullie allen
bedanken
voor
het
in
ons
gestelde
vertrouwen
in
deze
periode.
Mede
daardoor
hebben
wij
ons
allen bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen in deze periode. Mede daardoor hebben wij bedrijf
ons
voort kunnen zetten en daar zijn wij jullie dankbaar voor.

bedrijf voort kunnen zetten en daar zijn wij jullie dankbaar voor.

In de tijd dat het wat minder ging hebben wij niet stilgezeten en hebben we nieuwe zaken m.b.t. de
In de tijd dat het wat minder ging hebben wij niet stilgezeten en hebben we nieuwe zaken m.b.t. de
praktijkvoering doorgevoerd: we maken nu gebruik van een afsprakenapp. Onze cliënten kunnen deze
praktijkvoering
doorgevoerd:
we maken
nu gebruik
van een
afsprakenapp.
Onze cliënten kunnenop een
app
ook installeren
en dan worden
telefonische
consulten,
videobellen
en afspraakherinneringen
veilige
manier
We
ook diverse
filmpjesconsulten,
met oefenstof
opgenomen
deze app
ookmogelijk.
installeren
enhebben
dan worden
telefonische
videobellen
en en op de website gezet.
Daarnaast
hebben
de
maandelijkse
overlegvormen
met
onze
huisartsen
in
aangepaste
vorm doorgang
afspraakherinneringen op een veilige manier mogelijk. We hebben ook diverse filmpjes met
kunnen vinden en hebben we alles omtrent het virus met hen af kunnen stemmen.

oefenstof opgenomen en op de website gezet.
Daarnaast
hebben
dewe
maandelijkse
metaudits.
onze huisartsen
in aangepaste
vorm
Met
veel trots
kunnen
terugkijken overlegvormen
op twee geslaagde
Onlangs voor
het Keurmerk
Fysiotherapie,
de
organisatie
die
als
het
gaat
om
het
leveren
van
kwaliteit
hoog
staat
aangeschreven
bij
de Nederlandse
doorgang kunnen vinden en hebben we alles omtrent het virus met hen af kunnen stemmen.

Zorgverzekeraars. Eerder dit jaar slaagden we met vlag en wimpel voor de audit Fysiotherapie PLUSpraktijken en HKZ-fysiotherapie.

Met veel trots kunnen we terugkijken op twee geslaagde audits. Onlangs voor het Keurmerk
Fysiotherapie,
de organisatie die
als hetzijn
gaat
leveren
vanDaarom
kwaliteitishoog
aangeschreven
Er
zijn altijd aandachtspunten,
daarvan
wijom
onshet
goed
bewust.
onzestaat
praktijkvoering
ook dynamisch
en voortdurend
gericht op verbetering.
bij de Nederlandse
Zorgverzekeraars.
Eerder dit jaar slaagden we met vlag en wimpel voor de audit
Naast
een bezoek
en beoordeling
een auditeur op onze bedrijfsprocessen wordt er bij een audit geFysiotherapie
PLUS-praktijken
en van
HKZ-fysiotherapie.

keken naar:
1.Er zijn
de beoordeling
door onze patiënten
(u dus)
m.b.t.
hetbewust.
contact, het
behandelplan
en de praktijkook
in het
altijd aandachtspunten,
daarvan zijn
wij ons
goed
Daarom
is onze praktijkvoering
algemeen. Jullie beoordelen ons bovengemiddeld met een 9,4
dynamisch en voortdurend gericht op verbetering.
2. de volledigheid van de dossiers (99%), de behandelgemiddelden (6,1 behandelingen per aandoening)
en het behandelresultaat (89%). Landelijk gezien bovengemiddeld!

Naast een bezoek en beoordeling van een auditeur op onze bedrijfsprocessen wordt er bij een audit
gekeken naar:
Nogmaals,
hier zijn wij oprecht
trots 1.
op de
en beoordeling
hieraan kunnen
door wij
onze patiënten (u dus) m.b.t. het contact, het behandelplan en de
zien dat praktijk
onze inspanningen
en Jullie beoordelen ons bovengemiddeld met een 9,4
in het algemeen.
manier van werken aansluit aan
2. de volledigheid van de dossiers (99%), de behandelgemiddelden (6,1 behandelingen per
jullie verwachtingen.
aandoening) en het behandelresultaat (89%) . Landelijk gezien bovengemiddeld!

Wij denken deze resultaten te behalen
door het
Nogmaals,
hier plezier
zijn wij waarmee
oprecht trots op en hieraan kunnen wij zien dat onze inspanningen en manier
wij ons werk doen en midden in
vandorpsgemeenschap
werken aansluit aan
verwachtingen.
de
tejullie
staan.
De gymactiviteiten in het Kerspel
voor
bewoners
belangstelWij denken
dezeen
resultaten
te behalen door het plezier waarmee wij ons werk doen en midden in
lenden
en
deelname
aan
Na- De gymactiviteiten in het Kerspel voor bewoners en
de dorpsgemeenschap
tede
staan.
tionale Diabetes Challenge zijn
belangstellenden
en deelname
hier
voorbeelden van.
Dit laatsteaan de Nationale Diabetes Challenge zijn hier voorbeelden van. Dit
laatste initiatief
het afgelopen
jaar op het Sportgala bekroond met de vitaliteitsprijs 2020.
initiatief
werd hetwerd
afgelopen
jaar
op het Sportgala bekroond met de
vitaliteitsprijs 2020.
Lees verder ->

Voor 2021 hebben wij opnieuw contracten afgesloten met alle Nederlandse Zorgver
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Voor 2021 hebben wij opnieuw contracten afgesloten met alle Nederlandse Zorgverzekeraars.
Fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering en in sommige gevallen uit de basisverzekering.
U kunt bij ons terecht voor:
Klachten van het houding- en bewegingsapparaat: spieren, pezen, gewrichten, bindweefsel (veel voorkomend in nek, schouder en armen nu veel meer mensen thuis zijn gaan werken), na een fractuur en na
operaties van een gewricht (bv. nieuwe knie en heup, rug), met oedeemklachten, voor het aanmeten van
steunkousen, hardloopanalyse, sportmedisch advies, fitheidstesten (voor sporters en ouderen) en valtraining.
Wat doen wij:
Algemene fysiotherapie (massage en oefentherapie), manuele therapie, sportfysiotherapie (o.a. na kruisbandletsels, gescheurde spieren, verstuikte gewrichten), bindweefselmassage, oedeemtherapie, dry needling
(van triggerpoints), gecombineerde leefstijl interventies (GLI), beweeggroepen voor mensen met diabetes,
obesitas en COPD en medisch fitness.
Indien er op apparatuur getraind moet worden, maken wij gebruik van eigen apparatuur in de praktijk en
MFit Milon Studio bij Sonkei (Koedijkslanden).
Onze visie:
Fysiotherapeutische zorg leveren aan mensen van alle leeftijden (van jong tot oud) met klachten van spieren, gewrichten en organen (hart, longen, stofwisseling) in Nijeveen en directe omgeving. Ons doel is om
mensen met klachten op een zo kort mogelijke termijn zelfstandig de noodzakelijke dagelijkse zaken weer
uit te laten voeren (algemeen dagelijkse functies, werk, sport en hobby’s).
Wij hanteren geen wachtlijsten en behandelen, indien noodzakelijk, mensen ook thuis.
In deze tijd van COVID-19 is contact met de fysiotherapeut gelukkig mogelijk, mits we ons allen houden
aan de RIVM-richtlijnen (handen wassen, mondkapje op en zo mogelijk 1,5 meter afstand en bij ziekteverschijnselen testen).
Wij wensen iedereen prettige feestdagen en een goed en gezond 2021 en wellicht tot ziens.
Petra Hasper, Simone Visscher, Heleen Klunder en Rypke Postma.

OOK IN 2021 ZIJN WE U GRAAG WEER VAN DIENST!

WIJ WENSEN U PRETTIGE FEESTDAGEN EN
EEN GEZOND EN GELUKKIG NIEUWJAAR
T: de Wijk 0522 - 440 473

Stotijn

notariaat & mediation

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

altijd scherp!

info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl
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NIEUWS VANUIT DE DORPSVERENIGING
DVN zoekt nieuwe bestuursleden
In het bestuur van de Dorpsvereniging komt per april 2021 de plaats vrij
van de 2e secretaris/algemeen bestuurslid. We komen nu al met deze
oproep zodat eventuele belangstellenden in de gelegenheid zijn om al
eens een vergadering bij te wonen en de overdracht van de werkzaamheden goed kan verlopen.
Het takenpakket van deze gecombineerde functie is best wel fors. Daarom hebben we als DVN de voorkeur
voor 2 nieuwe leden zodat de taken goed verdeeld kunnen worden.
We zoeken mensen met een of meerdere van de volgende eigenschappen:
* secretariële eigenschappen;
* affiniteit heeft met PR en social media;
* het AED-project wil oppakken;
* interesse hebben in de diverse ‘groen-projecten’ of een van de andere thema’s waar DVN zich mee bezig
houdt.
Om een goede vertegenwoordiging van het dorp in het bestuur van DVN te hebben, roepen wij met name
mensen van de KBB en NBB en de nieuwbouw van Danninge Erve op om te reageren op deze oproep.
Is het leuk om deel uit te maken van dit bestuur?
Wij (de bestuursleden) vinden van wel, er is een goed ingewerkt team dat enthousiast en deskundig de
activiteiten oppakt die voorvloeien uit de doelstellingen van de vereniging. Vaak gebeurt dit in de vorm van
een werkgroep waarbij ook andere personen uit het dorp worden betrokken. Denk daarbij bijvoorbeeld
aan het Herfstrondje, de aanpak van het Van der Woudepark, het AED-project, de werkgroepen Leefbaarheid, Veiligheid&Verkeer etc.
Op onze website www.dorpsverenigingnijeveen.nl is meer informatie te vinden hierover.
Bij belangstelling en/of voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat, secretariaat@
dorpsverenigingnijeveen.nl
Van de wijkagent
Beste bewoners van Nijeveen,
We naderen al weer het einde van 2020. Een bijzonder en voor velen, op wat voor manier ook, moeilijk jaar.
We hebben ons allemaal moeten aanpassen, kleine of grote offers moeten brengen. Het woord corona kunnen we al bijna niet meer horen. Mensen kampten met gevoelens als angst of eenzaamheid. En nu naderen
we de kerst. Een tijd die symbool staat voor warmte, gezelligheid en omkijken naar elkaar. Laten we dit
jaar met nadruk invulling geven aan deze woorden. We hebben het allemaal hard nodig, die gezelligheid,
bij elkaar kunnen zijn, of gewoon even het kunnen doorbreken van de dagelijkse sleur.
De feestelijkheden kunnen helaas niet op oude en vertrouwde wijze ingevuld worden. Tradities van vuurwerk afsteken of in groepen samenkomen, thuis of in een feesttent, kunnen dit jaar niet. Carbid schieten
mag, maar alleen in kleine gezelschappen van hooguit 4 personen en uiteraard rekening houdend met de
1,5 meter onderlinge afstand.
We zullen ons verstand moeten laten spreken, om te voorkomen dat we straks in januari weer terug zijn
bij af. Voor velen betekent dit teleurstelling, omdat vuurwerk afsteken een hoogtepunt is van het jaar. En
hoe verleidelijk is het dan niet om te denken: “Wat maakt het uit, die ene keer per jaar. Het gaat toch altijd
goed?” En die kans is groot natuurlijk, dat het goed gaat. Maar feit blijft dat het ook vele keren per jaar,
onbedoeld, heel erg fout gaat. En om die gevallen is nu juist dat verbod ingesteld.
We snakken allemaal naar onze pleziertjes. We willen allemaal iets hebben om naar uit te kijken. Toch
hoop ik dat iedereen bereid is om deze feestdagen dat offer te brengen, misschien ook wel een beetje
vanuit die kerstgedachte dat we het samen moeten doen. Zodat we in januari kunnen zeggen dat we het
gewoon gefikst hebben met elkaar. Wel de gezelligheid en verbondenheid, maar niet de risico’s op letsel
of extra besmettingen.
Voor nu wens ik jullie hele mooie dagen met de mensen die jullie lief zijn.
En als we het glas heffen op 31-12-2020, dat we dan allemaal een nieuw jaar in mogen luiden wat mooier,
beter en gezonder is dan het jaar dat we achter ons laten.
Hele fijne feestdagen gewenst!
Met warme groet,
Judith Bakker, wijkagent
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Wij bedanken alle schrijvers van de artikelen die De Molen zo aantrekkelijk maken,
maar natuurlijk ook de adverteerders die het uitgeven van De Molen mogelijk maken.

Prettige Kerstdagen
en een

Gelukkig en Gezond 2021

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Noteboomstraat 68 | 7941 XA Meppel
T 0522 255449 | www.kleen.nl

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

info@andrehopman.nl
+31 654 326 405

Fijne Feestdagen

Wij hopen in 2021 weer op uw medewerking te kunnen rekenen.

TE HUUR

Bedrijfs-/Opslagruimte

Energieweg 3, Nijeveen
www.andrehopman.nl

Bedrijventerrein ‘Spijkerserve’
Nijeveen
Geschikt voor:	Opslag van goederen

Fijne Feestdagen

Hobby sleutelaar

&

	Beginnend sleutelaar

EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

Enz. enz.
Voorzien van: Hefbrug
Luchtleiding
Verwarming
	Vloeistofdichte vloer
Inl. Arjo O.G. Tel. 06 36 433 978
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Astra Dustcontrol wenst U

Fijne Feestdagen

De luchtreinigers met UV-C technologie

PURA

MEDI 5

MEDI 8

MEDI 10

MEDI 25

Uw ruimte bacterieen virusvrij
Bacteriën

Virussen

Schimmels

Pollen

Stof

Fijnstof

Geuren

UV-C licht

UV-C licht is een bewezen technologie om virussen
en bacteriën te beschadigen. Het DNA verandert
direct in aanraking met het licht

L

Voordelen MEDI
luchtreinigers

ogy
ol

STED
TE
uv-c techn

Virusvrije ruimte
Gezonde werkomgeving
Verbeterde luchtkwaliteit

ORATORIU
M
AB

Veilig werken in schone lucht
Stopt onzichtbare verspreiding van o.a. virussen
100% virusbestrijdend door UV-C technologie
Mobiel

Astra Dustcontrol
Veendijk 28
7971 RR Havelte
0611690781
astradustcontrol@gmail.com
www.astradustcontrol.com
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LIEVE MENSEN UIT NIJEVEEN! HIER EEN BERICHTJE UIT BREDA
Ik wil iedereen graag laten weten dat het best wel goed met mij gaat. Afgelopen jaar heb ik veel lieve kaartjes uit Nijeveen mogen ontvangen wat mij
erg goed heeft gedaan, zeker tijdens de periode van half maart tot begin
juni dat ik geen bezoek mocht ontvangen. Hiervoor wil ik jullie hartelijk
danken. Ik kijk dagelijks met veel plezier naar al jullie kaartjes die op mijn
kledingkastdeuren zijn opgehangen. Het was een bewogen jaar, ook voor
mij. Nadat ik toch wel heel plotseling vlak voor Kerst 2019 op mijn verjaardag (23 december) ben verhuisd naar Breda is mij op 18 februari een mooie kamer toegewezen in een
kleinschalig woonzorgcomplex in de wijk waar mijn zoon Menso woont: de Haagse Beemden. Het was de
eerste maanden zeker wennen maar ik ben erg lief en goed opgevangen door de medewerkers van Woonzorgcomplex “De Hillen”. Ik woon nu op slechts 15 minuten lopen van Menso en Giovanni samen met 10
medebewoners. Met mijn geheugen gaat het helaas alsmaar minder maar verder gaat het goed. Ik eet en
slaap goed. Hierbij wens ik iedereen in Nijeveen na dit bijzondere en toch wel akelige jaar fijne Kerstdagen
en een Veilig en Gezond 2020!
To Ringers-Elffers, Heksenwiellaan 52, 4823 HA Breda
N.B.: Mijn moeder wordt 23 december 90 jaar. Ik weet zeker dat ze het super leuk zou vinden uit Nijeveen
felicitatiekaartjes te ontvangen…. Dank alvast! Menso (Rik) Ringers

KERSTFEEST VIEREN IN NIJEVEEN
Dit jaar moet alles anders met kerst. Niet alleen thuis, maar ook in de kerken.
Natuurlijk, ook dit jaar vieren we kerst. Vanuit de gezamenlijke kerken van Nijeveen – Kolderveen – Dinxterveen bieden wij twee vieringen aan en een buitenactiviteit.
Op kerstavond om 22.00 uur kunt u meekijken en zingen naar onze kerstfilm ‘En toch wordt Christus weer
geboren’. Een film die langs het kerstverhaal loopt met vertellingen, zang en gebeden door vele mensen
uit Nijeveen en op verschillende locaties in Nijeveen gefilmd.
Op kerstochtend kunt u om 10.00 uur vanuit huis de digitale kerstviering meemaken vanuit de Gereformeerde Kerk, voorganger is Ds. Jan Stap.
De kerstafette-viering die gepland stond op 1e kerstdag bij de hervormde kerk gaat vanwege de coronamaatregelen niet door.
Naast de vieringen bieden wij u ook het Kerst-ommetje aan. In de woonwijken van Nijeveen komen ruim
30 posters te hangen met een beeld en tekst rond alle figuren en gebeurtenissen in het geboorteverhaal.
Als u dan toch even een frisse neus wilt halen kunt u zo nog wat inspiratie opdoen.
Op gepaste afstand maar altijd weer in verbondenheid met elkaar willen we zo het kerstfeest vieren. Gezegende kerstdagen!

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

- Volledige verzorging van uw administratie
- Indienen belastingaangiften
- Fiscaal advies en begeleiding
- Samenstellen van jaarrekeningen

Fijne Kerstdagen
en een

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

Goed en Gezond 2021
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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, oever21@xs4all.nl, www.fysionijeveen.nl. Behandeling volgens afspraak.
STICHTING WELZIJN OUDEREN NIJEVEEN:
KLEINE NODENDIENST: tel. 06-48065216
GEBRUIK DUOFIETS: mw. A. Bouma, tel. 06-21497902
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

URZO
Damesmode
Slaapcomfort

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

GORDIJNEN
ZONWERING

PVC VLOEREN
TAPIJT

Wij verhuize
n
medio 2021 n
aar
industrieterr
ein
Blankenstein

Huishoudtextiel

tel. 05220 - 61022

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

201811_0796_FIZZ_Lever_adv_DeMolen_01.indd 2
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w w w. l o o n b e d r i j f b i j k e r. n l
Café Restaurant

De Otterskooi
Dwarsgracht

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

Wij hebben een nieuw adres:
Industrieweg 3 • 7944 HT Meppel • 0522 78 52 49

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

