
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

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

Kwekerij en Tuincentrum

BERT 
VISSCHER

  Kolderveen 21  Nijeveen 
Tel. 0522-491853

BEPLANTING:
Heesters, bomen, vaste planten, 
klimplanten

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



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

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

Van Beek 
Schilderwerken

Voor al uw schilderwerk

Ons bedrijf kenmerkt zich door 
haar goede prijs-kwaliteitverhouding

en staat garant voor 
een uitstekende service!

Klaas van Beek 
Scheerweide 35 
7948 NX Nijeveen 

Tel. 06-16511943
Tel. 0522-750545

E-mail: info@kvanbeekschilderwerken.nl 
Website: www.kvanbeekschilderwerken.nl
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41e jaargang nr. 4, 23 februari 2021

De volgende Molen verschijnt op 9 maart 2021.

Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk 

woensdag 3 maart e-mailen naar: 

demolen@kleen.nl

of inleveren bij / sturen naar Drukkerij Kleen

Noteboomstraat 68, 7941 XA Meppel

(Anonieme kopij kan geweigerd worden.)

Klachten bezorging: 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

NIEUWE LOOK VOOR ONDERNEMEND NIJEVEEN ‘MET LEF’

De ondernemersvereniging in Nijeveen heeft een nieuwe naam en nieuw logo. Tijdens de online ledenbijeen-
komst is de nieuwe huisstijl van de vereniging geïntroduceerd. In het najaar hadden de leden al ingestemd 
met de nieuwe naam ‘Ondernemend Nijeveen’ en als vervolg hierop was een nieuw logo een logische stap. 
Na de aftrap van voorzitter Herwin Lokken konden de leden zelf, thuis achter het beeldscherm, het nieuwe 
logo op ludieke wijze onthullen. 

Ondernemers ‘met lef’
De voorzitter is blij met de nieuwe identiteit van de vereniging. ‘De vorige naam; Handelsvereniging Nijeveen, 
was niet meer representatief. Inmiddels telt Ondernemend Nijeveen bijna 100 ondernemers die werkzaam 
zijn in verschillende branches en sectoren. Juist met die grote verscheidenheid krijgen we veel voor elkaar. 
De kracht van onze vereniging is dat we samen ergens de schouders onderzetten, elkaar helpen en ken-
nis met elkaar delen. Niet voor niets is de ondertitel ‘met lef’, zegt Lokken enthousiast. ‘Het kenmerkt de 
ondernemende Nijeveners. Samen, durven en doen!’  

Trots op het resultaat
‘Het logo lijkt op een aanknop ‘ON’. Het is met een team van eigen creatieve professionals tot stand ge-
komen. Het symboliseert de dynamiek in onze vereniging, geeft de verbinding met elkaar weer en geeft 
richting aan. Het beeldmerk staat voor iedere ondernemer als individu maar kan ook geschakeld worden 
om zo het collectief te symboliseren. Een prachtig eindresultaat waar we trots op kunnen zijn’.

Actieve en dynamische club 
Hij benadrukt dat de vereniging niet alleen belangenbehartiger en netwerkorganisatie is voor de onder-
nemers in het dorp. ‘We inspireren en enthousiasmeren elkaar. Dat maakt ook dat Ondernemend Nijeveen 
een actieve club is die graag wat teruggeeft aan de lokale gemeenschap. Denk daarbij aan de organisatie 
van Dobberpop, Uit bij de Plas en nog veel meer activiteiten in het dorp. Ook hebben we samen met an-
dere verenigingen het verharden van het evenemententerrein gerealiseerd en rond de Kerst heel Nijeveen 
verlicht met FairyBells. Een cadeautje voor alle Nijeveners. De ondernemers in Nijeveen zijn ON.’ 
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DE MOLEN

  9 feb. De Molen nr. 3
23 feb. De Molen nr. 4
25 feb. Online Kerkcafé Quiz - thuis - 20.00 uur
  9 maart De Molen nr. 5
19 maart Harm en Roelof - De Schalle
23 maart De Molen nr. 6
6 april De Molen nr. 7

Agenda

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

VACCINATIE COVID

Op dit moment krijgen veel ouderen in Nijeveen een oproep van de GGD om een afspraak te maken om 
zich te laten vaccineren tegen COVID-19/corona in Assen.
Er zijn verschillende mogelijkheden om naar deze locatie te gaan.
Wij vragen u om zelf of met behulp van familie, vrienden of kennissen naar de priklocatie te gaan. U mag 
1 begeleider meenemen. Iedereen op de priklocatie moet een mondkapje dragen.
Als u geen vervoer heeft naar de vaccinatielocatie kunt u hulp vragen aan:

• Eventuele vrijwillige initiatieven (in Nijeveen is dat Stichting Welzijn Ouderen Nijeveen) inlichtingen Hans 
van Velzen, tel. 06 48 05 47 82 of Lammie van Essen, tel. 06 20 43 39 16

• Gebruik maken van uw Valyskaart of WMO vervoerder inlichtingen Corry Jaspers, tel. 06 11 01 01 35
• Het rode kruis (vraag dit aan via 0800-1351)

Lukt het via al deze wegen niet kunt u bellen met de gemeente Meppel tel. 14 05222.

STICHTING WELZIJN OUDEREN NIJEVEEN

De Stichting Welzijn Ouderen Nijeveen is op zoek naar vrijwilligers die, mocht het nodig zijn, met een 
oudere uit Nijeveen naar de priklocatie in Assen wil rijden. U kunt zich aanmelden bij Lammie van Essen, 
tel. 06 20 43 39 16.

OPNIEUW GEEN FEESTWEEK IN NIJEVEEN 
Oranjevereniging organiseert alternatief weekend van 18 t/m 20 juni

Het bestuur van de Oranjevereniging Nijeveen heeft besloten om ook dit jaar geen Nijeveens Feest te or-
ganiseren maar net als vorig jaar een alternatief aan te bieden. Het besluit is genomen naar aanleiding van 
het advies dat de vereniging van de gemeente Meppel heeft ontvangen. Hierin wordt verzocht om dit jaar 
nog te richten op online evenementen en activiteiten en toe te werken naar fysieke evenementen in 2022. 

Het advies komt voor ons niet als een verrassing. We hadden gehoopt om met alle Nijeveners dit jaar weer 
een prachtig feest te kunnen vieren. Helaas het is niet anders. We zien het niet gebeuren dat we over vier 
maanden weer in een volle tent aan het feestvieren zijn. Wel zal er binnen de geldende regelgeving een 
‘Feestweekend’ worden georganiseerd. 

In het weekend van 18, 19 en 20 juni worden er allerlei activiteiten georganiseerd. Komende tijd gaan 
we aan de slag met de programmering. We streven ernaar om jullie in deze bijzondere tijd een gezellig 
en verrassend weekend te bezorgen. Samen feestvieren maar dan net een beetje anders dan wat we met 
elkaar gewend zijn. Zodra het programma bekend is, wordt dit gecommuniceerd via de reguliere kanalen. 

Met een hartelijke groet, 
Bestuur Oranjevereniging Nijeveen

Lotenbloks.nl is een initiatief van 
Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Lotenbloks.nl

Zoekt u lotenbloks voor 
uw vereniging of stichting?

Kijk op:
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NIEUWS VAN ENERGIE COÖPERATIE DUURZAAM NIJEVEEN 

Warmtescan Actie 
Wat hebben we een aantal weken met prachtig weer achter de rug. Perfecte omstandigheden om warm-
tescans uit te voeren. Toch hebben we ondanks het mooie weer gemeend geen scans uit te voeren. Iedere 
scan brengt een aantal contactmomenten, en de daarbij behorende risico’s op het verspreiden van het 
coronavirus, met zich mee. Zodra de situatie en het weer het toelaat gaan de vrijwilligers weer op pad. De 
vraag is of dat dit seizoen nog lukt. 

Ledenvergadering  
Het is niet mogelijk om op korte termijn een ledenvergadering te houden waarbij we elkaar fysiek kunnen 
ontmoeten. Het bestuur heeft daarom besloten om de ledenvergadering uit te stellen en deze te organi-
seren zodra we weer in ‘De Schalle’ samen kunnen komen.

Ondertussen gaan we graag door met de lopende projecten. Daarom ontvangen de leden van  
EC Duurzaam Nijeveen binnenkort de volgende stukken via de mail: 

• Jaarverslag 2020
• Financieel verslag 2020 
• Toelichting op het financieel verslag 
• Jaarplan 2021 
• Beleidsdocument ‘Blik op de Toekomst’

Zijn er vragen, opmerkingen of bezwaren dan kan er via mail worden gereageerd. Mogelijke controversiële 
onderwerpen worden uiteraard niet opgepakt zonder toestemming van de leden. 

Bent u al lid van de energiecoöperatie? 
Het aantal leden van de EC Duurzaam Nijeveen groeit. Steeds meer Nijeveners zijn betrokken bij de coö-
peratie. Nog geen lid? Meld u aan via www.duurzaamnijeveen.nl.

Met een energieke groet, EC Duurzaam Nijeveen 
Harrry van Dijk, Wim de Kleuver, Gerdie Westenbrink, Hylco de Boer en Tineke Knorren

Nijverheidsweg 10
7948 NE  Nijeveen

T 0522 49 26 80
F 0522 49 26 74

info@kroesnijeveen.nl
www.kroesnijeveen.nl
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BRANCHEVERENIGING MANTELZORG OPGERICHT
Kwaliteitsimpuls voor aanvullende mantelzorg
 
Aanvullende Mantelzorg Vereniging Neder-
land is de nieuw opgerichte brancheorgani-
satie van aanbieders van aanvullende mantel-
zorg. De organisatie heeft als doel de kwaliteit 
van de aangeboden betaalde mantelzorg te 
waarborgen en om als vertegenwoordiger 
van de branche naar buiten te treden. Op dit 
moment zijn de vier grootste organisaties, Saar 
aan Huis, Mantelaar, UWassisent en Senior 
Service, verenigd in de AMVN. Naar verwach-
ting sluiten meerdere bedrijven zich komende 
tijd aan.
Mantelzorgorganisaties die lid zijn van AMVN 
moeten voldoen aan een aantal strenge kwali-
teitseisen over hun eigen bedrijfsvoering maar 
ook over het aannamebeleid en de screening 
van hun verzorgers. De AMVN geldt als een kwaliteitskeurmerk waardoor ouderen die aanvullende man-
telzorg krijgen, weten dat hun hulp betrouwbaar is.
Bestuurslid Sabine Blom van Assendelft van Saar aan Huis: Er zijn verschillende redenen om een branche-
organisatie op te richten: het gaat in de eerste plaats om de betrouwbaarheid en professionaliteit van 
de zorgverleners te garanderen die bij de kwetsbare ouderen thuiskomen. Daarnaast willen we als één 
organisatie overleggen met de overheid over de steeds veranderende wet- en regelgeving waar we aan 
moeten voldoen.
Bovendien vinden we het belangrijk dat er goed en duidelijk beleid wordt gecommuniceerd over de wijze 
waarop we in onze maatschappij zorgen voor ouderen. Ouderen moeten langer thuis blijven wonen, maar 
dan moeten we ze daarbij wel ondersteunen. De leden van AMVN hebben veel kennis over die ondersteu-
ning en als branchevereniging willen we graag onze kennis en ervaring delen met de buitenwereld. Het is 
fijn om te merken dat ook het ministerie van VWS en MantelzorgNL het belang inzien van een brancheor-
ganisatie voor onze dienstverlening.’
Een van de eerste aandachtspunten van AMVN is de fiscale complexiteit rond het persoonsgebonden budget 
(PGB). AMVN wil de aanvullende mantelzorg betaalbaar en transparant houden. Ouderen kunnen de aan-
vullende mantelzorg betalen vanuit hun PGB maar dat wordt ze door de overheid niet makkelijk gemaakt. 
Zo mogen bemiddelingskosten sinds 2016 niet meer uit het PGB worden gefinancierd. AMVN hoopt dat er 
snel een werkbare oplossing voor ouderen komt.
AMVN zal ook gaan overleggen met de zorgverzekeraars om deze vorm van mantelzorg te vergoeden via 
de aanvullende verzekering. Dit wordt inmiddels door een paar zorgverzekeraars gedaan, zoals Zilveren 
Kruis en VGZ.
De vraag naar mantelzorg is de afgelopen jaren sterk gestegen door het toenemende aantal ouderen dat 
thuis woont. Daarmee nam ook het aantal overbelaste mantelzorgers uit familie en vriendenkring toe. Om 
die te ontlasten en ouderen plezierig thuis te kunnen laten wonen is in Nederland een aantal bedrijven 
ontstaan die professionele, betaalde mantelzorg levert.
Meer informatie: www.amvn.nl

GORDIJNEN
ZONWERING

Noteboomstraat 7
7941 XD Meppel

T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

URZO
Damesmode

Slaapcomfort

Bedrijfskleding

Regenkleding

Huishoudtextiel
tel. 05220 - 61022

Wij verhuizen medio 2021 naar industrieterrein Blankenstein

PVC VLOEREN
TAPIJT
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JONGEREN HELPEN JONGEREN MET VRIJWILLIG TRAINEESHIP

Welzijn MensenWerk en Weerbaar 
Meppel gaan hun samenwerking 
uitbreiden. Per februari kunnen 
jongeren uit Meppel en omgeving 
die mee willen doen aan het vrij-
willige traineeship aan de slag om 
anderen jongeren te ondersteu-
nen bij vragen of problemen in de 
thuissituatie, met school of werk 
of door minder contacten in deze 
coronatijd. 
Anneke van Dijk, projecteider van 
het vrijwillig traineeship: ‘’Weer-
baar Meppel is een centrum voor 
weerbaarheidstrainingen en indi-
viduele coaching en heeft onder 
andere jongeren als doelgroep. Met 
eigenaar Mustapha el Barbari en het team van Weerbaar Meppel werken we al langer samen, ze denken 
actief en enthousiast mee over mogelijkheden om jongeren ervaringen te laten opdoen. Met deze werk-
plek krijgen de trainees een eigen project waarmee ze anderen jongeren kunnen helpen. Ze kunnen iets 
positiefs betekenen voor anderen.’’

Begeleiding van jongeren
‘’We hebben alle ingrediënten in huis voor professionele begeleiding van jongeren’’, vertelt een enthousiaste 
Fiona, jongerencoach bij Weerbaar Meppel. ‘’Iedereen vanaf 12 jaar die ergens meezit kan ons bellen. Het 
kind of de jongere matchen we aan een jongere van het vrijwillig traineeship. De trainee kan, in overleg 
met mij, in een-op-eencontact zelf invulling geven aan de ondersteuning: van een gesprek tot samen iets 
doen, voor bijvoorbeeld ouderen, alles binnen de coronamaatregelen uiteraard. Dit is echt een heel mooi 
tegengeluid in deze pittige tijden, waar bijna niets meer lijkt te mogen.’’

Ervaringen opdoen
Welzijn MensenWerk organiseert vrijwillige traineeships voor schoolgaande jongeren, werkzoekende of 
werkende jongeren en jongeren die een tussenjaar houden. Gedurende een half jaar gaan de deelnemers 
voor minimaal vier uur in de week bij drie maatschappelijke organisaties aan de slag. Met het werk doen 
ze veel nieuwe ervaringen op en vergroten hun maatschappelijke betrokkenheid. Jongeren tussen de 16 
en 27 jaar kunnen gratis deelnemen en ontvangen bovendien een klein opleidingsbudget.

Aanmelden
Jongeren die aan de slag willen voor Weerbaar Meppel of op andere plekken hun cv willen verrijken met 
maatschappelijke ervaring, kunnen zich aanmelden bij Anneke van Dijk, tel: 06 10106173, e-mail a.v.dijk@
welzijnmw.nl. Eerst gratis kennismakingsgesprek over de mogelijkheden is mogelijk.

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
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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

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
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OVERHEK

Beste dorpsgenoten, om het maar direct te zeggen: Het gaat niet helemaal goed met de oude dame. 
Ik noem het maar een dame. In de ene taal is het mannelijk en in de andere taal is het vrouwelijk. Een oude 
molenaar/instructeur heeft me ooit geleerd dat je naar de vormen van de molen moet kijken. Die hebben meer 
weg van een vrouw dan van een man. Ik noem haar daarom een oude dame. 
Om uit te leggen wat er precies aan de hand is, zou het een saai en technisch verhaal worden. Ik probeer het 
daarom kort en eenvoudig uit te leggen. 
Zoals jullie (kunnen) weten is onze molen inmiddels 234 jaar oud. Mogelijk zelfs nog ouder. (de Molen 13/10/2020).  
In 1977 is de molen in Nijeveen herbouwd. Het is een rijksmonument, dus wordt het uiterste gedaan om alle 
onderdelen in authentieke staat te behouden. Maar, dingen slijten of verouderen en moeten toch soms eens 
gerepareerd worden. Om de molen in oude staat te laten, worden er zo weinig mogelijk delen vervangen, maar 
zo veel mogelijk gerestaureerd. Authentieke onderdelen blijven daarmee bewaard. Maar deze methode kun je 
niet oneindig blijven doorvoeren. Is een onderdeel bijv. helemaal aangetast door houtworm, dan komt er een 
tijd dat deze niet meer te redden is en daarom toch vervangen moet worden. 
Zo ook de kap van de molen. Hiermee bedoel ik het bovenste gedeelte van de molen waar de wieken aan zitten en 
dat meedraait met de windrichting. Al bij de herbouw in 1977 is de kap behoorlijk gerepareerd en uitgestukt. Dit 
is in de loop van de 43 jaar dat de molen in Nijeveen staat meerder keren gedaan. Op een gegeven moment ben je 
zover dat sommige delen inmiddels ver-repareerd zijn. Delen zijn zo vaak opgelapt en opgeknapt dat het nu niet 
verder meer gaat. We zijn nu zo ver dat we moeten gaan nadenken over de veiligheid. Er is geen direct gevaar. 
We hebben twee jaar geleden tijdens de juni-storm gezien dat de molen behoorlijke klappen heeft doorstaan. 
Onze vrijwillige molenaars hebben als studieproject de hele kap doorge-
meten. Hiervan is een uitgebreid rapport geschreven. Het blijkt dat de kap 
behoorlijk is verzakt. Let eens op de linker voorkant van de kap. Je kunt 
zien dat deze hoek behoorlijk naar beneden hangt. 

Kijk ook eens naar de achter-
kant van de kap. De twee voeg-
houten steken achter uit. Je 
kunt ze herkennen aan de twee 
rood geverfde balken. Het valt 
dan onmiddellijk op hoe getor-
deerd het rechter voeghout is. 
Let wel, deze twee balken moeten de hele kap dragen (20 ton). De 
conclusie was dat het goed zou zijn om dit eens door een deskundig 
bedrijf te laten beoordelen. Via de gemeente is daarom een erkend 
adviesbureau ingeschakeld. Dit molenbouwadviesbureau heeft de 
hele kap 3D doorgemeten. Dit is echt te vergelijken met een scan. Ze 
kijken dwars door de molen heen. De conclusies onderstreepten die 

van de molenaars. In bepaalde gevallen deden ze er zelfs nog een schepje bovenop. 
Onze molenaars beseffen heel goed dat ze met een hele oude constructie omgaan. Ze schrikken er niet van dat 
de kap of zelfs de hele molen verzakt is. Het is echter wel zaak om te weten waar 
de grenzen liggen. Deze komen nu in het zicht. 
Kort gezegd komt het er op neer dat de hele kap grondig gerestaureerd moet 
worden. Je kunt niet zomaar even wat vervangen. De molen is een rijksmonument 
en staat op de lijst van cultureel erfgoed van de Unesco. Vanuit historisch oogpunt 
moet er zo veel mogelijk bewaard worden en alles moet authentiek blijven.  
Op basis van twee argumenten zal de kap grondig aangepakt worden. 
Zorg: Uit oogpunt van de zorg voor een rijksmonument willen we de molen in 
stand houden.
Veiligheid: We moeten er niet aan denken dat bepaalde delen naar beneden komen en onschuldige bezoekers 
kunnen verwonden. 
Het is de bedoeling dat dit project in de tweede helft van 2021 uitgevoerd zal worden.
We moeten daarom de gemeente erkentelijk zijn dat zij zorgdraagt voor de molen die ons als burgerij ooit is 
aangeboden door de toenmalige gemeente Nijeveen. 
Ik heb geprobeerd jullie de technische details te besparen. Wil je er echter meer van weten, dan willen onze 
molenaars jullie op de molen graag alles hierover vertellen. (Ze nemen je graag mee naar boven in de kap, maar 
zullen wel de coronaregels in acht moeten nemen. Dat houdt in dat er maar 1 persoon tegelijk naar binnen kan. 
We kunnen daarom alleen op afspraak werken).
Op de website van molen-sterrenberg wordt een pagina ingericht en worden jullie op de hoogte gehouden van 
de voortgang en ontwikkelingen van deze restauratie. 
          Molenaar Sterrenberg
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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.

FYSIOTHERAPIE PRIMA LIFE Nijeveen, Fysiotherapie, Sportfysiotherapie, Kinderfysiotherapie, Specialisatie 
nieuwe knieën en heup en kruisbandletsel. Op verzoek huisarts is behandeling aan huis ook mogelijk. In 
Dorpshuis De Schalle, Nieuweweg 27, 7948 AA Nijeveen. Tel.nr.: 0522-237530

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

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

TANDHEELKUNDIG CENTRUM NIJEVEEN, Dorpsstraat 6d, 7948 BR Nijeveen, tel. 0522-492338. Behandeling 
volgens afspraak. Spoeddienstregeling te beluisteren via het antwoordapparaat of www.tandartsnijeveen.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

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. 



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

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

www.loonbedr i j fb i jker.n l



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




