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

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
g
e
n
k
w
u
o
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

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

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!
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

Jan Bouwknegt
Dorpsstraat 4
Nijeveen
www.jaboschilderwerken.nl
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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
Noteboomstraat 68

7941 XA Meppel

De volgende Molen verschijnt op 13 juli 2021.
Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk
woensdag 7 juli e-mailen naar:
demolen@kleen.nl

telefoon 0522 255 449

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

Agenda
28
juni-3quiz
juli Historische
Collecte Nationaal
MS Fonds
Uitslag
Vereniging
Nijeveen.
29 juni
De Molen nr. 13
1 juli
NATUURrijke IJS- en OORLOGwandeling Holtingerveld - 10.30 uur
13 juli
De Molen nr. 14 - laatste Molen voor de zomerstop
13-16 juli
Fiets4Daagse
In de vorige Molen
stond de “feestweek quiz” van de Historische Vereniging. Een mooi aantal
15 juli
NATUURrijke IJS- en OORLOGwandeling Holtingerveld - 13.30 uur

mensen hebben een oplossing ingestuurd. Uit de goede oplossingen heeft een onafhankelijke jury 3
winnaars getrokken,
dit zijn geworden:
UITSLAG
QUIZ HISTORISCHE
VERENIGING NIJEVEEN
In de vorige Molen stond de “feestweekquiz” van de Historische Vereniging. Een mooi aantal mensen heeft
een oplossing ingestuurd. Uit de goede oplossingen heeft een onafhankelijke jury 3 winnaars getrokken,
dit zijn geworden:

Fam. Visscher, 1e prijs

Fam. Visscher, 1e prijs

Fam. Oosterveen, 2e prijs

Fam. Oosterveen, 2e prijs

De goede oplossing is: 1K, 2G, 3J, 4C, 5D, 6H, 7A, 8B, 9F, 10E, 11I
We
hopen oplossing
dat we volgend
op 5D,
de jaarmarkt
staan
quiz!
De goede
is: 1K,jaar
2G,weer
3J, 4C,
6H, 7A, 8B,
9F, met
10E,de
11I

Fam. Nijmeijer, 3e prijs

Fam. Nijmeijer, 3e prijs

Met vriendelijke groet, namens de Historische Vereniging, Margriet Kooiker
We hopen dat we volgend jaar
weer op de jaarmarkt staan met de quiz!

Met vriendelijke groet, namens de Historische Vereniging, Margriet Kooiker

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

DE MOLEN

Vakantie 2021
Week 29-30-31

van maandag 19 juli
t/m zaterdag 7 augustus
Maandag 9 augustus
is de winkel weer open!

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

HOVENIERSBEDRIJF

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

aanleg | onderhoud | renovatie | advies
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CANON VAN NIJEVEEN IN 50 SCHETSEN
Historische Vereniging Nijeveen geeft uniek
boek uit
Afgelopen jaar hebben vier (oud) Nijeveners
50 korte verhalen geschreven die binnenkort
gebundeld worden tot de ‘Canon van Nijeveen’.
Op initiatief van de Historische Vereniging
Nijeveen wordt dit unieke boek, dat de geschiedenis van het dorp weergeeft, uitgegeven.
Het streven is dat half oktober, tijdens de najaarsbijeenkomst van de vereniging, het eerste
exemplaar kan worden overhandigd.
Verleden zichtbaar maken
Voorzitter Arend Tissingh is trots dat, na het
succes van de dorpsfilm ‘Vandaag is morgen
verleden tijd’ uit 2018, de krachten opnieuw
zijn gebundeld. ‘Het is mooi dat de mensen
Illustratie - boekomslag Canon van Nijeveen kunnen zien wat er vroeger is gebeurd en wat
mevrouw Ferda Winter-Timmerman
zich heeft afgespeeld in ons mooie dorp. Vooral
ook hoe het zich heeft ontwikkeld de afgelopen jaren’, zegt hij. Binnen onze vereniging zijn verschillende
vrijwilligers voortdurend bezig om het verleden van Nijeveen zichtbaar en toegankelijk te maken voor
iedereen. We delen dit graag.’
Grote verscheidenheid aan onderwerpen
Fenneke Knol, Piet de Graaf, Jan Sol en Jan Meer hebben de geschiedenis van Nijeveen op schrift gezet en
er een eigen en persoonlijke ‘touch’ aan gegeven. Onder andere het station komt aan bod, het verhaal
van de eerste zuivelfabriek krijgt een plaatsje in het boek en ook Dobberpop wordt niet vergeten. ‘Een
grote verscheidenheid aan onderwerpen die vooral de mensen nieuwsgierig moeten maken’, zegt Tissingh.
‘De verhalen zijn kort en bondig en worden vergezeld met historisch fotomateriaal zodat het makkelijk
te lezen is.’
Extra beleving aan waar je woont en leeft
‘Inmiddels wonen bijna 4000 mensen in het Nijeveen. Velen weten niet, of niet meer, wat de historie van
het dorp is. Dat is eigenlijk zonde’, zegt hij. ‘45 jaar geleden, tijdens de viering van 500 jaar Nijeveen, is het
boek ‘Nijeveen – Dorp uit moeras ontstaan’ gemaakt. Helaas is die niet meer verkrijgbaar’, aldus Tissingh.
‘De nieuwe canon is dan ook een logisch vervolg. Het geeft een extra beleving aan waar je woont en leeft.’
Verdieping in de Diekpraot
De voorzitter vindt het belangrijk om in contact te blijven met de Nijeveners. ‘Het is goed als mensen ons
weten te vinden. Hebben ze vragen of willen ze meer weten? Dan zoeken we het graag uit of helpen
daarbij. Merken we dat een onderwerp extra aandacht verdient of veel belangstelling heeft, dan wordt er
in de ‘Diekpraot’ een stukje verdieping gegeven.’
Start verkoop in oktober
Tissingh kan niet wachten tot het boek van de drukpers komt en gepresenteerd wordt half oktober. Samen
met Lourens Schipper verzorgde hij de coördinatie van het geheel. Ze hebben er heel wat uurtjes tijd in
gespendeerd. ‘Je doet het met z’n allen!’, zegt hij stellig. ‘Dat kenmerkt niet alleen de Historische Vereniging Nijeveen maar het hele verenigingsleven in het dorp. Dat zie je ook duidelijk terug in de ‘Canon van
Nijeveen’.
Lid worden voor de Historische Vereniging Nijeveen
Nu al nieuwsgierig naar het verleden van Nijeveen? Leden van de vereniging ontvangen een keer per
kwartaal het vereningingsblad ‘Diekpraot’ gratis. Het lidmaatschap bedraagt € 12,50 per jaar. Op www.
historischeverenigingnijeveen.nl is meer informatie te vinden.
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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

Nijverheidsweg 10
7948 NE Nijeveen

T 0522 49 26 80
F 0522 49 26 74

info@kroesnijeveen.nl
www.kroesnijeveen.nl

DE MOLEN
BEDANKT
Plotseling en totaal onverwachts kwam ik in het ziekenhuis te liggen.
Alle belangstelling en medeleven was hartverwarmend. Ik wil iedereen daar hartelijk voor bedanken.
Met vriendelijke groeten, Eefke Nijmeijer

WERKZAAMHEDEN PROJECT WATERHUISHOUDING NIJEVEEN-KOLDERVEEN GESTART
In opdracht van het Waterschap Drents Overijsselse Delta is Aannemersbedrijf Oosterhuis inmiddels gestart
met de werkzaamheden van het project waterhuishouding Nijeveen-Kolderveen. Dit project heeft tot
doel om de waterhuishouding in het gebied ten zuiden van Nijeveen-Kolderveen te verbeteren. Hierdoor
worden (te) hoge waterstanden in het agrarisch gebied in de toekomst zoveel mogelijk voorkomen. Ook
de afvoer van regenwater uit Nieuwveense Landen is hierdoor gegarandeerd. Onderdeel van het project is
de vervanging van gemaal Leenders (nabij de rotonde in de Zomerdijk), waardoor het water in het betreffende gebied niet meer door gemaal Broammeule (aan de Gemaalweg) wordt bemalen. De bouw van dat
nieuwe gemaal is een apart onderdeel van dit project en start in de loop van het jaar.
Tijdelijke afsluiting wegen
Voor dit project worden bestaande watergangen vergroot tussen het spoor en het bestaande gemaal Leenders. Tevens worden de duikers vervangen door grotere exemplaren en worden nieuwe, geautomatiseerde
stuwen aangebracht. Een deel van de duikers liggen in het agrarisch gebied, maar ook de duikers in de
1e Nijeveense Kerkweg, Meppelerweg, Lambert van der Lindeweg, Matenweg en de Nieuwe Dijk moeten
vervangen worden. Op dat moment worden de wegen tijdelijk afgesloten en wordt er een omleidingsroute
ingesteld. Vanwege de verkeersdrukte op de Meppelerweg en de Nieuwe Dijk worden deze duikers in een
weekeinde uitgevoerd, waarbij de weg van vrijdag 19.00 uur tot maandagochtend 06.00 uur is afgesloten.
De Meppelerweg van vrijdag 16 juli tot maandag 19 juli. De afsluiting van de Nieuwedijk zal eind september/
oktober plaatsvinden, afhankelijk van de verlegging van de waterleiding ter plaatse. De exacte datum zal
bekend worden gemaakt, zodra dit duidelijk is. Voor de fietsers wordt in beide gevallen een plaatselijke
bypass aangelegd. Het weekeinde van uitvoering van de Meppelerweg is afgestemd op de werkzaamheden
in de Dorpsstraat. Als de Meppelerweg in het weekeinde is afgesloten is het herstraatwerk in de Dorpsstraat
zover gevorderd dat het kruispunt met de 1e en 2e Nijeveense Kerkweg weer geopend is.
Volgens de huidige planning zijn de werkzaamheden eind dit jaar gereed.
Contact
We houden u het komende jaar regelmatig op de hoogte over de voortgang en de planning van het werk
via De Molen of via social media. Ook kunt u dit project volgen op uw telefoon of tablet: download de gratis
app ‘Waterwerk’. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen op
telefoonnummer 0522-491686 of even langs komen in de keet bij de Dekkerweg nummer 7. Onze uitvoerder en/of de toezichthouder van het waterschap zijn daar regelmatig aanwezig. Bij afwezigheid staat hun
telefoonnummers op de keet aangegeven. Kijk voor meer informatie over het project op de website van
het waterschap: www.wdodelta.nl/nijeveen
Aannemersbedrijf Oosterhuis
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NU ALLE HYBRIDE MODELLEN

VOOR DE PRIJS
VAN EEN BENZINE
NU OOK HYBRID
VOORDEEL OP
PRIVATE LEASE

TIJDELIJK TOT €2.500,- VOORDEEL OP EEN TOYOTA HYBRID
Een Toyota Hybrid voor de prijs van een benzine-uitvoering? Jazeker! Tijdelijk betaalt u niets extra voor een hybride-uitvoering van uw
favoriete Toyota. En dat geldt ook voor Private Lease! Uw voordeel loopt op tot wel € 2.500,-. Zo maken we hybride-elektrisch rijden
bereikbaar voor iedereen, want bij Toyota geloven we in vooruitgang. Zet nu ook de stap vooruit en rij uw favoriete Toyota model
voortaan schoner, zuiniger én voordeliger. Doe de kentekencheck en bereken direct uw inruilwaarde op toyota.nl. Let’s move forward.
Toyota Financial Services leasetarief per maand o.b.v. Toyota Private Lease, 48 mnd, 10.000 km/jaar en wegenbelasting in
provincie Gelderland • Tarieven zijn inclusief BTW en exclusief brandstof • Tarieven kunnen afwijken bij gekozen uitvoering,
wijziging van opties, looptijd, kilometrage en gewicht. Actieperiode loopt van 1 mei t/m 30 juni 2021 (uiterste registratiedatum
31 december 2021).

VAN DER LINDE MEPPEL
Meppel, Blankenstein 290, 0522-491258
toyota-meppel.nl

MOBIELE COLLECTANTEN GEZOCHT VOOR DE MS COLLECTEWEEK: 28 JUNI T/M 3 JULI
Van 28 juni t/m 3 juli 2021 vindt de landelijke MS Collecteweek van het Nationaal MS Fonds plaats. We zijn
hard op zoek naar mensen die met hun mobiele telefoon voor ons willen collecteren. Mobiel collecteren doe
je vanaf je bank, tuinstoel of ligbed! Help jij mee in de strijd tegen multiple sclerose (MS)?
Dat MS een enorme impact heeft op (jonge) levens én veel verschillende gezichten heeft, maakt het MS
Fonds momenteel duidelijk in de nieuwe campagne ‘Face it. MS is zenuwslopend’.
In de campagne zijn vijf mensen met MS te zien: Carla, Winston, Carlien, Kevin en Vera. Zij verschillen in
leeftijd en zitten ieder in een andere levensfase, maar zij hebben één ding gemeen: ze hebben alle vijf MS.
Op www.nationaalmsfonds.nl/faceit laten zij op indringende wijze zien welke impact de ziekte heeft op hun
levens en welke diverse klachten en beloopsvormen er bestaan.
Face it. MS is zenuwslopend
In Nederland ondervinden 25.000 mensen dagelijks de gevolgen van de chronische en progressieve ziekte
MS. Met deze campagne krijgt MS niet alleen letterlijk een gezicht, maar hij roept ook op om de ernst van
de ziekte onder ogen te komen. Er wordt een letterlijke connectie gemaakt met het zenuwstelsel maar ook
een koppeling met de emotionele kant van de ziekte en wat dit met patiënten doet.
Onderzoek hard nodig
Er is nog geen oplossing voor MS. Onderzoekers weten niet hoe MS ontstaat en hoe de ziekte te genezen
is. Meer onderzoek is daarom hard nodig. Het Nationaal MS Fonds besteedt de opbrengst uit de MS Collecteweek onder andere aan wetenschappelijk onderzoek naar betere behandelingen en een betere kwaliteit
van leven voor mensen met MS.
Word collectant!
We zijn op zoek naar mobiele collectanten. Zij collecteren met hun mobiele telefoon wat heel gemakkelijk
kan vanaf werk of vanuit huis.
De opbrengst van de landelijke collecteweek maakt verschil voor 25.000 mensen in Nederland die iedere dag
met een ziekte moeten leven die hun zenuwen letterlijk sloopt. Onderzoek naar MS en onze strijd tegen MS
moet daarom doorgaan.
Meer informatie of aanmelden: www.nationaalmsfonds.nl/collecteren

DE MOLEN
OVERHEK
Regelmatig als ik door de molen loop, denk ik: “Als deze oude balken
eens konden praten”. Ja, wat zouden ze ons dan allemaal kunnen
vertellen. Hetzelfde dacht ik dit voorjaar tijdens een bezoekje aan een
oude boerderij op Kolderveen. De boerderij werd grondig opgeknapt.
De oude gebinten staan er nog en één daarvan had wel heel specifieke
kenmerken. Aan de ene kant waren over de hele lengte langwerpige
gaten te zien.
Nou zie je wel vaker dat er een stuk mist in een balk. Daar heeft dan
vroeger iets anders aan vast gezeten. Kijk dan maar eens in Sterrenberg.
Maar deze zelfde steunbalk had aan de tegenoverliggende kant ook
een gaten patroon, maar dan heel anders. Helemaal gedraaid over de
lengte van de balk. Heel apart. Opeens begint het molenaarshart sneller
te kloppen. Dit is geen gewone balk. Het moet een oude roede (wiek)
van een molen zijn. In de gaten werden dan de heklatten gestoken.
Deze zitten niet in een rechte lijn, maar een beetje gedraaid t.o.v. van
elkaar. Zo ontstaat zoals men dat noemt een “zeeg”. Het lijkt of we te
doen hebben met een halve roede. Of een oplanger. Een hele roede is net zo lang als dat de wieken
groot zijn. Vroeger werd er vaak eerst een korte borstroede door de askop gestoken. Hierop werd dan
aan beide kanten de wiek gemonteerd. De oplangers. Bij nadere bestudering blijkt de balk ook taps
toe te lopen. Aan de uiteinden is een roede dunner. Een heuse ontdekking dus!
De boerderij stamt uit 1870. Oud dus. We gingen terug in de geschiedenis van Kolderveen.
Vroeger was Kolderveen en Nijeveen
vergeven met molens. Meest tjaskers.
Eénvoudige molens om het veen droog
te pompen. Maar ten zuiden van de as
Havelte - Wanneperveen stonden
meerdere korenmolens. Eén daarvan
heette de Ooster Meule. Deze molen
stond wel heel dicht bij de boerderij
waar we oude roede vonden.
De Ooster Meule heeft bij camping
Kolderkamp ongeveer 100 meter het
veld in gestaan. Deze molen, met als
eerste molenaar fam. Mulder, (heel
toepasselijk) heeft er van 1750 tot
1852 gestaan. Toen is de “koorn- en
pelmolen” helemaal afgebrand. Dus of
we de conclusie mogen trekken dat de roede van de Ooster Meule afkomstig is……? Maar voor een
legende doet het verhaal het wel goed. Het feit dat het een pelmolen was zegt wel iets over de vorm
van de roede en over de zeeg. Wat dat betreft zou het verhaal kunnen kloppen.
De ruilverkaveling was er toen nog niet geweest,
dus hoe de toegangsweg er naar toe liep weten we
ook niet. Wel zijn bij de bedoelde boerderij stukken
molensteen terug gevonden. Ook is men tijdens de
ruilverkaveling, tijdens het diepploegen, veel steen en
oude balken tegen gekomen. Net op de rand van een
oude veenheuvel. De balken rusten nu in vrede onder
de grond. Misschien blijven ze daar voor de
geschiedenis bewaard.
Veel zaken over deze geschiedenis zijn ook na te
lezen op de site van de historisch vereniging.
Gegevens over oude molens zijn terug te vinden op:
www.molendatabase.org
Kon dit oude gebint nou maar echt praten. Dan kon hij ons het hele
verhaal vertellen en wisten we zeker of het echt een oude roede van één
van de Kolderveense meulens is.
Molenaar Sterrenberg
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Belangrijke informatie
HUISARTSEN, buiten kantoortijden kunt u uitsluitend voor spoedgevallen telefonisch contact opnemen met
de huisartsenpost in Meppel: 0900-1120112.
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.
Behandeling aan huis in Nijeveen en directe omgeving. Gratis inloopspreekuur.
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
MUZIEKSPEL, praktijk voor muziektherapie, Betsy van den Boogaard, Veendijk 0522-492317

Zuideinde 53, Meppel | (0522) 25 27 21 | info@lever.nl | www.lever.nl
201811_0796_FIZZ_Lever_adv_DeMolen_01.indd 3

Noordeinde 20
7941 AT Meppel
06 - 132 641 52
info@wenne-merkkleding.nl

Openingstijden:
di. t/m vr. : 10.00 - 16.00 uur
zaterdag
: op afspraak

22-11-18 09:27

Wij bezorgen ook in Nijeveen

Café Restaurant

De Otterskooi
Dwarsgracht

Al meer dan 55 jaar

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

Altijd de
nieuwste auto’s
en (verhuis)
bussen!
Te huur
bij jou om
de hoek!

Autohopper van der Linde Steenwijk
Broekslagen 12 / 8331 TJ Steenwijk

autohopper.nl

0521 745 017

• 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

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
g
e
n
k
w
u
o
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

