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
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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

Altijd de
nieuwste auto’s
en (verhuis)
bussen!
Klussenbedrijf

Te huur
bij jou om
de hoek!

"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

Autohopper van der Linde Steenwijk
Broekslagen 12 / 8331 TJ Steenwijk

autohopper.nl

0521 745 017

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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Noteboomstraat 68

7941 XA Meppel

telefoon 0522 255 449

De volgende Molen verschijnt op 7 september 2021.
Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk
woensdag 1 september 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

STICHTING BARBARA: BOEKENMARKT OP ZATERDAG 4 SEPTEMBER 2021
We gaan het weer proberen: 35000 boeken verkopen! In april 2000 én 2021 kon de boekenmarkt helaas niet
doorgaan. Op zaterdag 4 september 2021 (van 10.00 - 15.00 uur) bent u allemaal weer van harte welkom
bij de Hervormde Kerk aan de Dorpsstraat in Nijeveen. Buiten op het gras zullen alle kramen Corona-proof
worden opgesteld, op een éénrichtingsparcours. We hopen dat u met velen - groot en klein - een kijkje komt
nemen en voor een klein bedrag met een tas vol ‘leesvoer’ tevreden huiswaarts gaat. We hebben er zin in!
Bestuur en vrijwilligers van Stichting Barbara

AFRIKALOOP MET NIEUWE ROUTES
De Afrikaloop 2021 gaat door! Van 16 tot en met 22 oktober organiseert de Andreas Manna Stichting (AMS)
de inmiddels bekende Afrikaloop. Dit jaar met geheel nieuwe wandelroutes. Het is een wandelweek in het
mooie Drenthe. Uiteraard kunt u naar keuze ook 1 dag of 2 of meerdere dagen meewandelen. Laat u verrassen, geheel nieuwe routes door bijzonder mooie natuurgebieden, langs oude tot de verbeelding sprekende
dorpjes. De start en finish is elke dag vanuit een ander dorp of andere plaats. Dit is in, respectievelijk de 7
opeenvolgende plaatsen. De eerste dag in Hoogeveen, daarna vervolgens in De Wijk, Ruinerwold, Uffelte,
Beilen, Pesse, Echten. De dag dat u meewandelt is het adres van start en finish dezelfde. U kunt kiezen uit
4 verschillende afstanden. De eerste mogelijkheid is 15 of 25 kilometer. U start dan in de ochtend. Wilt u
10 km lopen kan dat ook, u start dan later. Wilt u 35 km lopen, dan loopt u na de 15 kilometer route de
route van 10 kilometer twee keer. Langs de routes zijn meerdere gezellige pauzeposten. Bij alles worden
de, op dat moment geldende regels betreffende COVID-19 in acht genomen. In verband met deze regels
worden er ook dit jaar door de AMS geen overnachtingen in de dorpen verzorgd.
Toch is er een mogelijkheid om te overnachten. Minicamping Schonewille in Nieuweroord heeft zijn hulp
aangeboden. Een plaats van rust, ruimte en veel natuur. De camping ligt niet ver van de startplaatsen waar
de Afrikaloop dagelijks begint en eindigt. Tegen een bedrag van e 20,00 per overnachting kunt u een staanplaats boeken, ongeacht het aantal personen. U zorgt zelf voor bijvoorbeeld een caravan, tent of camper.
Dit bedrag, evenals het inschrijfgeld voor het wandelen, komt geheel ten goede aan de kinderen in nood
in Kenia, waarvoor de Afrikaloop wordt georganiseerd.
De gezellige sfeer, de goede verzorging en het enthousiasme van de vrijwilligers zijn onveranderd en zij zien
naar u uit. Voor meer informatie, of opgave voor het wandelen en eventueel boeken van de staanplaats
zie de website: http://www.andreasmanna.org/afrikaloop-2021
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Noteer alvast in de agenda!
INFORMATIEAVOND GROEN GAS
in samenwerking met RENDO

Woensdagavond 29 september
Vooraf Algemene ledenvergadering
Nog geen lid? Meld je aan via www.duurzaamnijeveen.nl

Download nu onze
‘Van der Linde Meppel’ app
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

Registreer uw
voor alle extra voordelen!
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DE MOLEN
CANON VAN NIJEVEEN IN 50 SCHETSEN

Historische Vereniging Nijeveen geeft uniek boek uit
Afgelopen jaar hebben vier 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.
Boekpresentatie 13 oktober 2021
Noteer nu alvast in uw agenda! Op woensdagavond 13 oktober staat, tijdens de najaarsbijeenkomst van
de Historische Vereniging Nijeveen, de boekpresentatie gepland en wordt het eerste exemplaar feestelijk
overhandigd. U kunt hierbij zijn! Hierover volgt binnenkort meer informatie. Uiteraard ook afhankelijk van
de dan geldende Covid-maatregelen.
Verkoopadressen vanaf 14 oktober 2021
Vanaf 14 oktober is de ‘Canon van Nijeveen’ verkrijgbaar voor de prijs van e 10,- bij Bakkerij Strijker en
in het kantoor van de vereniging in ‘De Schalle’ op maandag-, woensdag- en donderdagmorgen van 9.30
tot 12.00 uur.
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 verenigingsblad ‘Diekpraot’. Het lidmaatschap bedraagt e 14,00 of e 12,50 bij automatische
afschrijving per jaar. Op www.historischeverenigingnijeveen.nl is meer informatie te vinden.

STICHTING WELZIJN OUDEREN NIJEVEEN
Onze activiteiten starten weer op 1 september 2021.
We houden ons aan de landelijke richtlijnen en verwachten dat iedereen zijn gezonde verstand gebruikt.
KOERSBAL:
Dag: iedere dinsdagmiddag
Tijd: 13.30 uur tot 16.00 uur
Waar: de Schalle
Inlichtingen: dhr. J. Timmerman, tel. 492136

KAARTEN:
Iedere dinsdagmiddag, klaverjassen en jokeren,
iedere donderdagmiddag klaverjassen
Inlichtingen: dhr. J. Alberts, tel. 255214

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

JEU DE BOULES:
Bij mooi weer iedere maandagmiddag op de banen
aan de dorpsstraat (dichtbij de Geref. Kerk) vanaf
14.00 uur. Verder kan iedereen gebruik maken van
de banen wanneer je zelf wilt.
Inlichtingen: bestuur SWON

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

BRIDGE:
Iedere dinsdagmorgen om 09.15 uur in de Schalle,
Inlichtingen: mw. L. van Essen tel. 491628 of
06-20433916

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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DOCENTEN SENIORWEB STAAN TE TRAPPELEN
Heeft u ook zoveel zin om weer een cursus te volgen? De docenten van SeniorWeb Meppel staan te popelen
om u weer te ontmoeten. Anderhalf jaar was het niet mogelijk om onze cursisten te ontvangen door de zogenaamde Coronamaatregelen. Volgens Ans Bosman, voorzitter van SeniorWeb Meppel, krijgen de docenten
regelmatig de vraag wanneer de computerlessen weer gaan beginnen. ”Eeindelijk is het zover, we gaan weer
beginnen in een “Corona Proof” leslokaal. Er is een nieuw ventilatiesysteem aangelegd en de opstelling van
de computers is gewijzigd waardoor we veilig les kunnen geven.”
Vanaf maandag 6 september wordt gestart met twee workshops, namelijk “Privacy en veiligheid” en “Beeldbellen”. De overige computercursussen starten op maandag 4 oktober a.s. “Maar er zijn nog talloze andere
cursussen en meer informatie daarover is te vinden in de cursusboekjes. Deze zijn gratis verkrijgbaar in de
bibliotheken en computerwinkels in Meppel en Staphorst. Haal dus snel daar een cursusboekje en lees over
veel meer nieuwe cursussen”, zegt Ans.
Inschrijven of informatie - Inschrijfdagen en informatie over de cursussen zijn vanaf dinsdag 31 augustus
iedere dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag in de maand september van 13.30-16.00 uur. Op woensdag
8 september is er niemand aanwezig in verband met de vrijwilligersdag van SeniorWeb.
U kunt u inschrijven of informatie ophalen in het leslokaal, Grote Akkerstraat 10, behalve in de week van
maandag 6 september tijdens de workshopweek. Dan kunt u zich laten inschrijven in de Bibliotheek van Meppel.
Kijk voor meer informatie op de website van SeniorWeb www.seniorwebmeppel.nl.
Voor opgave workshops kunt u terecht bij secretariaat@seniorwebmeppel.nl of telefonisch 06-53733304 tussen 18.00 -20.00 uur.
Voor informatie kunt u ook bellen met de administratie tel. 06-57231484 / 0522-491579.
Digitaal café - Vanaf 2 september is er iedere donderdagochtend van 11.30 - 13.00 uur, digitaal café in de
bibliotheek van Meppel. Iedere dinsdagavond van 19.00 - 21.00 uur kunt u met technische vragen terecht in
het leslokaal, Grote Akkerstraat 10 in Meppel.

NIJEVEEN IN BEWEGING
's Woensdags van 9.00 tot 10.00 uur in Sporthal de Eendracht.
Kosten: e 127,50 per seizoen (e 4,25 per les voor 30 lessen; evt. in 3 termijnen te voldoen)
Een seizoen loopt van september tot en met april. U kunt elk moment instappen; 2 keer gratis
Kantooradres: De Vos van Steenwijklaan 75, unit 1.24, 7902 NP Hoogeveen, telefoon: 0528-233775
Website: www.sportenbeweeg.nl, e-mail: info@sportenbeweeg.nl
Wordt dit te inspannend voor u maar u wilt toch nog graag onder begeleiding bewegen dan kan dit op
woensdag van 10.30 tot 11.15 uur in de Schalle.
Stichting Welzijn Ouderen zorgt hiervoor onder begeleiding van Norbert Baas. Hij verzorgt ook de gym in
de sporthal. De contributie voor een activiteit van SWON is e 5,- per maand. U kunt zich vanaf woensdag
1 september melden in de Schalle.

Ontwerp en opmaak
Wij verzorgen de vormgeving en lay-out van o.a. huisstijlen,
logo’s, magazines, advertenties en websites.

De lesstof wordt
op deze wijze
uitgebreid met visuele
en auditieve
onderdelen. Docenten
kunnen jou
hierdoor veel meer
op maat bedienen.
Wij gebruiken BYOD
als ondersteuning
en absoluut niet
in plaats van boeken.
Met de combinatie
van boeken
en computers kunnen
we lekker

Wij hebben
een coach
Elke klas heeft een

coach.

De coach kijkt met
jou naar je
cijfers/resultaten
en helpt je waar

Voor al uw grafische communicatie, van concept tot afwerking,

nodig op weg.

Samen met de klas
werkt de
coach aan een prettige,
veilige

kunt u bij ons terecht.

en uitdagende leeromgeving
waarin je het beste
uit jezelf kunt
halen. Hierbij heeft
de coach
aandacht voor omgangsvorme
n
en groepsdynamie
k. Dat kan ook
omdat de coach
lesgeeft aan de
klas. Hierdoor ziet
de coach jou
meerdere keren per
week en krijgt
hij op die manier
een goed beeld
van jouw leren.

Voor je ouder(s)/verzo
rger(s) is
de coach het eerste
aanspreekpunt
binnen de school.

Device

Wij geven om
onze omgeving
CSG Dingstede is
een school die in
de
omgeving is verankerd
en daarin actief
is. Wij zijn maatschappeli
jk betrokken
en werken op verschillende
manieren
aan burgerschap
van onze leerlingen.
Zo doe je in klas
1 mee aan Young
Impact om mensen
en goede doelen
in
de omgeving te helpen.
Leerlingen uit klas
2 gaan hooien op
het trilveen bij Doosje,
een gebied
dat Dingstede heeft
geadopteerd.

afwisselen. Het zorgt

ervoor dat
je goed voorbereid
bent voor een
opleiding na Dingstede.

Wij doen het
samen
CSG Dingstede wil
je volop kansen
bieden. Om die reden
vinden wij een
goede ondersteuning
belangrijk.
Als je coach door
gesprekken met
jou of met je ouder(s)/verzo
rger(s)
merkt dat je extra
ondersteuning nodig
hebt, bespreekt je
coach dit met de
ondersteuningscoördinator.
Met elkaar
bekijken we welke
ondersteuning je
nodig hebt en wat
we voor je kunnen
doen.
De ondersteuning
die we kunnen
bieden op CSG Dingstede
kent ook
grenzen. We overleggen
altijd met
jou en je ouder(s)/verzo
rger(s) wat
mogelijk is binnen
de ondersteuning.
Het streven is om
je zo snel mogelijk
zonder extra ondersteuning
weer
mee te laten draaien
in het reguliere
onderwijsprogramma.

Wij zijn
Leerlingen uit klas
2 krijgen ook
de kans te koken
voor daklozen in
Amsterdam.

CSG Dingstede is
een prettige, open
christelijke school,
waar je als leerling
volop kansen krijgt
je talenten te
ontwikkelen. De
school biedt degelijk,
kwalitatief goed onderwijs
met inzet
van de meest moderne
middelen
een uitstekende ondersteuning. en

De leerlingen van
mavo-3 gaan een
week op snuffelstage
om op een
door hen zelf uitgekozen
stageplek te
ontdekken of dit
beroep bij ze past.

Wij zitten18
2019
op juni
Dingstede
14 t/m
Ons eerste lesuur
begint om 08.15
uur
en een lesuur duurt
50 minuten.
Wij hebben meestal
6 of 7 lesuren op
een dag, waardoor
een lesdag duurt
tot
13.55 uur of tot 14.45
uur.
Er zijn 2 pauzes.
De ochtendpauze
duurt 15 minuten
en dat is om 10.00
of 10.50 uur. De
lunchpauze duurt
20
minuten en is om
11.55 of 12.45 uur.
Wij hebben 14 vakken:
godsdienst/
levensbeschou
wing (gl), Nederlands

(ne), Engels (en),

Frans (fa),

wiskunde (wi), aardrijkskunde
(ak),
geschiedenis (gs),
biologie (bi), tekenen
(te), muziek (mu),
handvaardigheid
(hv),
lichamelijke opvoeding
(lo), praktijkvak
(techniek (tn), handvaardighe
id (hv),
O&O) en coachingsuur.
Alle vakken
worden apart aangeboden.
Een lesweek bestaat
uit 32 lessen.
Je krijgt een digitale
kluis waarin
je je boeken kan
leggen, zodat je
niet de hele dag
met alle boeken
hoeft te sjouwen.
Maar ook je jas en
waardevolle spullen
kun je hier mooi
in opbergen.
Het kan zijn dat er
een docent afwezig
is. De les vervalt
dan niet en wordt
vervangen door een
andere docent.
In zo’n ‘vervangingsuu
r’ is er tijd om
een leuk boek te
lezen.

Wij geloven in extra

Een goede begeleiding
van alle
leerlingen staat bij
ons hoog in het
vaandel. Pubers ontwikkelen
zich
lichamelijk, sociaal
en emotioneel snel.
Als je een keer extra
ondersteuning
nodig hebt, sneeuw
je bij ons niet
onder.

uitdaging

Wil je extra uitgedaagd
worden? Dan
een musical plaats
bestaat er de mogelijkheid
waar jij je
deel te
talent kunt laten
nemen aan Olympiades.
zien. En we
Dit zijn jaarlijkse
hebben een talentcoördinat
wedstrijden in met
name exacte vakken
or
in huis die samen
waaraan je mee mag
met jou, je
doen. Je krijgt
ouders, de school
zo de kans om uitgedaagd
en de oefenmeesters
te worden
helpt je schoolprogram
en je talent verder
ma te combineren
te ontwikkelen.
met intensieve trainingen
Jaarlijks vindt er
een podiumavond
of repetities. Dit
of
geldt indien je een
talentstatus hebt.

Volg CSG Dingsted
e op:

info@dedrenths
eroos.nl
www.dedrenths
eroos.nl

Op CSG Dingste
de

Commis
sieweg
35
7957 NC
De Wij
k
T 052
8-3919
33
M 06244544
87

• Heb je zelf invloed
op je leren
• Krijg je ondersteuning
• Mag je versnellen,
of verdiepen

verbreden

• Werk je zowel
offline als online
• Heb je een eigen
coach
• Word je een echte
wereldburger
• Ga je onderzoeken
en ontwerpen
• Mag je jezelf zijn

...

www.oranjeverenigingnijeveen.nl
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We Bring Our Own
Vanaf schooljaar
2020-2021 starten
we op Dingstede
met ‘Bring your own
device’ (hierna: BYOD).
Doordat je
je eigen laptop mee
naar school
neemt, heb je altijd
en overal de
beschikking over
digitaal leermateriaal
en kan je bronnen
op internet snel
vinden.

DE MOLEN

Levensboom

‘Op zijn rouwkaart staat een levensboom, geschilderd door zijn vrouw. In de boom zitten
negen vogeltjes en de tiende vliegt net op, van een tak af, de lucht in.
De vogeltjes staan symbool voor ieder van de gezinsleden. Als je acht en een half jaar
ziek bent geweest, komt het moment van die laatste vlucht niet onverwacht.
Er is veel tijd geweest om na te denken over hoe hij afscheid wil nemen.
Dat hebben ze ook gedaan. Samen.

En die gedachten deelden ze met mij, toen duidelijk werd dat zijn leven spoedig zou eindigen. Ik zal niet
snel de blik in zijn ogen vergeten toen ze vertelden over hoe ze hun huwelijksgelo�te opnieuw uitgesproken
hebben. In een klein kerkje, met hun naaste familie en beste vrienden. Met livemuziek, dans en mooie
woorden. In die stijl moest ook zijn afscheid vorm krijgen.
Ze vroeg het heel voorzichtig: ‘We willen heel veel zelf doen, maar mag dat wel?’ Ze keek me onzeker aan.
Ik kon alleen maar ferm bevestigen: ‘Ja! Natuurlijk mag dat!’. Om zachter te vervolgen: ‘Jullie nemen
afscheid, dus jullie bepalen hoe. Dat is niet aan mij, ik faciliteer alleen waar nodig.’
En zo gebeurt het dat we enkele weken later op een prachtige locatie aan het water samenzijn met de
mensen die voor hen het meest dierbaar zijn. Zijn vrouw heet iedereen persoonlijk welkom, samen met hun
twee kinderen. De jongste kleinkinderen wijzen op het schilderij alle vogeltjes aan: eerst die van opa en dan
die van henzelf. Zijn zus vult de ruimte met een prachtige zangstem en er worden mooie anekdotes verteld
door dierbare vrienden.
Als iedereen een tijdje later met elkaar in gesprek is tijdens de lunch, staat zijn vrouw opeens naast me en
steekt haar arm door die van mij: ‘Vind je het gek dat ik hier blij van word?’ Ik vertel haar hoe zijn blik me
bijgebleven is van de avond dat we elkaar spraken: ‘Dit is wat precies hij bedoelde, denk je ook niet?’
Ze knijpt even in mijn hand en mengt zich dan weer tussen de mensen. Als ik langs het schilderij loop, laat
ik met een glimlach even mijn blik rusten op het vogeltje dat wegvliegt.
DEZE COLUMN IS MET TOESTEMMING VAN NABESTAANDEN GEPLAATST

Verbinden in loslaten
Met oprechte aandacht, tijd en zorgzaamheid
samen vorm geven aan een passend afscheid.

Voor het melden van een overlijden
dag en nacht bereikbaar:
06 - 29060633
Susanne Oomkens - Havelte
www.omega-uitvaartzorg.nl
contact@omega-uitvaartzorg.nl

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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UITREIKING DRENTSE TALENTPRIJS CULTUUR
Stichting Kunst & Cultuur reikt op maandag 30 augustus de Drentse Talentprijs Cultuur uit. Dit jaar vindt
de uitreiking plaats in het openluchttheater Tivoli in het Asser bos. Genomineerd voor de prijs zijn de band
Blackbriar, beeldend kunstenaar Ilana de Boer en dichter Iduna Paalman. De Talentprijs is voor degene die
in 2020 de beste culturele prestatie heeft verricht. De prijs bestaat uit een geldbedrag van 2.500 euro en
een sculptuur. Voor de andere twee genomineerden is er een bedrag van 500 euro.
Genomineerden
De symfonische metalband Blackbriar uit Assen brengt
ook in 2020 in eigen beheer songs en videoclips uit die
door fans over de hele wereld gewaardeerd worden. In
2020 zet de band een crowdfunding op om de opname
van een debuutalbum te bekostigen. Dit album is begin
dit jaar gepresenteerd.
Kunstenaar Ilana de Boer uit Assen won vorig jaar de
titel Amateurkunstenaar van Drenthe, vanwege haar
bijzondere figuratieve schilderijen en keramische werk.
Vanwege deze prestatie en natuurlijk haar werk is zij
genomineerd voor de Talentprijs.
Iduna Paalman uit Rolde sleepte met haar gedichtenbundel ‘De grom uit de hond halen’ de Poëziedebuutprijs 2020 in de wacht. De jury schrijft haar grote literaire
competenties toe en nomineerde haar daarom voor de prijs.
De Drentse Talentprijs Cultuur wordt sinds 2010 uitgereikt. In het rijtje van winnaars staan celliste Mare
Keja, folkduo Tangarine en illustratrice Marloes de Vries.

COLLECTE KWF
De collecteweek voor de KWF kankerbestrijding zal dit jaar gehouden worden van maandag 6 september
t/m zaterdag 11 september.
We hebben al veel enthousiaste collectanten in Nijeveen, die ook dit jaar weer helemaal belangeloos op
pad gaan om te collecteren voor het KWF. Helaas zijn er nog een aantal onbelopen straten verspreid over
heel Nijeveen (ook de buitengebieden). Dit is natuurlijk super jammer. Dus heeft u een paar uurtjes tijd in
de collecteweek en wilt u helpen, neemt u dan contact op met Hanny Kuurman, mail: kuurmanh@gmail.
com of per telefoon 0610058901. In overleg is veel mogelijk. De collectebus wordt bij u thuisgebracht en u
mag deze weer inleveren op maandag 13 september tussen 19.00 en 20.00 uur in De Schalle.
Het KWF is heel blij met uw hulp en natuurlijk ook met uw donatie. Alle beetjes helpen om te komen tot
minder kanker en meer genezing.

HOVENIERSBEDRIJF

Zoekt u lotenbloks voor
uw vereniging of stichting?

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

Kijk op:

Lotenbloks.nl

aanleg | onderhoud | renovatie | advies

Lotenbloks.nl is een initiatief van
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Noordeinde 20
7941 AT Meppel
06 - 132 641 52
info@wenne-merkkleding.nl

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

Wij bezorgen ook in Nijeveen

URZO WONINGINRICHTING IS VERHUISD!
Per 1 augustus zijn wij verhuisd naar Blankenstein 610 te Meppel
Een geheel nieuw pand waar wij nog jaren mee vooruit hopen te
kunnen. Het is nabij de Praxis, een perfecte locatie. Lekker ruim
met eigen parkeerterrein. Hierdoor zijn wij makkelijk te bereiken
voor onze klanten.
Nog steeds verkopen wij bijna alles voor uw vloeren en ramen.
Dus op zoek naar een PVC vloer of een andere vloer? Horren of
gordijnen? Kom gerust eens kijken in onze mooie nieuwe winkel.

Bouwtekeningen &
Grootformaat
posters
Grootformaat tekening of poster nodig? Dan ben je bij ons aan het juiste adres.
Wil je een kopie of scan van een bestaande tekening of een print van een pdf?
Het kan allemaal!

www.kleen.nl

Met vriendelijke groeten, Sander en Angelique van Urk

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

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
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Bovenstaande prijzen zijn op basis van kant en klaar door u bijgeleverde,
voor ons verwerkbare bestanden.
Meerkosten voor opmaak zijn afhankelijk van het aangeleverde materiaal.
Meerprijs voor fullcolour

1 keer
3 keer
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half jaar
heel jaar

e 75 per uitgave
e 70 per uitgave
e 65 per uitgave
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Prijzen per uitgave en exclusief 21% BTW.
Noteboomstraat 68
7941 XA Meppel

Telefoon 0522 255 449
drukkerij@kleen.nl
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DE MOLEN
VROUWEN VAN NU “OPSTARTAVOND” 9 SEPTEMBER A.S.
Het is goed om elkaar weer te ontmoeten. Wij gaan in september ons programma weer opstarten. Op
9 september is er een extra avond gepland: “EEN FRISSE START”. Er is dan de huldiging van jubilarissen,
afscheid van een bestuurslid en aandacht voor 90 jaar Vrouwen van Nu. Als spreker is uitgenodigd onze
dorpsgenoot Harm Tibben, die een lezing geeft over de mechanisatie in de huishouding. Dit alles onder
genot van een hapje en een drankje.
De leden moeten zich voor 1 september opgeven bij Riny Vlot en de coronamaatregelen zijn nog van
kracht, dus vaste zitplaats en 1,5 meter afstand.
Op 23 september staat Huite Zonderland op het programma, die ons komt vertellen over zijn zoon Epke.

DAAR GAAT HIJ… MET PENSIOEN
Met ingang van 1 augustus 2021 is Rypke Postma
met pensioen gegaan, nadat hij 23 jaar werkzaam
is geweest als fysiotherapeut, sportfysiotherapeut,
manueel therapeut en Dry-Needling therapeut
bij Fysiotherapiepraktijk ’t Oevertje. Daarvoor
een mooie loopbaan in het Diaconessenhuis en
Noorderboog in Meppel.
Rypke heeft altijd met erg veel plezier gewerkt
in Nijeveen; de gemoedelijkheid van het dorp,
goed contact met zijn patiënten en een goede
samenwerking met huisartsenpraktijk Kolderveen.
Hij gaf medisch fitness en medisch zwemmen bij
Rene van Veen, was verzorger bij SVN en hij heeft
veel betekend - lokaal en landelijk- voor de diabetesvereniging.
Zijn collega’s (Simone Visscher, Heleen Klunder en
Petra Hasper) gaan hem zeker missen als prettige
en deskundige collega. Ze hebben veel vertrouwen
in Corien Jansen, die Rypke gaat opvolgen.
Corien is een ervaren fysiotherapeut en (master)
manueel therapeut, deskundig in Dry-Needling
en zelf zeer sportief. Veel sporters laten zich dan
ook graag door haar behandelen.
Vrijdagmiddag 3 september is er een afscheidsreceptie voor Rypke op het Oevertje 21 tussen 15.30-18.00
uur. Onder het genot van een hapje en drankje kunt u Rypke dag zeggen en kennismaken met Corien.
Iedereen is van harte welkom!!

Alleswatje

liefde
geeft,

groeit

In de tuin

Laten we
de
Bloemetjes
Buiten
zetten

TUINPOSTERS
BUITENKUSSENS

Het Noteboompje.nl
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Agenda
24 aug.
28-29 aug.
3 sept.
4 sept.
6-11 sept.
7 sept.
9 sept.
16 sept.
21 sept.
23 sept.
29 sept.
5 okt.
16-22 okt.
19 okt.
21 okt.
2 nov.
16 nov.
18 nov.
30 nov.
14 dec.

De Molen nr. 15
Voetbalkamp SVN ’69 voor de jeugdspelers van SVN’69 - Sportpark De Tussenboerslanden
Afscheidsreceptie Rypke Postma - Oevertje 21 - 15.30-18.00 uur
Boekenmarkt St. Barbara - buiten bij de Herv. Kerk - 10.00-15.00 uur
Collecteweek KWF kankerbestrijding
De Molen nr. 16
Vrouwen van Nu: "Een frisse start" met o.a. Harm Tibben - De Schalle - 20.00 uur
NATUURrijke IJS- en OORLOGwandeling Holtingerveld - 13.30 uur
De Molen nr. 17
Vrouwen van Nu: Huite Zonderland over Epke -De Schalle- 20.00uur
Informatieavond Groen Gas
De Molen nr. 18
Afrikaloop
De Molen nr. 19
NATUURrijke IJS- en OORLOGwandeling Holtingerveld - vertrek 13.30 uur
De Molen nr. 20
De Molen nr. 21
NATUURrijke IJS- en OORLOGwandeling Holtingerveld - vertrek 13.30 uur
De Molen nr. 22
De Molen nr. 23 - laatste Molen van 2021

Elke maandagavond

Zingen Zanggroep Timeless - De Schalle - 19.30-21.30 uur

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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Nijverheidsweg 10
7948 NE Nijeveen

T 0522 49 26 80
F 0522 49 26 74

info@kroesnijeveen.nl
www.kroesnijeveen.nl

VOLLEYBAL-LIEFHEBBERS OPGELET!
De vakantieperiode is bijna voorbij en zo het er nu uit ziet gaat het met de coronaperikelen ook de juiste
kant op. Misschien ben je van plan om toch weer iets van sport te gaan doen.
Je vindt het bijvoorbeeld leuk om in teamverband iets te gaan doen maar niet professioneel, denk dan
aan volleybal. Momenteel zijn we op zoek naar mede-recreanten die best een balletje kunnen slaan, van
gezelligheid houden en niet de plicht willen hebben om mee te doen aan wedstrijden. We spelen op de
donderdagavond van 21.15 uur tot ongeveer 22.45 uur.
Mocht je nog twijfelen kom dan een paar keer proefdraaien, kost niets. Als je meer informatie wilt kun je
contact opnemen met Jeanie Schrotenboer, 06 18572485.

RUIMTE IN DAMESTEAM NVC - NIJEVEEN
Het damesteam van volleybalvereniging Nijeveen heeft ruimte in het team! Na de zomer hoopt het team
te starten met seizoen 21/22 en zij zoeken nog een paar enthousiaste teamleden.
De volleybalvereniging van Nijeveen is een club waar sportiviteit en gezelligheid samenkomen. Op verschillende niveaus en door zowel heren, dames als de jeugd wordt er meerdere dagen per week gevolleybald.
Het damesteam dat na de zomer hoopt te starten wil wedstrijden gaan spelen binnen de stadscompetitie.
Dat is een competitieniveau dat ook geschikt is voor volleyballers die het bij de start vooral nog van enthousiasme moeten hebben en minder van ervaring.
Ervaren dames én dames die hun enthousiasme willen verrijken met ervaring kunnen zonder verdere
kosten of verplichtingen twee keer mee komen trainen. Dit team gaat trainen op de maandagavond en
wedstrijden spelen op dinsdagavond.
Volleybalvereniging Nijeveen zoekt actief naar nieuwe teamleden zodat dit team na de zomer van start
kan. Natuurlijk vinden we ook een plek voor iedereen die zich wel herkent in sportief en gezellig, maar
niet in ‘dame’. Heren en jeugd ook van harte welkom!
volleybalnijeveen@gmail.com
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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

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
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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

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

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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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

