
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



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

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
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41e jaargang nr. 17, 21 september 2021

De volgende Molen verschijnt op 5 oktober 2021.

Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk 

woensdag 29 september 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

DORPSVERENIGING NIJEVEEN HOUDT ENQUÊTE OM 
VISIE 2025 TE BEPALEN
Denk en doe mee! 
Hoe ervaar je het leven, wonen en werken in Nijeveen. Wat is top en 
wat kan beter? Dorpsvereniging Nijeveen houdt een enquête waarin 
jouw mening en ervaringen worden gevraagd. Tot 1 november a.s. kun 
je hiervoor een vragenlijst invullen op www.dorpsverenigingnijeveen.nl. 
We vragen je om dit vooral te doen! 
Samen willen we een fijn dorp zijn waar we met elkaar prettig kunnen 
leven, wonen en werken. Het dorpsgevoel is belangrijk en juist in deze bijzondere tijd wordt leven op het 
platteland bijzonder gewaardeerd. Voor de dorpsvereniging is het van waarde om te weten of jij dit ook 
zo ervaart. Aan de hand van de resultaten kunnen we samen de koers voor komende jaren bepalen. 
Normaal gesproken zou vorig jaar de ‘Dorpsvisie 2025’ worden bijgesteld. We hadden een aantal bijeen-
komsten gepland om van gedachten te wisselen met elkaar. Helaas gooide corona roet in het eten. Met de 
enquête verwachten we alsnog waardevolle informatie te krijgen. 
We hopen dat je de moeite wilt nemen om te laten weten wat jij belangrijk vindt. Lukt het niet om de en-
quête online in te vullen? Bel dan met (06) 224 57 540. Er is een papieren versie beschikbaar die eventueel 
ook met onze hulp kan worden ingevuld. 
Tijdens een extra bijeenkomst in het najaar worden de resultaten en conclusies gepresenteerd. De richting 
die we dan bepalen en de speerpunten die we met elkaar benoemen, gaan bijdragen aan de leefbaarheid 
van ons mooie dorp. Vul daarom de enquête in op www.dorpsverenigingnijeveen.nl. Denk en doe mee! 

Met een hartelijke groet, Dorpsvereniging Nijeveen 
Klaas Neutel (voorzitter), Martin van Setten (algemeen adjunct)  

STICHTING WELZIJN OUDEREN NIJEVEEN - HELP

Zoals u waarschijnlijk allemaal wel weet ondersteunt Stichting Welzijn Ouderen bij incidenteel tuin onder-
houd. We willen wel graag dit blijven doen, maar helaas hebben we momenteel geen mensen die tegen 
een kleine vergoeding incidenteel tuinonderhoud willen doen. Dus houdt u van tuinieren en wilt u de 
medemens helpen geef u dan op bij Hans van Velzen, tel. 06-48054782.
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DE MOLENDE MOLEN

Groen gas als haalbare en betaalbare energieoplossing in Nijeveen?
 

Ook RENDO en N-Tra verwelkomen u graag! De experts gaan uitgebreid in op de energietransitie 
en de mogelijkheden en kansen voor groen gas in Nijeveen en omgeving. 

 
De volgende onderwerpen komen in ieder geval aan bod: 

Is het mogelijk om in de toekomst slim gebruik te maken van de gasinfrastructuur? 
Welke kansen biedt een hybride warmtepomp in combinatie met groen gas? 

Is de omgeving van Nijeveen geschikt voor de productie van groen gas?
Hoe kunt u hiervan profiteren of is dit een wassen neus? 

 
RENDO wil in 2030 alle fossiele gassen vervangen door duurzame gassen. Op dit moment 

stroomt er 10% duurzame gassen (groen gas of groene waterstof) door de leidingen van RENDO. 
 

We kunnen deze avond uitgebreid met elkaar van gedachten wisselen over realistische energietransitie 
in het landelijk gebied. Uiteraard is er gelegenheid om zelf vragen te stellen. Graag tot dan!

 
 

 
 

 

INFORMATIEAVOND GROEN GAS
29 september - 20.15 uur - De Schalle

Let op! Voorafgaand is om 19.30 uur de ledenvergadering van de energiecoöperatie.

Het bestuur van Energie Coöperatie Duurzaam Nijeveen nodigt u uit voor een inspirerende thema-avond.
  We praten u eerst graag bij over de activiteiten en toekomstplannen van de energiecoöperatie en hebben 
RENDO gevraagd om ons daarna mee te nemen in de ontwikkelingen rondom groen gas en wat dat voor 

u persoonlijk en voor het dorp kan betekenen. Iedereen is van harte welkom! 
 

Voorafgaand wordt om 19.30 uur de algemene ledenvergadering van Duurzaam Nijeveen gehouden. 
Leden hebben hiervoor een persoonlijke uitnodiging met de bijbehorende stukken ontvangen. 

www.duurzaamnijeveen.nl | info@duurzaamnijeveen.nl |      Duurzaam Nijeveen
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STICHTING WELZIJN OUDEREN NIJEVEEN

De halfjaarlijkse BINGO-middag is weer in aantocht. Zoals ieder jaar organiseren we deze ook nu weer in 
de herfstvakantie op woensdag 20 oktober 2021 in de Schalle. 
Deze middag  begint om 13.00 uur, de zaal gaat om 12.30 uur open. Deelname is slechts € 2,50 p.p. en de 
organisatie zorgt weer voor mooie prijzen.
Bent u toevallig in de Schalle (De Zoete Inval) en  wilt u ook deelnemen aan de bingo dan geven wij u de 
mogelijkheid om tegen een klein bedrag te lunchen in de Schalle. Wel graag even van te voren opgeven 
i.v.m. de noodzakelijke inkoop.
Omdat er veel grootouders in de vakantie oppassen zijn ook opa’s en oma’s met kleinkinderen van harte 
welkom. Wat is er nu mooier dan samen met de kleinkinderen een spelletje te doen.

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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Canon van
NijeveenBoek:

Nijeveen in 
50 schetsen 

Schrijvers: 
Fenneke Knol, Piet de Graaf, 
Jan Sol en Jan Meer

Verkoopadressen (contant betalen) 

•  Historische Vereniging Nijeveen - kantoor ‘De Schalle’ 
op maandag-, woensdag- en donderdagmorgen 
van 9.30 tot 12.00 uur. 

• Bakkerij Strijker - Dorpsstraat 13 in Nijeveen
•  Per mail: penningmeester@historischeverenigingnijeveen.nl 

UITGAVE: Historische Vereniging Nijeveen

VERKOOP VANAF 14 OKTOBER 2021

€10 
(EXCL VERZENDKOSTEN)
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Na het overlijden van mijn man, 
onze vader, opa en overgrootopa 

Jan Baylé 
hebben wij op zoveel belangstelling mogen 
rekenen, dat het voor ons onmogelijk is 
om iedereen persoonlijk te bedanken. 
De honderden kaartjes en vele telefoontjes 
hebben ons erg goed gedaan en helpen 
ons om het verlies een plekje te geven.
 
Een speciaal woord van dank gaat uit 
naar DOS’46 voor de fijne manier waarop 
we in de kantine van ‘zijn’ vereniging 
afscheid hebben kunnen nemen van Jan.

 
Klaasje Baylé, kinderen 
en (achter)kleinkinderen

PLEINFEEST IN ERE HERSTELD

Sinds jaar en dag organiseert Kindcentrum De Wel in Nijeveen een pleinfeest, waarbij kinderen en ouders 
samen de start van het schooljaar vieren. Het afgelopen jaar gooide het Corona-virus roet in het eten, maar 
dit jaar werd het pleinfeest in ere hersteld! 

Het thema dit schooljaar was afgeleid van de aankomende Kinderboekenweek, met als thema ‘Worden wat 
je wil’. In de voorbereiding koos iedere groep voor een beroepsgroep en zo kwamen de meeste kinderen 
dan ook verkleed naar het kindcentrum. Na een feestelijke opening werd de kinderen een programma 
voorgeschoteld met drie delen: in het kindcentrum gingen zij creatief aan de slag, op het veld achter het 
kindcentrum was een spellencircuit en op het schoolplein volgden de kinderen workshops van ouders die 
over hun beroep kwamen vertellen. Lokale bedrijven kwamen met groot materieel en ook de vrijwillige 
brandweer heeft groot uitgepakt. De Ouder- Activiteitencommissie verzorgde de pauzehap en de lunch. 
Zo kunnen we allen terugkijken op een geslaagd pleinfeest! 

T: de Wijk 0522 - 440 473      

 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

profiteer van onze VOORDELIGE tarieven 

en UITSTEKENDE dienstverlening:

WONING GEKOCHT 

HYPOTHEEK (OVER)GESLOTEN?

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

altijd scherp!

notariaat & mediation
Stotijn
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Zuideinde 53, Meppel  |  (0522) 25 27 21  |  info@lever.nl  |  www.lever.nl

DE MOLENDE MOLEN

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

Verbinden in loslaten
Met oprechte aandacht,  tijd en zorgzaamheid 

samen vorm geven aan een passend afscheid.

Gelakte 
nagels

DEZE COLUMN IS MET TOESTEMMING VAN NABESTAANDEN GEPLAATST

In de donkere nacht is het even zoeken naar de boerderij, die staat aan het einde van
een smal weggetje, midden tussen de landerijen. Er staat een deur open naar de
voormalige deel. Bij het ontbreken van een bel loop ik maar naar binnen. 
Via nog een paar deuren en wat opstapjes sta ik, inmiddels heel vroeg in de ochtend,
in de woonkeuken. Mijn handen even om die van echtgenoot, dochter en
kleindochter waarna de laatste twee me meenemen naar de woonkamer, naar hun
overleden moeder en oma. 

De kist is uitgezocht, maar alle opstapjes, afstapjes, deuren en hoekjes in de oude boerderij maken het
onmogelijk dat we mevrouw in de kist van de woonkamer naar haar atelier verplaatsen. Er zit niets anders
op dan haar te tillen met behulp van het laken van het bed waarin ze eerder die nacht overleed.

Als ik haar met mijn collega naar het atelier heb overgebracht kijk ik in de gezichten van haar dochter en
kleindochter. Er is ruimte voor ontlading: ‘Ze zou dit geweldig hebben gevonden’ lachen zij. Dat hier sprake
is van een bijzondere band tussen de drie generaties wordt telkens opnieuw bevestigd. Oma en
kleindochter dragen namelijk dezelfde tatoeage; een vlinder. 
In de kist leggen we haar arm zo neer dat de vlinder nét zichtbaar is.
Voor ik wegga kijk ik nog even bij haar, met haar dochter. Het atelier is inmiddels aangekleed met bloemen,
kaarsjes en haar eigen schilderijen. Onder het dekentje piepen de gelakte teentjes vandaan. ‘Ze hield niet
van dat strakke.’ zegt dochter met een knipoog.

Ze vertellen me over hoe fijn het was om haar na het overlijden samen met de verpleegkundige te
verzorgen en aan te kleden. Kleindochter heeft oma’s nagels gelakt; ook die van haar tenen. 
Er brandt een kaarsje. En ik ben me weer eens bewust van hoe dankbaar ik ben dat ik in een dergelijke
intieme sfeer nabij mensen mag zijn.
 Het begint licht te worden. We gaan samen koffie drinken en de stappen doornemen die we nu gaan
zetten. Haar naasten willen haar graag thuis houden tot de dag van de uitvaart en wel op een heel
specifieke en door haar erg geliefde plaats; haar atelier dat grenst aan de voormalige stallen. 
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Wij bezorgen ook in Nijeveen

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

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

JIJ WILT GEEN SAAIE MAANDAGAVOND?

Tijd dus om in actie te komen, wellicht is zingen in ons koor wel de juiste afwisseling, en uitdaging. Vaak 
gehoord: kan geen noot lezen, kan echt niet zingen, koor is ouderwets gedoe. Helaas voor u, deze argu-
menten gaan bij ons niet op. Chr. Gemengd koor “Tot Ons Genoegen” is een zeer inspirerend koor.
Wij leren op maandagavond van 19.45 tot 21.45 uur veel nieuwe en ook goed in het gehoor liggende lie-
deren aan, waarvoor je echt niet een conservatoriumopleiding hoeft te hebben gehad.
We zetten jou gewoon een poosje naast een ervaren zanger(es) en jij zult merken dat zingen in een ge-
mengd koor geweldig klinkt zeker met jou stem daarbij.
Laat wat van je horen, TOG kan jouw nieuwe uitdaging worden. O ja, wij repeteren in de kerkzaal van de 
Gereformeerde kerk Nijeveen.
Eerst ons een keer horen zingen? Dat kan gewoon op onze maandag oefenavond.
Meer info op onze site: www.tognijeveen.nl. 
Graag tot ziens!

Co Nagelkerke

VERMELDING JUISTE GEGEVENS IN ONZE 
LEDENADMINISTRATIE

Regelmatig merken wij dat de persoonlijke gegevens van onze leden in onze 
ledenadministratie niet meer kloppen. Het blijkt dan dat het adres, email 
of banknummer gewijzigd is. Tevens komt het voor dat er sprake is van een 
verhuizing naar een adres buiten Nijeveen of het overlijden van een lid.                                                                                                                                             
Wij verzoeken leden/nabestaanden waarbij een wijziging in de gegevens 
heeft plaatsgevonden deze aan ons door te geven via secretariaat@dorpsverenigingnijeveen.nl of 
penningmeester@dorpsverenigingnijeveen.nl.                                                                        
Namens het bestuur van de Dorpsvereniging Nijeveen alvast bedankt voor uw medewerking       

PS. Mocht u nog niet lid zijn van onze vereniging, op onze website www.dorpsverenigingnijeveen.nl staat 
een link waar u zich kunt aanmelden als lid.

N.C.V. (NIJEVEENSE CHRISTEN VROUWEN) 

Het nieuwe seizoen is weer begonnen, we deden dat met de jaarlijkse fietstocht. 
De gemeente Meppel stelt e 500,00 beschikbaar voor een gezellige opstart van verenigingen na een zware 
periode van corona. Wij gaan daarom beginnen met een gezellige High Tea om elkaar weer te ontmoeten 
en dat doen we op 22 september in de Schalle om 15.00 uur. 
Wij doen dit jaar weer mee met de Rabobank ClubSupport. Wenst u onze vereniging een warm hart toe 
en bent u lid van de Rabobank breng dan uw stem uit op N.C.V. Nijeveen. Dit kunt u doen vanaf 2 oktober 
tot 24 oktober op de site van de Rabobank. 

Namens het bestuur van N.C.V. 
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22 sept. Koffie-inloop Stichting Welzijn Ouderen -  
De Schalle - 10.00-12.00 uur

22 sept. High Tea Nijeveense Christen Vrouwen -  
De Schalle - 15.00 uur

23 sept. Vrouwen van Nu: Huite Zonderland over Epke 
-De Schalle - 20.00 uur

25 sept. Rommelmarkt - schuur Loonbedrijf Altena,  
Kolderveen 50 - 9.00-12.00 uur

29 sept. Informatieavond Groen Gas; org. EC Duurzaam 
Nijeveen i.s.m. Rendo - De Schalle - 20.15 uur

  5 okt. De Molen nr. 18
  7 okt. i.p.v. 21 okt.   Vrouwen van Nu: Eendagsbestuur
13 okt. Najaarsbijeenkomst Historische Ver. Nijeveen
16-22 okt. Afrikaloop
19 okt. De Molen nr. 19

DE MOLENDE MOLEN

ROMMELMARKT 2021
Hervormde Kerk Kolderveen/Dinxterveen

Vorig jaar geen rommelmarkt wegens corona. Ook dit jaar hebben we lang getwijfeld of we de rommel-
markt door zouden laten gaan of niet. Kort geleden hebben we besloten om dit jaar wel de rommelmarkt 
te houden en wel op zaterdag 25 september.
De opbrengst is bestemd voor het jeugdwerk binnen onze gemeente en voor het jeugdgebouw en kerk.
We hebben al heel veel spullen verzameld maar als u nog spullen hebt voor de rommelmarkt (geen bed-
den, matrassen en andere grote meubels) kunt u ze nog brengen op donderdag 23 september en vrijdag 
24 september van 10.00 tot 16.00 uur rechtstreeks  bij de schuur van Loonbedrijf Altena, Kolderveen 50. Wij 
zijn dan bezig met de opbouw. Ook kunt u contact opnemen met Jacob Bakker, tel. 492533 of 06-10328646.
De rommelmarkt is van 9.00 tot 12.00 uur en wordt gehouden in de schuur van Loonbedrijf Altena, Kol-
derveen 50.
Komt allen, de koffie staat klaar!

De rommelmarktcommissie

HALLO BIERLIEFHEBBERS

Nijeveen heeft een aantal amateur bierbrouwers die een proeverij willen organiseren. Op deze avond willen 
we jullie kennis laten maken met onze bieren en vertellen hoe deze worden gebrouwen. Toegang is gratis. 
We stellen een vrije gift aan het einde van de avond als u heeft genoten bijzonder op prijs.
Datum: zaterdag 30 oktober. Aanvang: 20.00 uur
U kunt zich opgeven door een mail te sturen naar: bier@roelenkarin.nl
Er is een beperkt aantal plaatsen.

NBPC Dat kuj pruven

DE GEMEENTE MEPPEL (INCLUSIEF NIJEVEEN) HAALT € 15.932,- OP VOOR KWF 
Collecteweek zeer succesvol dankzij alle vrijwilligers

Tijdens de KWF collecteweek in de gemeente Meppel is door vrijwilligers maar liefst € 15.932,- opgehaald. 
Nijeveen heeft van dit bedrag  € 1.771,- opgehaald.
Dankzij deze giften kan KWF investeren in levensreddend onderzoek en de zorg voor de kankerpatiënt. 
Naast contante donaties in de collectebus werd er dit jaar ook veel contactloos gegeven: bijna 23% van de 
giften kwam binnen via het scannen van een QR-code of via WhatsApp. 
Gemotiveerde vrijwilligers - Dankzij de tomeloze inzet van alle collectanten is de KWF collecteweek een 
succes geworden. Maar nieuwe collectanten blijven hard nodig. Want alleen samen redden we het. De 
collecte vindt volgend jaar plaats van 4 t/m 10 september. Hebt u dan een paar uurtjes over? Meldt u aan 
via kwfmeppel@gmail.com
Collectant gemist? - Hebt u de collectant gemist en wilt u alsnog een bijdrage leveren? Dat kan door online 
te doneren via kwf.nl/collecte.

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

aanleg   |   onderhoud   |   renovatie   |   advies

Kerkweg 46A
Giethoorn

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

Agenda
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KOFFIE-INLOOP Dorpshuis De Schalle
Behoefte aan een praatje onder het genot van een kopje koffie?

Voor alle inwoners van Nijeveen e.o. 
is er de mogelijkheid om iedere woensdagmorgen 

tussen 10.00 uur en 12.00 uur een kopje koffie/thee 
te komen drinken in dorpshuis De Schalle. 

Zomaar voor de gezelligheid of een praatje maken. 

Kosten: 
De eerste keer is het 1e kopje 
of thee met traktatie gratis. 
Daarna normaal tarief. 

Locatie: 
Dorpshuis De Schalle
Nieuweweg 27
7948 AA Nijeveen

Koffie-inloop 
De Zoete Inval  

start op

woensdag 22 september 
om 10.00 uur
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Bel bij een overlijden met 
één van onze uitvaartverzorgers:
0522 - 28 18 78

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

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

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

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

Stilstaan bij een leven,
verder vanuit herinneringenMet een terugblik

vooruit kijken

Wij zorgen dat uw Toyota een echte Toyota blijft

Waar u uw Toyota ook gekocht heeft
Onze APK is echt ‘all inclusive’. Wij rekenen geen extra kosten voor afmelding of een emissietest. 
De APK keuring staat los van het onderhoud van uw Toyota. Er worden geen andere werkzaamheden 
verricht en dus ook geen extra kosten gemaakt, tenzij uw auto niet aan de keuringseisen blijkt te 
voldoen. In dat geval vragen wij altijd eerst uw toestemming om de reparatie uit te mogen voeren.

APK écht voor een vaste lage prijs

Van der Linde Meppel 
Meppel, Blankenstein 290, 0522-491258

2995
all-inЭ
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Samen willen we een mooi dorp zijn. Waar we met elkaar prettig 
kunnen leven, wonen en werken. Nu en in de toekomst!

 
Juist in deze bijzondere tijd wordt het leven op het platteland, en de ruimte om ons 

heen, enorm gewaardeerd. Het is belangrijk om te weten hoe jij dit ervaart en beleeft. 
Wat vind je top en wat kan beter in Nijeveen? 

 
Vul vóór 1 november de enquête op www.dorpsverenigingnijeveen.nl in. Tijdens 

een extra bijeenkomst dit najaar worden de resultaten en conclusies gepresenteerd. 
Aan de hand hiervan bepalen we samen de koers voor komende jaren.

 
Lukt het niet om de enquête online in te vullen? Bel dan met (06) 224 57 540. 

Er is een papieren versie beschikbaar die eventueel ook met onze hulp kan worden ingevuld. 

 

 

Wat is top? Wat kan beter?
 

Vul nu de enquête in!
www.dorpsverenigingnijeveen.nl 

Denk en doe mee!
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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

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. 



Autohopper van der Linde Steenwijk
Broekslagen 12 / 8331 TJ Steenwijk

autohopper.nl

Te huur
bij jou om
de hoek!

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

0521 745 017

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

Kolderveen 50, 7948 NK  NIJEVEEN
M 06 54 93 76 21  T 0522 49 13 78  F 0522 49 28 47
E info@loonbedrijf-altena.nl

Uw adres voor:

.  Hout zagen, snoeien en snipperen

.  Stobben frezen

.  Grondverzetwerkzaamheden

.  Aanleg en onderhoud van riolering

.  Oogstwerkzaamheden 

.  Voederwinning

.  Slootonderhoud

.  Mestverwerking

.  Graslandvernieuwing

.  Uitgraven bouwkavels
 
Staat er iets niet bij?
Vraag ernaar, wij helpen u altijd!

Dorpsstraat 4
Nijeveen

Jan Bouwknegt

www.jaboschilderwerken.nl



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




