
Samen maak je het verschil

Containerverhuur: 
Voor al uw bouw- en sloopafval

www.oosterhuis-bv.nl
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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. 18, 5 oktober 2021

De volgende Molen verschijnt op 19 oktober 2021.

Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk 

woensdag 13 oktober 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

STICHTING WELZIJN OUDEREN NIJEVEEN

Onze spelletjesdagen vinden 2 x per jaar plaats in dorpshuis “de Schalle” en dit najaar op donderdag 4 
november a.s. Om 09.30 uur gaat de zaal open zodat we om 10.00 uur kunnen beginnen. Deze speldagen 
zijn ieder jaar weer een groot succes, de deelname wordt alleen maar groter. We raden dan ook iedereen 
aan die deze dag mee wil doen zich zo spoedig mogelijk op te geven en wel voor donderdag 28 oktober 
i.v.m. het bestellen van het eten.
We verwachten van u dat u zichzelf, er wordt niet meer gebeld om te vragen of u misschien vergeten bent 
u op te geven.
We bieden de volgende spellen aan: klaverjassen, jokeren, rummicub en bridgen, de mogelijkheid om ook 
andere spellen te doen sluiten we niet uit. Heeft u nog ideeën en zijn er minimaal 4 deelnemers dan is alles 
mogelijk. Misschien scrabble, tegenwoordig doen er veel mensen aan wordfeud op de tablet. 
De kosten voor deze dag zijn € 15,00, dit is inclusief koffie met koek, borrel voor het eten, een warme 
maaltijd en ’s middags nog een consumptie. En natuurlijk hebben we aan het eind van de dag nog enkele 
kleine prijsjes voor de winnaars.
Voor verdere inlichtingen en opgave voor deze dag kunt u contact opnemen met 
Janne Venema, tel. 0522-491737 (klaverjassen) of Corry Jaspers, tel. 06.11010135 (jokeren en rummicub)
De bridgers kunnen zich aanmelden bij Lammie van Essen, tel. 06.20433916.

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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HARM EN ROELOF IN DE SCHALLE 
 
Op zaterdag 30 oktober komen Harm en Roelof met hun programma ‘Bericht’n oet een aandere wereld’ 
naar de Schalle. Het belooft weer een gezellige avond te worden, met humor maar ook gevoelige liedjes 
komen voorbij.  
De zaal is open om 19.00 uur. Aanvang van de voorstelling is 20.00 uur.  
Kaarten zijn aan de zaal verkrijgbaar, € 12,50.  
In verband met de maatregelen, wordt er bij de ingang om een geldig Corona toegangsbewijs gevraagd.  

HUITE ZONDERLAND BIJ VROUWEN VAN NU

Op de ledenavond was Huite Zonderland uitgenodigd om wat te vertellen over zijn sportieve gezin. Hij en 
zijn vrouw Sophie wonen in Lemmer en hebben vier kinderen: een dochter Geeske en drie zonen Herre, 
Johan en Epke. Alle vier kinderen zitten op turnen in Lemmer. Voor een betere trainer en begeleiding 
gaan ze al gauw naar Joure en weer later naar Heerenveen. Voor het sociale welzijn gaan ze niet trainen 
op Papendal. Er is een strak schema van brengen en halen, maar moeder Sophie zat in de planning bij 
Douwe Egberts, dus dat zat wel goed. Vader Huite werkte in Heerenveen bij Oranjewoud, zodoende kon 
hij ook vaak de kinderen weer mee naar huis nemen. Verder werd er wel een beroep gedaan op buren 
en familie. Ze trainden wel dertig uur in de week en ze speelden ook alle vier nog in een muziekkorps, 
ieder hun eigen muziekinstrument. Epke wilde op woensdagmiddag vrij, om bij zijn vriendjes te zijn. Om 
nog beter te gaan turnen gaan ze naar wedstrijden in Europa. Met het hele gezin combineren ze dat dan 
met een vakantie.
Op haar 14e stopt Geeske door een lelijke val, zij gaat dan verder met acrogym.
De drie broers gaan door en zijn succesvol. In 2002 behalen ze samen wel 17 medailles. Als Herre en Johan 
aan hun top zijn, gaat Epke alleen door.  
Hij heeft sponsors nodig en heeft begeleiders om zich heen, zoals trainer, krachttrainer, diëtist en mental 
coach. De successen worden op filmpjes getoond.
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POPKOOR AFSLAG NIJEVEEN WIL UITBREIDEN

Hou je van popmuziek luisteren maar meezingen lijkt je nog leuker?
Dan hebben wij de oplossing voor jou en kunnen wij je helpen om 
daarin verder te ontwikkelen.
Hoe wij dat doen? 
Je krijgt van ons in Dropbox popmuziek aangeboden met stempartijen en teksten. We hebben een heel 
breed repertoire welke varieert van Dua Lipa met Be the One tot Queen met Breakthru.
Elke moment van de dag kun je dan zelf lekker zingen en elke maandag word je door onze enthousiaste 
dirigent Leon Moorman in het zingen begeleid om nog beter te worden. We oefenen de nummers heel 
vaak en uiteindelijk ken je het gemakkelijk uit je hoofd.
Als we als popkoor genoeg hebben geoefend willen we het resultaat natuurlijk graag aan iedereen laten 
horen. Regelmatig hebben wij daarom dan ook een optreden.
Als je meer van ons wilt weten dan kun nog even een kijkje nemen op onze website www.afslagnijeveen.nl
Ben je enthousiast? Stuur dan een bericht naar afslagnijeveen@hotmail.com
Je kunt een paar keer mee doen en als het je bevalt dan verwelkomen we je graag als nieuw lid.

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

WIST U DAT...

… u bij het Servicepunt Bibliotheek Nijeveen in De Schalle nog steeds boeken kunt lenen?
… u op dinsdag- en donderdagmiddag van harte welkom bent tussen 14.00 uur en 17.00 uur?
…  wij 100 boeken omgeruild hebben met bibliotheek Meppel zodat we weer andere boeken in de kast 

hebben staan?
… wanneer u er niet uitkomt met reserveren op de website van de bibliotheek, wij u daarmee kunnen helpen?

Servicepunt bibliotheek Nijeveen

DIE DORFPLATZ MUSIKANTEN UIT OLDEBERKOOP GEVEN CONCERT IN TYTSJERK
 
Op zondagmiddag 17 oktober aanstaande geeft deze kapel een concert in het dorpshuis Yn’e Mande te 
Tytsjerk. Deze enthousiaste kapel onder leiding van kapelmeester Benny Eissens brengt een zeer afwisselend 
programma met Egerländer en Böhmische muziek ten gehore. Deze muziek die zeer bekend is geworden 
door Ernst Mosch is vrolijk en ligt goed in het gehoor. 
Die Dorfplatz Musikanten hebben inmiddels een grote schare fans en ze spelen o.a. walsen, polka’s en 
marsen, en hebben een eigen zangduo. 
Laat u verrassen en kom naar Die Dorfplatz Musikanten op zondagmiddag 17 oktober aanstaande. U BENT 
VAN HARTE WELKOM in het dorpshuis Yn ‘e Mande Noorderein 1 te Tytsjerk. De entree bedraagt € 8.00 
p.p. de zaal is open vanaf 14.00 uur. Het concert begint om 14.30 uur tot 17.00 uur. Het daarop volgende 
concert is in de dorpshuis De Bining te Hemrik. 
Bij toegang van deze concerten is het tonen van een coronatoegangsbewijs van toepassing.
Voor meer informatie, telefoon 06 49835235 of bezoek onze website: www.diedorfplatzmusikanten.nl 
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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.

 In mijn app zit een fotootje. Ze staat er op stralend op, achter een bord waarop de naam
van haar man prijkt. Ze schrijft me dat er een pad naar hem vernoemd is, in het
natuurgebied waar hij als vrijwilliger zoveel voor betekend heeft. Inmiddels is het twee
jaar geleden dat ik zijn uitvaart begeleidde. Naast de foto stuurt ze ook de vraag: ‘Mocht
je nog eens in de buurt zijn, je bent altijd welkom.’  Ik stuur meteen een berichtje terug
dat ik graag een kop thee bij haar kom drinken. 

 'Stof tot
nadenken'

Dus zo zit ik enkele dagen later bij haar op de bank. Ze vertelt. Open, eerlijk. Haar woorden maken zo
pijnlijk duidelijk dat rouw geen tijd kent en voor iedereen anders is. Maar bovenal hoor ik in haar verhalen
hoeveel ze van hem heeft gehouden. ‘Weet je?’ Ze zucht. ‘Vooral het opruimen. Dat vind ik echt zo
intensief. Elke keer besluiten of iets weg gaat, nog aan iemand anders geschonken kan worden of toch nog
moet blijven. Zijn kleding bijvoorbeeld.’ Ze is even stil. Dan zie ik de twinkel in haar ogen. ‘Ik ben bezig
met een project.’ Ik kijk haar vragend aan: ‘Vertel’. Ze staart even naar haar handen. Maar vervolgt dan: ‘Ik
ben een vliegengordijn aan het maken. Van zijn overhemden. Ik zag het ergens in een tijdschrift en kon me
helemaal voorstellen hoe fijn het moet zijn om de stof van zijn overhemden langs mijn wangen te voelen,
elke keer als ik naar binnen of naar buiten ga.’  ‘Hoever ben je?’ vraag ik. ‘Kom maar kijken,’ zegt ze. En ik
loop achter haar aan. Even later sta ik met haar in de kamer van het huis waar haar man twee jaar geleden
was opgebaard. Toen stond ik hier ook met haar. Nu laat ze me de stroken stof zien, die ze van de
verschillende overhemden heeft gemaakt. Ze hangen zorgvuldig gedrapeerd over de gordijnroede. Op
enkele zie ik prachtige stiksels, op anderen is een embleem van het betreffende blouseje gestikt. Haar
vingers glijden van boven naar beneden achter de verschillende stroken. ‘Dit overhemd had hij 20 jaar. Het
was compleet versleten. Ik heb de stroken met stiksels verstevigd.’ Ik voel haar gemis in al mijn vezels. Ze
haalt me uit mijn overpeinzingen: ‘Maar deze stof vertegenwoordigt zó ons leven samen en alles wat we
hebben meegemaakt.’ Nogmaals gaan haar vingers liefdevol langs de stof.  
Een paar weken later zit er weer een fotootje in mijn app. Het gordijn is af en hangt bij de keukendeur. In
mijn gedachten zie ik haar in de deuropening staan. Een strook tegen haar wang, alsof ze elkaar nog even
aan kunnen raken. DEZE COLUMN IS MET TOESTEMMING VAN NABESTAANDEN GEPLAATST

Zuideinde 53, Meppel  
(0522) 25 27 21

info@lever.nl
www.lever.nl

201811_0796_FIZZ_Lever_adv_DeMolen_01.indd   2 22-11-18   09:27
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OVERHEK

Afgelopen zomer las ik een stuk in de Meppeler Courant over de molen van Aalden. Het stuk werd ge-
schreven door Paulien Zomer van Het Drentse Landschap. In de laatste kolom stond dat bepaalde molens 
vroeger gekruid werden met een kruiwagen. Ik heb me toen afgevraagd of iedereen wel begreep wat daar 
stond. Ik wil het graag uitleggen.

Het verhaal begint met de indeling van molens. Zo kennen we stellingmolens, maar ook belt- of bergmolens.      
Dat Sterrenberg een stellingmolen is zal je wel begrijpen. Er is een stelling of omloop om heen gebouwd 
zodat de molenaar bij de wieken kan.  Bij een beltmolen is er rondom de molen een berg grond opgewor-
pen. Zo hoog dat als de molenaar weer bij de wieken kan. De molen is dus niet OP de belt gebouwd, maar 
zit IN de belt gebouwd. Kijk maar eens bij de recent door prinses Beatrix geopende molen van Zuidwolde. 

Wat doet de molenaar dan op de stelling of op de belt. Nou, 
hij moet daar de wieken in de gaten houden, maar hij moet 
daar ook kruien. Kruien betekent dat hij de wieken in de 
richting van de wind zet. Hij doet dat aan de achterkant van 
de molen. Daar zit de staart van de molen. Dat is eigenlijk een 
lange handel waarmee hij de kap van de molen heen en weer 
kan trekken. Nou zijn molenaars hele sterke mensen, maar hij 
of zij kan in zijn eentje niet de kap van de molen verzetten. – 
Ik vertel maar even in de hij-vorm, al zijn er bijna net zo veel 
vrouwelijke als mannelijke molenaars.- Hij heeft daar een 
hulpmiddel voor. Achter aan de staart zit een groot wiel. Het 
kruirad. Het kruirad zit aan een as, de munnik. Daar omheen 

wordt een touw of een ketting gewonden. De andere kant van de ketting wordt met een haak achter een 
deel van de stelling bevestigd. Als de molenaar nu aan het 
kruirad draait wordt de ketting opgerold en wordt er zo met 
heel veel kracht aan de staart getrokken. De kap gaat kruien. 
Nou heeft een beltmolen immers geen stelling waar de haak 
van de kruiketting achter gehaakt kan worden. 
Daarom zitten er rondom een beltmolen allemaal palen in de 
grond. Daar kun je nu de kruiketting aan vast maken. Dit werkt 
zo bij iedere molen waarbij de molenaar op de grond staat om 
te kruien en om aan de wieken te werken. Dit soort molens 
noemen we “grondzeilers”.

Nu de kruiwagen. 
Heel vroeger werkte het kruien net andersom. Dan zat 
de kruiketting aan de staart en moest er aan de andere 
kant van de ketting getrokken worden. Het kruirad 
moest dus ergens op de grond staan. En omdat de 
molen steeds op een andere windrichting staat moest 
het kruirad ook steeds op een andere plek staan. Men 
werkte daarom met een mobiele kruiwerktuig. Dat heet 
een kruiwagen. Het is een platte kruiwagen zonder 
bodem. Deze kruiwagen kon je dan over een kruipaal 
zetten. Zo stond hij vast. Het kruirad stond niet verticaal maar horizontaal. Dit heet een kaapstander. En 
zo kon je met twee voeten op de grond en stilstaand bij een kruipaal de kap van de molen vertrekken. 

Op molen Sterrenberg doen we dat allemaal niet. Daar hebben we 
de windroos die al het kruien voor ons doet. Onze molenaars worden 
landelijk dan ook “luie molenaars” genoemd. Eventueel kunnen we 
handmatig kruien, maar dat doen we alleen als het écht niet anders kan.
N.B. wist je dat ze in Havelte van de kruiwagen een variant 2.0 hebben 
gemaakt. Op een steekwagen hebben ze een elektrische lier gemaakt. 
Met een accu. Als ze een zware dag hebben zetten ze de steekwagen 
vast op de stelling en trekken elektrisch de kap op de wind. 
Wat nou “luie molenaars” ? 

Molenaar Sterrenberg



6

DE MOLENDE MOLEN

STICHTING WELZIJN OUDEREN NIJEVEEN

Er zijn nog steeds veel mensen die vragen of ze lid moeten worden van SWON om aan een activiteit deel te 
nemen. Nee, dat is niet zo, we zijn een stichting die alle ouderen in Nijeveen willen voorzien van leuke acti-
viteiten. Je kunt geen lid worden, maar wel deelnemen, soms kosteloos, soms tegen een kleine vergoeding 
of bij vaste activiteiten voor een maandelijkse bijdrage waarvan de kosten zoals zaalhuur worden betaald.
Onlangs zijn we gestart met “De Zoete Inval” in de Schalle. Dit is een activiteit waar iedereen welkom is, 
je drinkt een kop koffie/thee tegen kostprijs en kunt gezellig met andere mensen praten over allerlei on-
derwerpen. Ben je hier en wil je in plaats van de koffietalk toch liever even een potje kaarten, rummicub 
spelen of iets anders, dan is dit ook mogelijk. Er worden deze ochtend geen vaste activiteiten aangeboden. 
Mocht er voldoende belangstelling zijn, wil de historische vereniging tijdens het koffiedrinken wel historische 
en minder historische beelden van Nijeveen op een scherm tonen, welke waarschijnlijk ook zullen uitnodi-
gen tot discussie. Deze beelden zijn ook interessant voor niet-oud-Nijeveners. Hoe was het leven vroeger?
Op woensdag 20 oktober is er ’s middags weer een bingomiddag. Wanneer je ’s morgens komt koffiedrinken 
is er ook de mogelijkheid om te lunchen in de Schalle en daarna bingo te spelen. Voor deze lunch, kosten  
€  8,50 moet je je wel even opgeven bij een van de bestuursleden die er is of bij de vrijwilliger van de Schalle.
En dan zijn er natuurlijk mensen die niet zelfstandig naar de Schalle kunnen komen, even een telefoontje 
naar Janneke Venema, tel 0522-491737 en er wordt voor vervoer gezorgd.
Wat zou het mooi zijn wanneer ook de jongere oudere zich hier laat zien en om samen koffie te drinken.

Bestuur SWON

GEVRAAGD
Hulp in de huishouding

2 of 3 uur 
in de week of in 14 dagen.

Tel. 06 51 00 36 88
Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Noteboomstraat 68   Meppel 
T 0522 255449   drukkerij@kleen.nl
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lAlles voor uw club!

Reclameborden
Textieldruk
Clubbladen

Lotenbloks
Websitebouw

CANON VAN NIJEVEEN IN 50 SCHETSEN 
‘Eens een gemeente, altijd een dorp’

Start verkoop: 14 oktober 
Op donderdag 14 oktober gaat de verkoop van de ‘Canon van Nijeveen’ van start. Het unieke boek met 
50 korte verhalen wordt uitgegeven door de Historische Vereniging Nijeveen. De schrijvers; Fenneke Knol, 
Piet de Graaf, Jan Sol en Jan Meer hebben de geschiedenis van Nijeveen op schrift gezet en er een eigen 
persoonlijke ‘touch’ aangegeven. Vele historische foto’s zorgen ervoor dat het een prachtig document is 
geworden. Het lezen en kijken waard!   

Verkoopadressen
Voor slechts € 10,- (gelieve contant te betalen) is de ‘Canon van Nijeveen’ verkrijgbaar bij: 
•  Historische Vereniging Nijeveen - kantoor ‘De Schalle’. Op maandag-, woensdag- en donderdagmorgen. 
• Bakkerij Strijker, Dorpsstraat 13 in Nijeveen 
• Per mail: penningmeester@historischeverenigingnijeveen.nl 

Veel lees- en kijkplezier! 
Historische Vereniging Nijeveen 
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GOED, INTEGER EN VOORDELIG  

GEREGELD BIJ:

TESTAMENT MAKEN?

Uw notaris in de regio. Waarvan akte...! altijd scherp!
notariaat & mediation
Stotijn

T: de Wijk 0522 - 440 473       info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

HEB JE DE ENQUÊTE AL INGEVULD? 
Jouw mening is belangrijk! 

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. Jouw mening is belangrijk! 

Dorpsvereniging Nijeveen 

Elke maandagavond Zingen Zanggroep Timeless - De Schalle - 19.30-21.30 uur
Elke dinsdagmiddag Koersbal - De Schalle - 13.30-16.00 uur

Agenda
  5 oktober De Molen nr. 18
  7 okt. i.p.v. 21 okt.    Vrouwen van Nu: Eendagsbestuur
13 oktober Najaarsbijeenkomst Historische Ver. Nijeveen
16-22 oktober Afrikaloop
19 oktober De Molen nr. 19
20 oktober Bingo-middag Stichting Welzijn Ouderen - De Schalle - 13.00 uur
21 oktober NATUURrijke IJS- en OORLOGwandeling Holtingerveld - vertrek 13.30 uur
30 oktober Harm en Roelof - De Schalle - 20.00 uur
30 oktober Bierproeverij - 20.00 uur
  2 november De Molen nr. 20
  4 november Spelletjesdag Stichting Welzijn Ouderen - De Schalle - 10.00 uur
16 november De Molen nr. 21
18 november NATUURrijke IJS- en OORLOGwandeling Holtingerveld - vertrek 13.30 uur
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Noteboomstraat 68   

7941 XA  Meppel

Telefoon 0522 255 449   

drukkerij@kleen.nl

www.kleen.nl

demolen@kleen.nl

Ontwerp | Druk | Print | Reclame www.kleen.nl

Advertentiekosten De Molen 2021

Formaat (bxh) Zwart-wit
losse
adv.prijs

Zwart-wit 
12 keer
per jaar

Zwart-wit 
heel jaar
elke uitgave

1/8 pagina   85 x   60 mm e 16,50 e 15,85 e 15,25

1/4 pagina   85 x 123 mm e 27,00 e 24,75 e 22,50

1/2 pagina 173 x 123 mm e 46,10 e 43,85 e 41,60

1/1 pagina 173 x 250 mm e 77,60 e 75,40 e 73,10

De Molen verschijnt 1 keer in de 14 dagen. Oplage 1660 exemplaren.

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 e 75 per uitgave
 3 keer e 70 per uitgave
 5 keer e 65 per uitgave

half jaar e 60 per uitgave
heel jaar e 50 per uitgave

Prijzen per uitgave en exclusief 21% BTW.
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Het is voor ons onmogelijk om iedereen 
persoonlijk te bedanken voor de 
hartverwarmende belangstelling tijdens 
de ziekte en na het overlijden van 
mijn lieve vrouw en onze lieve mama

Lammita Bos

Daarom willen we op deze manier
laten weten dat jullie aanwezigheid, 
lieve reacties, de vele bloemen en 
de honderden kaarten een grote steun 
voor ons zijn geweest. 

Nico Buiten
Milanne
Koen

JUBILEUMEDITIE OKTOBER KINDERMAAND MEPPEL

Drenthe biedt in oktober meer dan 280 gratis ac-
tiviteiten voor kinderen. Onder de titel Oktober 
Kindermaand kunnen kinderen tot 13 jaar deel-
nemen aan culturele workshops, speurtochten, 
rondleidingen en activiteiten in de natuur en 
bibliotheken. Alle activiteiten zijn gebundeld in 
een programmaboekje dat met het twintigjarig 
jubileumboekje is verspreid onder alle kinderen 
op de basisscholen in Drenthe. 
In de gemeente Meppel kunnen kinderen 
deelnemen aan een programma van drie orga-
nisaties.

Programma Meppel
De bibliotheek in Meppel organiseert op 9 oktober een workshop vloggen voor kinderen van 9 tot en met 
12 jaar. Professioneel vlogger Jordi van der Werf leert de kinderen de kneepjes van het vak. 
Beeldenpark De Havixhorst heeft een speurtocht langs de beelden ontwikkeld. Bij elk beeld krijgen de 
kinderen het verhaal te horen. 
Kindercircus Okidoki organiseert drie workshops tijdens de actiemaand.
Op 9 oktober leren kinderen jongleren, lopen op een bal en met een diabolo gooien. Op 16 oktober vindt het 
ouder- en kindcircus plaats en op 31 oktober spelen de Okidoki artiesten de voorstelling Okidoki Got Talent.

Oktober Kindermaand bestaat dit jaar twintig jaar. Dit wordt gevierd met een jubileumboekje waarin de 
organisatie laat zien hoe bijzonder Drenthe is en welke Drentse activiteiten toch mimimaal op iemands 
bucketlist moeten staan. Het boekje stimuleert de kinderen om ook na oktober op culturele ontdekkings-
tocht door de provincie te gaan. Meer informatie is te vinden op de website kindermaand.nl en Facebook.
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Burg. van Veenlaan 24B 
7948 AC Nijeveen 
Tel. 06 38 52 48 11

Geopend op maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag.

Voor het maken van een afspraak  
of vragen, bel of whatsapp 

 06 38 52 48 11

SYMFONICA IN D IS SAMEN SPELEN IN EEN GROOT ORKEST

Van samen musiceren is het afgelopen seizoen niet veel gekomen. Dus nu het wel weer kan organiseren ICO, 
Scala, De Kunstbeweging, particuliere muziekdocenten en K&C op 30 oktober Symfonica in D. Kinderen en 
jongeren die een muziekinstrument bespelen of van zingen houden kunnen meespelen in een groot project-
orkest of meezingen in het projectkoor. Wie mee wil doen kan zich aanmelden via www.SymfonicainD.nl.
De coronamaatregelen laten het weer toe om met een grote groep kinderen en jongeren samen te komen. 
In het Atlas Theater in Emmen gaan de jongeren op 30 oktober een hele dag samen repeteren om aan het 
eind van de dag een optreden te verzorgen voor een groot publiek. Het doel is om de kinderen te laten 
ervaren hoe leuk het is om samen muziek te maken. Op het programma staan muziekstukken in het thema 
Taal, Toon en Teken, waaronder het lied ‘Zelfs dan’ van Martijje en het lied ‘Blauwbilgorgel’ van C. Buddingh. 
Voor deelname aan het orkest is het fijn als de kinderen muzieklessen volgen, voor het projectkoor kan 
iedereen tot 21 jaar zich aanmelden. Deelnemers ontvangen bij aanmelding bladmuziek of songteksten, 
zodat ze zich alvast kunnen voorbereiden. Daarnaast vinden voorafgaand aan Symfonica in D voor de lief-
hebbers repetities plaats in Emmen, Hoogeveen en Assen.
Symfonica in D is voor kinderen en jongeren tussen de 6 en 21 jaar oud en start op 30 oktober om 10.00 
uur in Emmen met de repetitie in niveaugroepen en zangworkshops. Het concert begint om 16.00 uur.

GORDIJNEN
ZONWERING

Blankenstein 610
7943 PA Meppel

T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

URZO
Damesmode

Slaapcomfort

Bedrijfskleding

Regenkleding

Huishoudtextiel
tel. 05220 - 61022

Wij zijn
verhuisd!

PVC VLOEREN
TAPIJT
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Bridgen in Nijeveen
BRIDGEN, UITDAGEND EN GEZELLIG

Vrijwel iedereen kan leren bridgen. Je hoeft geen bijzondere talenten te hebben. Plezier hebben in een 
spelletje is wel belangrijk.
Wat is er zo leuk aan bridge? Bridge is een uitdagende denksport. Bij bridge ben je niet afhankelijk van 
goede of slechte kaarten. Bridge is vooral ook een sociaal gebeuren. Uitermate geschikt ook voor het leggen 
van nieuwe contacten, zowel voor alleenstaanden als voor paren. Bridge kun je tot op hoge leeftijd spelen.
Ga de uitdaging aan en leer bridgen. Ontdek dat er een nieuwe en verrassende wereld voor u open gaat.
Bij voldoende belangstelling starten we weer een cursus in Nijeveen.
Hebt u vragen, bel of mail dan gerust.

Lammie van Essen, tel. 06.20433916 
vanessen.hl@gmail.com

ONTDEK ’M NU IN DE SHOWROOM
Toyota presenteert de geheel nieuwe Yaris Cross. Deze stijlvolle variant tilt alle kwaliteiten van onze compacte ‘Auto van het Jaar 2021’ naar het 
niveau van een SUV. Daarbij zorgt Toyota’s geperfectioneerde hybridetechniek voor een bijzonder laag brandstofverbruik en een minimale 
CO2-uitstoot. Kies voor duurzamer rijden én voor meer fun. Bezoek onze showroom voor een kennismaking of plan uw proefrit op toyota.nl.

€24.395 24.395 
VANAF 

ONTDEK DE NIEUWE

TOYOTA 
YARIS 
CROSS

BRANDSTOFVERBRUIK VARIEERT VAN 4,4 L/100 KM – 6,0 L/100 KM. CO2: 100 -136 G/KM. Afgebeeld Yaris Cross Launch Edition Brass Gold/zwart dak t.w.v. € 37.895,-.

VAN DER LINDE MEPPEL 
Meppel, Blankenstein 290, 0522-491258 

toyota-meppel.nl
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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

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



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

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




