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
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De volgende Molen verschijnt op 2 november 2021.
Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk
woensdag 27 oktober e-mailen naar:
demolen@kleen.nl

telefoon 0522 255 449

www.kleen.nl

of inleveren bij / sturen naar Drukkerij Kleen
Noteboomstraat 68, 7941 XA Meppel
(Anonieme kopij kan geweigerd worden.)
Klachten bezorging: 0527 - 24 64 68

COLLECTE VOOR HET DIABETES FONDS
De Diabetes Fonds-collecteweek is van maandag 1 t/m zaterdag 6 november 2021. In het hele land gaan ruim
16.000 mensen collecteren. Ook in Nijeveen komt de collectant langs de deur. De opbrengst van de collecte
maakt belangrijk wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling en genezing van diabetes mogelijk.
Manieren om te doneren
Doneren kan door contant geld in de collectebus te doen of makkelijk en veilig te betalen door middel van
de QR-code op de collectebus of op de legitimatiekaart van de collectant. Als u de collectant heeft gemist
kunt u ook eenmalig via diabetesfonds.nl/geven.
Over het Diabetes Fonds
Het Diabetes Fonds vindt dat iedereen een gezond leven verdient, zonder diabetes en de complicaties ervan. Vrij van diabetes, daar vechten we voor! Voor meer informatie over diabetes kunt u naar de website
www.diabetesfonds.nl of www.diabetesfonds.nl/wat-we-doen/nieuwe-onderzoeken gaan.
Collecteleider: Yvonne van der Linde
Telefoonnummer: 0623015184

GEDENK UW DIERBARE
De meesten van ons doen het vast wel eens: op vakantie in het buitenland een kerk inlopen en daar een
kaarsje aansteken voor een dierbare overledene. Het is een waardevol ritueel.
Dinsdag 2 november is het Allerzielen. Op deze dag worden vanouds wereldwijd onze overledenen herdacht.
Daarom is dinsdagmiddag 2 november de hervormde kerk aan de Dorpsstraat (nr. 58) voor iedereen open
en kunt u daar een kaarsje aansteken om iemand te gedenken. Er is ook een pastor aanwezig om mee te
praten, als u daar behoefte aan hebt.
U bent van harte welkom tussen 14.00 en 17.00 uur!
Marjan van Hal

Lute Bijker

Lute Bijker

Griftestuk 33 | 7948 AH Nijeveen | 06 - 50 20 40 08
www.lutebijkerbouw.nl | info@lutebijkerbouw.nl

Griftestuk 33 | 7948 AH Nijeveen | 06 - 50 20 40 08
www.lutebijkerbouw.nl | info@lutebijkerbouw.nl

DE MOLEN

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

Autohopper van der Linde Steenwijk
Broekslagen 12 / 8331 TJ Steenwijk

autohopper.nl

0521 745 017

NIEUWS VAN DE NCV (NIJEVEENSE CHRISTEN VROUWEN)
High Tea: op woensdagmiddag 22 september jl. hield de NCV haar eerste
bijeenkomst van het seizoen 2021-2022. De laatste (vóór de corona) was in
februari 2020. De gemeente Meppel had een bijdrage van € 500,00 gestort,
als bijdrage voor een ‘Frisse start’. Het bestuur had daar dankbaar gebruik
van gemaakt en een gezellige high tea georganiseerd. De dames konden
in kleine groepjes aanschuiven aan fleurig gedekte tafels, genieten van
heerlijke hapjes én bijkletsen natuurlijk. Het werd een ‘smakelijke’ middag.
Haakclub: Op maandagmorgen 27 september 2021 is de handwerkgroep weer van start gegaan: 12 dames
gaan iedere 14 dagen, bij iemand van de groep thuis, aan de slag met bollen wol en haaknaalden. Er worden weer dekens gemaakt voor kinderen, die in allerlei instellingen in Nederland wonen: dat wordt steeds
enorm gewaardeerd! Met de bijdrage van Rabobank (via Rabobank ClubSupport, editie 2020) konden er
materialen worden ingekocht. Tot nu toe was dat steeds op eigen kosten gedaan. De wol is ingekocht bij
Anneke Bouwknegt, Gorthoek 8. Zij heeft hiervoor de inkoopprijs gerekend en is daarmee ‘sponsor’ van de
groep. Als tegenprestatie hiervoor willen we haar spullen daarom graag bij u onder de aandacht brengen:
zij verkoopt materialen in allerlei kleuren, breinaalden, geeft workshops enz. Neem eens een kijkje op haar
website www.atelierann52.nl of maak een afspraak voor de winkel, via 06-24323792: van harte aanbevolen!
NCV: Sinds januari 2018 bestaat onze vereniging, onder deze nieuwe naam, geheel zelfstandig. Voorheen
waren we aangesloten bij de landelijke vereniging ‘Passage’, met als subtitel ‘christelijk-maatschappelijke
vrouwenbeweging’. We voelden ons steeds minder verbonden hiermee, de kosten (de helft van de contributie), die we jaarlijks moesten afdragen liepen ook steeds meer op. Het bestuur en de leden zijn inmiddels
helemaal gewend aan deze nieuwe constructie: we kunnen zelfstandig beslissingen nemen over al onze
activiteiten en besteden de contributie (in overleg met de leden) zo goed mogelijk. Wilt u meer weten over
ons? Neem gerust contact op met onze secretaresse Anneke Reitsma (tel.nr. 491857), dan krijgt u het nieuwe
programmaboekje van het seizoen 2021-2022 in de bus. Er zijn 8 maandelijkse bijeenkomsten in De Schalle,
van september t/m april. U mag 2 avonden daarvan bijwonen, vóór u beslist of u zich als nieuw lid wilt aanmelden. Van harte welkom!
Bestuur NCV

DE MOLEN

Uw adres voor:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Jan Bouwknegt
Dorpsstraat 4
Nijeveen
www.jaboschilderwerken.nl

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

KENNISQUIZ
Welk team zal dit jaar als slimste uit de strijd komen? Wordt het weer ‘de Meulekiekers’ of zal een ander
team hen van de troon stoten?
Na een lange tijd van weinig tot geen activiteiten mogen we weer! Spit alle kranten door, volg elk journaal
en loop en fiets door heel Nijeveen voor de Nijeveense Kennnisquiz! Op zaterdag 20 november zal de kennis van iedereen weer getest gaan worden.
Er kunnen maximaal 25 teams van 6 personen meedoen, dus geef je op tijd op! Let op; dit kan vanaf
1 november en enkel via jpkooiker@kpnmail.nl. Vergeet niet je groepsnaam erbij te vermelden!
De zaal is open vanaf 19.00 uur, de quiz begint om 19.30 uur.  

Te Koop: Thomas de Trein

Noordeinde 20
7941 AT Meppel
06 - 132 641 52
wenne43@gmail.com

73 rails plastic, waaronder bochten,
wissels, tunnelbruggen
7 treintjes/wagonnetjes metaal,
1 helicopter, 2 hijskranen,
2 stopborden, 1 paintstation,
1 overlaadstation, 1 houtzagerij
Openingstijden:
di. t/m vr. : 10.00 - 16.00 uur
zaterdag
: op afspraak

Voor meer informatie,
bel 0522 259 877
of mail henkenalie@kleen.nl

DE MOLEN

Wat is top? Wat kan beter?
Vul nu de enquête in!
www.dorpsverenigingnijeveen.nl
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.

Denk en doe mee!

DE MOLEN
DE CANON VAN NIJEVEEN - ‘EENS EEN GEMEENTE ALTIJD EEN DORP’ - vanaf nu te koop!
Woensdagavond 13 oktober is de Canon van Nijeveen officieel
gepresenteerd tijdens de najaarsvergadering van de Historische
Vereniging Nijeveen. Het eerste exemplaar werd door voorzitter
Margriet Kooiker overhandigd aan wethouder Henk ten Hulscher.
Afgelopen jaar is er hard gewerkt om dit boek, met 50 verhalen
over de geschiedenis van Nijeveen, tot stand te laten komen. Heel
veel dank aan de schrijvers Jan Meer, Fenneke Knol, Piet de Graaf
en Jan Sol, zij hebben er een prachtig geheel van gemaakt.
De Canon van Nijeveen is vanaf nu voor € 10,- (excl. verzendkosten)
te koop. Een ‘must’ voor iedere (oud) Nijevener of degene die Nijeveen een warm hart toedraagt. Aanrader!
Verkoopadressen:
• Bakkerij Strijker
• Kantoor Historische Verening Nijeveen in
Dorpshuis de Schalle (maandag-, woensdagen donderdagochtend)
• Stuur een mail naar: penningmeester@
historischeverenigingnijeveen.nl

ONTDEK DE NIEUWE

TOYOTA
YARIS
CROSS

VANAF

€

24.395

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.
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

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

KLEINE NODENHULP NIJEVEEN
De Kleine Nodenhulp valt onder Stichting Welzijn Ouderen Nijeveen.
Deze dienst is bedoeld voor alle bewoners, die in Nijeveen en de buitengebieden wonen.
Een groep van 6 vrijwilligers beheert een week lang de telefoon. Na een week vindt er een overdracht plaats.
Naast de vaste groep is er een reservelijst beschikbaar om bij te springen.
Het nummer wat gebeld kan worden is: 06-48065216.
Dit nummer kunt u ook in “De Molen” vinden. Aan de dienstverlening zijn geen kosten verbonden.
Het is niet altijd helemaal duidelijk waarvoor men een beroep kan doen op de vrijwilligers.
Daarom geven we hieronder een aantal voorbeelden:
Wel hulp Kleine Nodenhulp vragen:
Ø Medicatie bij apotheek “Kolderveen” halen. Ook urine brengen.
Ø Incidenteel een boodschap bij een winkel doen.
Ø Het pad naar huis sneeuwvrij maken.
Ø 
Boeken ruilen bij de bibliotheek. Indien nodig willen de medewerkers van de bieb de boeken ook wel
bezorgen.
Ø Voor een klein klusje of reparatie: Contactpersoon: Peter Visser. Tel.: 06-54273426
Ø Incidenteel tuinonderhoud. Contactpersoon: Hans van Velzen. Tel.: 06-48054782
Ø Meedenken om een bepaald probleem op te lossen.
Geen hulp Kleine Nodenhulp vragen:
Ø Vervoer naar huisarts, ziekenhuis of familie.
Ø “Oppas” zijn voor iemand die niet alleen thuis kan zijn.
Ø 
Als er behoefte is aan bezoek. Dan zou men contact met “De Zonnebloem” op kunnen nemen.
Contactpersoon: Geertje van der Linde. Tel.: 0522-491255 / 06-38733978.
Mail: janengeertje@home.nl
Ø Verrichtingen doen die door de Thuiszorg gedaan moeten worden.

DE MOLEN
STICHTING WELZIJN OUDEREN NIJEVEEN

ATTENTIE

voor alle deelnemers van onze spelletjesdag!!!
Het is verplicht om bij deelname aan een evenement de QR code te tonen. Vergeet niet deze in de telefoon
of op papier mee te nemen. Zonder code moeten we u helaas de toegang weigeren.

ELISABETH BAKKENES (STEM) GEEFT VOORZITTERSSTOKJE DOOR
Binnen de fractie van Sterk Meppel hebben huidig fractievoorzitter Elisabeth Bakkenes en vicefractievoorzitter Eduard Annen van plaats gewisseld. Annen is beoogd
lijsttrekker voor SteM tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Annen staat bekend
als een ras netwerker en verbinder die graag in gesprek gaat met inwoners.
Bakkenes: “Als fractievoorzitter ben je niet alleen woordvoerder en coördinator
maar ook procesbegeleider, coach en aanspreekpunt voor onze inwoners. Ik vind
dat enorm dankbaar en mooi werk. Maar door privéomstandigheden komt het
goed voor mij uit om een stapje terug te doen. Het is bovendien fijn dat Eduard
op deze manier al ervaring op kan doen terwijl ik als raadslid op mijn beurt weer meer ruimte krijg om de
SteM van onze inwoners te laten horen. En dat is tenslotte waarom ik dit werk doe. Ik zal mij de komende
jaren graag weer inzetten voor een karaktervolle binnenstad, goed groen, de kwaliteit van onze openbare
ruimte, vrijwilligersverenigingen en een goed sociaal beleid.”
Ook Annen ziet de positieve kant van de wisseling. Annen: “Ik heb veel bewondering voor de manier
waarop Elisabeth leiding heeft gegeven aan de fractie en ik ben blij dat ik de komende tijd op haar kan
steunen. Ze heeft een uitstekend gevoel voor politiek en veel ervaring opgedaan tijdens de verkiezingen
in voorgaande periodes. Daar zal ik dankbaar gebruik van maken. En verder leef ik volgens de uitspraak
van Pippi Langkous: Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.”

FILMHUIS DE SCHALLE START OP 29 OKTOBER MET 'HONEYLAND'
Op vrijdag 29 oktober wordt de film 'Honeyland' vertoond.
'Honeyland' is een interessant portret over een krachtige vrouw en haar bijen.
Een portret dat steeds pakkender wordt zodra de nieuwe familie zijn intrek
neemt in het natuurgebied en daarmee een belangrijk nieuw onderwerp aansnijdt in de documentaire: het leven in Noord-Macedonië.
Aanvang: 20.00 uur. Entree: € 6,00 Inclusief pauzedrankje.
Bij het bezoeken van de film is een geldig CoronaToegangsBewijs verplicht.
De controle zal bij binnenkomst plaatsvinden.
Op vrijdag 19 november staat de film 'Hors Normes' op het programma.
Nadere informatie volgt nog.
Met vriendelijke groet,
Betty, Jan, Marian en Tea
Filmhuiscommissie Dorpshuis De Schalle

Zoekt u lotenbloks voor uw vereniging of stichting?
Kijk op:

Lotenbloks.nl
Lotenbloks.nl is een initiatief van
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GROTE VERLOTING 2019

t.b.v. basisschool
te Koekange

...........................................................................

Adres

...........................................................................

Plaats

...........................................................................

Adres:

Prijs per lot e 0,50. Aantal loten

No 0001

HOOFDSPONSOR

2.000

6 juni 2019.
De trekking zal plaatsvinden op donderdag
ten goede aan een robuuste picknicktafel
De opbrengst van de loten komt
voor op het schoolplein.

DE EDELZANGER

1e prijs E 200,2e prijs E 125,3e prijs E 75,-

Aantal loten: 3000. Prijs per lot e 0,50
uur
Trekking 8 december 2018 om ± 15.00
het noorden)
in Hotel Gelderingen (het paradijs van

Hotel Gelderingen
Steenwijkerwold

Paradijs van het Noorden

STEENWIJKERWOLD

4e prijs E 50,5e prijs E 25,6e t/m 15e prijs VLEESPRIJZEN
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Naam

VOGELVERENIGING

Naam:

te Koekange

in de tuin
1e prijs: tweepersoons ligbed voor
2e prijs: 23-delige picknicktas
Hairfashion Koekange
3e prijs: 1 keer gratis knippen bij

No 0001

NO- 1001

t.b.v. basisschool ‘De Rozebottel’

Wolden onder registratie nummer:
Goedgekeurd door Gemeente De
Z.131010/D.203749

‘De Rozebottel’

V

VERLOTING 2019

Opgericht 1

WOLDSTRAAT
61-65, 7941 LG
MEPPEL, TEL 0522-246
VENEWEG 117,
7946 LJ WANNEP
619
ERVEEN,
WWW.LANTINGA-VE
RSHUIS.NL | INFO@LA TEL 0522-281203
NTINGA-VERSHUIS
.NL

NO- 1001
VERKOOP VAN NIEUWE EN
GEBRUIKTE AUTO’S
APK-STATION
ROETMETING
ALLE REPARATIES

Sportpark ’De

april 1949

Bovenboer

’
Sportpark ’D
e Bovenboe
r’

J. GROENINK

Kon. Wilhelminalaan 12-14
- 382732
8384 GH Wilhelminaoord, tel. 0521
www.autobedrijferma.nl

Café De Karre

Tel.:
Tukseweg 186 - 8334 RX Tuk
Tel. 0521-515393 - www.dekarre.nl

Verenigingsdrukwerk
Wij verzorgen periodieken, programmaboekjes, lotenbloks, flyers, posters,
reclameborden en meer voor verenigingen in Meppel en omstreken.
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HOE KAN IK MIJN GEZONDHEID BEVORDEREN
Een nieuw initiatief in Meppel is het spreekuur complementaire
zorg. Hier kan iedereen met vragen over gezondheid vrijblijvend
en gratis terecht. Het complementaire spreekuur is er elke maandagavond van 19:00 tot 20:00 uur en dinsdagochtend van 09:00
tot 10:00 uur. Het spreekuur vindt plaats in Het Huis op Zuideinde
20 en is op afspraak. Afspraken kunnen per mail gemaakt worden
via spreekuur@bewustmeppel.nl. Het consult duurt ongeveer 15
minuten. De therapeut beantwoord zo goed mogelijk de vraag
en zal indien nodig advies geven op gebied van geschikte behandelwijzen binnen de complementaire zorg.
Ontstaan van het spreekuur
Het spreekuur is een initiatief van drie therapeuten in samenwerking met Bewust Meppel. Mirjam de Jonge,
Sabah Aoulad El kadi en Wilma Bast zijn de initiatief nemers die hun schouders hieronder zetten. Het idee
om een complementair spreekuur in Meppel te starten is ontstaan vanuit de behoefte om mensen vrijblijvend te informeren en adviseren over de mogelijkheden binnen de complementaire zorg. Veel mensen
weten namelijk niet wat de complementaire zorg precies inhoudt en wat het voor hen kan betekenen. Dit
komt mede doordat er binnen dit veld een zeer breed scala van behandelwijzen mogelijk zijn. Cliënten
zien door de bomen het bos niet meer.
Met welke vragen kan iemand terecht?
Het kan zijn dat mensen vragen hebben over welke therapie het beste is bij bv diabetes of hoe kom ik van
die chronische rugklachten af. Uiteraard is de weg via de huisarts of het ziekenhuis een hele verstandige en
voor veel mensen de eerste stap. Maar wat als je uiteindelijk niet verder komt? Is er dan ook nog een andere
(aanvullende) mogelijkheid. Of wil de cliënt preventief aan het immuunsysteem werken of bemerken zij
spanningsklachten. Dan wil dit initiatief helpen om een keuze te maken in de veelheid aan mogelijkheden.
Want waar bij de één mindfulness of meditatie kan helpen, is dat voor de ander een behandeling bij een
Dorn therapeut of bij een acupuncturist.

DE MOLEN
Tegenover me zit zijn dochter. We zijn in de kamer van het verzorgingshuis waar
haar vader afgelopen nacht overleed. De meeste praktische punten voor zijn
Heer
uitvaart hebben we besproken, samen met haar twee broers. Maar nu zit ik een
moment alleen met haar. Ze heeft me zojuist de kleding laten zien waarvan ze
graag wil dat haar vader die aan gaat krijgen: een nette pantalon, een mooi
overhemd en een stijlvol gilet. ‘Hij was altijd zo’n heer.’ Ze zucht.
Ik volg haar blik naar een foto van haar vader in een rolstoel. Enkele jaren geleden kreeg hij een
herseninfarct. Daarna werd het voor hem onmogelijk om door de stad te struinen, of de markt
te bezoeken, wat hij tot dan toe zo graag deed. Tiptop zag hij er dan altijd uit, vertelt ze me.
Nette kleding, goed verzorgd en niet te vergeten zijn favoriete aftershave.
Samen met mijn collega verzorg ik nu haar vader. We hebben afgesproken dat we hem
overbrengen naar de rouwkamer en dat zijn kinderen hem daar weer terug zullen zien. Ze vinden
het moeilijk om hem uit zijn vertrouwde omgeving te zien vertrekken.
Wanneer we bijna klaar zijn voor vertrek, valt mijn oog op het flesje aftershave op het tafeltje.
Ik besluit het samen met zijn leesbril mee te nemen; ze lijken beide zo bij hem te horen. Dan
kunnen zijn kinderen straks aangeven of we ze wel of niet op doen bij hun vader.
Wanneer ik hen dat een klein uurtje later vraag, zijn ze eenduidig. Dat geurtje hoort absoluut bij
hem, dus dat moet op. En zo blijft het de dagen die volgen tot de dag van zijn uitvaart. Iedere dag
zijn de kinderen bij hem en elke keer spuiten ze nog een beetje van zijn aftershave op zijn kleding
en in de kamer. ‘Nu ruikt alles lekker naar papa.’
Op de dag van de uitvaart overhandig ik het flesje aan zijn dochter. Ze kijkt me aan: ‘Niet tegen
mijn broers zeggen hoor, maar ik heb mijn vaders aftershave in de kraag van mijn jas gespoten.’
Ze moet even slikken: ‘Zo kan ik hem ook na vandaag nog een klein beetje bij me houden.’
DEZE COLUMN IS MET TOESTEMMING VAN NABESTAANDEN GEPLAATST
En dat eenvoudige zinnetje doet ook mij even slikken.

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
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DE MOLEN
CURSUS OMGAAN MET GELD START IN MEPPEL
Welzijn MensenWerk organiseert vanaf eind van de maand de cursus ‘Omgaan met geld’ voor inwoners
van Meppel. Mensen die moeite hebben met het omgaan met geld, risico lopen op financiële problemen
of deze al hebben, leren om hun geldzaken op orde te krijgen en tijdig de juiste hulp in te schakelen.
De cursus is bedoeld voor iedereen, van alle opleidingsniveaus en achtergronden, van alleenstaand tot ouders en jongeren. Het doel is om zelfstandig de financiële huishouding te kunnen voeren en op tijd hulp te
leren vragen. De cursus is niet gericht op het oplossen van problematische schulden en is dus niet geschikt
voor mensen met acute schulden waarbij een huisuitzetting of afsluiten van energie dreigt. Daarvoor is
de consulent geldzorgen van de gemeente Meppel het aanspreekpunt via e-mail geldzorgen@meppel.nl.
Informatie en ervaringen uitwisselen
In 7 lessen krijgen de deelnemers informatie en tips over 6 verschillende onderwerpen. Trainer Karin Roosendaal: ‘’In elke les behandelen we een onderwerp, waarbij je zelf kiest waarmee je aan de slag wilt gaan.
Bijvoorbeeld bij het onderwerp ‘geldzaken organiseren’ kan dat zijn omgaan met je administratie. Of bij
het onderwerp ‘nu rondkomen’ bekijken we hoe je kunt besparen. Het leuke van deze cursus is dat de
inhoud van de lessen wordt bepaald door de deelnemers zelf. Hierdoor is de cursus voor iedereen zinvol.’’
Er wordt ook geoefend en er is ruimte om ervaringen te delen. ‘’We merken dat mensen het prettig vinden
om met anderen, die tegen dezelfde vragen aanlopen, hun ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren.
Mensen voelen zich daardoor minder alleen en een probleem voelt minder zwaar. We bieden tijdens de
cursussen daarom voldoende ruimte om met elkaar in gesprek te gaan.’’
Aanmelden tot 18 oktober
De cursus duurt 7 weken en is voor het einde van het jaar afgerond. De eerste bijeenkomst is op 27 oktober
om 19.00 uur in De Plataan, Vledderstraat 3f in Meppel. Er is plek voor maximaal 12 personen. Deelname is
gratis. Belangstellenden kunnen zich tot 18 oktober opgeven bij Karin Roosendaal via e-mail k.roosendaal@
welzijnmw.nl of 06-22437948.

OVERHEK
Ja, het gaat nu echt gebeuren. Eerder heb ik jullie verteld over de toestand van onze oude molen Sterrenberg. De kap is echt aan restauratie toe. Die restauratie gaat eind van de maand beginnen. De wieken
zullen worden “afgehekt”. Ze worden gestript zodat alleen de roeden blijven zitten. Al de kleppen zullen
er worden afgehaald en de heklatten verwijderd. Later worden de roeden uit de askop getakeld. Daarom
moeten ze gestript worden, want anders willen ze niet door het gat van de askop.
Dat uittakelen zal op 4 november gaan gebeuren. Dan zal er een grote kraan bij de molen geparkeerd
worden. Een deel van de Joh. Nijmeijerlaan moet daarvoor worden afgezet. Wil je komen kijken, blijf dan
op de trottoirs of op het parkeerterrein voor de molen. Daar sta je veilig en kun je alles goed zien.
Tussen het takelen door blijft de ondergrondse vuilcontainer gewoon bereikbaar. Let wel op de aanwijzingen van de veiligheidsmedewerkers.
Direct aansluitend aan de roeden zal de complete kap er af getakeld worden. Deze komt dan naast de molen
te staan. Daar wordt vervolgens het riet van de kap gehaald en zal de windroos worden gedemonteerd.
De molenmaker zal de constructie van de kap helemaal ontmantelen en meenemen naar zijn timmerwerkplaats. Tijdens de wintermaanden zullen bij de molen geen werkzaamheden worden uitgevoerd. Pas
volgend voorjaar als de kap helemaal klaar is, zal deze uit elkaar worden gehaald, naar Nijeveen vervoerd
en daar weer helemaal opnieuw opgebouwd. De rietdekker zal de kap van een nieuw rietdek voorzien.
Daarna gaat de kap er weer op. Als alles loopt zoals we willen dat het loopt, kunnen we volgend jaar met
de Nationale Molendag (mei) weer draaien.
In de tijd dat de kap van de molen af is zal er een telescopisch nooddak op de molenromp gezet worden.
Deze houdt de regen buiten. Omdat er boven in de molen nog werkzaamheden uitgevoerd moeten worden
(het boventafelement wordt nagezien) kan dit nooddak omhoog gekrikt worden zodat de timmerlui er
onder kunnen werken. ’s Avonds laten ze het dak gewoon weer op de molenromp zakken.
Dit spektakel willen we jullie niet onthouden.					
Molenaar Sterrenberg

DE MOLEN
VIND JIJ HET LEUK OM BUITEN TE ZIJN, TE
SPELEN TE SPORTEN ÉN TE FIETSEN??
Misschien wil je dan wel eens een keertje meedoen
met de fietstrainingen van de Nijerieders?!
Vanaf 6 oktober wordt er elke woensdag weer training gegeven op het MTB baantje aan de Schuurmansweg in Nijeveen (bij clubhuis van de ijsbaan). De
baan zelf is verlicht maar het hebben van een eigen
lamp is wel zo veilig.
Als je wilt kun je een keer komen kijken en meedoen.
Laat het ons even weten. En o ja … neem wel je eigen
fiets + helm mee!!
Training jeugd (v.a. 7 jr.): 18.30-19.30 uur
Training Volwassenen: 19.30-20.30 uur
Meer info is te vinden op onze website:
www.wtcnijerieders.nl

BLOG NO. 7 VAN MARTIN: DE DORPSENQUÊTE AAN HUIS!
Afgelopen week mocht ik op een avond langs bij een van onze oudere
dorpsgenoten, Mijnheer X. Zoals je vast wel weet doen we momenteel
een enquête om te horen wat er speelt in onze gemeenschap en wat
wij daar als DVN mee kunnen doen voor onze visie richting 2025. Zo’n
enquête is best spannend voor ons als bestuur. Hebben we de juiste
onderwerpen geselecteerd? Willen de mensen het wel invullen? En
vooral: wat gaan jullie ons meegeven?
Je kunt de vragen digitaal beantwoorden maar we hebben beloofd dat, wanneer je dat wilt, we ook helpen
bij het invullen, gewoon op papier.
En zo geschiedde:
Dus wanneer ik bij Mijnheer X (hij blijft uiteraard anoniem, net als alle invullers) op bezoek ga voelt dat
wel even als de lakmoesproef. Een echt mens gaat zijn mening geven. En ik mag erbij zijn.
De koffie smaakt goed en de ontvangst is hartelijk. Aan de slag dan maar!
Een hoog cijfer voor het dorp, alvast een goed begin! Meerkeuzevragen lijken het antwoorden gemakkelijk te maken, maar dat valt nog tegen. Een strak gemaaide berm of een wilde berm met bloemen? Ja,
de bloemen vindt Mijnheer X mooi en de bijen moeten we beschermen maar dat hoge gras belemmert het
uitzicht zo vreselijk als hij op de scootmobiel zit. Lastig kiezen! Sommige vragen kunnen voor de jongeren
nog ver van het bed zijn maar voor Mijnheer X juist behoorlijk confronterend. Wil je in Nijeveen blijven
wonen als dat in je huidige woning niet meer gaat? Tja, wel heel graag, maar kan dat wel? Er is immers
geen verzorgingstehuis. Het liefst zo lang mogelijk thuis.
Er is ook veel ruimte om tips te geven. Mooi om te zien hoe Mijnheer X net zo goed aan de jongeren denkt
als aan zichzelf. Er mag best wat meer voor de jeugd georganiseerd worden vindt hij. Nog meer sportverenigingen, daag ik hem uit? Nee, meer sociaal en cultureel, gewoon voor de gezelligheid, bedoelt hij. We
schrijven het op.
Elk onderwerp in de enquête zet ons aan om er over te praten of te discussiëren. Ik bedacht me later dat
je er wel een soort gezelschapsspel van zou kunnen maken. Dorpsenquête Nijeveen - Een gezelschapsspel
met dilemma’s en keuzes voor jong en oud – Editie 2021.
Het was al laat toen we afscheid namen. Ik leerde Mijnheer X en zijn gedachten en ideeën over ons dorp
kennen. De avond was de moeite waard.
Vertel ons wat voor de komende jaren van belang is voor de leefbaarheid van ons mooie dorp. Vul de enquête in. Je vindt de link op de website van DVN of op social media.
Hulp nodig bij het invullen? Telefoon: 06-22457540 of martin@dorpsverenigingnijeveen.nl
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HOVENIERSBEDRIJF

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

aanleg | onderhoud | renovatie | advies

Wij bezorgen ook in Nijeveen

Agenda
20 oktober
Bingo-middag Stichting Welzijn Ouderen - De Schalle - 13.00 uur
20 oktober
Klaverjassen en jokeren Supportersvereniging SVN'69 - kantine SVN’69 - 20.00 uur
21 oktober
NATUURrijke IJS- en OORLOGwandeling Holtingerveld - vertrek 13.30 uur
23 oktober
Bingo Supportersvereniging SVN’69 - kantine SVN’69 - 20.00 uur
24 oktober
Herfstwandeltocht Holtingerveld. afstanden 5, 10 of 15 km. vanaf 10.30 uur.
30 oktober
Harm en Roelof - De Schalle - 20.00 uur
30 oktober
Bierproeverij - 20.00 uur
2 november De Molen nr. 20
3 november Klaverjassen en jokeren Supportersvereniging SVN'69 - kantine SVN’69 - 20.00 uur
4 november Spelletjesdag Stichting Welzijn Ouderen - De Schalle - 10.00 uur
4 november ‘Klimaatverandering voor boer en burger’ - De Schalle - 20.00 uur
9 november Vrouwen van Nu: koffieochtend met Wim Huijsmans over namen - De Schalle - 10.00 uur
16 november De Molen nr. 21
17 november Klaverjassen en jokeren Supportersvereniging SVN'69 - kantine SVN’69 - 20.00 uur
18 november NATUURrijke IJS- en OORLOGwandeling Holtingerveld - vertrek 13.30 uur
19 november Jaarvergadering Oranjevereniging - de Nije - 20.30 uur
20 november Nijeveense Kennisquiz - De Schalle - 19:30 uur
25 november	Vrouwen van Nu: Gerrie van Veen over marskramers, woonwagenbewoners en kiepkerels De Schalle - 20.00 uur
27 november Bingo Supportersvereniging SVN’69 - kantine SVN’69 - 20.00 uur
30 november De Molen nr. 22
1 december Klaverjassen en jokeren Supportersvereniging SVN'69 - kantine SVN’69 - 20.00 uur
14 december De Molen nr. 23 - laatste Molen van 2021
15 december Klaverjassen en jokeren Supportersvereniging SVN'69 - kantine SVN’69 - 20.00 uur
18 december Bingo Supportersvereniging SVN’69 - kantine SVN’69 - 20.00 uur
12 januari
Klaverjassen en jokeren Supportersvereniging SVN'69 - kantine SVN’69 - 20.00 uur
26 januari
Klaverjassen en jokeren Supportersvereniging SVN'69 - kantine SVN’69 - 20.00 uur
29 januari
Bingo Supportersvereniging SVN’69 - kantine SVN’69 - 20.00 uur
Elke maandagavond
Elke dinsdagmiddag

Zingen Zanggroep Timeless - De Schalle - 19.30-21.30 uur
Koersbal - De Schalle - 13.30-16.00 uur
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JUBILERENDE ZILVERFEE OPENT KINDERBOEKENWEEK
Woensdag 6 oktober werd er op de St. Martinusschool in Vollenhove dubbel feest gevierd.
De Kinderboekenweek werd op een sprookjesachtige manier geopend én directrice Jeanette Masteling
vierde een jubileum. Ze werkt 25 jaar in het onderwijs én 12,5 jaar bij Stichting Aves. Jeanette werd voor
deze gelegenheid omgetoverd in een zilverfee en beleefde samen met al haar collega’s en kinderen van
de St. Martinusschool een geslaagde en bovenal magische dag!
Met een lied over de Kinderboekenweek
werd Jeanette Masteling op school ontvangen. Ze werd aangekleed als een
schitterende zilverfee en vervolgens in
een koets door kinderen voortgetrokken onder zilveren bogen door op de
klanken van een speciaal voor haar
gemaakt lied.
‘Worden wat je wil’
Na deze sprookjesachtige start van de
dag werd de zilverfee in elke groep
opgewacht. Overal kreeg ze een speciale opdracht in het thema van de
Kinderboekenweek én natuurlijk haar
jubileum. Voor elke geslaagde opdracht
kreeg ze een puzzelstukje.
Juf Jeanette gaat als zilverfee in haar koets door een haag van kinderen.
© Nathalie den Besten
De allerkleinsten hadden tekeningen
gemaakt over wat ze later graag wilden
worden. De zilverfee moest dat van ieder kind onthouden. De andere kleutergroep toverde de zilverfee naar
binnen met de spreuk ‘Hocus pocus pilates pas’. Daar las ze een stukje voor uit Nijntje en ging ze op zoek
naar een puzzelstukje in een zilveren zakje. In groep 3 zongen de kinderen voor de zilverfee ‘We zijn met
groep 3 naar de beroepenmarkt geweest’ en werd er een woordspel gespeeld. In groep 4 werd er gedanst
en deed de zilverfee mee met een levend memorie over beroepen. Het raden van een toverspreuk en een
door de kinderen gekozen beroep was de opdracht van groep 5. In groep 6 was het (kruiswoord)puzzelen
geblazen. In groep 7/8 werd er gedanst nadat de zilverfee ook hier een woordpuzzel had opgelost. Met
het spel ‘Wat ben ik’ sloot ze de opdrachtenreeks af.

Een dag met een zilveren randje
De zilverfee slaagde met vlag en wimpel voor alle uitdagingen. Alle verzamelde puzzelstukjes vormden
uiteindelijk een mooi schilderij van een foto van haar zelf als kind. Hierop is Jeanette te zien in een zilveren
jurk, een kroontje op haar hoofd en een toverstaf. Hèt bewijs dat ze vroeger een toverfee wilde worden.
Als klap op de toverstaf kreeg ze een boek vol sprookjes om haar kleinkinderen voor te lezen en om nog
eens terug te denken aan deze onvergetelijke dag.
25 jaar in het onderwijs
Jeanette Masteling begon 25 jaar geleden als groepsleerkracht op de Mariabasisschool in Marknesse. Hier
heeft ze in bijna alle groepen lesgegeven. Na 13 jaar op de Mariabassischool koos ze voor de opleiding
Master-Sen op de Hogeschool Windesheim. Daarna begon ze als intern begeleider op drie scholen van Aves
in Marknesse, Kraggenburg en Vollenhove. Ze verzorgde daar samen met een groot netwerk aan specialisten voor passend onderwijs. Na weer een gedegen studie werkt deze zilverfee nu inmiddels al ruim vijf
jaar als directeur op de St. Martinusschool.
‘Het is een school waar ik kan genieten van alle kinderen in alle groepen bij alles wat ze doen. We spelen
en leren samen. We maken prachtige vieringen en genieten van schoolreisjes en kamp. Ik ben blij met mijn
werk, waarbij ik nu een school mag leiden samen met een team van talentvolle leerkrachten die dagelijks
vol passie voor hun klas staan. Samen maken wij de St. Martinusschool tot een school waar kinderen met
veel plezier kunnen leren. We leren ze trots te zijn op hun eigen ontwikkeling, vertrouwen te hebben in
zichzelf en dat je door samenwerking en inzet van talenten van anderen nog verder kunt groeien. Zo willen we alle kinderen een sterke basis voor de toekomst geven, een toekomst waarin je kunt worden wat
je wil’, aldus juf Jeanette Masteling. Vanaf nu ook beter bekend als de zilverfee!

DE MOLEN
WAT BETEKENT KLIMAATVERANDERING VOOR BOER EN BURGER?
Klimaat verandering is één van de belangrijke onderwerpen van deze tijd. Men heeft het er over bij de
kabinetsformatie, in Europees verband en wereldwijd. Klimaatverandering en biodiversiteit zijn nauw met
elkaar verbonden. Klimaatverandering heeft invloed op de biodiversiteit en wellicht kunnen we met meer
aandacht voor biodiversiteit invloed uitoefenen op klimaatverandering. Of kan het positief beïnvloeden
van de biodiversiteit de gevolgen van klimaatverandering verzachten?
Het zijn allemaal vragen die veel mensen bezig houden. Het is goed om daar met elkaar over te praten. Dat
gaan we doen in Kerkcafé “De Ontmoeting”. Kerkcafé “De ontmoeting” wordt weliswaar georganiseerd
door mensen van de kerk, maar is bedoeld voor iedereen. Dus als dit onderwerp u interesseert bent u van
harte welkom!
We organiseren hierover een avond in De Schalle op donderdag 4 november.
Aanvang 20.00 uur
Agrarische Natuur Drenthe (AND) is een organisatie die zich namens de provincie bezig houdt met biodiversiteit. Hoe kunnen boeren en burgers mee helpen de biodiversiteit te bevorderen? Koos Flinkert uit
Nijeveen is bestuurslid van AND. Koos zal ons op 4 november wat vertellen over de activiteiten van AND
en op welke manier boeren en burgers daar aan bij kunnen dragen.
Daarnaast wordt de vraag naar meer biodiversiteit als deelonderwerp van klimaatverandering ook aangestuurd door de politiek. Eline Vedder uit Ruinerwold is daar als boerin en als lid van Provinciale Staten van
Drenthe nauw bij betrokken. Verder is Eline actief in LTO-Nederland, waar zij zich o.a. bezig houdt met
klimaatvraagstukken.
Wilt u wat meer weten over dit onderwerp, of wilt u hier over mee praten, kom dan op 4 november naar
De Schalle.
Vragen, suggesties, opmerkingen? Die kunt u mailen naar klaas@famneutel.nl of deboery@kpnplanet.nl
Namens Kerkcafé de ontmoeting:
René Kok
Geertje de Boer
Klaas Neutel

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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JOACHIM BOUWKNEGT BIJ VROUWEN VAN NU, NIJEVEEN
Op 7 oktober was Joachim Bouwknegt door het eendagsbestuur uitgenodigd om op de afdelingsavond
een lezing te geven. De voorzitter van deze avond, Rikie Lotterman, opent de vergadering. De eendagsbestuursleden hebben verkeersborden gemaakt met daarbij een ludieke tekst ter introduktie van de spreker
van deze avond. De heer Bouwknegt werkt bij het CBR als examinator. Hij vertelt over zijn loopbaan tot
examinator. Het is een intensieve opleiding. Men moet mentaal ook geschikt zijn voor deze baan.
Na de pauze geeft hij met behulp van een power-pointpresentatie en veel vragen uit het publiek bijscholing over regels voor voetgangers, fietsers en automobilisten. De heer Bouwknegt wordt bedankt voor de
mooie lezing en nuttige informatie en krijgt een attentie aangeboden.
Voor hem was het de eerste keer dat hij voor een dergelijke groep optrad. Aukje Brouwer bedankt het
eendagsbestuur voor het organiseren van deze avond en doet nog een paar mededelingen.
Neeltje Wemmenhove

Nijverheidsweg 10
7948 NE Nijeveen

T 0522 49 26 80
F 0522 49 26 74

info@kroesnijeveen.nl
www.kroesnijeveen.nl

DE MOLEN
HERFSTACTIVITEITEN IN HET HOLTINGERVELD
De herfstdagen worden korter, de avonden langer, de temperaturen zakken en de kachel snort behaaglijk.
Best wel een reden om lekker thuis te blijven zitten. Maar toch nog véél meer een reden om er juist op uit
te trekken en de magische verandering van de rijkelijk verkleurende natuur te zien, te voelen en te ruiken.
De vele kleuren groen maken plaats voor geel, oranje, rood of bruin. Paddenstoelen schieten uit de grond.
De bodem ligt bezaaid met eikels, kastanjes en beukennootjes. Dé tijd om te zoeken en te verzamelen.
De herfstvakantie is daar een prima gelegenheid voor. Op veel plaatsen worden wandeltochten, beleefroutes
en speurtochten georganiseerd. Ook het Holtingerveld bij Havelte doet daar aan mee.
Wilt u er ook op uit en genieten van deze mooie tijd? Meldt u zich dan aan voor de 2-uur durende Natuurrijke IJs-en Oorlogwandeling. Deze wandeling is op donderdagmiddag 21 oktober, vertrek 13.30 uur bij
het kantoor van Tourist Info Havelte. Tijdens de wandeling nemen ervaren gidsen wandelaars mee langs de
rijke historie van dit boeiende gebied. De wandeling staat helemaal in het teken van de ijstijd, oorlog én
natuurlijk de natuur. De tocht van circa 4 kilometer eindigt met een kop koffie en OERDrentse stoet. Kortom
een heerlijke, sportieve activiteit voor jong en oud. Aanmelden is verplicht en kan via wandelingmetgids@
gmail.com of tijdens kantooruren bij TIP Holtingerveld, van Helomaweg 18, Havelte (telefoonnummer: 0521
341222). Kijk voor meer informatie en verdere datums van deze wandeling op:
www.drenthe.nl/regio-s-en-dorpen/zuidwest-drenthe.
Op zondag 24 oktober is er de mogelijkheid deel te nemen aan de OERwandeltochten. Ontdek deze heerlijke (frisse) herfstwandeltocht langs de unieke plekken op het Holtingerveld. De 3 uitgestippelde routes
lopen door verschillende delen van dit unieke natuurgebied. Tijdens de routes langs o.a. de Schaapskooi,
hunebedden, grafheuvels, bomkraters, de Meeuwenkolonie (de 15 kilometertocht) ontdek je waarom dit
gebied ‘gekneed door ijs en oorlog’ zo bijzonder is.
• Afstanden: ± 5 kilometer ± 10 kilometer ± 15 kilometer.
• Tijdstip: inschrijven kan tussen 10.30 uur en 14.00 uur bij Brasserie OER, van Helomaweg 18,
7971PX Havelte. Inschrijven voor de 15 kilometer kan tot 13.00 uur
• Prijs: € 6,00 p.p. volwassenen | € 4,00 p.p. kinderen (5 t/m 12 jaar) | kinderen tot en met 4 jaar gratis.
De prijs is inclusief een versnapering voor onderweg (ontvang je tijdens de start)
Voor de fietsliefhebbers is er de gelegenheid om op zaterdagmiddag 23 oktober aan te sluiten bij de “Fietstocht langs de flanken van de Havelterberg”. Dit is een archeologische fietstocht van ca. 20 km o.l.v. een
gids rond de adembenemend mooie Havelterberg, langs groepen grafheuvels en de prachtige hunebedden
en sporen uit WO-2. Vertrek 14.00 uur bij TIP Informatiecentrum.
Aanmelden via telefoon 06 268 02 024 of mail wandelingen@oermuseum.nl

WIST U DAT…..
….. wij een kast vol hebben met grootletterboeken en dat er regelmatig nieuwe titels worden aangeleverd!
….. wij een legpuzzelruilkast hebben? Kom gerust eens langs om een legpuzzel om te ruilen. Dit kan tijdens
de openingstijden van de Bieb.
….. u van harte welkom bent op elke dinsdag- en donderdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur.
Servicepunt Bibliotheek Nijeveen

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

DE MOLEN

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

Van Beek
Schilderwerken
Voor al uw schilderwerk
Ons bedrijf kenmerkt zich door
haar goede prijs-kwaliteitverhouding
en staat garant voor
een uitstekende service!

Klussenbedrijf

"Klusjes & Zo"

Voor al uw praktische klussen in en om het huis
Gert Strijker, Van Veenlaan 21, 7948 AB Nijeveen
Tel: 06-51384374
E-mail:klussenbedrijf@klusjesenzo.nl

Klaas van Beek
Scheerweide 35
7948 NX Nijeveen

Tel. 06-16511943
Tel. 0522-750545
E-mail: info@kvanbeekschilderwerken.nl
Website: www.kvanbeekschilderwerken.nl

DE MOLEN

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

OKTOBER KINDERMAAND
Oktober is de maand waarin culturele organisaties in
Drenthe gratis kinderactiviteiten bieden. Dit gebeurt in
het kader van het provinciale project Oktober Kindermaand. De organisaties laten kinderen en hun ouders
zien en ervaren hoeveel Drenthe op het gebied van kunst
en cultuur te bieden heeft. Er zijn tal van evenementen
variërend van een workshop armbanden maken tot de
gratis voorstelling ‘De vliegende koe’ en van prehistorisch tekenen tot een rondleiding over het terrein van
Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Op www.kindermaand.nl zijn alle komende activiteiten te vinden.
De activiteiten in het kader van Oktober Kindermaand
Foto's: K&C
vinden veelal op zaterdag of zondag plaats, maar een
aantal organisaties heeft ook speciale activiteiten in de herfstvakantie.
Projectleider Ellen van Roosmalen laat weten dat de eerste weekenden succesvol zijn verlopen. “We zien
dat niet alleen kinderen enthousiast zijn, maar ook de ouders die weer nieuwe organisaties in Drenthe leren
kennen. Er zijn families die elk weekend een keus maken uit het enorme aanbod en de ene zaterdag gaan
drummen en de volgende zondag een vilten masker maken. Gelukkig zijn er ook de komende weekenden
nog tal van activiteiten waaruit gekozen kan worden. Ook toeristen zijn
van harte welkom in de weekenden van de herfstvakantie”.
Oktober Kindermaand wordt dit jaar voor de twintigste keer georganiseerd.
Kinderen die de eerste editie hebben meegemaakt zijn misschien nu met
hun eigen kinderen op pad. Dat is een mooi gegeven. De gratis toegang
verlaagt heel veel drempels. Het is mogelijk om te kijken van welke workshops kinderen heel enthousiast worden, zodat ze makkelijk voor een
nieuwe creatieve hobby kunnen kiezen.

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
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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

