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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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
Noteboomstraat 68

7941 XA Meppel

De volgende Molen verschijnt op 16 november 2021.
Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk
woensdag 10 november e-mailen naar:
demolen@kleen.nl. Graag uw tel.nr. vermelden.

telefoon 0522 255 449

www.kleen.nl

Inleveren bij / sturen naar Drukkerij Kleen
Noteboomstraat 68, 7941 XA Meppel
(Anonieme kopij kan geweigerd worden.)
Klachten bezorging: 0522 255 449

NIEUWS VANUIT DE DORPSVERENIGING
DVN zoekt nieuwe bestuursleden
In het bestuur van de Dorpsvereniging komt per april 2021 de plaats
vrij van de 2e secretaris/algemeen bestuurslid. We komen nu al met
deze oproep zodat eventuele belangstellenden in de gelegenheid
zijn om al eens een vergadering bij te wonen en de overdracht van de
werkzaamheden goed kan verlopen.
Het takenpakket van deze gecombineerde functie is best wel fors. Daarom hebben we als DVN de voorkeur
voor 2 nieuwe leden zodat de taken goed verdeeld kunnen worden.
We zoeken mensen met een of meerdere van de volgende eigenschappen:
* secretariële eigenschappen;
* affiniteit heeft met PR en social media;
* het AED-project wil oppakken;
* interesse hebben in de diverse ‘groen-projecten’ of een van de andere thema’s waar DVN zich mee bezig
houdt.
Om een goede vertegenwoordiging van het dorp in het bestuur van DVN te hebben, roepen wij met name
mensen van de KBB en NBB en de nieuwbouw van Danninge Erve op om te reageren op deze oproep.
Is het leuk om deel uit te maken van dit bestuur?
Wij (de bestuursleden) vinden van wel, er is een goed ingewerkt team dat enthousiast en deskundig de
activiteiten oppakt die voortvloeien uit de doelstellingen van de vereniging. Vaak gebeurt dit in de vorm
van een werkgroep waarbij ook andere personen uit het dorp worden betrokken. Denk daarbij bijvoorbeeld
aan het Herfstrondje, de aanpak van het Van der Woudepark, het AED-project, de werkgroepen Leefbaarheid, Veiligheid&Verkeer, etc.
Op onze website www.dorpsverenigingnijeveen.nl is meer informatie te vinden hierover.
Bij belangstelling en/of voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat,
secretariaat@dorpsverenigingnijeveen.nl

Lute Bijker

Lute Bijker

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

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

3.000,VOORDEEL

STAP NU ÉXTRA VOORDELIG IN UW FAVORIETE TOYOTA HYBRID
De nieuwe generatie Toyota Hybrid bewijst dat een duurzame keuze allesbehalve saai is. Geniet van ongekend comfort, sportieve prestaties
en rijd tot 50% van de tijd elektrisch*. Zónder stekker. Kiezen voor hybride betekent bovendien lagere onderhouds- en brandstofkosten én
-uitstoot. Stap nu in uw favoriete Toyota Hybrid met tijdelijk tot € 3.000,- éxtra voordeel. Bezoek onze showroom of maak
een lagere CO2-uitstoot.
CHECK OP TOYOTA.NL.
meteen een proefritafspraak op Louwman.nl. Benieuwd hoe voordelig u nu instapt? DOE DE
*Het daadwerkelijke te halen percentage is afhankelijk van de gebruiksomstandigheden, voertuigconfiguratie, acculeeftijd en -conditie, rijstijl en de gebruiks-, omgevings- en klimaatomstandigheden. Actieperiode loopt van 01-09-2021 t/m 31-10-2021 (Uiterste registratiedatum 31-12-2021). Vraag uw dealer naar de voorwaarden.

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

RECTIFICATIE DORPSVERENIGING
In het hiernaast afgedrukte artikel wordt geschreven dat per april 2021 de plaats van de 2e secretaris/
algemeen bestuurslid vrijkomt. Dit moet uiteraard april 2022 zijn.

FIETSCONTROLE IN NIJEVEEN
Dinsdag 26 oktober jl. vond er een fietscontrole
plaats op het schoolplein van Kindcentrum De Wel
in Nijeveen. De controle was een initiatief van het
kindcentrum, in samenwerking met de verkeersouder en de plaatselijke fietsenzaak Grada Bikes. Met
de donkere dagen voor de deur werden de fietsen
van alle kinderen gecontroleerd op 15 punten,
waaronder uiteraard de verlichting. De meeste
fietsen werden goedgekeurd en de betreffende
kinderen kregen een sticker voor op de fiets. Sommige kinderen kregen een ‘lijstje’ mee naar huis, in de hoop dat de mankementen snel worden verholpen.

WIST U DAT…..
... er een boekenbrievenbus is waar u de geleende boeken kunt inleveren wanneer ú het uitkomt.
	Ook wanneer u de boeken geleend hebt uit de bibliotheek van Meppel.
Deze kunt u vinden aan de zijkant van de buitentrap van de Schalle.
... u de gereserveerde boeken ook op kunt halen in Nijeveen.
Op de site van de bibliotheek kunt u dan “ophalen Nijeveen“ aanklikken.
Servicepunt bibliotheek Nijeveen
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WORD MEPPELER ENERGIECOACH

Energie Coöperatie start pilot in Nijeveen
Steeds meer zijn mensen bereid om hun huis te verduurzamen of maatregelen te treffen om energie te
besparen. Maar we zien ook dat ze er vaak nog veel vragen over hebben. Want waar moet je beginnen?
Welke stappen kan ik het beste nemen? Wat kost het en wat bespaar ik ermee? En waar kan ik terecht voor
subsidie, informatie of een betrouwbare offerte?
Vind je het leuk om mensen op weg te helpen bij het beantwoorden van deze en andere vragen? Meld je
dan nu aan als Meppeler Energiecoach.
Start in Nijeveen
De inzet van Meppeler Energiecoaches is een initiatief van Energie Coöperatie Duurzaam Nijeveen, gemeente Meppel, Woonconcept, Actium, MEVM en Huurdersvereniging Meppel. Het project start in eerste
instantie in Nijeveen, met de intentie op termijn meer energiecoaches beschikbaar te hebben voor andere
delen van de gemeente Meppel. De coördinatie van het project wordt verzorgd door de Energie Coöperatie
Duurzaam Nijeveen.
Wat ga je doen?
Je krijgt een gratis opleiding aangeboden tot Meppeler Energiecoach. Deze opleiding wordt gegeven door
de Natuur- en Milieufederatie (NMF) en het Drents Energieloket. Daarnaast krijg je ook een technische
training zodat je op de hoogte bent van de duurzame verwarmingstechnieken. Na de opleiding en de
technische training ga je in gesprek met een woningeigenaar of huurder om te onderzoeken waar kansen
liggen om te verduurzamen. Dat kan gaan om aanpassingen in het energiegedrag of kleine ingrepen zoals
het aanschaffen van tochtstrips en LED-verlichting. Of om grotere investeringen zoals het isoleren van je
huis of het aanschaffen van zonnepanelen en een warmtepomp. Samen met de inwoners breng je in kaart
wat de wensen en mogelijkheden zijn en je helpt ze op weg om concrete stappen te zetten.
Wie ben je?
De Meppeler Energiecoach is iemand die zich betrokken voelt bij zijn medemens en zijn kennis van duurzaamheid graag wil inzetten om mensen verder te helpen. Je kunt goed uitleggen waar kansen liggen,
weet adviezen helder te verwoorden, maar je dringt je mening niet op. Je vindt het leuk om mensen te
helpen en te stimuleren om goede keuzes te maken.  
Meer weten of heb je interesse? Neem dan contact op met Energie Coörperatie Duurzaam Nijeveen via
info@duurzaamnijeveen.nl of met Wim de Kleuver, 06 22 49 74 18.

URZO
Damesmode
Slaapcomfort

Blankenstein 610
7943
PA Meppel
Bedrijfskleding
T 0522 - 25 28 21
Regenkleding
www.urzo.nl

Huishoudtextiel

tel. 05220 - 61022

GORDIJNEN
ZONWERING

PVC VLOEREN
TAPIJT

Wij zijn
verhuisd
!

DE MOLEN

Wij willen iedereen bedanken
voor de vele lieve kaarten, de bloemen
en de bemoedigende woorden
die we hebben mogen ontvangen
na het overlijden van onze lieve,
onvergetelijke man, vader en opa

Piet Kraan
Lies Kraan-Woudman
Lia en Hadi
Bart en Ilona
Herman-Pieter en Heléne
en kleinkinderen

STICHTING WELZIJN OUDEREN NIJEVEEN - THEMAOCHTEND OP 25 NOVEMBER 2021
Welzijn Ouderen organiseert op 25 november haar jaarlijkse themamorgen. Na diverse onderwerpen over
wonen, gezondheid, vervoer en boeken dit jaar een heel ander onderwerp.
We hebben de heer Anis Jadib, Meppeler van het jaar 2016 en eigenaar van Werkplan in Meppel, bereid
gevonden om ons vanmorgen over de Marokkaanse cultuur te komen vertellen. Wat weet u van Marokko
en zijn cultuur? Waarschijnlijk net zoveel als wij, dus een mooie gelegenheid om iets meer te weten te
komen. Natuurlijk is er ook de mogelijkheid tot het stellen van vragen.
We beginnen om 10.00 uur, de zaal is open om 09.30 uur. Er is gratis koffie met een Marokkaanse lekkernij.

DOE MEE MET DE KERSTBOMENACTIE 2021

Welke buurt of straat heeft de mooiste kerstboom en wint die unieke UITNijeveen statafel?
Het duurt nog even, maar voor je het weet is het Kerst! Dit jaar beginnen we eerder met de Kerstbomenactie zodat iedereen volop en lang kan genieten van de lichtjes en versierde bomen die in het dorp staan.
Meld je buurt of straat nu alvast aan!
Even op een rijtje:
• Aanmelden voor 20 november.
• Opgave via kerst@handelsverenigingnijeveen.nl
• Uitlevering kerstbomen 27 november.
• De jury komt langs op zaterdag 11 december.
• Prijsuitreiking zondag 12 december rond 18.00 uur tijdens Kerst UITNijeveen bij de molen (afhankelijk
van de, op dat moment, geldende corona-maatregelen).
• Verwacht wordt dat deelnemers aanwezig zijn tijdens de prijsuitreiking om de prijs in ontvangst te nemen. Anders vervalt deze.
Veel plezier en succes!
Houd de facebookpagina van Ondernemend Nijeveen in de gaten voor actuele informatie.

DE MOLEN

w w w. l o o n b e d r i j f b i j k e r. n l

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

DE MOLEN
KERKCAFÉ ‘DE ONTMOETING’ – EEN NIEUW SEIZOEN STAAT VOOR DE DEUR
Het kerkcafé is een ontmoetingsplek voor en door het hele dorp. In het kerkcafé wordt gepraat, nagedacht
en ben je actief bezig met elkaar. Eigen inbreng, interactie en creativiteit staan centraal. Een aantal keren
per jaar wordt er een bijeenkomst georganiseerd aan de hand van een actueel thema of levensvragen op
het gebied van geloof en samenleving.
Tijdens de startzondag is er al een programmaoverzicht uitgedeeld. Voor een aantal bijeenkomsten is er
inmiddels meer bekend geworden. Dus zet deze data maar alvast in jullie agenda!
QR-code controle
Voor bijeenkomsten in ‘De Schalle’ geldt dat er bij de ingang de QR-code check wordt gedaan, dus vergeet
niet uw QR code mee te nemen!
Donderdag 4 november – Wat betekent klimaatbeleid voor boer en burger
Aanvang 20.00 uur – Plaats: in ‘De Schalle’. Toegang is vrij, aanmelding is niet nodig.
VERGEET NIET UW QR-CODE MEE TE NEMEN T.B.V. DE COVID CONTROLE
Woensdag 24 november – Leven met een beperking
Aanvang 20.00 uur – Plaats: in ‘De Schalle’ of bij ‘De Kolderberg’. Aanmelding tot uiterlijk 14 november bij
René Kok. Zie verdere berichtgeving over deze avond in deze Molen.
VERGEET NIET UW QR-CODE MEE TE NEMEN T.B.V. DE COVID CONTROLE
Maandag 13 december – Koekjes versieren o.l.v. van Ritza Kroeze
Aanvang 19.30 uur – Plaats: in een van de zalen van de gereformeerde kerk.
Maximale deelname 20 personen – wij vragen een eigen bijdrage van e 5,00
Aanmelding tot uiterlijk 5 december bij Geertje de Boer mail: deboery@kpnmail.nl
Zie verdere berichtgeving over deze avond in een volgende Molen.
Voor volgend voorjaar staan de volgende onderwerpen op de planning:
Vervolg voltooid leven, Ontmoeting met andere culturen, Schilderen met als thema Pasen.
Deze onderwerpen worden nog verder uitgewerkt, wij houden jullie op de hoogte via Drieluik, De Molen,
Facebook, en de mededelingenblaadjes.
Wil je een keer meedenken over de voorbereiding?
Momenteel bedenkt de huidige voorbereidingsgroep, bestaande uit Klaas Neutel, René Kok en Geertje de
Boer, een jaarprogramma. Per bijeenkomst zoeken we vrijblijvend mensen erbij uit de kerkgemeenschappen of uit het dorp, die helpen bij de voorbereiding.
Onze wens is om een breed programma aan te bieden op gebied van samenleving en geloof. Des te meer
mensen meedenken over de onderwerpen en de uitwerking daarvan, des te breder wordt het programmaaanbod. De diversiteit die aanwezig is in ons dorp en in de kerken willen we graag met elkaar delen. Of
je nu lid bent van een kerk of niet, we hebben allemaal te maken met de uitdagingen van deze tijd. Hoe
mooi is het om dat met elkaar te delen. Heb jij zin om bij een van de thema-avonden van dit seizoen aan
te sluiten? Of heb je ideeën voor nieuwe bijeenkomsten op een avond of misschien een keer overdag?
Laat het ons weten.
René Kok kokhal@xs4all.nl, Klaas Neutel klaas@famneutel.nl, Geertje de Boer deboery@kpnmail.nl

Aanleveren fullcolour advertenties
Voor de volgende edities van De Molen die in 2021 verschijnen
dienen fullcolour advertenties op dinsdagochtend,
1 dag voor de reguliere inleverdatum, aangeleverd te worden.

LET OP! LET OP! LET OP! LET OP! LET OP!

DE MOLEN
Het is onstuimig weer als ik laat in de avond mijn auto parkeer bij het
verzorgingshuis. Ik trek een sprintje naar de voordeur van de centrale hal.
Wijn
Eenmaal binnen zoek ik naar het juiste kamernummer. Nadat ik heb aangebeld
wordt er opengedaan door een kleine, kortdate vrouw met een lange grijze
vlecht: ‘Kom maar gauw binnen, zal ik je jas aannemen?’ Met twee stappen staan
zij en ik midden in het kleine kamertje, wat helemaal gevuld is.
‘Ik zal je voorstellen aan mijn twee zussen en onze partners.’ Vijf gezichten kijken me aan. In de
zussen herken ik geen enkele overeenkomst. Drie totaal verschillende types en dat doet me stiekem
even glimlachen. Ze zitten op allemaal verschillende soorten stoelen, op een krukje en in de
vensterbank, rondom het bed waarin hun moeder en schoonmoeder eerder die avond is overleden.
Op tafel staat een brandend kaarsje en een lege fles rode wijn. ‘Het was maar één fles hoor.’ Het
klinkt als een verontschuldiging. ‘Maar, zo hebben we talloze keren bij haar gezeten en geproost op
hoe goed we het samen hadden.’ De middelste van de zussen zoekt oogcontact met me. ‘Prachtig
toch, om dat ook op dit moment te doen?’ zeg ik. Ze lacht opgelucht: ‘Ik dacht even, wat zal ze wel
niet van ons denken?’ Het ijs is gebroken. Er volgen prachtige verhalen over hun moeder, die
muziekdocente was, ontzettend creatief, maar bovenal heel zorgzaam. En dat heeft ze doorgegeven
aan haar dochters. Oudste is werkzaam in de zorg. Met haar was een kleed ik haar moeder. Wanneer
die in haar kist ligt, gaan haar dochters er omheen staan. Het duurt maar even en dan heeft moeder
het kleedje dat ze zelf heeft gehaakt over zich heen en in haar handen de blokfluit die ze zo’n groot
deel van haar leven met plezier heeft bespeeld. De dochter met de vlecht heeft een bloemenzaak.
Ze kent veel mensen en regelt in no time dat we voor het afscheid de kampeerboerderij van
vrienden mogen gebruiken. Uiteraard zorgt zij ook voor een fantastisch bloemstuk. Jongste dochter
kookt graag. Van haar komen alle heerlijke hapjes die tijdens de plechtigheid door enkele
buurmeisjes worden geserveerd. Het afscheid is informeel. Er zijn talloze verhalen, op de
achtergrond klinkt prachtige muziek, er zijn foto’s en er is wijn. Natuurlijk is er wijn.

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

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

Zuideinde 53, Meppel | (0522) 25 27 21 | info@lever.nl | www.lever.nl
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UITNODIGING KERKCAFÉ ‘DE ONTMOETING’

woensdag 24 november - 20.00 uur - plaats: ‘De Schalle’ of ‘De Kolderberg’
Leven met een beperking
Weet u? Eigenlijk hebben we allemaal wel één of meer beperkingen. De één stottert, de ander is verlegen,
de ander soms te fors. Maar er zijn mensen met een beperking waar anderen van in verlegenheid raken.
Mensen met een lichamelijke beperking of met een verstandelijke beperking.
Wat betekent dat?
We gaan een avond in gesprek met onze Nijevener Joan Albrecht, de directeur/bestuurder van Stichting
Voorzieningen voor Verstandelijk en Meervoudig Gehandicapten Zwolle e.o. Zij is onder andere de directeur/
bestuurster van De Kolderberg in Kolderveen. En zij is ervaringsdeskundige. Zij gaat met ons in gesprek wat
het betekent om met iemand samen te zijn die een verstandelijke beperking heeft. Hoe gaan anderen er
mee om? Waar loop je zelf tegenaan?
Aanmelding
We vragen u om zich vooraf aan te melden. Als de groep beperkt blijft gaan we samen naar De Kolderberg.
Als de groep (te) groot is, dan komen we samen in De Schalle. Opgave kan tot uiterlijk 14 november bij
René Kok, mailadres kokhal@xs4all.nl.
Zoals bij iedere Kerk Café avond is ook nu iedereen uit het dorp welkom. Dus neem ook eens een buurman/
vrouw, kennis of vriendin/vriend mee voor een gezellige en leerzame avond.
QR-code controle
Bij de ingang van ‘De Schalle’ wordt de QR-code check gedaan, dus vergeet niet uw QR code mee te nemen!

STICHTING WELZIJN OUDEREN NIJEVEEN - DE ZOETE INVAL
Iedere woensdagochtend is er vanaf 10.00 uur gelegenheid om een kop koffie/thee te komen drinken in de
Schalle. Tevens kunnen dan ook alle dorpsnieuwtjes worden uitgewisseld. Het is niet zo dat je dan iedere
week moet komen, het is een vrije inloop. Iedereen kan hier binnen komen, er zijn nog steeds mensen die
denken dat je lid moet zijn, maar Stichting Welzijn Ouderen heeft geen leden en alle activiteiten zijn voor
iedereen toegankelijk.
Wij heten u graag welkom.

S.V.N.’69 IS BELOOND MET HET ZILVEREN CERTIFICAAT VOOR DE GEZONDERE KANTINE
Eind vorig jaar heeft S.V.N’69 het zilveren certificaat voor de gezondere kantine al behaald, maar door
corona heeft de uitreiking pas op zaterdag 9 oktober jl. plaatsgevonden. Wethouder J. van der Haar heeft
namens de gemeente samen met Wineke
Holtrop van TeamFit en Bram van den
Heuvel van Meppel Actief het certificaat
uitgereikt aan Jennet van Dijk, namens
het bestuur van S.V.N.’69. De weg naar
de gezondere kantine is ingezet door
Dinus Foekens i.s.m. TeamFit. De club bedankt hem natuurlijk hiervoor. Inmiddels
heeft de club naast de gewone snacks
en drankjes ook ruimte voor gezondere
alternatieven, zoals drankjes met minder
suikers, fruit en broodjes gezond en tonijn.
We zijn blij dat het gelukt is om een gezondere te kantine te hebben zodat we
een betere keus kunnen aanbieden aan
eenieder die onze kantine bezoekt.
De kantinecommissie

DE MOLEN

Oranjevereniging Nijeveen
Jaarlijkse Ledenvergadering
+ Frisse Start Hitquiz

ECHTSCHEIDING|EINDE RELATIE?

Vrijdag 19 november 2021
De Nije
Aanvang 20.00 uur
Graag nodigen wij u als lid van
de Oranjevereniging Nijeveen uit
voor de jaarlijkse ledenvergadering.

Aansluitend van het officiële gedeelte nodigen we u van
harte uit voor de Frisse Start Hitquiz.
De notulen van de laatste jaarvergadering zijn te vinden
op www.oranjeverenigingnijeveen.nl
Namens het bestuur van de Oranjevereniging Nijeveen,
Lisanne Brouwer
secretariaat@oranjeverenigingnijeveen.nl

Stotijn

notariaat & mediation

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

INTEGER, DOELGERICHT EN DESKUNDIG
AFGEWIKKELD VIA MEDIATION

altijd scherp!

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

Alles voor uw club!
Reclameborden
Textieldruk
Lotenbloks
Clubbladen
Websitebouw

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

www.kleen.nl

Agenda:
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Notulen vorige jaarvergadering
5. Jaarverslag
6. Financiën
- Financieel verslag
- Verslag kascommissie
- Vaststellen financieel verslag
- Benoeming kascommissie
- Vaststellen contributie
7. Bestuurssamenstelling
Annelie Spijkers Aftredend en herkiesbaar
Frank Mulder
Aftredend en herkiesbaar
Lisanne Brouwer Aftredend en herkiesbaar
Hans Alting
Aftredend en niet herkiesbaar
	Het bestuur stelt als kandidaat voor deze vacature
voor: Ruth Oosterhuis
8. Koningsdag 2022
9. Feestweek 2022
10. Rondvraag
11. Sluiting

Noteboomstraat 68 Meppel
T 0522 255449 drukkerij@kleen.nl

OPNIEUW VRIJWILLIGERSGALA VAN DE CHRISTENUNIE IN MEPPEL
Wederom gaat de fractie van de ChristenUnie een vrijwilligersgala organiseren onder het motto ‘U bent
Waardevol’. De ChristenUnie zal dan weer verschillende mensen uit de Meppeler samenleving in het zonnetje zetten, die waardevol zijn voor hun omgeving: bijvoorbeeld op het gebied van mantelzorg, pleegzorg,
sport, onderlinge hulp, binnenstad of duurzaamheid. De ChristenUnie heeft er inmiddels een gewoonte
van gemaakt. Het vrijwilligersgala vindt dit jaar plaats op 9 november a.s. in Schouwburg Ogterop.
Vorig jaar hebben we vanwege de Coronapandemie geen gala kunnen organiseren. Door de fractie zijn
toen wel enkele vrijwilligers bezocht en in het zonnetje gezet. Door de samenleving zijn dit jaar wederom
weer voldoende vrijwilligers aangedragen die dit jaar weer in het zonnetje gezet kunnen worden.
Voor meer informatie: Ina Booij 06-40220814 of Gert Stam 06-26357567.

DE MOLEN
LEDENVERGADERING HISTORISCHE VERENIGING NIJEVEEN 2021
Op woensdag 13 oktober jl. hield de Historische Vereniging Nijeveen haar jaarlijkse ledenvergadering. Normaal gesproken wordt rond deze tijd de najaarsbijeenkomst gehouden. Echter, in 2020 werd de algemene
ledenvergadering uitgesteld door de coronamaatregelen evenals de ledenvergadering in het voorjaar van
dit jaar. Vandaar het besluit van het bestuur deze uitgestelde ledenvergaderingen samen te voegen tot een
ledenvergadering. Plaatsvervangend voorzitter Arend Tissingh heet 66 leden hartelijk welkom. Hij memoreert het feit dat gedurende het afgelopen jaar heel veel activiteiten tot stilstand kwamen, in het bijzonder
de organisatie van de viering van het 25-jarig jubileum van de vereniging in oktober 2020. Echter, in de
loop van de tijd worden de vaste activiteiten weer opgepakt dankzij de diverse digitale hulpmiddelen. En
door de stapsgewijze versoepelingen mochten kleine groepjes bij elkaar komen om over diverse zaken te
overleggen. Daardoor kon de dagelijkse gang van zaken doorgaan. Daarnaast heet hij Sake Elzinga welkom die na het zakelijke gedeelte een presentatie geeft over zijn fotoboek “De zilvermijnen van Drenthe”.
Vervolgens wordt overgegaan naar het zakelijke gedeelte van de bijeenkomst.
De notulen van de ledenvergadering van 2019 worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd evenals
het jaarverslag van zowel 2019 als van 2020. De penningmeester geeft een korte uitleg over de financiële
jaarverslagen van 2019 en 2020. Bij monde van Frans Venema wordt het bestuur van de vereniging decharge
verleend voor het gevoerde financiële beleid. Aftredend kascommissielid Piet de Graaf wordt opgevolgd
door Christo Kok. De begrotingen voor 2021 en 2022 worden door de aanwezige leden goedgekeurd. In
2020 zou voorzitter Lourens Schipper aftreden en worden opgevolgd door Margriet Kooiker-Westenbrink.
Lourens blijft echter nog een half jaar voorzitter en wordt dan tijdelijk opgevolgd door Arend Tissingh.
Lourens onderhoudt daarnaast met nog een aantal vrijwilligers de Beeldbank en verzorgt hij de lay-out van
de Diekpraot. Bovendien hield hij zich het afgelopen jaar bezig met de coördinatie van de lay-out van het
boek “Canon van Nijeveen”. Hij krijgt voor zijn inzet de Historische Atlas van Nederland en de Nijeveense
vlag voor op de boot. Harry van Dijk heeft dit jaar zijn periode van 5 jaar erop zitten en stelt zich niet herkiesbaar. Hij wordt opgevolgd door Christiaan Bouwknegt.
Na het zakelijk gedeelte krijgt Sake Elzinga het woord over zijn fotoboek “De zilvermijnen van Drenthe”.
Hij verklaart de aanwezigen de titel van het boek. Deze is ontleend aan het zilver dat vroeger werd gebruikt
bij het ontwikkelen van zwart-wit foto’s. In het boek staat het dagelijkse leven van Drenthe in de jaren
‘80 centraal. In prachtige zwart-wit beelden wordt de Drentse werkelijkheid uit die jaren weergegeven.
Het betreft beelden van uiteenlopende onderwerpen: van actuele politiek tot sport, van kunst en cultuur
zowel regionaal als nationaal en internationaal. Voor iedereen zijn de vertoonde beelden herkenbaar. Het
is een presentatie die met het commentaar van Sake Elzinga de zaal van begin tot einde boeit. Hij krijgt
voor zijn presentatie een prachtige broodmand overhandigd.
Het laatste gedeelte van deze bijeenkomst is bestemd voor de presentatie van het boek “Canon van Nijeveen”. Het eerste exemplaar wordt overhandigd aan wethouder Henk ten Hülscher, die het met een woord
van dank in ontvangst neemt. Vervolgens worden de schrijvers Piet de Graaf, Fenneke Knol, Jan Meer en
Jan Sol in de bloemetjes gezet, gevolgd door een bloemetje voor de correctoren Cocky Borsje (helaas verhinderd) en Lieuwe Dijkstra, Jan Venema en Arend Tissingh voor het uitzoeken van de foto’s en Lourens
Schipper voor de coördinatie van de lay-out.
De bijeenkomst wordt afgesloten met een toepasselijk gedicht, voorgedragen door de nieuwe voorzitter
Margriet Kooiker-Westenbrink, die daarna iedereen bedankt voor de aanwezigheid en wel thuis toewenst.

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

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

Agenda
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
9 november Vrijwilligersgala Christen Unie - Schouwburg Ogterop
14 november Zangdienst m.m.v. Fanfare de Wieden, organist Ruth Pos - Geref. kerk - 19.00 uur
16 november De Molen nr. 21
17 november N.C.V. Fam. Hensbergen vertellen over hun B&B Puurderij - De Schalle - 19.45 uur
17 november Klaverjassen en jokeren Supportersvereniging SVN'69 - kantine SVN’69 - 20.00 uur
17-20 nov.	Open Huis Verkoop Israël producten; Jenny Hak-Moesker, De Veurdele 95, Nijeveen - Op afspraak,
telefoon 06 34 73 06 20
18 november NATUURrijke IJS- en OORLOGwandeling Holtingerveld - vertrek 13.30 uur
19 november Jaarvergadering Oranjevereniging - de Nije - 20.00 uur
20 november Intocht Sinterklaas - 14.00 uur
20 november Nijeveense Kennisquiz - De Schalle - 19.30 uur
22-24 nov.	Open Huis Verkoop Israël producten; Jenny Hak-Moesker, De Veurdele 95, Nijeveen - Op afspraak,
telefoon 06 34 73 06 20
24 november Kerkcafé; leven met beperking - De Schalle of De Kolderberg - 20.00 uur
25 november Themaochtend St. Welzijn Ouderen - 10.00 uur
25 november	Vrouwen van Nu: Gerrie van Veen over marskramers, woonwagenbewoners en kiepkerels De Schalle - 20.00 uur
27 november Kikadag - De Schalle - 10.00-15.00 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
13 december Kerkcafé; koekjes versieren - Geref. Kerk - 19.30 uur
14 december De Molen nr. 23 - laatste Molen van 2021
Elke maandagavond
Elke dinsdagmiddag

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

DE MOLEN

INTOCHT SINTERKLAAS 20 NOVEMBER – 14.00 UUR
Spannend! Komt Sinterklaas naar Nijeveen?
Jazeker! Op zaterdagmiddag 20 november maakt hij een rondrit door het dorp. Vanaf 14.00 uur rijdt de
koets door Nijeveen zodat alle kinderen hem kunnen verwelkomen. Maak een mooie tekening, doe een
leuk kunstje of heb je een ander idee dat je graag aan Sinterklaas laat zien? Geef dit dan even aan, hij wil
vast wel eventjes stoppen. Snel iets bedenken allemaal!
Let op! De route wordt in de volgende ‘De Molen’ gepubliceerd.
Uiteraard is de organisatie afhankelijk van de, op dat moment, geldende corona-maatregelen. Dat betekent
dat deze activiteit kan worden gewijzigd of eventueel niet doorgaat. We hopen het natuurlijk van wel!
Net als dat we alle kinderen volgend jaar graag weer zien tijdens het grote Sinterklaafeest in ‘De Schalle’.
Houd de facebookpagina van Ondernemend Nijeveen in de gaten voor actuele informatie.

Nijverheidsweg 10
7948 NE Nijeveen

T 0522 49 26 80
F 0522 49 26 74

info@kroesnijeveen.nl
www.kroesnijeveen.nl

DE MOLEN

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

KIKADAG 27 NOVEMBER
Helaas kennen we bijna allemaal wel mensen in onze omgeving die
met kanker te maken hebben of hebben gehad. Hierbij gaat het
niet alleen om volwassenen, maar ook om kinderen die door deze
vreselijke ziekte getroffen worden. Ook in ons dorp zijn er kinderen die het gevecht met kanker aan moeten gaan. Bertin Huisman
heeft zelf al heel wat moeten ondergaan in dit gevecht, maar zet
zich in om Kika te ondersteunen door het maken en verkopen van
armbandjes. Het verhaal van Sanne de Jong was onlangs te zien op
televisie. Zowel Bertin als Sanne geven de moed niet op, blijven positief en proberen met hun verhaal ook
anderen tot steun te zijn.
Om hen een hart onder de riem te steken, maar ook om bij te dragen aan een toekomst waarin geen kinderen meer sterven aan kanker, willen we een ‘Kikadag’ organiseren en zoveel mogelijk geld ophalen om
dit belangrijke doel te ondersteunen.
Deze Kikadag zal plaatsvinden op zaterdag 27 november van 10.00 tot 15.00 uur in de Schalle. Op deze
dag zullen er verschillende producten verkocht worden en activiteiten te doen zijn. Het belooft een dag
vol plezier te worden, maar met als hoofddoel; een prachtig bedrag voor KIKA. Ook in de kerkdienst van
zondag 28 november zal er aandacht aan dit doel besteed worden.
We hopen jullie allemaal te zien op zaterdag 27 november in dorpshuis de Schalle!
Nu alvast doneren? Dat mag altijd: stuur even een mailtje naar fenneke86@gmail.com
voor een betaalverzoek J
Namens de organisatie,
Anneke Westenbrink, Lisette van der Kolk, Jannie Hoorn, Geerije Hoekman en Fenneke Knol

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

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

