
Samen maak je het verschil

Containerverhuur: 
Voor al uw bouw- en sloopafval

www.oosterhuis-bv.nl

GEVRAAGD
OUD IJZER EN

METALEN
METAALHANDEL

M. v.d. Gaag
Tel. 0522‑491984 

Mobiel 06‑23749066

DE MOLEN

BEGIN DE DAG 
GOED

MET BROOD 
VAN

Bakkerij 
Strijker

Dorpsstraat 13
7948 BL  Nijeveen

Tel. 0522 - 49 12 08

www.strijkerbrood 
enbanket.jouwweb.nl

h.strijker@online.nl

Knipschuur
Hairstylist

Sonja van der Linde

Klosseweg 4 
7946 KH  Wanneperveen
Tel. 0522-492634

Open op afspraak:

dinsdag 9.00 - 20.00 uur
donderdag 9.00 - 20.00 uur

Dorpshuis
DE SCHALLE

Nieuweweg 27
7948 AA  Nijeveen

Uw 
ontmoetingscentrum

Vraag vrijblijvend 
inlichtingen:

Jeannet Altena
 tel. 0522‑491422

b.g.g. 06‑50668174
info@dhdeschalle.nl

www.dorpshuisdeschalle.nl

Kwekerij en Tuincentrum

BERT 
VISSCHER

  Kolderveen 21  Nijeveen 
Tel. 0522-491853

BEPLANTING:
Heesters, bomen, vaste planten, 
klimplanten

DIERVOEDERS:
Zowel voor huisdieren 
als voor groot- en kleinvee,
o.a. paarden-, honden- en 
kattenvoer

BEMESTING
POTGROND e.d.
BESTRIJDINGSMIDDELEN
ZAAIZADEN
POOTAARDAPPELEN
POTTERIE
CADEAU-ARTIKELEN

OPENINGSTIJDEN:
Maandag  GESLOTEN
Di. en wo.  13.00 tot 18.00
Do. en vr.  9.00-12.00  13.00-18.00 
Zaterdag  8.00-17.00

www.bertvisschervof.com

w w w . r k i n s t a l l a t i e t e c h n i e k . n l

zonne-energie

Kolderveense Bovenboer 12, Nijeveen
Tel. 0522 - 25 89 16  Mobiel 06 - 55 307 237
E-mail: info@bouwknegtrietdekkers.nl

R IETDEKKERS
Bouwknegt

www.bouwknegtrietdekkers.nl

Kolderveen 49 | 7948 NH | Nijeveen | tel: 0522 850 254

mob. 06-51646493 | www.faberit.nl | henri@faberit.nl

Appartementen Boerderij 
‘De Veurdeale’
Veendijk 2
7971 RR  Havelte, 
0521-34 27 32
info@deveurdeale.nl,
www.deveurdeale.nl

Een sfeervol adres voor elk feest of bijeenkomst
Bij ons kunt u terecht voor eten en drinken, catering, 
overnachten en activiteiten. Een sfeervol adres voor 20 tot 
100 personen. Vroeger werd hier een intensief boerenbedrijf 
gevoerd. Tegenwoordig is De Veurdeale een moderne locatie 
voor diverse activiteiten, met een uitstekend restaurant 
en een luxe appartementencomplex. De locatie is ook 
toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Kortom, De Veurdeale 
is een ideale plek voor elk feest of bijeenkomst.

Aangenaam verrassend!

Samen maak je 
het verschil

COOP Nijeveen

Dorpsstraat 10

7948 BR Nijeveen

Tel. 0522-49 12 91

Samen maak je het verschil

Voor al uw rietdekwerkzaamheden

Lid van de 
Vakfederatie Rietdekkers

www.rietdekkersbedrijfrenebouwknegt.nl
Dorpsstraat 149 | 7948 BP Nijeveen | Tel. 0522 492967 of 06 53 961 998
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De volgende Molen verschijnt op 30 november 2021.

Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk woensdag  

24 nov., fullcolour op 23 nov. 12.00 uur e-mailen naar: 

demolen@kleen.nl. Graag uw tel.nr. vermelden.

Inleveren bij / sturen naar Drukkerij Kleen

Noteboomstraat 68, 7941 XA Meppel

(Anonieme kopij kan geweigerd worden.)

Klachten bezorging: 0522 255 449

Noteboomstraat 68       7941 XA Meppel       telefoon 0522 255 449       www.kleen.nl

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

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

Lute Bijker
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Lute Bijker

STICHTING WELZIJN OUDEREN NIJEVEEN - THEMAOCHTEND OP 25 NOVEMBER 2021

Welzijn Ouderen organiseert op 25 november haar jaarlijkse themamorgen. 
We hebben de heer Anis Jadib, Meppeler van het jaar 2016 en eigenaar van Werkplan in Meppel, bereid 
gevonden om ons deze ochtend 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.
De zaal gaat open om 09.30 uur en we bieden u een gratis kop koffie aan met een Marokkaanse lekkernij.

INTOCHT SINTERKLAAS
20 november - 14.00 uur 

Sinterklaas komt naar Nijeveen! 
Zaterdagmiddag 20 november maakt de Sint een rondrit door het centrum van Nijeveen. Vanaf 14.00 uur 
rijdt de koets door het dorp zodat alle kinderen Sinterklaas kunnen verwelkomen. De route is een verras-
sing maar Muziek-Piet en Lawaai-Piet zorgen ervoor dat je de stoet al van ver hoort aankomen. Snel naar 
buiten dan! 
Tip! Maak een mooie tekening, doe een leuk kunstje of heb je een ander idee dat je graag wilt laten zien? 
Geef dit dan even aan, Sinterklaas wil dan vast wel eventjes stoppen. 

Geen Sinterklaasfeest in ‘De Schalle’
Het is dit jaar niet mogelijk om een groot feest in het dorpshuis te organiseren. Door de corona-maatregelen 
moeten we helaas een jaartje wachten. Volgend jaar hopen we weer met z’n allen te kunnen springen, 
dansen en de verjaardag van de Sint te vieren. 

Corona-maatregelen
Uiteraard is de organisatie afhankelijk van de, op dat moment, geldende corona-maatregelen. Dat bete-
kent dat deze activiteit kan worden gewijzigd of eventueel niet doorgaat. Houd rekening met elkaar en 
respecteer de 1.5 meter. Heb je klachten? Misschien komen Sint en Piet ‘s nachts thuis langs … ;-). 

Op de facebookpagina: Ondernemend Nijeveen vind je actuele informatie.  
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Met de Toyota wintercheck en aircocheck is uw auto goed 
voorbereid op de winter. Voor slechts € 29,95 controleren we 
uw auto op 17 cruciale punten, zoals banden, ruitenwissers 
en verlichting. We vullen de vloei sto� en bij en doen een 

uitgebreide voorruit- en accucheck. Met onze aircocheck voor 
€ 19,95 blijven uw ruiten de hele winter vrij van condens. Maak 
nu een afspraak op toyota.nl/wintercheck.

€29,95
TOYOTA WINTERCHECKTOYOTA 

WINTERCHECK
BEREID UW AUTO VOOR OP DE WINTER

*Actie geldig t/m 31 januari 2022. Neem contact op met de Toyota dealer voor meer informatie en de voorwaarden.

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

toyota-meppel.nl

STICHTING WELZIJN OUDEREN NIJEVEEN - SPELLETJESDAG

Eindelijk kon het weer, de spelletjesdag van Welzijn Ouderen. Er waren ruim 80 enthousiaste deelnemers 
voor de diverse spellen. De sfeer was geweldig, wat is het mooi weer eens iets samen te doen. Er werd 
fanatiek, maar ook sportief gestreden om de punten. 
Ook de verzorging van de inwendige mens was weer prima, de bestuursleden die niet mee speelden zorg-
den weer voor een optimale bediening, naast de diverse consumpties konden we weer genieten van een 
heerlijk chinees buffet. Ook de prijzen ontbraken dit keer niet.
De volgende deelnemers gingen met een prijsje naar huis:
Jokeren: 1. Hennie Hofman, 456 punten; 2. Willy Timmerman: 608 punten; Poedel: Tinie van Rossum, 
419 punten. 
Rummicub: Jantje Reuvekamp, 37 punten; Albertje van de Linde, 85 punten; Poedel: Tjitske Twerda, 
295 punten.
Klaverjassen: 1. Klaas Mol, 7152 punten; 2. Jaap Alberts, 6941 punten; 3. Henk Pit, 6672 punten; 
4. Chris Minderman, 6634 punten; Poedel, Annie Kruidhof, 4933 punten.
Bridge: Heiltje Boxum en Bertus Scheper 62,53%; Lida Nijmeijer en Willy Zuininga 50,59% (dichtstbij de 
50%); Poedel: Marius Benak en Rikus van Essen, 39,03% (2e van onderen).

We hopen in maart 2022 weer een spelletjesdag te kunnen organiseren in de Schalle. Tegenwoordig is niets 
zeker, maar we houden u op de hoogte.

Lammie van Essen

WIST U DAT...
 
... in het kader van Nederland Leest, het boek van Adriaan van Dis “de Wandelaar” ook bij ons kunt ophalen?
...  de door u gereserveerde kinder-/jeugdboeken bij ons kunt ophalen en/of inleveren op elke dinsdagmid-

dag en donderdagmiddag?
Servicepunt Bibliotheek Nijeveen
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LEDEN- EN DONATEURSKAARTEN IJS-EN SKEELERCLUB NIJEVEEN

De komende weken komen we bij u langs met de leden- en donateurskaarten. Tot de ALV kunt u lid wor-
den van de ijsbaan voor het standaardbedrag van 10 euro voor een familie- en 5 euro voor een individueel 
lidmaatschap (boven 16 jaar). Na de ALV, en dus als er ijs ligt, is het lidmaatschap 50% duurder. Als u het 
afgelopen jaar lid was, dan komen we vanzelf bij u langs. Bent u nu nog geen lid en wilt u dat wel worden, 
neem dan contact op met één van de bestuursleden. Hun adressen vindt u op www.skeelerbaannijeveen.nl 

Het Bestuur

FILM ‘HORS NORMES’ OP 19 NOVEMBER IN DORPSHUIS DE SCHALLE

Op vrijdag 19 november wordt de film ‘Hors normes’ vertoond in Dorpshuis 
de Schalle. 

Frans regisseursduo Nakache en Toledano, vooral bekend van de hit Intou-
chables (2011), is gespecialiseerd in feelgoodfilms over ernstige thema’s. 
Hors normes (internationale titel: The Specials) is geen uitzondering. We 
volgen Bruno, die een opvanghuis voor zwaar autistische kinderen leidt, 
en zijn goede vriend Malek, die kansarme jongeren opleidt tot begeleiders 
van die kinderen. Saillant detail: Bruno is orthodox-joods, Malek islamiet. Er 
wordt prachtig gespeeld, zowel door de professionele als niet-professionele 
(autistische) acteurs.
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. 

Wij zijn u graag van dienst voor onderhoud en 
eventuele reparaties van uw tuin- en parkmachines.

Breng uw machine(s) of laat op verzoek uw 
machine(s) door ons ophalen.

U kunt een afspraak maken middels een mail  
te sturen naar onderhoud@bijkernijeveen.nl

Uiteraard kunt u ook bij ons binnenlopen voor  
het maken van een afspraak.

Wij informeren u graag over de nieuwste 
ontwikkelingen op het gebied van o.a. robotmaaiers 
en accutechniek.

Het najaar is in volle gang.

Het maaiwerk is grotendeels 

gedaan.

TIJD DUS TIJD DUS 
VOOR VOOR 
ONDERHOUD!ONDERHOUD!
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REMINDER! DOE MEE MET DE KERSTBOMENACTIE 2021 
Aanmelden voor 20 november via kerst@ondernemendnijeveen.nl

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 Kerstbomen-
actie 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@ondernemendnijeveen.nl
• Uitlevering kerstbomen 27 november. 
• De jury komt langs op zaterdag 11 december.
• Meer informatie over de prijsuitreiking volgt in de volgende Molen. 

Veel plezier en succes!
Op de facebookpagina: Ondernemend Nijeveen vind je actuele informatie.  

"Uw Pedicure in omgeving Nijeveen / Meppel" 

Wij voeren verschillende behandelingen uit o.a.: 

 Verwijderen van eelt 

 Verwijderen van een likdoorn 

 Behandelen van een ingroeiende teennagel 

 Behandelen van een kalknagel 

 Teennagels knippen 

 Teennagels lakken 

 Pedicure Spa Deluxe (dé ultieme voetenverwennerij)  

Desiree Lindhout 

Burg. Weimalaan 27 

7948 AL Nijeveen 

Tel. 06 – 11848796 

info@voetverzorging-lindhout.nl 

www.voetverzorging-lindhout.nl 
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UITSTEL ALGEMENE LEDENVERGADERING SVN'69

SVN'69 heeft besloten dat de voorgenomen ALV tot nader order wordt uitgesteld als gevolg van de aan-
gescherpte coronamaatregelen van de overheid.

Namens het bestuur,
Hans van Scheijen, voorzitter SVN’69
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Noordeinde 20
7941 AT  Meppel
06 - 132 641 52
wenne43@gmail.com

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

GEZOCHT 

Hulp 
in de huishouding 

Info 06 30 96 01 51

MEER DAN HANDEN AWARDS MEPPEL
Eeuwige roem (en € 500,-) voor uw organisatie!
   
Het vrijwilligerswerk heeft iedereen veel te bieden. Om dit te laten zien en te belonen, organiseert de 
gemeente Meppel samen met Welzijn MensenWerk de Meer Dan Handen Awards. 
Die waardering is natuurlijk mooi, maar om echt een verschil te maken voor de winnaars heeft de gemeente 
besloten een geldprijs van € 500,- aan de Awards te verbinden die weer ten goede moet komen aan de 
organisatie. De gemeente reikt drie Awards uit voor:

1. Verbinding
Dit project/deze organisatie verbindt verschillende groepen met elkaar in de samenleving (jong/oud, gehan-
dicapt/niet gehandicapt, allochtoon/autochtoon etc.) Maar ook organisaties die elkaar opgezocht hebben 
om door  samenwerking hun krachten te bundelen kunnen genomineerd worden.

2. Vernieuwing
Dit project/deze organisatie bestaat nog niet zo lang en onderscheidt zich door een verfrissende aanpak of 
een origineel idee. Er wordt buiten de kaders gedacht. Dit project deze organisatie besteedt veel aandacht 
aan het kunnen en mogen leren door vrijwilligers. Met deze award beloont u het stimuleren van activiteiten 
waardoor individuen leren ontdekken wat hun kwaliteiten zijn.

3. Passie
Dit project/deze organisatie heeft zijn waarde bewezen. Hij onderscheidt zich door een degelijke, goed-
lopende organisatie die een kwalitatief goede dienst levert en een waardevolle bijdrage levert aan de 
samenleving van Meppel.

De criteria voor de drie Awards zijn bewust ruim gehouden om zoveel mogelijk organisaties/projecten de 
kans te geven. De motivatie is erg belangrijk voor de jury om tot een afgewogen oordeel te komen. 
Onderbouw uw nominatie dus goed!  

Nomineren 
Voor de Awards kunt u vrijwilligersorganisaties, projecten, stichtingen, maatschappelijke organisaties en 
samenwerkingsverbanden nomineren. Zij kunnen zichzelf aanmelden of aangemeld worden door een ander. 

De nominaties kunnen ingestuurd worden tot 21 november 2021.
Mail naar : info@meppelvoorelkaar.nl  Een deskundige jury beraadt zich dan over de uitslag.

Uitreiking is op 7 december 2021 om 20.00 uur in wijkcentrum de KoeBerg
Op 7 december 2021 is het de nationale dag van het vrijwilligerswerk ! 
Op 7 december viert Meppelvoorelkaar het 5 jarig jubileum !
Op 7 december is er de uitreiking van de Meer dan Handen Awards ! 

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Welzijn MensenWerk.  
Lianne Dolstra, tel. 06-51050556 , per e-mail: l.dolstra@welzijnmw.nl 
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H O V E N I E R S B E D R I J F

aanleg   |   onderhoud   |   renovatie   |   advies

Kerkweg 46A
Giethoorn

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

Wij bezorgen ook in Nijeveen

CHRISTENUNIE HIELD SUCCESVOL VRIJWILLIGERSGALA

Dinsdag 9 november hield de ChristenUnie voor de vierde keer het vrijwilligersgala. In Ogterop boeiden de 
vrijwilligers elkaar met hun verhalen en werden ze door de fractie van de ChristenUnie in het zonnetje gezet.
In zijn openingswoord meldde Gert Stam dat vorig jaar het vrijwilligersgala niet kon worden gehouden 
vanwege Corona, maar dat de fractie toen bij twee supervrijwilligers aan de deur zijn geweest met een 
bos bloemen een cadeautje.
Tijdens de interviews kwamen verschillende vrijwilligers aan het woord. Nico Sieffers en Elsbeth van der 
Horst van de Stichting Joods Erfgoed kwamen aan het woord om te vertellen over hun zorg voor de Joodse 
begraafplaats om daarmee de herinnering aan de Joodse geschiedenis levend te houden.
Het Repaircafé had er aan het eind van de avond een nieuwe vrijwilliger bij. Willemijn van Schilfgaarde 
vertelde op welke manier het Repaircafé bijdraagt aan een duurzamere wereld. 
Sebastiaan van Andel, ondernemer in de Hoofdstraat, zet zich in voor een weeshuis in Gambia en organi-
seert een ontbijt voor mensen die het niet zo breed hebben. 
In de tweede ronde kwam mevrouw Madzy Maderbaks aan het woord. Zij oogstte veel respect toen ze 
vertelde over haar leven en hoe ze zich altijd heeft ingespannen om iets voor haar omgeving en voor Mep-
pel te betekenen. 
Jan en Joke Koeling zijn vrijwilliger bij de Vrij Evangelische Gemeente in de Julianastraat en verrichten daar 
diverse zichtbare en minder zichtbare werkzaamheden. Ook vertelden ze hoe ze zorgen voor mensen in 
hun woonomgeving die zichzelf niet kunnen redden.
Tot slot vertelden twee van de ruim 40 vrijwilligers van de Voedselbank, Tjikke van Urk en Idske Kreeft, 
wat er allemaal gedaan wordt om ruim 100 mensen in Meppel te voorzien van een extra voedselpakket.
De avond werd afgesloten met een kort woord van de fractievoorzitter van de ChristenUnie, Ina Booij, 
die aangaf dat al het werk van de vrijwilligers aansluit bij het belang van de ChristenUnie hecht aan een 
waardevolle samenleving. Ze bedankte de vrijwilligers met een bos bloemen en een cadeautje.

OPBRENGST DIABETES COLLECTE 

40 vrijwilligers in Nijeveen/Kolderveen gingen begin november op pad voor het Diabetes Fonds. Gezamenlijk 
hebben we met de deur aan deur collectebus en de online collectebus e 1.629.46 opgehaald in Nijeveen.                 
Met dit geld wordt nieuw onderzoek gedaan naar diabetes en uitleg gegeven over de ziekte.
Ongeveer 1 miljoen Nederlanders hebben diabetes, suikerziekte. Iedereen kan het krijgen en iedere dag 
komen er in ons land 200 mensen met diabetes bij.
Collectanten, gevers en iedereen die zich heeft ingezet super bedankt!!
Graag willen wij Sita Zuidema persoonlijk bedanken voor haar enorme inzet! Zij is 40 jaar coördinator ge-
weest voor het Diabetes Fonds! Het coördineren hebben wij samen (Roelina van Gunst en ik) over genomen 
in Nijeveen maar achter de schermen zet Sita zich nog steeds in. Sita super bedankt!!
Mocht er in uw straat niet gelopen zijn en u wilt toch een donatie doen dan kan dat op rekeningnummer 
NL81 ABNA 0707 0708 05 t.a.v. het Diabetes Fonds of op diabetesfonds.nl/geven. Wilt u dat er in uw straat 
gelopen wordt dan mag u zich altijd aanmelden als collectant of u maakt een online collectebus aan (handig 
voor in de buitengebieden). Voor vragen mag u ons daar gerust over bellen.     
                   

Collectecoördinator Nijeveen, 
Yvonne van der Linde & Roelina van Gunst

0623015184                        0613044011
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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.

Zweverig
gedoe?

DEZE COLUMN IS MET TOESTEMMING VAN NABESTAANDEN GEPLAATST

Bij het adres waar ik moet zijn, zie ik door het raam dat de verhuisdozen tot aan het plafond
staan opgestapeld. Het maakt dat ik even twijfel of ik wel bij het juiste huis ben. Ik bel toch aan.
Er doet een vrouw open met dikke wollen sokken aan, een veel te grote trui en een joggingbroek. 
‘U heeft me gebeld in verband met het overlijden van Thijs?’ Ze knik en barst in huilen uit. 
Met haar handen gebaart ze dat ik binnen kan komen. Vanuit de keuken, aan het einde van het
halletje, kijken nog drie gezichten me ontredderd aan. Haar broer, zijn vrouw en een dierbare
vriendin, zoals later zal blijken.

Ik kijk om me heen, terwijl haar broer naast haar gaat zitten. ‘Neem je tijd, maar probeer me mee te nemen in de situatie.’
nodig ik haar uit. Ze snikt. ‘Wil je thee? Of liever koffie?’ Ik kijk haar aan. ‘Dat komt straks wel.’ Ze begint te vertellen, met
horten en stoten. Afgelopen nacht heeft ze voor het eerst hier geslapen. Gisteren is ze verhuisd vanuit Utrecht hier naar toe.
Een enorm drukke dag, die voor haar fysiek eigenlijk te zwaar was.
Ze is in een hele diepe slaap gevallen en vanochtend toen ze wakker werd en hem aanstootte reageerde hij niet. ‘Het is zó
oneerlijk!’ Ze schreeuwt het in haar onmacht uit. Haar broer neemt het over: ‘Mijn zusje is ongeneeslijk ziek. Ze heeft
kanker. Thijs heeft haar desondanks ten huwelijk gevraagd. Ze zijn net vier maanden getrouwd. En het ziekenhuis in
Groningen kan haar vorm van kanker beter behandelen dan dat van Utrecht. Daarom is ze bij hem ingetrokken.’

Een paar dagen later tref ik haar alleen. Ze vertelt dat ze heel dankbaar is voor de hulp van de mensen om haar heen, maar
dat ze écht alleen moet zijn. Om te kunnen beseffen dat hij er werkelijk niet meer is. ‘Weet je?’ ze kijkt me over het randje
van haar kopje thee aan. ‘Ik denk dat hij het gewoon niet aankon om afscheid van mij te moeten nemen. Daarom is hij vast
vooruit gegaan.’ Haar gezicht houdt ze een beetje scheef als ze mijn reactie peilt. ‘Of vind je dat zweverig gedoe?’ Wat ze
zegt moet ik even laten bezinken, maar dan antwoord ik: ‘Dat zou wel écht de ultieme uiting van liefde zijn.’ 

Na zijn uitvaart ga ik nog twee keer thee bij haar drinken en app ik haar af en toe. Haar eigen situatie gaat steeds verder
achteruit. Toch gaat ze terug naar Utrecht. Terug naar haar roots. Wanneer ik haar een paar weken later wil appen zie ik in
het scherm de datum staan waarop ze voor het laatst online was. Ik realiseer me dat ook zij is overleden en kan alleen maar
hopen dat ze gelijk heeft gehad en dat hij haar heeft opgewacht.

Zuideinde 53, Meppel  
(0522) 25 27 21

info@lever.nl
www.lever.nl
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INTEGER, DOELGERICHT EN DESKUNDIG  

AFGEWIKKELD VIA MEDIATION:

ECHTSCHEIDING | EINDE RELATIE?

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

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

PLUSKINDEROPVANG NIJEVEEN ORGANISEERT EEN SKATEWORKSHOP

Geweldige trucjes, spanning en plezier. De BSO kinderen van PlusKinderopvang De Wel in Nijeveen konden 
hun geluk niet op. Op 2, 3 en 4 november kregen zij een professionele skateworkshop van Severe Clinics. 
Het regende een beetje maar dit kon de pret zeker niet drukken.
Blij en enthousiast kwamen de kinderen aan op de skatebaan en konden direct aan de slag. De kinderen 
hebben geleerd hoe zij op een skateboard moeten staan en hoe zij kunnen sturen en remmen. Grenzen 
werden verlegd en je zag de kinderen groeien in hun spel. Sommigen stonden voor het eerst op een skate-
board en ze vonden het fantastisch.
PlusKinderopvang organiseert regelmatig leuke activiteiten waarbij gezond bewegen centraal staat.
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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

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

Uw adres voor:

.  Hout zagen, snoeien en snipperen

.  Stobben frezen

.  Grondverzetwerkzaamheden

.  Aanleg en onderhoud van riolering

.  Oogstwerkzaamheden 

.  Voederwinning

.  Slootonderhoud

.  Mestverwerking

.  Graslandvernieuwing

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

Dorpsstraat 4
Nijeveen

Jan Bouwknegt

www.jaboschilderwerken.nl

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. 
Morgen zal de historische vereniging tijdens de koffie/thee foto’s vertonen over Nijeveen van vroeger en 
nu. De moeite waard om te komen.
Wilt u graag komen maar hebt u geen vervoer dan kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden 
van stichting welzijn ouderen. 
Wij heten u graag welkom.
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GEMENGDE ZANGVERENIGING CRESCENDO NET GEEN 75 JAAR

Gemengde Zangvereniging Crescendo, voor velen een begrip in Nijeveen. Bijna 75 jaar togen de zanglief-
hebbers naar hun geliefde zangvereniging.

Een terugblik
Na de 2e Wereldoorlog werd door de heer Krikke het initiatief genomen om een zangvereniging op te richten.
Mensen wilden weer genieten van het leven! Na de oprichtingsvergadering werd een bestuur gevormd. De 
dames Sol-Blok, Oosting-ter Haar, Knol-Soer en de heren Krikke, Duiven en Luchies.
Sommige leden van Crescendo hebben deze mensen nog gekend of zijn aan hen verwant.
De leden van het eerste uur waren ook vaak doorstromers van het jeugdkoor. Want eenmaal getrouwd 
“moest” je van het jeugdkoor af en ging je zingen bij Crescendo.
De eerste dirigent was Kijk in de Vegt tot 1961.  Daarna zwaaide meneer Rasch 33 jaar het stokje. In 1994 
nam Gé de Wit het over. Na hem volgden Fenna Doets, Marthy Buys en Hennie Dijkstra. Ze wisten allemaal 
Crescendoleden langdurig te binden.
Crescendo had haar home vanaf het begin bij Café Oosting aan het eind van de Dorpsstraat.
Er werd serieus geoefend. Er was altijd wel een uitdaging om naartoe te werken.
Meedoen aan concoursen in den lande en dat was dan ook vooral een uitje. En menigmaal kwam Crescendo 
met een prijs terug.

De jaarlijkse uitvoeringen draaiden niet alleen om zingen. De toneelstukjes en dansen na met live muziek 
maakten het plezierige avonden waarbij ieder zijn beste beentje voorzette.
Jan Oosting bakte tot in de late uurtjes uitsmijters voor de doorzakkers.
Het tijdperk Oosting eindigde in 2006 met het overlijden van Jan Oosting. Crescendoleden houden onge-
looflijk mooie herinneringen aan de tijd aan het einde van de Dorpsstraat.
Crescendo vond een tijdelijk onderkomen in een garage aan de Dorpsstraat en daarna in de verbouwde 
en al gauw vertrouwde Schalle.

Crescendo had ook nauwe banden met koren uit de omgeving met over en weer uitvoeringen. In de jaren 
90 heeft het koor van de Gaarlandschool enkele keren uitvoeringen luister bijgezet, evenals de meidengroep 
Pearl Voices uit Ruinen ook onder leiding van onze dirigent Marthy Buys.
Er waren optredens in diverse verpleeg- en verzorgingshuizen in Nijeveen en de regio.
De Bond van Koren organiseerde in de Tamboer in Hoogeveen een zangersfeest voor aangesloten koren. 
Crescendo heeft daar meermalen aan meegedaan.
Alle jubilea werden gevierd, zowel van het koor als van de afzonderlijke leden.
Het lid Dina Gruppen is in 2019 gedecoreerd en tot erelid benoemd vanwege haar 60-jarig lidmaatschap.

Tijden veranderen, ook in Nijeveen
Het bestuur van Crescendo besefte ongeveer 20 jaar geleden dat de pogingen om nieuwe leden aan te 
trekken maar matig succes hadden. Er waren wel signalen dat de jongere generatie wel behoefte had aan 
een koor, maar met een repertoire met vlot in het gehoor liggende nummers.
Het bestuur voerde campagne voor een algemeen gemengd koor voor jongeren tot 40 jaar, onafhankelijk 
van Crescendo. Het kindje kreeg de naam AFSLAG NIJEVEEN, en kon al snel op eigen benen staan.
Het eerste en enige gezamenlijke concert was 18 oktober 2003, in een afgeladen Schalle.
Er kwam toch weer aanwas van leden van opgeheven koren! Zeer welkom bij Crescendo! En bestuursleden 
en commissies bleven hun best doen.
Het 70-jarig jubileum is gevierd met een geslaagde uitvoering  onder leiding van dirigent Marthy Buys 
en pianist Marjo Withaar. Ook had de jubileumcommissie Jan Vayne gecontracteerd voor een optreden. 
Hij maakte als jonge pianist een vliegende start met zijn carrière als begeleider van concerten als die van 
Crescendo.
Maar, de 75 jaar Crescendo is niet gehaald. Op de algemene ledenvergadering van 25 augustus is gebleken 
dat er niet meer voldoende leden zijn om door te gaan met het koor. Het teruglopende aantal leden en de 
oplopende leeftijd, vergezeld van onvermijdelijke ongemakken gaven de doorslag het koor op te heffen.
De opheffing laat een grote leegte achter. Het zingen, en vooral het sociale aspect zal gemist worden.
Om af en toe weer in de sfeer te komen, luister dan nog eens naar de CD Nijeveense klanken, waaraan 
Crescendo haar medewerking verleende.

Het bestuur van Crescendo dankt al haar trouwe aanhangers voor de belangstelling bij onze activiteiten.

Namens de bestuursleden 
Marius Benak, Nely de Boer, Wolter Oord en Hennie Prakken
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Elke maandagavond Zingen Zanggroep Timeless - De Schalle - 19.30-21.30 uur
Elke dinsdagmiddag Koersbal - De Schalle - 13.30-16.00 uur
Elke woensdagochtend Zoete Inval - De Schalle - 10.00 uur

Agenda
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
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
15 december N.C.V. Martine Dobois verzorgt de avond met harp en kerstverhaal - De Schalle -19.45 uur

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

LET OP!
In verband met de aangescherpte coronamaatregelen zou het kunnen zijn dat bepaalde activiteiten afgelast/
opgeschort worden. Voor meer informatie adviseren wij u contact op te nemen met de organisatie.

De redactie van De Molen
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Nijverheidsweg 10
7948 NE  Nijeveen

T 0522 49 26 80
F 0522 49 26 74

info@kroesnijeveen.nl
www.kroesnijeveen.nl

NIJEVEEN VOOR KIKA, SAMEN TEGEN KINDERKANKER

Waar:  De Schalle 

Wanneer:  Zaterdag 27 november van 10.00 uur tot 15.00 uur.

Wat:   Rad van avontuur, springkussen, verkoop van allerlei koek/ 
gebak, bloemstukjes, vogelhuisjes. Er is een sneltekenaar, 
rondje met een oldtimer, live jukebox en de koffie staat 
klaar!!

Voor meer informatie zie het kerkblad, de Molen en sociale media.



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

DE MOLENDE MOLEN

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
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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

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

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



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




