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 30 november 2021.
Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk woensdag
8 dec., fullcolour op 7 dec. 12.00 uur 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

HEEL NIJEVEEN VERLICHT!

Maar liefst 35 buurten en straten doen mee met de Kerstbomenactie
Wat een prachtig aantal. Afgelopen weekend hebben de buurten en straten in Nijeveen de kerstboom gekregen om te versieren. Maar liefst 35 bomen gaan meedingen om de felbegeerde prijs. Ook zo benieuwd
wie er dit jaar met die mooie statafel vandoor gaat … ? We wensen iedereen veel succes en plezier bij het
versieren. Maak er wat moois van!
Kerstmarkt gaat niet door
In verband met de corona-maatregelen gaat de kerstmarkt dit jaar opnieuw niet door. De prijsuitreiking
van de Kerstbomenactie wordt daarom verplaatst naar een ander moment. Hoe en wanneer laten we je
in de volgende ‘De Molen’ weten.
Extra licht in donkere dagen
Het belooft met al die bomen een sfeervol geheel te worden in het dorp. Ook hebben we de fairy-bells
weer opgehangen in het dorp en de buitengebieden. Juist in deze donkere en onzekere tijd is een beetje
extra licht heel welkom.
Decemberactie van start!
Vergeet deze maand niet je kassabonnen in te leveren. Er zijn weer mooie prijzen te winnen met de
Decemberactie. Uitgebreide informatie hierover vind je elders in ‘De Molen’. Wij wensen je een goede
Decembermaand!
Met een hartelijke groet,
Ondernemend Nijeveen

WIST U DAT…
… Wij graag uw mening willen weten wat u graag zou willen zien in het servicepunt Bibliotheek Nijeveen
… Mail ons naar … info@bibliotheeknijeveen.nl… Of bel ons naar…0647576467
Graag horen wij uw mening!!
Servicepunt Bibliotheek Nijeveen

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

Nijverheidsweg 10
7948 NE Nijeveen

Het najaar is in volle gang.
Het maaiwerk is grotendeels
gedaan.

TIJD DUS
VOOR
ONDERHOUD!

T 0522 49 26 80
F 0522 49 26 74

info@kroesnijeveen.nl
www.kroesnijeveen.nl

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.

DE MOLEN

DECEMBERACTIE
deelt uit
De in december uitgegeven kassabonnen van de
deelnemende bedrijven zijn geld waard!

Verzamel voor € 50,00 aan kassabonnen,

•

Marktslagerij Rijkeboer

doe ze in de decemberactie-enveloppe en

•

‘t Meuleplein Snack-Plaza & Brasserie

lever deze in bij een van de deelnemende

•

Strijker Brood en Banket

bedrijven. Uw enveloppe is een lot gewor-

•

Tank Service Station Nijeveen

den tijdens de Decemberactie-Trekking,

welke bij de jaarlijkse BINGO op 5 januari

U herkent de deelnemers aan de

€ 1.250,00 aan prijzengeld uitgekeerd!

en aan de innamedoos op de balie.

2022 wordt gehouden. Er wordt maar liefst

Decemberactie-poster op raam/deur
De enveloppen en reglementen van de

Deelnemende bedrijven:

Decemberactie 2021 liggen bij de

•

Beau-nette

deelnemende bedrijven.

•

Bert Visscher Tuincentrum

•

COOP Slomp Nijeveen

Wij wensen u een fijne, gezellige

•

Dekker Klompenhandel Nijeveen

decembermaand en veel succes met

•

Grada Bikes

de Decemberactie 2021!

•

Kapsalon Berta

Bedankt voor uw deelname.

•

Kisjes Slijterijen

•

Knipschuur Sonja

Ondernemend Nijeveen

•

Marielle’s Icecream & more

Commissie Decemberactie

ONDERNEMENDNIJEVEEN.NL

DE MOLEN

BEDRIJF OVERNEMEN OF STARTEN?

Stotijn

notariaat & mediation

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

DESKUNDIG, TREFZEKER
EN VOORDELIG

altijd scherp!

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

UITNODIGING KERKCAFÉ ‘DE ONTMOETING’
Maandag 13 december - 19.30 uur - Plaats: een van de zalen van de Gereformeerde kerk
Maandagavond 13 december is er een creatieve workshop onder leiding van Ritza Kroeze van Kunstige Koekjes.
We gaan die avond een aantal koekjes decoreren met royal icing (eiwitglazuur) in het thema Kerst / Winter.
De koekjes zijn al gebakken en de focus ligt op het werken met royal icing in verschillende diktes.
Tijdens deze avond wordt uitgelegd wat royal icing is, welk verschillende diktes er zijn, welke technieken er
gebruikt worden en hoe icing gekleurd wordt.
Na de uitleg ga je zelf aan de slag met het verdunnen en kleuren van de icing en daarna worden de koekjes
gedecoreerd.
Aan het einde van de avond ga je met een doosje vol met eigen gedecoreerde
koekjes naar huis. Houdt er rekening mee dat het doosje (met koekjes) plat vervoerd
moet worden, omdat de icing nog niet volledig droog zal zijn.
Lijkt het je leuk, geef je dan zo snel mogelijk op.
Datum; maandag 13 december
Start workshop; 19:30 uur
Locatie; gereformeerde kerk
Max aantal deelnemers; 20
Opgave verplicht; Geertje de Boer (deboery@kpnmail.com) uiterlijk vrijdag 10 december
Wij vragen een bijdrage van r 5,00 per deelnemer.
We houden ons aan de huidige coronamaatregelen; gebruik van een mondkapje bij beweging en 1,5 meter
afstand houden.
Mochten er aanscherpingen komen, dan brengen we de mensen die zich hebben aangemeld, hiervan tijdig op
de hoogte.
En wil je weten welke koekjes er gedecoreerd gaan worden kijk dan op Kunstige Koekjes (Facebook) of Kunstige.
koekjes (Instagram)
Ritza Kroeze

DE MOLEN
ONDERZOEK PADELBANEN TENNISCLUB NTC NIJEVEEN
Een speciale commissie van Tennis Club NTC onderzoekt of het wenselijk en haalbaar is om padelbanen aan te
leggen op het huidige tennispark in Nijeveen. Hiervoor heeft de commissie een enquête opgesteld, bedoeld voor
leden van de tennisvereniging zelf als voor andere belangstellenden zoals de bewoners van Nijeveen, Nieuwveense Landen en de diverse lokale sportverenigingen.
Middels een enquête met 8 vragen willen wij graag de behoefte en daarmee de haalbaarheid peilen in Nijeveen en omgeving.
De commissie verwacht dat met de aanleg van padelbanen, naast een positieve invloed op de groei van het huidige ledenbestand, de samenwerking en verbinding tussen de Nijeveense sportverenigingen wordt vergroot. De
sport padel biedt een uitstekende mogelijkheid voor teamsporters om in de zomer- en/of winterstop de conditie
en souplesse bij te houden en zelfs te verbeteren. Dus naast de eigen teamsport een prima 2e sport.
Maar deze sport biedt ook de mogelijkheid aan gezinnen en mensen in Nijeveen en Nieuwveense Landen, die
nog op zoek zijn naar een eenvoudig te leren sport, om lekker te bewegen in een gezellige buitenomgeving en
andere sporters en mensen te ontmoeten.
Padel
Padel is wereldwijd momenteel de snelst groeiende sport en een goede toevoeging op bestaande sporten in
Nijeveen. Padel is een mengvorm van tennis en squash. Het spel wordt met een klein racket en een soort tennisbal in een ‘kooi’ gespeeld, op een terrein van 10 bij 20 meter.
Voor meer info over padel, volg de link of
scan de code: https://www.youtube.com/watch?v=X_WYipwx-3I
ENQÛETE:
Door het volgen van onderstaande link of het scannen van de
qr-code komt u in het online enquêteformulier. Invullen duurt ongeveer 2 minuten.
LINK: https://nl.surveymonkey.com/r/6WLZCCK 				QR-CODE:

JAARLIJKSE
VERLOTING
1 lot €2,50
Trekking tijdens
Nieuwjaarsreceptie

SVN’69
NIJEVEEN

8 januari 2022
Zaterdag 11 december 2021 trekken onze SVN
‘69 jeugdleden door Nijeveen om loten te verkopen. Er zijn mooie prijzen te winnen. De opbrengst
van deze loten is bestemd voor onze jeugd om o.a.
voetbalkamp, voetbalschool en trainingsmaterialen
mogelijk te maken. Beloont u de inzet van deze
voetballers door loten te kopen?

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

DENKT U AAN CONTANT GELD
ALVAST BEDANKT

DE MOLEN

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

Kerstadvertentie
De Molen van 14 december is de laatste Molen van dit jaar.
Denkt u aan uw Kerstadvertentie?

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

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
GEMEENTE MEPPEL EN ENERGIECOÖPERATIE DUURZAAM
NIJEVEEN WERKEN SAMEN AAN CO2-NEUTRALE GEMEENTE
Samen werken aan een duurzaam en CO2-neutraal Meppel en Nijeveen.
Dat is de gezamenlijke ambitie van de gemeente Meppel en energiecoöperatie Duurzaam Nijeveen. Om die ambitie kracht bij te zetten werd
donderdag 18 november een samenwerkingsovereenkomst ondertekend
door wethouder Jaap van der Haar en voorzitter Harry van Dijk.
De gemeente Meppel en de energiecoöperatie hebben al verschillende
duurzame projecten die worden voorbereid. Zo wordt, onder aanvoering
van EC Duurzaam Nijeveen, gestart met de inzet van energiecoaches die huishoudens adviseren hoe zij energie
kunnen besparen of hun woning kunnen verduurzamen. Daarnaast wordt onderzocht of er een project met
elektrische deelauto’s in Nijeveen kan worden gerealiseerd. Ook bij toekomstige projecten ziet de gemeente de
energiecoöperatie als een belangrijke gesprekspartner en schakel naar het dorp.
Steun in het dorp
Wethouder Jaap van der Haar is blij dat de samenwerking formeel wordt bekrachtigd. “In 2040 wil de gemeente
Meppel CO2-neutraal zijn. Een grote opgave die we alleen realiseren als we het samen doen. Duurzaam Nijeveen
speelt daarin een belangrijke rol. De energiecoöperatie heeft een breed netwerk en kent de inwoners van Nijeveen
als geen ander. De afgelopen jaren heeft de coöperatie al diverse projecten gerealiseerd die konden rekenen
op steun in het dorp. Die daadkracht en lokale betrokkenheid hebben we de komende jaren nog hard nodig.”
Organiseren van draagvlak
Op initiatief van de energiecoöperatie is in 2020 een enquête over de energietransitie gehouden onder de
Nijeveense bevolking. Hierin is naar voren gekomen dat men voor EC Duurzaam Nijeveen een rol ziet om op
te treden als vertegenwoordiger van Nijeveen bij de gemeente. “Wij voelen ons daardoor gesterkt”, zegt
voorzitter Harry van Dijk. “Duurzaam Nijeveen biedt met de overeenkomst de gemeente bereik en toegang
tot de lokale gemeenschap en inzicht in wat er leeft in het dorp. Ook kunnen we draagvlak organiseren voor
afstemming van energieplannen en een rol spelen in concretisering en uitvoering van energieplannen. Samen
sta je sterker in de grote opgave die we met elkaar hebben. Juist nu is dat belangrijk!’

MEPPEL ACTIEF ORGANISEERT PIETENINSTUIVEN IN MEPPEL EN NIJEVEEN
De pieteninstuif is voor kinderen uit de groepen 1 en 2. De kinderen gaan tijdens de instuif verschillende pietengymnastiek activiteiten doen om een pietendiploma te verdienen.
Maandag 29 november in sporthal Het Erf, dinsdag 30 december in sporthal De Aanloop.
Woensdag 1 december in sporthal De Eendracht in Nijeveen, donderdag 2 december in sporthal Koedijkslanden.
De pieteninstuif is in verband met de coronamaatregelen verdeeld in 2 blokken:
15:00 - 15:40 uur en 15:50 - 16:30 uur.
Deelname is gratis en aanmelden is verplicht via de website Meppel Actief: www.meppelactief.nl/agenda.
Kom jij ook verkleed & je pietendiploma verdienen?

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

Kwekerij en tuincentrum

BERT VISSCHER v.o.f.
Kolderveen 21 7948 NG Nijeveen Tel. 0522-491853

We hebben weer

KERSTBOMEN
Gewijzigde Openingstijden DECEMBER 2021
Maandag 10-17 uur
Dinsdag t/m Vrijdag 8-18 uur
Zaterdag 8-17 uur
Kolderveen 21, Nijeveen - Telefoon 0522 -49 18 53

www.bertvisschervof.com

KOFFIEOCHTEND VROUWEN VAN NU 9 NOVEMBER 2021
Op dinsdagmorgen 9 november j.l. hadden we de heer Wim Huijsmans uitgenodigd, om ons wat te vertellen
over familienamen.
Hij komt uit Zwolle en is geboren in Lemelerveld. Hij heeft gewerkt op het archief van de gemeente Zwolle. Daar
komen veel mensen voor stamboomonderzoek en worden hem veel vragen gesteld. Zo raakte hij geïnteresseerd
in de herkomst van familienamen.
Algauw wordt er gezegd: “Woar bin ie de iene van”. Zonder “van” ben je dus een vondeling. Ook ben je vondeling, als je “van der Stoep” heet.
Normaal draag je de achternaam van je vader. Dat heeft Napoleon in 1811 ingevoerd. Sinds 1 januari 1998 mag
je ook de achternaam van je moeder dragen. Dan moeten wel alle kinderen uit dat gezin die naam dragen. Er
kunnen soms bijzondere combinaties ontstaan, die je liever niet wilt. Als voorbeeld noemde hij als meneer De
Dood trouwt met mevrouw Slager, dan krijg je dus mevrouw De Dood-Slager.
Wim Huijsmans verdeelt de familienamen in vier categorieën, nl.
• Vadersnamen of patroniemen (Aberts, Geerts, Jansen, Pietersen enz.)
• Beroepsnamen (Smid, Timmerman, Boer, Zeeman enz .)
• Herkomst of omgeving (v.d. Beld, v.d. Linde, Bos, Weide enz.)
• Overig
Matroniemen of voornamen van de moeder komen ook voor, wanneer de vader niet bekend is, zoals Antonia,
Brigitta en Martina.
Familienamen, die eindigen op “ink” komen uit de Achterhoek en namen, die eindigen op “ing” komen uit
Drenthe.
De meest voorkomende achternaam in Nederland is “De Jong”.
Na de pauze wijst dhr Huijsmans ons nog op de websites www.wiewaswie.nl, www.cbgfamilienamen.nl,
www.delpher.nl en www.alledrenten.nl, waarop veel informatie te vinden is.
Tot slot behandelt hij nog namen van leden, die van tevoren waren ingeleverd.
Het was een mooie morgen, ondanks de geringe opkomst.

DE MOLEN

Uitvaren

Wat kan ik doen?’ De tranen staan nog op zijn wangen, toch besluit hij het
voortouw te nemen. Hij is immers de oudste. Na hem komen nog drie zussen.
De jongste daarvan heeft echter al een concreet plan: ‘Susanne, ik wil wel een
tekening maken om op de voorkant van de kaart te zetten. Kan dat? Ze kijkt het
gezelschap rond om de reacties te peilen. Er wordt enthousiast gereageerd.
Ze lijkt er een beetje verlegen van te worden.

Haar broer verzucht: ‘Het liefst zou ik hem in zijn boot cremeren, in plaats van dat we zo’n saaie kist
laten komen.’ Zijn oom, de broer van zijn overleden vader kijkt hem aan: ‘Ik begrijp het jongen.
Wat hebben we wat geklust aan die boot. Al zijn vrije tijd ging er in zitten. En wat heeft je vader er een
plezier aan beleefd.’ Ik aanschouw het tafereeltje en besluit de mogelijkheid te benoemen om zelf een
kist te maken. Zodra ik het heb uitgesproken beginnen de ogen van beide mannen te stralen.
En er komen weer tranen. ‘Mag dat echt?’ Ik bevestig dat het mag, maar dat de creatie wel aan enkele
voorwaarden moet voldoen, die we goed moeten checken. Het duurt maar even voor de mannen zich
terugtrekken: ‘Als we hier niet meer nodig zijn gaan we even op onderzoek uit.’ Al snel zijn ze terug met
een instructiefilmpje dat ze op het internet vonden. ‘We gaan materiaal halen hoor.' En weg zijn ze.
Zo worden de volgende dag zijn naasten uitgenodigd om hem ‘uit te varen’, met een kaart waar zijn
geliefde zeilboot voorop staat. Een paar dagen later staat de kist die de mannen maakten voor het
raam, dat uitzicht geeft over het water en het wuivende riet. Zijn gezin heeft hem naar de
afscheidslocatie begeleid en we hebben daar samen nog even een moment, voor de eerste gasten er
zullen zijn. Zijn oudste zoon gaat naast de kist staan en tuurt over het water. Dan draait hij zich om.
Hij geeft een klopje op de kist en zegt: ‘Goede reis Pap. Behouden vaart.’
DEZE COLUMN IS MET TOESTEMMING VAN NABESTAANDEN GEPLAATST

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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Nijeveen krijgt een dikke 8+

UITSLAG ENQUÊTE DORPSVERENIGING NIJEVEEN IS BINNEN
Met trots kunnen we u melden dat de resultaten van de enquête over de
Dorpsvisie in Nijeveen binnen zijn. U heeft flink uw best gedaan! Er zijn meer
dan 300 invullers geweest en dat is statistisch gezien een goede score. Hartelijk
dank voor de moeite en uw tijd. We hebben u het hemd van het lijf gevraagd
over thema’s als Leefbaarheid, Zorg, Wonen, Groenvoorziening, Cultuur en
zelfs over Corona. En één uitslag verklappen we alvast: u waardeert Nijeveen
met een dikke 8! Een heel mooi cijfer.
De volgende stap is dat we verder gaan analyseren. We gaan goed kijken hoe u precies over Nijeveen en het
leven in ons dorp denkt. Dit ook afgezet tegen leeftijd of welke wijk of straat u woont. Dit gaat ons richting
geven op de visie van de Dorpsvereniging en de taken die we komende jaren gaan oppakken. Er zijn bijvoorbeeld duidelijke antwoorden op de vragen over het gebruik van de recreatieplas, de beschikbaarheid van zorg
voor ouderen of sociale activiteiten voor jongeren. U vindt iets over hoe het met onze bermen en plantsoenen
gesteld is en u heeft het gemeentelijk bestuur en hun vertegenwoordigers gewaardeerd. En we weten zelfs hoe
u de Coronatijd tot nu toe ervaren heeft.
Graag nodigen wij u uit voor een tweetal avonden die we in het nieuwe jaar organiseren. Uiteraard afhankelijk
van de op dat moment geldende corona-maatregelen. Tijdens deze bijeenkomsten komen de resultaten van de
enquête uitgebreid aan bod.
13 januari 2022 - Presentatie uitkomsten en resultaten enquête
Tijd: 19.30 uur in dorpshuis ‘De Schalle’
2 maart 2022 – Politieke avond in ‘De Schalle’
Gespreksleider Andries Ophof, bekend van RTV Drenthe, daagt de lijsttrekkers voor de gemeenteraadsverkiezingen uit om stelling te nemen. De Nijeveners hebben een duidelijke mening over hoe het verder moet met het
dorp. Wat vindt de politiek hiervan?
Zo ziet u dat het invullen van de ‘Dorps-enquête’ niet voor niets is geweest. Hartelijk dank voor uw tijd, moeite
en mening. Wij houden u op de hoogte!
Dorpsvereniging Nijeveen
Martin van Setten

SAMEN ZINGEN MET HET PROJECTKOOR
Het is zo langzamerhand een traditie geworden dat het projectkoor Kolderveen jaarlijks een uitvoering geeft.
Dit jaar hebben ze Engelse kerstliederen ingestudeerd en zal er een samenzangavond worden georganiseerd
op vrijdag 17 december 2021 in de gereformeerde kerk.
De samenzang zal bestaan uit Nederlandstalige- bekende kerstliederen. Het geheel duurt ongeveer ruim een uur.
Met nadrukkelijke inachtname van de coronamaatregelen zijn de repetities doorgegaan, dit keer in de gereformeerde kerk, waar een uitstekende afzuiginstallatie is.
Om alle risico’s uit te sluiten zal de uitvoering 2 keer plaatsvinden, nl. om 19.00 uur en om 21.00 uur.
De kerkenraad heeft besloten om ons hier toestemming voor te geven, tenzij de overheid of de PKN alsnog
anders besluit.
Alle bezoekers moeten een (gratis) toegangskaart tonen en een positieve coronacheck op de app of een vaccinatiebewijs op papier.
Deze gratis kaarten zijn af te halen op vrijdag 10 december a.s. tussen 17.00 uur en 18.00 uur in de gereformeerde kerk.
Op vertoon van deze kaart kunt u vooraf kiezen op welk tijdstip u de uitvoering wilt bijwonen. Bij het ophalen
van de toegangskaarten maakt u de keuze naar welke van de 2 uitvoeringen u wilt, die van 19.00 uur of van
21.00 uur.
Het koor staat onder leiding van Johan Rodenhuis en wordt op orgel en piano begeleid door Ruth Pos.
Ruth zal ook de samenzang begeleiden en een eigen kerstimprovisatie op het orgel geven.
Het belooft een prachtige avond te worden, waarbij we, ondanks de nare coronatijd, in een heerlijke kerstsfeer
komen.
Wij willen deze uitvoeringen van harte bij u aanbevelen.
De werkgroep.
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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
30 november
1 december
1 december
11 december
13 december
14 december
15 december
15 december

De Molen nr. 22

18 december

Bingo Supportersvereniging SVN’69 - kantine SVN’69 - 20.00 uur

25 december
12 januari
26 januari
26 januari
29 januari
9 februari

1e Kerstdag - Chr. Mannenkoor Steenwijk - Geref. Kerk - 10.00 uur
Klaverjassen en jokeren Supportersvereniging SVN'69 - kantine SVN’69 - 20.00 uur
N.C.V. Jaarvergadering verzorgt door ééndagbestuur - De Schalle - 19.45 uur
Klaverjassen en jokeren Supportersvereniging SVN'69 - kantine SVN’69 - 20.00 uur
Bingo Supportersvereniging SVN’69 - kantine SVN’69 - 20.00 uur
Klaverjassen en jokeren Supportersvereniging SVN'69 - kantine SVN’69 - 20.00 uur

Pieteninstuif - Sporthal De Eendracht - 15:00-15:40 uur en 15:50-16:30 uur

Klaverjassen en jokeren Supportersvereniging SVN'69 - kantine SVN’69 - 20.00 uur
SVN’69 Lotenverkoop door de jeugdspelers van SVN’69
Kerkcafé; koekjes versieren - Geref. Kerk - 19.30 uur
De Molen nr. 23 - laatste Molen van 2021
N.C.V. Martine Dobois verzorgt de avond met harp en kerstverhaal - De Schalle -19.45 uur
Klaverjassen en jokeren Supportersvereniging SVN'69 - kantine SVN’69 - 20.00 uur

16 december Vrouwen van Nu: Kerstavond - De Schalle - 20.00 uur
17 december Projectkoor Kolderveen - Samenzangavond - Geref. kerk - 19.00 en 21.00 uur
24 december Kerstnachtdienst m.m.v. TOG. Aanvang 22.00 uur. Kerk open 21.30 uur.
Voorganger: W Voogd, org: Ruth Pos. Geref. kerk Nijeveen.

16 februari	N.C.V. Josine Hogendijk van Blauw Bloed weet alles over de kleding van koningin Maxima De Schalle - 19.45 uur
Elke maandagavond
Elke dinsdagmiddag
Elke woensdagochtend

Zingen Zanggroep Timeless - De Schalle - 19.30-21.30 uur
Koersbal - De Schalle - 13.30-16.00 uur
Zoete Inval - De Schalle - 10.00 uur

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

DE MOLEN

COLLECTE NEDERLANDSE BRANDWONDEN STICHTING GROOT SUCCES
in de week van 10 tot en met 16 oktober collecteerden in heel Nederland 55.000 vrijwilligers voor de Nederlandse
Brandwonden Stichting. Ook in Nijeveen gingen de collectanten langs de deuren. En met succes!
Gezamenlijk werd een bedrag van € 941,27 opgehaald. De opbrengsten van de collecte stelt de Brandwonden
Stichting in staat om haar werk voor mensen met brandwonden voort te zetten. Ernstige brandwonden kunnen je leven op zijn kop zetten. Het medische traject, met tientallen operaties duurt soms jaren. Daarnaast zijn
er de verwerkingsproblemen van het vaak traumatische ongeluk. En tot slot zijn het vooral de ontsierende littekens. Daar moeten zij mee leren leven. De Brandwonden Stichting helpt hen hierbij. Al bijna 50 jaar voert de
Nederlandse Brandwonden Stichting haar strijd tegen deze littekens. Dankzij uw inzet en de mooie opbrengst
kan de Brandwonden Stichting haar activiteiten voortzetten. Namens de plaatselijke collecteorganisator dankt
de Nederlandse Brandwonden Stichting alle collectanten en gulle gevers in Nijeveen voor hun bijdrage aan ‘de
strijd tegen de littekens.’
Diny Visser

TOYOTA
WINTERCHECK

29,95

TOYOTA WINTERCHECK

€

BEREID UW AUTO VOOR OP DE WINTER
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 vloeistoffen 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.

*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
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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

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
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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

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

Bouwtekeningen &
Grootformaat posters
Grootformaat tekening of poster nodig?
Dan ben je bij ons aan het juiste adres.

Bouwtekeningen

0521 745 017

Wil je een kopie of scan van een bestaande tekening
of een print van een pdf? Het kan allemaal!

Scan-, print- en kopieerservice

E-mail: info@kvanbeekschilderwerken.nl
Website: www.kvanbeekschilderwerken.nl
Ontwerp | Druk | Print | Reclame

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

