
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 11 januari 2021.

Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk woensdag  

5 jan., fullcolour op 4 jan. 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
Griftestuk 33  |  7948 AH Nijeveen  |  06 - 50 20 40 08 

www.lutebijkerbouw.nl   |  info@lutebijkerbouw.nl

Lute Bijker

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

Lute Bijker
Griftestuk 33  |  7948 AH Nijeveen  |  06 - 50 20 40 08 

www.lutebijkerbouw.nl   |  info@lutebijkerbouw.nl

Lute Bijker

Dorpsstraat 13, 7948 BL  Nijeveen
Tel. 0522 - 491208

Met dank voor uw vertrouwen

wensen wij u fijne kerstdagen en 

in alle opzichten een goed 2022 toe.

ALZHEIMER COLLECTE 2021 

Wat Alz... jij het bent? 1 op de 5 mensen krijgt dementie. Dat móet stoppen! 
Daarvoor is veel onderzoek nodig. 
In de eerste week van november heeft de jaarlijkse collecte van Alzheimer Nederland plaatsgevonden. 
Ook in Nijeveen gingen weer collectanten langs de deur voor contant geld of een gift via de QR-code op 
de bus. 
Maar ook online werd er gecollecteerd! Dit heeft geresulteerd in een totaalbedrag van e 1450.  
Dank voor een ieder die hieraan op enige wijze heeft bijgedragen! 
We hebben de organisatie van deze collecte dit jaar overgenomen van mevrouw Betsy Wamsteeker.  
Betsy heeft het de afgelopen 15(!) jaar georganiseerd, waarvoor namens Alzheimer Nederland dank! 
We kunnen voor volgend jaar nog wel extra collectanten gebruiken, dus als je je wilt inzetten voor dit 
goede doel, dan horen wij het graag. Die inzet kan zowel online in een digitale collectebus als fysiek langs 
de deur. De keuze is hierbij aan jou! Je kunt contact met ons opnemen via tel.nr. 06 22630952. 

Geesje en Alien Flinkert 



DE MOLENDE MOLEN

BERT VISSCHER v.o.f.

Kwekerij en tuincentrum

Kolderveen 21  7948 NG Nijeveen  Tel. 0522-491853

 

Vrijdag 24 december open van 9-16 uur

 25 december t/m 1 januari zijn wij GESLOTEN

We wensen iedereen 

Fijne Kerstdagen 
en een Voorspoedig 2022

www.bertvisschervof.com

STICHTING WELZIJN OUDEREN NIJEVEEN

Ja, we zijn nog steeds aan regels gebonden, dat wil zeggen dat ook dit jaar onze Nieuwjaarsvisite geen 
doorgang kan vinden. Wel hebben we, wanneer de regels het toestaan, een alternatieve datum gevonden. 
Op 1 februari wordt namelijk het Chinese Nieuwjaar gevierd en wij vinden woensdag 2 februari 2022 dan 
ook een mooie datum voor onze Nieuwjaarsvisite. Vergeet dus niet om deze datum alvast te noteren in 
uw nieuwe agenda. Dan gaan we weer genieten van Thomasvaer en Pieternel, knieperties bij de koffie en 
toasten op het nieuwe jaar. Het orkest Las Paljas met zang van Jeannette den Ouden zal ons na Thomasvaer 
en Pieternel vermaken met een optreden. Dit moet u niet missen, dus komt allen naar de Schalle.  

Ook wordt er dan afscheid genomen van 2 bestuursleden.
Dit jaar zijn Jaap Alberts en Lammie van Essen aftredend en niet her-
kiesbaar. Gelukkig zijn we erin geslaagd 2 nieuwe bestuursleden te 
vinden en we willen ze dan ook van harte verwelkomen in het bestuur. 
Joan Piessens zal Lammie opvolgen en Albert van Gijssel zal de taken 
van Jaap overnemen. We wensen ze een mooie tijd toe in het bestuur.

We wensen iedereen prettige Kerstdagen 
en een gezond en voorspoedig 2022

WAKKER NIJEVEEN OLIEBOLLENCONFERENCE UITGESTELD

We bevinden ons in een tijd van uitstellen. Feestjes uitstellen, theatervoorstellingen uit stellen, en misschien 
wel kerstdineetjes uitstellen.
Wakker Nijeveen heeft, gezien de voorgang van de huidige maatregelen, besloten de Oudejaarsconference 
2021 uit te stellen tot het weekend van 26 en 27 maart. Noteer dat.

Uitstellen of afgelasten? KWUSSUTWÈH!
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Ventileren is een belangrijk onderdeel ter voorkoming 
van besmetting met Covid-19 

• kiest u voor een raam open en een jas aan bij de kerstboom?

      of duurzaam ventileren met een: 

• MEDI luchtreiniger van Astra Dustcontrol met HEPA filter en UVC
lamp voor het doden van virussen en bacteriën.

De MEDI 4, is zoals al onze producten in de Medi-serie, uitgerust met 
een G3, Hepa/Carbon en UV-C filter. De MEDI 4 is zeer compact, heeft 
een duidelijk display en kan worden bediend via toetsen op de machine 
en de bijgeleverde afstandsbediening.  

De maximale capaciteit van de MEDI 4 is 300 m³ per uur en is geschikt 
voor allerlei type ruimtes tot 65 m2. 

Kerstaanbieding: van € 477,94 voor € 399,00 (incl. btw.)

De MEDI 6, is zoals al onze producten in de Medi-serie, uitgerust met 
een G3, Hepa/Carbon en UV-C filter. 
Hij is zeer compact, heeft een duidelijk display en kan worden bediend 
via toetsen op de machine en de bijgeleverde afstandsbediening.  

De maximale capaciteit van de MEDI 6 is 400 m³ per uur en is geschikt 
voor allerlei type ruimtes tot 90 m2. 

De Medi 6e is als enige luchtreiniger voorzien van een ingebouwde 
luchtbevochtiger 

Kerstaanbieding: van € 647,35  voor € 585,00 (incl. btw.) 

Astra Dustcontrol wenst u een warme kerst 
en een gezond 2022! 

Voor informatie: Astra Dustcontrol Veendijk 28 7971 RR Havelte 
Telefoon: 0611690781 
astradustcontrol@gmail.com en www.astradustcontrol.com 
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een duidelijk display en kan worden bediend via toetsen op de machine 
en de bijgeleverde afstandsbediening.  

De maximale capaciteit van de MEDI 4 is 300 m³ per uur en is geschikt 
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astradustcontrol@gmail.com en www.astradustcontrol.com 



DE MOLENDE MOLEN

Allen die hebben meegeleefd 
tijdens de ziekte en na het 
overlijden van onze dochter

Judith
willen wij hierbij hartelijk danken. 

Zoveel bezoekjes, mailtjes, 
kaarten en wat al niet…
Het voelde als een liefhebbende 
arm om ons heen.

Astrid en Jan Meer

LIEVE MENSEN IN NIJEVEEN!
 
Hier een berichtje uit Breda. 
Aanstaande 23 december woon ik alweer 2 jaar in Breda, vlak bij mijn zoon Menso en schoonzoon Giovanni.
Ik wil iedereen graag laten weten dat het best wel goed met mij gaat. Ik woon veilig en heb goede zorg 
en lieve mensen om mij heen. Toch denk ik regelmatig aan de fijne 44 jaar die ik in Nijeveen heb gewoond. 
Afgelopen jaar was voor mij een rustig jaar. De maatregelen door Corona vielen mee waardoor er gewoon 
visite kon komen en er regelmatig leuke activiteiten werden georganiseerd.  Nog steeds ontvang ik veel 
lieve kaartjes uit Nijeveen waar ik elke keer blij mee ben.  Hiervoor wil ik jullie hartelijk danken.
Afgelopen maart is mijn kamer gerenoveerd omdat ik geen eigen badkamer had. Ik heb 6 weken bij mijn 
vriendin Rika op haar kamer gelogeerd wat erg wennen was. Ik wilde haar niet tot last zijn. Ik moest best 
wel weer wennen aan mijn mooie en ruimere kamer. Met mijn geheugen gaat het helaas alsmaar minder. 

Soms kan ik op momenten nog mensen uit Nijeveen herinneren, zeker als 
een lief kaartje mij daarbij helpt. Ook gaat het lopen alsmaar moeilijker 
door mijn knieën, maar verder gaat het best wel goed. Ik eet en slaap goed. 
Ik zie al uit naar mijn  91-ste verjaardag die ik bij Menso thuis wil vieren!
 
Hierbij wens ik vanuit Breda iedereen in Nijeveen fijne Kerstdagen en een 
Veilig en Gezond 2022!
 
To Ringers-Elffers
Heksenwiellaan 52-2, 4823 HA  Breda
 

N.B.: Mijn moeder wordt 23 december 91 jaar. Vorig jaar op haar 90-ste 
verjaardag was ze erg trots op alle ontvangen kaartjes die ze iedereen 
liet zien! Ik weet zeker dat ze het super leuk zou vinden uit Nijeveen fe-
licitatiekaartjes te ontvangen….
Dank alvast! Menso (Rik) Ringers

...EN EEN 
GEZOND 2022!
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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

wenst iedereen prettige kerstdagen

en een gezond 2022!
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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

Zoekt u een origineel cadeautje of wilt u met 
Kerst iemand eens een aardige attentie geven? 

Wij hebben leuke “molenmandjes” met onze 
molenproducten. In verschillende samenstellingen. 

Al leverbaar vanaf € 10,- 

Wilt u andere producten, of een andere 
samenstelling? Wij maken het voor u klaar of bel 

even met Willy Boer, 0522-491645 

www.molen-sterrenberg.nl 

Wij bezorgen ook in NijeveenTeam Bloemencentrum Giethoorn wenst iedereen 
Fijne Kerstdagen en een Bloemrijk Nieuwjaar!

WIST U DAT...

... wij gesloten zijn tussen Kerst en Oud en Nieuw?
 4 januari bent u weer van harte welkom!
... de bibliotheek nu een actie heeft?
 Een jaarabonnement voor € 24,75!!! Ook een leuk idee om als cadeau te geven!

Servicepunt Bibliotheek Nijeveen
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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
T 0522 255449  
drukkerij@kleen.nl

Noteboomstraat 68
7941 XA  Meppel 

Bouwtekeningen

Scan-, print- 

en kopieerservice

van

in kleur of zwart-wit
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www.jaboschilderwerken.nl

Fijne Kerstdagen
en een 

Mooi Gekleurd 2022

Dorpsstraat 4
Nijeveen

"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 

"Uw Pedicure in omgeving Nijeveen / Meppel" 
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Desiree Lindhout 

Burg. Weimalaan 27 
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info@voetverzorging-lindhout.nl 

www.voetverzorging-lindhout.nl 

Prettige Kerstdagen
en een

Goed 
en verzorgd 2022!
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Dorpsstraat 10e Nijeveen  |  Tel. 0522 - 85 44 00

Openingstijden feestdagen
Vrijdag 24 december  11.00 tot 21.00 uur
Zaterdag 1e kerstdag  gesloten
Zondag 2e kerstdag  gesloten

Vrijdag 31 december 11.00 uur tot 19.30 uur
Zaterdag 1 januari 2022 16.00 uur tot 22.00 uur

Voor alle andere dagen rond de feestdagen 
gelden de normale openingstijden.

Wij wensen iedereen

  Fijne Kerstdagen 
      en een 

        Gelukkig 2022

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
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STEM BOKAAL VOOR STICHTING WELZIJN OUDEREN NIJEVEEN
De SteM Bokaal wordt jaarlijks uitgereikt aan een vereniging of instelling die 
zich bijzonder inzet voor inwoners van de gemeente Meppel.
Dit jaar gaat de prijs naar vrijwilligers van de Stichting Welzijn Ouderen Nijeveen. 
Het bestuur van SteM drukt ermee zijn grote waardering uit voor het vele lief-
devolle werk waarmee ouderen in staat gesteld worden om betrokken te blijven 
bij elkaar en bij de samenleving. “Want ieder mens is belangrijk en verdient het 
niet om te vereenzamen”, aldus voorzitter Ron Dunselman van SteM tijdens de 
uitreiking van de Bokaal op 2 december. Op zijn beurt sprak Stichting-voorzitter 
Jan Oosterkamp zijn vreugde uit over deze erkenning van het werk van velen en onderstreepte dit met 
het schenken van het boek “Canon van Nijeveen” aan de bestuursleden van Politieke Vereniging Sterk 
Meppel (SteM).

Ron Dunselman

Noteboomstraat 68  |  7941 XA  Meppel 

T 0522 255449  |  www.kleen.nlOntwerp | Druk | Print | Reclame Fi
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Wij bedanken alle schrijvers van de artikelen die De Molen zo aantrekkelijk maken, 

maar natuurlijk ook de adverteerders die het uitgeven van De Molen mogelijk maken. 

Wij hopen in 2022 weer op uw medewerking te kunnen rekenen.

Prettige Kerstdagen 
en een 

Gelukkig en Gezond 2022
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Admiraal de Ruyterstraat,
Steenwijk

VERKOCHT

Kerkplein, Meppel
VERHUURD

Reitdiephaven, Groningen 
AANGEKOCHT

Eelderdiep, Zwolle
VERKOCHT

Oude Wetering, Zwolle  
VERKOCHT

Vechtstraat, Zwolle
VERHUURD

Brinklaan, Groningen
VERKOCHT

Nijeveense Bovenboer, 
Nijeveen 

VERKOCHT

Stationsweg, Meppel 
AANGEKOCHT

Faradaystraat, Zwolle
VERHUURD

Peizerweg, Groningen
AANGEKOCHT

Violenstraat, Groningen
VERKOCHT

Distelhof, Haren 
AANGEKOCHT

Noteboomstraat, Meppel 
VERHUURD

Thorbeckestraat, 
Heerenveen 

VERHUURD

Goldkampstraat, Dalfsen 
VERKOCHT

Polderstraat, Nijeveen
VERKOCHT

Zomerdijk, Meppel
VERHUURD

Ds. Smitslaan, 
Nieuwleusen

VERKOCHT

Oude Veerweg, Zwolle 
VERKOCHT

Tussen Dijken, Ameland 
VERKOCHT

Kerkeweg, Munnekeburen
AANGEKOCHT

Popovstraat, Zwolle 
VERHUURD

Ni j ve rhe idsweg 15   |   7948  NE  N i jeveen   |   0522-490434   |   i n fo@aarn inkmake laa rs .n l   |   www.aarn inkmake laa rs .n l

 bedankt haar opdrachtgevers voor het bemiddelen bij de verkoop, verhuur of aankoop 
van hun woning en/of verkoop van bedrijfsobjecten/beleggingen en wenst iedereen

Prettige Feestdagen en een Gelukkig 2022
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Admiraal de Ruyterstraat,
Steenwijk

VERKOCHT

Kerkplein, Meppel
VERHUURD

Reitdiephaven, Groningen 
AANGEKOCHT

Eelderdiep, Zwolle
VERKOCHT

Oude Wetering, Zwolle  
VERKOCHT

Vechtstraat, Zwolle
VERHUURD

Brinklaan, Groningen
VERKOCHT

Nijeveense Bovenboer, 
Nijeveen 

VERKOCHT

Stationsweg, Meppel 
AANGEKOCHT

Faradaystraat, Zwolle
VERHUURD

Peizerweg, Groningen
AANGEKOCHT

Violenstraat, Groningen
VERKOCHT

Distelhof, Haren 
AANGEKOCHT

Noteboomstraat, Meppel 
VERHUURD

Thorbeckestraat, 
Heerenveen 

VERHUURD

Goldkampstraat, Dalfsen 
VERKOCHT

Polderstraat, Nijeveen
VERKOCHT

Zomerdijk, Meppel
VERHUURD

Ds. Smitslaan, 
Nieuwleusen

VERKOCHT

Oude Veerweg, Zwolle 
VERKOCHT

Tussen Dijken, Ameland 
VERKOCHT

Kerkeweg, Munnekeburen
AANGEKOCHT

Popovstraat, Zwolle 
VERHUURD

Ni j ve rhe idsweg 15   |   7948  NE  N i jeveen   |   0522-490434   |   i n fo@aarn inkmake laa rs .n l   |   www.aarn inkmake laa rs .n l

 bedankt haar opdrachtgevers voor het bemiddelen bij de verkoop, verhuur of aankoop 
van hun woning en/of verkoop van bedrijfsobjecten/beleggingen en wenst iedereen

Prettige Feestdagen en een Gelukkig 2022
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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

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

Wij bedanken al onze klanten voor 
het in ons gestelde vertrouwen 
en hopen u ook in 2022 weer 

van dienst te kunnen zijn.

Namens alle medewerkers 
wensen wij u 

prettige kerstdagen 
en een 

gezond 2022!!

www.rkinstallatietechniek.nl
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OPBRENGST COLLECTE HET GEHANDICAPTE KIND 

Stichting het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK) hield van 15 t/m 20 november 2021 
haar landelijke collecte. Ook in Nijeveen zijn wij met een kleine groep vrijwilligers op 
pad geweest. Gezamenlijk hebben wij met de deur aan deur collectebus, persoonlijke 
QR-code op de bus en online collectebussen e 426,57 opgehaald in Nijeveen. 
Namens het Gehandicapte Kind bedanken wij collectanten en gevers heel hartelijk!!

De stichting zoekt nog meer helpende handen in Nijeveen

Eenzaamheid grootste handicap
Voor veel kinderen met een beperking is eenzaamheid de grootste handicap. Ze gaan naar aparte scholen 
of helemaal niet naar school. Spelen wordt lastig als 9 van de 10 speelplekken in ons land nog steeds niet 
of slecht toegankelijk zijn voor gehandicapte kinderen. En veel kinderen met een handicap staan aan de 
zijlijn terwijl ze graag met leeftijdgenootjes zouden willen sporten. 

Het Gehandicapte Kind zorgt ervoor dat kinderen met en zonder handicap elkaar leren kennen. Dat ze 
samen kunnen spelen, sporten en leren. Bijvoorbeeld door speeltuinen aan te passen, aangepast sporten 
aan te bieden op de sportvereniging in de buurt of door speciale klassen op te richten binnen de gewone 
basisschool. Geen kind zonder vriendjes, dat is het motto.

Helpt u mee? 
Het kost maar een paar uur van uw tijd en het kan gewoon in uw eigen straat of buurt. Voor aanmelding 
of informatie kunt u contact opnemen met Marisa Grotens – 0612926206 of marisagrotens@gmail.com
Zie ook www.gehandicaptekind.nl. 

TOP 2000 EVENT – EEN JAAR UITGESTELD 
Nieuwe datum: zondag 18 december 2022

Helaas ook dit jaar geen TOP 2000 dienst. Met veel enthousiasme zijn we in het voorjaar begonnen met 
de organisatie van dit LIVE Event. Het programma was rond, de muziekgroepen waren al druk bezig met 
de voorbereidingen voor een spetterend optreden; we hadden er me z’n allen heel veel zin in. Maar… het 
draaiboek gaat voor een jaartje in de kast, de gitaren blijven nog even in de koffer en de zangers oefenen 
thuis door. 
Het goede nieuws is dat er wel al een nieuwe datum is gepland. Wat in het vat zit verzuurd immers niet en 
uitstel is zeker geen afstel. Houd 18 december 2022 alvast vrij in je agenda. We gaan ervan uit dat we dan 
met elkaar een geweldige TOP 2000 dienst kunnen beleven. 

Goede feestdagen en blijf gezond! 
Organisatie TOP 2000 EVENT Nijeveen 

Vijko Top, Barbera Kroes, Fenneke Knol, Margriet Kooiker, Petra Karsten, Hylco de Boer en Han Karsten 

Burg. van Veenlaan 24B 
7948 AC Nijeveen 
Tel. 06 38 52 48 11

Fijne Kerstdagen

en een

Goed en Gezond 2022

Prettige Kerstdagen 
en een 
Gelukkig en Gezond 2022
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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

Als thuis
voelen

DEZE COLUMN IS MET TOESTEMMING VAN NABESTAANDEN GEPLAATST

Het is zaterdagochtend. Hij staat voor de deur met zijn hond aan de riem. 
Ik had hem niet verwacht, maar heb wel het vermoeden dat hij niet ‘zonder 
reden’ hier staat. Ik voel me niet helemaal op mijn gemak, in mijn hardloopkleding 
en nog verse zweetlucht om me heen. Ik vraag toch of hij binnen komt. Aan de 
deur stond ik als ‘mens’ en nu hij in mijn woonkamer staat moet ik even schakelen 
naar mijn rol van ‘functionaris’. 

Hij vertelt me dat zijn moeder van de artsen te horen heeft gekregen dat ze uitbehandeld is en dat 
ze als gezin graag met mij in gesprek willen. ‘Alles wat we nu vast bespreken geeft ons straks 
ruimte, als het zover is.’ Kunnen we vandaag of morgen nog afspreken?’ vraag ik. Hij weet namelijk 
dat ik op vakantie ga. ‘Morgenvroeg 10 uur’, besluit hij. ‘Als het anders wordt app ik je.’ 
De volgende ochtend voel ik me meer comfortabel als ik fris gedoucht, in nette kleding bij de 
familie zit. Er ontstaat een mooi gesprek. Met ruimte voor vragen en voor emoties. Als ik thuis kom 
pak ik eerst mijn koffer in en dan schijf ik het verslag van ons gesprek. Voor ik naar mijn 
vakantiebestemming vertrek doe ik het bij de familie in de brievenbus.

Zijn moeder blijkt sterk. Ze viert zelfs nog haar verjaardag met een lunch op het terras, samen met 
haar kinderen en kleinkinderen. Maar na een aantal weken geeft ze bij haar naasten aan dat het op 
is. Ze wordt in aanwezigheid van hen in slaap gebracht en overlijd de volgende ochtend.
Een paar dagen later gaat ’s avonds de deurbel. Ik heb net mijn fleecetruitje aangetrokken over mijn 
nette kleding. Zit met het bord op schoot op de bank voor de TV. Zonder hond is hij deze keer. 
‘Mag ik je zo dadelijk even voorlezen wat ik tijdens de dienst wil gaan zeggen? Ben er over vijf 
minuten weer.’ Ik eet mijn bord snel leeg en houd mijn fleecetrui aan, in de wetenschap 
‘dat dat kan’. Een paar minuten later stapt hij de woonkamer in. En ik voel me dankbaar, dat ik bij 
hem en zijn familie mens en functionaris tegelijk mag zijn.

Zuideinde 53, Meppel  |  (0522) 25 27 21  |  info@lever.nl  |  www.lever.nl

201811_0796_FIZZ_Lever_adv_DeMolen_01.indd   3 22-11-18   09:27
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ONWIJS FIJNE 
FEESTDAGEN!

ONDERNEMEND NIJEVEEN 
WENST U GEZONDE EN 

ONDERNEMENDNIJEVEEN.NL 

KERST IN

geeft licht



DE MOLENDE MOLEN

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

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

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

altijd scherp!altijd scherp!

OOK IN 2022 ZIJN WE U GRAAG WEER VAN DIENST!OOK IN 2022 ZIJN WE U GRAAG WEER VAN DIENST!

WIJ WENSEN U PRETTIGE FEESTDAGEN EN WIJ WENSEN U PRETTIGE FEESTDAGEN EN 

EEN GEZOND EN GELUKKIG NIEUWJAAREEN GEZOND EN GELUKKIG NIEUWJAAR notariaat & mediation
Stotijn

GEZOCHT 
wandel-/fietsmaatje 

voor 1 of 2 keer in de week  
voor in de omgeving van Nijeveen

(geen vaste dagen i.v.m. werk)

06 42 89 13 18

“DE BRINCKSANGHERS” BAKKEN ZE WEER BRUIN

Ook dit jaar organiseert het mannenkoor “De Brincksanghers” uit Havelte weer de bekende oliebollenactie 
en wel op 29, 30 en 31 december!

Bij “De Veldkei” wordt een professionele bakkraam ingericht. Daar worden door de koorleden weer over-
heerlijke oliebollen en appelbeignets gebakken. Op deze dagen is bij de Albert Heijn in Havelte en in “De 
Veldkei” een verkoopkraam ingericht. 
De dames van de koorleden staan dan klaar om de lekkernijen te verkopen.

De verkooptijden zijn woensdag 29 december vanaf 13.00 uur, donderdag 30 en vrijdag 31 december vanaf 
9.00 uur. 
Voor elke dag geldt …. zolang de voorraad strekt. Dus Op=Op!
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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
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
15 december 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
18 december Bingo Supportersvereniging SVN’69 - kantine SVN’69 - 20.00 uur
18 december DOS’46–TOP/LITTA - 20.00 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
25 december 1e Kerstdag - Chr. Mannenkoor Steenwijk - Geref. Kerk - 10.00 uur
8 januari DOS’46–PKC/Vertom - 20.00 uur
11 januari  De Molen nr. 1
12 januari      Klaverjassen en jokeren Supportersvereniging SVN'69 - kantine SVN’69 - 20.00 uur
22 januari DOS’46–Oost-Arnhem - 20.00 uur
25 januari De Molen nr. 2
26 januari N.C.V.  Jaarvergadering verzorgt door ééndagbestuur - De Schalle - 19.45 uur
26 januari     Klaverjassen en jokeren Supportersvereniging SVN'69 - kantine SVN’69 - 20.00 uur
29 januari DOS’46–GG/Ijskoud de Beste - 20.00 uur
29 januari Bingo Supportersvereniging SVN’69 - kantine SVN’69 - 20.00 uur
  8 februari De Molen nr. 3
  9 februari    Klaverjassen en jokeren Supportersvereniging SVN'69 - kantine SVN’69 - 20.00 uur

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

De redactie van De Molen

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

Wij wensen u 

Prettige Kerstdagen
en een

Goed en Gezond

2022
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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

OVERHEK

Het zal jullie inmiddels wel zijn opgevallen. De kap is van de mo-
len. 4 november is deze er afgetakeld. De kap heeft een poosje 
naast de molen gestaan, maar is nu helemaal uit elkaar gehaald 
en in stukken afgevoerd. In de werkplaats in Aalten zal de kap 
met nieuwe onderdelen weer helemaal opnieuw opgebouwd 
worden. Nu we alles nog beter kunnen bekijken, kunnen we alleen 
maar concluderen dat de juiste beslissing is genomen. Meerdere 
essentiële delen zijn echt aan vervanging toe.

Nu de kap van de molen is kon ik ook de overgebleven romp beter bekijken. Eén van de dingen die mij als 
molenaar bezig hield was de roos. Het is altijd nog een beetje een mysterie geweest wat de overbrengings-
verhouding van de roos naar de molen is. Met andere woorden; hoe veel omwentelingen moet de roos 
maken om de kap één keer helemaal in het rond te laten gaan. Van heel veel tandwielen kon ik de tanden 
tellen, maar van één ding ging dat eigenlijk niet. De tandring (tandheugel) boven op de romp kon ik nooit 
van dichtbij bekijken. Er zaten altijd balken in de weg die me het zicht belemmerden. Tot nu toe is er altijd 
een aanname geweest op basis van de afstand tussen twee tanden en de diameter van de kap. Ook het getal 
wat op de website genoemd is, is een rekenkundige aanname.  Op 
de foto kun je zien wat ik precies bedoel. De molenmaker probeert 
ze hier ook al te tellen. Wellicht kunnen jullie me helpen. 
Kunnen jullie raden hoeveel tanden er op de tandring boven op 
de molenromp zitten. Laat het weten door een briefje met daarop 
het aantal tanden en je naam in te leveren bij de molen. Een E-mail 
sturen mag ook naar info@molen-sterrenberg.nl. In de week voor 
de Kerst zullen we de inzendingen bekijken. Degene die het goed 
heeft ontvangt een mooie molenmand met inhoud. 
Help mij dit mysterie voor eens en voor altijd op te lossen.          
           

Molenaar Sterrenberg
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Belangrijke informatie
HUISARTSEN, buiten kantoortijden kunt u uitsluitend voor spoedgevallen telefonisch contact opnemen met 
de huisartsenpost in Meppel: 0900-1120112.

FYSIOTHERAPIEPRAKTIJK ’T OEVERTJE, praktijk voor fysiotherapie, manuele therapie en sportfysiotherapie
Oevertje 21, 7948 AD Nijeveen, tel. 492199, oever21@xs4all.nl, www.fysionijeveen.nl. Behandeling volgens afspraak.
Behandeling aan huis in Nijeveen en directe omgeving. Gratis inloopspreekuur.

FYSIOTHERAPIE PRIMA LIFE Nijeveen, Fysiotherapie, Sportfysiotherapie, Kinderfysiotherapie, Specialisatie 
nieuwe knieën en heup en kruisbandletsel. Op verzoek huisarts is behandeling aan huis ook mogelijk. In 
Dorpshuis De Schalle, Nieuweweg 27, 7948 AA Nijeveen. Tel.nr.: 0522-237530

STICHTING WELZIJN OUDEREN NIJEVEEN:
KLEINE NODENDIENST: tel. 06-48065216
GEBRUIK DUOFIETS: mw. A. Bouma, tel. 06-21497902
INFORMATIEPUNT ZORG EN WELZIJN: mw. C. Jaspers, tel. 06-11010135

OPENINGSTIJDEN SERVICEPUNT BIBLIOTHEEK NIJEVEEN  De Schalle, Nieuweweg 27 • dinsdag en donderdag 
van 14.00 tot 17.00 uur; op deze uren tel. 06 47 57 64 67. Zie ook www.bibliotheeknijeveen.nl

TANDHEELKUNDIG CENTRUM NIJEVEEN, Dorpsstraat 6d, 7948 BR Nijeveen, tel. 0522-492338. Behandeling 
volgens afspraak. Spoeddienstregeling te beluisteren via het antwoordapparaat of www.tandartsnijeveen.nl

INEKE KNOL INDIVIDUEEL-, RELATIE- EN GEZINSTHERAPEUT, counsellor, docent, supervisor, (team)coach en trainer.
BIJ IK, Dorpsstraat 66, 7948 BT Nijeveen. 0522-259308  06-17067004. Tel.spreekuur: wo. en vr. 8.30-9.00 uur.

KINDERCOACH SUSANNE, Susanne Eveleens, Nijeveen, 06-10720559, www.kindercoachsusanne.nl

COACHPRAKTIJK NIKA, Carola Bouman te Nijeveen, 06-22060552, www.coachpraktijknika.nl

MUZIEKSPEL, praktijk voor muziektherapie, Betsy van den Boogaard, Veendijk 0522-492317

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

Bouwbedrijf 

HERAN

Andries Wagter Herald Hopman
Tel. 0521-512322 Tel. 0522-491156
06-51265084 06-51757172

v.o.f.

Voor al uw:
• nieuwbouw • verbouw •

• onderhoud •
• levering bouwmaterialen •

Bekijk onze website:
www.bouwbedrijfheran.nl

Opdrachtgever : 743 Bouwbedrijf Heran v.o.f.
Project : Reclamebord
Datum : 03-12-2009
Opdrachtnummer : 743B011009
Uitvoering : Enkelzijdig voorzien van reclame gedecoreerd in vinyl
Ontwerp : Jurjens / JM
Versie : 01
Schaal : 1 : 9

PMS kleur : 165 c
Vinyl kleur : Avery 910 Dark Orange
RAL kleur : -

PMS kleur : 314 c
Vinyl kleur : Oracal 951 - 553 lagune
RAL kleur : -

1200 mm x 750 mm

Wij wensen iedereen
Prettige Kerstdagen

en een 
Gelukkig Nieuwjaar

Nijeveen
T: (0522) 49 11 56
M: 06 51 75 71 72



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




