
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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Klussenbedrijf "Klusjes & Zo" 
Voor al uw praktische klussen in en om het huis 

Gert Strijker, Van Veenlaan 21, 7948 AB Nijeveen 
Tel: 06-51384374

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
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De volgende Molen verschijnt op 25 januari 2022. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 19 januari  
mailen naar: demolen@kleen.nl
of inleveren bij / sturen naar Drukkerij Kleen, 

Noteboomstraat 68    
7941 XA Meppel    Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Noteboomstraat 68, 7941 XA Meppel
(Anonieme kopij kan geweigerd worden.)
Klachten bezorging: demolen@kleen.nl of
0522-255449 of o.v.v. straat, huisnummer en postcode

T 0522 255 449
www.kleen.nl

demolen@kleen.nl
drukkerij@kleen.nl

De Molen is het tweewekelijks regioblad dat huis-aan-huis verschijnt in Nijeveen | Sinds 1978 | Oplage: 1.700 exemplaren

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

Kerst met het projectkoor
Uitvoering Engelse kerstmuziek met samenzang

Op zondagmiddag 12 december jl. gaf het projectkoor Kolderveen o.l.v. Johan Rodenhuis, haar uitvoering in de 
gereformeerde kerk in Nijeveen. Er was toestemming verleend om maximaal 100 bezoekers te ontvangen, die op een 
veilige afstand van elkaar en met inachtname van de verdere coronaregels geweldig mee zongen tijdens de samenzang.

Het koor, bestaande uit 24 zangers 
en zangeressen, had een repertoire 
ingestudeerd van Engelse kerstmuziek 
en er was veel samenzang van 
Nederlandse kerstliederen.
Wat was het heerlijk om toch een 
uitvoering te kunnen geven en wat was 
het een feest om met zoveel mensen 

samen te zingen. We waren dat 
immers niet meer gewend.
Het koor zong prachtig, zowel 
de koorleden als de bezoekers 
genoten volop en thuis kon worden 
meegenoten omdat het tevens een 
livestream uitzending was.
Solist Piet Speelman was goed op dreef 

met het prachtige lied: Hark, hark my 
soul.
Ruth Pos was weer als vanouds 
de begeleidster op orgel en 
piano en maakte de feestelijke 
uitvoering compleet door ook een 
kerstimprovisatie op het orgel te 
spelen. Haar virtuoze spel zorgt altijd 
voor sfeer en emotie.
Het koor kreeg na afloop een daverend 
applaus en iedereen was erg blij 
en dankbaar dat er toch nog een 
kerstuitvoering had plaats gevonden, 
temidden van de nare periode, waarin 
zoveel kerkdiensten en concerten niet 
door konden gaan.
Dankbaar en helemaal in kerstsfeer 
ging iedereen tevreden naar huis.
De werkgroep gaat binnenkort 
evalueren en gaat zich beraden over 
een nieuw project.

De werkgroep
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Zuideinde 53, Meppel  
(0522) 25 27 21

info@lever.nl
www.lever.nl

201811_0796_FIZZ_Lever_adv_DeMolen_01.indd   2 22-11-18   09:27

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

Dus, Oma....

DEZE COLUMN IS MET TOESTEMMING VAN NABESTAANDEN GEPLAATST

Het is nog nacht als ik samen met de jongste dochter begin met de
verzorging van haar zojuist overleden moeder. Haar vader scharrelt
ondertussen wat rond. Brengt wat spulletjes en overlegt met zijn andere
dochter over de kleur van het sjaaltje dat bij het vest mag. Als we klaar zijn
met het verzorgen en mevrouw mooi gekleed is, breng ik mijn spulletjes
naar de auto.

Wanneer ik terugkom, kijk ik op drie ruggen. Met hun armen om elkaar heen staan ze naast
het bed. Ik ben nu even overbodig en blijf stilletjes in de hal staan. Even later zitten we aan
tafel met een kopje koffie, terwijl het buiten langzaam licht wordt. ‘Het voelt heel vredig zo.’
Ze kijkt even voor zich uit. ‘Maar ik heb nog één vraag: Hoe moet ik mijn dochtertje
voorbereiden op wat ze gaat zien?’ Ze vertelt me over wat ze tot dusver met haar dochter
gecommuniceerd heeft. Haar dochter is vier en wist dat haar oma ziek was en zou sterven. 
‘Ik vind het spannend en zie er tegen op, nu het echt zover is.’ 
Dat begrijp ik volkomen. ‘Geef eerlijke informatie, zeg het zoals het is. Dus zeg dat Oma dood
is en bijvoorbeeld niet dat Oma slaapt.’ Ze knikt en zucht: ‘Ik weet het ook wel.’
Later die middag ben ik er getuige van als de kleindochter uit school het huis binnenkomt.
Haar moeder vraagt of ze even bij Oma wil kijken. Weer kijk ik op een rug, met daarnaast een
kleintje met een knalroze Frozen-rugzak er op. Ze bestudeert Oma aandachtig en dan komt
die ene alles omvattende zin er uit: ‘Dus Oma, nu ben je echt dood.’ Ze draait zich om naar
haar opa: ‘Mag ik tekenen?’ Die pakt zijn kleindochter bij haar hand. ‘Kom maar mee met Opa,
dan gaan wij potloden zoeken.’ Dochter en ik kijken elkaar aan en hoeven even niks te zeggen.
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Agenda
11 januari  De Molen nr. 1
12 januari      Klaverjassen en jokeren Supportersvereniging SVN'69 - kantine SVN’69 - 20.00 uur
13 januari Online bijeenkomst Dorpsvereniging Nijeveen - 19.30 uur
20 januari  NATUURrijke IJs- en OORLOGwandeling Holtingerveld - vertrek 13.30 uur               
20 januari     Vrouwen van Nu Jaarvergadering en na de pauze Gradabikes - De Schalle - 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
16 februari   N.C.V. Josine Hogendijk van Blauw Bloed over de kleding van koningin Maxima - De Schalle - 19.45 uur
17 februari  NATUURrijke IJs- en OORLOGwandeling Holtingerveld - vertrek 13.30 uur                
19 februari Bingo Supportersvereniging SVN’69 - kantine SVN’69 - 20.00 uur
22 februari De Molen nr. 4
23 februari  Klaverjassen en jokeren Supportersvereniging SVN'69 - kantine SVN’69 - 20.00 uur
24 februari  Vrouwen van Nu Han Everts, directeur van De Meenthe - De Schalle - 20.00 uur
  8 maart De Molen nr. 5
  9 maart       Klaverjassen en jokeren Supportersvereniging SVN'69 - kantine SVN’69 - 20.00 uur
17 maart NATUURrijke IJs- en OORLOGwandeling Holtingerveld - vertrek 13.30 uur  

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

Nijverheidsweg 10
7948 NE  Nijeveen

T 0522 49 26 80
F 0522 49 26 74

info@kroesnijeveen.nl
www.kroesnijeveen.nl

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.
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GORDIJNEN
ZONWERING

Blankenstein 610
7943 PA Meppel

T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

URZO
Damesmode

Slaapcomfort

Bedrijfskleding

Regenkleding

Huishoudtextiel
tel. 05220 - 61022

Wij zijn
verhuisd!

PVC VLOEREN
TAPIJT

Angst voor de jaarwisseling van het jaar 2000
We bevinden ons in december 1999, de naderende eeuwwisseling veroorzaakt 
veel onrust. Wat gaan de fax, de computer en de beveiliging in uw woning 
doen? Kun je op 31 december 1999 veilig naar het ziekenhuis? De angst dat 
alle systemen ‘eruit’ vliegen rond de jaarwisseling voert de boventoon. De 
ziekenhuizen zullen zoveel mogelijk ruimte vrijhouden voor de spoedgevallen 
en operaties worden uitgesteld tot na de eeuwwisseling. En dan slaat de 
horrorklok 12.......

Oef, het valt allemaal mee. Alles is 
gecontroleerd en er blijken in de 
meeste apparatuur chips te zitten die 
het jaar 2000 zonder hapering kunnen 
herkennen. Mooi he!? En wat was het 
achteraf simpel allemaal. 

In het jaar 2000 werd de revue van 
Nijeveen gespeeld in de, tot aan de 
nok toe gevulde, grote feesttent. Het 
werd een feest van herkenning met en 
door Nijeveners gespeeld.
Dat succes smaakte naar meer en de 
ideeën rond het vormen van Wakker 
Nijeveen in hetzelfde jaar kregen 
handen en voeten. Ik ‘kreeg kennis’ 
aan Harry Knol, vroeg hem of hij zin 
had in wat geks waarbij Harry zei dat 
hij niet goed was in skriem’n maar 
wel tekst kon onthouden. Dat was 
vooreerst voldoende want teksten 
onthouden was weer niet mijn sterkste 
punt. 

Harry en ik gingen met caféhouder 
Jan Oosting praten: ‘Jan, stel je nou 
eens voor dat we tussen Kerst en 
Oud en Nieuw een soort van politieke 
conference zouden gaan spelen? 
Mogen we dan gebruik maken van 
jouw toneel? Jan: ‘Mooi man! Stel dat 
er 30 man komt dan hebben we al een 
gezellige avond, kom maar op.’
Die dertig man hebben we ons nooit 
aan kunnen houden, het café scheurde 
bijna uit zijn voegen en een traditie 
was geboren.

Nu, 21 jaar later, zitten we weer in een 
soort van spanning. Noem het een 
vrijheidsspanning.
Wat gaan we meemaken dit jaar 
en wanneer kunnen we weer ‘los’? 
Wakker Nijeveen was klaar voor de 
jaarwisseling. Alles leek in kannen en 
kruiken tot Omikron roet in het eten 
gooide. Maar, het laatste wat we doen 

Geen kerstavond 
Vrouwen van Nu
Voor het tweede jaar op rij geen 
kerstavond. De groep leden, die de 
avond zou verzorgen, had zich voor 
de tweede keer voorbereid om er een 
gezellige avond van te maken. 

Toch zijn ze druk bezig geweest 
om alle leden een kerstattentie te 
bezorgen. Die attentie bestond uit 
een suikerbrood, lekkere chocolaatjes 
en een glazen waxinelichtje in een 
gehaakt jasje. Een kaartje erbij met de 
tekst:

Helaas ook dit jaar geen kerstavond 
met elkaar,
daarom een lichtje als kerstgebaar.
Hopelijk tot volgend jaar.

is de schouders laten hangen! Ben je 
gek? Op 26 en 27 maart in het nije joar 
hebben wij de eulieboll’n kloar.
En mocht je dan nog twijfelen?  
Nou, ‘KWUSSUTWEH’

Namens Wakker Nijeveen,
Lucina

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
T 0522 255449  

drukkerij@kleen.nl

Noteboomstraat 68

7941 XA  Meppel www.kleen.nl P
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 Scan-, print- en kopieerservice van

Bouwtekeningen
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Samen willen we een mooi dorp zijn. Waar we met elkaar prettig 
kunnen leven, wonen en werken. Nu en in de toekomst!

 
Wat vind je belangrijk? Wat gaat goed en wat kan beter? Afgelopen najaar 

hebben veel inwoners de enquête van de Dorpsvereniging ingevuld. Nijeveen 
krijgt een dikke 8 maar we zijn het er ook over eens; het kan beter!

 
Tijdens deze online bijeenkomst bespreken we de meest opvallende en spraakmakende

 uitkomsten met elkaar. Zo zijn jullie verdeeld over hoe plantsoenen en bermen er uit moeten 
zien en een ander belangrijk onderwerp is 'Wonen'. Veel Nijeveners willen zo lang mogelijk in 

het dorp blijven wonen. Wat voor voorzieningen verwachten jullie en zijn er nodig? Dit en 
nog veel meer onderwerpen komen deze avond aan de orde. Aan de hand van de gesprekken

kunnen we samen de doelen voor komende jaren bepalen en de dorpsvisie opstellen. 
 

Meld je nu aan! Mail: martin@dorpsverenigingnijeveen.nl of bel/app: (06) 224 57 540.

 

UITNODIGING
 

ONLINE BIJEENKOMST
Uitkomsten en resultaten enquête

 
 

www.dorpsverenigingnijeveen.nl

Donderdag 13 januari 19.30 uur
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Wij wensen iedereen 
een onroerend goed 
nieuw jaar maar dat 

komt vastgoed!
Peter, Robin, Jannie, Rody

Maak de kleurplaat zo mooi 
mogelijk af, stuur het naar 

ons toe en maak kans op leuke 
prijsjes!

Maak de kleurplaat zo mooi 

KKlleeuurrppllaaaat!t!

Oostergetel Makelaardij  |  Kleine Oever 6  |  Meppel  |  0522-259911  |  info@oostergetel.nl  |  www.oostergetel.nlOostergetel Makelaardij  |  Kleine Oever 6  |  Meppel  |  0522-259911  
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Met een terugblik

vooruitkijken Heeft u ons nodig? Bel:
0522 - 28 18 78

Stilstaan bij een leven, 
verder vanuit herinneringen. 
Wassink Uitvaartverzorging is 
er voor u. En voor een afscheid 
dat verder helpt.

Zomerdijk 9A  |  7942 JR Meppel  |  info@wassink-uitvaart.nl  |  www.wassink-uitvaart.nl

Jeanet Koobs
Uitvaartbegeleidster

Dorpsvereniging Nijeveen presenteert uitkomsten en resultaten enquête 
op 13 januari a.s. tijdens een ONLINE bijeenkomst

Donderdagavond 13 januari deelt Dorpsvereniging Nijeveen de resultaten 
van de onlangs gehouden enquête. Tijdens een online-bijeenkomst worden 
de meest opvallende en spraakmakende uitslagen via een live-verbinding 
gepresenteerd. Jullie kunnen hierop reageren en meepraten over het vervolg. 
Aan de hand van deze gesprekken gaat het bestuur aan de slag om de doelen 
en activiteiten voor komende jaren te bepalen en wordt de dorpsvisie 
aangescherpt.

Inwoners zijn het niet altijd eens 
Meer dan 300 inwoners hebben de 
enquête ingevuld. Het dorp wordt 
gewaardeerd met een ruime 8 maar 
jullie laten ook weten dat het beter 
kan. Ook zijn de Nijeveners het 
niet altijd eens met elkaar. We zijn 
bijvoorbeeld behoorlijk verdeeld 
over hoe de plantsoenen en bermen 
er in het dorp uit moeten zien. De 
dorpsvereniging wil tijdens deze 
online-bijeenkomst bespreken wat 
te doen met dit onderwerp en 
afstemmen welke invloed het bestuur 
hierop moet uitoefenen. 

In Nijeveen blijven wonen 
Een ander item dat zeker aan bod 
komt is ‘Wonen’. Veel inwoners willen 
zo lang mogelijk in het dorp blijven 
wonen. Hier horen ook voorzieningen 
voor ouderen bij en een betere 
doorstroom van de huizen in het dorp. 
Want ook jongeren willen in het dorp 
blijven wonen. Jullie kunnen 
13 januari aangeven wat verbeterd 
moet worden en wat van de 
dorpsvereniging wordt verwacht. 
Een belangrijk onderwerp dat zeker 
bijdraagt aan de leefbaarheid van het 
dorp. 

Aanmelden voor de online-
bijeenkomst 
Iedereen die nieuwsgierig is naar 
de resultaten en mee wil denken en 
praten kan zich aanmelden voor de 
bijeenkomst, die in verband met de 
huidige lockdown, via een Teams 
verbinding online wordt gehouden. 
Op www.dorpsverenigingnijeveen.nl 
kun je je aanmelden. De bijeenkomst 
begint om 19.30 uur en zal ongeveer 
twee uur duren. Alle Nijeveners, 
ook degene die de enquête niet 
heeft ingevuld, worden van harte 
uitgenodigd om mee te doen. Na 
aanmelding wordt een link verstuurd 
om deel te nemen. 

Tot 13 januari! 

Bestuur Dorpsvereniging Nijeveen 
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"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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Uw Pedicure in omgeving 
Nijeveen / Meppel

"Uw Pedicure in omgeving Nijeveen / Meppel" 
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info@voetverzorging-lindhout.nl 

www.voetverzorging-lindhout.nl 
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Winnaars Kerstbomen Actie 2021 
Wat hebben we met z’n allen kunnen genieten van alle mooie verlichte kerstbomen in het dorp afgelopen Kerstdagen. 
Maar liefst 36 buurten en straten hebben meegedaan aan de Kerstbomen Actie 2021. Een prachtig aantal. Hartelijk dank 
voor al jullie creativiteit en enthousiasme. 

De winnaars die een échte UITNijeveen statafel hebben ontvangen zijn:  

Mooiste boom
Buurtvereniging ‘Van Jan tot Peter’ 

Mooiste straat 
Leeuwerikstraat 

Van harte gefeliciteerd en heel veel 
plezier! 

Ondernemend Nijeveen
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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

Het eerste exemplaar van De Molen
In ons archief hebben we het eerste exemplaar van De Molen teruggevonden.
Nu blijkt dat in de loop der jaren iets mis is gegaan met de jaargangnummering. 

Uit het allereerste nummer hebben 
we af kunnen leiden dat we in 1978 

begonnen zijn met De Molen. 
We hebben de nummering nu aangepast.
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Verslag van de NCV-kerstmiddag 
op woensdag 15 december 2021, aanvang 14.00 uur

Opening
Wat is het fijn, dat wij met de OR-code en het dragen van een mondkapje tot 
de zitplaats, een Kerstmiddag hebben in De Schalle. Veel leden zijn aanwezig. 
Iedereen wordt hartelijk welkom geheten door Hennie Katers. In het bijzonder 
wordt welkom geheten Martine Dubois, die vanmiddag voor ons zal spelen op 
de harp, zingen en een kerstverhaal zal voorlezen. 

wordt gelegd. Iedere rit doet ze wel 
een schietgebedje, dat er onderweg 
niets zal gebeuren. Ze gaat voor ons 
zingen en begeleidt zichzelf op de 
harp. Verder leest ze een gedeelte uit 
Micha 5. 
Zij zingt: “O, Holly Night”. Hiervan zijn 
wij met z’n allen zo onder de indruk, 
dat wij vergeten te applaudisseren. Zij 
reageert spontaan, geen applaus is ook 
applaus!
Ze speelt: Een stuk van Grieg en zingt 
vervolgens “Noël”.   
Ze draagt het gedicht voor: “Leef je 
nog”? En begeleidt het met “Stille 
Nacht”. 
Dan zingt zij: “Jesu, joy of Man’s 
desiring”. Bij velen geeft de vertolking 
ervan kippenvel en het roept 
herinneringen op. 
Daarna legt zij uit hoe een harp 
bespeeld wordt en werkt. De harp 
heeft in totaal 7 pedalen. 3 aan de ene 
kant en 4 aan de andere kant. Martine 
draagt een lange jurk, waardoor wij 
bijna de bewegingen van haar voeten 
niet goed kunnen zien. De oorsprong 
van de harp ligt in Israël. 

Pauze
Hierna volgt er een pauze. Koffie 
of thee met een kerstkrans worden 
geserveerd. Tijdens de pauze wordt er 
ook veel bijgekletst!

Onder meer het tweede optreden van 
Martine Dubois
Eerst wordt gezamenlijk het “Stille 
Nacht” gezongen. Dat klinkt prachtig 
met begeleiding van de harp. 
Na dit mooie lied gaat Martine 
Dubois ons een verhaal voorlezen, 
genaamd “De Bullebak”. Het verhaal 
gaat over een bewoner van een 
verzorgingstehuis, die in zijn werkzame 
leven sergeant-majoor was.  Hij 
heeft overal kritiek op en vindt niets 
goed.  Zijn vrouw wees hem er nogal 
eens op, dat de gang van zaken in 
het verzorgingstehuis niet altijd naar 
zijn hand kan worden gezet. Na het 

wegvallen van zijn vrouw heeft hij 
niemand meer die hem corrigeert. 
Tot hij een klein meisje op zijn kamer 
treft. Die opent hem de ogen met haar 
kijk op het leven. 
Martine zingt: “Oh, Heilige Nacht”.

Afsluiting
En als afsluiting zingen wij staande het 
“Ere zij God”.
Hennie bedankt Martine en wenst ons 
allemaal gezegende Kerstdagen en een 
goede jaarwisseling.
Wat was het een bijzondere mooie. 
ontroerende middag. In woorden niet 
uit te drukken.
Op 1.5 meter afstand van elkaar 
verlaten wij de zaal. Dat is soms best 
lastig. We krijgen een goudkleurige 
kaars mee.

Ik mocht de kerststukjes maken. 
De bakjes daarvoor heb ik bij de 
Kringloopwinkel in Steenwijk gehaald.  
Om de kosten bij de penningmeester 
in rekening te kunnen brengen vroeg 
ik om een nota. De verkoopster vroeg 
waarvoor het was. Ik antwoordde 
voor de NCV te Nijeveen. Ik mocht de 
bakjes zo meenemen. Wel moest ik 
tegen de dames zeggen, dat ze daar 
ook moesten komen winkelen. Bij deze 
alsnog gedaan. Ik heb wel een kleine 
gift gegeven. 

Janny van der Woude-Visserman

Net als wij is ook Martine Dubois 
erg blij, dat het naar de middag 
is verplaatst. Martine zou in de 
kerstperiode 18 optredens hebben, 
maar door de aangescherpte corona-
maatregelen moeten alle openbare 
ruimtes om 17.00 uur gesloten zijn. Ze 
kan dus alleen ’s middags optreden.

Kerstbakjes
Hennie bedankt de maakster van de op 
de tafels staande kerstbakjes. Eén van 
de kerstbakjes zal worden gebracht 
naar ons erelid, mevrouw Fenna de 
Boer. De andere bakjes zijn gebracht 
naar Jennie van der Linde, Lutie 
Matter, Anneke Nagelkerke en Trijntje 
Hoekman. 

Mededelingen - Collecte
Hennie vraagt ons aan mevrouw  
To Ringers-Elffers een kaart te sturen. 
Het bestuur doet dit ook. 
De collecte aan het eind van 
de middag is bestemd voor het 
Winterwerk in Hongarije. Met de 
opbrengst van de collecte kunnen 
vervoerskosten worden bekostigd. 

Liedboek – gebed en overdenking
Hennie leest het alom bekende lied 
482 uit het liedboek: “Daar is uit  
’s werelds duistere wolken een groot 
licht stralend opgegaan”. Daarna 
gaat zij voor in gebed. De meditatie 
gaat over het lied, dat door Hennie is 
voorgelezen. 

Optreden Martine Dubois 
Martine vertelt, dat ze een amateur-
harpiste is. In het dagelijks leven is zij 
boswachter. Op haar 6e is ze begonnen 
met blokfluitles. Dat vond ze niets. 
Op haar 9e levensjaar kreeg ze harp-
les. Ze is nu 47 jaar oud. Op haar 18e 
verjaardag heeft ze een concert-harp 
van haar moeder gekregen. Deze 
kostte f 22.000,00. Twee jaar terug 
heeft ze zelf een Italiaanse harp 
gekocht voor € 26.000,00. Zij legt 
uit hoe haar harp in hoezen verpakt 
wordt en op en matras in de auto 

DecemberActie 
Ondernemend Nijeveen 
Jullie hebben massaal kassabonnen 
verzameld en meegedaan met de 
DecemberActie. Hartelijk dank 
voor alle lokale aankopen in de 
decembermaand. Geweldig! 

Helaas kan de jaarlijkse bingo niet 
doorgaan in verband met de huidige 
corona-maatregelen. Deze week wordt 
de trekking van de actie verricht door 
burgemeester Richard Korteland. De 
winnaars krijgen persoonlijk bericht 
en worden z.s.m. bekend gemaakt op 
onze social media-kanalen en in de 
volgende De Molen. Blijf ons volgen 
via Facebook en Instagram. 

Met een hartelijke groet, 
Ondernemend Nijeveen
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Lotenbloks.nl is een initiatief van 
Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Lotenbloks.nl
Zoekt u lotenbloks voor uw vereniging of stichting?

DOS’46 en hoofdtrainer Edwin Bouman na dit seizoen uit elkaar 
Het bestuur van DOS’46 heeft besloten de samenwerking met hoofdtrainer Edwin Bouman na 
dit seizoen niet te verlengen. Bouman is momenteel bezig aan zijn tweede seizoen in Nijeveense 
dienst. 

Bouman trad in de zomer van 2020 
aan in een turbulente periode voor 
de Nijeveense Korfbal Leagueclub. In 
zijn eerste seizoen wist hij samen met 
zijn staf en spelers de play-offs van de 
Korfbal League te halen. Momenteel, 
in opnieuw een ‘coronaseizoen’, 
staat DOS’46 met zes punten uit 
vijf duels derde in poule B van de 
Korfbal League. De eerste helft van de 
veldcompetitie sloten de roodzwarten 
ook af met zes punten uit vijf duels en 
een derde plek.

Na een evaluatieproces heeft het 
bestuur van DOS’46 in samenspraak 
met de Technische Commissie besloten 
om na dit seizoen de samenwerking 
niet te verlengen en in de komende 
periode op zoek te gaan naar een 
nieuwe, toekomstige hoofdtrainer. 
Het bestuur en Bouman hebben hier 
deze week over gesproken en beide 
partijen hebben er vertrouwen in dat 
spelers en staf het seizoen op de best 
mogelijke manier afronden. Daarbij 
is momenteel het streven om in de 

kampioens-
poule te 
geraken. 

De gesprekken 
met de overige 
stafleden 
staan in de komende weken gepland. 
Communicatie hierover volgt later.

Kolderveen 50, 7948 NK  NIJEVEEN
M 06 54 93 76 21  T 0522 49 13 78  
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
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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

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



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




