
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 8 februari 2022. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 2 februari  
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

Winnaars Decemberactie
Woensdagavond 12 januari heeft burgemeester Korteland de trekking van de 
Decemberactie 2021 verricht. Veel mensen hebben de decemberinkopen weer 
in Nijeveen gedaan. Geweldig! U steunt hiermee de middenstand in het eigen 
dorp. 

Uit de vele ingeleverde enveloppen 
zijn elf winnaars getrokken. Deze 
winnaars ontvangen waardebonnen te 
besteden bij Nijeveense ondernemers. 

De gelukkigen zijn: € 250,- voor familie 
E. Smeenge

€ 100,- voor familie Ridderman, familie 
De Bruin-Dekens, Amanda Zwiers, 
Familie Huisman, Nathalie de Roo, 
J. Nijboer, J. Jonkers, S.C. Hoekman, 
Dolly Jonker en L. Lubbinge. 
Van harte gefeliciteerd! 

Ondernemend Nijeveen

www.loonbedr i j fb i jker.n l
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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

Stichting Welzijn 
Ouderen Nijeveen
Het bestuur van Stichting Welzijn 
Ouderen heeft in verband met de nog 
steeds geldende coronamaatregelen 
besloten de nieuwjaarsvisite, welke op 
2 februari zou plaatsvinden, nog een 
jaar over te slaan.
We hopen er in 2023 een mooi feest 
van te maken.

De solex kwam op de standaard en 
onze toespraak kon beginnen. Het was 
niet eenvoudig want een paar weken 
voor de installatie had Westmaas 
een ‘hoogvliegende’ start gemaakt in 
Meppel en zich op z’n zachts gezegd 
niet populair gemaakt. Hij had een 
koophuis op het oog dat onder zijn 
handen weggekaapt werd door 
een makelaar. Westmaas gooide uit 
frustratie het makelaarsbedrijf twee 
weken plat. Hij scoorde daar geen 
hoge ogen mee en de toon was gezet 
in het zo rustige idyllische Meppel. En 
zo zie je maar weer; door de meest 
mooie gazonnetjes kruipt wel eens een 
mol… 

We houden bij een 
Oliebollenconference van Wakker 
Nijeveen tot het laatst altijd ruimte vrij 
in het programma voor een actuele 
ramp. Maar toen hadden we de ramp 
al lekker vroeg en we besloten het 
maar even te bespreken tijdens de 
installatie. 
We hadden een Nieuwe REVU iets 
bewerkt en op de voorpagina stond 
met grote letters: Jan Westmaas 
nieuwe burgemeester van Meppel… 
Dronten huilt… (het bleef ijzig stil in de 

zaal) maar we zetten ons beste beentje 
voor. We heetten Jan Westmaas 
namens alle inwoners van Nijeveen 
van harte welkom en wezen hem op 
wat leuke optrekjes  in Nijeveen.
Uiteraard hadden we een cadeau 
meegenomen. Bakker Strieker had 
een mooie opgespoten koek voor ons 
gemaakt met de woorden WELKOM 
er op. We hadden de koek symbolisch 
verpakt in het Reformatorisch Dagblad 
zodat ook de aanwezige buren van 
Meppel, Staphorsters, zich betrokken 
voelden.
Toch bleef er een wat zure lucht 
hangen rondom de nieuwe 
burgemeester Westmaas. En op 
een dag lazen we in de krant dat 
Westmaas zichzelf graag uitnodigde 
op buurtfeestjes. Dit was koren op 
de molen van WN en we belden 
hem met de mededeling dat hij 
van harte uitgenodigd was voor 
de oudejaarsconference van 29 
en 30 december bij café Oosting. 
Maarrrrr,…… wel graag in een rol 
meespelend. Hij voelde de druk, 
kwam, zag en overwon. Vele malen 
hebben we met hem geoefend aan de 
keukentafel. 
En terwijl in de voorstelling iedereen 

letterlijk een kwartslag gedraaid was 
en met de neus richting Steenwijk 
stond - waar op dat moment Hayo 
Apotheker burgemeester was en veel 
begrip kon opbrengen voor de boeren. 
Sterker nog; Steenwijkerland had 
zelfs een speciale ambtenaar voor de 
ontwikkeling van de dorpen -  kwam 
Jan Westmaas, verkleed als cowboy, 
naar het toneel gelopen en speelde 
het spel mee.
Niemand had kunnen denken dat hij 
dit zou doen en het kwartje viel de 
goede kant op…. Met een luid applaus 
werd hij in de harten van de Nijeveners 
gesloten. Het feit dat hij een vriendin 
had met de naam Johanna Negen 
maakte vooral bij onze boeren veel 
indruk.
Tja…. Korteland zie ik het nog niet 
doen maar stel dat hij werd gevraagd? 
KWUSSUTWÈH… 

Namens Wakker Nijeveen,
Lucina Bolding

Westmaas
Het was in de eerste week van september 2005. Harry Knol en ik waren er 
klaar voor. Met de leren brommerjas aan werd de solex gestart en reden we 
naar Ogterop. Als vertegenwoordigers van Wakker Nijeveen mochten we de 
installatie van onze nieuwe burgemeester Jan Westmaas bijwonen. We vonden 
het een hele eer en hadden ons dan ook voorgenomen om hem persoonlijk toe 
te spreken. We reden zo met solex en al het toneel op. Moeder Westmaas lag, 
op de voorste rij zittende, al in een deuk voordat we überhaupt aan het woord 
waren.
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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

Donderdagavond 13 januari presenteerde Dorpsvereniging Nijeveen de 
uitkomsten en resultaten van de enquête. Via een online-bijeenkomst kregen 
de deelnemers een uitgebreide toelichting en kon er meegepraat worden om de 
belangrijkste speerpunten voor de dorpsvisie (opnieuw) te formuleren. Ruim 30 
inwoners en belangstellenden waren online van de partij en gaven het bestuur 
veel input om de richting en activiteiten voor komende jaren te bepalen. 

Een aantal uitkomsten en interessante 
weetjes op een rijtje: 
•	 	Het dorp krijgt een dikke 8+ van de 

Nijeveners. 
•	 	Men kreeg in de corona-periode de 

meest zinvolle ondersteuning van 
familie.

•	 	Meer dan 90% is niet bekend met de 
activiteiten van de jongerenwerker in 
het dorp. 

•	 	Meer dan 70% is niet bekend met 
de activiteiten van de wijkagent in 
Nijeveen. 

•	 	Alhoewel men blij is met de groene 
omgeving waarin we wonen, moet 
de groenvoorziening beter volgens 
de respondenten. 

•	 	Bijna 90% vindt het belangrijk om in 
Nijeveen te blijven wonen. Ook als 

dat niet in de huidige woning kan. 
•	 	Men maakt zich zorgen over het 

woningaanbod voor starters. 
•	 	Ook het woningaanbod voor 

senioren verdient aandacht. 
•	 	Het aanzien van het dorp moet 

beter. 
•	 	De veiligheid en overlast in het dorp 

(met name bij de recreatieplas) vindt 
men zorgelijk. 

Nadat deze resultaten gezamenlijk 
werden gedeeld, gingen de 
deelnemers in groepjes uiteen om een 
aantal deelonderwerpen te bespreken. 
Het volgende werd uitgebreid 
behandeld: groenvoorziening, 
jongeren, leefbaarheid, ouderen 
voorzieningen, (verkeers) veiligheid en 

recreatie. Ondanks dat de gesprekken 
online werden gevoerd, werd er goed 
en enthousiast met elkaar gesproken, 
kwamen er mooie inzichten en waren 
er goede ideeën. 

Het bestuur kijkt terug op een 
waardevolle bijeenkomst. Binnenkort 
worden alle resultaten gedeeld 
op onze website en ook volgt een 
uitgebreid verslag van de avond. Op 
2 maart komen tijdens de politieke 
avond een aantal belangrijke 
onderwerpen op de agenda en is er op 
de Algemene Ledenvergadering van 7 
april ruime aandacht voor de uitslagen, 
resultaten en het vervolg. We hopen 
jullie dan weer live te ontmoeten! 

We houden je op de hoogte. Blijf ons 
volgen op onze social media-kanalen 
en kijk voor actuele en meer informatie 
op www.dorpsverenigingnijeveen.nl 

Met een hartelijke groet, 
Bestuur Dorpsvereniging Nijeveen 

Boeiende en nuttige online-bijeenkomst van Dorpsvereniging Nijeveen 
Ruim 30 inwoners en belangstellenden bij presentatie: Uitkomsten en resultaten enquête

H O V E N I E R S B E D R I J F

aanleg   |   onderhoud   |   renovatie   |   advies

Kerkweg 46A
Giethoorn

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

Wij bezorgen ook in Nijeveen
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Agenda
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
2 maart Politieke Avond; Dorpsvereniging Nijeveen - 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  
22 maart De Molen nr. 6
23 maart  N.C.V. De dames van stil verzorgen de avond - De Schalle - 19.45 uur.
23 maart Klaverjassen en jokeren Supportersvereniging SVN'69 - kantine SVN’69 - 20.00 uur
26 maart Bingo Supportersvereniging SVN’69 - kantine SVN’69 - 20.00 uur
  5 april De Molen nr. 7
  6 april          Klaverjassen en jokeren Supportersvereniging SVN'69 - kantine SVN’69 - 20.00 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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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

Tuinman

Mijn warme maaltijd heb ik net op mijn bord geschept als de telefoon gaat.
Aangedaan, maar rustig vertelt de zoon me dat zijn vader is overleden. ‘Er was
geen enkele reden om dit te vermoeden, hij heeft nog heerlijk in de tuin gewerkt
vandaag.’ Ik geef aan dat ik nog even tijd nodig heb, maar dat ik er met drie 
kwartier zal zijn. ‘Dat is goed hoor, we zien je vanzelf,’ zegt hij. 
Het huis staat aan een achteraf gelegen zandpad en ik moet even naar het juiste 
nummer zoeken. Bij de achterdeur staat een paar klompen. 

Als de deur opengaat, word ik welkom geheten door de docher. Ze neemt me mee naar binnen en als ik 
in de woonkamer sta, kijk ik naar een tafereel wat ik niet had kunnen vermoeden tijdens het 
telefoongesprek. Hij zit in de comfortabele stoel waarin hij er tijdens zijn middagdutje zo onverwacht 
tussenuit geknepen is. Zijn werkbroek zit vol met moddervlekken. Daarboven de dikke wollen trui 
met hier en daar een slijtagegaatje. En zijn gezin zit, voorzien van koffie en thee, om hem heen. 
‘Ga maar zitten hoor,’ wijst zijn vrouw naar een lege stoel. ‘Ik zal een kopje thee voor je pakken.’  Terwijl 
ze naar de keuken loopt, strijkt ze liefdevol over zijn voorovergebogen hoofd. En waar ik me ter plekke 
ongemakkelijk begin te voelen over die paar minuten die ik toch nog heb besteed aan het nuttigen van 
mijn maaltijd, wordt dat door deze familie meteen weer weggenomen: ‘Het was zo fijn hier gewoon nog 
even zo te zitten met elkaar.’ 
En dus zitten we ook nu samen rondom hem. Vertellen ze me over hoe de dag opeens deze vreemde 
wending kreeg en dat ze daar op hun manier ook vrede mee hebben. ‘Hij was dol op zijn tuin. Het 
liefst was hij daar gestorven, hij heeft het vaak genoeg gezegd.’ Ik snap dan ook helemaal de wensen 
van deze familie: Een eenvoudige, maar ecologische kist, waarin hij opgebaard zal worden in zijn 
werkkleren. De kist komt vanzelfsprekend voor het raam te staan dat uitzicht geeft op de tuin. Op de 
dag van de uitvaart ligt er een boeket met een weldadige kleurenpracht op de kist; bloemen uit zijn 
eigen tuin uiteraard.   DEZE COLUMN IS MET TOESTEMMING VAN NABESTAANDEN GEPLAATST

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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Een toekomstbestendige polder 
Nijeveen-Kolderveen
In de polders tussen Nijeveen en Meppel vorderen 
de werkzaamheden voor een goed functionerend en 
toekomstbestendig watersysteem in het landbouwgebied 
rondom de nieuwbouwwijk Nieuwveense Landen volgens 
planning.  

Voortgang werkzaamheden
Bijna alle nieuwe watergangen 
zijn inmiddels gegraven. De hierbij 
vrijgekomen grond is voor een deel 
verwerkt op de aanliggende percelen. 
Wat er nu nog ligt verwerken we in 
drogere tijden op de maispercelen. 
Ook alle nieuwe duikers zijn aangelegd, 
en bij de Meppelerweg is de 
asfaltverharding weer aangebracht. Bij 
de andere wegkruisingen zit nog een 
tijdelijke verharding met klinkers. Als 
deze klinkers een tijdje hebben gelegen 
en zijn nagezakt, gaan we in het 
voorjaar ook daar de asfaltverharding 
herstellen. De komende maanden 
gaan we de volgende werkzaamheden 
uitvoeren:

•  Het aanbrengen van beschoeiing; 
Beschoeiing is een constructie die 
een oever of waterkant beschermt 
tegen afkalven, en andere invloeden 
die de stabiliteit van de waterkant in 
gevaar brengen.

•  Het aanleggen van vier nieuwe 
stuwen. Een stuw is een klep in 
een sloot of kanaal, waarachter het 
water blijft staan om het water op 
het afgesproken peil te houden. Een 

stuw kan vast of 
beweegbaar zijn.

•  Het verwerken 
van de resterende 
vrijgekomen 
grond.

•  Het afwerken van de percelen langs 
de watergang.

Vorig jaar is bij de Kooiweg en de 
Middenweg een aantal kades aangelegd 
op de rand van het natuurgebied 
de Kiersche Wijden. Door de aanleg 
van deze kades is een bufferzone 
ontstaan tussen het landbouw- en 
het natuurgebied. In deze bufferzone 
wordt het waterpeil iets verhoogd om 
het water langer vast te houden voor 
droge periodes. Voor de peilverhoging 
wordt in het voorjaar van 2022 nog 
een windmolentje geplaatst nabij de 
Kooiweg. Dit molentje pompt het water 
uit de bermsloot langs de Kooiweg in 
de bufferzone en zorgt voor voldoende 
water. Zo ontstaat in een belangrijk 
deel van de bufferzone een zogeheten 
plas-dras inrichting passend bij de 
gestelde natuurdoelen voor de Kiersche 
Wijde. We verwachten dat in november 
alle werkzaamheden klaar zijn.

Excursie door het gebied
Als binnenkort de eerste stuw 
geplaatst is, organiseren we een 
excursie voor belangstellenden. Tijdens 
deze excursie leggen we onder andere 
uit wat het doel is van de stuwen, hoe 
de stuwen op afstand bediend worden 
en welke voorzieningen worden 
getroffen om te voorkomen dat de 
stuwen een barrière vormen voor 
flora en fauna. Zodra de datum van de 
excursie is vastgesteld, maken we dit 
bekend in De Molen.

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met onze 
omgevingsmanager Max Masteling 
via telefoonnummer 0522 – 491686. 
Ook bent u van harte welkom bij de 
directiekeet op de Gedeputeerde 
Dekkerweg 7. Wij helpen u graag!

Aannemersbedrijf Oosterhuis BV

Update uit de Buurtkamer Nijeveen
Het wordt tijd voor een update uit de Buurtkamer (die zit in het Kerspel) in 
Nijeveen. Door alle coronamaatregelen zijn een tijd lang heel veel activiteiten 
niet doorgegaan. De Buurtkamer is gelukkig weer open, maar er mogen maar 
een beperkt aantal personen in de Buurtkamer worden ontvangen en dat is 
toch wel lastig. Maar ook dit heeft te maken met corona. 

Het is belangrijk om de Buurtkamer 
open te houden om te voorkomen 
dat er veel mensen vereenzamen. 
Om meer mensen welkom te kunnen 
heten, zijn ze voornemens om het 
aantal dagen uit te breiden. De 
gemeente moet hier groen licht voor 
geven. Maar mochten er mensen zijn, 
ook van buiten het Kerspel, die ook 
graag eens deel willen nemen aan 

de activiteiten of even gezellig willen 
bijpraten onder genot van een kopje 
koffie/thee dan kunt u zich opgeven. 
U komt dan op een wachtlijst, zodat 
men weet dat u graag wilt komen. 
Aanmelden kunt u zich bij Hermina 
Hoekstra, tel. 06-15560647. 

De activiteiten die er worden 
georganiseerd zijn op dinsdagmorgen 

om 11.00 uur gym. Verder is er 
kegelen, bingo, spelletjes, schilderen, 
zingen met begeleiding op gitaar, 
creatief bezig zijn zoals bijvoorbeeld 
kaartjes maken (worden ook 
verkocht in het Kerspel). Verder is 
er klaverjassen, amerikaans jokeren, 
sjoelen, quizmiddag en niet te 
vergeten de gezamenlijke maaltijd. 

Dus activiteiten genoeg om gezellig 
aan deel te kunnen nemen.
     
Namens de Buurtkamer,
 
Hermina Hoekstra
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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

Linda Bult, 
Uitvaartbegeleidster

Pedagogische
toppers opgelet!

18 - 32 uur p/w

Kijk voor meer informatie op:
www.pluskinderopvang.nl

Wij hebben interessante vacatures op

onze Kindcentra in

Meppel | Nijeveen | Nijensleek 

 

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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Scholen in Drenthe en Groningen 
werken verder aan cultuuronderwijs 
Zeker 83% van de scholen in Drenthe en 63% van de 
scholen in Groningen nemen de komende jaren weer 
deel aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. 
De scholen kunnen hierdoor werken aan de kwaliteit 
van hun kunst- en cultuurlessen, leerkrachten trainen en 
samenwerken met de kunstenaars en culturele instellingen 
in de omgeving. Dit betekent dat duizenden leerlingen 
de komende jaren weer aan de slag gaan met fotografie, 
beeldende kunst, erfgoed, muziek, dans of theater.  

Het programma Cultuureducatie 
met Kwaliteit (CMK) biedt scholen 
extra financiële middelen om het 
cultuuronderwijs op hun school 
een impuls te geven. Het programma 
wordt sinds 2013 in heel Nederland 
uitgevoerd. Drenthe en Groningen 
scoren bijzonder hoog wat betreft 
de deelname aan het programma en 
daar zijn de coördinerende partijen 
CultuurKLIK, ICO, De Kunstbeweging 
en Stichting Kunst & Cultuur bijzonder 
trots op. 
 
Peter Pot namens de organisaties: 
“Met de regeling Cultuureducatie 

met Kwaliteit streeft de overheid 
naar een kwaliteitsverbetering van 
cultuureducatie op de basisscholen. 
Wij vinden dat alle kinderen in 
Groningen en Drenthe recht hebben 
op culturele ontwikkeling en beleving, 
maar ook op kwaliteit en daar helpen 
wij de scholen bij. Het zou in beide 
provincies dus niet meer uit moeten 
maken of je opgroeit in een klein 
dorp, sportfamilie of cultureel arme 
omgeving. De school zorgt voor een 
culturele bagage waar je je hele leven 
van profiteert.”
Peter Pot verwacht trouwens dat het 
percentage deelnemende scholen 

nog toe zal nemen. “Veel scholen 
hadden de afgelopen maanden door 
corona hun prioriteiten elders liggen. 
Heel begrijpelijk. Maar ze kunnen 
ook dit jaar nog een CMK-plan maken 
en voor de uitvoering een financiële 
bijdrage vragen. Waar de ene school 
de aandacht legt bij muziekonderwijs 
of theaterlessen, wil een andere 
school cultuur bij alle vakken inzetten. 
Een mooie trend, want dat voegt 
creativiteit en verbeeldingskracht toe 
aan een les aardrijkskunde of rekenen. 
Cultuuronderwijs zorgt voor plezier, 
maar helpt ook om lesstof op een 
andere manier te leren.”
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T 0522 255449  

drukkerij@kleen.nl

Noteboomstraat 68
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VerenigingsdrukwerkHOOFDSPONSOR

WOLDSTRAAT 61-65, 7941 LG MEPPEL, TEL 0522-246619

VENEWEG 117, 7946 LJ WANNEPERVEEN, TEL 0522-281203    

WWW.LANTINGA-VERSHUIS.NL | INFO@LANTINGA-VERSHUIS.NL

V.

V.
 Oranje Zwart  Wanneperveen

V.

V.
 Oranje Zwart  

Sportpark ’De Bovenboer’Sportpark ’De Bovenboer’

Wanneperveen

Sportpark ’De Bovenboer’

v.v
. Oranje Zwart

v.v
. Oranje Zwart

Opgericht 1 april 1949

Wij verzorgen periodieken, programmaboekjes, lotenbloks, 
flyers, posters, reclameborden en meer voor verenigingen 
in Meppel en omstreken.

"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" 

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

"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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T 0522 255449  
drukkerij@kleen.nl

Noteboomstraat 68
7941 XA  Meppel 

Bouwtekeningen

Scan-, print- 

en kopieerservice

van

in kleur of zwart-wit

Walking hockey
Het is hockey... Maar lopend!

Walking hockey onder leiding van 
een ervaren trainer.  Hockeyen in 
een aangepast tempo met aangepast 
materiaal en oefeningen.

Voor wie? Vijftigplussers
Waar? Meppeler Hockey Vereniging
Wanneer? Vanaf vrijdag 4 maart,
Iedere vrijdag tussen 9.30 en 11.00 uur
Opgeven? Harald Dinkelberg,
harald@dinkelberg.nl

Wist u dat….
 
….. wij een kast vol met 

grootletterboeken hebben met 
regelmatig nieuwe titels?

….. elke dinsdag en donderdagmiddag 
van 14.00 tot 17.00 uur 
kunt u bij ons terecht  
in de Schalle.

 
Servicepunt 
Bibliotheek Nijeveen

Noordeinde 20
7941 AT  Meppel
06 - 132 641 52
info@wenne-merkkleding.nl

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

in De Molen in Nijeveen,
De Kei Havelte, Uffelte, 
Havelterberg en Darp, 
en De Koegang in Koekange? 

Vraag naar de combinatietarieven.

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

0522 255 449 | drukkerij@kleen.nl

Adverteren?
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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




