
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 5 april 2022. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 30 maart  
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

Stichting Welzijn Ouderen Nijeveen - Speldag
Op donderdag 10 maart organiseerden we weer een speldag  voor ouderen in 
De Schalle.  65 deelnemers streden om de prijzen bij de onderdelen rummikub, 
jokeren, klaverjassen of bridgen. Het bestuur zorgde voor de inwendige mens. 
Naast diverse consumpties konden de aanwezigen genieten van een Chinees 
buffet. 

De prijzen gingen naar:
Jokeren: 1. Lammie Mol 532 punten;  
2. Willy Timmerman 540 punten; 
3. Hennie Hofman 611 punten. 
Poedel:  Jannie Timmerman.
Rummikub: 1. Albertje van der Linde 
23 punten; 2. Hennie Maat  37 punten;  
3. Jack Corbeek 126 punten. 
Poedel: Tjitske Twerda. 
Klaverjassen: 1. Pieter de Groot 7151 
punten; 2. Klaas Mol 7015 punten; 
Corry de Jonge 6848 punten. 
Poedel: Huub Backx.

Bridgen: Kees Vaartjes en Lammie van 
Essen 69,88%; Lida Nijmeijer en Bertus 
Scheper 50,00%; Gert Wisselink en 
Eipie Wisselink 34,93%.
Tot slot vroeg voorzitter Jan 
Oosterkamp een groot applaus voor 
Jacob Alberts, die altijd zorg droeg 
voor de organisatie van deze dag, maar 
wegens ziekte niet aanwezig kon zijn. 
We hopen in het najaar weer een 
spelletjesdag te kunnen organiseren.

Janneke Venema

Uitnodiging Kerkcafé 
‘De Ontmoeting’
Woensdag 13 april – 19.30 uur
Plaats: een van de zalen van de 
Gereformeerde kerk 

Na exact 4 maanden uitstel is het 
woensdagavond 13 april eindelijk 
zover, een creatieve workshop onder 
leiding van Ritza Kroeze van Kunstige 
Koekjes. We gaan die avond een aantal 
koekjes decoreren met royal icing 
(eiwitglazuur) in het thema Pasen.
De koekjes zijn al gebakken en de focus 
ligt op het werken met royal icing in 
verschillende diktes.
Tijdens deze avond wordt uitgelegd 
wat royal icing is, welke verschillende 
diktes er zijn, welke technieken er 
gebruikt worden en hoe icing gekleurd 
wordt. Na de uitleg ga je zelf aan de 
slag met het verdunnen en kleuren van 
de icing en daarna worden de koekjes 
gedecoreerd.
Aan het einde van de avond ga 
je met een doosje vol met eigen 
gedecoreerde koekjes naar huis. Houdt 
er rekening mee dat het doosje (met 
koekjes) plat vervoerd moet worden, 
omdat de icing nog niet volledig droog 
zal zijn.
Lijkt het je leuk, geef je dan zo snel 
mogelijk op.
Datum: woensdag 13 april
Start workshop: 19.30 uur
Locatie: gereformeerde kerk
Max. aantal deelnemers: 20
Opgave verplicht: Geertje de Boer 
(deboery@kpnmail.nl) uiterlijk vrijdag 
8 april. Wij vragen een bijdrage van 
€5,00 per deelnemer.
En wil je weten welke koekjes er 
gedecoreerd gaan worden kijk dan 
op Kunstige Koekjes (Facebook) of 
Kunstige.koekjes (Instagram)

Ritza Kroeze

Film ‘Hors normes’ 
op 1 april in Dorpshuis De Schalle

Op vrijdag 1 april wordt de film ‘Hors normes’ vertoond in 
Dorpshuis de Schalle.  

Frans 
regisseursduo 
Nakache en 

Toledano, vooral bekend van de hit 
Intouchables (2011), is gespecialiseerd 
in feelgoodfilms over ernstige thema’s. 
Hors normes (internationale titel: The 
Specials) is geen uitzondering. We 
volgen Bruno, die een opvanghuis voor 
zwaar autistische kinderen leidt en 

zijn goede vriend Malek, die kansarme 
jongeren opleidt tot begeleiders van 
die kinderen. Saillant detail: Bruno 
is orthodox-joods, Malek islamiet. Er 
wordt prachtig gespeeld, zowel door 
de professionele als niet-professionele 
(autistische) acteurs.

Aanvang: 20.00 uur
Entree: € 6,00 inclusief pauzedrankje

Twee Recht Twee Averecht
Cabaret Twee Recht Twee Averecht speelt hun nieuwe programma “Valse trek” 
op 13 en 14 mei in dorpshuis de Schalle.

Aanvang 20.00 uur.
Kaartverkoop 6 mei vanaf 19.00 uur in 

de Schalle. Kosten 12,50 p.p. (het liefst 
gepast betaald)
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www.lutebijkerbouw.nl   |  info@lutebijkerbouw.nl
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www.lutebijkerbouw.nl   |  info@lutebijkerbouw.nl

Lute Bijker

Dorpsvereniging Nijeveen 
Nieuws – maart 2022

Van der Woude Park stukje 
mooier dankzij vrijwilligers 
NL DOET

Zaterdagochtend 12 maart is er door 
een aantal Nijeveners keihard gewerkt 
om het Van der Woude Park klaar te 
maken voor het voorjaar. En er is veel 
gebeurd! 
•	Het park is twee notenbomen rijker
•	Er zijn acht perenbomen geplant 
•	Een struikenhaag is aangelegd
•	 	De paal met aanwijsbordjes staat 

weer 
•	 	Bij de poel staat een nieuwe 

picknickbank 
•	 	Je kunt genieten op een nieuw 

bankje
•	Er staat een extra insectenhotel 

Heel veel dank aan de vrijwilligers die 
ervoor hebben gezorgd dat we nog 
meer kunnen genieten van dit mooie 
stukje Nijeveen. 

Algemene ledenvergadering  
7 april – Editie Dorpsenquête

Donderdagavond 7 april is de 
algemene ledenvergadering van de 
dorpsvereniging. Elders in deze Molen 
staat de agenda voor deze avond. We 
nodigen je van harte uit om erbij te 
zijn. 

Inmiddels heeft de dorpsvereniging 
ruim 600 leden. Ben je nog geen 
lid en heb je interesse? Stuur dan 
een mailtje naar penningmeester@
dorpsverenigingnijeveen.nl 

Met een hartelijke groet, 
Bestuur Dorpsvereniging Nijeveen 

Breng je spullen 
bij DOS’46 voor de 
rommelmarkt!
Vrijwilligers welkom op 2 april

Na twee jaar afwezigheid houdt 
DOS’46 weer een rommelmarkt op 
het evenemententerrein. De markt 
vindt plaats op zaterdag 2 april, 
aanvang 13.00 uur. In het verleden 
haalde DOS’46 een week van tevoren 
goederen op in het dorp. Dit jaar heeft 
DOS’46 gekozen voor een andere 
organisatie.
Op 2 april, de dag van de 
rommelmarkt, is er tussen 8.30 en 
11.00 uur de gelegenheid spullen op 
het evenemententerrein tegenover 
sporthal De Eendracht te brengen. 
Wie artikelen brengt, hoeft de auto 
niet uit. Er staat een route aangegeven 
waar vervolgens een losploeg de auto’s 
uitlaadt. Op deze manier raak jij van 
je spullen af en steun je DOS’46 om er 
weer een mooie markt van te maken! 
De organisatie is erbij gebaat dat 
artikelen zoveel mogelijk gesorteerd 
worden aangeleverd. Matrassen, grote 
meubels, televisies met toeter en 
witgoed worden niet aangenomen.
Voor vrijwilligers die het leuk vinden bij 
de rommelmarkt te helpen; DOS’46 is 
blij met elk uurtje hulp! Opgeven kan 
via rommelmarkt@dos46.nl! Je kunt 
je aanmelden voor de ochtendploeg 
vanaf 8.30 uur (auto’s lossen, 
spullen sorteren, kramen inrichten), 
middagploeg vanaf 12.30 uur (spullen 
verkopen, opruimen) of voor de hele 
dag. Help je een hele dag, krijg je een 
lunch aangeboden. Heb je vragen? 
Mail ons!

We zien je graag op 2 april!

Twee moestuinen vrij in Nijeveen 
Bij Moestuinvereniging De Proatakker zijn twee prachtige tuinen vrijgekomen.
De tuinen zijn al grof omgespit. In een tijd dat voedsel duurder wordt, is een 
moestuin een prima oplossing. 

Een moestuin vereist wel wat werk 
daar moet je dus tijd voor hebben. 
Maar het werk: spitten wieden zaaien 
wateren en oogsten met uitzicht op 
de weilanden rondom Nijeveen en de 
spectaculaire zonsondergangen is geen 
straf. Om de prijs hoeft u het ook niet 
te laten. Een moestuin van zo’n 100 m2 
kost u 35 euro aan huur per jaar. Wel is 
er een borg van 50 euro.

Nog nooit een moestuin gehad? 
Op internet staan heel veel tips over 
hoe je een moestuin kunt starten. 
Bovendien kunnen je buren, als je 
daar behoefte aan hebt, je tips en raad 
geven.
Zin in? Schrijf een mailtje naar: 
deproatakker@gmail.com of kom eens 
langs. Het complex ligt aan de Namweg 
t/o Jos Huls en Tom Knol.



4 De Molen - 44e jaargang nr. 6 - 22 maart 2022

Reserveer nu voor de Matthäus-passion in de Grote 
of Mariakerk in Meppel
Met groot genoegen maakt het Meppeler Muziekfestival bekend dat op 26 
maart 2022 de Matthäus-Passion van Johan Sebastiaan Bach uitgevoerd wordt 
in de Grote of Maria kerk van Meppel. Reserveer nu alvast je entreekaarten 
op www.meppelermuziekfestival.nl voor de uitvoeringen van de Matthäus-
Passion door Collegium Musicum Traiectum uit Utrecht onder leiding van 
Paulien Kostense Gilles Michiels

Collegium Musicum Traiectum is een 
projectensemble voor jongvolwassen 
amateurmusici die een interesse 
hebben in het uitvoeren van vocaal-
instrumentaal repertoire. Het 
gezelschap is bedoeld voor onlangs 
afgestudeerden en jong werkenden 
die hun studentenmuziekgezelschap 
hebben moeten verlaten en toe 
zijn aan een nieuwe uitdaging op 
muzikaal gebied. Naast uitvoeringen 
van de Matthäus-Passion  in Utrecht 
en Coevorden, voert Collegium 
Musicum Traiectum dit voorjaar 
ook de Matthäus uit in de Grote of 
Mariakerk. Zij werken speciaal in 
Meppel samen met het koorschool 
Viva la Musica o.l.v. Ceciel van der Zee 
uit Meppel.

Viva la Musica is een zang- en 
kooropleiding voor kinderen en jeugd 
van 6 tot en met 21 jaar.  Viva is dé 
koorschool van Drenthe en Overijssel, 
met een koorschool in Zuidwolde/
Meppel en een koorschool in Zwolle.

Eén van de doelstellingen van het 
Meppeler Muziekfestival is muziek 
toegankelijk te maken voor iedereen. 
We zijn dan ook extra blij dat we met 
ondersteuning van subsidienten de 
toegangsprijs van een kaartje op €25 
hebben weten vast te stellen. 

Waarom is de Matthäus-Passion toch 
zo ongekend populair in Nederland? 
Wat maakt Bachs Grote Passie zo 
aangrijpend? Is het de tekstuitbeelding 

of vooral de muziek die ontroert? Bach 
componeerde zijn Matthäus-Passion 
voor de viering van Goede Vrijdag. 
De afwisseling van de bewogen 
recitatieven, ontroerende aria’s en 
de inmiddels bekende koralen en 
koorwerken blijft boeien. Laat je 
meevoeren met deze uitvoering van 
Collegium Musicum Traiectum, Viva la 
Musica en solisten en ontdek hoe tekst 
en muziek samen ongekende emotie, 
rust en verstilling oproepen. 
 
U kunt uw kaarten reserveren via 
www.meppelermuziekfestival.
nl. Een toegangskaartje kost €25 
inclusief tekstboekje. De uitvoering 
is op 26 maart 2022 in de sfeervolle 
Grote of Mariakerk in Meppel. De 
aanvangstijd is 19.00 uur en het 
programma heeft een pauze. Meer 
informatie is ook te vinden op www.
meppelermuziekfestival.nl en op onze 
Facebook pagina.

26 maart 2022 Meppel  19.00 uur  
Grote of Mariakerk
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Agenda
22 maart De Molen nr. 6
23 maart N.C.V.: Zanggroep ‘Stil’ verzorgt de avond - De Schalle - 19.45 uur
23 maart  Klaverjassen en jokeren Supportersvereniging SVN'69 - kantine SVN’69 - 

20.00 uur
24 maart  Vrouwen van Nu - Rita Post met programma VanAllusWat, muziek en 

sketches - De Schalle - 20.00 uur
26 maart Matthäus-passion - Grote kerk Meppel - 19.00 uur
26 maart Bingo Supportersvereniging SVN’69 - kantine - 20.00 uur
28 maart-2 april  Collecteweek ZOA; van noodhulp naar wederopbouw 
  1 april Film ‘Hors normes’ - De Schalle - 20.00 uur
  2 april Autismedag - De Meenthe, Steenwijk - 10.30 uur
  2 april Rommelmarkt Dos’46 - Evenemententerrein - 13.00 uur
  3 april Drentse kerkdienst in de hervormde kerk te Kolderveen - 10.00 uur
  5 april De Molen nr. 7
  6 april    Klaverjassen en jokeren Supportersvereniging SVN'69 - kantine - 20.00 uur
  7 april  Alg. Ledenvergadering Dorpsvereniging Nijeveen - De Schalle - 20.00 uur
  8 april Koopavond Kinderkledingbeurs Havelte - De Veldkei - 20.00-21.30 uur
  9 april Kinderkledingbeurs Havelte - De Veldkei, Havelte - 9.00-10.00 uur
11 april Valpreventiemarkt - Topsporthal Ezinge, Meppel - 14.00-16.30 uur
13 april Kerkcafé - Geref. Kerk - 19.30 uur
13 april Ledenvergadering Historische vereniging Nijeveen
14 april Alg. Ledenvergadering EC Duurzaam Nijeveen - De Schalle - 20.00 uur
16 april Bingo Supportersvereniging SVN’69 - kantine - 20.00 uur
20 april   N.C.V. Gerdi van den Broek vertelt over haar periode als verpleegkundige 

in Kameroen Schalle - 19.45 uur

Elke maandagavond Zingen Zanggroep Timeless - De Schalle - 19.30-21.30 uur
Elke dinsdagmiddag Koersbal - De Schalle - 13.30-16.00 uur

Nijverheidsweg 10
7948 NE  Nijeveen

T 0522 49 26 80
F 0522 49 26 74

info@kroesnijeveen.nl
www.kroesnijeveen.nl

Save the date
Valpreventiemarkt 
Maandag 11 april organiseert 
Meppel Actief en partners een 
Valpreventiemarkt voor ouderen 
vanaf 65 jaar. De Valpreventiemarkt is 
in Topsporthal Ezinge. 

Tijdens deze middag verkrijgen de 
ouderen informatie over valpreventie 
en valtechnieken, rollatorcheck, 
balanstesten, loophulpmiddelen, 
huisinrichting, voetencheck, 
schoenadvies en nog veel meer. En is 
er de mogelijkheid om kennis te maken 
met verschillende Walking Sports en 
een selecte groep beweegaanbieders.
Vooraf aanmelden is niet nodig, ter 
plekke schrijft u zich in en deelnemen 
aan de Valpreventiemarkt is gratis.  
Vanaf 14.00 uur tot 16.30 uur bent u 
van harte welkom. 
De Valpreventiemarkt wordt mede 
mogelijk gemaakt door het Lokaal 
Preventieakkoord. Voor meer informa-
tie over Meppel Actief verwijzen wij je 
door naar onze website www.meppel-
actief.nl en onze social media pagina’s 
(Instagram en facebook).
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www.loonbedr i j fb i jker.n l

• sleepslangen 12 mtr.
• zode bemesten
• mixen
• overpompen
• mengmest rijden
• mestopslag
• mesttransport (4 auto’s)

• ploegen
• egaliseren
• diepwoelen

• kalk en slakkenmeel strooien
• gewas- en onkruidbestrijding
• slootonderhoud
• gladheidbestrijding

• aanleggen 
 van uw tuin / erf
• droge tuin??
  wij slaan een bron

• grasmaaien 9 mtr. triple
• swadhark 13 mtr.
• gras- en maiszaaien
• gras hakselen
• mais oogsten

• sloop werkzaamheden
• kraan-/shovel werkzaamheden
• uitgraven van bouwputten /
  kavels

tel. 0522 49 12 43
tel. 06 57 60 76 77

“De Brincksanghers”
Het koor “De Brincksanghers” is opgericht in 1983 en bestaat nu uit 37 leden. 
De Brincksanghers zijn mannen die één avond in de week de dagelijkse 
beslommeringen even willen vergeten en o.l.v. een enthousiaste dirigente een 
leuk en gevarieerd repertoire instuderen.
 
Onder inspirerende leiding van 
dirigente Trijnie de Boer zingen
“De Brincksanghers” prettig in 
het gehoor liggende liederen. Er 
worden in hoofdzaak Engelstalige 

countrynummers, evergreens en 
Ierse Folksongs ten gehore gebracht. 
Daarnaast worden ook Duits-, 
Frans- en Nederlandstalige nummers 
gezongen.
 

Het koor wordt muzikaal begeleid 
op een keyboard door de dirigente. 
Soms verzorgt een van de leden op 
accordeon of banjo de muzikale 
begeleiding. 
Jaarlijks treden “De Brincksanghers” op 
bij diverse gelegenheden.
Hiervoor beschikt het koor over een 
eigen muziekinstallatie, waardoor een 
goede geluidskwaliteit gegarandeerd 
is.
 
“De Brincksanghers” zijn voortdurend 
op zoek naar mannen die ons koor 
komen versterken. Op zoek naar 
mannen die graag zingen en op zoek 
zijn naar een nieuwe uitdaging.
De contributie bedraagt slechts 75 
euro per jaar.
 
Nieuwsgierig geworden? 
Kom gewoon eens vrijblijvend op een 
donderdagavond op een repetitie die 
wordt gehouden in “De Veldkei” in 
Havelte.
De repetitie begint elke 
donderdagavond om 20.00 uur.
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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

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

Autisme Dag
De NVA (Nederlandse vereniging voor Autisme) Steenwijkerland organiseert 
op zaterdag 2 april, Wereld Autisme Dag, een Autisme Dag in De Meenthe, 
Stationsplein 1, 8331 GM Steenwijk.  

Op deze Autisme Dag wordt een drietal 
activiteiten aangeboden. De dag begint 
om 10.30 tot 12.30 uur met de lezing: 
Autisme en assistentiehond. Spreker 
is Mirjam Dijks. Mirjam heeft autisme 
en een assistentiehond Lindy. Mirjam 
vertelt wat Lindy voor haar betekent en 
wat zij haar gebracht heeft. 

Vanaf 11.30 tot 15.30 uur kan de 
Autisme Ervaringstent bezocht 
worden. In deze tent kunt u ervaren 
wat het betekent als u omringd wordt 
door zoveel beeld en geluid, dat die 
selectie bijna niet meer mogelijk is. De 
hoeveelheid prikkels die in een keer 
binnenkomt is te groot om daarbinnen 
onderscheid te maken. Dit geheel zorgt 
voor een gevoel van overspoeld raken. 
Het is een ervaring van 4 minuten 
waarbinnen u geen controle hebt op de 
prikkels uit uw omgeving. Sommigen 
wordt het dan ook letterlijk teveel. 

Van 13.00 tot 15.30 uur kunt 
u deelnemen aan het ABC: 
AutismeBelevingsCircuit. Het ABC laat 
je door “autistische ervaringen” voelen 
hoe het is om met autisme te leven. 
Probeer je eens een voorstelling te 
maken van wat het betekent om een 
AutismeSpectrumstoornis (ASS) te 
hebben. Je kunt erover lezen en leren, 
gesprekken voeren, maar ervaren is 
een andere manier. 

Vanaf 10.00 uur is de deur geopend 
en bent u welkom om (een deel 
van) deze dag gratis bezoeken. 
Consumpties etc. zijn wel voor eigen 
rekening. Voor de lezing: Autisme en 
assistentiehond wordt aanmelden 
zeer op prijs gesteld i.v.m. het aantal 
beschikbare plaatsen. Aanmelden kan 
via nva.steenwijkerland@gmail.com of 
telefonisch: 06-24129063.

Hartstichting zoekt 
nieuwe collectanten
Na 2 jaar niet te hebben 
gecollecteerd, zijn wij dringend op 
zoek naar nieuwe collectanten. De 
afgelopen 2 jaar zijn er een aantal 
overleden en een aantal zijn op een 
leeftijd gekomen, dat ze niet meer 
kunnen collecteren. 
Wie wil ons helpen om in zijn eigen 
straat of in een andere straat een 
avond te collecteren.

De collecteweek is van 10 tot en met 
16 april, we hopen dan weer een mooi 
bedrag op te halen.
Dit geld wordt o.a. besteed aan 
onderzoek naar het terugdringen van 
hart en vaatziekten en voorlichting 
over een gezonde leefstijl.
Mocht u die week een avond over 
hebben, meld u dan aan bij 0522 
492010 of gwithaar@ziggo.nl.

Namens de afd Nijeveen, 
Inge Vreeswijk en 
Geertje Withaar
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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
Noteboomstraat 68   

7941 XA  Meppel

Telefoon 0522 255 449   

drukkerij@kleen.nl

www.kleen.nl

dekei@kleen.nl
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Formaat (bxh) Zwart-wit
losse

adv.prijs

Zwart-wit 
12 keer
per jaar

Zwart-wit 
heel jaar

elke uitgave

1/8 pagina   91 x   64 mm € 17,35 € 16,65 € 16,00

1/4 pagina
  91 x 133 mm
187 x   64 mm

€ 28,35 € 26,00 € 23,65

1/2 pagina 187 x 133 mm € 48,40 € 46,05 € 43,70

1/1 pagina 187 x 271 mm € 81,50 € 79,15 € 76,75

De Molen verschijnt 1 keer in de 14 dagen. Oplage 1700 exemplaren.

Bovenstaande prijzen zijn op basis van kant en klaar door u bijgeleverde,
voor ons verwerkbare bestanden.
Meerkosten voor opmaak zijn afhankelijk van het aangeleverde materiaal.

Meerprijs voor fullcolour  
1 keer € 75 per uitgave
3 keer € 70 per uitgave
5 keer € 65 per uitgave

Prijzen per uitgave en exclusief 21% BTW.

Regelvermelding Rubriek Belangrijke Informatie 
Prijzen per jaar
1 regel: €   45,00
2 regels:  €   87,00  
3 regels:  € 147,00 

4 regels:  € 181,00
5 regels:  € 207,00
6 regels:  € 248,00

Wij bezorgen ook in Nijeveen

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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Lotenbloks.nl is een initiatief van 

Ontwerp | Druk | Print | ReclameLotenbloks.nl

Wijkagent Chris Kooistra stelt zich voor
Beste bewoners van Nijeveen,
Sinds november 2021 ondersteun ik, Chris Kooistra, uw wijkagent Judith Bakker bij haar werkzaamheden. Samen zijn 
wij wijkagenten voor het gebied Haveltermade, Watertoren gebied, Nieuwveense landen en Nijeveen (en bijbehorend 
buitengebied) en daarmee dus ook uw wijkagenten. 

Via deze weg wil ik mij voorstellen, 
u kort iets vertellen over onze 
werkzaamheden en hoe u ons kunt 
bereiken.
We hebben immers uit de 
dorpsenquête begrepen dat veel 
mensen daar niet altijd een beeld bij 
hebben.

De taak van de politie in het algemeen 
is het handhaven van de rechtsorde en 
het verlenen van hulp aan hen die deze 
behoeven. In de functie van wijkagent 
komt deze taakomschrijving heel 
duidelijk terug. De wijkagent is bezig 
met de totale politiezorg in zijn of haar 
wijk. Denk hierbij aan strafbare feiten 
als drugscriminaliteit, mishandelingen 
en verkeersovertredingen maar 
ook aan het verlenen van hulp door 
bijvoorbeeld reanimaties, gesprekken 
en het inschakelen van de juiste 
hulpinstanties. Maar hoe ziet dat er 
dan concreet uit?

Wij beiden zijn allround 
politiemedewerkers en doen alle 
taken die andere collega’s ook doen. 
Zo hebben wij noodhulpdiensten, ook 
in het weekend en ‘s nachts, nemen 
wij aangiftes op en staan we soms 
gepland voor een dag ‘chef van dienst’. 
Dit laatste is een coördinerende 
rol waarbij de werkzaamheden van 
die dag worden verdeeld onder 
alle collega’s. Daarnaast krijgen we 
opsporingstaken, zoals bijvoorbeeld 
het opplussen van Meld Misdaad 
Anoniem-meldingen en het afhandelen 
van kleine strafdossiers. Helaas zorgt 
dit ervoor dat we dus niet al onze tijd 
in of aan onze wijk kunnen besteden. 
De capaciteit bij de politie is de laatste 
jaren schaars geworden en dit zal 
jammer genoeg nog even duren. Dat 

betekent dat we moeten roeien met de 
riemen die we hebben. 

Onder wijkzorg valt een breed scala 
aan werkzaamheden. We worden veel 
gebeld door mensen die bijvoorbeeld 
overlast ervaren in hun straat. Dit kan 
door geluid zijn, maar ook door een 
te hoge heg of hard rijdend verkeer. 
Regelmatig merken we dan op dat 
de ‘veroorzaker’ (of soms juist de 
melder) hulp nodig heeft. Dit kaarten 
we dan aan bij onze netwerkpartner 
en zo proberen we de hulpverlening 
op gang te brengen. Dit doen we 
bijvoorbeeld door te melden bij Veilig 
Thuis (denk hierbij aan onwenselijke 
situaties voor kinderen en/of huiselijk 
geweld) maar ook zijn wij onderdeel 
van het Sociaal Team waarin meerdere 
hulpverleningsinstanties elkaar vinden.
Doordat we alle meldingen uit ons 
gebied in de gaten houden, weten we 
wat er heeft gespeeld in de wijk. We 
proberen tijdig gesprekken aan te gaan 
om escalatie te voorkomen, brengen 
informatie bij elkaar die kan leiden tot 
meer zicht op strafbare feiten en geven 
desgevraagd voorlichting waar dat 
gewenst is.

We worden bij vele overleggen 
betrokken, zowel intern als extern. 
Denk hierbij aan het dorpsoverleg, 
COA overleg over de asielboot, 
hulpverlenings-overleggen of een 
wijkagenten-overleg. Daarnaast zijn we 
vraagbaak voor politiecollega’s als het 
gaat om onze wijk.

Kortom: de wijkagent is het 
aanspreekpunt als het gaat om wat 
er in het gebied speelt, voor zowel 
bewoners als voor anderen.
Wilt u meer weten? Op politie.nl 
en www.vraaghetdepolitie.nl staan 
filmpjes over het werk van een 
wijkagent.

Wilt u één van ons spreken? Bel dan 
met: 0900-8844 en vraag naar Judith 
Bakker of Chris Kooistra. Dit nummer is 
ook beschikbaar voor algemene vragen 
of wanneer politie ter plaatse gewenst 
is.
Bel bij spoed (levensbedreigende 
situaties of een heterdaad misdrijf) 112.

Met vriendelijke groet,
Uw wijkagenten
Judith Bakker & Chris Kooistra

Bierproeverij 
Hallo Bierliefhebbers,
Nijeveen heeft een aantal amateur bierbrouwers die een proeverij organiseren.
Op deze avond willen we jullie kennis laten maken met onze bieren en vertellen 
hoe deze worden gebrouwen.

Toegang is gratis. We stellen een vrije 
gift aan het einde van de avond als u 
heeft genoten bijzonder op prijs.

Datum: vrijdag 8 april
Aanvang: 20.30 uur

U kunt zich opgeven door een mail te 
sturen naar: bier@roelenkarin.nl.
Er is een beperkt aantal plaatsen.

NBPC Dat kuj pruven
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Voor het melden van een overlijden 
dag en nacht bereikbaar: 
06 - 29060633
Susanne Oomkens - Havelte
www.omega-uitvaartzorg.nl
contact@omega-uitvaartzorg.nl

Verbinden in loslaten
Met oprechte aandacht,  tijd en zorgzaamheid 

samen vorm geven aan een passend afscheid.

 Verborgen 
liefde

DEZE COLUMN IS GESCHREVEN OP BASIS VAN EEN WERKELIJKE GEBEURTENIS

Ze wordt geboren in een grote stad in het westen van het land, groeit daar op
en gaat er ook studeren. Scheikunde, als enige vrouw van haar jaargang. Ze is
een goede student en weet haar mannetje uitstekend te staan tussen alle
heren. Ze is weleens verliefd, maar tot een langdurige relatie komt het niet.
Ze gaat werken in de farmaceutische industrie en daar ontmoet ze hem. Haar
grote, maar verboden en dus verborgen liefde. 

Als hij gevraagd wordt voor een belangrijke baan in het noorden van het land volgt ze hem. Nog
altijd als zijn onzichtbare schaduw. Ze koopt een schattig, klein huisje met een brede sloot ervoor,
waardoor het alleen bereikbaar is via een smal bruggetje. Ze sluit nieuwe vriendschappen en heeft
daarmee lieve en zorgzame vriendinnen om zich heen. Ze heeft fijne contacten met de mensen in
haar straat. 
Maar dan komt de dag dat haar minnaar haar laat vallen. Ze wordt er letterlijk ziek van.
Gekmakend is het. Ze verliest zichzelf en gaat creatieve therapie volgen. Hoewel ze haar gevoelens
vast weet te leggen in de prachtigste schilderijen, verloopt haar herstel moeizaam. Ze trekt zich
het liefst terug in haar kleine huisje. De vriendinnen die van haar houden worden nauwelijks
toegelaten. Maar juist als het mentaal wat beter lijkt te gaan, geeft haar lichaam het op. Ze sterft
in het ziekenhuis.
Ze wordt thuisgebracht door twee vrouwen, die haar in de met zorg gekozen uitvaartmand over
het bruggetje brengen, terug in haar geliefde huisje. We omringen haar met kaarsjes en haar
eigen schilderijen. Haar neef is een zachte man: ‘Ik ga een mooie bos bloemen voor haar halen.’ 
En terwijl de enige man in ons midden het huis verlaat, blijft zij achter, net als tijdens haar leven,
omringd door de liefde en zorgzaamheid van vrouwen.

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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"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" 

Wij voeren verschillende behandelingen uit o.a.: 

 Verwijderen van eelt 

 Verwijderen van een likdoorn 
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 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 

Krentenbroodactie Muziekvereniging Euphonia 2022
Vorig jaar heeft u de krentenbroodactie van de muziekvereniging Euphonia via 
de digitale weg kunnen bestellen.
Ook dit jaar kunt u brood/broden per mail (voorkeur), telefonisch of via 
WhatsApp bestellen vóór 2 april a.s. Wij zullen dan in de week voor het 
paasweekend uw broden bij u aan huis brengen, u kunt met de pin of  contant 
betalen.

De prijzen van de broden zullen zijn:
Krentenbrood  €6.50
Rozijnenbrood  €6.50
Krentenbrood met spijs €7.50

Geef bij uw bestelling duidelijk uw 
naam en adres door.
Mailadres:  
krentenbroodcommissie@gmail.com. 
Tel./whatsapp: 06-43699956 (dagelijks 
tussen 18.00 - 20.00 bereikbaar)

Nogmaals de bestelling vóór 2 april 
doorgeven, anders heeft de bakker niet 
genoeg tijd om de broden op tijd te 
kunnen bakken.

Commissie Krentenbroodactie 
Muziekvereniging Euphonia

Reünie korfbalvereniging 
DOS’46 
Op zaterdag 21 mei 2022 organiseert 
DOS’46, in het kader van haar 75-jarig 
bestaan, een grootse reünie voor 
leden en oud-leden. De reünie zal 
plaatsvinden op het sportcomplex 
van het Nijeveense korfbalbolwerk: 
sportpark Tussenboerslanden in 
Nijeveen. 

Daar zijn leden en oud-leden 
’s middags van 14.00 tot 17.30 uur 
van harte welkom om onder het 
genot van een hapje en een drankje 
bij te praten, oude herinneringen 
om te halen en nieuwe hieraan toe 
te voegen. Door de coronacrisis is de 
viering van het jubileum, wat eigenlijk 
in 2021 gepland stond, een jaar 
uitgesteld. DOS’46 hoopt desondanks 
op een grote opkomst. 

Voor meer informatie over de reünie of 
het jubileum: 
www.dos46.nl/75-jaar-dos46/. 

Opgave voor 
de reünie is 
mogelijk door 
het scannen 
van deze 
QR-code.

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

Openingstijden:
di. t/m vr. : 10.00 - 16.00 uur
zaterdag : 13.00 - 16.00 uur

Particuliere advertentie
Heeft u iets te koop? 
Zet het in De Molen!

€ 0,26 per mm. 
Min. advertentiebedrag € 7,50
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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

Maurice Jans, 
Uitvaartbegeleider

Waterpolo Toernooi
Afgelopen zaterdag organiseerde waterpolovereniging MZPC de Reest i.s.m. 
Meppel Actief, de zesde editie van het Waterpolo Toernooi. Het 1e deel van 
de zesde editie van het waterpolotoernooi vond plaats op zaterdagmiddag 
5 maart 2022 het 2e deel werd gespeeld op zaterdagmiddag 19 maart 2022 
in Bad Hesselingen te Meppel.

Verschillende scholen uit de gemeente 
Meppel deden hieraan mee.
Al met al doen er zo’n 168 kinderen 
mee verdeeld over 2 wedstrijd dagen.
Tijdens het 1e deel van dit toernooi 
speelden de groepen 3 t/m 6
Er werd fanatiek gestreden tijdens 
de wedstrijden. Tussendoor werden 
de kinderen getrakteerd op vers 

fruit, limonade en een vers gebakken 
kaasstengel van Bakker Bart.
De Gaarlandtspetters van groep 3 en 
de Gaarlandtknallers van groep 5/6 
gingen uiteindelijk beide met een 
1e prijs, de gouden beker terug naar 
Nijeveen.
Alle kinderen kregen een vaantje als 
herinnering mee na afloop.

Echos Home Fiets 
Driedaagse Havelte
Als het volgens de coronaregels 
mogelijk blijkt, kunnen 
fietsliefhebbers in het voorjaar weer 
meedoen met de Echos Home Havelte 
Fiets Driedaagse. 

Op 17, 18 en 19 mei worden tochten 
gereden in de natuurgebieden rondom 
Darp/Havelte. Deelnemers kunnen 
kiezen uit mooie routes van 40 of 
60 km. Een of twee dagen meedoen 
kan ook. De fietsers gaan met een 
uitgebreide routebeschrijving op weg. 
De start is tussen 9.30 en 11.00 uur in 
het Echo’s Home, J. Postweg 5, 
7973 JB Darp/Havelte. Vooraf en 
na afloop van de fietsdag kan daar 
worden genoten van een kop koffie of 
een drankje en een hapje en heel veel 
gezelligheid. Wilt u vooraf inschrijven 
stuur dan voor 10 mei een mail naar 
fietsenhavelte@echos.nl. Deelname 
voor 3 dagen kost € 8,50 per persoon. 
Dagkaarten kosten € 5,00. Inschrijving 
op de startdag kost € 10,00 p.p.
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BERT VISSCHER v.o.f.

Kwekerij en tuincentrum

Kolderveen 21  7948 NG Nijeveen  Tel. 0522-491853

PERSONEEL GEZOCHT!

*  Voor alle voorkomende werkzaamheden op 
ons bedrijf

* Iemand passend bij ons huidige team
*  Je bent ook bereid om in de vakanties 

meerdere dagen te werken.
*  Het maakt niet uit welke opleiding je volgt/

hebt gedaan maar interesse in planten is wel 
handig.

Heb je interesse?

Heb je nog vragen? 
Deze kun je via onderstaand mailadres stellen.
Wil je solliciteren?
Dit kan door, voor 31 maart a.s., 
een sollicitatiebrief met cv 
te mailen naar: marianne@bertvisscher.com

Wat zoeken wij precies?

We hebben een vacature voor een 

ZATERDAGMEDEWERKER en 
MEDEWERKER VOOR VRIJDAG EN ZATERDAG

Eerste stap deelmobiliteit gerealiseerd 
Nieuws – EC Duurzaam Nijeveen 

Afgelopen jaren heeft Duurzaam Nijeveen zich hard gemaakt voor het realiseren 
van deelmobiliteit in Nijeveen. En er is nieuws! In de laatste week van maart 
plaatst de gemeente Meppel een openbare laadpaal op het parkeerterrein bij 
de molen. Iedereen met een elektrische auto kan hier binnenkort gebruik van 
maken. 

Deelauto’s voor Nijeveen 
Nu deze laadpaal er gaat komen, gaat 
de energiecoöperatie verder met de 
plannen om op deze locatie twee 
Nijeveense deelauto’s neer te zetten. 
Dat betekent dat Nijeveners, die 
daar behoefte aan hebben, een auto 
kunnen lenen. Komende maanden 
gaan we aan de slag met de concrete 
uitwerking. Het streven is dat de 
deelauto’s er deze zomer nog staan. 
Verdere praktische informatie, kosten 
en voorwaarden delen we zodra dit 
bekend is. 

Wat is een deelauto? 
Een deelauto is eigenlijk van het 
hele dorp en staat 24 uur per dag, 
7 dagen in de week ter beschikking 
van de inwoners. Deze kunnen de 

auto reserveren en gebruiken tegen 
een vergoeding. Er zijn een aantal 
voordelen; zo hoef je zelf geen auto 
aan te schaffen. Dat kan gunstig zijn 
als je deze maar incidenteel nodig 
hebt. Een elektrische auto spaart het 
milieu, je hebt minder gedoe met 
reparaties en verzekeringen en een 
deelauto draagt bij aan een betere 
leefomgeving. Zo zijn er bijvoorbeeld 
minder parkeerplekken nodig.

Belangstelling? Laat het alvast weten. 
Heb je interesse en zou je in de 
toekomst een deelauto willen 
gebruiken? Stuur alvast een mailtje 
naar info@duurzaamnijeveen.nl om dit 
kenbaar te maken. Het helpt ons bij de 
verdere voorbereidingen. We houden 
je op de hoogte. 

Algemene Ledenvergadering 
Duurzaam Nijeveen 
Donderdagavond 14 april staat 
de ledenvergadering van Energie 
Coöperatie Duurzaam Nijeveen 
gepland. We beginnen om 20.00 in 
dorpshuis De Schalle. Je bent van harte 
welkom! In de volgende De Molen 
wordt de agenda gepubliceerd. Ben je 
nog geen lid? Meld je aan via 
www.duurzaamnijeveen.nl 

Met een energieke groet, 
Harry van Dijk, Gerdie Westenbrink, 
Wim de Kleuver, Hylco de Boer en 
Tineke Knorren 

E N E R G I E  CO Ö P E R AT I E
Duurzaam Nijeveen
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Start werkzaamheden 
ontsluitingswegen Nieuwveense 
Landen
Met de onthulling van het bouwbord, markeerde wethouder 
Robin van Ulzen op donderdag 10 maart 2022 de start van 
de werkzaamheden Meppel infra Noord. Het gaat om de 
aanleg van de ontsluitingswegen voor de wijk Nieuwveense 
Landen. De wegen zorgen ervoor dat de nieuwbouwwijk 
straks goed te bereiken is.

Wethouder Robin van Ulzen: “Ik 
ben blij dat de werkzaamheden van 
start zijn gegaan. Dit is nodig om 
de doorstroming te verbeteren van 
het huidige én toekomstige verkeer 
van de duurzame uitbreidingswijk 
Nieuwveense Landen. Ook dít is 
bouwen aan een fijn woonklimaat in 
Meppel.”

Nieuwe westelijke aansluiting
De nieuwe weg sluit aan de 
westkant van Nieuwveense landen 
aan op de rotonde die momenteel 
de Handelsweg en de N375 met 
elkaar verbindt. Aan de oostkant 
van Nieuwveense landen wordt de 

ontsluitingsweg 
aangesloten op 
een nieuw aan te leggen rotonde in 
de Steenwijkerstraatweg/N371. De 
planning is dat de ontsluitingsweg 
voor Nieuwveense Landen eind 2022 
gereed is.

Aanleg fietstunnel en rotonde
De komende jaren vinden meer 
werkzaamheden plaats aan 
verschillende wegen aan de noordkant 
van Meppel. Vanaf 2023 gaat de 
provincie Drenthe aan de slag met 
werkzaamheden aan de N375. Die 
werkzaamheden bestaan uit het 
verplaatsen en aanpassen van de 

bestaande rotonde bij de watertoren, 
het realiseren van een fietstunnel vlakbij 
de watertoren en het aanleggen van een 
nieuwe rotonde op het kruispunt van de 
N375 en de N371/Steenwijkerstraatweg. 
De plannen voor de provinciale 
wegenstructuur worden op dit moment 
nader uitgewerkt.

Meer informatie
Op www.meppel.nl/nieuwveenselanden 
is meer informatie te lezen over de 
werkzaamheden en de plannen voor de 
wijk.

“We gaan voor
100% tevreden
klanten”

Wat doen wij:
Dienstverlener in agrarische werkzaamheden, 
grondwerkzaamheden, tuinaanleg en onderhoud.

Bel of mail voor een vrijblijvende offerte.

T 06-12449922  |  E pvandijk1986@hotmail.com  |  A De Kolk 3, Nijeveen

Dé specialist in
agri, grond & tuin. 

DORPSVERENIGING NIJEVEEN
UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING

Donderdag 7 april 2022
Locatie: De Schalle. Aanvang 20.00 uur

Agenda:
1. Opening
2.  Vaststellen agenda
3.   Ingekomen stukken en medede-

lingen
4.   Notulen jaarvergadering 2021
5.   Jaarverslag 2021 + presentatie 

activiteiten
6.  Financiën
 - Financieel verslag 2021 (*)
 - Verslag kascommissie
	 -		Vaststellen	financieel	verslag
 - Benoeming kascommissie

 - Begroting 2022 (*)
 - Vaststellen contributie 2022
7.  Bestuursverkiezingen
 -  Marijke van Ramshorst, 

aftredend als bestuurslid en 
niet herkiesbaar

 -  Christina van der Schaaf, 
verkiesbaar bestuurslid

8.  Rondvraag
9.  Sluiting

PAUZE

Aansluitend	van	het	officiële	gedeelte	nodigen	we	u	van	harte	uit	om	
samen met ons te brainstormen over de uitkomsten van de enquête (**).

(*) Deze stukken zijn vanaf 1 april 2022 op te vragen via 
penningmeester@dorpsverenigingnijeveen.nl
(**) De Dorpsvisie 2015 – 2025 en de uitslagen van de enquête zijn 
te downloaden via onze website www.dorpsverenigingnijeveen.nl

Foto: Daan Prest
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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

MILLE-PATTES, praktijk voor HSP begeleiding, Ike Piest - v.d. Ree, 0522-490663, www.mille-pattes.nl



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




