
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 3 mei 2022. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 27 april  
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
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Bridgen in Nijeveen
Bridgen is goed voor je geheugen en zorgt voor sociale contacten

Wanneer er voldoende deelnemers 
zijn kan ik de docente al voor de zomer 
vast leggen. Bij opgave wel even 
doorgeven waar de voorkeur naar uit 
gaat. Opgeven mag per mail met uw 
gegevens, graag voor 15 mei 2022. 
Er komt dan tijdig bericht of de cursus 
doorgang kan vinden.

Er wordt in Nijeveen bridge gespeeld 
op dinsdagochtend in de Schalle. 
We doen dit nu enkele jaren en het is 
altijd weer gezellig. 
Iedereen die een beetje bridge 
kan spelen is welkom. We hebben 
beginners en wat mensen die al wat 
langer bridge spelen. De gevorderden 

Bij voldoende belangstelling gaan we weer een beginnerscursus bridge 
organiseren in Nijeveen. Deze zal dan plaats vinden op maandagmiddag of 
maandagavond in de Schalle.

zijn altijd bereid de beginners te 
helpen als ze dit vragen. Uiteindelijk 
moeten we het leren door het veel te 
doen. 
Heb je belangstelling kom dan gerust 
een keertje binnenlopen. 
Voor inlichtingen en opgave kunt u 
met onderstaande contact op nemen.

Lammie van Essen, 
tel. 06 20433916 of 
vanessen.hl@gmail.com

24 jaar raadslid
Na 24 jaar zit mijn raadslidmaatschap er op. 
Langs deze weg wil ik een ieder bedanken voor het 
vertrouwen dat in mij is gesteld in al die jaren. 

En natuurlijk ook voor 
de vele felicitaties die 
ik mocht ontvangen 
i.v.m. mijn Koninklijke 
onderscheiding.

Frans Venema

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

GOED, INTEGER EN VOORDELIG  

GEREGELD BIJ:

VOLMACHT|LEVENSTESTAMENT?

Uw notaris in de regio. Waarvan akte...! altijd scherp!altijd scherp!
notariaat & mediation
Stotijn

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
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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

Bruisende Jaarmarkt
Dinsdag 21 juni
14.00 - 19.30 uur
Op diverse pleinen in Nijeveen

Ondernemend Nijeveen organiseert op 
21 juni een bruisende jaarmarkt tijdens 
het Nijeveense Feest. Dit jaar grootser 
van opzet en met veel verrassende 
activiteiten. Van 14.00 tot 19.30 uur 
staat Nijeveen bol van de koopjes, 
gezelligheid en entertainment. Doe je 
mee? Reserveer nu alvast een plek!

Naast de jaarmarkt zijn er 
verschillende pleinen:
•  De streekmarkt met ambachtelijke 

producten
•  Rommelmarkt voor kinderen en 

volwassenen
• Verenigingsplein

Meld je nu aan! Hoe eerder, hoe beter.
Opgave voor jaarmarkt, streekmarkt, 
rommelmarkt en het verenigingsplein 
via mail naar: 
markt@ondernemendnijeveen.nl

Enthousiaste groet,
Ondernemend Nijeveen - 
marktcommissie
Tom Knol, Rudi Timmerman, Jan 
Dekker, Marcel van Veen, Baukje 
Brouwer en Jeannette Bouwknegt

Meppeler schaapskude in Nijeveen
De dames van de Meppeler schaapskudde zijn weer begonnen met grazen. De 
dames zijn op het moment van schrijven in het Van den Wouden park in Nijeveen, 
althans de eerste groep.

Foto: Erik-Jan Feenstra

Dorpsvereniging Nijeveen 
Nieuws – april 2022

Terugblik Algemene Ledenvergadering 
7 april 
Afscheid Marijke van Ramshorst.  
Welkom Christina van der Schaaf.

Tijdens de ledenvergadering namen we 
afscheid van Marijke van Ramshorst 
als bestuurslid van de dorpsvereniging. 
We bedanken Marijke voor al het werk 
dat ze voor Nijeveen en de vereniging 
heeft gedaan. Met hart en ziel heeft 
ze zich afgelopen jaren ingezet voor 
o.a. de AED’s in het dorp en het 
aandachtspunt recreatie. Christina van 

der Schaaf is toegetreden als nieuw 
bestuurslid. We zijn blij dat hiermee 
het bestuur meteen weer compleet is. 
Welkom! 

Met een hartelijke groet, 
Bestuur Dorpsvereniging Nijeveen 

Nijeveen wandelt

Wij wandelen van 21 april tot en met 
eind september op donderdagavond 
19.00 uur. Met de Nationale 
Diabetes Challenge. We starten op 
wisselende lokaties in Nijeveen, soms 
Wanneperveen.
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Nieuwe voorstelling Roestvrij Theater over de Tweede Wereldoorlog
 
Ondergronds 
Gebaseerd op een waargebeurd verhaal. 

Wat zou jij doen als je door de Nazi’s gezocht wordt, maar liever verzetswerk 
tegen hen verricht?  
Zes jongens in Diever gingen letterlijk ondergronds door het graven van 
een groot hol om uit handen van de Nazi’s te blijven. Hoelang hou je dat 
vol? Hoelang blijft zo’n hol geheim? 
 
We brengen een waargebeurd verhaal 
tot leven. Zes spelers vertellen het 
verhaal van zes dappere jonge mannen 
die ondergronds gaan om in het 
duister tegen de vijand te vechten. 
 
Voor het derde jaar op rij heeft 
Roestvrij theater, in samenwerking 
met Theater Na De Dam, ook dit jaar 
weer een indrukwekkend verhaal 
over de Tweede Wereldoorlog in 
Diever. De voorstelling ‘Ondergronds’ 
is gebaseerd op de verhalen van de 
verzetsstrijders in het onderduikershol 
in Diever.
 
Op de avond van de Nationale 
Dodenherdenking worden door het 
hele land, om 21.00 uur, gelijktijdig 
zo’n 40 verschillende voorstellingen 
gespeeld welke allemaal op hun eigen 
manier betrekking hebben op de 
Tweede Wereldoorlog.
De spelers worden nauw betrokken 
bij het maken van deze voorstelling. 
Ze onderzoeken de geschiedenis en 
gaan voor een deel de voorstelling 

zelf vormgeven. Hierdoor blijven de 
verhalen en de herdenking van de 
oorlog ook bij de huidige generaties 
levendig.
 
Regisseur Leander Breen
“Het blijft een bijzonder project, 
Theater Na de Dam. En misschien 
dit jaar wel de meest bijzondere 
uitvoering, omdat oorlog voor mij nog 
nooit zo dichtbij heeft gevoeld. Des te 
ingrijpende wordt de voorstelling.We 
brengen waargebeurde verhalen tot 
leven. Dit keer doen we dat met zes 
spelers die zes jonge mannen vertolken 
die in Diever letterlijk ondergronds 
gingen door het graven van een hol.” 

Speelster Benthe Dekker (17 jaar) 
speelt vier jaar lang bij Roestvrij 
theater“
Na de eerste scriptlezing was ik vooral 
heel stil. Iedereen was onder de indruk 
van hoe heftig het verhaal van de 
onderduikershol in Diever is. Ik vroeg 
me hardop af wat waar was en wat 
erbij verzonnen was door Leander. 

Hij vertelde me dat alles echt is 
gebeurd, maar de letterlijke woorden 
die gesproken zijn door ons worden 
ingevuld. Het is bijna niet te geloven 
dat het waar gebeurd is. Een verhaal 
dat positief en vol verzetsdrift begint 
zo vreselijk eindigt.”  

De première van ‘Ondergronds’ is op 
4 mei om 21.00 uur, vervolgens is de 
voorstelling op 6 en 7 mei nogmaals te 
bewonderen om 20.00 uur.
De voorstelling is geschikt voor 
bezoekers vanaf 10 jaar en tickets 
zijn vanaf nu verkrijgbaar via 
www.roestvrijtheater.nl

Stukje Natuur goudjakhals
Alsof er nog niet genoeg te doen is over de komst van de wolf, dient er zich een 
volgende nieuwkomer in ons land aan. Daar komt bij dat hij veel op de wolf 
lijkt, alleen is hij een slagje kleiner. Qua afmeting zit hij tussen een wolf en 
een vos in. Ik heb het over de goudjakhals en is sinds de eerste geregistreerde 
waarneming in 2016 minstens zeven keer waargenomen. Voornamelijk op 
wildcamera’s. Je zou hem in eerste instantie in een grensprovincie verwachten, 
maar Friesland is dat toch echt niet. Daarnaast zijn er waarnemingen uit 
Gelderland, Drenthe, Groningen en Utrecht.

De goudjakhals is vanuit Zuidoost-
Europa onze kant opgekomen door 
zich in noordelijke en westelijke 
richting te verspreiden. Hij komt in 
uiteenlopende landschappen voor, 
waarbij zijn voorkeur uitgaat naar 
beboste gebieden met open plekken. 
Gezien zijn bijnaam als rietwolf 
behoren moerasgebieden ook tot zijn 
favorieten. Gebieden waar een roedel 
wolven leeft vermijdt de goudjakhals. 

Een wolf ziet hem als concurrent en zal 
hem om die reden proberen te doden. 
Of de goudjakhals een zelfde soort 
effect heeft op de kleinere vos is tot op 
heden niet bekend.
Er zijn genoeg mensen die angst 
hebben voor de wolf, voor de 
goudjakhals is dat niet nodig. Schapen 
zal hij met rust laten, want hij eet 
voornamelijk kleine zoogdieren. Vooral 
muizen, ratten en konijnen. Daarnaast 

bestaat zijn menu uit kadavers, vogels, 
vissen, amfibieën, insecten, fruit en 
bessen.
Gezien het geringe aantal 
waarnemingen tot nu toe, is de 
kans om een goudjakhals te zien 
zeer klein. Mocht je überhaupt er 
toch eentje tegenkomen, dan zijn er 
twee kenmerken waar je op moet 
letten. Let vooral op zijn kop en 
staart. Immers kleur en grootte zijn 
van een afstand en bij vaak slechte 
lichtomstandigheden lastig in te 
schatten. De kop is relatief klein met 
een lange spitse snuit en relatief grote 
oren. Zijn ruig behaarde staart hang 
altijd omlaag en is relatief kort.

Paul Mentink 
(paul@paulmentink.nl)
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Agenda
20 april   N.C.V. Gerdi van den Broek vertelt over haar periode als 

verpleegkundige in Kameroen Schalle - 19.45 uur
20 april   Klaverjassen en jokeren Supportersvereniging SVN'69 - kantine - 

20.00 uur
21 april   NATUURrijke IJs- en OORLOGwandeling Holtingerveld - 13.30 uur
23 april Bingo - De Schalle - 20.00 uur
27 april Koningsdag 
28 april  Vrouwen van Nu - Gerrie van der Veen over woonwagenbewoners, 

marskramers en kiepkerels - De Schalle - 20.00 uur 
30 april Bingo Supportersvereniging SVN'69 - kantine - 20.00 uur
  1 mei   Zangdienst m.m.v. Chr mannenkoor Meppel en Nijeveens mannen-

ensemble - Geref. kerk - 19.00 uur
  3 mei De Molen nr. 9
  5 mei  NATUURrijke IJs- en OORLOGwandeling Holtingerveld - 10.30 uur
  6 mei Kaartverkoop Twee Recht Twee Averecht
  9 mei    Popkoor Afslag Nijeveen “On the road again” Try out, open deur 

repetitie - Geref. kerk - 20.00-22.00 uur
13-14 mei   Voorstelling Twee Recht Twee Averecht
14 mei  Vrouwen van Nu; Wandelochtend - vertrek bij Meuleplein vanaf 

10.00 uur
15 mei  Zangdienst m.m.v Glorify uit Meppel - Geref kerk - 19.00 uur
17-19 mei  Echos Home fietsdriedaagse Havelte - start J. Postmaweg 5, Darp/

Havelte tussen 9.30 en 11.00 uur

Elke maandagavond Zingen Zanggroep Timeless - De Schalle - 19.30-21.30 uur
 Repeteren Popkoor Afslag Nijeveen - Geref. kerk 20.00-22.00 uur
Elke dinsdagmiddag Koersbal - De Schalle - 13.30-16.00 uur
Elke donderdagavond Nijeveen wandelt - wisselende startlokatie - 19.00 uur

“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. 

Nijeveen helpt Oekraïne
Voorlopig geen inzameling meer op 
maandag en woensdagavond.
Voorlopig hebben wij genoeg 
kleding, kinderbedjes, dekbedden en 
overtrekken enz. enz. enz.
Daarom hebben wij besloten een 
tijdelijke stop op de inzameling te 
zetten. 

Het is fantastisch om te zien dat 
zoveel mensen meeleven met de 
vluchtelingen vanuit Oekraïne. 
Nog steeds is er sprake van dat er 
mensen opgevangen kunnen worden 
in het jeugdgebouw in Kolderveen.  
Dankzij u allen is het er klaar voor. 
Houd social media enz. in de gaten of 
uw hulp weer nodig is. 

Tot nu, hartelijk dank namens de 
stuurgroep Nijeveen helpt Oekraïne 

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

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

Het Noteboompje.nl

Kaarsen
DIP DYE
MARMER

BEKIJK DE KLEUREN 
IN DE WEBSHOP

Wist u dat…..
 
….. er in Nijeveen nog steeds een 

bibliotheek is in de Schalle?
      Elke dinsdagmiddag en 

donderdagmiddag zijn we aanwezig
     van 14.00 uur tot 17.00 uur
….. op 26 mei zijn we gesloten i.v.m. 

hemelvaartsdag
 
Servicepunt Bibliotheek Nijeveen

Lotenbloks.nl is een initiatief van 
Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Lotenbloks.nl

Zoekt u lotenbloks voor 
uw vereniging of stichting?

Kijk op:
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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

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

Langs deze weg willen we een ieder bedanken 
voor het medeleven tijdens de ziekte en 
na het overlijden van onze lieve man vader, 
opa en overgrootvader

Jan Vink
Heel hartelijk dank. Het is teveel om ieder 
persoonlijk te bedanken. Het heeft ons goed 
gedaan.

Anny Vink, kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkind

Popkoor Afslag Nijeveen On the road again (try-out)
Je bent op 9 mei 2022 van harte uitgenodigd om van 20.00 uur tot 22.00 uur
samen met ons het nieuwe repertoire van ons geweldige koor mee te maken.
We houden deze avond een open deur repetitie in Nijeveen.
We worden begeleid door een geweldige vier-mans band en... zeker niet
onbelangrijk: de koffie is gratis!

Wij repeteren in de Gereformeerde 
kerk aan de Dorpsstraat nummer 7.
Wij zingen nummers van Tina Turner 
tot Fleetwood Mac en van Krezip tot 
Frank Boeijen, je krijgt vast wel zin om 
met ons mee te zingen, nou dat kan!
Je kunt veel info vinden op onze 

website www.afslagnijeveen.nl en jong 
of ouder, vrouw of man, iedereen kan 
meedoen. 
Vraag vrijblijvend info aan op email: 
afslagnijeveen@hotmail.com en 
wellicht zie je het zitten om met ons 
mee te zingen.

Bingo in de Schalle!
23 april is er weer 
een gezellige 
bingo.
We spelen 6 leuke 
rondes met weer 
mooie prijzen.

1 boekje kost €10, elk volgend kost € 5 
te verkrijgen voor aanvang.

Aanvang 20.00 uur
Zaal open om 19.30 uur. 

Benefietconcert voor Oekraïne door harmonieorkest Euphonia
Op maandagavond 25 april houdt het harmonieorkest van muziekvereniging Euphonia in Nijeveen een benefietconcert in 
dorpshuis De Schalle in Nijeveen.  

Belangstellenden zijn vanaf 20.00 uur 
welkom. Om 20.15 uur start Euphonia 
het concert met het Oekraïense 
Volkslied. Daarna speelt het orkest tot 
21.00 uur een aantal makkelijk in het 
gehoor liggende en bekende nummers, 
zoals Hey Jude, Gabriëlla’s song, Heal 
the world en Vivo per lei. Het orkest 

staat onder leiding van Ellis Nijdam.
Met het concert wil het 
harmonieorkest de slachtoffers van 
de oorlog niet alleen mentaal een 
hart onder de riem steken, maar ook 
financieel. De opbrengst komt ten 
goede aan de stichting “Nijeveen helpt 
Oekraïne”. Deze stichting zet zich in om 

waar mogelijk hulp te verlenen aan de 
slachtoffers van Oekraïne. 
Het benefietconcert vindt plaats 
in dorpshuis De Schalle aan de 
Nieuweweg 27 in Nijeveen. De entree 
is gratis, maar een vrijwillige gift wordt 
op prijs gesteld. 
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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.

Sjors

‘Dag mevrouw, ik ben Sjors,’ zegt hij als hij voor me staat. Ik kijk in de ogen van
een slungelige puber met een prachtige bos halflang haar. ‘Fijn dat je er bent
Sjors,’ zeg ik. ‘En gecondoleerd met het verlies van je overgrootmoeder.’ 
Ik zie deze jongen op de dag van de uitvaart voor het eerst. Een jong mens dat in
een te groot lichaam lijkt te zitten. ‘Deze twee mensen horen bij hem,’ zegt zijn
oma.

 ‘Mag ik zo dadelijk even iets met jullie overleggen?,’ vraag ik hen, terwijl Sjors met de rest van het
gezin naar de familiekamer gaat. Hij loopt wat ongemakkelijk, om een reden die mij al bekend
was. Sjors heeft namelijk een spalk in zijn broek, langs de binnenkant van zijn been.
Want Sjors mag tijdelijk niet over zijn eigen vrijheid beschikken. Ik vraag de twee of zij letterlijk
naast deze jongen moeten zitten, of dat in dezelfde ruimte aanwezig zijn voldoende is. ‘Het lijkt
me zo fijn voor hem als hij gewoon met zijn familie in de binnenste kring van stoelen kan zitten.’ 
Ik kan het niet nalaten om het te benoemen. Ze begrijpen het en gaan akkoord.
Nu ik hun toestemming heb, zorg ik er voor dat het aantal stoelen in de binnenste kring precies
kloppend is. Een lege stoel kan immers juist op een dag als vandaag als zo pijnlijk worden ervaren.
Met de oma van Sjors heb ik afgesproken om samen de kist te sluiten, vlak voor de plechtigheid
begint. Als ik haar uitnodig om dat te gaan doen, staat ook Sjors meteen op. Hij wil erbij zijn. Ook
zijn oom voegt zich bij ons. Sjors is zichtbaar aangedaan als hij de schroeven in de deksel van de
kist draait. Ook de herinneringen die worden gedeeld tijdens de afscheidsdienst en de muziek
waar we naar luisteren maken bij hem de nodige emoties vrij. Als ik na de plechtigheid de familie
gedag gezegd heb en onderweg ben naar huis is het druk met gedachten in mijn hoofd.
Niet over het leven dat al geweest is, maar over het leven dat nog maar nauwelijks is begonnen.

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
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Koningsdag 2022 
Het programma is rond! We kunnen met z’n allen weer een feestje vieren. 
Het evenemententerrein staat op Koningsdag bol van de activiteiten. 
Mis het niet!

Programma 
11.00 – 16.00 uur | Vrijmarkt voor jong en oud (geen opgave)
14.00 – 16.00 uur | De sterkste man en vrouw van Nijeveen! 
14.00 – 19.00 uur | LIVE MUZIEK van de BTW-band & DJ Nijs 

Wie wordt de sterkste man of vrouw 
van Nijeveen? Wie durft de uitdaging 
aan? Tussen 14.00 en 16.00 uur zijn er 
spectaculaire onderdelen om te testen 
wie aan het eind van de dag met deze 
eervolle titel naar huis gaat. 
Een spektakel om naar te kijken 
maar nog leuker om mee te doen! 

Opgave vooraf via: 
info@oranjeverenigingnijeveen.nl of 
op de dag zelf bij de Oranjevereniging.

Voor de kids is er een zandbult, 
schminken en springkussen. 

Zie je op het evenemententerrein! 
Bestuur Oranjevereniging Nijeveen 

Nijeveens bedrijf meest actieve 
leerbedrijf Noord-Nederland

Bijker Mechanisatie 
Nijeveen wint OOM 
Award   
Landbouwmechanisatiebedrijf 
Bijker Mechanisatie uit Nijeveen 
heeft dinsdag de OOM Award 2021 
voor de regio Noord-Nederland in 
de wacht gesleept. In de verkiezing 
van de meest actieve (metaal)
leerbedrijven van Nederland 
bleef Bijker Mechanisatie de 
andere genomineerden Metalis 
Metaalbewerking uit Drachten en 
Hovécon uit Farmsum voor. Door 
corona was de prijsuitreiking eerder 
uitgesteld.
 
“Het is een nek-aan-nekrace 
geworden.”, aldus de jury. “Bij alle drie 
de bedrijven is er heel veel aandacht 
voor het opleiden en ontwikkelen 
van mensen. Helaas kunnen we geen 
drie winnaars aanwijzen. We kiezen 
uiteindelijk voor Bijker Mechanisatie, 
vanwege de persoonlijke bemoeienis 
die Ard Mennik heeft met de 
ontwikkeling van zijn medewerkers, 
de toegevoegde waarde die het bedrijf 
biedt voor de sector en de actieve 
rol die Ard Mennik speelt binnen het 
beroepsonderwijs, onder meer als 
examinator. ” 
 
Opleiden loont
Praktijkopleider en mede-eigenaar 
Ard Mennik noemt opleiden 
‘onmisbaar’. “Je moet bijblijven in 
ons vak, de kennis op peil houden. De 
ontwikkelingen gaan zo snel. Ik ga zelf 
ook nog regelmatig op training. Het is 
voor ons dus de gewoonste zaak van 
de wereld. Opleiden levert altijd wat 
op.”  

Vakjury
De nominaties voor de OOM Awards 
worden bepaald op basis van het 
aantal bijscholingsactiviteiten door de 
werknemers van het bedrijf, het aantal 
bbl-leerlingen dat wordt begeleid, 
het aantal stageplaatsen dat wordt 
aangeboden en de mate waarin er 
tijdens het werk geleerd wordt en 
de stimulans vanuit de werkgever 
hiervoor. Na de nominatie gaat een 
vakjury langs bij alle genomineerde 
bedrijven. Deze jury komt vervolgens 

met een eindoordeel. De winnaar 
wordt bekendgemaakt tijdens een 
bijeenkomst van de Koninklijke 
Metaalunie in het betreffende district.
 
Over de OOM Awards
De OOM Award is een initiatief van 
OOM, het scholingsadviesbureau 
van de sociale partners in de 
metaalbewerking. Ons gezamenlijke 

doel is het vakmanschap in de sector 
naar een hoger plan tillen. Bij OOM 
zijn ruim 14.000 bedrijven met circa 
155.000 werknemers aangesloten. De 
bestuurders van OOM zijn afkomstig 
van Koninklijke Metaalunie, FNV 
Metaal, CNV Vakmensen en De Unie. 

Kijk voor meer informatie op 
www.oom.nl.

Foto: Olivier Huisman   
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Zangdienst in de 
Gereformeerde kerk
Op 1 mei a.s. om 19.00 uur is er weer 
een zangdienst in de Gereformeerde 
kerk.

De zangdienstcommissie heeft het 
mannenensemble Nijeveen gevraagd 
om haar medewerking te verlenen. Dit 
ensemble heeft een aantal gospelsongs 
ingestudeerd en zal deze ten gehore 
brengen.  Ze worden begeleid door 
een combo bestaande uit Ruth Pos 
piano, Egbert Knorren, gitaar en Guus 
Altena basgitaar. Egbert Knorren en 
Fred Zweistra zullen ook als solisten 
optreden.

Verder werkt aan deze dienst mee het 
Christelijk Mannenkoor Meppel (CMM) 
met als solist Jantinus Spoelder.
Het mannenkoor en het 
mannenensemble zullen ook samen 
een paar liederen zingen.
Er is veel samenzang dat op het 
gerestaureerde orgel wordt begeleid 
door Ruth Pos. 
Het geheel staat onder leiding van 
Johan Rodenhuis.
De raambiljetten zijn in de kleuren 
van de Oekraïense vlag gemaakt en de 
opbrengst van de schaalcollecte, bij de 
uitgang, is bestemd voor Oekraïne.
Het belooft een hele mooie dienst te 
worden en we rekenen, evenals de 
vorige keer, op een grote opkomst.

De zangdienstcommissie

MUP punt 
Menstruatieproducten uitgiftepunt 

Minibieb het Boekennest 
start met uitdelen van gratis 
menstruatieproducten. 

In Nederland heeft 1 op de 10 jonge 
meiden of vrouwen niet altijd geld 
voor maandverband of tampons. 
Minibieb het boekennest ontvangt 
producten van het armoedefonds om 
de meiden en vrouwen te helpen. 
De producten zijn 7 dagen per week 
24 uur per dag beschikbaar en 
bereikbaar en is te vinden aan de 
Karspelstraat 26. 
Hygiëne moet geen luxe zijn maar 
voor iedereen mogelijk.
 

Okki Poortvliet wint Drentse Talentprijs Cultuur
Dit jaar ontvangt filmmaker Okki Poortvliet uit Odoorn de Drentse Talentprijs 
Cultuur. De 23-jarige Okki maakte vorig jaar de documentairefilm IJswee en 
wordt hiervoor beloond met  2500 euro en een beeld van Els Mondt. De prijs is 
maandag 11 april voor de twaalfde keer op rij uitgereikt door Stichting Kunst & 
Cultuur. De organisatie wil met de prijs Drents talent in de schijnwerpers zetten 
en hen ondersteunen in hun verdere ontwikkeling. Okki Poortvliet was samen 
met theatermaker David Westera uit Coevorden en beeldend kunstenaar Tienke 
Zijlstra uit Meppel geselecteerd voor de prijs. De andere twee genomineerden 
ontvangen elk 500 euro.

Over de film IJswee 
De film IJswee vertelt het verhaal 
van de inwoners van Odoorn met 
passie voor schaatsen op natuurijs. 
In de documentaire wordt het gemis 
van het ontbreken van natuurijs 
door steeds warmer wordende 
winters vastgelegd. Het mondiale 
probleem van de opwarming van 
de aarde wordt in IJswee op lokaal 
niveau getoond. De film heeft Okki 
door middel van crowdfunding 
gefinancierd. 

“In de film IJswee creëert Okki 
Poortvliet een verstilde sfeer waarin 
oude en nieuwe beelden prachtig 
gecombineerd worden en speelt ze 
poëtisch met verschillende disciplines”, 
schrijft de jury in haar motivering. 
De jury noemt haar werk esthetisch, 
kunstzinnig en meent dat ze in haar 
film goede vondsten heeft met enorme 
verbeeldingskracht. “Okki brengt een 
frisse wind en is daarmee de meest 
bijzondere filmmaker van dit moment 
in Drenthe”. 

De jury is van mening dat de originele 
vorm van de film met tekeningen 
en animaties een grote creativiteit 

laat zien. “Soms kan je trots zijn op 
iemand die je niet kent. Supertof wat 
ze doet. Het is bijna jaloersmakend 
dat ze zo jong al dit niveau bereikt. We 
hopen dat ze de lat hoog blijft leggen 
en probeert er daarna overheen te 
springen”, besluit de jury haar rapport.

De twee andere genomineerden 
Theatermaker David Westera uit 
Coevorden schitterde in 2021 in 
de productie ‘Peer Gynt (speelt 
David Westera)’. Hij startte bij het 
jongerentheater van Garage TDI in 
Assen en vormt nu met Koen van 
Seuren het artistieke duo Antiklimax 
met energiek en persoonlijk theater. 
Beeldend kunstenaar Tienke Zijlstra 
uit Meppel maakt enorme tekeningen 
met daarop vleselijke vormen. Ze 
wordt steeds vaker uitgenodigd voor 
exposities.
Met de Drentse Talentprijs Cultuur 
kunnen zowel de genomineerden 
als de winnaar werken aan verdere 
ontwikkeling van hun plannen. Eerder 
werd de prijs uitgereikt aan rockband 
Blackbriair (2021), celliste Mare Keja 
(2020), beeldend kunstenaar Anne-
Will Lufting (2019) en musicaltalent 
Willemien Dijkstra (2018). 



14 De Molen - 44e jaargang nr. 8 - 19 april 2022

Nijverheidsweg 10
7948 NE  Nijeveen

T 0522 49 26 80
F 0522 49 26 74

info@kroesnijeveen.nl
www.kroesnijeveen.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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




