
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 17 mei 2022. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 11 mei  
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

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

T: de Wijk 0522 - 440 473      

 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

GOED, INTEGER EN VOORDELIG 

GEREGELD

AFWIKKELEN NALATENSCHAP?

notariaat & mediation
Stotijn

altijd scherp!altijd scherp!

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

Junioren team Badminton Nijeveen J1 kampioen!
 
Op donderdag 21 april werd ons jeugdteam gehuldigd vanwege hun 
kampioenschap.
Het jeugdteam Bouwknegt/Strijker bestaat uit Jasmine de Wildt, Myrthe Bijker, 
Ryan Stegeman, Marin Steenbergen en Jens de Weerd. 
Ze speelden afgelopen seizoen in de juniorenklasse onder 15 jaar.

coördineren en de tegenstanders 
gastvrij op te vangen.
Namens het bestuur en alle leden, van 
harte gefeliciteerd met het behaalde 
succes!

Het was voor het team een moeizaam 
seizoen door alle maatregelen, 
maar het team heeft zich niet laten 
ontmoedigen.
Steevast pakten ze het trainen, onder 
leiding van onze trainer Wouter Kil, 
en de wedstrijden weer op, zodra het 
weer mogelijk was.
Het team J1 Bouwknegt/Strijker werd 

daarom eens goed in het zonnetje 
gezet. Een beker, presentje en gebak 
van onze sponsoren, ze hebben het dik 
verdiend. 
Daarnaast gaat onze dank 
uit naar alle vrijwilligers en ouders.
Ade Rubema werd nog even extra 
in het zonnetje gezet, zij is tijdens 
elke wedstrijd aanwezig om alles te 
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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

Film Shoplifters 
in dorpshuis De Schalle 

Op vrijdag 6 mei wordt de film 
Shoplifters vertoond in dorpshuis 
De Schalle.  

Palm-winnaar over een handvol 
verstotenen die samenleven in een 
klein huisje. Liefde is er genoeg, 
maar geld niet. En dat is waarom ze 
zich regelmatig schuldig maken aan 
winkeldiefstal. Kore-eda, de Japanse 
grootmeester van het familiedrama, 
stelt zich in Shoplifters de vraag 
wat belangrijker is in een gezin: de 
bloedband, of de tijd die je samen 
doorbrengt. De begripvolle en warme 
manier waarop Kore-eda de interactie 
binnen dit samengestelde gezin 
weergeeft, maakt duidelijk dat hij 
veel sympathie voor ze voelt. Toch 
romantiseert hij hun lot nooit.

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

Kinderkledingbeurs in Nijeveen 
op 20 en 21 mei
Kinderkledingbeurs Nijeveen houdt voor de tweede keer de kledingbeurs, naast 
kleding kan er dit jaar ook speelgoed aangeboden worden. Een deel van de 
opbrengst gaat naar het goede doel. 

De verkoop vindt plaats op vrijdag 
20 mei van 19.30 tot 21.30 uur 
en zaterdag 21 mei van 9.00 tot 
12.30 uur. De beurs vindt plaats in 
dorpshuis De Schalle. De commissie, 
bestaande uit Aaltje Compagner, Gerda 
Schipper, Jeanien Faber en Daniëlle 
Mulder, is inmiddels druk met de 
voorbereidingen. Naast het regelen 
van organisatorische zaken zijn ze 
op dit moment bezig de beurs onder 
de aandacht te brengen in Nijeveen 
en omgeving. En dat doen ze vol 

enthousiasme. 
Jeanien Faber “We hopen dat er 
veel mensen mee doen en gebruikte 
kleding willen verkopen en ook 
kopen. De inbrenger krijgt 75% van 
de verkoopprijs en 25% gaat naar een 
goed doel. Als organisatie hebben we 
besloten dat dit Kika is.
Wie voorjaar- en zomerkleding heeft 
liggen en dat graag wil verkopen, kan 
zich melden bij de organisatie via 
kledingbeursnijeveen@gmail.com. 
De tweedehands kleding moet wel in 

goede staat zijn. 

Op facebook is de 
pagina ‘Kinderkle-
dingbeurs Nije-
veen’ aangemaakt. 
Nieuwe info zal daar 
geplaatst worden. 

En natuurlijk 
nodigen wij iedereen 
van harte uit om 
te komen kijken en 
kopen.

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

Lotenbloks.nl
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Café Restaurant

De Otterskooi
Dwarsgracht

Al meer dan 55 jaar

Dwarsgracht 54 - 8355 CW Giethoorn
Tel. (0521) 36 14 74 - E-mail: info@otterskooi.nl

www.otterskooi.nl

gezelligheid,

rustieke omgeving,

menselijke maat

en bovenal kwaliteit

• à la Carte
• Bruiloften
• Barbecue's
• Buffetten
• Koffietafels
• Catering

NCV ledenvergadering op woensdag 20-04-2022 
 
Er zijn 41 dames aanwezig.
Voorzitter Henny Katers heet ons welkom, en een heel warm welkom voor 
Elisabeth Reitsma. 

Tweede paasdag kreeg het bestuur te 
horen dat Gerdi van den Broek ziek 
was, hoe fijn is het dat Elisabeth op 
zo’n korte termijn deze avond wilde 
invullen. 
Na het aansteken van de NCV kaars 
zingen wij lied 538 vers 1. 
Het Schriftgedeelte is uit Mattheus 25 
vers 31 tot 40. 
Henny leest een meditatie voor “een 
dialoog met God”, waarna wij vers 4 
zingen van lied 538. 
De kaarten voor de cabaretavond 
“twee recht twee averecht” worden in 
de pauze uitgedeeld. 
Cobie van ‘t Ende vertelt over 
de ingeleverde troostdekens en 
‘zorgenvriendjes’ knuffels. 
12 haaksters zijn hier in september 
2021 mee begonnen, het resultaat is 
prachtig en kleurrijk. 
Voor dit doel kun je altijd doneren in 
de vorm van een bol wol of geld. 
 

Dan is het woord aan Elisabeth: de 
dochter van Anneke Reitsma, voor 
velen van ons wel een bekend gezicht. 
Elisabeth werkt al twintig jaar in de 
hulpverlening, en heeft veel ervaring in 
het werken met jongeren en gezinnen 
in de [gesloten] jeugdzorg, en in de 
kinder-jeugdpsychiatrie, sinds vier jaar 
bij GGZ Friesland. 
Daarnaast heeft ze een eigen praktijk 
voor relatie en gezinstherapie. 
Bij de GGZ werkt ze samen met een 
team, met jongeren tussen de 12-25 
jaar met allerlei problemen, 
In haar werk is het belangrijk om te 
luisteren wat er niet gezegd wordt. 
En er is niet 1 waarheid en 1 verhaal. 
We keken naar een korte film RAAK, 
die raakte ons ook echt! 
Na de pauze werden er veel vragen 
gesteld, mede door de in de media 
vaak negatieve berichtgeving over 
jeugdzorg. 

Doordat dit beroep haar zeker soms 
onder de huid gaat zitten, heeft ze een 
goede uitlaatklep in het hardlopen. Ze 
sloot af met de brief van de Monnik, 
een goed voorbeeld hoe in deze tijd je 
snel een oordeel velt.  
Elisabeth heeft ons een goede inkijk in 
haar beroep gegeven, Henny bedankte 
haar dan ook met een attentie, 
waarna wij Lied 416 alle verzen zongen 
en Henny ons een goede zomer 
wenste. 
  
 Het bestuur

Nieuweweg 13A, Nijeveen, 0522 492348 / 06 54900378, www.slagerijrijkeboer.nl

RIJKEBOER
Marktslager

Wij zijn 
met vakantie van
maandag 2 mei 

t/m
zondag 8 mei 2022
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Inleveradres inschrijfformulier:
Wim de Kleuver | Het Nieveen 16 | wdekleuver@yahoo.com

Tineke Knorren | Dorpsstraat 20 | info@duurzaamnijeveen.nl
of vul het formulier in via www.duurzaamnijeveen.nl 
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Agenda
  5 mei  NATUURrijke IJs- en OORLOGwandeling Holtingerveld - 

10.30 uur
  6 mei Kaartverkoop Twee Recht Twee Averecht
  6 mei Film Shoplifters - De Schalle - 20.00 uur
  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 Meuleplein v.a. 10.00 uur
15 mei  Zangdienst m.m.v Glorify uit Meppel - Geref kerk - 19.00 uur
17 mei De Molen nr. 10
17-19 mei  Echos Home fietsdriedaagse Havelte - start J. Postmaweg 5, Darp/

Havelte tussen 9.30 en 11.00 uur
19 mei NATUURrijke IJs- en OORLOGwandeling Holtingerveld - start 13.30 uur
20 mei Kinderkledingbeurs - De Schalle - 19.30-21.30 uur
21 mei Kinderkledingbeurs - De Schalle - 9.00-12.30 uur
21 mei Open toerrit Oldtimer Bromfietsclub Meppel e.o.
21-22 mei Lenterondje:  Havelte Buitengewoon
24 mei Vrouwen van Nu; Fietsavond - vertrek bij de Molen om 19.00 uur
28 mei Bingo Supportersvereniging SVN'69 - kantine - 20.00 uur
31 mei De Molen nr. 11
  2 juni NATUURrijke IJs- en OORLOGwandeling Holtingerveld - start 10.30 uur
  9 juni Vrouwen van Nu; Fietsavond - vertrek bij de Molen om 19.00 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, Nationale Diabetes Challenge - 19.00 uur

Opbrengst collecteweek 
van de Hartstichting
De opbrengst van de collecte van de 
hartweek was 1410 euro.

Wij zijn hier erg blij mee, want we 
moesten het dit jaar doen met veel 
minder collectanten en daardoor zijn 
niet alle straten bezocht. Een groot 
compliment aan hen, die veel grotere 
routes moesten lopen dan normaal. 

De opbrengst is o.a. bestemd voor 
onderzoek naar hart- en vaatziekten en 
voorlichting om hart- en vaatziekten te 
voorkomen.

Mocht U volgend jaar ons willen 
helpen met collecteren, dan kunt U 
zich opgeven bij gwithaar@ziggo.nl of 
ingevreeswijk@home.nl of bellen naar 
492010.

Alle gevers hartelijk dank.

Namens afd. Nijeveen, 
Inge Vreeswijk en Geertje Withaar

Nijverheidsweg 10
7948 NE  Nijeveen

T 0522 49 26 80
F 0522 49 26 74

info@kroesnijeveen.nl
www.kroesnijeveen.nl
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“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. 

Rijbewijskeuringen CBR in Nijeveen
Een medische keuring voor het verlengen van uw rijbewijs is nodig wanneer u 
75 jaar of ouder bent of wanneer u een zgn. groot rijbewijs (C/D/E) gaat halen 
of vernieuwen, of wanneer u om medische reden een arts moet bezoeken van 
het CBR.

Automobilisten kunnen zich via 
RegelZorg Rijbewijskeuringen in 
Dorpshuis De Schalle op vrijdag 20 
mei, vrijdag 10 juni en vrijdag 24 
juni medisch laten keuren voor de 
verlenging van hun rijbewijs.

Automobilisten van 75 jaar en ouder 
betalen € 55,00.
Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 
75 jaar is de prijs € 70,00.

Afspraak maken
Een afspraak voor het spreekuur kunt 
u uitsluitend maken via RegelZorg:
Gemakkelijk en snel via onze 
website: www.regelzorg.nl of tijdens 
kantooruren via de afsprakenlijn: 
088-23 23 300.
Voor het laten invullen van een rapport 
oogarts gaat u naar www.regelzorg.nl/
oogarts of belt u ons.

De Procedure
Houd zelf de einddatum van uw 
rijbewijs in de gaten en begin 5 
maanden voor deze datum met het 
verlengen van uw rijbewijs, indien u 
ook medisch gekeurd moet worden.    
De eerste stap is het kopen en invullen 
van een Gezondheidsverklaring. Dat 
kan online op mijn cbr.nl, via DigiD 
met SMS- of App-verificatie. Een 
papieren Gezondheidsverklaring kunt u 
kopen bij de meeste gemeenten of via 
RegelZorg.   
Deze vragenlijst over uw eigen 
gezondheid moet u eerst zelf invullen 
en opsturen naar het CBR. Als 
antwoord krijgt u van het CBR het 
Verslag (soms meer dan één), die de 
keuringsarts moet invullen. Op dát 
moment kunt u pas een afspraak 
maken voor de keuring.
De artsen waar RegelZorg mee 

samenwerkt, zijn aangesloten bij 
ZorgDomein. Zij vullen de formulieren 
digitaal voor u in en versturen deze 
direct naar het CBR.  Meer informatie 
over de procedure leest u op de 
website van RegelZorg.

Koninklijke 
onderscheiding
Heel hartelijk dank voor alle 

felicitaties in de vorm van 
bloemen en kaarten die ik 

mocht ontvangen i.v.m. mijn  
Koninklijke onderscheiding. 

Een onvergetelijke dag. 

Hartverwarmend, 
Willy Boer-Piersma
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GORDIJNEN
ZONWERING

Blankenstein 610
7943 PA Meppel

T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

URZO
Damesmode

Slaapcomfort

Bedrijfskleding

Regenkleding

Huishoudtextiel
tel. 05220 - 61022

Wij zijn
verhuisd!

PVC VLOEREN
TAPIJT

NIEUWS Energie Coöperatie Duurzaam Nijeveen 
Graag geven we een update van de ontwikkelingen die er zijn in het dorp 
waarbij Energie Coöperatie Duurzaam Nijeveen is betrokken of die de 
coöperatie heeft geïnitieerd. In onze ledenvergadering van half april hebben 
we dit met de leden gedeeld maar een aantal onderwerpen is zo belangrijk of 
actueel dat we het met het hele dorp willen delen. 

Word lid 
Allemaal belangrijke thema’s die ook 
voor Nijeveen van betekenis zijn. Wil 
je meepraten én meebeslissen? Word 
lid van Energie Coöperatie Duurzaam 
Nijeveen en vul het inschrijfformulier 
in deze ‘De Molen’ in. 
Heb je nu al vragen? 
Neem contact op met een van de 
bestuursleden of mail naar info@
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

EC Duurzaam Nijeveen werkt op dit 
moment aan de volgende thema’s en 
projecten:

Energiecoaches
In Nijeveen worden, als eerste in de 
gemeente Meppel, energiecoaches 
ingezet om samen met de bewoners te 
kijken naar waar er energie bespaard 
kan worden. De vijf energiecoaches 
zijn inmiddels voortvarend van start 
en hebben de eerste energiescans 
uitgevoerd. Binnenkort zal ook 
een nieuwe opleiding starten voor 
energiecoach. Hierover later meer. 

Deel Mobiliteit
Samen met de Dorpsvereniging 
worden er dit jaar nog twee elektrische 
deelauto’s geplaatst bij de molen. Deze 
deelauto’s kunnen tegen een geringe 
vergoeding worden gebruikt. Op dit 
moment zijn we druk bezig met de 
uitwerking van dit project. 

Warmtestransitievisie
EC Duurzaam Nijeveen is 
vertegenwoordigd in de gemeentelijke 
werkgroep. Hoofdvraag is hoe kunnen 
we het aardgasverbruik reduceren/
afbouwen? Er wordt gekeken 
naar besparingen, alternatieve 
warmtebronnen (warmtepompen en 
warmtenetten) en andere vormen van 
energie (groengas, waterstof, etc ...). In 
2023 worden de eerste plannen voor 
Nijeveen gemaakt.

Groen Gas
Er is een werkgroep, met inwoners en 
ondernemers uit het dorp, gestart om 
te onderzoeken of er in Nijeveen groen 
gas kan worden opgewekt.

Bermgras
EC Duurzaam Nijeveen is 
vertegenwoordigd in de regionale 
werkgroep die de mogelijkheden 
onderzoekt om uit bermgras groen gas 
op te wekken. 

Regionale Energie Transitie (RES)
De verwachting is dat de gemeente 
Meppel op korte termijn komt met 
plannen voor het invullen van de 
RES-opdracht. De gemeente Meppel 
zet met name in op het opwekken van 
stroom door windmolens.

Overname Zonnepark Mandeveld
EC Duurzaam Nijeveen onderzoekt de 
mogelijkheden om de plannen voor 
het ontwikkelen van het Zonnepark 
op het terrein van Friesland Campina 
in Meppel over te nemen. Onder 
andere de volgende vragen worden op 
dit moment onderzocht: Wat zijn de 
voorwaarden? Welke risico’s zijn er en 
welke opbrengsten kunnen er worden 
verwacht voor Nijeveen? De leden 
van EC Duurzaam Nijeveen ontvangen 
op de korte termijn een mailbericht 
hierover.

Wist u dat?
Het zangkoor Timeless na de 
coronatijd nog altijd zingt. 
Op maandagavond in de Schalle 
om 19.30 uur.

Wij op zoek zijn naar nieuwe leden.
U bij ons heel welkom bent.
Gezelligheid bij ons voor op staat.
Zo bij ons kunt binnen lopen om kennis 
te maken, dus gewoon doen!!!!

Zangkoor Timeless, 
e-mail: tvenema49@gmail.com
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Overhek

De renovatie van de kap gaat gestaag door. Op het laatste moment hebben we 
echter nog wat tegenslagen. Een klein, maar wel noodzakelijk tandwiel van de 
krui inrichting moest nog vervangen worden. De gieterij worstelt met enorme 
levertijden. Ook Covid moest roet in het eten gooien. De werklui zelf zijn ervoor 
bespaart gebleven, maar wel moesten meerdere collega’s in quarantaine blijven 
vanwege besmette familieleden.  

Toch kunnen we zeggen dat de 
renovatie voorspoedig verloopt. In 
de werkplaats van de molenmaker 
zijn de onderdelen gekopieerd. De 
hele kap inclusief de bovenas zijn 
helemaal opnieuw opgebouwd. Alles 
wordt zoals dat gewoon is en zoals 
het hoort in de molenwereld, als 
een bouwdoos in elkaar gezet. Het is 
net een blokkendoos of een puzzel. 
Alles wordt zo in elkaar gezet, dat het 
vervolgens weer helemaal uit elkaar 
kan. Na vervoer naar de bestemming 
wordt alles weer in elkaar gezet. 

Je weet dat het past, dus montage 
gaat ontzettend snel. Laat het nou heel 
toevallig 31 maart ontzettend slecht 
weer zijn. Toch laten de molenbouwers 
zich niet weerhouden. Om 3 uur 
’s middags staat de basis al helemaal 
opgesteld. Compleet met bovenas en 
bovenwiel. 

Interessant. De bovenas is al afgesteld 
in de werkplaats. Die moet schuin 
oplopend naar voren gemonteerd 
worden. De wieken staan dan een 
beetje achterover. Kijk maar eens als 
het project klaar is. Maar binnenin de 
kap zit het bovenwiel (groot tandwiel) 
gemonteerd op de bovenas. Om de 
hele zaak ter plekke te monteren 
moet je dus eerst het tandwiel op zijn 
plaats houden en steek je vervolgens 
de bovenas erin. Goed dat je je dit op 
tijd realiseert. Als je het bovenwiel 
vergeet, krijg je het er later niet meer 
in. 

In de week daarop zijn de 236 jaar 
oude spanten weer gemonteerd. 
Hieraan is niets veranderd of hersteld. 
Mooi, dat oude en authentieke! 
In vaktermen zeggen ze: “Daar zit 
(een) verhaal in”. Ook de windpeluw 
is terug geplaatst. Die is trouwens 
niet helemaal eerlijk, want die is in 
2003 al eens vervangen. Toen is ook 
nog het rechter voeghout aangelast. 
De beide aanlasdelen zijn als trofee 
mee teruggegaan naar Nijeveen. 
Deze vertellen dus een stuk historie 
van de oude molen. Help ons om 
hier een mooi plaatsje voor te 
verzinnen. Je legt ze niet zo even op de 
schoorsteenmantel. De balken zijn 40 
bij 40 cm. 

In de werkplaats op Spijkerserve is de 
windroos en de aandrijving helemaal 

uit elkaar geweest. De stalen delen 
zijn gestraald en van een nieuwe 
verflaag voorzien. Veel delen zijn 
al eens hersteld, maar moesten in 
originele staat blijven. Uitzondering 
daarop was de laatste tandwiel die 
voor de overbrenging van de roos naar 
de molenromp zorgt. Velen van jullie 
zullen zich nog herinneren dat in de 
90’er jaren de molen een deel van haar 
wieken verloor. De oorzaak was dat 
de molen niet uit zichzelf kruide. De 
molen kwam daardoor verkeerd op de 
wind te staan, met alle gevolgen van 
dien. Uit een van de tandwielen was 
een tand gebroken waardoor de kap 
niet verplaatste. Dat tandwiel is toen 
gerepareerd, maar na controle in 2021 
bleek het onverantwoord om deze 
terug te plaatsen. Er wordt nu dus een 
nieuw tandwiel gegoten. 

Volgens de aangepaste planning zal 
de kap nu in week 20 teruggeplaatst 
worden. Dan moeten de wieken er nog 
weer aan en moet alles afgemonteerd 
worden. De feestelijkheden op de 
Nationale Molendag blijven dus nog 
even uit.      

Molenaar Sterrenberg

Particuliere advertentie

Heeft u iets 
te koop? 

Zet het in De Molen! 

€ 0,26 per mm. 
Min. advertentiebedrag € 7,50
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Zuideinde 53, Meppel  |  (0522) 25 27 21  |  info@lever.nl  |  www.lever.nl

201811_0796_FIZZ_Lever_adv_DeMolen_01.indd   3 22-11-18   09:27

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.

Zelf
Als klein meisje was ‘zelf’ één van de eerste woordjes die ik kon zeggen, als ik mijn
ouders mag geloven. Wanneer tijdens een voorgesprek de zoon tegen mij zegt:
‘Niks ten nadele van jou hoor, maar we willen straks, als onze moeder er niet meer is,
graag zoveel mogelijk zelf doen.’ begrijp ik dat dus heel goed. We spreken af dat de
familie wel telkens met mij overlegt wat ze precies zelf willen doen, zodat ik weet wat
al geregeld is en wat nog niet. Maar hen toch van advies kan voorzien als ze daaraan
behoefte is.

Er breekt een bijzondere week aan: Na het overlijden was en kleed ik samen met de twee zoons hun
moeder. Als we daarna kort met elkaar hebben overlegd over de grote lijnen van de uitvaart, willen de
mannen weer in actie. Er volgen fotootjes in mijn app van hen met de beheerder van de begraafplaats, 
bij het verwijderen van het monument van het bestaande graf, waarin de bijzetting zal plaatsvinden. 

Ook over de inrichting van de ruimte thuis en de routing tijdens de condoleance hebben de heren ideeën.
Ik zorg voor het benodigde materiaal en sta op de avond zelf buiten bij het kaarslicht de genodigden te
ontvangen en het kaartje uit te delen dat de familie, uiteraard zelf, ontwierp met de inloggegevens om
mee te kunnen kijken naar de plechtigheid via een livestream.

De dienst in de kerk verloopt precies zoals ze zelf hebben bedacht. Als we vervolgens naar de
begraafplaats lopen zetten de zonen met hun partners en hun vader zelf de kist op het graf. Wanneer deze
gedaald is en de gasten een laatste groet hebben gebracht, blijft het gezin achter bij het graf. Het duurt
maar even en dan lopen de mannen naar een nabij gelegen graf. Achter de steen halen ze hoge laarzen en
werkschoenen vandaan. Ook de begraafplaatsbeheerder heeft zijn werkkleding weer aan in plaats van zijn
nette pak. Precies zoals afgesproken beginnen de mannen met het delven van het graf. 
Want ook dat doen ze zelf.
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Ledenvergadering Historische Vereniging Nijeveen 2022 

Voorzitter Margriet Kooiker kan 35 
leden welkom heten. Ook zij geeft 
aan dat het heel mooi is dat de 
maatregelen van de baan zijn en dat 
deze geplande voorjaarsvergadering op 
het normale tijdstip plaats kan vinden. 
Daarnaast memoreert zij het feit dat 
het precies 77 jaar geleden is dat de 
Canadezen deze regio bevrijdden. 
Na haar welkomstwoord geeft zij 
het woord aan de secretaresse. De 
notulen van de najaarsvergadering 
2021 worden door de aanwezige 
leden goedgekeurd  evenals het 
jaarverslag. Penningmeester Harry 
Kicken geeft tekst en uitleg bij het 
financiële jaarverslag. Christo Kok 
stelt namens de kascommissie voor 
het bestuur decharge te verlenen 
voor het gevoerde financiële beleid. 
Jan van Gijssel neemt de plaats van 

Frans Venema in de kascommissie in, 
omdat deze zijn termijn erop heeft 
zitten. De begroting 2022 wordt kort 
toegelicht door de penningmeester 
en goedgekeurd door de aanwezige 
leden. De rondvraag levert geen 
vragen, opmerkingen ed. op, zodat de 
voorzitster na 20 minuten het zakelijke 
gedeelte al kan sluiten en een korte 
pauze aankondigt.
Na de pauze krijgt gastspreker 
Wolter ter Steege het woord met zijn 
presentatie “Aan de boorden van de 
Reest”. Hij geeft aan dat hij vele landen 
zowel binnen als buiten Europa heeft 
bezocht, maar dat hij de laatste 20 
jaar zich meer bezig houdt met  eigen 
land en met name de eigen regio. Een 
van de eerste “ontdekkingsreizen” in 
de regio is het nagaan van de loop van 
het riviertje de Reest, waaraan hij veel 

plezier heeft beleefd. Hij heeft zijn 
presentatie in twee gedeelten verdeeld 
nl. het eerste gedeelte waarin hij zich 
richt op het riviertje de Reest door de 
eeuwen heen en het tweede gedeelte 
is een soort van vlotte opsomming 
van bezienswaardigheden en mensen 
langs de Reest van begin tot het eind in 
Meppel. Hij weet de aanwezige leden 
te boeien met zijn verhalen over het 
ontstaan van de Reest en het prachtige 
natuurgebied dat ontstaan is aan de 
boorden van dit kleine riviertje. Ook 
de  geschiedenis van de mensen en 
dorpen in het stroomgebied weet hij 
op een boeiende manier naar voren te 
brengen. Rond 21.45 uur rondt hij zijn 
presentatie af en weten de aanwezigen 
weer wat meer over de Slag bij Ane, 
wat pingo’s zijn en hoe Balkbrug 
aan zijn naam komt. Hij wordt door 
de voorzitster bedankt en ontvangt 
voor zijn presentatie een prachtige 
broodmand. Vervolgens bedankt zij 
de leden voor hun komst en wenst 
iedereen wel thuis.’

PDG

Op woensdag 13 april jl. hield  de Historische Vereniging Nijeveen haar jaarlijkse 
ledenvergadering. Zowel in 2020 als in 2021 kon deze voorjaarsvergadering niet 
doorgaan wegens de coronamaatregelen, maar gelukkig lijkt 2022 na het eerste 
kwartaal weer een “normaal” jaar te worden. En dus kon genoemde activiteit  
doorgang vinden.

Hij is er! De Toyota Aygo X. Met z’n grote velgen en bi-tone lak is onze splinternieuwe, compacte crossover een echte eyecatcher. Maar ook z’n 
hoge zit, lage verbruik en slimme ‘connected’ features zijn helemaal van nu. Zo stel je met de MyT app al voor je vertrekt een lekkere temperatuur 
in en open en sluit je de deuren op afstand. En er is meer goed nieuws. Want vanaf nu geeft Toyota maar liefst tot 10 jaar of tot 200.000 kilometer 
garantie op alle modellen*. Meer weten of een proefrit maken in de Aygo X? Bezoek onze showroom of ga naar toyota-meppel.nl.

NEW TOYOTA AYGO X NU IN DE SHOWROOM

GECOMBINEERD VERBRUIK (EU 2018/1832 AP) 5,0 L/100 KM (20 KM/L), CO2 VARIEERT VAN 108-112 GR/KM
Afgebeeld model is de Toyota Aygo X Limited. Verkrijgbaar vanaf € 22.595,-. * Toyota biedt tot 10 jaar of tot 200.000 kilometer garantie voor zowel nieuwe als 
bestaande klanten, voor nieuwe maar ook gebruikte auto’s. Door het onderhoud uit te laten voeren door een Toyota dealer of Erkend Reparateur in Nederland 
kunnen we de betrouwbaarheid blijven garanderen. Vraag uw dealer naar de voorwaarden of lees de volledige voorwaarden op toyota.nl/10jaargarantie.

VANAF

€15.995

VAN DER LINDE MEPPEL 
Meppel, Blankenstein 290, 0522-491258 

toyota-meppel.nl
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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

Het Noteboompje.nl

Kaarsen
DIP DYE
MARMER

BEKIJK ZE OOK 
IN DE WEBSHOP!

Nieuw bij NTC: smurfentennis!
Speciaal voor de jongste jeugd is er smurfentennis bij NTC! Kinderen van 4 tot 6 jaar maken 
kennis met het tennisspel en de vereniging, waarbij het plezier centraal staat. Met verschillende 
eenvoudige en uitdagende oefeningen ontwikkelen de kinderen hun eerste bal- en racketvaardigheden. 

Dit zal 5 keer plaatvinden op de 
zondagochtend. Elk kind moet door 
een ouder/verzorger begeleid worden 
tijdens de training. Na de training staat 
er wat te drinken en iets lekkers klaar. 
Tijdens de lessen liggen er rackets klaar 
om te gebruiken. 

Waar? Tennisvereniging NTC 
Tussenboerslanden 
Wanneer? 8 mei, 15 mei, 22 mei 
Hoe laat? 
9.30-10.15 uur 
Kosten? €25,- per kind

Wilt u uw kind opgeven?  
Mail dan naar 
jeugdcommissie@
ntcnijeveen.nl met 
daarin de naam en 
geboortedatum van uw 
kind.
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Kolderveen 50, 7948 NK  NIJEVEEN
M 06 54 93 76 21  T 0522 49 13 78  
E info@loonbedrijf-altena.nl

Uw adres voor:

.  Hout zagen, snoeien en snipperen

.  Stobben frezen

.  Grondverzetwerkzaamheden

.  Aanleg en onderhoud van riolering

.  Oogstwerkzaamheden 

.  Voederwinning

.  Slootonderhoud

.  Mestverwerking

.  Graslandvernieuwing

.  Uitgraven bouwkavels
 
Staat er iets niet bij?
Vraag ernaar, wij helpen u altijd!

Dorpsstraat 4
Nijeveen

Jan Bouwknegt

www.jaboschilderwerken.nl

Gezocht: collectanten in de week van 27 juni tot en met 2 juli!  
Steun de strijd tegen de meest invaliderende ziekte onder jonge mensen
  
Multiple Sclerose (MS) is een progressieve ziekte van het zenuwstelsel en de meest invaliderende ziekte onder jonge mensen. 
De oorzaak is nog steeds niet bekend en er is nog geen genezing mogelijk. De droom van het Nationaal MS Fonds is een 
toekomst zonder MS. Daarom zijn wij op zoek naar collectanten die in de week van 27 juni tot en met 2 juli langs de deuren 
willen gaan om geld in te zamelen. Maar er zijn meer manieren om geld op te halen: collecteren met je mobiele telefoon door 
een betaalverzoek met vrienden en familie delen bijvoorbeeld. Helpt u ons mee? 

Word collectant
Met de opbrengst van de collecte maakt 
het Nationaal MS Fonds onder andere 
wetenschappelijk onderzoek mogelijk 
naar de oorzaak van en de oplossing 
voor MS. Ook zetten we ons in voor het 
continu verbeteren van de kwaliteit van 

leven van mensen met MS en hun zorg. 
Kijk voor meer informatie hierover op 
onze website: www.nationaalmsfonds.
nl.

Hoe werkt het?
Wilt u zich aanmelden als collectant 

in de MS Collecteweek of wilt u 
meer informatie? Kijk dan op www.
nationaalmsfonds.nl/collecteren. Nu al 
in actie komen kan natuurlijk ook. Maak 
dan een digitale collectebus aan op 
www.digicollect.nationaalmsfonds.nl. Zo 
kunt u het hele jaar door collecteren!

Voor al uw schilderwerk
Ons bedrijf kenmerkt zich door 
haar goede prijs-kwaliteitverhouding
en staat garant voor 
een uitstekende service!

Klaas van Beek 
Scheerweide 35 
7948 NX Nijeveen 

E-mail: info@kvanbeekschilderwerken.nl 
Website: www.kvanbeekschilderwerken.nl

Van Beek Schilderwerken
Tel. 06-16511943
Tel. 0522-750545
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Terugblik Koningsdag 2022
Wat fijn dat we met elkaar weer een feestje konden vieren! 

Gezelligheid, een heerlijk sfeertje, sterke mannen, power vrouwen, springende en swingende kids, goede zaken, fijne 
muziek en hossende en dansende Nijeveners dat kenmerkt Koningsdag 2022. Super dat jullie zo enthousiast meededen. 
We hebben met heel veel plezier het programma in elkaar gezet en wat is het dan fantastisch dat iedereen geniet. Top!

Nijeveen is een sterkste man 
en sterkste vrouw rijker. Na een 
bikkelharde strijd om deze eervolle 
titel maken we graag de winnaars 
bekend. 

Sterkste vrouw van Nijeveen 
1. Marielle Schrotenboer 
2. Amanda Bouwknegt 
3. Iris Leffers 

Sterkste man van Nijeveen 
1. Jelbert van ’t Hoog 
2. Wiljan Schaapman 
3. Jos Huls 

Feestweek Nijeveen - Wi-j doet ’t 
samen 3.0 
Over anderhalf maand is het zover! 
Van 17 t/m 21 juni is het dorpsfeest. 
Vijf dagen lang vieren we met alle 
Nijeveners en iedereen die Nijeveen 
een warm hart toedraagt feest. 

Het programma staat, de artiesten zijn 
geboekt en komende weken zetten we, 
samen met verschillende verenigingen 
en organisaties, de laatste puntjes op 
de i. Het is goed om te horen dat er 
alweer versierde wagens in aanbouw 
zijn, de straatversiering wordt gemaakt 

en de vlag zo langzamerhand wordt 
gestreken. We hopen dat jullie 
allemaal meedoen zodat we straks een 
geweldig feest kunnen vieren en heel 
Nijeveen zich van z’n beste kant laat 
zien. Binnenkort presenteren we het 
programma, eind mei/begin juni valt 
de feestgids in de brievenbus en houd 
vooral ook Facebook en Instagram in 
de gaten. 
Wij hebben er nu al zin in. 
Jullie ook?! 

Tot gauw! 
Bestuur Oranjevereniging Nijeveen 
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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
T 0522 255449  
drukkerij@kleen.nl

Noteboomstraat 68
7941 XA  Meppel 

Bouwtekeningen

Scan-, print- 

en kopieerservice

van

in kleur of zwart-wit
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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




