
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 31 mei 2022. 
Kopij hiervoor uiterlijk DINSDAG 25 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

’t Kerspel Nijeveen organiseert bootreis
Het mag gelukkig allemaal, weer leuke dingen organiseren. Daar maakt 
’t Kerspel in Nijeveen weer gebruik van. Zij organiseren op a.s. dinsdag 31 mei 
een mooie boottocht vanuit Kalenberg. 

Vanuit Nijeveen gaan ze per auto naar 
Kalenberg en daar stappen ze op de 
boot, waarop men kan genieten van 
een hapje en drankje en gezellige live 
muziek. 
Vertrek vanuit Kalenberg is 10.00 uur 
en de boot legt weer aan om 17.00 
uur. ’s Morgens krijgt men 2 kopjes 

koffie/thee met iets lekkers erbij en 
nog een consumptie met een hapje. 
Tussen de middag staat er een koud 
en warm buffet voor de bootreizigers 
klaar. ’s Middags is er nog een keer 
koffie/thee. 
De kosten voor dit dagje uit zijn 
€ 55,- p.p. en opgave voor 25 mei 

bij H. Hoekstra-Santema. Men kan 
op dinsdag of vrijdag betalen in 
’t Kerspel te Nijeveen of overmaken 
op banknummer: NL86RABO 037 1814 
251. Betalen is ook de opgave voor de 
bootreis. 
Voor informatie kunt U terecht bij 
H. Hoekstra, tel. 06-15560647 of op de 
dinsdag of vrijdag in ’t Kerspel. 

Oganisatie
H. Hoekstra-Santema

“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. 

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
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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

Dorpsvereniging Nijeveen 
Nieuws – mei 2022 
NIEUWS over de Recreatieplas 
Tussenboerslanden. Vorige maand 
is er een schouw geweest samen 
met de gemeente en de werkgroep 
die bestaat uit bestuursleden 
van Ondernemend Nijeveen en 
Dorpsvereniging Nijeveen. Met elkaar 
hebben we de staat van het gehele 
terrein bekeken.

De gemeente heeft het volgende 
toegezegd: 
• Er worden een aantal nieuwe bomen 

geplant
• De mollenvanger probeert het 

terrein molvrij te maken
• De steiger/brug wordt gerepareerd 

en nagekeken op gebreken
• Er wordt door de gemeente een 

onderhoudsplan opgesteld voor het 
terrein 

Met deze afspraken hopen we de 
recreatieplas voor het seizoen weer 
gebruiksklaar en representatief te 
hebben.

‘Het is voor het eerst dat we tevreden 
zijn. Voor aankomend seizoen is de 
plas toonbaar. Het is mooi om te zien 
dat de energie die we erin steken iets 
oplevert’, aldus Cor Koster namens de 
dorpsvereniging. 

Vlag mee tijdens het Nijeveens Feest 
Origineel – Vrolijk – Betrokken 

Nog even en het Nijeveens feest barst 
los. Hoe leuk is het dat we dan met 
z’n allen vlaggen. De Nijeveense vlag 
bestel je heel eenvoudig door een mail 
te sturen naar Jeanie Schrotenboer: 
j.l.schrotenboer@home.nl of bel/app 
(06) 185 72 485 

Met een hartelijke groet, 
Bestuur Dorpsvereniging Nijeveen 

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

Openingstijden:
di. t/m vr. : 10.00 - 16.00 uur
zaterdag : 13.00 - 16.00 uur
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Inleverdatum kopij
In verband met Hemelvaartsdag 
vervroegen wij de inleverdatum van 
de kopij voor aankomende Molen. 
Dit wordt dinsdag 25 mei.

De redactie

Wist U dat...
... wij ook een puzzelruikast hebben?
...  wanneer U lid bent van de 

bibliotheek ook gebruik kunt maken 
van de boekenkast van stichting 
Barbara?

 
Graag tot ziens!
Servicepunt Bibliotheek Nijeveen

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

DOS’46 viert 75-jarig jubileum in weekend vol festiviteiten
Korfbalvereniging DOS’46 bestaat 75 jaar en dat mag iedereen weten! Door corona moesten de festiviteiten een jaar 
worden uitgesteld maar in het weekend van 20, 21 en 22 mei wordt de verjaardag van de Nijeveense korfbalclub groots 
gevierd op het eigen terrein op sportpark Tussenboerslanden in Nijeveen. 

Vrijdagmiddag 20 mei om 17.00 uur 
wordt er afgetrapt met een netwerk-
borrel voor genodigden. Vervolgens is 
er om 20.00 uur een ludieke veiling die 
voor iedereen toegankelijk is. Dus ook 
niet-leden van DOS’46 zijn van harte 
welkom! Voor mensen die mee willen 
bieden is het advies om zich aan te 
melden via de website. 
Veilingmeester Gilbert Bastiaansen 
zal deze avond diverse kavels 
onder de hamer brengen. Van 
een luchtballonvaart en een 
motor (Kawasaki Vulcan S) tot aan 
vogelhuisjes en sportieve clinics, 
alles komt op deze avond voorbij. 
Om 20.00 uur zullen de eerste kavels 
onder de hamer verschijnen en de 
avond zal vervolgens feestelijk worden 
afgesloten met DJ Spinmaster. 
De opbrengst van de veiling komt 
ten goede aan de bouw van nieuwe 

kleedkamers op de veldaccommodatie 
van het Nijeveense korfbalbolwerk. De 
huidige kleedkamers, die gebouwd zijn 
in 1982, zijn na veertig jaar intensief 
gebruik overduidelijk aan vervanging 
toe. 
Voor meer informatie, een overzicht 
van alle kavels en het programma: 
https://www.dos46.nl/75-jaar-dos46/ 

Zaterdagmiddag 21 mei wordt de 
viering van het jubileum voortgezet 
met een grootse reünie voor leden en 
oud-leden. Vanaf 14.00 uur worden 
de feesttent en kantine omgedoopt 
tot museum en mini-bioscoop en is er 
tijd om onder het genot van een hapje 
en een drankje oude herinneringen 
op te halen en nieuwe daaraan toe 
te voegen. Vanaf 17.30 uur zullen 
foodtrucks op het terrein staan om 
de gasten een goede bodem te laten 

leggen voor de spetterende feestavond 
die vanaf 20.00 uur zal volgen. Met 
afwisselende optredens van DJ Remco 
en het welbekende KaramBAM! heeft 
de jubileumcommissie van DOS’46 een 
fraai programma in elkaar weten te 
zetten.

Op zondagmiddag 22 mei vindt er 
vanaf 12.00 uur een jeugdactiviteit 
plaats voor jeugdleden van DOS’46 
o.l.v. de A-selectie van de club. 
Van 16.00-19.00 uur wordt het 
jubileumweekend afgesloten. Er is 
dan de mogelijkheid om een frietje te 
scoren bij de patatkraam van catering- 
en exploitatiebedrijf Busscher, die 
overigens het gehele weekend paraat 
zal zijn bij alle festiviteiten. Tenslotte 
eindigt het jubileum van DOS’46 
zondagavond met een gezamenlijke 
toast op het 75-jarig bestaan.
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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

Polders Nijeveen Kolderveen straks klaar voor de 
toekomst
In de polder tussen Nijeveen en Meppel zijn de werkzaamheden voor een goed 
functionerend en toekomstbestendig watersysteem in het landbouwgebied 
rondom de nieuwbouwwijk Nieuwveense Landen bijna gereed.

Uitnodiging excursie
Aannemersbedrijf Oosterhuis en 
Waterschap Drents Overijsselse 
Delta nodigen u hierbij graag uit 
voor een excursie door het gebied 
op zaterdag 4 juni tussen 10.00 en 

14.00. Het startpunt is bij de stuw 
aan de Meppelerweg (zie kaart). 
Het is een doorlopend programma 
dus u kunt op elk gewenst moment 
aansluiten. Tijdens deze excursie 
geven wij een toelichting over de 

werkzaamheden van 
de afgelopen maanden. 
En een vooruitblik naar 
de werkzaamheden 
die nog gaan komen. 
Ook vertellen we meer 
over het doel van de 
op afstand bestuurbare 
stuwen en de windmolen 
bij Kiersche Wijde. 
Uiteraard is er voldoende 
gelegenheid om vragen te 
stellen.

Heeft u vragen?
Neem dan gerust contact op met 
omgevingsmanager Max Masteling van 
aannemersbedrijf Oosterhuis via 0522  
491 686. Of met omgevingsmanager 
Dinant Hommes van Waterschap 
Drents Overijsselse Delta via 088 
233 1200 of via dinanthommens@
wdodelta.nl. 
Ook bent u van harte welkom in de 
directiekeet aan de Gedeputeerde 
Dekkerweg 7 in Nijeveen. 
Wij helpen u graag!
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Agenda
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
20 mei  Ludieke veiling Dos'46 - sportpark - 20.00 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   Opening spreekuur Aanvullende zorg - Zuideinde 18, Meppel - vanaf 

10.00 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
  3 juni   Wereldfietsdag; org. Meppel actief - start Kerkplein Meppel - tussen 

9.30-11.30 uur
  8 juni Buitenspeeldag
  9 juni Vrouwen van Nu; Fietsavond - vertrek bij de Molen om 19.00 uur
14 juni De Molen nr. 12
16 juni   Bijeenkomst Het Nieuwe Fietsen; org. VVN - De Plataan Meppel - 9.30-

12.00 uur
16 juni NATUURrijke IJs- en OORLOGwandeling Holtingerveld - start 13.30 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

Nijverheidsweg 10
7948 NE  Nijeveen

T 0522 49 26 80
F 0522 49 26 74

info@kroesnijeveen.nl
www.kroesnijeveen.nl

Echos Home Havelte 
Fiets Driedaagse
Fietsliefhebbers kunnen deze maand 
weer meedoen met de Echos Home 
Havelte Fiets Driedaagse. Op 17, 18 
en 19 mei worden tochten gereden 
in de natuurgebieden rondom Darp/
Havelte. 

Eén of twee dagen meedoen kan ook. 
Deelnemers kunnen kiezen uit een 
route van 40 of 60 km. 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. 

Inschrijving op de startdag kost € 10,00 
per persoon. 
Dagkaarten kosten € 5,00. 

Wilt u nadere informatie stuur dan een 
mail naar: fietsenhavelte@echos.nl
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Feest van de Geest 2022
Ook dit jaar zal de kerk van Kolderveen de deuren weer 
openen voor Het Feest van de Geest. Marijke Traast-Bos en 
Marijke Braad zullen hun werken exposeren.
Het thema is “Vuur en Vlam”.

De kerk in Kolderveen biedt in 
deze periode een prachtige locatie 
om schilderijen te laten zien van 
Marijke Braad en schilderijen, 
textiel, keramieken en glasobjecten 
van Marijke Traast-Bos. De kerk zal 
tijdens de dagen van Hemelvaart en 
Pinksteren open zijn.
Marijke Traast-Bos heeft zich laten 
inspireren door de ruimte van de 
consistoriekamer in de kerk. Door de 
ramen kijk je uit over de begraafplaats 
met de dikke bomen die schaduw 
bieden aan de graven en zerken onder 
hun bladerdak.
Dit uitzicht heeft ze vertaald in de 
abstract weergegeven stammen in het 
drieluik  ‘Cambium’. Geschilderd met 
acryl op doek. Aan de andere kant van 
deze ruimte hangt ‘When birds start 
singing’ uitgevoerd in textiel, nylon en 
glaskralen.

In de heel vroege ochtend 
als de vogels de dag 
aankondigen op het terrein 
rond deze kerk is het een 
feest van een nieuw begin. 
Ze tonen hun mooiste 
kleurenpracht en zingen het 
hoogste lied. Dit kan je terug vinden in 
dit vierluik. 
De keramiekfiguren die op de tafel 
voor de ramen staan verwijzen naar 
het gemeenschapsleven waarin ieder 
zijn eigen waarde zoekt omgeven 
door kleine vlammetjes om de weg 
te wijzen. De glazen vogels zijn daarin 
hun begeleiders.

De andere kunstenares is Marijke 
Braad en is woonachtig in Paasloo 
waar zij een galerie heeft. Voor het 
Feest van de Geest in Kolderveen heeft 
zij o.a. een schilderij gemaakt speciaal 

voor Kolderveen. In het midden ziet 
U vuur, betekenis van vurige tongen. 
De driehoek daarboven dat is de 
sterrenhemel. De keien symboliseren 
het levenspad dat we gaan. De handen 
betekenen dat God met ons gaat. De 
driehoek onder betekent de aarde. 
Aan de linker- en rechterkant van de 
afbeelding ziet U de Beukenlaan die 
toegang verschaft naar de kerk in 
Kolderveen. De andere schilderijen 
zijn van het koor van de kerk uit 
Paasloo, de kerkuilen, Meenthegaten 
Weerribben, Goudsebloemen. De kerk 
is open van 13.00 - 17.00 uur op 26, 28 
en 29 mei en 4 t/m 6 juni 2022.     

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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Oranjevereniging Nijeveen 
Nijeveens Feest 17 t/m 21 juni 2022
Wi-j doet ’t Samen 3.0

Over een maand is het zover! Van 17 t/m 21 juni is het dorpsfeest. 
Vijf dagen lang vieren we met elkaar het Nijeveens Feest. We hopen 
dat jullie allemaal meedoen zodat we straks een geweldig feestweek kunnen 
beleven en heel Nijeveen zich van z’n beste kant laat zien. Wi-j doet ’t samen! 

Binnenkort valt de feestgids in 
de brievenbus en houd vooral 
ook Facebook, Instagram en 
www.oranjeverenigingnijeveen.nl 
in de gaten. 

Voorverkoop Snack-Plaza Meuleplein 
Vrijdagavond 10 juni tussen 19.30 en 
21.00 uur 
Zaterdagmiddag 11 juni tussen 13.30 
en 15.00 uur 

Nog geen lid? 
Inwoners van Nijeveen of mensen met 
een postadres in Nijeveen kunnen lid 
worden van de Oranjevereniging. Dit 
kan tijdens alle activiteiten tijdens het 
feest of door middel van het invullen 
van het contactformulier op onze site.  

Met een hartelijke groet en succes met 
alle voorbereidingen, 
Bestuur Oranjevereniging Nijeveen  

Ledenavond Vrouwen van Nu 28 april 2022
Gerrie van der Veen, geboren en getogen in Emmen vertelde deze avond over 
zigeuners, reizigers en kiepkerels die vroeger rondreisden in het Noorden van 
het land. Hij schrijft veel over de geschiedenis en geeft veel lezingen. 

Over de geschiedenis van zigeuners 
zijn allerlei fantasie theorieën. De 
oorsprong van de zigeuners gaat 1000 
jaar terug. Van oorsprong komen ze 
uit Afghanistan, Pakistan en Iran. Eerst 
werden ze gipsy’s genoemd vanaf 
1868 pas zigeuners.  Vroeger leefden 
ze in een tent en reisden in grote 
groepen rond. Het waren voornamelijk 
ketellappers.  
In Europa wonen 10 á 11 miljoen 
zigeuners. Er wonen ongeveer 18 
miljoen zigeuners over de hele wereld.  
Tussen 1550 en 1600 kwamen er 
de Hollandgänger uit Duitsland. Die 
kwamen naar Nederland vanwege de 
economische problemen in Duitsland. 
Je kunt ze in 2 groepen verdelen: 
- arbeiders en Hannekemaaiers 
- reizende koopmannen, genaamd 
kiepkerels of marskramers 
Er zijn aparte groepen van kiepkerels 
(kiep is een mand die ze op de rug 
droegen) en dat zijn de lapkepoepers 
(textielhandelaren) en scharensliep. 
Tot 1850 verdienden veel Duitsers hun 
geld in Nederland.  
Veel bekende koopmannen 
kwamen uit Duitsland, zoals Peek, 
Brenninckmeijer (nu C&A), Vroom, 
Dreesmann en Lampe. 
Veel Hollandgänger bleven in 
Nederland. 
De “trek” van de Duitse arbeiders en 
kooplieden naar Nederland stopte 
tussen 1850-1875. De economie in 
Duitsland trok weer aan. Door de 
mechanisatie van de landbouw in 
Nederland en het ontstaan van meer 

winkels kwamen er minder kooplieden 
en arbeiders naar Nederland.  
Tot 1880 ging alles te voet en waren 
er nog geen woonwagens. Er waren 
wel handkarren, hondenkarren en 
slijperskarren. 
In 1883 waren er ca. 125-150 
woonwagenbewoners dus ongeveer 50 
woonwagens.
In 1918 waren er 1600 woonwagens en 
7300 woonwagenbewoners. Toen 
ontstond de woonwagenwet en woon-
schepenwet. Er moesten woonwa-
genkampen komen. De woonwagens 
kregen een nummer en kentekenbe-
wijs net als bij auto’s. De woonwagens 
moesten voldoen aan bepaalde eisen.

In 1940 waren er 2500 woonwagens en 
10.000 bewoners. 
In 1955 kostte een woonwagen 5000 
tot 7000 gulden. 
In 1968 kwam er een nieuwe 
woonwagenwet. Er was toen nog 
geen stromend water en riolering in 
de woonwagens. Alle woonwagens 
moesten naar een vaste standplaats 
waar dan een gebouw was met toilet 
en douche. 
Het reizen met de woonwagen 
werd verboden dus begonnen de 
woonwagenbewoners voornamelijk 
met autosloperijen. Alleen 
kermisreizigers en circusreizigers 
mochten nog reizen. Woonwagens 
gaan 25 tot 30 jaar mee. In 2005 werd 
de woonwagenwet afgeschaft. 

Het was een interessante lezing.

T 0522 255449  

drukkerij@kleen.nl
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VENEWEG 117, 7946 LJ WANNEPERVEEN, TEL 0522-281203    
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V.

V.
 Oranje Zwart  Wanneperveen
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 Oranje Zwart  

Sportpark ’De Bovenboer’Sportpark ’De Bovenboer’

Wanneperveen

Sportpark ’De Bovenboer’

v.v
. Oranje Zwart

v.v
. Oranje Zwart

Opgericht 1 april 1949

Wij verzorgen periodieken, programmaboekjes, lotenbloks, 
flyers, posters, reclameborden en meer voor verenigingen 
in Meppel en omstreken.
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Bruisende Jaarmarkt 
Dinsdag 21 juni 14.00 – 19.30 uur 

De jaarmarkt is inmiddels een traditie op de laatste dag van de feestweek. 
Dit jaar grootser van opzet met veel verrassende activiteiten. Op en rondom 
de Dorpsstraat vind je tal van marktkramen en er zijn verschillende pleinen 
ingericht: 

• Traditionele jaarmarkt
•  De streekmarkt met ambachtelijke 

producten 
•  Rommelmarkt voor kinderen én 

volwassenen.  
Let op! Leden van Oranjevereniging 
Nijeveen krijgen een gratis kraam

• Verenigingsplein 

Nijeveen staat deze dinsdag bol 
van de koopjes, gezelligheid en 
entertainment. 

Reserveer nu alvast een kraam 
voor de jaarmarkt, streekmarkt 
of het verenigingsplein door 
een mail te sturen naar markt@
ondernemendnijeveen.nl

Ondernemend Nijeveen 
Jaarmarktcommissie 
Tom Knol, Rudi Timmerman, Jan 
Dekker, Marcel van Veen, Baukje 
Brouwer en Jeannette Bouwknegt

Meppel Actief organiseert i.s.m. 
Meppel Diep Geluk 

De Wereldfietsdag
Meppel Actief organiseert op vrijdag 
3 juni de Wereldfietsdag in de 
gemeente Meppel. Meppel Actief 
doet dit in samenwerking met Meppel 
Diep Geluk.

U kunt tijdens deze dag de Route van 
Geluk fietsen (verkorte route ± 25 km 
en gehele route ± 54 km). Tussen 9.30 
en 11.30 uur kunt u starten vanaf het 
Kerkplein aan de Route van Geluk.  

Het doel van deze activiteit is om de 
inwoners van de gemeente Meppel 
meer op de fiets te krijgen. Je kan 
genieten van de rust en natuur om je 
heen. Deelname is gratis. U fietst de 
tocht zelfstandig. Maak er een mooie 
dag van op de fiets. 
Om 9.30 uur wordt het startschot 
gegeven, iedereen is welkom om een 
kijkje te nemen op het Kerkplein bij de 
Groene Muggen, Meppel Diep Geluk 
en Veilig Verkeer Nederland.  

Wilt u deelnemen aan de fietsroute 
van Geluk?  
Aanmelden via liane.meppel@
sportdrenthe.nl of 06-13702656.
Naam/namen, voorkeur starttijd, 1 
mailadres en 1 telefoonnummer van 
de aangemelde.
Voor meer informatie en activiteiten 
over Meppel Actief verwijzen wij 
u door naar onze website (www.
meppelactief.nl), instagram, twitter en 
facebookpagina.

Handige tips om veilig te blijven fietsen? 
Doe mee aan de bijeenkomst Het Nieuwe Fietsen 
 
Fietsen is heerlijk, gezond en ook nog eens gezellig. Logisch dus dat je zo 
lang mogelijk wilt blijven fietsen, ook als je een jaartje ouder wordt. 
Maar hoe ga je om met drukke fietspaden? Hoe fiets je veilig op een e-bike? 
En hoe blijf je vitaal op de fiets? Dit en nog veel meer komt aan bod tijdens 
‘Het Nieuwe Fietsen’ van Veilig Verkeer Nederland (VVN). VVN organiseert 
Het Nieuwe Fietsen op donderdag 16 juni van 9.30 tot 12.00 uur in De Plataan, 
Vledderstraat 3F in Meppel.

Het Nieuwe Fietsen is een bijeenkomst 
waarbij verschillende onderwerpen 
over verkeersveiligheid aan bod 
komen. Je bespreekt de onderwerpen 
aan de hand van stellingen, filmpjes, 
feiten en foto’s. Samen met andere 
fietsers, zodat je met elkaar ervaringen 
kunt delen en leuke routes en tips uit 
kunt wisselen. Én natuurlijk onder 
het genot van een kopje koffie en wat 
lekkers. Als er behoefte is, dan is er 
de mogelijkheid om 1,5 meter afstand 
te houden. De bijeenkomst duurt 
ongeveer twee uur. Wil je meedoen? 
Opgeven kan door een mail te sturen 
naar steunpuntnoord@vvn.nl of te 
bellen naar: 088 – 524 89 00. 

Doortrappen Drenthe 
Het Nieuwe Fietsen is onderdeel 
van het programma Doortrappen 
Drenthe. Doortrappen heeft als doel 
om senioren te stimuleren vaker (en 
veilig) te fietsen. Het programma 
bestaat uit diverse leuke en leerzame 
fietsactiviteiten. Doortrappen wordt 
omarmd door de twaalf Drentse 
gemeenten en de provincie Drenthe. 
De fietsactiviteiten worden opgezet 
en georganiseerd door Veilig Verkeer 
Nederland en de Fietsersbond, i.s.m. 
sport- en beweegcoaches en andere 
partijen die betrokken zijn bij (veilig) 
fietsen in Drenthe. Kijk voor meer infor- 
matie op doortrappendrenthe.nl. 

Wandelochtend Vrouwen van Nu afdeling Nijeveen
Op 14 mei had het bestuur van Vrouwen van Nu afdeling Nijeveen een 
wandelochtend georganiseerd voor de leden. De dames konden kiezen uit een 
route van 2, 5 of 7 km. Er deden 28 dames mee. 

Wij begonnen bij het Meuleplein met 
een kop koffie en een stuk appeltaart. 
Daarna werd er op verschillende 
tijden gestart zodat we op ongeveer 
hetzelfde tijdstip terug zouden 
zijn voor een kop soep met een 

broodje kroket. Het was een mooie 
zonnige ochtend voor een gezellige 
wandeling. De dames waren allemaal 
erg enthousiast dus dit is zeker voor 
herhaling vatbaar.
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Nijeveen geeft gul voor kinderen in armoede!
Opbrengst Kinderhulp-collecte bekend

In de week van 18 tot en met 23 april 2022 werd er in het hele land 
gecollecteerd voor Nationaal Fonds Kinderhulp. Het was weer mogelijk om met 
duizenden vrijwilligers langs de deuren te gaan. Allemaal met één doel: een 
volle collectebus. En dat is in Nijeveen gelukt! De 35 collectanten haalden hier 
gezamenlijk € 1204,86 op. Een prachtig resultaat!

Kinderhulp is er voor de ruim 300.000 
kinderen tot 21 jaar die in Nederland 
opgroeien in armoede. Deze kinderen 
maken er het beste van, maar merken 
altijd en overal dat er thuis niet 
genoeg geld is. Kinderhulp helpt met 
iets groots, of iets kleins. Toch mee 
kunnen komen op school dankzij een 
laptop, een Sinterklaascadeautje, een 
(tweedehands) fiets of een goed paar 
passende schoenen. Dingen die heel 
vanzelfsprekend lijken, maar dat niet 
zijn wanneer je opgroeit in armoede. 

Kinderhulp is afhankelijk van giften en 
donaties. De landelijke collecteweek 
speelt daarin een belangrijke rol. En 

de collectanten misschien nog wel de 
grootste: zij zijn degene die het doen. 
Die tijdsinvestering was het zeker 
waard, want de inhoud van een volle 
collectebus is al snel goed voor:

• een mooie pakjesavond voor 3 
kinderen,

• een fijne jas,
• of een bijdrage voor een eigen 

(tweedehands) fiets.

Collectanten en gevers: namens alle 
kinderen, hartelijk dank!

Meer informatie over Kinderhulp en de 
collecte? www.kinderhulp.nl  

Nijeveen helpt Oekraïne
Het meeste vrijwilligerswerk gebeurt achter de schermen. Dat geldt ook voor 
Nijeveen helpt Oekraïne. Als u er weinig van ziet, is dat de reden, want er 
gebeurt van alles.
We willen u de komende tijd ook via ‘de Molen’ op de hoogte houden. 

In overleg met de gemeente 
Meppel zijn onze locaties allereerst 
beschikbaar voor noodopvang. Het 
was te verwachten dat een stroom 
van vluchtelingen onze kant op zou 
komen. Nu, dat is niet gebeurd. 
Dat is ook begrijpelijk: de meeste 
vluchtelingen willen het liefst dichtbij 
hun land blijven. Helaas zijn de 
berichten van de opvanglocaties daar 
ook zorgelijk. Zo veel mensen op 
elkaar, de hulpdiensten die uitgeput 
raken. Dat heeft ertoe geleid dat er 
wel een continue kleinere stroom 
van vluchtelingen op zoek is naar 
onderdak. 
Als stuurgroep hebben wij besloten 
daarop in te spelen en is het 
jeugdgebouw van Kolderveen 
‘omgebouwd’ tot een locatie 
waar we mensen voor langere tijd 
kunnen opvangen. Het zijn nu drie 
‘wooneenheden’. Dat had nogal wat 
voeten in de aarde. Er moest weer 
veel geregeld en aangepast worden. 
Om maar een paar dingen te noemen: 
er moest goede sanitaire voorziening 
komen, internet, sloten vervangen, 
woonruimtes ingericht, vuilcontainers, 
keukenapparatuur worden 
aangesloten, enz. Daarnaast voorzien 
we mensen die bij gastgezinnen zijn 
geplaatst van de nodige hulp en 
goederen. Ze hebben immers alles 
achter gelaten en komen met weinig 
anders dan de kleren die ze aan 
hebben en enkele dierbare bezittingen. 

Ondertussen hebben we onderdak 
kunnen bieden aan enkele gasten. 
De komende weken kunnen er nog 
meer komen. Het zijn mensen net 
als wij. Alleen hebben ze een land in 
oorlog achter zich gelaten met alle 
verschrikkingen van dien. Ze zoeken 
veilig onderdak en rust. Dat bieden wij 
hen. We lopen de deur bij hen ook niet 
plat. De contacten verlopen via enkele 
contactpersonen zodat zij ook de rust 
krijgen die ze nodig hebben. Wel zijn 
we 24/7 bereikbaar voor nood. Een 
voorwaarde is dat de vluchtelingen 
die bij ons onderdak vinden zich 
moeten registeren bij de gemeente. 

Daarmee krijgen ze weekgeld en is 
ook de medische zorg gedekt. De 
overheid betaalt dat dus. Dat maakt 
het ook mogelijk om als het nodig 
is voor langere tijd hen onderdak te 
bieden.  Bijzonder is en blijft hoe onze 
dorpsgemeenschap betrokken is. Voor 
alle klussen vinden we steeds weer 
mensen bereid die helpen. En het is 
ook hartverwarmend hoeveel acties en 
sponsoractiviteiten zijn opgezet om dit 
werk mogelijk te maken. Dat stemt ons 
dankbaar. 

We hebben geen besef van de 
verschrikkingen die in Oekraïne elke 
dag plaatsvinden. We hebben blijkbaar 
ook weinig invloed op wat daar 
gebeurt. Wat we wel kunnen doen is 
op bescheiden wijze de mensen die op 
ons pad komen een welkom en veilig 
onderdak te bieden. Dat doen we als 
dorp samen. 
Dat we het samen doen blijkt wel 
uit de vele acties die er zijn geweest 

en waarvan de opbrengst naar de 
stichting gaat. We zijn dankbaar dat 
Nijeveen ook echt laat zien dit samen 
te willen doen. U en jullie allen heel 
erg bedankt!  
• SVN ‘69 jeugd – € 3250,00
• Benefietconcert Muziekvereniging 

Euphonia - €754,00
• Zangdienst met optredens van het 

Christelijk Mannenkoor Meppel en 
het Mannenensemble Nijeveen o.l.v. 
Johan Rodenhuis - € 711,86

• Verschillende giften ontvangen van 
verenigingen waaronder Popkoor 
Afslag Nijeveen en DOS’46 

Ook nu is het weer zo: als u dit leest 
kan de situatie weer heel anders 
zijn dan op het moment dat we dit 
schrijven. Als u op de hoogte wilt 
blijven kijk dan op onze website: 
www.nijeveenhelpt.nl  of op onze 
Facebookpagina en Instagram plaatsen 
wij de laatste nieuwtjes. Ook kunt 
u ons steunen om een vlag bij ons 
te bestellen dit kunt u doen door 
een mailtje te sturen naar info@
nijeveenhelpt.nl

Stichting Nijeveen helpt Oekraïne 
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Met een terugblik

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

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

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

Jeanet Koobs
Uitvaartbegeleidster

Het Noteboompje.nl

Kaarsen
DIP DYE
MARMER

BEKIJK ZE OOK 
IN DE WEBSHOP!

Expositie De Kameleon
Schildersclub ‘De Kameleon’ uit Meppel exposeert een aantal maanden in 
het dorpshuis ‘De Schalle” in Nijeveen. Het is een goede gewoonte dat er met 
regelmaat werk van de leden wordt tentoongesteld in Meppel en omgeving.

Een omvangrijk pallet aan smaken en 
kleuren is ook nu weer te zien op deze 
expositie. Op de werken zijn nummers 
aangebracht die terug te vinden zijn 
op A4 vellen op de tafels, zodat u 
een maker ervan kunt terugvinden. 

Indien er bezoekers zijn die een werk 
wensen aan te schaffen, dan kunnen 
zij zich wenden tot de voorzitter Meine 
Lokken, 06-20693216. 
Omdat ‘De Schalle’ niet permanent 
geopend is, is het aan te raden om 

vooraf even te bellen 0522-491422 of 
06-50668174, Jeannet Altena.
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Zuideinde 53, Meppel  |  (0522) 25 27 21  |  info@lever.nl  |  www.lever.nl

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.

De baas 
van de hemel

Het is na een drukke dag als ik mijn hoofd even leeg probeer te maken tijdens een stukje
wandelen met de honden. Het is koud, maar ik ruik het voorjaar. Het geeft me een
opgewekt gevoel. Aan het einde van de route sta ik nog even aan het water te mijmeren
over een vraag die me eerder die week na een uitvaart gesteld werd door een jongetje:
‘Mevrouw, denkt u dat de baas van de hemel een beetje voor oma kan zorgen? Ze is zo
verdrietig omdat opa dood is. Ik hoop echt dat hij kan zorgen dat er lieve mensen bij oma
komen. Gewoon gezellig op visite of zo, snapt u?’  Vol verwachting keek hij me aan. Ik kon
niet anders dan zeggen dat ik het niet wist, maar wél heel erg hoopte.

Ik schrik op uit die gedachten als mijn oog valt op een happy stone op een paaltje. 
 Wat een leuk initiatief is dat toch, om mensen in Coronatijd met elkaar te verbinden. Ik klik snel een fotootje en 
post dat op Facebook terwijl mijn honden pootje baden in het water. De steen laat ik liggen, in de hoop dat daar 
nog heel veel andere mensen even van gaan glimlachen in deze bijzondere tijd.

Het is driekwart jaar later en hartje winter als een uitvaart me brengt op een afgelegen boerderij waarvan de 
bewoonster bijzonder creatief was. Overal waar ik kijk, zowel binnen als buiten, vind ik kleine grapjes en 
verrassinkjes in de vorm van beeldjes, schilderijtjes, spreuken en bijzondere creaties. Tijdens de condoleance 
thuis plaatsen we rondom de hele boerderij waxinelichtjes, waarbij we een aantal van de kunstwerkjes extra in 
het licht zetten. Ze zijn immers zo typerend voor haar. Net als de partytent met een hapje en drankje voor 
iedereen, waarin alle vrienden en bekenden zich mengen, samen praten en herinneringen ophalen aan hun 
grappige, onbesuisde vriendin, die ze veel te vroeg moeten missen.
Na de uitvaart nodigt de partner van deze creatieve dame me uit om vrienden te worden op Facebook. Als ze de 
post van de happystone tegenkomt is de verbazing groot: deze blijkt gemaakt te zijn door haar lief. Ze vraagt zich 
hardop af of het zo heeft moeten zijn, dat juist ik bij haar over de drempel stapte op het moment dat het nodig was. 
Dat dat een soort van ‘door de kosmos geregeld’ was. Ik wil het graag geloven. Dan heeft ook de oma van het jongetje 
van toen vast heel veel lieve visite gehad.

DEZE COLUMN IS MET TOESTEMMING VAN NABESTAANDEN GEPLAATST
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Zendemaaien op Kolderveen
Maandagavond 9 mei waren de Zendemaaiers Drenthe aan het oefenen bij de 
enigste agrariër op Kolderveen bij de mts de Boer. Vader Piet de Boer is één van 
de zendemaaiers van Drenthe. Piet heeft al zijn hele leven met de zeis gemaaid 
en ondanks zijn hoge leeftijd, 82 jaar, is hij nog zeer fanatiek en is hij de meeste 
avonden als we een activiteit hebben aanwezig.

De Zendemaaiers Drenthe bestaat 
inmiddels uit een groep van 14 
personen (waarvan drie dames) 
die in de maanden mei tot en met 
september geregeld bij elkaar komen 
en de kennis op het gebied van maaien 
en haren probeert over te brengen 
op de groep. Bij mts de Boer was 
het een maaiavond. In de maand 
september zijn vaak de Nederlandse 

kampioenschappen en wie wil 
kan daaraan meedoen. Maar ons 
belangrijkste doel is het oude ambacht 
niet verloren te laten gaan.

Heeft u belangstelling om een keer 
te kijken of mee te doen neem dan 
contact op met Freek Heuvelman, 
tel. 06 2924 0658, 
e-mail: f.heuvelman@kpnmail.nl

De oprichters van het spreekuur zijn 
Sabah Aoulad El Kadi, Mirjam de Jonge 
en Wilma Bast. De dames vinden het 
een hele eer dat de wethouder komt. 
Hij staat achter hun initiatief en zoals 
hij het verwoordde:
“Als je een hypotheek nodig hebt dan 
kun je naar een hypotheekadviseur 
en voor gezondheidsvragen in het 
alternatieve veld kun je naar dit 
spreekuur.”
 
Waarom wordt dit spreekuur 
opgericht
Als je gezondheid hapert en je wilt 
advies over het complementaire 
veld dan is dat op dit moment 
moeilijk te vinden. Bij de huisarts 
of specialist weten ze vaak de weg 
niet naar dergelijke therapeuten; 
terwijl er winst te halen valt als er 
meer samenwerking ontstaat tussen 
regulier en complementair. Dit zou 
een win/win situatie zijn waarbij het 
een het ander versterkt. En juist daar 
kan dit gratis spreekuur een dienst 
bewijzen. Het is zeer laagdrempelig en 
bewoners van Meppel en omstreken 
kunnen bij dit spreekuur vrijblijvend 
advies krijgen over welke aanvullende 
complementaire therapie bij een 
bepaalde klacht past.
 
Het spreekuur is er elke 
maandagavond van 19.00 tot 20.00 
uur en dinsdagochtend van 09.00 tot 
10.00 uur. Het spreekuur vindt plaats 
in 't Huis op Zuideinde 18 en is op 
afspraak. Afspraken kunnen per mail 
gemaakt worden via spreekuur@
bewustmeppel.nl. Het consult duurt 
ongeveer 15 minuten. De adviseur 
beantwoord zo goed mogelijk de vraag 
en zal advies geven op het gebied van 
geschikte behandelwijzen binnen deze 
vorm van zorg.
 

Met welke vragen kan iemand 
terecht?
Het kan zijn dat mensen vragen 
hebben over welke therapie het 
beste is bij bijv. diabetes of hoe kom 
ik van die chronische rugklachten af. 

Uiteraard is de weg via de huisarts of 
het ziekenhuis een hele verstandige 
en voor veel mensen de eerste stap. 
Maar wat als je uiteindelijk niet 
verder komt? Is er dan ook nog een 
aanvullende mogelijkheid. Een andere 
vraag kan zijn dat je preventief aan je 
immuunsysteem wil werken of wellicht 
heeft iemand spanningsklachten. 
Het spreekuur helpt om een 
keuze te maken in de veelheid aan 
mogelijkheden. Want waar bij de één 
mindfulness of meditatie kan helpen, 
is dat voor de ander een behandeling 
bij een Dorn therapeut of bij een 
acupuncturist.

Opening Spreekuur Aanvullende Zorg
door wethouder Jaap van der Haar
 
Zaterdag 28 mei om 11.00 uur komt wethouder van der Haar het Spreekuur 
Aanvullende Zorg officieel openen. Tijdens deze dag, die gehouden wordt 
in 't Huis op Zuideinde 18, zal er vanaf 10 uur van alles te doen zijn omtrent 
vitaliteit & duurzaamheid. Je kunt kennis maken met verschillende zaken die 
met je gezondheid te maken hebben. Van beweging tot ontspanning. Er worden 
workshops yoga en mindfulness gegeven en ook een klankreis met klankschalen. 
Onbekende sporten als Elliptigo fietsen (een soort reuze step) of powerwalking 
zijn er om uit te proberen. Een gezellige en biologische aanschuiflunch wordt 
rond 13.00 uur geserveerd. Het volledige programma is te vinden op de website 
van Bewust Meppel onder het kopje activiteiten.
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Muziekvereniging Euphonia in Nijeveen zoekt versterking
In Nijeveen en omgeving wonen vast jongeren en ouderen die een blaasinstrument of slagwerk kunnen bespelen en 
die hier niet meer actief mee bezig zijn. Mensen bij wie het bloed sneller gaat stromen als ze een orkest horen spelen. 
Muzikanten die hun hobby weer willen oppakken, maar even een drempel over moeten. Muziekvereniging Euphonia 
uit Nijeveen komt graag in gesprek met deze mensen. Zij worden van harte uitgenodigd om vrijblijvend een keer mee te 
spelen tijdens een repetitieavond. Ook mensen die een instrument willen leren bespelen zijn van harte welkom.

Euphonia bestaat uit een 
harmonieorkest en slagwerkgroep. 
Muzikanten komen niet alleen uit 
Nijeveen, maar uit de hele regio. 
Dirigente Ellis Nijdam beschikt over 
het talent om op een motiverende en 
inspirerende wijze het beste uit iedere 
muzikant naar boven te halen, waarbij 
plezier, samen presteren en meedoen 
het belangrijkste is. Hetzelfde geldt 
voor Frank Ritsema, dirigent van de 

slagwerkgroep. Het repertoire van 
beide onderdelen biedt voor elk wat 
wils, waarbij de leden inspraak hebben 
in de muziekkeuze. Leden beschikken 
over een eigen instrument of hebben 
een instrument van de vereniging in 
bruikleen. 

Het harmonieorkest repeteert op 
maandagavond van 19.45 tot 21.45 uur 
in dorpshuis De Schalle in Nijeveen. 

De slagwerkgroep repeteert op 
dinsdagavond van 19.45 tot 21.45 uur 
in de Wanne in Wanneperveen.

Belangstellenden kunnen contact 
opnemen met Euphonia via 
e-mailadres info@euphonia-nijeveen.
nl of door te bellen naar Eline 
Bouwknegt 06 – 27 15 88 80. 

Maak van héél Drenthe één grote speelplek tijdens de Buitenspeeldag! 
Na twee coronajaren komt er binnenkort eindelijk weer een echte Buitenspeeldag! Nickelodeon en Jantje Beton roepen 
kinderen en volwassenen op om van de bank te komen en in de buurt een speelactiviteit te organiseren, zodat zoveel 
mogelijk kinderen op woensdag 8 juni gaan buitenspelen. Volgens onze landkaart kunnen kinderen in Drenthe op 
9 plekken buitenspelen tijdens de Buitenspeeldag! Dat zijn er vast veel meer! Dus organiseer jij ook een activiteit, meld 
deze dan aan via www.buitenspeeldag.nl en zet jouw provincie op de kaart. Samen maken we van héél Nederland één 
grote buitenspeelplek!

Buitenspeeldag in Drenthe 
Benieuwd wat je op 8 juni kunt doen 
in Drenthe? In Smilde organiseren 
ze een Buitenspeeldag waar je kunt 
stoepranden en fietscrossen. En in 
Meppel is er een  waterglijbaan, 
luchtkussen en ballenbak. Dit zijn 
slechts twee van de vele leuke 
activiteiten die worden georganiseerd 
in de provincie Drenthe. Op de 
Buitenspeeldag is alles mogelijk! 
Iedereen die kinderen een waanzinnige 
dag boordevol plezier wilt bezorgen 
kan meedoen.
Meld je activiteit nu aan op 

www.buitenspeeldag.nl en ontvang 
een gratis ‘Hier spelen wij'-spandoek. 
Alle aangemelde activiteiten komen op 
de landkaart op de website te staan, 
zodat kinderen kunnen zien waar wat 
te doen is.
 
Spelen is superbelangrijk  
Wist je dat 3 op de 10 kinderen niet of 
nauwelijks buiten speelt? Nickelodeon 
en Jantje Beton zetten zich samen 
in om meer kinderen meer te laten 
buitenspelen en organiseren daarom 
jaarlijks de Nationale Buitenspeeldag. 
Samen roepen we speeltuinen, 

buurten, ouders, scholen, clubs, 
bedrijven, gemeenten en iedereen 
die spelen leuk en belangrijk vindt op 
om een Buitenspeeldag-activiteit te 
organiseren.
Nickelodeon en Jantje Beton bieden 
ieder op hun eigen manier een 
helpende hand bij het creëren 
van spellen, speelplekken en het 
organiseren van speelactiviteiten. 
Daarnaast gaan Nickelodeon en Nick jr. 
ieder jaar tijdens de Buitenspeeldag op 
zwart om buitenspelen te stimuleren. 
Doe jij dit jaar ook mee met de 
Buitenspeeldag op 8 juni?
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Belangrijke informatie
HUISARTSENPRAKTIJK KOLDERVEEN, bereikbaar via tel: 0522-491224. Buiten kantoortijden is de huisartsenpost in Meppel 
bereikbaar voor uitsluitend spoedgevallen: 0900-1120112. Zie voor meer informatie www.kolderveen.nl

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.

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

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



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




