
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 woensdag 8 juni  
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

Vrouwen van Nu Nijeveen naar de Floriade
Op 20 mei zijn de Vrouwen van Nu afdeling Nijeveen naar de Floriade 
ontmoetingsdag in Almere geweest. Er gingen landelijk 2.300 vrouwen mee. 
Uit de provincie Drenthe gingen er 752 dames mee. 

Wij vertrokken om 8.15 uur met een 
bus met 43 dames uit Nijeveen. 

De Floriade is een wereldtuinbouw-
tentoonstelling die eens in de 10 jaar 
in Nederland plaatsvindt. Er was heel 
veel te zien. Wij hebben genoten van 
de prachtige tuinen, kunstwerken en 

gezelligheid. Later in de middag begon 
het te regenen maar hebben we de 
kassen bekeken. 

Om 16.00 uur vertrokken wij naar 
de Meenthe in Steenwijk voor een 
heerlijk buffet. Het was een geslaagde 
dag. 

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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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

Commissaris Gaarlandtschool 
succesvol vertegenwoordigd
Woensdag 11 mei vond gelukkig het jaarlijkse 
schoolvoetbaltoernooi weer plaats in Meppel. Na een 
lange periode van Corona is het fijn dat evenementen weer 
plaats kunnen vinden. 147 teams van verschillende scholen 
uit de gemeente Meppel streden die middag tegen elkaar. 
De voetbal had alle teams ingedeeld op niveau en leeftijd 
en zo was goed te zien dat er rekening was gehouden 
met teams die wel voetballende leden hadden en teams 
die voor een eerste keer meededen. Hierdoor waren de 
verschillende poules eerlijk verdeeld. 

Kinderen konden zich inschrijven voor 
het 4x4 toernooi en deelnemen met 
4 tot 8 teamleden. Per klas werden 
de ingeschreven kinderen verdeeld in 
verschillende teams die bestonden uit 
jongens of meisjes. Zo ook team 5.1 
bestaande uit Thijn, Daley, Thomas en 
Melle. Ondanks dat het spelersveld erg 
groot was zijn de toppers van Team 5.1 
als beste uit de poule gekomen! Dit 
hebben zij gedaan door hard en goed 
samen te werken. Iedereen ging vol 

voor de winst, zelfs tegen team 5.2 van 
de Gaarlandt school. Maar belangrijker 
dan de winst was het plezier! Deze 
uitstekende prestatie werd dan ook 
beloond met de beker voor de eerste 
plaats. 
Groep 3 had 3 teams ingeschreven 
voor het toernooi. Team 3.3 bestond 
geheel uit meisjes: Benthe, Saar S.,  
Maily, Lize, Vanessa, Misha en Susan. 
De dames hadden niet eerder gevoet-
bald, behalve tijdens de gymles. 
Onderweg naar het toernooi schatten 
ze hun kansen dan ook niet zo groot in 
maar ze gingen voor de “gezelligheid”. 
Gezellig waren ze zeker, maar ook vrij 
fanatiek! Aangezien de dames met z’n 

zevenen waren gekomen kon er veel 
gewisseld worden, waardoor ze er 
steeds goed tegenaan konden. Van de 
4 gespeelde partijtjes zijn er dan ook 3 
gewonnen en 1 spannende partij gelijk 
gespeeld. Tijdens de prijsuitreiking 
rekenden de begeleiders zich nog 
niet rijk: “we zullen waarschijnlijk wel 
tweede zijn geworden, de anderen 
waren ook heel goed”. Maar niets 
bleek minder waar, met een verdiende 
eerste plaats gingen de dames 
enthousiast naar huis! 
Volgend jaar hopen we dan ook weer 
op goed weer en veel enthousiaste 
kinderen die mee willen doen aan dit 
leuke toernooi!

Gezellige NCV avond ter afsluiting van het seizoen 
op vrijdag 13 mei 2022
Doordat wij in de Corona jaren weinig tot helemaal geen ledenavonden 
hadden, zijn wij door het bestuur eerst al in september 2021 getrakteerd 
op een heerlijke high tea. En voor dit jaar had het bestuur voor ons kaartjes 
gereserveerd voor het optreden van “Twee recht, twee averecht.” 

Een cabaretavond in de Schalle. 
Het was echt een avondje lachen! 
Wat geweldig doen die 4 dames dat 
allemaal, zang, grappige verhalen en 

anekdotes uit het dagelijks leven. We 
hebben er met een volle zaal, erg van 
genoten.
               Het bestuur
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T: de Wijk 0522 - 440 473       info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

DESKUNDIG , TREFZEKER

EN VOORDELIG:

BEDRIJF OVERNEMEN OF STARTEN?

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

altijd scherp!

notariaat & mediation
Stotijn

Concert met liederen van Jules de Corte
Op 12 juni a.s. verzorgt Vocaalensemble "The Gents", samen met een projectkoor 
bestaande uit blinden en slechtzienden, een concert met liederen van Jules de Corte 
in de kerk van Blijdenstein. Het concert begint om 15.30 uur.

Kaarten kosten 17.50 euro p.p.
Vrienden van Blijdenstein: 15 euro p.p.
Voor blinde/slechtziende plus 
begeleider 25 euro.
Blindengeleidehonden zijn ook 
welkom. 

Na afloop van het concert verzorgen 
de "Vrienden van Blijdenstein" een 
drankje (tegen contante betaling).

Ik zou wel eens willen weten
Jules de Corte was een dichter die 
prachtige liederen schreef en een 
componist met gevoel voor taal. 
Met zijn ‘trucagemanipulaties’ voor 
de radio, ‘kritische beschouwingen’ 
en een oeuvre van zo’n vierduizend 
liedjes, heeft hij een onuitwisbare 
indruk achtergelaten. Vocaal ensemble 
The Gents, o.l.v. Annemiek van der 
Ven, pianist Bert van den Brink, 
jazz- en popzanger Henk Kraaijeveld 

en een projectkoor met blinden en 
slechtzienden brengen een ode aan 
deze icoon van het Nederlandse lied; Ik 
zou wel eens willen weten.
Meerstemmige zettingen van de 
liederen worden afgewisseld met solo’s 
van Kraaijeveld, a-cappellarepertoire 
met liederen met pianobegeleiding 
door Van den Brink. Al dan niet 
met improvisatie reflecteren Van 
den Brink en Kraaijeveld ook op de 
liederen van De Corte. We spiegelen 
zijn werk met liederen van de vroege 
renaissancecomponist Constantijn 
Huygens. Werken van diens ‘tijdgenoot 
en liedschrijver van overzee’ John 
Dowland en contemporain Ludwig 
Senfl zijn gekozen als nadere inkleuring 
van dit programma.

Een visuele beperking hoeft het actief 
of passief genieten van muziek niet in 
de weg te staan, dat is ook te merken 

tijdens het samen zingen met het 
projectkoor. 

Twee regels uit een gedicht dat 
speciaal voor dit project geschreven 
werd: 
Geef de wormen een dansvloer in de 
grond, 
zorg voor bossen die ongezien blijven
Door: Hanneke van Eijken

IK ZOU 
WEL EENS 

willen weten
De grootmeester van het Nederlandse luisterlied:

Jules de Corte

Van mei t/m november 2022te horen in heel Nederland

www.the gents.nl
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Nijverheidsweg 10
7948 NE  Nijeveen

T 0522 49 26 80
F 0522 49 26 74

info@kroesnijeveen.nl
www.kroesnijeveen.nl

We zetten alvast een aantal punten op 
een rijtje: 

Voorverkoop Snack-Plaza Meuleplein 
•  Vrijdagavond 10 juni tussen 19.30 en 

21.00 uur 
•  Zaterdagmiddag 11 juni tussen 13.30 

en 15.00 uur 

Wie wordt ‘DE ALLESKUNNER’ van 
Nijeveen? 
Dit jaar gaan we tijdens de feestweek 
strijden om ‘De Alleskunner’ van 
Nijeveen. Geen families, verenigingen 
of vriendengroepen maar IEDEREEN 
kan individueel meedoen. En daar 
rekenen we ook op! 

‘De Alleskunner’ wordt gespeeld 
op vijf momenten in de feestweek 
en is gebaseerd op het bekende 
tv-programma. Een groot aantal 
Nijeveners stort zich in een afvalrace 

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

Vandaag of morgen valt de feestgids in de brievenbus. Hierin vind je alle informatie over het Nijeveens 
Feest. De activiteiten en feestavonden staan erin vermeld, alle bijzonderheden kun je lezen en de 
bedrijven die het feest sponsoren, presenteren zich. 

vol met verrassende opdrachten. Wie 
is het handigst, snelst of slimst en is de 
beste allrounder van het dorp? 

Bij elke ronde moet de laatste of 
slechtste persoon het spel verlaten. De 
grote finale is op dinsdagavond en gaat 
‘De Alleskunner’ van Nijeveen met 
deze eervolle titel naar huis. Iedereen 
uit Nijeveen (13 tot 99 jaar) kan 
meedoen. We gaan ervan uit jij ook! 

Stuur voor zaterdag 18 juni 
een mail naar alleskunner@
oranjeverenigingnijeveen.nl met daarin 
je naam en telefoonnummer. Doen! 

Opgave versierde wagens, straten en 
bogen
•  Doe je mee met een versierde 

wagen? Geweldig! Stuur voor 10 
juni je opgave in naar secretariaat@
oranjeverenigingnijeveen.nl 

•  Heb je de straat of buurt versierd? 
Geef dit, om in aanmerking 
te komen voor een prijs, voor 
11 juni door via secretariaat@
oranjeverenigingnijeveen.nl. Let op! 
Bogen mogen niet lager zijn dan 4.20 
meter. 

Heel veel succes met alle 
voorbereidingen! 

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 tot ziens 
tijdens het feest!  
Bestuur Oranjevereniging Nijeveen  



De Molen - 44e jaargang nr. 11 - 31 mei 2022 7

Agenda
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
10 juni Uitvoering Engels koormuziek - Geref. kerk Nijeveen - 19.30 uur
12 juni Concert liederen van Jules de Corte - kerk van Blijdenstein - 15.30 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
17-21 juni Nijeveens Feest
21 juni Jaarmarkt - diverse pleinen - 14.00-19.30 uur
28 juni De Molen nr. 13
  7 juli NATUURrijke IJs- en OORLOGwandeling Holtingerveld - start 10.30 uur
12 juli De Molen nr. 14
21 juli  NATUURrijke IJs- en OORLOGwandeling Holtingerveld - start 13.30 uur
26 juli De Molen nr. 15
  4 aug. NATUURrijke IJs- en OORLOGwandeling Holtingerveld - start 10.30 uur
18 aug. NATUURrijke IJs- en OORLOGwandeling Holtingerveld - start 13.30 uur
30 aug. De Molen nr. 16

Elke dag Jeu de boules
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

���������������
��������

�����������������������

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!

Stichting Welzijn Ouderen Nijeveen
Bridgen in Nijeveen 
Gedurende de zomer bridgen we op 
dinsdagmorgen om 09.15 uur in de 
Schalle.  

Wilt u ook meespelen? 
U kunt zich opgeven bij Lammie van 
Essen, e-mail: vanessen.hl@gmail.com
tel. 06.20433916  
Graag tijdig aanmelden, het liefst voor 
maandag 12.00 uur, zodat we een 
speelschema kunnen maken.
De eigen bijdrage is € 2,00 per keer.

w
w
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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

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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TE KOOP
Karretje achter de fiets
Acculader met booster

Draaibank 

Tel. 0522 49 00 71

Dorpsvereniging Nijeveen 
Nieuws - mei 2022 

Dorpsvereniging Nijeveen komt 
met nieuwe thema’s 2022 - 
2025
De afgelopen weken is het bestuur 
van de dorpsvereniging druk geweest 
met het herzien van de zogenaamde 
Dorpsvisie. De voorgaande visie was 
voor de periode van 2015 tot 2020 en 
zoals alle visies moet je die regelmatig 
bijstellen om aan de actualiteit te 
voldoen. Hiervoor hebben we veel 
input opgehaald vanuit het dorp. Zo 
is de grote dorpsenquête gehouden 
en zijn we tijdens de politieke 
avond in gesprek gegaan met de 
toekomstige bestuurders van de 
gemeente. Daarnaast hebben we ook 
dorpsbewoners opgezocht om nog 
meer meningen op te halen.

Nu is het tijd om te doen! 
Wat doen we aan de onveiligheid bij 
school en supermarkt? Hoe maken 
we ons dorp aantrekkelijker? Welke 
andere culturele evenementen gaan 
we organiseren? Hoe zorgen we dat 
de Dorpsstraat en Gedeputeerde 
Dekkerweg veiliger worden? Hoe 
houden we de jongeren en ouderen in 
Nijeveen? 

We kunnen nu alvast een eerste 
resultaat tonen van de nieuwe 
richting die we, naar aanleiding van 
het bovenstaande, hebben gekozen. 
De dorpsthema’s waar we ons de 
komende jaren op gaan focussen zijn 
bepaald en ook zijn de bijbehorende 
werkgroepen en contactpersonen 
vanuit het bestuur vastgesteld. 
Hieronder volgt een overzicht:

• Dorpsaanzien, Dirk-Jan Tuut
• Veiligheid, Annette Mencke
• Ouderen, Jennie Sterkenburgh
• Jongeren, Dirk Kroes
• Dorpshuis, Klaas Neutel
• Recreatie, Jeanie Schrotenboer en 

Christina van der Schaaf
• Cultuur, Martin van Setten

Nu het nieuwe gemeentebestuur 
geïnstalleerd is dagen wij de 
wethouders uit om aan de diverse 
thema’s hun steentje bij te dragen. 
Jongerenwerkers, dorps-BOA’s, 

wijkagenten en welzijnswerkers zullen 
bij de werkgroepen betrokken worden. 

Ben je benieuwd wat jij kunt doen? 
Neem dan contact op met een van de 
werkgroepen (contactgegevens vind je 
op www.dorpsverenigingnijeveen.nl). 
Misschien wil je wel actief meedenken 
en samenwerken. Dat zou super zijn! 

De paden op! 
Weer een stap vooruit… Het 
wandelnetwerk in Nijeveen en 
omgeving is voorzien van nummers. 
Zo kun je heel eenvoudig je route 
(zelf) samenstellen en volgen. Veel 
wandelplezier! 

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. Dorpsvereniging 
Nijeveen heeft op dit moment 
voldoende Nijeveense vlaggen in 
voorraad. Deze zijn verkrijgbaar bij 
Jeanie Schrotenboer, Kolderveen 15 in 
Nijeveen. Vlag je mee?

Herfstrondje 2022
1 & 2 oktober
‘Volg de oranje pompoen, in Nijeveen 
is van alles te doen.’

Noteer alvast in je agenda! Het 
Herfstrondje 2022 wordt gehouden 
op 1 en 2 oktober. Dagelijks van 11.00 
tot 17.00 uur. Heb je belangstelling 
om mee te doen? 
Geef je op bij Jeanie Schrotenboer - 
bel/app (06) 185 72 485.

Op 9 juni a.s. is er een voorbereidend 
overleg voor iedereen die 
belangstelling heeft om deel te nemen. 
De avond in dorpshuis ‘De Schalle’ 
begint om 19.30 uur. 

Veel Nijeveners hebben een (soms 
wat uit de hand gelopen) hobby. Ook 
zijn er allerlei kleinschalige initiatieven 
op het gebied van huisvlijt, kunst 
en cultuur (vaak aan huis) die meer 
aandacht verdienen. En ja, zomaar 
uit nieuwsgierigheid bij iemand 

binnenstappen, dat doe je niet zo 
snel. Tijd om de drempel te verlagen 
en een ‘Rondje’ te organiseren met 
deelnemers die een weekend open 
huis houden zodat belangstellenden al 
dit moois kunnen zien. 

De deelnemers doen kosteloos 
mee. Iedereen verzorgt zijn eigen 
locatie en richt die naar eigen idee 
in. Vanzelfsprekend is er hier en daar 
wat te koop, maar er is geen sprake 
van een commerciële opzet. Op deze 
manier blijft het interessant, zowel 
voor de deelnemers als voor de 
bezoekers. Wil je meedoen? Meld je 
dan snel aan! 

Contributie 2022 
Dorpsvereniging Nijeveen
Tijdens de afgelopen ledenvergadering 
is het contributiebedrag vastgesteld. 
Besloten is om het jaarlijkse bedrag te 
verhogen naar € 6,-. Binnenkort wordt 
dit bedrag geïncasseerd. 

Leuk om te weten 
Op het moment dat je dit leest 
heeft Dorpsvereniging Nijeveen 
zich gepresenteerd aan de nieuwe 
gemeenteraad tijdens de eerste 
raadsvergadering op 30 mei. We 
houden je op de hoogte! 

Met een hartelijke groet, 
Bestuur Dorpsvereniging 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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Dorpsstraat 4
Nijeveen

Jan Bouwknegt

www.jaboschilderwerken.nl

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

Stichting Welzijn Ouderen Nijeveen

Duofiets
Het is bijna zomer en het wordt mooi weer. Dus aarzel niet en bel het 
contactpunt om de duo-fiets van Stichting Welzijn Ouderen voor een dagdeel te 
huren voor € 2,50. Vooral om deze tijd van het jaar is dit genieten.

Telefoonnummer: 06 21 49 79 02
U kunt op dit nummer doorgeven op 
welke datum, dagdeel en tijdstip u de 
fiets wilt gebruiken.

De fiets gebruiken is mogelijk op vele 
manieren; als fietser met iemand 

die het moeilijk zelf kan, u kunt zelf 
niet of moeilijk fietsen en wilt graag 
fietsen met familie of kennissen, of u 
kunt moeilijk fietsen en wilt graag een 
vrijwilliger mee. Bij het bespreken van 
de fiets dit graag doorgeven.
Op het moment dat u de fiets gaat 

ophalen worden er verdere instructies 
gegeven.
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BERT VISSCHER v.o.f.

Kwekerij en tuincentrum

Kolderveen 21  7948 NG Nijeveen  Tel. 0522-491853

PERSONEEL GEZOCHT!
Wat zoeken wij precies?

We hebben een vacature voor:

EEN MEDEWERKER 
VOOR 32 UUR PER WEEK 

of 

2 MEDEWERKERS 
VOOR 20 UUR PER WEEK 

Voor de woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag

Tevens zijn we op zoek naar 

ZATERDAGMEDEWERKERS 

Voor op zaterdag en in vakanties

Werkzaamheden bestaan uit o.a.:
Meehelpen met de teeltwerkzaamheden

Onderhoud van de beplanting op onze kwekerij en tuincentrum
Meehelpen bij het verkoopklaar maken van beplanting en andere artikelen

Klanten helpen en kassawerkzaamheden

Het maakt niet uit welke opleiding je hebt gevolgd, 
maar interesse in planten is wel handig.

Heb je interesse?
Heb je nog vragen? Deze kun je via onderstaand mailadres stellen.

Wil je solliciteren?
Dit kan door, voor 1 juli, een sollicitatiebrief met cv te mailen naar: 

marianne@bertvisscher.com 

www.bertvisschervof.com
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Met een terugblik

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

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

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

Linda Bult, 
Uitvaartbegeleidster

“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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*Toyota biedt tot 10 jaar of 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.

10 JAAR GARANTIE VOOR IEDEREEN

NIEUW BIJ 
TOYOTA

Vol vertrouwen vooruit? Daarvan bent u verzekerd bij Toyota. We geven op iedere Toyota tot 10 jaar garantie, tot 
maar liefst 200.000 kilometer*. Of u nu de eerste eigenaar bent of de derde, u krijgt nu tot 10 jaar garantie 
zolang uw auto bij Toyota in onderhoud is. Na elke onderhoudsbeurt wordt er voor een jaar garantie afgegeven, 
totdat uw auto 10 jaar is! Iedereen is welkom bij de Toyota dealer. Kom langs voor onderhoud en verzeker uzelf 
ook van deze garantie. Meer weten of de voorwaarden bekijken? Ga naar toyota.nl/10jaargarantie.

VAN DER LINDE MEPPEL
Meppel, Blankenstein 290, 0522-491258, toyota-meppel.nl

Bruisende Jaarmarkt 
Dinsdag 21 juni 14.00 - 19.30 uur 

De jaarmarkt is inmiddels een traditie op de laatste dag van de feestweek. Nu 
we gelukkig weer met z’n allen het Nijeveens Feest kunnen vieren, maken we 
na twee jaar afwezigheid, een frisse start. Op en rondom de Dorpsstraat vind je 
tal van marktkramen en er zijn verschillende pleinen ingericht: 

Traditionele jaarmarkt
Op de Dorpsstraat (west) vind je 
allerlei koopjes van lokale onder-
nemers en ambulante handelaren. 
Kleding, decoratiemateriaal, 
speelgoed en nog veel meer 
hebbedingetjes. Ook is er allerlei 
entertainment. Wie durft er een ritje 
te maken op de rodeostier? Een aantal 
BN-ers (Bekende Nijeveners) gaat het 
zeker proberen. Onder deskundige 
leiding van Jan. B. wordt bepaald wie 
aan het einde van de marktdag de 
winnaar is. Dit mag je natuurlijk niet 
missen. 

Streekmarkt met ambachtelijke 
producten 
Nieuw is de streekmarkt. Hier zijn 
allerlei ambachtelijk, gemaakte 

producten te koop. In een sfeervolle 
ambiance kun je terecht voor zuivel, 
honing, vis, ijs, wijn en nog veel meer. 
Ook zal het aan levendigheid niet 
ontbreken. Er zijn kalfjes en er komt 
een heuse schaapscheerder die zijn 
ambacht op de markt gaat uitvoeren. 

Verenigingsplein
Alle verenigingen worden bij elkaar 
geplaatst op het zogenaamde 
‘verenigingsplein’. Een bonte 
presentatie van alles wat er in Nijeveen 
te doen en te beleven is. Waag een 
gokje, doe mee met een spel of laat je 
uitgebreid voorlichten. We verwachten 
volop gezelligheid! 

Rommelmarkt voor jong en oud! 
Bij molen ‘De Sterrenberg’ wordt 

een grote rommelmarkt gehouden 
waar groot en klein zijn ‘rommel’ kan 
verkopen. Iedereen krijgt een kraam. 
Voor leden van de Oranjevereniging 
Nijeveen wordt deze gratis beschikbaar 
gesteld. Wil je je spulletjes verkopen? 
Dan is opgave vooraf noodzakelijk. 
Stuur hiervoor een mail naar 
markt@ondernemendnijeveen.nl. 

We hebben er zin! We hopen een 
knallende jaarmarkt met elkaar 
neer te zetten. Met deze diversiteit 
verwachten we meer levendigheid en 
natuurlijk heel veel bezoekers. Tot op 
de jaarmarkt! 

Ondernemend Nijeveen 
Jaarmarktcommissie 
Tom Knol, Rudi Timmerman, Jan 
Dekker, Marcel van Veen, Baukje 
Brouwer en Jeannette Bouwknegt
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Engelse koormuziek met 
orgelspel en samenzang 
in Nijeveen
Ruth Pos en Johan Rodenhuis zijn 
gevraagd om een projectkoor in 
Appelscha te leiden. Als thema is 
gekozen voor Engelse koormuziek en 
samenzang (Nederlands) op bekende 
Engelse melodieën.

De uitvoeringen konden in 2020 en 
2021 vanwege corona niet doorgaan, 
maar gelukkig heeft het koor dit jaar 
de draad weer op kunnen pakken 
en vindt er een uitvoering plaats op 
vrijdagavond 10 juni a.s. om 19.30 uur 
in de geref. kerk in Nijeveen.
Ruth Pos zal tevens een korte 
toelichting op de muziek geven.
Ook verzorgt Ruth een orgelsolo, die 
eveneens gebaseerd is op bekende 
Engelse melodieën.

Tevens is er veel samenzang. 
De gekozen liederen zullen in het 
Nederlands gezongen worden, maar 
de melodieën zijn afkomstig van 
Engelse musici.

Het belooft een mooi en gevarieerd 
programma te worden en de 
melodieën zullen nog lang in 
gedachten nagalmen. Het geheel zal 
ongeveer een uur duren.
De toegang is gratis. Wel zal er een 
collecte bij de uitgang zijn.
Wij hopen op een volle kerk, daarom, 
kom op tijd.

Van harte aanbevolen.

Rabobank Streetrace Nijeveen
Op maandagavond 20 juni 2022 organiseert het Wielercomité Nijeveen weer 
haar jaarlijkse Streetrace tijdens Feestweek Nijeveen, waar de gemeente 
Meppel haar toestemming voor heeft verleend.

De Streetrace is onderdeel van de MTB 
Streetrace Competitie Noord Oost en 
is dit jaar voor iedereen toegankelijk. 
Geen hoge bruggen of steile afdalingen 
maar een eenvoudig parcours. 
We hebben een wedstrijd voor de 
jeugd, wedstrijdrijders, funklasse en 
Nijeveners. De jeugd en Nijeveners 
starten om 19.00 uur en om 20.30 uur 
gaan de wedstrijdrijders en funklasse 
los. Lijkt het je leuk om mee te doen? 
Geef je gauw op via onze website 
www.wielercomitenijeveen.nl.

Het Streetrace parcours is als volgt;
Start: Dorpsstraat, Schuurmansweg, 

fietspad (Schuurmansweg), 
Schuurmansweg, Dominee van 
Halsemastraat, parkeerplaats achter 
kerk, parkeerplaats voor kerk, 
Dorpsstraat (Finish).

ONDERSTAANDE WEGEN ZIJN 
AFGESLOTEN TUSSEN 18.00 EN 
22.00 UUR VOOR HET VERKEER 
(BEREIKBAAR VOOR AANWONENDEN)

Afgesloten wegen:  
Schuurmansweg, Nieuweweg, 
Nijverheidsweg, Namweg, Dominee 
van Halsemastraat, Polderstraat, 
Burgemeester van Veenlaan

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
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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   2 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.

 Groeten aan 
de ganzen

Aan tafel zit een echtpaar. Zestigers. De leeftijd waarop je met pensioen zou moeten
gaan. Zij gaat dat niet: ze gaat binnen enkele maanden overlijden. Hij ook niet: wat
moet hij straks thuis doen zonder haar? We praten over hoe het is om met die
wetenschap elke dag op te staan. Zo goed en zo kwaad als het gaat in het nu te ‘leven’.
Er zijn kinderen. Vier twintigers. Ze zucht: ‘Hoe moet het nu straks met hen? Ik vind het
zo erg!’ Mijn hand leg ik even op die van haar. Ze haalt diep adem en begint te
vertellen. Over hoe het er uit moet gaan zien op de dag van haar uitvaart.

'En kan dat allemaal wel?’ Ze kijkt me vragend aan. Het kan: In de maanden die volgen bereiden we steeds
meer zaken voor. Een half jaar later versturen we de rouwkaarten in enveloppen die gemaakt zijn van
landkaarten uit oude atlassen. Gemaakt door haarzelf, samen met haar zussen. Ze had zo graag meer
gereisd. Het kwam er niet van. ‘Ik ging op reis in alle boeken die ik heb gelezen.’ Op de voorkant van haar
kaart staat een afbeelding van een figuur in een bootje op een groot meer. In het bootje een enorme stapel
boeken. Verder niets. Tijdens de afscheidsdienst spreken mensen die haar lief hadden. Haar zus, haar
vriendin en haar kinderen. Alle vier. En ondertussen wordt er gegeten. Alle gasten hebben op haar verzoek
iets lekkers meegenomen. Want zo deden ze dat altijd: samenzijn is samen eten. Tot slot bedankt haar
echtgenoot haar in een liefdevolle speech voor het leven dat ze samen mochten leven. Als we haar hebben
begraven en haar gezin rond het graf staat vliegt er een vlucht ganzen over: een spontaan cadeautje van de
natuur en van ongekende schoonheid. 

 Anderhalf jaar na haar uitvaart word ik uitgenodigd door haar oudste zoon. Theatermaker is hij: 'Kom je naar
de première van het toneelstuk dat ik heb geschreven?’ vraagt hij. ‘Doe de groeten aan de ganzen’ heet het,
vervolgt hij. Het gaat over hoe mensen afscheid nemen van het leven.’ 
Als ik enkele dagen later in het theater zit denk ik aan haar. Wat zou ze trots geweest zijn.   

DEZE COLUMN IS MET TOESTEMMING VAN NABESTAANDEN GEPLAATST
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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




