
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



2 De Molen - 44e jaargang nr. 12 - 14 juni 2022

De volgende Molen verschijnt op 28 juni 2022. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 22 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

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

Gezamenlijke kerken op braderie
Tijdens de feestweek zijn ook de gezamenlijke kerken aanwezig op de braderie 
op dinsdag 21 juni. In de gereformeerde kerk is van alles te beleven:

•		Kunstexpositie;	verschillende	
kunstenaars die mee hebben 
gedaan	met	exposities	in	onze	
drie	kerken	tijdens	Hemelvaart	en	
Pinksteren (Feest van de Geest), 
stellen hun kunstwerken opnieuw ter 
beschikking	voor	een	prachtige	en	
gevarieerde	expositie.

•  Kinderen kunnen onder begeleiding 
hun eigen kunst maken met 
verschillende materialen en 

technieken. Dit kan van 15.00 tot 
17.00 uur.

•		Organisten	zorgen	voor	muziek	in	de	
kerk.

•		Even	uitpuffen	onder	het	genot	
van	een	kop	koffie	of	thee;	voor	de	
kinderen is er limonade.

•  Tijd voor een goed gesprek(je).
•  De mogelijkheid om een kaarsje aan 

te steken voor iemand.
Iedereen is van harte welkom.

Ouderendag 2022
Op maandag 20 juni is, speciaal 
voor 55-plussers, een gevarieerd 
programma in de feesttent.
Vanaf	10.00	uur	staat	de	koffie	klaar.
Om	10.30	uur	zal	voor	ons	optreden	
tonprater Koop Drost. 
Tussen de middag wordt er een 
broodmaaltijd	verzorgd	door	Jan	
Busscher. 
‘s	Middags	zullen	de	Toutenburgher	
Muzikanten	ons	programma	verzorgen.
Kosten	voor	deze	dag	zijn	€	15,00	
(Inbegrepen	2x	koffie,	1x	koek,	lunch,	
1x drankje). Komt allen.
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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

Voorjaarsmarkt KC De Wel in Nijeveen druk bezocht
Kindcentrum De Wel heeft onlangs op het schoolplein een voorjaarsmarkt 
georganiseerd. De opbrengst wordt geïnvesteerd in de aanleg van een nieuw, 
groen plein met o.a. planten, bomen en een insectenhotel. Alles erop en eraan. 

Op de markt konden belangstellenden 
en ouders een door de kinderen 
gemaakt knutselwerk kopen, 
genieten van een hapje en drankje 

en	de	verbouwde	opvanglocatie	
bewonderen.	Het	was	een	groot	succes	
en er is een mooi bedrag van 340 euro 
opgehaald. 

Nieuws van de Activiteitencommissie 
van de Schalle!  
We zijn al druk aan het voorbereiden voor het najaar, we hebben dan ook al 
enkele data om in de agenda te zetten! 

Zo gaan we op 10 september een 
Bingo en Kaartavond organiseren. We 
gaan klaverjassen en pokeren. Voor 
het	kaarten	vragen	we	u	om	zich	op	
te geven, daarover volgt in een latere 
Molen nog info. Voor de bingo is 
opgeven	niet	nodig,	er	zullen	nog	meer	
leuke	prijzen	te	winnen	zijn,	want	we	
spelen 10 rondes! 

Op 28 oktober komt The Best Abba 
Tribute	bij	ons	optreden.	Daar	zijn	al	
kaarten voor te bestellen via www.
abba-tribute.nl	(alleen	via	deze	weg).	

De	welbekende	Nijeveense	Kennisquiz	
zal	op	12	november	zijn,	opgeven	kan	
nog niet, ook daarover volgt nog info! 

We	wensen	u	allen	een	hele	fijne	
zomer	met	mooi	weer,	en	zien	een	
ieder	graag	weer	terug	bij	1	van	onze	
activiteiten.	Mist	u	iets	of	heeft	u	een	
leuk	idee	voor	een	activiteit	dan	horen	
wij dat graag! 

Zonnige	zomergroet,	Patrick,	Sanne,	
Veerle,	Arend,	Jaap	en	Jeannet
Activiteitencommissie	de	Schalle	

Even voorstellen
Graag stel ik me aan u 
voor. Ik ben Suzanne 
Schotanus, werkzaam 
bij de gemeente als 
Wmo consulent. 
Inmiddels doe ik dit 
alweer ruim 3 jaar. 
In mijn vrije tijd fiets 
ik geregeld met mijn mountainbike in 
de bossen, al ben ik voornamelijk een 
‘mooi weer fietser’. J 

In de afgelopen jaren heb ik de 
gemeente steeds beter leren kennen, 
waaronder ook het mooie dorp 
Nijeveen. Ik heb al menig afspraken 
in	Nijeveen	gehad	en	zo	verschillende	
inwoners leren kennen.  Sinds een 
tweetal maanden heb ik in overleg 
met mijn collega’s besloten om op 
dinsdagmiddag in het dorpshuis de 
Schalle te gaan werken. Dit is geheel 
vrijblijvend en voornamelijk een 
persoonlijke	behoefte	om	dichtbij	
u	als	inwoners	aan	de	slag	te	zijn,	
in plaats van in het gemeentehuis. 
Door in de Schalle te gaan werken 
kan ik al terugkijken op een leuke 
middag koersballen, na een hartelijke 
uitnodiging van enkele deelnemers. 
Mocht u vragen hebben met betrekking 
tot	de	Wmo	of	andere	zaken	die	
raakvlakken	hebben	met	sociale	zaken,	
dan kunt u gerust eens langskomen. Ik 
zit	meestal	in	de	ontmoetingsruimte	
bij de bar. Soms heb ik ’s middags 
afspraken staan. De meeste 
dinsdagmiddagen	ben	ik	aanwezig	
tussen 13.00 uur en 16.30 uur. 
Verder kunt u mij en mijn collega’s 
iedere werkdag tussen 08.30 uur tot 
12.00 uur telefonisch bereiken via het 
telefoonnummer 14 0522. 
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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@bertvisschervof.com 

www.bertvisschervof.com
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Nieuws van Energie Coöperatie 
Duurzaam Nijeveen 

EC Duurzaam Nijeveen staakt onderzoek overname 
zonnepark Mandeveld
Tijdens de ledenvergadering hebben we jullie uitgebreid geïnformeerd 
over het aanbod van de gemeente Meppel om de Coöperatie Zonnig 
Opgewekt en daarmee de exploitatie van het zonnepark Mandeveld 
in Meppel over te nemen. De leden stonden hier positief tegenover 
waarna we aan de slag zijn gegaan om het plan verder te bestuderen 
en uit te werken. Een aantal leden van Duurzaam Nijeveen heeft ons 
daarbij ondersteund met kennis en expertise.
 

E N E R G I E  CO Ö P E R AT I E
Duurzaam Nijeveen

Geen vertrouwen in samenwerking
De	uitkomst	van	het	onderzoek	is	
dat wij als bestuur unaniem hebben 
besloten	de	medewerking	aan	deze	
overname per direct te staken en 
dus	niet	bereid	zijn	de	Coöperatie	
Zonnig Opgewekt over te nemen en 
ook	niet	bereid	zijn	het	zonnepark	te	
gaan exploiteren. De conclusie die ten 
grondslag ligt aan ons besluit is dat we 
als bestuur geen vertrouwen hebben 
in de samenwerking met de huidige 
betrokken	partijen,	zodanig	dat	dit	
voor	Duurzaam	Nijeveen	leidt	tot	een	
gunstig	resultaat	in	lijn	met	de	ambitie	
en doelen.
 
Geen duidelijk inzicht 
Vertrouwen is cruciaal in dit soort 
trajecten. In de afgelopen weken is 
door	ons	gepoogd	meer	inzicht	te	
krijgen	in	de	details	van	deze	casus.	
Duurzaam	Nijeveen	was	beloofd	
volledige	openheid	van	zaken.	De	
gevraagde openheid is niet uit eigen 
beweging gegeven of vaak slechts ten 
dele en dan nog op ons aandringen. 
Zo	hebben	we	geen	duidelijk	inzicht	
gekregen in de reeds aangegane 
verplichtingen	van	de	coöperatie	en	
de	dekking	ten	opzichte	van	deze	
verplichtingen.	Er	is	verteld	dat	de	
financiering	van	het	hele	project	
gegarandeerd was. Daarvan is echter 
geen	enkele	harde	garantie	aan	ons	
overlegd.     
 
Onvoldoende onderbouwing
Ook	ten	aanzien	van	het	proces	is	
niet (transparant) gecommuniceerd. 
Zo verbaast het ons dat wij in de 
afgelopen weken, ondanks herhaalde 
verzoeken,	nooit	direct	hebben	
kunnen spreken met twee belangrijke 
partijen	in	dit	traject,	namelijk	Innax	
en Green IPP, maar dat er wel overleg 

is	geweest	tussen	deze	partijen	en	de	
gemeente	zonder	dat	wij	daarvoor	
uitgenodigd	werden	of	op	zijn	minst	
vooraf	over	zijn	geïnformeerd.	Dat	
riep bij ons niet een gevoel van samen 
optrekken op. De businesscase is 
onvoldoende onderbouwd, er wordt 
niet	consequent	met	dezelfde	getallen	
gerekend	of	met	onrealistische	
aannames.	Op	onze	vragen	hierover	is	
geen duidelijk antwoord gekomen en 
heeft	het	bestuur	doen	besluiten	om	
niet verder te gaan. 

Het	bestuur	verwacht	jullie	hiermee	
voldoende	te	hebben	geïnformeerd.	
Zijn er vragen, naar aanleiding van het 
bovenstaande, dan kun je uiteraard 
contact met ons opnemen.

Extra energiecoaches gezocht!  
Binnenkort start nieuwe opleiding 
In	februari	zijn	vijf	energiecoaches	
begonnen in Nijeveen als start van 
de pilot ‘Meppeler Energiecoaches’. 
De coaches helpen inwoners met 
energie besparen door het geven van 
informatie	en	praktische	tips.	Vanwege	
de	succesvolle	ervaringen	zoeken	we	
nu meer energiecoaches en start er 
binnenkort een extra opleiding. Zo 
kunnen we nog meer inwoners in de 
gemeente Meppel helpen. 
 
Wat mag je verwachten? 
Je	krijgt	een	gratis	opleiding	
aangeboden tot Meppeler 
Energiecoach.	Deze	opleiding	
wordt gegeven door de Natuur- en 
Milieufederatie	(NMF)	en	het	Drents	
Energieloket. Daarnaast krijg je ook 
een	technische	training	zodat	je	op	
de	hoogte	bent	van	de	duurzame	
verwarmingstechnieken. 

Vind je het leuk om mensen op weg te 
helpen met het besparen van energie? 
Meld je dan nu aan als Meppeler 
Energiecoach. Voor het aansturen van 
de	energiecoaches	zoeken	wij	ook	een	
coördinator.	Dit	kan	naast	de	rol	van	
energiecoach. 
 
Meer info en aanmelden 
Kijk	hier	voor	meer	informatie.	
Aanmelden? Stuur een mail 
naar	info@duurzaamnijeveen.nl	of	bel/
app met Wim de Kleuver (06) 224 97 
418.  
 
De inzet van Meppeler Energiecoaches 
is een initiatief van Energie Coöperatie 
Duurzaam Nijeveen, gemeente 
Meppel, Woonconcept, Actium, MEVM 
en Huurdersvereniging Meppel. 

Energie Coöperatie Duurzaam 
Nijeveen op jaarmarkt 
Samen met Dorpsvereniging Nijeveen 
staan we op de jaarmarkt. En we 
hebben	daar	een	gezamenlijke	
primeur. Breng 21 juni a.s. een 
bezoekje	aan	onze	kraam	op	het	
Verenigingsplein. We hopen je daar te 
zien	en	te	spreken.	Tot	dan!

Nog geen lid van Duurzaam 
Nijeveen? Meld je nu aan!
Een mooi aantal Nijeveners is 
inmiddels	lid	van	Duurzaam	Nijeveen.	
Met het lidmaatschap toon je 
betrokkenheid	bij	de	coöperatie	en	
steun	je	de	initiatieven	die	worden	
opgepakt.
Nog geen lid? Meld je aan via 
www.duurzaamnijeveen.nl

Met een energieke groet, 
Energie	Coöperatie	Duurzaam	Nijeveen	
Harry	van	Dijk,	Gerdie	Westenbrink,	
Wim	de	Kleuver,	Hylco	de	Boer	en	
Tineke Knorren 
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Open repetitie Christelijk Mannenkoor Meppel
Op 21 juni a.s., aan het einde van de feestweek, houdt het Christelijk 
Mannenkoor Meppel een open repetitie in de Gereformeerde in Nijeveen. 
Het begint om 19.00 uur.

De deuren staan wagenwijd open 
en natuurlijk is iedereen van harte 
welkom.
Het	mannenkoor	oefent	elke	week	op	
dinsdagavond van 19.45 uur tot 22.00 
uur	in	deze	kerk	en	deze	kerk	beschikt	
over	een	geweldige	akoestiek	en	een	
perfect	ventilatiesysteem.

De	koorzang	wordt	afgewisseld	met	
orgelspel door Ruth Pos. 
Ruth	begeleidt	ook	het	koor	op	zowel	
orgel als piano.
Het	koor	staat	onder	leiding	van	
dirigent	Johan	Rodenhuis.
Komt u gerust binnen en proef de 
onderlinge sfeer van dit koor, dat over 

twee jaar 100 jaar bestaat. 
Naast	een	goede	zangkwaliteit	heeft	
het koor de vriendschap hoog in het 
vaandel staan.
Kortom, een geweldig koor waar ik, als 
voorzitter,	trots	op	ben.
Geniet	van	de	koorzang	en	orgelspel,	
de	koffie	staat	klaar.
Van harte welkom!

Jantinus	Spoelder
voorzitter

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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Fruitkwekerij Berkenbroek

VAKANTIEWERK?
Kom blauwe bessen 

plukken in Darp!
Mogelijk vanaf eind juli tot september
Scholieren en Studenten vanaf 13 jaar

www.berkenbroek.nl
06-27544747

Meteen reageren? Scan in Whatsapp de 
QR-code om direct een bericht te sturen!

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

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

Wij bezorgen ook in Nijeveen

Echos Home Havelte Fiets 3-daagse
Op 17, 18 en 19 mei jl. werd onder gunstige weersomstandigheden de 
Echos Home Havelte Fiets 3-daagse verreden. Na 2 jaar coronapauze kon dit 
evenement nu voor de 24ste keer worden gehouden. 

De luisteraars van RTV Drenthe konden 
meegenieten van de startdag. De 
programmamakers	waren	op	locatie	
met een live-impressie voor het 
radioprogramma Op Tjak.
Naast een aantal vaste deelnemers uit 
de	regio	kon	de	organisatie	dit	keer	
ook	nieuwe	fietsliefhebbers	uit	andere	
provincies	en	zelfs	uit	het	buitenland	

verwelkomen. Met name op de eerste 
fietsdag	werden	veel	dagkaarten	
uitgegeven. De deelnemers hebben 
routes	gereden	richting	Steenwijk-
Ossenzijl,	Diever-Willemsoord	en	
Ruinen-Echten. Onderweg werden 
gezellige	pauzepunten	aangedaan.	
Helaas	werd	de	derde	fietsdag	
afgesloten met een laatste etappe 

in de regen. Toch was de stemming 
er	niet	minder	om,	want	de	fietsers	
werden	bij	het	Echos	Home	Havelte	
verwelkomd	met	een	gezellige	
afsluiting.	Met	een	gemiddelde	van	
120 deelnemers per dag kijkt de 
organisatie	tevreden	terug	op	het	
evenement,	dat	mede	dankzij	de	steun	
van sponsoren plaats kon vinden.
Via	de	regionale	media	zal	t.z.t.	de	
informatie	over	de	25ste	editie	van	de	
Fiets 3-daagse 2023 bekend worden 
gemaakt.
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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. 

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

Nachtwandelen voor vluchtelingen in Meppel
In de nacht van 18 op 19 juni, de nacht van de vluchteling, gaan we 
nachtwandelen voor vluchtelingen. Tussen 23.00 en 00.30 uur kan er gestart 
worden vanaf de Boerhoorn, Brandemaat 5 in Meppel. Er is een lange route van 
bijna 16 km en een kortere route van 10 km. Doet u mee?

Op 20 juni is de dag van de vluchteling 
en	rond	deze	dag	vindt	er	jaarlijks	
een sponsorloop plaats onder de 
naam Nacht van de Vluchteling. In 
Meppel	organiseren	CSG	Dingstede	
en de Diaconie van de Nieuwe 
Oecumenische Gemeente Meppel 
(NOG)	een	variant	op	deze	wandeling:	
nachtwandelen voor vluchtelingen. 
Met	deze	actie	vragen	we	aandacht	
voor alle mensen die op de vlucht 
zijn.	Wereldwijd	zijn	dit	nu	bijna	60	
miljoen mensen. Door met elkaar te 
lopen in de nacht hopen we ook bij te 
kunnen dragen aan de bewustwording 
rond	opvang	en	toekomst	voor	al	deze	
ontheemde mensen. 

Wie	wil,	kan	zich	voor	de	wandeling	
laten	sponsoren.	Het	bijeengebrachte	
geld wordt op giro 555 voor hulp 
aan	mensen	in	Oekraïne	gestort	of	
komt	op	de	rekening	van	de	Stichting	
Vrolijkheid	die	kunstzinnige	en	
creatieve	activiteiten	verzorgt	in	AZC’s.
Wilt u (of jij) meedoen? Opgeven kan 
via	de	site	van	CSG	Dingstede,	www.
dingstede.nl/actueel. Daar vindt u 
ook	meer	informatie.	Hier	wordt	
alvast	genoemd	dat	de	groepsgrootte	
maximaal	8	personen	zal	zijn	en	
dat jongeren onder de 18 onder 
begeleiding van een volwassene 
deelnemen.	Het	maximale	aantal	
deelnemers is 250. Opgeven kan tot en 
met 14 juni.

Draag bij aan een 
toekomst zonder MS
Collecte Nationaal MS Fonds van 
27 juni t/m 2 juli

Van 27 juni t/m 2 juli 2022 is de 
landelijke huis-aan-huis collecte van 
het Nationaal MS Fonds. Duizenden 
collectevrijwilligers gaan langs de 
deuren of komen online in actie voor 
de strijd tegen MS (multiple sclerose). 
Draag bij aan onderzoek naar deze 
zenuwslopende ziekte en geef aan de 
collectant!

Met de opbrengst van de collecte 
investeert het MS Fonds onder andere 
in	innovatieve	onderzoeken	om	betere	
behandelmethoden te kunnen vinden. 
Maar	ook	coacht	zij	mensen	om	de	
kwaliteit van hun leven te kunnen 
verbeteren. 

Collectant gemist?
Doneer online via 
www.nationaalmsfonds.nl	
of	maak	je	donatie	over	op	
NL 92 INGB 000000 5057. 
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Een heel fijn Nijeveens Feest! 
17 t/m 21 juni 2022 
Wi-j doet ’t Samen 3.0

Na twee jaar geen Feestweek Nijeveen kunnen we vanaf a.s. vrijdag samen 
weer het Nijeveens Feest vieren. En feest vieren doe je samen. Daarom 
vragen we iedereen om zoveel mogelijk mee te doen en zo uitbundig mogelijk 
te vlaggen of de straat te versieren. Iedereen mag weten dat het feest is in 
Nijeveen. 

Wie wordt ‘DE ALLESKUNNER’ van 
Nijeveen? Waag een poging! 
Dit jaar gaan we 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	
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. 
Het	kan	dus	zomaar	zijn	dat	je	er	
direct	uitligt	en	niet	het	hele	feest	tijd	
vrij moet houden. Dus waag vooral 

een	poging.	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! 

Nog even wat belangrijke zaken op 
een rijtje: 
•		De	jury	keurt	straatversiering	en	
bogen	op	zaterdagmorgen	18	juni	
vanaf	10.00	uur.	Jurering	versierde	
wagens is vrijdagavond tussen 18.00-  
18.45 uur. 

•  Iedereen die mee wil doen met de 
rommelmarkt	tijdens	de	jaarmarkt	
kan	zich	aanmelden	via	markt@
ondernemendnijeveen.nl. Voor leden 

van de Oranjevereniging Nijeveen 
staat	dan	een	gratis	marktkraam	
klaar	bij	de	molen.	Geen	lid?	Dan	zijn	
er	kosten	van	€	20,-	aan	verbonden.	

•  Voorverkoop gemist? Koop 
online	tickets	via	www.
oranjeverenigingnijeveen.nl of aan 
de	kassa	bij	de	feesttent.	

•  Vergeet niet je ledenkaart mee te 
nemen	om	korting	te	krijgen	op	de	
entreeprijs. 

•		Breng	je	een	bezoekje	aan	de	kermis?	
Denk	om	de	kortingsbonnen	in	de	
feestgids. Da’s mooi meegenomen. 

Heel	veel	succes	met	de	laatste	
voorbereidingen en we wensen 
iedereen	een	heel	fijn	en	plezierig	
feest. Wi-j doet ’t Samen! 

Met	een	hartelijke	groet	en	tot	ziens	
op	het	feestterrein	of	in	de	tent!			
Bestuur Oranjevereniging Nijeveen  

Bruisende Jaarmarkt 
Dinsdag 21 juni 14.00 – 19.30 uur 

De jaarmarkt is inmiddels een traditie op de laatste dag van de feestweek. 
Op en rondom de Dorpsstraat vind je tal van marktkramen en er zijn 
verschillende pleinen ingericht: 

Traditionele jaarmarkt en streekmarkt 
Op de Dorpsstraat (west) vind 
je allerlei koopjes van (lokale) 
winkels, ondernemers en 
ambulante handelaren. Kleding, 
decoratiemateriaal,	speelgoed	en	nog	
veel meer hebbedingetjes. 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. Anders betaal 
je	€	20,-.	Opgeven	van	tevoren	is	
nodig	zodat	er	een	plekje	voor	je	is	
gereserveerd.  

Deelnemen aan een van de markten 
of pleinen?  
Stuur een mail naar 
markt@ondernemendnijeveen.nl 

Ondernemend Nijeveen 
Jaarmarktcommissie	

Tom Knol, 
Rudi Timmerman, 
Jan	Dekker,	
Marcel van Veen, 
Baukje Brouwer en 
Jeannette	Bouwknegt
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Kerkweg 46A
Giethoorn

06-57 31 45 14
info@peterdolfsma.nl
www.peterdolfsma.nl

Zomer Tour 2022 
Roon Staal  

Roon Staal zoekt groeiend publiek op tijdens Zomer Tour
 
Na de succesvolle Lente Tour trekt de 42-jarige zanger, componist, pianist en 
acteur Roon Staal weer door ons land met zijn Zomer Tour langs 14 locaties in 
10 provincies. Staal zingt met veel bevlogenheid en overtuigingskracht bekende 
covers en eigen werken. Hij begeleidt zichzelf achter de piano.  

Het	concert	te	Kolderveen	in	de	
Hervormde	Kerk	vindt	plaats	op	vrijdag	
1	juli	a.s.	Aanvangstijd	is	20.00	uur.	De	
locatie	is	een	half	uur	voor	aanvang	
van het concert geopend.

Bekende covers en eigen werken
Tijdens	deze	Zomer	Tour	hoort	u	
bekende	covers	zoals	‘The	Boxer’	
en ‘The Sound Of Silence’ van 
Simon&Garfunkel,	‘Help	Me	Through	
The	Night’	van	oom	Ede,	‘I	Have	A	
Dream’ van Abba, ‘Anthem of Europe’ 
van Ludwig van Beethoven, ‘Imagine’ 
van	John	Lennon	en	eigen	werken	
zoals	‘Promise’,	‘The	Garden	Of	Light’	
en	‘By	Her	Side’.

Garfunkel: “Amazing tenor vocal 
performance”
Geniet	van	een	prachtig	concert	tijdens	
de Zomer Tour van Roon Staal terwijl 
u uw dagelijkse beslommeringen even 
vergeet.	Of	zoals	zijn	vriend	en	mentor	
Art	Garfunkel	zegt:	“Let	the	amazing	
tenor vocal performance of Mr. Staal 
now	carry	you	away!”.
U bent van harte uitgenodigd om een 
concert bij te wonen van de Zomer 
Tour.	In	de	pauze	of	na	het	concert	
kunt u een kijkje nemen bij de cd tafel 
waar	er	gelegenheid	is	om	uw	CD	te	
laten signeren door Roon Staal. 
Alle	informatie	over	de	Zomer	Tour	
kunt u vinden op www.roonstaal.
com. Reserveren kan online of via het 
telefoonnummer 06-15403125. 

Fietsavonden Vrouwen van Nu Nijeveen
Op 24 mei en 9 juni waren er de fietsavonden van de Vrouwen van Nu Nijeveen. Beide avonden hebben wij met 17 dames 
25 km gefietst in de omgeving. 

De	eerste	avond	fietsten	wij	richting	
Steenwijk,	Kallenkote,	Havelte.	Daar	
er geen restaurant of café geopend 
was	hadden	de	dames	die	voorgefietst	
hadden besloten om hier de 
meegebrachte	koffie,	thee	en	lekkere	
eigengebakken cake en brownie op 

het	Piet	Soerplein	te	nuttigen.	Hierna	
fietsten	wij	over	de	Veendijk	weer	
terug. De 2e avond was de route 
door	iemand	anders	uitgezet.	Wij	
fietsten	nu	over	Kolderveen	en	dan	
het	fietspad	achter	Wanneperveen.	
In Wanneperveen hebben wij wat 

“Let the amazing vocal performance of Mr. Staal 
now carry you away” - Art Garfunkel - 
“It’s his voice not least his songwriting ability that 
really shines throughout” - Gilbert ‘O Sullivan - 
 

Zaterdag 25 juni
Open middag op 
moestuinvereniging 
De Proatakker in Nijeveen

gedronken bij Restaurant Belterwiede. 
Daarna	door	het	prachtige	
natuurgebied bij Wanneperveen 
richting	Meppel.	Vanaf	Meppel	via	een	
kleine omweg naar Nijeveen. 
Het	waren	gezellige	avonden	met	
prachtig	fietsweer.

Zaterdag 25 juni organiseren wij van 
14.00 tot 16.00 uur een open middag 
op de moestuinen van Nijeveen.
U bent welkom om kennis te komen 
maken met de tuinders en de 
verschillende manieren waarop zij 
groenten verbouwen.
De tuinders staan open voor een 
praatje en u kunt op de tuinen 
rondkijken.	Er	zal	koffie	thee	fris	en	wat	
lekkers	zijn.
Misschien	denkt	u	zelf	wel	eens	na	
over een moestuin, maar weet u niet 
wat dat allemaal behelst. Dat kunt u 
allemaal	te	weten	komen	op	onze	open	
middag.
U	hoeft	niet	af	te	spreken,	u	kunt	
vrijblijvend	langskomen.	Bij	regen	zal	
er	een	partytent	zijn	om	te	schuilen.
U	kunt	ons	altijd	een	mailtje	schrijven	
als	u	na	uw	bezoek	nog	vragen	heeft:
deproatakker@gmail.com. 
Het	moestuincomplex	ligt	aan	de	
Namweg	naast	nr.	1,	bedrijf	van	Jos	
Huls.
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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

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
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Nijeveen helpt Oekraïne
De oorlog blijft voortduren. Dagelijks vallen honderden doden. Om nog maar 
te zwijgen van die miljoenen mensen die op de vlucht zijn, van wie de huizen 
zijn vernietigd, levens kapot gemaakt. Alles in beweging gezet door één zieke 
geest met zijn volgelingen. Zo veel kan één mens aan schade toebrengen in onze 
wereld.
Is wat wij doen in Nijeveen daarbij nietszeggend? Als je cynisch bent wel, 
maar als je gelooft dat ieder mensenleven kostbaar is, dan is wat we doen van 
wezenlijk belang.

We	hebben	nu	twee	gezinnen	
in opvang in het jeugdgebouw 
Kolderveen. En het is goed om ook te 
benadrukken dat het hartverwarmend 
is dat de gemeenschap van Kolderveen 
haar	gebouw	zo	ruimhartig	
beschikbaar	heeft	gesteld.	
Een	derde	gezin	zou	al	gearriveerd	zijn,	
maar	door	ziekte	van	hun	baby	was	
reizen	onmogelijk.	Waarschijnlijk	als	u	
dit	leest	zijn	zij	er	wel.	Daarmee	is	het	
jeugdgebouw	ook	aan	haar	grenzen	
van wat we aan onderdak kunnen 
bieden.	Andere	gezinnen	hebben	
onderdak gevonden bij verschillende 
adressen in het dorp. 

Veel is geregeld en dat valt soms 
niet	mee	want	die	Oekraïense	taal	is	
volstrekt niet te verstaan. Zo maar een 
voorval: als er brand uitbreekt of je 
hebt een ambulance nodig dan bellen 
we 112. Maar wat gebeurt er dan? Dan 
krijg je iemand aan de lijn die vraagt 
wie je wilt hebben. En daarna ook nog 
welke	regio	je	zit.	Als	je	dan	alleen	
Oekraïens	spreekt…..
We hebben daarom een noodnummer 
via	een	mobiel	zodat	we	24/7	
bereikbaar	zijn.	Dat	nummer	rouleert	
onder ons. Ik had een mooi sheet 
gemaakt met daarop: ‘Noodnummer’ 
en	daarbij	‘als	er	brand	is…	als	u	een	
ambulance	nodig	heeft…	bel	dan	…’ 
Via internet de tekst vertaald in 
het	Oekraïens	en	het	hen	met	de	
tolk erbij uitgelegd. Wat bleek? 
De vertaalmachine had het woord 
‘noodnummer’ vertaald in het 
Oekraïens	als	‘spinazie’.	Kortom:	‘Als	er	
brand	is	bel	spinazie’!	We	hebben	er	
hartelijk	om	gelachen,	maar	het	geeft	
aan	dat	het	niet	vanzelfsprekend	gaat.	

Ondertussen is veel geregeld: 
werk, school, koelkasten, 
registraties,	vertrouwenspersonen,	
onderwijsmateriaal, vuilcontainers, 
enz.	Zo	kunnen	we	toch	met	elkaar	

blijven staan voor een menselijk 
gezicht.	Voor	ons	is	dat	wezenlijk.	
We helpen mensen die het in 
dankbaarheid aanvaarden. En het 
troost	en	bemoedigt	ons	dat	we	zo	wat	
kunnen doen als tegenstem tegen het 
kwaad.

Ook	nu	is	het	weer	zo:	als	u	dit	leest	
kan	de	situatie	weer	heel	anders	zijn	
dan op het moment dat ik dit schrijf. 
Als u op de hoogte wilt blijven kijk dan 
op	onze	website:	www.nijeveenhelpt.
nl. En als u wilt kunt u in de app-groep 
voor losse klusjes. Er moet nogal eens 
wat gebeuren, we sturen dan een app. 
Het	is	vrijblijvend:	de	app	gaat	rond	en	
wie	kan	die	meldt	zich	(wie	niet	kan	
hoeft	niet	te	reageren).	We	kunnen	
nog	wel	wat	mensen	gebruiken,	zeker	
ook	met	de	komende	vakantieperiode!	
Dus: graag wat mensen er bij!

Stichting	Nijeveen	helpt	Oekraïne	

Agenda
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
18-19 juni  Nachtwandelen voor vluchtelingen in Meppel - start Boerhoorn, Meppel - 

tussen 23.00 en 00.30 uur
21	juni	 Jaarmarkt	-	diverse	pleinen	-	14.00-19.30	uur
21	juni	 	Open	repetitie	Chr.	Mannenkoor	Meppel	-	Geref.	Kerk	Nijeveen	-	19.00	uur
28 juni De Molen nr. 13
		1	juli	 Concert	Roon	Staal	-	Herv.	Kerk	Kolderveen	-	20.00	uur
		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 - laatste Molen voor de zomerstop
		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

Wist u dat…..
 
…..		in	het	kader	van	100	jaar	bibliotheek	Meppel/Nijeveen,	er	een	leuke	actie	is	

voor U?
…..		er	10	gouden	boekenleggers	verstopt	zijn	in	de	boeken	van	bibliotheek	

Nijeveen in de Schalle?
…..		wanneer	U	er	1	hebt	gevonden,	U	een	waardebon	van	de	deelnemende	

ondernemers hebt gewonnen?
 
Graag	tot	ziens!
 
Servicepunt bibliotheek Nijeveen
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Voor het melden van een overlijden 
dag en nacht bereikbaar: 
06 - 29060633
Susanne Oomkens - Havelte
www.omega-uitvaartzorg.nl
contact@omega-uitvaartzorg.nl

Verbinden in loslaten
Met oprechte aandacht,  tijd en zorgzaamheid 

samen vorm geven aan een passend afscheid.

Voorbij de bocht
`Mijn vrouw is ziek en ze wordt niet meer beter.’ 
De zin wordt uitgesproken door een krachtige stem, door de telefoon. ‘We willen graag
een afspraak om wat dingen met u te bespreken.’ 
Als we elkaar ontmoeten zie ik dat zijn fysieke gezondheid, ondanks dat hij de
negentig gepasseerd is, net zo is als zijn stem deed vermoeden. Kwiek gaat hij me voor
de kamer in, naar zijn echtgenote. Een klein, broos vrouwtje, in een te grote stoel. 
Haar ogen staan helder zie ik, als ze me aankijkt en me verwelkomt. 

Als we in gesprek gaan, vat ze haar wensen voor haar uitvaart als volgt samen: ‘Gewoon en heel eenvoudig.’
De keuze voor de kaart is ook meteen helder. Ze wil een afbeelding van de meanderende Drentsche Aa,
waarbij je net niet voorbij de bocht kunt kijken. Net als haar leven: je weet pas wat je tegenkomt op het
moment dat je er bent. En de letters op de kaart moeten groen, omdat ze zo genoten heeft van de natuur
tijdens vele fietstochten. 
Als ik vraag wie er tijdens de plechtigheid iets kan vertellen over hoe haar leven is verlopen, is er een stilte die
even blijft hangen. Dan zegt ze: ‘We hebben geen kinderen.’ Het verdriet is voelbaar. Ze haalt adem en
vervolgt: ‘Maar misschien wil ons nichtje met wie we een fijne band hebben.’ Ik knik. Voorzichtig draag ik de
suggestie aan dat ik, daarnaast, nog eens langs zou kunnen komen en op basis van hun herinneringen een
levensverhaal kan maken. ‘Denk daar maar rustig over na,’ zeg ik. Maar dat doen ze niet lang. 
Opnieuw ga ik naar ze toe. Weer zet hij thee voor me en weer zit ik naast haar, terwijl ze in de stoel zit die
nog groter lijkt geworden. Haar ogen staan vermoeid, maar ze vertelt. En net als in hun hele leven samen
helpt hij haar waar dat nodig is. Als ik aan het einde van de middag wegga kijkt ze me indringend aan en zegt
precies de woorden die ik tegen haar had willen zeggen: ‘Ik vind het zo fijn dat ik u ontmoet heb.’ Ik kan niet
anders dan haar blik beantwoorden met: ‘Dat voel ik precies zo.’ 
Haar leven overviel haar soms met verrassingen, maar van haar uitvaart wist ze precies hoe die zou gaan
verlopen en dat gaf haar een gerust gevoel. 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




