
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 26 juli 2022. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 20 juli  
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

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

Dobberpop Unlimited 
Zaterdag 24 september 2022 
Nijeveense Plas 

Houd je agenda vrij voor deze 
geweldig party op een prachtige 
locatie! 
Verdere info over line-up en 
kaartverkoop volgt zo spoedig 
mogelijk. Houd de socials Dobberpop 
en #Dobberpop in de gaten en STAY 
TUNED. 

Ondernemend Nijeveen 
Commissie Dobberpop 

Lekkers van Bakkerij Strijker en Oranjevereniging
De bewoners van ’t Kerspel in Nijeveen hebben een vrijdag 24 juni genoten 
van de opgespoten koek die ze aangeboden hadden gekregen van de 
Oranjevereniging Nijeveen. 

Elk jaar met de optocht worden 
de bewoners hierop getrakteerd. 
Dit jaar was het net even anders 
gegaan. Maar uiteindelijk kwam de 
lekkernij toch. Maar niet getreurd 
want tijdens de optocht konden 
de bewoners toch genieten van 
wat lekkers bij de koffie. Bakkerij 

Strijker uit Nijeveen bood heerlijke 
cake aan. De bewoners en de leiding 
willen dan ook bakkerij Strijker en de 
Oranjevereniging bedanken voor deze 
heerlijke traktatie.
                                                                                                                        
Namens de leiding,
Hermina Hoekstra
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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

Padel en uitslag winacties NTC Nijeveen
Dinsdag 21 juni stond de Nijeveense Tennisvereniging op het verenigingsplein 
van de jaarmarkt/braderie tijdens de feestweek van Nijeveen. Naast 
de informatie welke werd gegeven over o.a. de ontwikkeling van de 
padelbanen (welke medio december gereed zijn) en over de mogelijkheid van 
zomerabonnementen, waren er 2 mooie winacties. 

Matter Meppel. De winnaar met het 
juiste aantal geraden ballen won 
een padelclinic voor 4 personen. Het 
aantal ballen in de Renault was 319 
stuks. Onder alle deelnemers werd 
vervolgens ook nog een dag rijden 
met deze Renault verloot (beschikbaar 
gesteld door onze sponsor Autobedrijf 
Matter Meppel, waarvoor dank). 
In totaal hebben 137 mensen een 
gokje gewaagd.

De uitslag:
De winnaar van de padelclinic voor 
4 personen is gewonnen door Anouk 
Schipper met 318 ballen.
De winnaar van een dagje rijden met 
de Renault is gewonnen door Henk 
Hofman.
Beide winnaars zijn reeds op de hoogte 
gesteld en waren erg blij met hun 
gewonnen prijs.

Hond uitlaten? Niet op particuliere grond
In overleg met agrariërs uit Nijeveen heeft de gemeente bordjes geplaatst aan 
het eind van het Millenniumbos. Met deze bordjes wordt aangegeven dat er 
niet gewandeld mag worden in de aangrenzende weilanden. Landbouwgrond 
is namelijk particuliere grond. Het is niet toegestaan om daar te wandelen, ook 
niet met een hond.
 

Mocht je meer informatie willen over 
de ontwikkelingen van de padelbanen, 
over abonnementen en trainingen of 
bijvoorbeeld over de mogelijkheden 
van sponsoring, neem dan contact 
met ons op door een mail te sturen 
naar info@ntcnijeveen.nl. Voor meer 
informatie kijk op onze website 
www.ntcnijeveen.nl of volg ons voor 
het laatste nieuws via Facebook of 
Instagram.

Iedereen mocht meedoen aan het 
raadspel “hoeveel tennisballen liggen 
in de Renault Clio” van Autobedrijf 

Neospora Caninum parasiet
Aanleiding voor het plaatsen van 
de bordjes is dat boeren regelmatig 
zien dat wandelaars hun hond laten 
poepen in of aan de rand van de 
wei. De uitwerpselen van honden 

kunnen gevaarlijk zijn voor koeien. 
In hondenpoep kan de Neospora 
Caninum parasiet zitten. Deze 
parasiet kan bij koeien onder andere 
leiden tot een vroeggeboorte of een 
doodgeboren kalfje.
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Noordeinde 20
7941 AT  Meppel
06 - 132 641 52
info@wenne-merkkleding.nl

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

Wij bezorgen ook in Nijeveen

Dorpsvereniging Nijeveen – Nieuws juli 2022

Dorpsvereniging Nijeveen 
zoekt nieuwe werkgroepleden
Nijeveen een fijn dorp voor iedereen! 
Vorig jaar heeft de dorpsvereniging 
een enquête gehouden onder alle 
Nijeveners. Hieruit zijn nieuwe 
speerpunten gekomen waar we 
komende jaren aan gaan werken. Er 
worden verschillende werkgroepen 
gevormd en hiervoor zijn we nieuwe, 
betrokken leden nodig. Denk en doe 
je mee? Meld je aan bij één van de 
onderstaande contactpersonen. 

SPEERPUNTEN 2022 - 2025
Aanzien van het dorp
Contactpersoon: Dirk-Jan Tuut 
Veiligheid
Contactpersoon: Annette Mencke 
Ouderen
Contactpersoon: Jennie Sterkenburgh
Jongeren
Contactpersoon: Dirk Kroes
Dorpshuis
Contactpersoon: Klaas Neutel
Recreatie
Contactpersonen: Jeanie Schrotenboer 
en Christina van der Schaaf
Cultuur
Contactpersoon: Martin van Setten

Check de contactgegevens op: 
www.dorpsverenigingnijeveen.nl 
of stuur een mailtje naar 
info@dorpsverenigingnijeveen.nl

Herfstrondje 2022
1 & 2 oktober 
Dit jaar komt er weer 
een Herfstrondje. 
Wil je als deelnemer van de partij zijn? 
Geef je dan op bij Jeanie Schrotenboer 
bel/app (06) 185 72 485.

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 ‘Herfstrondje’ te organiseren met 
deelnemers die een weekend OPEN 
HUIS houden om al dit moois te laten 
zien aan iedereen. 
Kijk voor meer info op www.
dorpsverenigingnijeveen.nl (onder 
projecten) 

Nieuw 
bestuurslid – 
Christina van 
der Schaaf
Een nieuw 
gezicht! Sinds 
dit voorjaar 
maakt Christina 
van der Schaaf 
deel uit van het 
bestuur van 
Dorpsvereniging 

Nijeveen. In dit berichtje stelt zij zich 
graag aan je voor. Lees je mee? 

‘Sinds oktober 2021 wonen wij in 
Nijeveen. Ik heb mij beschikbaar 
gesteld als algemeen bestuurslid van 
de dorpsvereniging om een positieve 
bijdrage te leveren aan een fijne en 
gezellige leefomgeving in Nijeveen. 
Ik wil graag actief bijdragen om de 
eigenheid, de voorzieningen, het ‘ons-
gevoel’ en het omliggende landschap 
van het dorp te laten bestaan.  
Vele handen maken licht werk, 
gezelligheid, verbinding en de ervaring 
die ik op doe, zijn voor mij redenen 
waarom ik mij wil inzetten. De 
speerpunten die mijn aandacht krijgen 
zijn: recreatie, het Van der Woudepark, 
wandelnetwerk, de recreatieplas, 
NLdoet, dorpsommetjes, de AED’s en 
reanimatie. Tot ziens!’

Uitslag braderiequiz van HVN
Oplossing van de quiz raad waar het is:
1: Dekkerweg (hek bij Schutte), 2: Bramenweg, 3: 3e Kerkweg, 4: Nieuweweg 
(rookzuil sporthal), 5: Binnenveen, 6: Bramenweg, 7: Dorpsstraat (deur jeugd-
gebouw N.H. Kerk), 8: spoorweg ( Havelterberg), 9: 2e Kerkweg, 10: De Kolk.

Er zijn ruim 80 oplossingen ingeleverd 
waarvan 21 met de juiste invulling.
Hieruit zijn drie prijswinnaars 
getrokken. De winnaars zijn:
1e prijs Ina Weide, 2e prijs Wijnie 

Lalkens, 3e prijs Mathilda van der 
Laan-Wink.
De prijswinnaars hartelijk gefeliciteerd 
en de deelnemers vriendelijk bedankt 
door HVN.
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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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Zomeravondconcert 
Euphonia en popkoor 
Afslag Nijeveen
Het harmonieorkest van 
muziekvereniging Euphonia en 
Popkoor Afslag Nijeveen geven 
op vrijdagavond 15 juli een 
zomeravondconcert bij de molen in 
Nijeveen.   

Belangstellenden zijn vanaf 19.30 uur 
welkom. 

Om de vakantietijd goed te beginnen, deelt vrijwilligersplatform 
Meppelvoorelkaar gratis online zomerboeken uit. Inwoners van de gemeente 
Meppel gaan hiermee hun gelukkigste zomer ooit tegemoet. “Het zomerboek 
staat vol met activiteiten, verhalen, spelletjes en recepten waarmee je 
deze zomer in een uurtje het verschil maakt. Voor een ander én jezelf, want 
onderzoek wijst uit dat helpen je pas echt gelukkig maakt”.

Zon, zee, zonder bezoek
Tijdens de zomermaanden zien 
vrijwilligersorganisaties het aantal 
aanmeldingen en uurtjes inzet van 
vrijwilligers altijd dalen, vertelt Lianne 
Dolstra van Meppelvoorelkaar. ”Logisch 
natuurlijk, als de zon dan eindelijk 
schijnt wil je liever daar van genieten. 
Maar het aantal mensen dat zich 
eenzaam voelt neemt toe. We zagen 
dat soort hulpvragen met zo’n 30% 
stijgen afgelopen kwartaal. En zo’n 
hulpvraag gaat niet op vakantie tijdens 
de zomer. Daarom bedachten we een 
leuke manier om mensen te inspireren 
om deze zomer iets goeds te doen voor 
een ander: het zomerdoe(goed)boek”.
 
Impact in een uurtje
“In het zomerboek vind je allerlei 

dingen waarmee je het verschil maakt 
in een uurtje: lekkere recepten om te 
delen, impact activiteiten om te doen, 
inspirerende verhalen en puzzels om 
samen te maken. Ga bijvoorbeeld 
watermonsters vangen met je kids, 
doe een buurt clean-up challenge of 
maak de oudere buurvrouw blij met 
een tekening”. 

Voor iedereen
Deelnemers van het platform 
Meppelvoorelkaar maar ook inwoners 
van de gemeente Meppel kunnen 
het boek gratis downloaden 
(https://www.meppelvoorelkaar.
nl/zomer-doe-goed-boek ). Het 
Servicepunt Vrijwilligerswerk is zelf 
deze zomer op vakantie van 
8 augustus tot 28 augustus maar 

www.meppelvoorelkaar.nl is deze 
zomer 24/7 bereikbaar. 

Samen doen
Samen het verschil maken is ook nóg 
leuker. In het zomer-doe-goed-boek 
vind je daarom ook een heleboel 
activiteiten die je samen kunt doen. 
Dus trommel je vrienden, familie, 
gezin of zélfs je collega’s op voor een 
uurtje impact maken in de zon.

Meppelvoorelkaar deelt gratis ‘zomerdoe(goed)boek’ uit voor zomer vol 
impact plezier
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Café Restaurant

De Otterskooi
Dwarsgracht

Al meer dan 55 jaar

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

www.otterskooi.nl

gezelligheid,

rustieke omgeving,

menselijke maat

en bovenal kwaliteit

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

Stralen op gala
Donderdagavond 30 juni jl. was het weer een drukte van jewelste op de 
kruising Stationsweg/Zuideinde van Meppel. De eindexamenleerlingen van 
CSG Dingstede hadden zich opgemaakt voor het feest van het jaar: het gala in 
schouwburg Ogterop.
 

Foto's: Eva Hunt

Na twee jaar mocht er gelukkig weer 
een gala georganiseerd worden. De 
leerlingen hadden ontzettend hun 
best gedaan op hun outfits en werden 
naar de schouwburg gereden in een 
diversiteit aan mooie en speciale 
voertuigen. Er werd enthousiast 

geklapt door trotse familieleden 
wanneer de leerlingen als echte 
filmsterren over de rode loper Ogterop 
betraden. 
Eenmaal binnen barstte het feest los 
tot in de late uurtjes, met een dj voor 
de nodige luide noten.
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Agenda

12 juli De Molen nr. 14
15 juli  Zomeravondconcert van Euphonia en Popkoor Afslag Nijeveen - 

Molen de Sterreberg - 19.30-20.30 uur
21 juli  NATUURrijke IJs- en OORLOGwandeling Holtingerveld - start 13.30 uur
26 juli De Molen nr. 15 - laatste Molen voor de zomerstop
1-21 aug. Bibliotheek gesloten
2-13 aug. Kapsalon Berta gesloten
  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
3-4 sept.  Voetbalkamp SVN ’69 Sportpark De Tussenboerslanden te Nijeveen voor 

de jeugdspelers van SVN’69
13 sept. De Molen nr. 17
15 sept. NATUURrijke IJs- en OORLOGwandeling Holtingerveld - start 13.30 uur
24 sept. Dobberpop Unlimited - Nijeveense Plas
27 sept. De Molen nr. 18
1-2 okt. Herfstrondje
11 okt. De Molen nr. 19
20 okt. NATUURrijke IJs- en OORLOGwandeling Holtingerveld - start 13.30 uur

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

Bridgen in Nijeveen
Bridgen is goed voor je geheugen en 
zorgt voor sociale contacten.

Bij voldoende belangstelling gaan we 
weer een beginnerscursus bridge 
organiseren in Nijeveen. Deze zal dan 
plaats vinden op  maandagavond in 
de Schalle. Bij voldoende deelnemers 
wil ik de docente al voor de zomer 
vast leggen. Opgeven kan per mail of 
telefonisch met uw gegevens, graag 
voor 1 augustus 2022. 
Er wordt in Nijeveen bridge gespeeld 
op dinsdagochtend in de Schalle. We 
doen dit nu enkele jaren en het is altijd 
weer gezellig. Iedereen die een beetje 
bridge kan spelen of jaren niet heeft 
gespeeld  is van harte welkom. We 
hebben beginners en wat mensen die 
al wat langer bridgen. De gevorderden 
zijn altijd bereid de beginners te 
helpen als ze dit vragen. Uiteindelijk 
moeten we het leren door het veel te 
doen. Heb je belangstelling kom dan 
gerust een keertje binnenlopen. 
Voor inlichtingen en opgave kunt u met 
onderstaande contact op nemen.
Lammie van Essen, tel. 06.20433916 of 
vanessen.hl@gmail.com

“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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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

Nijverheidsweg 10
7948 NE  Nijeveen

T 0522 49 26 80
F 0522 49 26 74

info@kroesnijeveen.nl
www.kroesnijeveen.nl



10 De Molen - 44e jaargang nr. 14 - 12 juli 2022

Voor het melden van een overlijden 
dag en nacht bereikbaar: 
06 - 29060633
Susanne Oomkens - Havelte
www.omega-uitvaartzorg.nl
contact@omega-uitvaartzorg.nl

Verbinden in loslaten
Met oprechte aandacht,  tijd en zorgzaamheid 

samen vorm geven aan een passend afscheid.

Sjors

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

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

Zuideinde 53, Meppel  
(0522) 25 27 21

info@lever.nl
www.lever.nl

201811_0796_FIZZ_Lever_adv_DeMolen_01.indd   2 22-11-18   09:27
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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, info@fysionijeveen.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

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



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




