
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 30 augustus 2022. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 24 augustus  
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

Badminton Vereniging Nijeveen bestaat 50 jaar!!
Dit gaan we vieren op zaterdag 1 oktober 2022. Alle leden en oud-leden zijn van harte welkom op deze jubileumdag. 
Er is voor jong en oud een sportief en gezellig programma. Zo kan je meedoen met black light badminton of je komt 
als supporter. 

Het programma is als volgt:

14.00-16.00 uur  blacklight badminton 
(toernooi)

16.00-18.00 uur receptie
18.00-19.30 uur buffet
20.00-22.00 uur pubquiz

“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. 

Van Beek 
Schilderwerken

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 

Tel. 06-16511943
Tel. 0522-750545

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

De kosten voor het buffet zijn €10 per 
persoon, inclusief 3 consumpties.
Aanmelden voor het toernooi en/
of het buffet kan via een mail naar 
jubileum.bvnijeveen@gmail.com. 
Voor meer info houd onze site 
www.bvnijeveen.nl in de gaten.



De Molen - 44e jaargang nr. 15 - 26 juli 2022 3

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

Cultuurtraject+ projecten in schooljaar 2021-2022
Meppel - Afgelopen schooljaar was het alweer 15 jaren geleden dat het 
Cultuurtraject+ is ontstaan. Het Cultuurtraject+ is een traject waarin Stad&Esch, 
CSG Dingstede en Terra Meppel VO samenwerken op het gebied van cultuur, 
voor de 1e, 2e en 3e klassen. Elk schooljaar wordt er naar gestreefd om een 
gezamenlijk groot cultuurproject neer te zetten in de gemeente Meppel.

Dit schooljaar stond het jaarlijks 
cultuurproject in het teken van milieu, 
natuur en dieren. Het probleem 
met zwerfafval wordt steeds groter. 
Steeds meer afval beland op straat, in 
plaats van in de prullenbak. Door het 
inzetten van cultuur is er het afgelopen 
schooljaar bewustwording bij de 
leerlingen gecreëerd over zwerfafval. 
Uit dit thema zijn twee deelprojecten 
ontstaan.

Tentoonstelling Beestenbende
Leerlingen uit verschillende klassen van 
de deelnemende scholen hebben bij 
de kunstvakken kunstwerken gemaakt 
van verschillende soorten afval. De 
kunstwerken staan in het thema van 
dieren en de natuur daaromheen. Een 
selectie van deze kunstwerken zijn 

te bezichtigen bij de tentoonstelling 
‘Beestenbende’ in de Bibliotheek in 
Meppel. Op maandag 4 juli jl. is de 
tentoonstelling geopend onder de 
aanwezigheid van medewerkers van 
de bibliotheek, docenten en leerlingen 
van CSG Dingstede, Stad&Esch en 
Terra Meppel VO, bezoekers en 
medewerkers van de gemeente 
Meppel. De tentoonstelling is tot en 
met het einde van de zomervakantie 
te bezichtigen. De bibliotheek is voor 
iedereen (gratis) toegankelijk tijdens 
de openingstijden.

Meppeler Muggen blikvangers
Om nog meer aandacht te vragen 
voor de hoeveelheid zwerfafval heeft 
het Cultuurtraject+ in samenwerking 
met Cement Meppel blikvangers 
ontworpen. Cement Meppel heeft 
drie grote blikvangers ontworpen en 

Kunstwerk in de tentoonstelling

Tentoonstelling ‘Beestenbende’ De Meppeler Mug op het schoolplein van CGS Dingstede wordt gevuld.

gemaakt in de vorm van de Meppeler 
Mug.
Deze Meppeler Muggen hebben de 
afgelopen weken op de schoolpleinen 
van de deelnemende scholen gestaan. 
Op elke school stond één van de drie 
Meppeler Muggen. Deze muggen zijn 
ingezet als blikvanger, waar scholieren 
hun afval in konden gooien. Het 
komende schooljaar blijven de muggen 
als een kunstwerk op de scholen staan.

Cement Coaching & Dagbesteding
Cement Coaching & Dagbesteding is in 
2018 begonnen met als doelstelling om 
sociale duurzaamheid toe te voegen 
aan festivals die maatschappelijk 
verantwoord willen ondernemen. Vier 
jaar later is Cement uitgegroeid tot een 
veelzijdige en energieke organisatie, 

mede doordat tijdens de 
coronacrisis de activiteiten 
werden verlegd en uitgebreid. 
Op kleinschalige wijze wordt 
een werkplek geboden aan 
jongeren en volwassenen 
die in hun ontwikkeling zijn 
vastgelopen. Hiervoor zijn vijf 
verschillende werkplaatsen 
opgezet. Daarnaast krijgen 
een aantal cliënten de kans 
om de stap te zetten naar een 
betaalde baan.
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Wij zorgen dat uw Toyota een echte Toyota blijft

Waar u uw Toyota ook gekocht heeft
Onze APK is echt ‘all inclusive’. Wij rekenen geen extra kosten voor afmelding of een emissietest. 
De APK keuring staat los van het onderhoud van uw Toyota. Er worden geen andere werkzaamheden 
verricht en dus ook geen extra kosten gemaakt, tenzij uw auto niet aan de keuringseisen blijkt te 
voldoen. In dat geval vragen wij altijd eerst uw toestemming om de reparatie uit te mogen voeren.

APK écht voor een vaste lage prijs

Van der Linde Meppel 
Meppel, Blankenstein 290, 0522-491258

2995
all-inЭ

Wisseling van de Wmo consulent
Enkele weken geleden heb ik mijzelf, Suzanne Schotanus, voorgesteld in De 
Molen. Van veel mensen heb ik positieve reacties ontvangen, wat ik als erg leuk 
heb ervaren. Bedankt!

Soms kies je een pad in je leven 
waarvan je niet had verwacht die 
te nemen. Zo’n keuze heb ik ook 
gemaakt. Ik ga dit jaar een lange reis 
maken. Vanaf 19 september 2022 hoop 
ik me 3,5 maand te begeven tussen 
de inwoners van Thailand, Vietnam 
en mogelijk nog andere landen in die 
omgeving. Een reis waar ik met veel 
plezier naar uitkijk!
Keuzes hebben natuurlijk 
consequenties. Zo heeft mijn keuze om 
te gaan reizen consequenties voor mijn 
werkmomenten in Nijeveen. Ik kan niet 
én genieten van de Aziatische cultuur 
én mij in het mooie Nijeveen begeven.  
Ik vind het jammer als de aanwezigheid 
van ‘de gemeente’ in Nijeveen weer 
verloren gaat door mijn keuze. Maar 
daar is een oplossing voor gekomen! 

Graag stel ik u voor aan mijn collega 
Wmo consulent, Nienke Grotenhuis. Ze 

werkt inmiddels alweer 2,5 jaar bij de 
gemeente Meppel als Wmo consulent 
en is net weer aan de slag na haar 
bevallingsverlof. Binnenkort stelt zij 
zich uitgebreider aan u voor.  
Nienke zal in de periode van midden 
september 2022 tot eind december 
2022 mijn plek innemen. Ze wil 
Nijeveen graag beter leren kennen.  
En ook Nienke staat open voor vragen 
met betrekking tot de Wmo of andere 
zaken die raakvlakken hebben met 
sociale zaken. 
De meeste dinsdagmiddagen zal zij 
tussen 13.00 en 16.30 uur in de Schalle 
aan het werk zijn. Al zal het soms ook 
voorkomen dat ze een andere afspraak 
heeft. 
Kom gerust langs op dinsdagmiddag! 
En voor vragen kan u iedere werkdag 
tussen 08.30 en 12.00 uur telefonisch 
contact met ons en onze collega’s 
opnemen, via 14 0522. 

Gerrit van de Belt Accordeon 
en Harmonica Festival 
28 augustus van 11.00 tot 17.00 uur 
in Dorpshuis de Schalle te Nijeveen

Gerrit van de Belt was een grote 
accordeon- en harmonicaliefhebber. 
Muziekliefhebbers uit het hele land 
wisten dan ook wie Gerrit was. Zijn 
grote ideaal was om hiervoor een 
festival in Nijeveen te organiseren. 
Dat is hem gelukt. In augustus 2019 
is dat Festival gehouden, waar ook 
dorpsbewoners in grote getale getuige 
van zijn geweest. Helaas is Gerrit 3 
weken daarna overleden. 
De uitdrukkelijke wens van Gerrit was 
om dit festival elk jaar te organiseren. 
Hier willen wij graag gehoor aan geven. 
We hopen het succes van 2019 te 
evenaren of zelfs te overtreffen. 
Gratis toegang en parkeren. 
Open podium en meerdere ruimtes 
waar gespeeld kan worden. 
Mis het niet!
Inlichtingen: Joan Westerhof 
06-23154259 / Greta Mol 06-53574524

Joan Westerhof en Greta Mol
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I.v.m. vakantie zijn wij 

gesloten 
van dinsdag 2 augustus t/m 
zaterdag 13 augustus 2022.

Dinsdag 16 augustus
staan wij weer voor u klaar!

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!

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

Het Noteboompje.nl

Kaarsen
DIP DYE
MARMER

BEKIJK DE KLEUREN 
IN DE WEBSHOP
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De gemeente Meppel gaat door met de inzet van buurtgezinnen. Gezinnen die 
het moeilijk hebben, worden gekoppeld aan een steungezin voor informele en 
laagdrempelige ondersteuning. Na een proefperiode van twee jaar blijkt de 
aanpak zeer succesvol. Burgemeester en wethouders stellen daarom jaarlijks 
€58.000 euro beschikbaar om de inzet van buurtgezinnen te continueren.

“Ieder gezin kan wel eens wat hulp 
gebruiken, omdat het thuis even 
niet lekker loopt”, vertelt wethouder 
Jeannet Bos. “Die hulp hoeft niet 
meteen intensief of langdurig te 
zijn. Soms maakt informele en 
laagdrempelige ondersteuning 
al een groot verschil. Dat is wat 
buurtgezinnen doet en die aanpak 
is van onschatbare waarde. Het 
kan soms intensieve zorg of zelfs 
uithuisplaatsingen voorkomen. 
Daarmee draagt het eraan bij dat 
kinderen veilig en gezond kunnen 
opgroeien in hun eigen gezin.”

Iets doen voor de ander
De proeftuin met buurtgezinnen 
begon op 1 september 2020, nadat 
de gemeenteraad hierover een 
motie had aangenomen. In het 

eerste jaar werden tien steun- en 
vraaggezinnen aan elkaar gekoppeld. 
In het tweede jaar kwamen daar nog 
vijftien koppelingen bij. Maar liefst 71 
steungezinnen meldden zich tijdens 
de proefperiode aan omdat ze zich in 
willen zetten voor een ander gezin.

Wethouder Bos: “Dat zijn mooie 
cijfers. De bereidheid om iets voor 
de ander te doen, is prachtig. En 
het helpt gezinnen die het moeilijk 
hebben verder. Daarmee voorziet 
Buurtgezinnen in een behoefte, zowel 
aan de vraagkant als voor de mensen 
die graag iets voor een ander willen 
betekenen. Daarom gaan we ermee 
door. Ook omdat we verwachten dat 
het aantal overbelaste gezinnen de 
komende tijd verder zal toenemen.”

Werkwijze buurtgezinnen
Buurtgezinnen is een aanpak voor 
gezinnen met kinderen van 0 tot 23 
jaar die steun nodig hebben, maar 
onvoldoende op hun eigen netwerk 
kunnen terugvallen. Gezinnen kunnen 
er terecht om een hulpvraag te stellen 
of juist om hulp aan te bieden als 
steungezin. Ondersteuningsvragen 
kunnen gaan over opvoeding, 
praktische vragen over bijvoorbeeld 
financiën en over het tijdelijk ontlasten 
van ouders. Een coördinator van 
Buurtgezinnen koppelt vraag en 
aanbod aan elkaar.

Gezinnen die hulp willen vragen of 
zich aan willen melden als steungezin 
kunnen daarvoor terecht op de 
website www.buurtgezinnen.nl

Proeftuin met buurtgezinnen blijkt succesvol en krijgt een vervolg in Meppel

Particuliere advertentie
Heeft u iets te koop? 
Zet het in De Molen! 

€ 0,26 per mm. Min. advertentiebedrag € 7,50
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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
T 0522 255449  
drukkerij@kleen.nl

Noteboomstraat 68
7941 XA  Meppel 

Bouwtekeningen

Scan-, print- 

en kopieerservice

van

in kleur of zwart-wit
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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

Vanaf 8 juli kunnen vrouwen uit de gemeente Meppel in de leeftijd van 50 
t/m 75 jaar weer meedoen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker. De 
onderzoekswagen is tot medio november 2022 te vinden op het parkeerterrein 
nabij wijkcentrum De Poele, Groen van Prinstererstraat 1 te Meppel. 

Vanaf 1 januari 2022 gaat  
Bevolkingsonderzoek Noord door als 
Bevolkingsonderzoek Nederland. Dit is 
onder meer te zien aan een nieuw logo 
op het mobiele onderzoekscentrum. 

Bevolkingsonderzoek
Een op de zeven vrouwen krijgt 
borstkanker. De meesten zijn 
ouder dan 50 jaar. Daarom krijgen 
alle vrouwen van 50 tot en met 
75 jaar een uitnodiging voor het 
bevolkingsonderzoek borstkanker.
Het onderzoek bestaat uit het 
maken van röntgenfoto’s van beide 
borsten, een mammografie. De 
foto’s worden gemaakt door speciaal 
opgeleide screeningslaboranten. Twee 
screeningsradiologen beoordelen 
de röntgenfoto’s en zoeken naar 
verdachte afwijkingen. Deelname aan 
het onderzoek is gratis en vrijwillig.

Coronavirus 
Vanwege het coronavirus zijn 
verschillende maatregelen genomen 
om veilig te kunnen screenen binnen 
de COVID-richtlijnen. Daardoor kunnen 
het bevolkingsonderzoek en de 
aansluitende zorg veilig en met goede 
kwaliteit worden georganiseerd. 

Uitnodiging komt tijdelijk later 
Voorlopig is het niet mogelijk om 
vrouwen elke twee jaar uit te nodigen 
voor het bevolkingsonderzoek 
borstkanker. Dit komt door een tekort 
aan personeel. Door het coronavirus 
is de vertraging in het uitnodigen nog 
groter geworden. Daarom is besloten 
de periode tussen twee uitnodigingen 
tijdelijk te verlengen naar maximaal 
drie jaar. Het later uitnodigen zal 
enkele jaren duren. Als de COVID-
19-maatregelen voorbij zijn en we 

voldoende nieuwe medewerkers 
hebben opgeleid, kunnen we onze 
cliënten weer iedere twee jaar 
uitnodigen. 

Gelijk aanbod 
Het bevolkingsonderzoek moet voor 
alle vrouwen in Nederland gelijk zijn. 
Dat is op dit moment niet het geval. In 
de ene regio moeten vrouwen (veel) 
langer wachten op het borstonderzoek 
dan in een andere regio. Om de 
verschillen te verkleinen, kan het zijn 
dat het onderzoek op een andere 
locatie plaatsvindt. Het kan ook zijn dat 
de cliënt langer moet reizen naar het 
onderzoekscentrum. 
 
Meer informatie 
Meer informatie over het 
bevolkingsonderzoek borstkanker 
kunt u vinden op www.
bevolkingsonderzoeknederland.nl. 
U kunt ook bellen met onze 
informatielijn, telefoon 050 – 520 
88 99, op werkdagen bereikbaar van 
09.00 tot 17.00 uur.

Bevolkingsonderzoek borstkanker: het onderzoekscentrum staat in Meppel
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Agenda
26 juli De Molen nr. 15 - laatste Molen voor de zomerstop
  1-21 aug. Bibliotheek gesloten
  1-23 aug. Slagerij Rijkeboer vakantie
  1-19 aug. Drukkerij Kleen 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
28 aug. Gerrit van de Belt Accordeon en Harmonica festival van 11.00-17.00 uur
30 aug. De Molen nr. 16
3-4 sept.  Voetbalkamp SVN ’69 Sportpark De Tussenboerslanden te Nijeveen voor de jeugdspelers van SVN’69
10 sept. Bingo- en Kaartavond - De Schalle - 20.00 uur
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 okt. Viering 50 jaar Badmintonvereniging Nijeveen
  1-2 okt. Herfstrondje
11 okt. De Molen nr. 19
20 okt. NATUURrijke IJs- en OORLOGwandeling Holtingerveld - start 13.30 uur
25 okt. De Molen nr. 20
28 okt. The Best Abba Tribute - De Schalle - 20.00 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

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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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

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. 15 - 26 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.

 De dood 
op de agenda

‘Laten we het eens hebben over doodgaan….’

Het is niet het eerste zinnetje waar je aan denkt als je een gesprek aanknoopt
tijdens een verjaardag, tijdens een wandeling met een goede vriendin of als je
tijdens een zomeravond gezellig met je partner voor de tent op de camping zit.
Wij mensen zijn nu eenmaal gefocust op leven. Dat maakt de dood geen
populair onderwerp.

En zeker praten over de dood, voordat die zich aandient, niet. Juist in de verbinding tussen mensen
die van elkaar houden is het toch belangrijk elkaar vragen te stellen, naar mijn idee: Ben je bang om
dood te gaan? Wat wil je als je zelf niet meer handelingsbekwaam zou zijn? Wil je gereanimeerd
worden? Maar ook onderwerpen als: wat zijn jouw wensen voor je afscheid en wat zouden de
mensen die je achterlaat graag willen? Het is best spannend om over deze onderwerpen te praten.
Het benadrukt immers ook dat er een moment komt waarop degene waar je zo veel om geeft er niet
meer zal zijn.
In mijn werk merk ik met regelmaat dat het voor nabestaanden moeilijk is om beslissingen te
nemen in een toch al verdrietige en stressvolle periode vlak na het overlijden van een geliefde.
Simpelweg omdat mensen zo graag willen doen wat de ander had gewild, maar niet precies weten
wat diens wensen waren. Veel mensen weten bovendien niet wat er allemaal mogelijk is, waardoor
ze ook niet weten wat ze ‘kunnen wensen’. Ik zou iedereen willen uitnodigen om in de dood eens een
hartstikke ‘levend’ onderwerp te zien. Praat er eens over met elkaar. Misschien wel juist op die
mooie zomeravond voor de tent op de camping. Iedereen gaat immers dood. 
Maar tot die dag: heb lief en lééf! Ik wens iedereen een hele fijne vakantie toe.

Zuideinde 53, Meppel  |  (0522) 25 27 21  |  info@lever.nl  |  www.lever.nl

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



De Molen - 44e jaargang nr. 15 - 26 juli 2022 11

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

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

Dorpsstraat 4
Nijeveen

Jan Bouwknegt

www.jaboschilderwerken.nl



Samen maak je het verschil

Containerverhuur: 
Voor al uw bouw- en sloopafval

www.oosterhuis-bv.nl

 

GEVRAAGD
OUD IJZER EN

METALEN
METAALHANDEL

M. v.d. Gaag
Tel. 0522‑491984 

Mobiel 06‑23749066

DE MOLEN

BEGIN DE DAG 
GOED

MET BROOD 
VAN

Bakkerij 
Strijker

Dorpsstraat 13
7948 BL  Nijeveen

Tel. 0522 - 49 12 08

www.strijkerbrood 
enbanket.jouwweb.nl

h.strijker@online.nl

Knipschuur
Hairstylist

Sonja van der Linde

Klosseweg 4 
7946 KH  Wanneperveen
Tel. 0522-492634

Open op afspraak:

dinsdag 9.00 - 20.00 uur
donderdag 9.00 - 20.00 uur

Kwekerij en Tuincentrum

BERT 
VISSCHER
Kolderveen 21  Nijeveen  
Tel. 0522-491853

Dorpshuis
DE SCHALLE

Nieuweweg 27
7948 AA  Nijeveen

Uw 
ontmoetingscentrum

Vraag vrijblijvend 
inlichtingen:

Jeannet Altena
   tel. 0522‑491422

   b.g.g. 06‑50668174
   info@dhdeschalle.nl

www.dorpshuisdeschalle.nl

BEPLANTING:
Heesters, bomen, vaste planten, 
klimplanten, vijverplanten

DIERVOEDERS:
Zowel voor huisdieren 
als voor groot- en kleinvee,
o.a. paarden-, honden- en 
kattenvoer

BEMESTING
POTGROND e.d.
BESTRIJDINGSMIDDELEN
ZAAIZADEN
POOTAARDAPPELEN
POTTERIE
CADEAU-ARTIKELEN

OPENINGSTIJDEN:
Maandag  GESLOTEN
Di. en wo.  13.00 tot 18.00
Do. en vr.  9.00-12.00  13.00-18.00
Zaterdag  8.00-17.00

www.bertvisschervof.com

w w w . r k i n s t a l l a t i e t e c h n i e k . n l

zonne-energie

Kolderveense Bovenboer 12, Nijeveen
Tel. 0522 - 25 89 16  Mobiel 06 - 55 307 237
E-mail: info@bouwknegtrietdekkers.nl

R IETDEKKERS
Bouwknegt

www.bouwknegtrietdekkers.nl

Kolderveen 49 | 7948 NH | Nijeveen | tel: 0522 850 254

mob. 06-51646493 | www.faberit.nl | henri@faberit.nl

Appartementen Boerderij 
‘De Veurdeale’
Veendijk 2
7971 RR  Havelte, 
0521-34 27 32
info@deveurdeale.nl, 
www.deveurdeale.nl

Een sfeervol adres voor elk feest of bijeenkomst
Bij ons kunt u terecht voor eten en drinken, catering, 
overnachten en activiteiten. Een sfeervol adres voor 20 tot 
100 personen. Vroeger werd hier een intensief boerenbedrijf 
gevoerd. Tegenwoordig is De Veurdeale een moderne locatie 
voor diverse activiteiten, met een uitstekend restaurant 
en een luxe appartementencomplex. De locatie is ook 
toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Kortom, De Veurdeale 
is een ideale plek voor elk feest of bijeenkomst.

Aangenaam verrassend!

Samen maak je 
het verschil

COOP Nijeveen

Dorpsstraat 10

7948 BR Nijeveen

Tel. 0522-49 12 91

Samen maak je het verschil

Voor al uw rietdekwerkzaamheden

Lid van de 
Vakfederatie Rietdekkers

www.rietdekkersbedrijfrenebouwknegt.nl
Dorpsstraat 149 | 7948 BP Nijeveen | Tel. 0522 492967 of 06 53 961 998




