
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 13 september 2022. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 7 september  
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

Stichting Barbara: boekenmarkt op zaterdag 3 september 2022

Het is al weer bijna september, tijd voor de boekenmarkt aan de Dorpsstraat in 
Nijeveen, op het terrein van de Hervormde kerk. Vorig jaar is het ons heel goed 
bevallen in deze maand: het was een prachtige, zonnige dag met veel bezoek en 
een fijne sfeer. 

Op zaterdag 3 september 2022 (van 
10.00 - 15.00 uur) bent u allemaal 
van harte welkom. Alle boeken 
worden (per categorie) buiten op 
de kramen neergezet, net als vorig 
jaar op een éénrichtingsparcours. 
In het jeugdgebouw kunt u een kop 
koffie of thee (met iets erbij…) kopen, 
we mogen dat gezellige onderdeel 

gelukkig weer voor u regelen. We 
hopen dat u met velen - groot en klein 
- een kijkje komt nemen en voor een 
klein bedrag met een tas vol ‘leesvoer’ 
tevreden huiswaarts gaat. Tot ziens, we 
kijken uit naar uw komst!

Bestuur en vrijwilligers van Stichting 
Barbara

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

OPEN MORGEN  
Stichting Welzijn Ouderen Nijeveen
Zin in een gezellig kopje koffie?
Kom dan woensdag 14 september naar 
de ‘Open morgen’ van Stichting Welzijn 
Ouderen Nijeveen.
En maak kennis met onze activiteiten 
zoals:
- Biljarten
- Klaverjassen
- Bridge

- Koersbal
- Gymnastiek

Wie weet is het ook iets voor u.
U bent van harte welkom van 10.30 
tot 12.00 uur. 
En… de koffie staat natuurlijk klaar! 
Zien we u?
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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

N.C.V. 
We doen weer mee met de Rabobank 
Clubsupport. 

Wenst u onze vereniging een warm 
hart toe en bent u lid van de Rabobank 
breng dan uw stem uit op N.C.V. 
Nijeveen. Dit kunt u doen vanaf 
5 t/m 27 september op de site van 
de Rabobank. 

Namens het bestuur N.C.V. 

VACATURE
Op zoek naar een 

HULP IN DE HUISHOUDING
Deze moet flexibel zijn qua werktijden. 

Info 06 30 96 01 51

Bijeenkomst ‘Het Fitte Brein’ voor senioren
Actieve leefstijl heeft positief effect op behoud van fit brein

Hoe oud we worden weet niemand. Maar hoe we oud worden, dat is wél te 
beïnvloeden. Bijvoorbeeld door onze hersenen te stimuleren. Dat helpt om ze 
fit te maken en te houden, anders verliezen ze aan kwaliteit. Vraag aan u: hoe 
fit is uw brein? 

Uit onderzoek is gebleken dat dagelijks 
bewegen een positief effect heeft 
op het vertragen en voorkomen van 
vergeetachtigheid en dementie. Ook 
het leiden van een actief leven met 
diverse interesses heeft positief effect 
op het behouden van een fit brein. 

Bijeenkomst
Maandag 19 september vindt in 
de bibliotheek in Meppel ‘Het Fitte 
Brein’ plaats. De bijeenkomst wordt 
georganiseerd door de bilbliotheek 
en de buurtsportcoaches van de 
gemeente Meppel

Programma
Vanaf 10.30 uur kunt u luisteren naar 
een interessante lezing. Deze geeft u 
bruikbare tips mee om uw brein zo 

lang mogelijk fit te houden. Hierna 
volgt de workshop ‘activering van de 
hersenen’ en tot slot spelen we een 
quiz. Afsluitend is er een gezamenlijke 
lunch.

Wanneer: Maandag 19 september
Waar: Bibliotheek Meppel
 Marktstraat 27, Meppel
Tijd: 10.30-14.00 (incl. lunch)
Kosten: € 6,- (contant te voldoen)
Opgeven:  Via www.meppelactief.nl/

agenda, vóór woensdag 14 
september (vol=vol)

Mocht u vragen hebben, dan kunt u 
contact opnemen met Désirée Prins via 
desiree.meppel@sportdrenthe.nl of 
06-38928578.

Bingo- en Kaartavond 
in de Schalle 
Op zaterdag 10 september kan er 
gekaart en Bingo gespeeld worden in 
de Schalle.

We gaan Klaverjassen en Pokeren. 
Hiervoor graag opgeven via 
app 06-50668174 of mail info@
dhdeschalle.nl zodat we weten op 
hoeveel gasten we kunnen rekenen. 
Aanvang is 20.00 uur.
Ook is er die avond weer een gezellige 
Bingo. We gaan 10 rondes spelen met 
weer mooie prijzen! Aanvang 20.00 
uur. U kunt zo binnenlopen!

Graag tot dan of op 1 van onze andere 
activiteiten.  

Activiteiten Commissie De Schalle 

Film Druk in Dorpshuis De Schalle
Op vrijdag 16 september wordt de film Druk vertoond in Dorpshuis De Schalle.  
Er bestaat een theorie dat een bescheiden hoeveelheid alcohol in ons bloed 
geestverruimend werkt, onze problemen vermindert en de creativiteit 
verhoogt. 

Gesteund door deze theorie beginnen 
Martin (Mads Mikkelsen) en zijn 
drie middelbare school collega’s aan 
een experiment waarbij ze de hele 
dag een constant en weloverwogen 
alcoholpromillage in hun systeem 
handhaven. De eerste resultaten zijn 
zeer positief, de uitgebluste leraren 

komen weer tot leven en zelfs de 
resultaten van hun klassen verbeteren. 
Het experiment blijkt grotere gevolgen 
met zich mee te brengen dan 
verwacht. 

Aanvang: 20.00 uur
Entree: € 7,00 inclusief pauzedrankje
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Nijverheidsweg 10
7948 NE  Nijeveen

T 0522 49 26 80
F 0522 49 26 74

info@kroesnijeveen.nl
www.kroesnijeveen.nl

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



De Molen - 44e jaargang nr. 16 - 30 augustus 2022 5

Annerie Kremer 
& Team

Kracht halen uit een waardevol afscheid
Annerie Kremer uitvaartzorg 

(0522) 24 50 21  | www.kremeruitvaartzorg.nl

Wij begeleiden uitvaarten in Meppel en omgeving

Agenda

30 aug. De Molen nr. 16
  3 sept.  Boekenmarkt St. Barbara - terrein Herv. Kerk - 10.00-15.00 uur
  3-4 sept.  Voetbalkamp SVN ’69 Sportpark De Tussenboerslanden te Nijeveen voor de jeugdspelers van SVN’69
  9 sept.  Fietsdag NCV - vertrek De Schalle 9.00 uur
10 sept. Bingo- en Kaartavond - De Schalle - 20.00 uur
13 sept. De Molen nr. 17
14 sept.  Open morgen St. Welzijn Ouderen - 10.30-12.00 uur
15 sept. NATUURrijke IJs- en OORLOGwandeling Holtingerveld - start 13.30 uur
15-23 sept.  Voorverkoop kaarten Dobberpop - De Schalle - 18.30-20.00 uur
16 sept. Film Druk - Dorpshuis De Schalle - 20.00 uur
17 sept. Open Dag Pedi-Ko - Kolderveen 41 - 11.00-16.00 uur
19 sept.  Bijeenkomst 'het fitte brein' - Bibliotheek Meppel - 10.30-14.00 uur
21 sept. N.C.V. Jaarvergadering - De Schalle - 19.45 uur 
22 sept. Vrouwen van Nu; Frans Meek over klompen en het klompenmuseum - De Schalle - 20.00 uur
24 sept. Dobberpop Unlimited - Nijeveense Plas
25 sept. Roept u maar dienst m.m.v. Ruth Pos - Geref. kerk - 19.00 uur
27 sept. De Molen nr. 18
28  sept. Klaverjassen en Jokeren S.V.N.’69 - 20.00 uur 
  1 okt. Viering 50 jaar Badmintonvereniging Nijeveen
  1-2 okt. Herfstrondje - 12.00-17.00 uur
11 okt. De Molen nr. 19
12  okt. Klaverjassen en Jokeren S.V.N.’69 - 20.00 uur  
13 okt. Vrouwen van Nu; Eendagbestuur - De Schalle - 20.00 uur
19 okt. N.C.V. Martine Dubois komt vertellen over haar werk als boswachter - De Schalle - 19.45 uur 
20 okt. NATUURrijke IJs- en OORLOGwandeling Holtingerveld - start 13.30 uur
21 okt. Film The Father - Dorpshuis De Schalle - 20.00 uur
25 okt. De Molen nr. 20
26  okt.       Klaverjassen en Jokeren S.V.N.’69 - 20.00 uur    
28 okt. The Best Abba Tribute - De Schalle - 20.00 uur
  8 nov. De Molen nr. 21
  9 nov.    Klaverjassen en Jokeren S.V.N.’69 - 20.00 uur    
12 nov. Nijeveense Kennisquiz - De Schalle - 20.00 uur
17 nov. NATUURrijke IJs- en OORLOGwandeling Holtingerveld - start 13.30 uur
18 nov. Film Nomadland - Dorpshuis De Schalle - 20.00 uur
22 nov. De Molen nr. 22
23 nov. N.C.V. Fam. Hensbergen komen vertellen over hun Bed en Breakfast - De Schalle - 14.15 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
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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
Noteboomstraat 68   

7941 XA  Meppel

Telefoon 0522 255 449   

drukkerij@kleen.nl

www.kleen.nl

dekei@kleen.nl
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Advertentiekosten De Molen 2022

Formaat (bxh) Zwart-wit
losse

adv.prijs

Zwart-wit 
12 keer
per jaar

Zwart-wit 
heel jaar

elke uitgave

1/8 pagina   91 x   64 mm € 17,35 € 16,65 € 16,00

1/4 pagina
  91 x 133 mm
187 x   64 mm

€ 28,35 € 26,00 € 23,65

1/2 pagina 187 x 133 mm € 48,40 € 46,05 € 43,70

1/1 pagina 187 x 271 mm € 81,50 € 79,15 € 76,75

De Molen verschijnt 1 keer in de 14 dagen. Oplage 1700 exemplaren.

Bovenstaande prijzen zijn op basis van kant en klaar door u bijgeleverde,
voor ons verwerkbare bestanden.
Meerkosten voor opmaak zijn afhankelijk van het aangeleverde materiaal.

Meerprijs voor fullcolour  
1 keer € 75 per uitgave
3 keer € 70 per uitgave
5 keer € 65 per uitgave

Prijzen per uitgave en exclusief 21% BTW.

Advertentiekosten De Molen 2022

Regelvermelding Rubriek Belangrijke Informatie 
Prijzen per jaar
1 regel: €   45,00
2 regels:  €   87,00  
3 regels:  € 147,00 

4 regels:  € 181,00
5 regels:  € 207,00
6 regels:  € 248,00
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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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NCV: fietsdag op vrijdag 9 september 2022
De reiscommissie heeft een route ‘voorgefietst’ en afspraken gemaakt voor de 
catering en andere zaken onderweg. 

We vertrekken om 9.00 uur bij De 
Schalle en hopen zo tussen 16.30 en 
17.00 uur weer terug te zijn. Omdat 
echt álles duurder is geworden, 
moeten wij een hogere bijdrage van u 
vragen, neemt u de portemonnee mee 
naar ons dorpshuis? 
We hopen op een gezellige groep 

fietsers én op mooi weer natuurlijk!
Graag even opgeven - vóór 7 
september 2022 - bij Marry of Rita.
Marry: tel.nr. 491290, Rita: 491817/06-
36182805

Hartelijke groet van 
Jantie, Marry en Rita

“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. 

Spreekuren gaan weer van start bij bibliotheek Meppel 
De gratis spreekuren bij bibliotheek Meppel gaan in september weer beginnen. 
De vrijwilligers van Seniorweb Meppel trappen af en openen de deuren van het 
Digitaal Café op donderdag 1 september van 11.00 - 13.00 uur.

De nieuwe Taalpuntcoördinator Jeanet 
van Veen start met het Taalpunt op 
dinsdag 6 september van 13.00 - 17.00 
uur en vrijwilligster Margriet Steringa 
start met het Taalcafé op woensdag 7 
september van 09.30 - 11.00 uur.
 

Kom je er niet uit met je laptop, 
smartphone of tablet? Of wil je juist 
hulp bij het leren van de Nederlandse 
taal?
Misschien ken je wel iemand 
die wel wat ondersteuning kan 

gebruiken? Kom dan naar de gratis 
inloopspreekuren bij bieb Meppel!
De vrijwilligers en taalpuntcoördinator 
staan voor je klaar. Voor het Digitaal 
Café en het Taalcafé is een afspraak 
maken is niet nodig.
Voor het Taalpunt kun je een afspraak 
maken met Jeanet van Veen via 
j.vanveen@drenthecollege.nl.
Je bent van harte welkom!

Wist U dat…..
….. wij nog collega’s vrijwilligers zoeken 

voor de bibliotheek in Nijeveen?
….. het voornamelijk om 

koeriersdiensten gaat?
….. het fijn zou zijn als het meerdere 

personen zijn die dit willen doen 
zodat er afgewisseld kan worden 
met de diensten?

Graag horen wij van u!

Servicepunt bibliotheek Nijeveen
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Dobberpop UNLIMITED 
Zaterdag 24 september – Nijeveense Plas 
The Moonshine Ramblers | House Of Rock | DJ BB-Gold

Na vier jaar wachten, is op zaterdagavond 24 september de 8e editie van 
Dobberpop. Hét muziekspektakel bij de Nijeveense Plas. De vorige edities trok 
meer dan 1.000 bezoekers en dan kan je inmiddels wel zeggen dat Dobberpop 
een ‘begrip’ in de omgeving is geworden. Lekkere muziek en een fijn sfeertje op 
een fantastische locatie. 

Drie muziekacts staan deze avond 
op het grote podium aan het water: 
The Moonshine Ramblers, House Of 
Rock en DJ BB-Gold. Het belooft een 
spectaculaire avond te worden. Mis 
het niet!

Voorverkoop donderdagavond 15 
september 18.30 – 20.00 uur 
Deze avond 2 consumptiemunten 
cadeau per toegangskaart
Donderdag 15 september start de 

voorverkoop. Van 18.30 tot 20.00 
uur zijn de toegangskaarten voor 
Dobberpop Unlimited verkrijgbaar 
in ‘De Schalle’. De prijs is deze avond 
€ 12,50 per kaart inclusief twee 
consumptiemunten. Een super 
voordelig aanbod voor iedereen die er 
zeker bij wil zijn. 

Voorverkoopadressen
Niet in de gelegenheid om te komen? 
Vanaf vrijdag 16 september zijn 

kaarten à € 12,50 per stuk verkrijgbaar 
op verschillende voorverkoopadressen. 
Deze worden in de volgende ‘De 
Molen’ gepubliceerd. De voorverkoop 
sluit op vrijdagavond 23 september 
om 18.00 uur. Op de avond zelf zijn 
aan de kassa kaarten te koop voor 
€ 15,00. Kinderen tot en met 12 jaar 
kunnen gratis kennismaken met het 
muziekfestival aan de Nijeveense Plas. 

Dobberpop is een initiatief van 
Ondernemend Nijeveen en 
wordt mogelijk gemaakt door 
verschillende partners, sponsoren 
en de ondernemende leden van 
Ondernemend Nijeveen. 

Tot Dobberpop! 

Ondernemend Nijeveen
Commissie Dobberpop 

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 augustus 2022
HERFSTRONDJE 2022
1 & 2 oktober 
12.00 - 17.00 uur 

‘Volg de oranje pompoen, in Nijeveen 
is van alles te doen.’

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 zomaar 
uit nieuwsgierigheid bij iemand 
binnenstappen, dat doe je niet zo 
snel. Daarom wordt er dit jaar weer 
een ‘Herfstrondje’ georganiseerd. 
Tijdens dit speciale weekend houden 
de deelnemers OPEN HUIS om al dit 
moois te laten zien aan iedereen. 

Inmiddels is de commissie druk 
bezig met de voorbereidingen. Er 
hebben zich al heel wat deelnemers 
aangemeld. Geweldig! Twijfel je 
nog? Geef je dan z.s.m. op bij Jeanie 
Schrotenboer bel/app (06) 185 72 485.

Kijk voor meer info op www.
dorpsverenigingnijeveen.nl (onder 
projecten) 

Dorpsvereniging Nijeveen doet 
mee met Rabo ClubSupport 
Lid van de Rabobank? Breng dan 
tussen 5 en 27 september je stem uit!

Wat zou u doen als uw partner, visite 
of een dorpsgenoot in Nijeveen een 
hartinfarct krijgt? Dat is een situatie 
die we liever niet zien gebeuren maar 
de realiteit is helaas anders. Het kan 
zomaar gebeuren, ook in Nijeveen. 
Nijeveen is daarin goed voorbereid 
met 4 AED’s en een grote groep 
gecertificeerde reanimatievrijwilligers. 
Wij willen dit graag in stand te houden. 
De aanschaf van nieuwe AED’s, 
onderhoud en trainingen kosten geld. 
Stem daarom op Dorpsvereniging 
Nijeveen. Bedankt!

Met een hartelijke groet, 
Bestuur Dorpsvereniging Nijeveen 
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Met een terugblik

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

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

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

Jeanet Koobs
Uitvaartbegeleidster

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



10 De Molen - 44e jaargang nr. 16 - 30 augustus 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.

 Joop
‘In zijn jeugd woonde het gezin in een woonwagen. Door het vele reizen was
lezen en schrijven ‘er wat bij ingeschoten’. Hij dacht goed verzekerd te zijn,
maar dat blijkt niet het geval. Ik spreek met zijn jongste zusje, een klein
vrouwtje met een grote bos krullen en indringende ogen. Ze is emotioneel en
lichtelijk in paniek. Ze benadrukt dat hij dit echt niet expres gedaan heeft.
Luisteren is het enige dat ik in eerste instantie doe. Ondertussen denk ik na en
voorzichtig begin ik met het benoemen van alternatieven. 

Ik leg uit dat thuis opbaren aanzienlijk goedkoper is dan het oorspronkelijke plan van een
rouwcentrum. ‘Dat moet dan maar,’ klinkt het. Dan doe ik de suggestie om voorafgaand aan de
begrafenis thuis een samenzijn te organiseren. Dat spreekt hen aan: ‘Eigenlijk wel heel fijn, in zijn
eigen huis, met zijn spulletjes om ons heen.’ Tijdens de verhalen die ze me vertellen komt ook de
pick-up van zijn zusje ter sprake. Ik vraag of ze weten dat het is toegestaan om met eigen vervoer
naar een begraafplaats of crematorium gebracht te worden. ‘Mag dat écht?’ Ogen beginnen te
glimmen. ‘Hij was zo gek op die auto!’ Op de dag van het afscheid staan er kaarsen bij de entree van
zijn huisje. Familie loopt in en uit terwijl er Nederlandstalige muziek klinkt en er wordt
meegezongen rondom zijn kist. Als ik het levensverhaal wil vertellen, word ik bij mijn hand gepakt
en naar één van de stoelen met houtsnijwerk geleid: ‘Ga daar maar op staan; dan kunnen we je beter
zien!’ Aansluitend dragen zijn familieleden hem zijn huis uit. Op de door hem zo geliefde auto wordt
de kist met spanbanden goed bevestigd en met een fleeceplaid bedekt. Zijn zusje stapt achter het
stuur. Er sluit steeds een auto aan, tot we een bonte stoet vormen. Laat in de middag komen we aan
bij begraafplaats. We brengen Joop naar zijn laatste rustplaats en als de kist gedaald is, komen zoals
afgesproken de biertjes tevoorschijn en klinkt er opnieuw zijn favoriete muziek. Zijn familie en
vrienden proosten nog éénmaal op zijn leven.

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

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



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




