
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 27 september 2022. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 21 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

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

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!

Rommelmarkt 2022
Hervormde Kerk Kolderveen/Dinxterveen

Dit jaar wordt weer de rommelmarkt van de Hervormde Gemeente Kolderveen/Dinxterveen gehouden en wel op 
zaterdag 24 september.
De opbrengst is bestemd voor het jeugdwerk binnen onze gemeente en voor het jeugdgebouw en kerk. 

We hebben al heel veel spullen 
verzameld, maar als u nog goede 
en bruikbare spullen hebt voor 
de rommelmarkt (geen bedden, 
matrassen en andere grote meubels) 
neem dan contact op met Klaas Jan 
Bakker, tel. 491305 of  06-22139957. 
Brengen kan alleen na overleg. 

U kunt ze ook brengen op donderdag 
22 september en  vrijdag 23 september 
van 10.00 – 16.00 uur rechtstreeks  bij 
de schuur van Loonbedrijf Altena. Wij 
zijn dan bezig met de opbouw. Beslist 
niet eerder spullen daar neerzetten. 
Voor eventueel ophalen kunt u contact 
opnemen met Jacob Bakker, 

tel. 492533 of 06-10328646.
De  rommelmarkt is van 9.00-12.00 uur 
en wordt gehouden in de schuur van 
Loonbedrijf Altena, Kolderveen 50.

Komt allen, de koffie staat klaar!

De rommelmarktcommissie
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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

Dobberpop UNLIMITED
Voorverkoop donderdag 15 september 18.30 - 20.00 uur in De Schalle 
Deze avond 2 consumptiemunten cadeau per toegangskaart

Donderdag 15 september start de voorverkoop voor Dobberpop UNLIMITED. 
Van 18.30 tot 20.00 uur zijn toegangskaarten verkrijgbaar in dorpshuis 
‘De Schalle’. De prijs is deze avond € 12,50 per kaart inclusief twee 
consumptiemunten. Een voordelig aanbod voor iedereen die Dobberpop niet 
wil missen! 

Voorverkoopadressen
Niet in de gelegenheid om te komen? 
Vanaf vrijdag 16 september zijn 
kaarten à € 12,50 per stuk verkrijgbaar 
bij Bakkerij Strijker, Tankstation 
Nijeveen, Snackplaza en Brasserie 
’t Meuleplein in Nijeveen en Slijterij 
Kisjes in Meppel. 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 een begrip in Nijeveen en 
omgeving 
Na 4 jaar wachten wordt zaterdag 
24 september voor de achtste keer 
Dobberpop gehouden. De vorige 
edities trok meer dan 1.000 bezoekers 
en dan kun je van een klein feestje al 
lang niet meer spreken. Dobberpop is 

een ‘begrip’ in Nijeveen en omgeving. 
Daar wil je bij zijn! 
Drie prachtige muziekacts staan op 
het grote podium aan het water; 
The Moonshine Ramblers, House Of 
Rock en DJ BB-Gold. Het belooft een 
spectaculaire, en zoals velen van jullie 
gewend zijn een verrassende, avond 
te worden met lekkere rockmuziek en 
sfeervolle special effects. 

Initiatief van Ondernemend Nijeveen 
Dobberpop is een initiatief van 
Ondernemend Nijeveen en wordt 
mogelijk gemaakt door: Gemeente 
Meppel, Waarborgfonds Meppel, 
Burgerweeshuis Meppel en de 
bijna 100 ondernemende leden 
van Ondernemend Nijeveen. Tot 
Dobberpop! 

Ondernemend Nijeveen
Commissie Dobberpop 

Collecte voor kinderen 
met een handicap
Vrijwilligers gezocht in Nijeveen

Stichting het Gehandicapte Kind 
(voorheen NSGK) houdt van 14 t/m 
19 november 2022 haar landelijke 
collecte. Duizenden vrijwilligers gaan 
dan op pad om geld in te zamelen 
voor kinderen met een handicap. De 
stichting zoekt nog helpende handen 
in Nijeveen. 

Eenzaamheid grootste handicap
Voor veel kinderen met een 
beperking is eenzaamheid de 
grootste handicap. Ze gaan naar 
aparte scholen of helemaal niet naar 
school. Spelen wordt lastig als 9 van 
de 10 speelplekken in ons land nog 
steeds niet of slecht toegankelijk 
zijn voor gehandicapte kinderen. 
En veel kinderen met een handicap 
staan aan de zijlijn terwijl ze graag 
met leeftijdgenootjes zouden willen 
sporten. 
Het Gehandicapte Kind zorgt ervoor 
dat kinderen met en zonder handicap 
elkaar leren kennen. Dat ze samen 
kunnen spelen, sporten en leren. 
Bijvoorbeeld door speeltuinen aan 
te passen, aangepast sporten aan te 
bieden op de sportvereniging in de 
buurt of door speciale klassen op te 
richten binnen de gewone basisschool. 
Geen kind zonder vriendjes, dat is het 
motto.

Helpt u mee? 
Het kost maar een paar uur van uw 
tijd en het kan gewoon in uw eigen 
straat of buurt. Voor aanmelding of 
informatie kunt u contact opnemen 
met Marisa Grotens – 0612926206 of 
marisagrotens@gmail.com
Zie ook www.gehandicaptekind.nl.

Oproepje
Wie heeft ergens in de afgelopen 2 jaar bij de kringloop in Ruinerwold het 
volgende gevonden: 
Een roze plastic toverstaf met zilveren ster die geluid maakt?

Hij is per ongeluk tussen de 
kringloopspullen beland tijdens 
opruimen. 
Als iemand de ster heeft en uw kindje 
is er op een dag mee uitgespeeld, zou 

hij dan terug mogen naar de vroegere 
eigenares/toverfee? 
U kunt contact opnemen met de 
redactie.
Bij voorbaat dank.
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Agenda
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 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. Rommelmarkt Herv. Gem. Kolder-/Dinxterveen - Altena, Kolderveen 50 - 9.00-12.00 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 okt. Heropening molen Sterrenberg met feestelijk morgen- en middagprogramma
  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
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

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
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A32

N371

N371

4
Havelte

4
Havelte

Vanaf deze datum zijn alle
behandelingen op dit adres.
(m.u.v. de ambulante behandelingen)

Zaterdag 17 september
bent u van 11.00 - 16.00
van harte welkom voor

een hapje en een drankje.

06 - 543 720 73  |  Sjanien Koning        www.pediko.nl

Open dag

GAAT
VERHUIZEN Kolderveen 41

7948 NH Nijeveen
Kolderveen 41
7948 NH Nijeveen
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Overhek
Het is al even geleden dat ik het laatste bericht van molen Sterrenberg in 
De Molen schreef. De renovatie die aanvankelijk voorspoedig verliep heeft 
de laatste tijd toch behoorlijk vertraging opgelopen. Maar deze keer heb ik 
wat interessants te melden en kon ik me niet langer inhouden. 
Want nu gaat het gebeuren. Zaterdag 1 oktober gaan we de molen weer in 
bedrijf nemen.      

29 juni werd de kap terug geplaatst 
en de roeden gestoken. Vervolgens 
moet binnenin de kap alles weer 
zijn oude plaatsje terug vinden. 
Dat is een moeilijk en vrij precies 
werk. Zo moet bijv. de vang  (lees de 
handrem) helemaal opnieuw afgesteld 
worden en van nieuwe ankerbouten 
(koebouten) worden voorzien. Ook 
het bovenwiel en de bonkelaar, twee 
grote tandwielen van resp. 3 en 
1,5 meter doorsnede moeten goed 
afgesteld worden. Je moet de molen 
niet kunnen horen als ze draait. Buiten 
de molen hebben jullie allemaal de 
ontwikkelingen kunnen volgen. De 
windroos werkt weer zodat de kap 
weer op de wind draait. Nu moeten 
de wieken nog afgebouwd worden. 

Op de foto is te zien dat de kleppen in 
de horizontale roede al gemonteerd 
zijn. Alle 104 klepjes moeten zo 
gemonteerd worden dat alles soepel 
kan bewegen. Samen met de niet 
vlekkeloze planning zat dat laatste 
echter niet helemaal mee. En dan 
begint de grote schoonmaak. 
Genoeg techniek. We willen een 
draaiende molen terug in Nijeveen.
 

Zaterdag 1 oktober zal de molen weer 
officieel in bedrijf worden genomen. 
We gaan er een feestelijke dag van 
maken. 

Kom allemaal naar Sterrenberg
Het team vrijwilligers heeft een heel 
programma in elkaar gezet.
’s Morgens om 10 uur begint het 
officiële gedeelte. Bij de molen 
wordt een feesttent geplaatst. Hier 
wordt koffie geschonken  en koek 
geserveerd. Iedereen is welkom. Een 
verhalenverteller vertelt het hele 
verhaal over molen Sterrenberg. Met 
mooie banners aan de stelling van de 
molen wordt dit verhaal extra luister 
bij gezet. Natuurlijk zullen de
genodigde gasten het woord krijgen 
om hun zijde van het verhaal te 
vertellen. Namens de gemeente is 
een delegatie aanwezig. Daarna zal de 
vang officieel gelicht worden waarna 
de molen weer gaat draaien. In de 
tent wordt de film gepresenteerd die 
gedurende de renovatie is opgenomen. 
Geloof me die is mooi geworden! 

Na het officiële gedeelte is het feest. 
Natuurlijk zal het springkussen niet 
ontbreken. Er zijn kraampjes waar 
we brood bakken. Proef maar eens 
hoe een brood smaakt van pure 
volkorenmeel, of van speltmeel. Proef 
de echte Sterrenwald. En natuurlijk 
gaan we pannenkoeken bakken. Liefst 
met veel kinderen. Wist je dat we 
meerdere soorten pannenkoekenmeel 

maken op Sterrenberg. Kom maar 
proeven en merk het verschil in een 
lichte of een zware pannenkoek, puur 
tarwe of met spelt of met boekweit. 
Voor kinderen t/m de basisschool 
leeftijd is er een kleurwedstrijd. Via 
de basisscholen zullen de kleurplaten 
uitgereikt worden. Om niemand te 
vergeten komt deze kleurplaat ook 
in “de Molen”. In de volgende editie.  
Lever de kleurplaat op tijd in bij de 
feesttent. We willen eigenlijk de tent 
en de molen hiermee versieren. Een 
onafhankelijke jury zal de kleurplaten 
beoordelen. Er zijn leuke prijzen mee 
te winnen.    
Als klapstuk willen we rondleidingen 
geven door de molen en laten zien hoe 
het allemaal echt in zijn werk gaat. 

Met paard en wagen gaan we graan 
halen bij de boer. In de molen worden 
de zakken naar boven geluid. Daar 
laten we zien hoe het graan gemalen 
wordt tot meel en hoe we de bloem uit 
het meel halen. 

Daar kunnen we onze eigen 
pannenkoeken van bakken. Het 
gemalen meel gaat weer terug op 
de wagen en dit brengen we naar 
de bakker. Ieder uur gaan we deze 
“excursie” herhalen. En… als je de boer 
vraagt mag je misschien wel mee op de 
wagen om het meel naar de bakker te 
brengen.
           Molenaar Sterrenberg
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Waar zijn de grenspalen?
Binnen de Historische Vereniging Nijeveen is een groep 
vrijwilligers actief die grafmonumenten en grenspalen 
restaureert en schoonmaakt. Zo blijft dit stukje 
geschiedenis bewaard. Grafstenen blijven leesbaar en zo 
nodig worden ze gerestaureerd en rechtop gezet. 

Grenspalen stonden in het verleden 
op de provinciegrens waar deze een 
knik maakt. Een aantal jaren geleden 
heeft de groep veel grenspalen 
opgespoord. Daarna hebben ze de 
palen gezandstraald en in de originele 
kleuren geschilderd. Ze waren toen 

weer als nieuw. Ze 
zijn toen geplaatst 
langs wegen waar 
de provinciegrens 
langs gaat, zo zijn ze 
mooi zichtbaar. Op 
dit moment gaan ze 
de palen allemaal 
langs en worden ze 
geschilderd. Ze gaan 

weer netjes de 
winter in.
Nu hebben we 
een vraag: zijn 
er mensen die 
ergens op hun 
erf nog zo’n oude 
grenspaal hebben 
staan. Wij hebben 
er belang bij. Als 
u contact met ons 
opneemt komen we de paal halen. 
Hij wordt helemaal opgeknapt en op 
een oorspronkelijke plek geplaatst. Zo 
houden we dit stukje erfgoed levend. 
(Het is tenslotte staatseigendom en 
geen privé-eigendom.)

Wij horen graag van u!

Margriet Kooiker-Westenbrink
Voorzitter Historische Vereniging 
Nijeveen

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
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Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Noteboomstraat 68   Meppel 

T 0522 255449   drukkerij@kleen.nl
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lAlles voor uw club!

Reclameborden
Textieldruk
Clubbladen

Lotenbloks
Websitebouw
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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



De Molen - 44e jaargang nr. 17 - 13 september 2022 9

Ik kan niet heksen … en blauwvarven tegeliek
Zeg ie dat nog wal ies? Heksen misschien, maor blauwvarven? Toch was dit een Drentse oetdrukking 
die veul gebroekt is, maor die langzaam an ‘t verdwienen is.

Streektaolorganisatie Huus van de 
Taol en het Drents Archief wilt Drentse 
woorden en oetdrukkings in kaort 
brengen um ze vanneis op batterij 
te brengen. En dan giet het um díe 
woorden die aj nog maor hiel soms 
heurt.

Helpen?
Stuur oes een paar woorden of 
oetdrukkingen op die aj zölf de muite 
weerd vindt um te bewaren...
Hoe doej dat?
·  Gebroek de QR-code. Dan koj direct 

op de juuste pagina.

·  Gao naor www.huusvandetaol.nl/
heksen. Ok dan bi’j waor aj wezen 
moet.

·  Of vul het formulier in en stuur het op 
naor:  
Huus van de Taol 
Antwoordnummer 25 
9410 VB Beilen 

Nog meer doen?
Wij doet meer! Der wordt 
woordenboeken deurspit en interviews 
ofnummen. Ok hier kuj as vrijwilliger 
met an doen. 
We vertelt alles over de verscheiden 
taken die as der bint bij de 

veurlichtings-
aovend veur 
vrijwilligers op dinsdag 4 oktober 
um 19:30 uur (inloop vanof 19:15 
uur). Je bint van harte welkom in het 
Huus van de Taol, Raadhuisplein 1, 
Beilen. Je kunt je anmelden per mail 
(ambertieck@huusvandetaol.nl) of 
deur te bellen.

Contact
Aj vraogen hebt, kuj vanzölf contact 
opnimmen via:
info@huusvandetaol.nl 
0593 - 37 10 10 
Amber Tieck & Arja Olthof

Burgemeesters geven met zit-sta spel startsein voor Kindermaand
De burgemeesters van de twaalf Drentse gemeenten geven woensdag 
14 september op ludieke wijze het startsein voor Oktober Kindermaand. 
Zij spelen op een geselecteerde school het zit-sta spel met het doel kinderen 
te interesseren voor kunst, cultuur en natuur. Tijdens Oktober Kindermaand 
bieden culturele instellingen kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar allerlei 
gratis activiteiten. 

Na de Burgemeestersactie kunnen 
kinderen en ouders reserveren 
voor workshops, rondleidingen en 
theatervoorstellingen bij musea, 
schouwburgen en molens in Drenthe. 
De activiteiten maken een bezoek 
extra leuk. 

Het deelnemen aan culturele 
activiteiten is niet voor iedereen 
vanzelfsprekend. De burgemeesters 
willen met een symbolische actie 
kinderen vertellen hoe fijn het is 
om muziek te maken, toneel te 

spelen of een schilderij te maken. 
Dit doen ze door in hun eigen 
gemeente een school te bezoeken. 
De burgemeesters spelen het zit-sta 
spel met de leerlingen. De winnaar 
wordt op de foto vereeuwigd met de 
burgemeestersketting en ontvangt het 
eerste programmaboekje. 

Dit jaar wordt Oktober Kindermaand 
voor de 21ste keer georganiseerd. 
Ruim 90 instellingen hebben leuke 
activiteiten voor kinderen ontwikkeld. 
Deze zijn bijeengebracht in een 

programmaboekje dat bij de VVV en in 
gemeentehuizen verkrijgbaar is. 
Het boekje krijgen de kinderen ook 
op school uitgereikt. Op de website 
www.kindermaand.nl zijn eveneens 
alle activiteiten te vinden.

Oktober Kindermaand heeft twee 
minder drukbezochte edities achter 
de rug. De afgelopen jaren waren er 
afgelastingen door de coronalockdown. 
De organiserende Stichting Kunst & 
Cultuur hoopt dat deze editie kinderen 
en hun ouders weer alle weekenden 
op pad kunnen en meedoen aan 
een circusles, drumles of workshop 
lipgloss maken. Een dier schilderen 
in het dierenasiel, koekjes bakken in 
de molen of het bezoeken van een 
theatervoorstelling kan ook.

Het Noteboompje.nl

Kaarsen
DIP DYE
MARMER

BEKIJK DE KLEUREN 
IN DE WEBSHOP
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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

Kinderkledingbeurs Havelte organiseert 
tweedehands winterkinderkleding- 
en speelgoedbeurs
De werkgroep Kledingbeurs Havelte is blij te kunnen melden dat er weer 
een kleding- en speelgoedbeurs georganiseerd kan worden. Deze gezellige 
tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs wordt gehouden in 
ontmoetingscentrum “de Veldkei” te Havelte.

De koopavond is op vrijdag 7 oktober 
2022 van 20.00 uur tot 21.30 uur.
Op zaterdag 8 oktober 2022 is de beurs 
geopend van 9.00 uur tot 10.00 uur. 
Bezoekers ontvangen op zaterdag 10% 
korting op hun aankoopbedrag. 

U vindt op deze beurs naast 
kleding ook een divers aanbod van 
tweedehands speelgoed. Heeft u 
zelf winterkleding van maat 74 t/m 
maat 188 of speelgoed in te brengen 
dan kunt u de daarvoor benodigde 
prijsenveloppe+ instructie vanaf 
vrijdag 9 september ophalen 
gedurende schooltijden bij de ingang 

van OBS. de Bosrank in Havelte. Er 
is een maximale uitgave van 150 
prijsenveloppen. Alle kleding en 
speelgoed dient geprijsd, schoon en 
compleet te worden aangeleverd. 
Het inbrengen van de kleding en het 
speelgoed is op donderdagavond 6 
oktober 2022 van 19.00 tot 20.30 uur, 
eveneens in “de Veldkei”. Dit adres 
kunt u vinden op onze website.
Raadpleeg onze website www.
kledingbeurshavelte.nl voor meer 
informatie. We zijn ook te volgen via 
Facebook en Instagram: Kledingbeurs 
Havelte.

Wist u dat…..
 
…..  onze vrijwilligers naar Meppel zijn 

geweest om weer boeken om te 
ruilen?

…..  u weer keuze hebt uit een nieuw 
aanbod?

…..  wij u van harte welkom heten in de 
bibliotheek van Nijeveen?

 
Servicepunt Bibliotheek Nijeveen

Beginnerscursus bridge
Op 19 september start er een 
beginnerscursus bridge in De Schalle 
in Nijeveen.

Heb je belangstelling dan kun je je nog 
opgeven tot vrijdag 16 september.
Lammie van Essen tel 0620433916 of 
vanessen.hl@gmail.com
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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. 

Dorpsstraat 4
Nijeveen

Jan Bouwknegt

www.jaboschilderwerken.nl

Dorpsvereniging Nijeveen - Nieuws september 2022

Herfstrondje 2022
1 & 2 oktober 
12.00 - 17.00 uur 

‘Volg de oranje pompoen, in Nijeveen 
is van alles te doen.’
Het Herfstrondje Nijeveen beleeft 
op zaterdag 1 en zondag 2 oktober 
zijn achtste editie. Meer dan twintig 
deelnemers zetten op beide dagen 
(12.00 – 17.00 uur) de deuren van 
het atelier of hobbyruimte open 
voor publiek. De deelnemers zijn te 
herkennen aan de oranje pompoen 
die aan de straat staat. Het aanbod is 
enorm gevarieerd. Ook zijn een aantal 
hobbyisten verzameld in ‘De Schalle’ 
en hier kun je een bezoekje brengen 
aan de historische vereniging die deze 
dagen extra aanwezig is. 
Het programma en de route worden 
binnenkort gepubliceerd op de 
website van de dorpsvereniging en het 
programmaboekje wordt verspreid 
via De Schalle, Bakkerij Strijker en de 
COOP. Op Facebook is alle actuele 

informatie te vinden en hier stellen 
de deelnemers zich uitgebreid aan 
iedereen voor. 
Het Herfstrondje is inmiddels een 
vaste activiteit op de kalender van 
de Dorpsvereniging Nijeveen. Het 
evenement dat plaatsvindt in het 
eerste weekend van oktober krijgt 
steeds meer bekendheid. Niet alleen 
in Nijeveen zelf maar ook bezoekers 
uit de regio weten het dorp tijdens dit 
speciale weekend te vinden. Noteer 
daarom ook het eerste weekend van 
oktober alvast in je agenda en doe mee 
met het Herfstrondje 2022. Welkom! 
Kijk voor meer info op www.
dorpsverenigingnijeveen.nl (onder 
projecten) 

Dorpsvereniging Nijeveen doet 
mee met Rabo ClubSupport 

Lid van de Rabobank en nog niet 
gestemd? Breng voor 27 september 
je stem uit en zorg ervoor dat er een 

mooie bijdrage geïnvesteerd wordt in 
ons dorp. 

Wat zou je 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

Linda Bult, 
Uitvaartbegeleidster

NU € 2.000,- ÉXTRA INRUILWAARDE EN BINNEN 2 MAANDEN RIJDEN*

Toyota C-HR

Ruim, sportief en veelzijdig. De Toyota C-HR biedt voor ieder wat wils. Stap over naar onze stoere crossover en pro� teer tijdelijk van € 2.000,-
éxtra inruilwaarde*. Deze extra inruilwaarde kunt u meteen slim investeren in onze winterwielenactie: een set 18” zwart gepolijste lichtmetalen 
velgen met Bridgestone winterbanden voor slechts € 1.999,- (normaal € 2.275,-)! Bovendien bent u standaard verzekerd van 10 jaar Toyota 
garantie**. Liever Private Leasen? Stap dan nu in met € 30,- korting per maand*! Kiest u voor de luxe C-HR Dynamic of aantrekkelijke C-HR Style, 
dan staat uw C-HR al binnen twee maanden voor u klaar*. Plan een proefrit en ontdek welke Deal & Drive deal het beste bij u past.

GECOMBINEERD BRANDSTOFVERBRUIK (EU 2018/1832) VARIEERT VAN 4,9-5,3 L/100 KM (20,4-18,9 KM/L); CO2 110-120 GR/KM
*Actieperiode loopt van 01-08-2022 t/m 30-09-2022 (uiterste registratiedatum 31-12-2022). Actie is niet geldig i.c.m. Zakelijke/Private (Flex)Lease of i.c.m. 
andere acties. Actie geldt niet op de Business uitvoeringen. Prijs inclusief BPM, BTW en kosten rijklaar maken. Afgebeeld model kan afwijken van de daadwerkelijke 
speci� caties. Binnen 2 maanden rijden is alleen geldig op de C-HR Dynamic en Style. **Kijk voor de volledige voorwaarden op toyota.nl/10jaargarantie.

VAN DER LINDE MEPPEL 
Meppel, Blankenstein 290, 0522-491258 

toyota-meppel.nl
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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

Foto: vlinderstichting.nl, Henk Bosma

Stukje Natuur 
bont zandoogje
De laatste tijd hoor je regelmatig 
verhalen dat het met allerlei 
insecten niet goed gaat. Zo zijn 
er verschillende bijensoorten die 
het lastig hebben en op sommige 
locaties zijn driekwart van de 
insecten zelfs verdwenen. Gelukkig 
zijn er uitzonderingen. Vanwege de 
klimaatveranderingen zien we vaker 
diersoorten uit zuidelijkere regionen. 
De koninginnepage is daarvan een 
goed voorbeeld. Jaren geleden zag je 
die bij uitzondering, nu zijn er zelfs 
rupsen van deze prachtige vlinder te 
vinden.

Een andere uitzondering is het bont 
zandoogje. Deze vlinder heeft zich de 
laatste tijd steeds verder uitgebreid in 
ons land. Daarnaast is het een insect 
die zich vanaf eind maart tot eind 
oktober (soms zelfs nog in november) 
laat zien. De reden dat het bont 
zandoogje zo lang rondvliegt is omdat 
gedurende het groeiseizoen er drie 
overlappende generaties rondvliegen.

De herkenning van het bont zandoogje 
is niet moeilijk. De bovenkant van 
de vleugels is donkerbruin met op 
de voorvleugel meerdere geeloranje 
vlekken en op de achtervleugel drie of 
vier zwarte oogvlekken met een kleine 
witte kern. De spanwijdte van deze 
vlinder is ruim vier centimeter.

Het bont zandoogje komt 
tegenwoordig verspreid over het hele 
land voor. Zolang er maar bomen 
en struiken staan. De voorkeur gaat 
uit naar bosranden en open bossen 
alsook tuinen en parken in een bosrijke 
omgeving. In een dergelijke omgeving 
zoeken ze vooral zonnige open plekjes 
op, zoals bospaden, kapvlakten of 
randen van bossen en struwelen. 

De voorkeur voor die open plekken 
heeft te maken met het territoriaal 
gedrag van het mannetje. Zo’n 
mannetje reageert op alles wat hij 
ziet. Uiteraard vlinders, maar ook 

andere grotere insecten en soms zelfs 
vogels. Zodra een ander mannetje 
het territorium binnenvliegt, volgt 
een spiraalvlucht of een horizontale 
achtervolging. De mannetjes gunnen 
elkaar geen rust totdat een van beide 
wegvliegt. Bij een vrouwtje dat het 
territorium binnenvliegt vindt een 
achtervolging plaats tot ze landt. Als 
het een maagdelijk vrouwtje is, begint 
vervolgens de paring.

Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)

Lotenbloks.nl is een initiatief van 
Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Lotenbloks.nl
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Verbinden in loslaten
Met oprechte aandacht,  tijd en zorgzaamheid 

samen vorm geven aan een passend afscheid.

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

Als thuis
voelen

DEZE COLUMN IS MET TOESTEMMING VAN NABESTAANDEN GEPLAATST

Het is zaterdagochtend. Hij staat voor de deur met zijn hond aan de riem. 
Ik had hem niet verwacht, maar heb wel het vermoeden dat hij niet ‘zonder 
reden’ hier staat. Ik voel me niet helemaal op mijn gemak, in mijn hardloopkleding 
en nog verse zweetlucht om me heen. Ik vraag toch of hij binnen komt. Aan de 
deur stond ik als ‘mens’ en nu hij in mijn woonkamer staat moet ik even schakelen 
naar mijn rol van ‘functionaris’. 

Hij vertelt me dat zijn moeder van de artsen te horen heeft gekregen dat ze uitbehandeld is en dat 
ze als gezin graag met mij in gesprek willen. ‘Alles wat we nu vast bespreken geeft ons straks 
ruimte, als het zover is.’ Kunnen we vandaag of morgen nog afspreken?’ vraag ik. Hij weet namelijk 
dat ik op vakantie ga. ‘Morgenvroeg 10 uur’, besluit hij. ‘Als het anders wordt app ik je.’ 
De volgende ochtend voel ik me meer comfortabel als ik fris gedoucht, in nette kleding bij de 
familie zit. Er ontstaat een mooi gesprek. Met ruimte voor vragen en voor emoties. Als ik thuis kom 
pak ik eerst mijn koffer in en dan schijf ik het verslag van ons gesprek. Voor ik naar mijn 
vakantiebestemming vertrek doe ik het bij de familie in de brievenbus.

Zijn moeder blijkt sterk. Ze viert zelfs nog haar verjaardag met een lunch op het terras, samen met 
haar kinderen en kleinkinderen. Maar na een aantal weken geeft ze bij haar naasten aan dat het op 
is. Ze wordt in aanwezigheid van hen in slaap gebracht en overlijd de volgende ochtend.
Een paar dagen later gaat ’s avonds de deurbel. Ik heb net mijn fleecetruitje aangetrokken over mijn 
nette kleding. Zit met het bord op schoot op de bank voor de TV. Zonder hond is hij deze keer. 
‘Mag ik je zo dadelijk even voorlezen wat ik tijdens de dienst wil gaan zeggen? Ben er over vijf 
minuten weer.’ Ik eet mijn bord snel leeg en houd mijn fleecetrui aan, in de wetenschap 
‘dat dat kan’. Een paar minuten later stapt hij de woonkamer in. En ik voel me dankbaar, dat ik bij 
hem en zijn familie mens en functionaris tegelijk mag zijn.

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

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



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




