
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 22 november 2022. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 16 november  
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!

DOS’46 huldigt jubilarissen
 
Betsy Keizer-Smeenge, Ronald Pruntel, Wim van Essen, 
Marc-Jan van der Linde en Jeroen Cossee zijn tijdens de 
jaarvergadering van DOS’46 feestelijk in de bloemetjes gezet. 

De vijf vierden hun lange lidmaatschap, Keizer-Smeenge is 
50 jaar lid, Pruntel, Van Essen en Van der Linde zijn 40 jaar 
lid en Cossee is 25 jaar lid. Uit handen van voorzitter Haralt 
Lucas ontvingen zij bloemen en een aandenken. Vanuit de 
korfbalbond KNKV ontvingen de leden die 25 en 50 jaar lid 
zijn daarnaast een oorkonde en een speldje. 

Van links naar rechts: Betsy Keizer-Smeenge, 
Ronald Pruntel, Wim van Essen, 

Marc-Jan van der Linde en Jeroen Cossee.
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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

Particuliere advertentie

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

€ 0,26 per mm. 
Min. advertentiebedrag € 7,50

Dorpsvereniging Nijeveen - Nieuws november 2022
Wie komt het bestuur van Dorpsvereniging Nijeveen versterken? 

We zoeken nieuwe bestuursleden waaronder een penningmeester voor de 
dorpsvereniging. Enthousiaste Nijeveners die zich in willen zetten voor de 
leefbaarheid in ons dorp. Volgens het rooster van aftreden komen er twee 
plaatsen vrij in het bestuur van negen personen. Heb je belangstelling? Laat het 
ons weten! 

Stuur een mail naar martin@
dorpsverenigingnijeveen.nl of neem 
contact op met een van de andere 
bestuursleden die vermeld staan op 
www.dorpsverenigingnijeveen.nl 

Open Brainstorm Bijeenkomst 
Herinrichting openbare ruimte 
6 december 
20.00 uur in ‘De Schalle’

Graag nodigen wij je uit voor een 
open brainstorm bijeenkomst op 6 
december a.s. om 20.00 uur in De 
Schalle. Het doel van de avond is 
om ideeën te verzamelen voor een 
herinrichting van de openbare ruimte 
tussen de basisschool, de supermarkt, 
de horecagelegenheden en de molen. 
Een van de belangrijkste uitkomsten 
van de Dorpsenquête in Nijeveen vorig 
jaar was dat de inwoners van het dorp 
ontevreden zijn over de veiligheid en 
inrichting van de kern van het dorp. 

Er zijn klachten over het 
onoverzichtelijke parkeren, extra 
drukte tijdens school halen en 
brengen, rommelige inrichting en 
een algeheel gevoel van onveiligheid 
met betrekking tot het doorgaande 
verkeer. De ruimte is nu ingericht 
volgens het “shared space” principe. 
Deze zienswijze lijkt ook in andere 

plaatsen, waaronder Meppel, als 
achterhaald te worden gezien. Vanuit 
de dorpsvereniging vinden we dat het 
dorp zelf het voortouw moet nemen 
om hier verandering in te brengen. De 
grote vraag is nu: hoe moet het dan 
wel? We willen graag zoveel mogelijk 
mensen hierover laten meedenken. 

We hebben ook direct 
belanghebbenden, 
gemeentebestuurders en 
verkeersdeskundigen gevraagd mee te 
doen. Er komen blanco plattegronden 
op tafel en geen enkel idee is verkeerd. 
Regels? We gaan ons op deze 
avond nog nergens op vastbinden 
en iedereen kan meedoen. Niet klagen 
maar oplossingsgericht denken!

We vinden het fijn vooraf te weten of 
je komt. 
Aanmelden kan bij martin@
dorpsverenigingnijeveen.nl  

Bericht van Judith Bakker 

Beste Nijeveners,
 
3,5 jaar geleden startte ik met 
een deeltijdopleiding Social work 
met de intentie om ‘ooit’ als 
bedrijfsmaatschappelijk werkster aan 
de slag te kunnen bij de politie ter 

ondersteuning van de collega’s. Dat 
‘ooit’ is nu gekomen… per 10 oktober 
ben ik gestart bij de afdeling Veilig 
en Gezond Werken van de politie, als 
‘BMWer’. Vanzelfsprekend ben ik hier 
ontzettend blij mee.
 
Tegelijk betekent het ook een 
afscheid… van een mooie wijk met 
kleurrijke bewoners, van gedreven 
fijne netwerkpartners, van fantastische 
collega’s en van alles wat een functie in 
het ‘blauw’ met zich meebrengt. Ik zal 
dit alles zeker gaan missen…  Bij deze 
wil ik jullie dan ook danken voor de 
fijne samenwerking!
 
Mijn opvolger is bij velen van jullie al 
bekend…. Chris Kooistra neemt het 
stokje met enthousiasme over. Voor 
mij een prettige gedachte dat de wijk 
met hem in goede handen is. 
Alle goeds gewenst voor de toekomst!
 
Hartelijke groet,
Judith Bakker
(oud-wijkagent Haveltermade, 
Nieuwveense landen en Nijeveen)
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Agenda
  8 nov. De Molen nr. 21
  8 nov.  Vrouwen van Nu; koffieochtend met Ton Henzen van de Meppeler Courant 

- De Schalle - 10.00 uur
  9 nov.  Klaverjassen en Jokeren S.V.N.’69 - 20.00 uur    
10 nov. Havelaar de musical - CSG Dingstede, Meppel - 19.30 uur
11 nov. Theaterspektakel Drenthe Plat - De Plataan, Meppel 
12 nov. COV zingt Elias - Grote kerk Steenwijk - 15.00 uur
12 nov. Nijeveense Kennisquiz - De Schalle - 20.00 uur
13 nov. Kindervoorstelling - Geref. kerk - 10.00 uur
13 nov. Psalmenzangavond met Ruth Pos (orgel) - Geref. kerk - 19.00 uur
15-19 nov.  Verkoop Israëlproducten - De Veurdele 95 - vanaf 10.00 uur
17 nov. NATUURrijke IJs- en OORLOGwandeling Holtingerveld - start 13.30 uur
18 nov. Film Nomadland - Dorpshuis De Schalle - 20.00 uur
18 nov.  Algemene Leden Vergadering Oranjevereniging - Restaurant de Nije - 

Inloop 20.00 uur, start 20.30 uur
19 nov. Intocht sinterklaas - 14.00 uur
19 nov. Bingo - kantine van SVN 69 - 20.00 uur
20 nov. Zangdienst m.m.v. Euphonia - Geref. kerk - 19.00 uur
21 nov.  Informatiebijeenkomst Dagbegeleiding - 't Kerspel - 14.30-16.00 uur
21-23 nov.  Verkoop Israëlproducten - De Veurdele 95 - vanaf 10.00 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
23 nov.  Klaverjassen en Jokeren S.V.N.’69 - 20.00 uur
24 nov. Themamorgen Stichting Welzijn Ouderen - zaal open 9.30 uur
24 nov. Vrouwen van Nu; Gerda Marsman wereldreizigster - De Schalle - 20.00 uur
25 nov. Survivaltocht Nijeveen; org. IJs- en Skeelerclub Nijeveen
  6 dec. De Molen nr. 23
  6 dec. Open Brainstorm Bijeenkomst Dorpsvereniging - De Schalle - 20.00 uur
  7 dec. Klaverjassen en Jokeren S.V.N.’69 - 20.00 uur  
  9 dec. Film Todos lo saben (Everybody knows) - Dorpshuis De Schalle - 20.00 uur
17 dec. Bingo - kantine van SVN 69 - 20.00 uur
18 dec. Top 2000 Event Nijeveen - Geref. kerk Nijeveen - 15.00 uur
20 dec. De Molen nr. 24
21 dec. N.C.V. Kerstmiddag afsluitend een koffietafel - De Schalle - 14.15 uur 
21 dec.  Klaverjassen en Jokeren S.V.N.’69 - 20.00 uur  
22 dec. Vrouwen van Nu; Kerstavond - 20.00 uur
29-30 dec.  Oudejaarsconference Wakker Nijeveen - De Schalle

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 di.- en do.middag  Wandelen om 13.30 uur vanaf de molen
 Info: Fysiotherapiepraktijk ’t Oevertje

Annerie Kremer 
Uitvaartzorg

Kracht halen uit een waardevol afscheid
 

(0522) 24 50 21  
www.kremeruitvaartzorg.nl

Wij begeleiden uitvaarten in Meppel en omgeving

Mannenkoor de 
‘Brincksanghers’ zoekt 
zangers
Wij zijn voortdurend op zoek 
naar zangers die ons koor komen 
versterken. Mannen die graag zingen 
en op zoek zijn naar een muzikale 
uitdaging. De contributie bedraagt 
slechts 75 euro per jaar.

Het koor bestaat uit een dertigtal leden 
die graag zingen in een ontspannen 
sfeer. Ook de sociale kant is voor ons 
belangrijk. 

We repeteren iedere donderdagavond 
onder leiding van onze dirigente. 
Het repertoire bestaat in hoofdzaak 
uit Engelstalige countrynummers, 
evergreens en folksongs. Daarnaast 
worden er ook Duits-, Frans-  en 
Nederlandstalige nummers gezongen.
Nieuwsgierig geworden? 
Kom gewoon eens vrijblijvend op een 
donderdagavond op de repetitie die 
wordt gehouden in ‘De Veldkei’ in 
Havelte. We beginnen om 20.00 uur. 
Je bent van harte welkom. 

Je kunt ook contact opnemen met 
Jan Baaiman (tel. 06-13952890; 
e-mail: jbaaiman@kpnmail.nl) of 
Wiebe Bouma (tel. 06-51367722; 
email: wiebebouma1948@gmail.com). 
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Bijker Mechanisatie - Wim Ter Braake Motoren – Grada Bikes – Voordeelhelmen.nl

•  Een gratis onderhoudsbeurt van uw Tuin- & Parkmachine.
•  Een waardebon t.w.v. € 100,00 + 10% korting op een onderhouds-

beurt van uw Landbouwmachine.
•  Een gratis onderhoudsbeurt van uw Motorfiets.
•  Een gratis onderhoudsbeurt van uw E-Bike of Sportfiets.
•  Een waardebon van Voordeelhelmen.nl t.w.v. € 100,00

Na afloop van dit event, zal onder toeziend oog van een BN’er, 
door middel van een loting de winnaar bekend worden gemaakt.

Ook is het mogelijk om tijdens uw bezoek een afspraak te maken 
voor het winteronderhoud.

En wel op:

18 november  

10-18 uur

19 november  

10-16 uur

 Organiseren 

gezamenlijk

Tijdens dit Event 
maakt u kans op:

Locatie: 
Nijverheidsweg

Nijeveen
staat
klaar aanwezig
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Informatiebijeenkomst 
Dagbegeleiding

Informatiebijeenkomst maandag 21 november 

noorderboog.nl/dagbegeleiding

w

Op een leuke en zinvolle manier de dag doorbrengen en van betekenis zijn, is 

belangrijk voor iedereen. Noorderboog ondersteunt u graag wanneer dit niet 

meer vanzelf gaat. In de buurtkamer in Het Kerspel breiden we ons aanbod uit, 

hier bieden we nu tevens dagbegeleiding aan. Op de dagbegeleiding is er ruimte 

voor gezelligheid en het leggen van sociale contacten. Ook helpen wij u om uw 

geheugen te trainen, uw conditie op peil te houden of vaardigheden te oefenen 

die voor u belangrijk zijn.

Denkt u dat dagbegeleiding misschien iets voor u of uw naaste is en 

bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Kom dan naar onze 

informatiebijeenkomst. U hoort dan alles over de de mogelijkheden die wij bieden 

en wat u kunt doen om in aanmerking te komen voor dagbegeleiding.  

 

Maandag 21 november van 14:30 tot 16:00 uur. 

Vooraf aanmelden is niet nodig. U kunt vrijblijvend binnenlopen.  

Locatie: Grote zaal van Het Kerspel, Ds. Van Halsemastraat 12 in Nijeveen.



De Molen - 44e jaargang nr. 21 - 8 november 2022 7

Zondag 13 november 
Kindervoorstelling Je bent uniek in Nijeveen! 
‘Je bent uniek’ is een geweldige toffe voorstelling van Kindertheater Knettergek 
met veel goocheltrucs en lichteffecten. Een voorstelling die geschikt is voor alle 
kinderen van de basisschool en zeker ook nog leuk is voor de oudere kinderen. 
 

Door middel van goocheltrucs, filmpjes 
en liedjes wordt psalm 139 uitgelegd:  
* God weet alles van mij; 
* God is altijd bij mij en Hij is overal; 
* God heeft mij uniek gemaakt; 
*  God houdt van mij, Hij vindt mij tof 

en mooi; 
* God gaat met mij mee.
 
De voorstelling wordt afgesloten met 
een spel tussen de jongens en de 
meiden en aan het eind krijgt iedereen 

een klein presentje mee naar huis en 
een opdracht. De voorstelling vliegt 
voorbij, doordat veel kinderen mee 
mogen helpen en het interactief is.
 
We zien je graag zondag 13 november 
in de gereformeerde kerk voor deze 
bijzondere E-meeting! Neem je vader, 
moeder, opa of oma gezellig mee! 
Voor de allerjongste kinderen is er 
oppasdienst. Vanaf 9.30 uur is de 
kerk open en staat er koffie/thee en 

ranja klaar. De voorstelling begint om 
10.00 uur en wordt geopend door de 
kinderen met een mooi lied!  
 

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

Koedijkslanden

Meppel: Rembrandtlaan 35 - T.  0522 - 474 877  
of   T. 0523 - 614 274. W. tppkoedijkslanden.nl   
E. info@tppkoedijkslanden.nl

Bent u toe aan een 
nieuw kunstgebit?
En is uw eigen risico verbruikt, maak 
dan dit jaar nog een afspraak voor een 
nieuw kunstgebit. Bel voor informatie 
of een afspraak: 0522 - 474 877.

De specialisten voor
uw kunstgebit
● aandacht voor de patiënt
● vervaardiging in eigen 
 laboratorium
● geen wachtlijst 
● reparatie van uw kunstgebit
● contract met alle 
 zorgverzekeraars
● avond- en weekend behan-
 deling op afspraak mogelijk

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

Lotenbloks.nl
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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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Bijna zes jaar werk ik nu in de uitvaartbranche. En nog altijd met net zo veel liefde voor
de mensen die ik mag begeleiden, als de dag waarop ik begon. 

Maar na drie jaar achter elkaar 24 uur per dag, zeven dagen per week als zelfstandige 
 'aan' en 'beschikbaar' te zijn geweest, ben ik ontzettend blij, dat door de oprichting van
Hét Uitvaart Team, ik sámen met fijne collega’s deze manier van werken ten uitvoer
mag brengen. Samen met Anne Hoeksma, Joni van Pul en Sandra Burger, allen ook met
de nodige ervaring in de uitvaartbranche, zal ik in de toekomst met liefde voor de mens
en aandacht voor detail families blijven begeleiden die te maken krijgen met afscheid
nemen. 

Hét Uitvaart Team staat garant voor een persoonlijke, respectvolle en kwalitatief goed
verzorgde uitvaart. We werken met een klein team van gedreven mensen, die op een
integere, respectvolle wijze samenwerken met nabestaanden om er een mooie uitvaart
van te maken. Waardig en passend bij de gene die het leven los liet, maar ook bij diens
naasten. Onze werkwijze kenmerkt zich door betrokkenheid, persoonlijk contact, goed
luisteren en creatief zijn.

Wij zijn graag uw gesprekspartner als het gaat om uw uitvaartwensen. Er is immers
meer mogelijk dan koffie en cake, een zwarte rouwauto en een hoge hoed. U kunt
vrijblijvend een afspraak maken voor een kosteloze voorbespreking of het ‘laatste
wensenboekje’ aanvragen via onze website www.hetuitvaartteam.nl 
 

Voor het melden van een overlijden 
dag en nacht bereikbaar: 
06 - 29060633
www.hetuitvaartteam.nl
info@hetuitvaartteam.nl

Susanne Oomkens

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
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Wist u dat…..
 
...  wij alle boeken, in alle kasten, aan 

het vervangen zijn?
...  zowel de romans als de thrillers voor 

het grootste gedeelte al vervangen 
zijn?

...  u weer volop keuze hebt qua titels?

...  de Groot Letter Boeken regelmatig 
worden vervangen?

 
Graag zien wij u in de bieb!
 
Servicepunt Bibliotheek Nijeveen

Besparen op de energierekening met behulp van 
extra energiecoaches  
De gemeente Meppel is zes nieuwe energiecoaches rijker. Berend Scholtens, 
Martijn Smit, Coen Kalkhoven, Ko Takema, Adrie Pouwels en Astrit Kreuze 
hebben nu hun opleiding afgerond. In de gemeente Meppel zijn nu tien 
energiecoaches actief die inwoners helpen met energie besparen.

Het recept is simpel: je vraagt een 
gesprek aan en een energiecoach 
komt bij je thuis. Aan de hand van een 
uitgebreide checklist en de specifieke 
woninggegevens gaat de Meppeler 
Energiecoach, samen met de bewoner, 
de woning door om te kijken hoe 
energie kan worden bespaard. Zo 
helpt de coach inwoners op weg 
naar een lagere energierekening. 
Aan het bezoek en advies zijn geen 
kosten verbonden. Zowel huurders als 
woningeigenaren kunnen er gebruik 
van maken.

Behoefte groeit 
“En dat voorziet in een behoefte”, 
reageert wethouder Jeannet Bos. 
“En dat is logisch als je kijkt naar 
de ongekende omstandigheden op 
de energiemarkt. Dit kalenderjaar 

bezochten onze energiecoaches al 
bijna honderd huisadressen en het 
aantal aanvragen blijft groeien. Om 
daar zo goed mogelijk aan tegemoet 
te komen, zijn we op zoek gegaan naar 
extra coaches. Ik ben blij dat we die 
gevonden hebben en dat ze nu aan de 
slag gaan.”

Afspraak aanvragen 
Het project Meppeler Energiecoach is 
een initiatief van de Energie Coöperatie 
Duurzaam Nijeveen, de gemeente 
Meppel, de woningcorporaties 
Woonconcept en Actium en de daarbij 
aangesloten huurdersverenigingen, 
HVM en MEVM. 
Een afspraak met een energiecoach 
kan aangevraagd worden door 
een e-mail te sturen naar info@
energiecoachmeppel.nl 

25 november 2022 
is het weer zover 

De 17de survivaltocht
Nog niet opgegeven als team? 

Doe dat snel via 
survivaltochtnijeveen@hotmail.com 
of via mob: 06-48555581.

De survivalcommissie 
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Dorpsstraat 4
Nijeveen

Jan Bouwknegt

www.jaboschilderwerken.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

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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Top 2000 Event Nijeveen
Perry Brand editie 

‘Angels’ van Robbie Williams en 
‘Twilight Zone van Golden Earring 
komen beide voorbij tijdens het 
TOP 2000 Event Nijeveen. Het is nog 
maar een tipje van de sluier. Negen 
muziekbands en -acts staan op 
het podium van de Gereformeerde 
Kerk op zondagmiddag 18 december. 

Het belooft een sfeervol en 
gezellig evenement te worden met 
veel bekende hits en popsongs. 
Presentatoren zijn Fenneke Knol en 
Vijko Top. Zij vertellen het verhaal 
achter de hits, delen leuke weetjes en 
eigen ervaringen. Uiteraard mag het 
TOP 2000 Café niet ontbreken. Beleef 
het mee. Iedereen is van harte welkom! 

• Datum: zondag 18 december 
•  Tijd: vanaf 15.00 uur tot ongeveer 

17.30 uur. 
•  Locatie: Gereformeerde Kerk Nijeveen 
• Toegang gratis (vrije gift) 

Organisatie 
TOP 2000 Event Nijeveen 

Stichting Welzijn Ouderen Nijeveen
Themaochtend op 24 november 2022

Welzijn Ouderen organiseert op 24 november weer een themamorgen.

We hebben de heer Anis Jadib, 
Meppeler van het jaar 2016 en 
eigenaar van Werkplan in Meppel,
bereid gevonden om ons deze ochtend 
over de Marokkaanse cultuur te komen 
vertellen.
Wat weet u van Marokko en zijn 
cultuur? Waarschijnlijk net zoveel als 

wij, dus een mooie gelegenheid om 
iets meer te weten te komen.
Natuurlijk is er ook de mogelijkheid tot 
het stellen van vragen.

De zaal gaat open om 09.30 uur en we 
bieden u een gratis kop koffie aan met 
een Marokkaanse lekkernij.

Uitnodiging Algemene ledenvergadering 
Oranjevereniging Nijeveen 
Vrijdagavond 18 november 2022 

Wat staat er volgend jaar op het programma van de Feestweek Nijeveen? Een 
extra bijzonder jubileumjaar in 2023 maar hoe gaat dat eruit zien? Vrijdagavond 
18 november praten we je graag bij tijdens de algemene ledenvergadering.

Uiteraard heb je alle gelegenheid om 
vragen te stellen en mee te denken. 
Leuk zelfs! Na het officiële gedeelte 
gaan we met z’n allen de HITQUIZ 
spelen onder leiding van Bertus 
Roodhof. Mis het niet! 

• Inloop 20.00 uur 
• Start officiële gedeelte 20.30 uur 
• Na afloop quizen maar! 
• Locatie: De Nije

Je bent van harte welkom! 
Bestuur Oranjevereniging Nijeveen

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
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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

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
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Film ‘Nomadland’ 
Vrijdag 18 november in Dorpshuis de 
Schalle

Op vrijdag 18 november wordt de film 
‘Nomadland’ gedraaid in Dorpshuis 
de Schalle. Na de economische 
ondergang van haar bedrijf op het 
platteland van Nevada gaat Fern 
(Frances McDormand) met een bus op 
pad om de wereld te verkennen als 
een moderne nomade. 

Zo ontdekt ze een ander soort leven 
in het uitgestrekte landschap van het 
Amerikaanse westen. Onderweg sluit 
ze vriendschap met andere nomaden 
in deze ontroerende film over hoop 
en veerkracht. Nomadland is de derde 

film van regisseur Chloé Zhao. Deze 
film kreeg in 2021 Oscars voor beste 
actrice, beste film en beste regisseur.
 
Aanvang: 20.00 uur
Entree: € 7,00 incl. pauzedrankje. 

Rijbewijskeuringen CBR in Nijeveen
Een medische keuring voor het verlengen van uw rijbewijs is nodig wanneer u 
75 jaar of ouder bent of wanneer u een zgn. groot rijbewijs (C/D/E) gaat halen 
of vernieuwen, of wanneer u om medische reden een arts moet bezoeken van 
het CBR.

Automobilisten kunnen zich via 
RegelZorg Rijbewijskeuringen in 
Dorpshuis De Schalle op vrijdag 25 
november en vrijdag 30 december 
medisch laten keuren voor de 
verlenging van hun rijbewijs.
Automobilisten van 75 jaar en ouder 
betalen € 55,00.
Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 
75 jaar is de prijs € 70,00.

Afspraak maken
Een afspraak voor het spreekuur kunt u 
uitsluitend maken via RegelZorg:
Gemakkelijk en snel via onze 

website: www.regelzorg.nl of tijdens 
kantooruren via de afsprakenlijn: 
088-23 23 300.
Voor het laten invullen van een rapport 
oogarts gaat u naar www.regelzorg.nl/
oogarts of belt u ons.
 
De Procedure
Houd zelf de einddatum van uw 
rijbewijs in de gaten en begin 4 
maanden voor deze datum met het 
verlengen van uw rijbewijs, indien u 
ook medisch gekeurd moet worden.    
De eerste stap is het kopen en invullen 
van een Gezondheidsverklaring. Dat 

kan online op mijn cbr.nl, via DigiD 
met SMS- of App-verificatie. Een 
papieren Gezondheidsverklaring kunt u 
kopen bij de meeste gemeenten of via 
RegelZorg.   
Deze vragenlijst over uw eigen 
gezondheid moet u eerst zelf invullen 
en opsturen naar het CBR. Als 
antwoord krijgt u van het CBR het 
Verslag (soms meer dan één), die de 
keuringsarts moet invullen. Op dát 
moment kunt u pas een afspraak 
maken voor de keuring.
De artsen waar RegelZorg mee 
samenwerkt, zijn aangesloten bij 
ZorgDomein. Zij vullen de formulieren 
digitaal voor u in en versturen deze 
direct naar het CBR.  Meer informatie 
over de procedure leest u op de 
website van RegelZorg.

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

Adverteren in kleur
op het omslag
In januari komt er op de voorzijde 
van het omslag van De Molen 
advertentieruimte vrij. Het gaat om 
een fullcolour advertentie van het 
formaat 9 x 8,5 cm.
De omslagen worden voor een jaar 
voorgedrukt, dus je advertentie blijft 
ook een jaar staan.

Bent je geïnteresseerd om op deze 
opvallende plaats te adverteren? 
Neem dan contact met ons op: 

Drukkerij Kleen
demolen@kleen.nl
Tel. 0522 255 449
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Pietendisco in ‘De Schalle’
Na de rondrit wordt de Goedheiligman 
en zijn gevolg met vrolijke (peper) 
noten verwelkomd bij ‘De Schalle’ door 
Euphonia en spreekt de burgemeester 
hem hier officieel toe. Daarna barst 
het feest los en gaan we met z’n allen 
dansen, springen en hossen tijdens de 
Pietendisco. Mis het niet! 

Route intocht Sinterklaas Nijeveen 
•  Start 14.00 uur bij de rotonde 

Nijeveen 
•  Op de rotonde naar de Burgmeester 

Haitsmalaan 
•  Vierde weg links de Burgemeester 

Weimalaan in
•  Einde van de weg rechtsaf de 

Dorpsstraat op 

 

Intocht Sinterklaas met rondtour en 
Pietendisco 
Zaterdag 19 november - 14.00 uur 

Sinterklaas komt naar Nijeveen! 
Hij komt…, hij komt… Wat een feest! Zaterdagmiddag 19 
november maakt de Sint en zijn gevolg een rondrit door 
het dorp om iedereen te zien en te begroeten. Vanaf 14.00 
uur gaat hij vanaf ‘De Schalle’ in een prachtige koets met 
een tweespan Friese paarden door Nijeveen. De route die 
het ‘hoge bezoek’ gaat rijden staat hiernaast vermeld. 

•  Bij het kruispunt 
De Veurdele/
Weidelint linksaf 
naar De Veurdele 

•  De hele Veurdele rond en bij hetzelfde 
kruispunt rechtsaf de Dorpsstraat op 

•  Rechtsaf naar het Binnenveen 
•  Rechtsaf naar de Merelstraat 
•  De weg gaat hier over in de Dr. van 

den Bergstraat 
•  Linksaf de Polderstraat in en deze 

uitrijden 
•  Linksaf naar de Ds. van Halsemastraat 

en voor ’t Kerspel langs 
•  Rechtsaf Rembrandtstraat in en deze 

uitrijden
•  Rechtsaf Dorpsstraat weer op en 

uitrijden
•  Linksaf Nieuweweg en dan richting  

De Schalle 

•  Einde van de rondrit en start van het 
officiële welkom en Pietendisco

Op de facebook en INSTA: 
Ondernemend Nijeveen vind je actuele 
informatie.  

Goed om te weten! De rondrit van 
Sinterklaas wordt verzorgd door 
Stalhouderij Zwaan uit Oldemarkt. 

Alvast een heel fijn Sinterklaasfeest 
toegewenst!

Sinterklaascommissie Ondernemend 
Nijeveen 

Havelaar de musical komt naar Meppel
Op donderdag 10 november is Havelaar de Musical te zien bij CSG Dingstede in Meppel. In 
de middag is er een voorstelling speciaal voor de leerlingen. ‘s Avonds is iedereen van harte 
welkom om deze voorstelling te zien. Kaarten zijn verkrijgbaar bij boekhandel Riemer Barth en 
kosten 3 euro. Na afloop van de voorstelling staat voor iedereen een kopje fairtrade koffie of 
thee klaar. 

Het verhaal 
De cast van de Nederlandse Musical 
Academie neemt je in Havelaar de 
Musical mee naar het Nederlands-
Indië van het begin van de 
negentiende eeuw. Naar het verhaal 
van Multatuli’s bekendste werk Max 
Havelaar worden in Havelaar de 
Musical de koloniale misstanden in 
Nederlands-Indië op beeldende wijze 
beschreven. Een verhaal over liefde, 
vriendschap en verraad. Een verhaal 
dat zich lang geleden afspeelde in een 
land hier ver vandaan maar waarvan 
de thema’s nog altijd herkenbaar en 
actueel zijn. De cast bestaat uit drie 
jonge semiprofs.

Thema’s ook nu nog actueel 
Kinderarbeid, ontbreken van goede 
arbeidsomstandigheden en een 
onderbetaling zijn ook in onze tijd 
nog actueel. De Werkgroep Fairtrade 
Meppel, de Wereldwinkel, CSG 
Dingstede en de Oecumenische 
Gemeente Meppel doen allemaal 
mee in de campagne om hier 
en nu bij te dragen aan goede 
arbeidsomstandigheden, eerlijke lonen 
en scholing voor iedereen. Wij delen 
onze passie voor een eerlijke wereld 
graag met de inwoners van Meppel.

Kaarten 
De avond-
voorstelling 
begint 
om 19.30 
uur. Vanaf 
19.10 uur 
is de zaal open. De voorstelling wordt 
gespeeld bij CSG Dingstede, Gerard 
Doustraat 13 in Meppel. Kaarten kunt 
u kopen bij boekhandel Riemer Barth, 
Woldstraat 5 in Meppel. Het is fijn 
als u deze contant kunt afrekenen. 
Meer informatie is te vinden op 
de website van Bewust in de regio 
Meppel onder activiteiten. (https://
bewustmeppel.nl/activiteit/havelaar-
de-musical/8817/56121)
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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

“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. 

Autohopper van der Linde Steenwijk
Broekslagen 12 / 8331 TJ Steenwijk

autohopper.nl

Te huur
bij jou om
de hoek!

Altijd de 
nieuwste auto’s 
en (verhuis) 
bussen!

0521 745 017



Samen maak je het verschil

Containerverhuur: 
Voor al uw bouw- en sloopafval

www.oosterhuis-bv.nl

 

GEVRAAGD
OUD IJZER EN

METALEN
METAALHANDEL

M. v.d. Gaag
Tel. 0522‑491984 

Mobiel 06‑23749066

DE MOLEN

BEGIN DE DAG 
GOED

MET BROOD 
VAN

Bakkerij 
Strijker

Dorpsstraat 13
7948 BL  Nijeveen

Tel. 0522 - 49 12 08

www.strijkerbrood 
enbanket.jouwweb.nl

h.strijker@online.nl

Knipschuur
Hairstylist

Sonja van der Linde

Klosseweg 4 
7946 KH  Wanneperveen
Tel. 0522-492634

Open op afspraak:

dinsdag 9.00 - 20.00 uur
donderdag 9.00 - 20.00 uur

Kwekerij en Tuincentrum

BERT 
VISSCHER
Kolderveen 21  Nijeveen  
Tel. 0522-491853

Dorpshuis
DE SCHALLE

Nieuweweg 27
7948 AA  Nijeveen

Uw 
ontmoetingscentrum

Vraag vrijblijvend 
inlichtingen:

Jeannet Altena
   tel. 0522‑491422

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

www.dorpshuisdeschalle.nl

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

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

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

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

www.bertvisschervof.com

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

zonne-energie

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

R IETDEKKERS
Bouwknegt

www.bouwknegtrietdekkers.nl

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

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

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

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

Aangenaam verrassend!

Samen maak je 
het verschil

COOP Nijeveen

Dorpsstraat 10

7948 BR Nijeveen

Tel. 0522-49 12 91

Samen maak je het verschil

Voor al uw rietdekwerkzaamheden

Lid van de 
Vakfederatie Rietdekkers

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




