
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 6 december 2022. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 30 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

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

Koffiemorgen Vrouwen van Nu
Op 8 november hadden wij een koffiemorgen met als gasten Joyce Smits, 
journalist en Wilbert Bijzitter, fotograaf van o.a. de Meppeler Courant.
 
Na het welkomstwoordje van de 
voorzitter Aukje Brouwer begint Joyce 
te vertellen over o.a. haar korfbal- 
carrière bij DOS’46. In die tijd ging 
ze ook stage lopen bij de Meppeler 
Courant. Wilbert heeft het vak bij de 
Telegraaf geleerd. Als journalist en 
fotograaf moet je altijd een afweging 
maken wat je schrijft en publiceert. 
Altijd kijken wie of wat je bron is 
en ook nog een betrouwbare bron 
checken. Ze werken nu beide als 

ZZP’er voor diverse kranten en bladen. 
Het mooie van het vak is dat je op 
veel plaatsen komt en veel mensen 
ontmoet. Sommige gebeurtenissen 
hebben veel impact. Ze vertelden 
anekdotes over het leven als journalist 
en fotograaf. 

Het was een zeer boeiende ochtend 
met een leuke interactie met de 
bezoekers. De voorzitter bedankt Joyce 
en Wilbert voor de leuke morgen.

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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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

Dorpsvereniging Nijeveen - Nieuws november 2022

Word jij penningmeester van 
Dorpsvereniging Nijeveen? 

Volgens het rooster van aftreden 
komen er twee plaatsen vrij in het 
bestuur van negen personen van de 
Dorpsvereniging Nijeveen. We zoeken 
onder andere een penningmeester. 
Ben jij een enthousiaste Nijevener 
die zich in wil zetten voor de 
leefbaarhaarheid van ons dorp? 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’

Een van de belangrijkste uitkomsten 
van de dorpsenquête was dat de 
inwoners van Nijeveen ontevreden 
zijn over de veiligheid en inrichting 
van de kern van het dorp. Graag 
nodigen wij je daarom 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.

Denk en doe jij mee? Geweldig! We 
hebben ook direct belanghebbenden, 
gemeentebestuurders en 
verkeersdeskundigen gevraagd erbij te 
zijn. Er komen blanco plattegronden 
op tafel om met elkaar van gedachten 
te wisselen. 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  

Meppel Actief organiseert pieteninstuiven in Meppel en Nijeveen
De pieteninstuif is voor kinderen uit de groepen 1 en 2. De kinderen gaan tijdens de instuif verschillende 
pietengymnastiekactiviteiten doen om een pietendiploma te verdienen.

Deelname is gratis en aanmelden 
is niet verplicht, wel wenselijk via 
de website Meppel Actief: www.
meppelactief.nl/agenda/
 
Maandag 28 november in sporthal het 
Erf. 
Woensdag 30 november in sporthal De 
Eendracht in Nijeveen. 
Donderdag 1 december in sporthal 
Koedijkslanden.

De pieteninstuif is van 15.00-16.30 uur 
met een vrije in- en uitloop.

Kom jij ook verkleed & je 
pietendiploma verdienen?

Voor meer informatie en activiteiten 
over Meppel Actief verwijzen wij 
u door naar onze website (www.
meppelactief.nl), instagram, twitter en 
facebookpagina.

Lotenbloks.nl is een initiatief van Drukkerij Kleen 

Lotenbloks.nl
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Voor het eerst vond de fietscontrole op 
locatie plaats. Zo reden de leerlingen 
al fietsend de nieuwe locatie van 
Grada Bikes binnen. Met de donkere 

Fietscontrole in Nijeveen
Ook dit jaar is er weer een fietscontrole geweest voor de leerlingen van Kindcentrum De Wel én OBS Commissaris 
Gaarlandt uit Nijeveen. In samenwerking met de verkeersouders en de plaatselijke fietsenzaak Grada Bikes werden alle 
fietsen op 15 punten gecontroleerd. 

dagen op komst werd er specifiek 
naar de verlichting van de fietsen 
gekeken. De leerlingen kregen een 
‘keuringsrapport’, een flyer en in 

Noteboomstraat 68  |  7941 XA  Meppel  |   T 0522 255449  
drukkerij@kleen.nl  |  www.kleen.nlOntwerp | Druk | Print | Reclame
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lBouw-
tekeningen &

Grootformaat
posters

Grootformaat tekening of poster nodig? Dan ben je bij ons aan het juiste adres.

Wil je een kopie of scan van een bestaande tekening of een print van een pdf? 

Het kan allemaal!

het geval de fiets goedgekeurd was 
ook een sticker voor op de fiets. We 
kunnen terugkijken op een geslaagde 
controle. 
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Agenda

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 - 20.00u
25 nov. Survivaltocht Nijeveen; org. IJs- en Skeelerclub Nijeveen
30 nov. Pieteninstuif - Sporthal De Eendracht - 15.00-16.30 uur
  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) - De Schalle - 20.00 uur
10 dec. SVN’69 Lotenverkoop door de jeugdspelers van SVN’69
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 - De Schalle - 20.00 uur
29-30 dec. Oudejaarsconference Wakker Nijeveen - De Schalle
10 jan. De Molen nr. 1
11 jan. Klaverjassen en Jokeren S.V.N.’69 - 20.00 uur 
25 jan. N.C.V. Ds. Johan Prosman verzorgt deze middag - De Schalle - 14.15 uur 
24 jan. De Molen nr. 2
25 jan. Klaverjassen en Jokeren S.V.N.’69 - 20.00 uur
  3-4 feb. Blijspel Da Costa - De Schalle - 20.00 uur 
  7 feb. De Molen nr. 3
  8 feb.  Klaverjassen en Jokeren S.V.N.’69 - 20.00 uur 
21 feb. De Molen nr. 4
22 feb.  N.C.V. werken in het hospice en het verlenen terminale zorg thuis De 

Schalle 14.15 uur 
22 feb. Klaverjassen en Jokeren S.V.N.’69 - 20.00 uur
  7 maart De Molen nr. 5
  8 maart Klaverjassen en Jokeren S.V.N.’69 - 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 di.- en do.middag  Wandelen om 13.30 uur vanaf de molen
 Info: Fysiotherapiepraktijk ’t Oevertje

Wakker Nijeveen 
kaartvoorverkoop 
op 9 december!!
Drie jaar hebben we er op 
moeten wachten. Op de nieuwe 
Oliebollenconference. Maar nu lijkt 
niets meer in de weg te staan om op 
donderdag 29 en vrijdag 30 december 
de voorstelling SFEERBEHEER te gaan 
spelen. 

Wakker Nijeveen is alweer fanatiek 
bezig om de revue te vervolmaken. 
En aangezien we zelf bij de repetities 
soms volledig krom liggen van 
het lachen kunnen we, zonder 
bescheidenheid, zeggen dat dit de 
allerbeste Oliebollenconference ooit 
wordt.

Daar wil je natuurlijk bij zijn. En 
dat snappen we volledig. Daarom 
kondigen we bij deze aan dat de 
voorverkoop van de SFEERBEHEER 
toegangskaarten zal zijn op vrijdag 
9 december vanaf 19 uur in de Schalle. 
Er zullen kaarten verkrijgbaar zijn voor 
de middagvoorstelling op 29 december 
om 14 uur en voor de avonden om 
19.00 uur en 21.00 uur.
De prijs van de kaarten is dit jaar 
15 euro. Los van de toegang tot de 
allerbeste Oliebollenconference ooit 
krijgt u daarvoor een 
oliebol en een 
prachtige gadget. 

We gaan elkaar 
weer zien!!! 

Groet’n van 
Wakker Nijeveen

Annerie Kremer 
Uitvaartzorg

Kracht halen uit een waardevol afscheid
 

(0522) 24 50 21  
 www.kremeruitvaartzorg.nl

Met oprechte aandacht en tijd voor u en uw naasten
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KOM LANGS VOOR DE

WINTER
CHECK

€29,95
WINTERCHECK 
NU VOOR 

LAAT UW TOYOTA CONTROLEREN OP 18 CRUCIALE PUNTEN
Veilig de weg op bij regen, kou en gladheid? Kom dan langs voor de wintercheck. Voor slechts € 29,95 controleren onze experts uw Toyota op 
18 essentiële punten. Zo checken we onder meer de banden(spanning), accu, remblokken, koelsysteem en vullen we de vloeisto� en bij. Voor 
€ 19,95 controleren we ook de airco. Zo voorkomt u beslagen ruiten en slecht zicht. Plan eenvoudig uw afspraak via toyota.nl/wintercheck.

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

toyota-meppel.nl

*Actie geldig t/m 31 januari 2023. Neem contact op met de Toyota dealer voor meer informatie en de voorwaarden.
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TTV Deto en Meppel Actief 
organiseerden op maandagavond 
7 november een kennismakings-
toernooi van 19.00-22.00 uur in 
Sporthal de Eendracht (Nieuweweg 
5 te Nijeveen) voor dames en heren 
30+. Door dit initiatief maakte men 
op een laagdrempelige manier 
kennis met de tafeltennissport. De 
deelnemers hebben met plezier 
gespeeld en tips gekregen van de 
huidige tafeltennissers. 

Het toernooi moet een begin zijn om 
de doelgroep in beweging te laten 
komen. Uit verschillende studies is 
gebleken dat bewegen cruciaal is 
voor de gezondheid van het menselijk 
lichaam. Bewegen kan voor de 
doelgroep van een nog groter belang 
zijn, bewegen kan deels preventief 
werken tegen dementie. Tafeltennis 
zou volgens verschillende studies de 
beste preventie zijn tegen dementie. 
Dat komt omdat je tijdens het 

tafeltennissen verschillende delen van 
de hersenen gelijktijdig gebruikt. 

Vervolg van het kennismakingstoernooi 
is dat er wekelijks op maandagavond 
getraind wordt tussen 18.30 en 23.00  
uur met een vrije in- en uitloop. 
Voor wie alsnog wil aansluiten, is dat 
gratis mogelijk tot 1 januari 2023. 
Maandagavond 5 december is er geen 
trainen in Sporthal de Eendracht in 

TTV Deto organiseerde maandagavond 7 november een succesvol 
kennismakingstoernooi

verband met Sinterklaas. 
U hoeft zich vooraf niet aan te melden, 
u kunt zich op de avond bij 1 van de 
leden van TTV Deto in de sporthal 
melden. 

Voor meer informatie en activiteiten 
over Meppel Actief verwijzen wij 
u door naar onze website (www.
meppelactief.nl), instagram, twitter en 
facebookpagina.
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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

Doe mee met de Kerstbomenactie 2022
Welke buurt of straat heeft de mooiste kerstboom en wint die unieke statafel?

Het duurt nog even, maar voor je het weet is het Kerst! Voor een vrolijk, 
sfeervol en gezellig dorp stelt Ondernemend Nijeveen weer kerstbomen 
beschikbaar. Deze kun je samen met je buurt of straat versieren. De mooiste 
bomen en straten winnen de welbekende UITNijeveen statafel. Meld je buurt of 
straat nu alvast aan! 

•  Aanmelden voor 3 december
•  Opgave via kerst@

ondernemendnijeveen.nl
•  Uitlevering kerstbomen 9 en 10 

december

•  De jury komt langs in week 51
•  Meer informatie over de 

prijsuitreiking volgt in de volgende 
‘De Molen’

Heel veel plezier toegewenst! 

Ondernemend Nijeveen deelt uit met Decemberactie 
Wie in december inkopen in Nijeveen doet, maakt kans op mooie prijzen tijdens 
de Decemberactie. 

Verzamel voor € 50,00 aan 
kassabonnen, doe ze in de 
decemberactie-enveloppe en lever 
deze in bij een van de deelnemende 
bedrijven. Deze enveloppe is een lot 
geworden tijdens de Decemberactie-
Trekking. Je herkent de deelnemende 
bedrijven aan de ‘blauwe’ poster. 

Juist in deze tijd is het belangrijk om 
je aankopen lokaal te doen. Hartelijk 
dank! 
Houd de facebookpagina van 
Ondernemend Nijeveen in de gaten 
voor actuele informatie. 

Met een hartelijk groet, 
Ondernemend Nijeveen 

Wist u dat...
 
...  nu de dagen kouder en korter zijn, 

het heerlijk is om een legpuzzel te 
maken?

...  wij legpuzzels in de bibliotheek 
hebben?

... u deze kunt lenen of omruilen?  
 
Kom gerust langs voor een legpuzzel!
 
Servicepunt Bibliotheek Nijeveen 

Het telefoonnummer van 
de Schalle wijzigt
Het telefoonnummer van de Schalle 
wordt per 1 januari gewijzigd. 

In het nieuwe jaar is De Schalle 
bereikbaar via telefoon: 085-2731435 
en 06 50668174. 

Via mail in het dorpshuis bereikbaar: 
info@dhdeschalle.nl    
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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
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Top 2000 Event Nijeveen 
Perry Brand editie 

LINE UP BEKEND! 
Graag presenteren we de namen van Nijeveense bands en muziekgroepen die 
meedoen tijdens het TOP 2000 EVENT Nijeveen. 

Wij bezorgen ook in Nijeveen

Nijeveen geeft warmte!
Deze winter zullen er naar verwachting bijna 1 miljoen mensen in zwaar 
weer terechtkomen ondanks de tegemoetkoming van de overheid. Hun 
bestaanszekerheid staat enorm onder druk door de stijgende kosten voor 
dagelijkse boodschappen en energie.

Ook in Nijeveen zou deze situatie zich 
voor kunnen doen. Dit mogen we niet 
laten gebeuren!

Vanuit de gezamenlijke diaconie 
Nijeveen/Wanneperveen willen we 
hierin graag het voortouw nemen.
Hebt u / heb jij de energiecompensatie 
(of een deel daarvan) komende 
maanden zelf niet nodig? Help elkaar 
de winter door! Niemand mag deze 
winter in de kou zitten!
We gaan niet over de overwegingen 
van een ander, maar we hopen 

dat we als samenleving wel een 
verantwoordelijkheid voelen om voor 
elkaar te zorgen.
Uw/jouw bijdrage kan gestort 
worden op de rekening van SOW 
kerken Nijeveen/Wanneperveen: 
NL51RABO0371835445 o.v.v. bijdrage 
energie.

Bent u / ben jij inwoner van Nijeveen/
Wanneperveen en kunt u / kun jij door 
de energiecrisis de eindjes niet meer 
aan elkaar knopen? Juist dan zijn wij er 
om te helpen! Schroom niet, neem dan 

contact op met één van onderstaande 
personen zodat we samen kunnen 
kijken naar een oplossing. Wij hechten 
veel waarde aan uw privacy en zullen 
dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig 
omgaan met uw gegevens.

Wolly Brand 06-38285103
Marian Buitenhuis 06-12865433
Nico Hoekman 06-15341315

De gezamenlijke diaconie

Maar liefst negen acts betreden het 
podium en spelen bekende pophits. 
Zo komen ‘Twilight Zone’ van Golden 
Earring en ‘Angels’ van Robbie Williams 
voorbij. 

Je bent zondagmiddag 18 december 
van harte welkom om dit muzikale 
evenement mee te beleven in 
de Gereformeerde Kerk aan de 

• Bruun Brood 
• Welnootjes 
• Dick Rosewater Band 
• Bram en Michelle 
• Peat 
• Gemeenteband 
• Always Sunday 
• Bertin, Thomas en René
• Gentlemen

Dorpsstraat 7 in Nijeveen. Het begint 
om 15.00 uur tot ongeveer 17.30 
uur. Je kunt vrij in- en uitlopen en 
ondertussen een drankje nemen in het 
TOP 2000 Café. Gezellig! 

Nog even op een rijtje: 
• Datum: zondag 18 december 
• Tijd: vanaf 15.00 uur tot 17.30 uur
•  Locatie: Gereformeerde Kerk 

Nijeveen 
• Toegang GRATIS (vrije gift) 

Organisatie 
TOP 2000 Event Nijeveen 

���������������
��������

�����������������������
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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

Meppel geeft afval geen kans 
Extra maatregelen om hoeveelheid afval te verminderen
Er komen GFT verzamelcontainers bij hoogbouw, inwoners ontvangen niet 
langer ongevraagd reclamefolders in de brievenbus en vanaf januari 2023 
rekent de gemeente Meppel geen voorrijkosten meer voor het ophalen van 
grof vuil. Met deze maatregelen wil de gemeente de hoeveelheid afval verder 
terugdringen en inwoners helpen hun afval nog beter te scheiden.

Inwoners van de gemeente Meppel 
gaan steeds beter hun afval 
scheiden. Dat is te zien aan de 
grondstoffenmonitor 2021. De dalende 
trend restafval zet zich voort. Een 
inwoner van de gemeente Meppel 
gooide in 2021 gemiddeld 151 kilo 
restafval weg. Het jaar daarvoor was 
dit nog 155 kilo.

Goed bezig 
Wethouder Jeannet Bos is blij met 
de dalende trend. “Een aantal jaren 
geleden zaten we nog rond de 200 kilo 
restafval per persoon. En hoewel de 
daling iets afzwakt, omdat we meer 
thuis zijn gaan werken, zijn we goed 
bezig in Meppel. Dat is belangrijk 

voor het milieu, maar ook voor de 
portemonnee. Restafval is namelijk de 
duurste afvalstroom.”

GFT verzamelcontainers voor 
hoogbouw 
Om de dalende trend te versterken, 
krijgen bewoners van flats en 
hoogbouw in 2023 een GFT (groente-, 
fruit- en tuinafval + etensresten) 
verzamelcontainer. Ook krijgen 
inwoners een biobakje voor in de 
keuken. Op deze manier wordt het 
voor deze inwoners makkelijker om 
GFT goed te scheiden. 

Voorrijkosten grof vuil vervallen 
Vanaf januari 2023 vervallen de 

voorrijkosten voor het ophalen van 
grofvuil aan huis. Inwoners betalen € 
25,- voor de eerste kub (daarna € 50,- / 
kub). Er zit geen limiet aan hoe vaak 
inwoners grof vuil kunnen aanbieden. 
De gemeente hoopt het aanbieden 
van grof vuil laagdrempeliger te 
maken voor inwoners en daardoor het 
aantal bijplaatsingen bij ondergrondse 
containers te verminderen.

Ja-sticker ongeadresseerd 
reclamedrukwerk 
Daarnaast werkt Meppel vanaf januari 
2023 met de ja-sticker. Alleen inwoners 
met een ja-sticker ontvangen dan nog 
ongeadresseerd reclamedrukwerk. 
Ook deze maatregel draagt bij aan 
het terugdringen van de hoeveelheid 
afval. De nieuwe ja-sticker, maar ook 
de huidige nee-nee sticker, kunnen 
inwoners ophalen bij het stadhuis en 
de gemeentewerf tijdens werkdagen. 
Met de ja-sticker werkt de gemeente 
aan afvalpreventie.
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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

Jeanet Koobs
Uitvaartbegeleidster
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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

Noordeinde 20
7941 AT  Meppel
06 - 132 641 52
info@wenne-merkkleding.nl

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

T: de Wijk 0522 - 440 473       info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

INTEGER, DOELGERICHT EN DESKUNDIG  

AFGEWIKKELD VIA MEDIATION:

ECHTSCHEIDING | EINDE RELATIE?

Uw notaris in de regio. Waarvan akte...!

altijd scherp!

notariaat & mediation
Stotijn

Collecte Nederlandse Brandwonden Stichting groot succes

In de week van 9 tot 16 oktober collecteerden in heel Nederland 55.000 
vrijwilligers voor de Nederlandse Brandwonden Stichting. Ook in Nijeveen 
gingen de collectanten langs de deuren. En met succes!

Gezamenlijk werd een bedrag van 
863,89 opgehaald. De opbrengsten 
van de collecte stelt de Brandwonden 
Stichting in staat om haar werk voor 
mensen met brandwonden voort te 
zetten.

Dit doet zij op drie fronten: het 
voorkomen van brandwonden, het 
verbeteren van de behandeling (door 
meer onderzoek) en het bevorderen 
van de psychosociale nazorg en 
begeleiding.

Dankzij de collecte kan de Nederlandse 
Brandwonden Stichting haar 
activiteiten voortzetten. Namens 
de plaatselijke collecteorganisator 
dankt de Brandwonden Stichting 
alle collectanten en gulle gevers 
in Nijeveen voor hun bijdrage 
aan ‘de strijd tegen littekens’.                                                                                                                                      

Diny Visser 
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Extraatje voor clubkas met collecte Jantje Beton 
Oproep voor clubs om deel te nemen in maart 2023 
 
Elk jaar in maart vindt de bekende Jantje Beton Collecteweek plaats. 
Clubs, verenigingen, speeltuinen, kinderboerderijen, scoutinggroepen en 
jeugdstichtingen kunnen weer meehelpen om alle kinderen in Nederland te 
laten buitenspelen. Jantje Beton zoekt nieuwe clubs om te collecteren in maart 
2023. 
 
Extraatje voor de club 
Een voordeel is dat 50% van de 
opbrengst voor de eigen clubkas 
is. Wanneer er extra geld nodig is 
voor een clubuitje of er zijn nieuwe 
materialen nodig, doen clubleden mee 
met collecteren. De andere helft gaat 
naar de projecten van Jantje Beton. 
In 2022 is er meer dan € 1.25.000.000 
opgehaald door alle collectanten! Er 
is dus € 612.000 naar verenigingen 
overgemaakt ten behoeve van hun 
eigen jeugdactiviteiten. 
 
Langs de deuren en online 
Er zijn goede doelen, die tegenwoordig 
alleen voor online collecteren kiezen. 

Jantje Beton collecteert zowel 
online als langs de deuren met een 
collectebus én Ideal QR-code. Deur tot 
deur haalt nog steeds het meeste geld 
op, maar vlak de online-collecte niet 
uit. Voor de ene collectant is het een 
mooie aanvulling om via whatsapp of 
online te collecteren, voor de ander is 
het een uitkomst om alleen een online 
collectebus aan te maken.
Ieder clublid kan dit zelf beslissen en 
een online collectebus is zo geregeld 
vanuit je luie stoel. 
 
Samen een handje helpen 
Een op de zes kinderen speelt niet 
buiten. Jantje Beton maakt zich zorgen, 

want buitenspelen is heel belangrijk 
en gezond voor de ontwikkeling van 
kinderen.
Naast de financiële voordelen voor 
de club biedt de collecte ook de 
mogelijkheid om jongeren te laten 
bijdragen aan een betere wereld 
en andere kinderen in minder fijne 
omstandigheden te helpen. Daarom 
doet Jantje Beton een oproep om mee 
te doen aan de collecte. Samen kunnen 
we meer speeltuinen en speelpleinen
vergroenen, gezonde buurten starten 
en kinderen in kwetsbare posities 
buiten laten spelen. 
 
Over de Jantje Beton Collecte 
De collecteweek van Jantje Beton vindt 
plaats van maandag 6 maart tot en 
met zaterdag 11 maart 2023. Online 
collecteren is mogelijk van 1 tot en met 
31 maart 2023. Aanmelden kan via 
www.jantjebeton.nl/collecte. 
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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




