
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 10 januari 2023. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 4 januari  
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

...EN EEN 
GEZOND 2023!

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

‘Herdenken in het licht’, steek een kaars aan voor uw dierbare

Bij de ingang van ‘De Poort’ krijgt u een 
grafkaars aangeboden. Aansluitend 
mag u, op uw eigen moment, het 
lichtje op het graf van uw dierbare of 
bekende zetten. Met elkaar zorgen 
wij er dan voor dat de graven op de 
begraafplaats op kerstavond in het 
licht staat.  Om het speciale moment 
met elkaar af te sluiten zorgen wij voor 
warme chocolademelk en glühwein. 

‘Herdenken in het licht’ is voor 
iedereen die iemand heeft verloren. 
Ook wanneer uw dierbare gecremeerd 
is of elders begraven is. Met alle 
lichtjes vormen wij op kerstavond een 
hart van licht en herdenken wij met 
elkaar. 

Heeft u een vraag over Herdenken in 
het Licht? Neem dan contact op met 

Zaterdagmiddag 24 december organiseren wij van 16.00-17.00 op de Algemene 
Begraafplaats aan de Zomerdijk 10a in Meppel wederom ‘Herdenken in het 
licht’. Een speciaal moment om uw overleden dierbare in het licht te zetten. 

Annerie Kremer uitvaartzorg 
0522-245021 of stuur een mail naar 
info@kremeruitvaartzorg.nl. 
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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

Geslaagde pieteninstuiven in de gemeente Meppel
Ruim 110 kinderen uit de gemeente Meppel hebben meegedaan aan de 
pieteninstuiven om het pietendiploma te halen. 

Kinderen uit de groepen 1 en 2 
konden het pietendiploma halen 
door een pieteninstuif te volgen van 
verschillende onderdelen. Tijdens 
de pieteninstuif werd er over hoge 
en grote daken gelopen, van dak 
naar dak gezwaaid, pakjes door 
schoorstenen gegooid, gekropen door 
smalle schoorstenen en van dak naar 
dak gesprongen. Na afloop van de 
pieteninstuif kregen alle kinderen het 
pietendiploma en een gezonde pieten- 
traktatie uitgereikt. Sinterklaas heeft 
hiermee in de gemeente Meppel veel 
nieuwe hulppieten erbij gekregen.

Voor meer informatie en activiteiten 
over Meppel Actief verwijzen wij 
u door naar onze website (www.
meppelactief.nl), Instagram en 
Facebook pagina.

Dierenartsenpraktijk 
Zuidwest-Drenthe 
sluit de dependance 
in Nijeveen en verkort 
de openingstijden in 
Meppel.
Per 1 januari 2023 sluit na 
heel veel jaren de deur van de 
dierenartsenpraktijk in Nijeveen. 
De praktijk in Nijeveen is een 
dependance van dierenartsenpraktijk 
Zuidwest-Drenthe in Meppel. De 
hoofdvestiging, gelegen in de wijk 
de Oosterboer, heeft een forse 
verbouwing ondergaan met als 
doel om ook in de toekomst als 
zelfstandige praktijk te blijven 
bestaan. 

Er zijn onder andere extra 
spreekkamers, een extra 
operatieruimte en extra opname- 
mogelijkheden gerealiseerd. In de 
afgelopen jaren had de praktijk 
al regelmatig te kampen met 
ruimtegebrek door een toenemende 
vraag naar zorg, waardoor de wens 
ontstond om te gaan verbouwen. 
Mede door de huidige ontwikkelingen 
waarbij er landelijk een tekort aan 
dierenartsen is ontstaan, hebben we 
moeten besluiten vanuit 1 locatie te 
gaan werken. Daarmee blijft een goede 
bezetting gewaarborgd, waardoor 
spoedgevallen en andere zieke dieren 
sneller terecht kunnen. 

Tijdens de verbouwing werd er nog 
dankbaar gebruik gemaakt van de 
dependance in Nijeveen. Het was 
een perfecte locatie om de druk in 
Meppel eraf te halen. Het gaf ook 
wel een gevoel van nostalgie om daar 

spreekuren te houden. Vaak werd er 
gevraagd naar de achtergrond van de 
praktijk in Nijeveen en werd er even 
achter de deuren gekeken hoe het 
er vroeger aan toe ging. Wij willen 
hierbij dan ook Bas en Tea Timmer 
bedanken dat wij na de pensionering 
van Bas in 2012 nog gebruik hebben 
mogen maken van de praktijkruimte in 
Nijeveen.
We realiseren ons dat het afhaalpunt 
in Nijeveen door veel klanten 
gewaardeerd wordt en willen die 
service graag aan jullie blijven leveren. 
Daarom zijn we bezig met een 
alternatief. In welke vorm en op welke 
plek is nu nog niet bekend.

Een ander gevolg van het tekort aan 
dierenartsen en de toenemende 
drukte, die ook in de avonden en 
weekenden merkbaar is, is dat de 
openingstijden ingekort worden. Wij 
verwachten zo de werkdruk te kunnen 
verlagen voor onze medewerkers en 
daardoor ook de komende jaren goede 
zorg aan dier en eigenaar te kunnen 
blijven leveren. 

De reguliere openingstijden zijn per 
1 januari 2023 van 8.00 tot 17.00 uur 
op maandag t/m vrijdag en van 8.00- 
12.00 uur op zaterdag. Wel blijven wij 
bereikbaar voor spoedgevallen, 24 uur 
per dag/7 dagen per week. 
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Agenda

20 dec. De Molen nr. 24
21 dec. N.C.V. Kerstmiddag afsluitend koffietafel - De Schalle - 15.30 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
29-31 dec.  Oliebollenactie De Brincksanghers, De Veldkei, Havelte - do. vanaf 
 11.00 uur, vr. en za. vanaf 9.00 uur. Op=Op!
  1 jan. Nieuwjaarsduik - IJsbaan - 14.00 uur
  8 jan. Nieuwjaarsconcert De Brincksanghers - De Veldkei, Havelte - 14.30 uur
10 jan. De Molen nr. 1
11 jan.  Nieuwjaarsvisite, St. Welzijn Ouderen Nijeveen - De Schalle - 13.30 uur
11 jan. Prijsuitreiking Decemberactie met bingo - De Schalle - 20.00 uur
11 jan. Klaverjassen en Jokeren S.V.N.’69 - 20.00 uur 
15 jan.  Zangdienst m.m.v. Damesgroep Still uit St. Jansklooster - Geref. kerk - 

19.00 uur
16 jan.  Voorverkoop Da Costa - De Schalle - 19.00-20.00 uur
19 jan. Informatiebijeenkomst Dorpsvereniging - De Schalle - inloop 13.30 uur
23 jan.   Voorverkoop Da Costa - De Schalle - 19.00-20.00 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
26 jan. Vrouwen van Nu jaarvergadering - De Schalle - 20.00 uur
  2 feb. Vrouwencafé Nijeveen - Brasserie Meuleplein - Inloop vanaf 19.30 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
25 feb. Bingo -  kantine van SVN 69 - 20.00 uur
  2 maart  Inloop-borrelavond Vrouwencafé Nijeveen - Brasserie Meuleplein - 

vanaf 19.30 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

Huus van de Taol zöch 
Mooiste Drentse Woord 
van 2022
Aal jaor zöch het Huus van de Taol een 
Mooiste Drentse Woord. Dat döt de 
streektaolorganisatie um de taolige 
riekdom van het Drents te laoten 
zien. Dit jaor bint het woorden oet 
het project ‘Heksen en Blauwvarven’ 
waoraj oet kiezen kunt. Op dizze tien 
woorden kuj van 16 december tot an 
22 december stemmen:

grommen zachies sneien
kribben roezie maken
betuun schaars
körs körtleden
dauweln treuzeln 
singelier vrömd, bezunder
feduzie vertrouwen
verdan  verder, veuroet, in het 

vervolg
sikkom bijna, ongeveer
sibbe breurs en zussen

Stem op je mooiste woord tot 
en met 22 december, 12.00 
uur op www.huusvandetaol.nl/
mooistedrentsewoord.

Op 23 december heur je bij Radio 
Drenthe welk woord het mooiste 
Drentse woord van 2022 is. Van alle 
stemmers wordt er drei beloond met 
een schier priezenpakket van het Huus 
van de Taol. 

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

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

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



De Molen - 44e jaargang nr. 24 - 20 december 2022 5

NIJEVEEN ON ICE

glijden bij de molen

Woensdag 28 december
14.00 uur - 18.00 uur  Vrij schaatsen

20.00 uur   Prijsuitreiking van de Kerstbomenactie 2022

19.00 uur - 22.00 uur  Curling Cup Nijeveen

Donderdag 29 december
14.00 uur - 18.00 uur  Curling Cup lagere school

19.00 uur - 22.00 uur  Vrij schaatsen / Après-ski Party

Vrijdag 30 december
14.00 uur - 18.00 uur  Vrij schaatsen

19.00 uur - 22.00 uur  Vrij schaatsen / All you need is love

PR
O

G
RA

M
M

A

Ondernemend Nijeveen en Ijs- en Skeelerclub 
Nijeveen presenteren bij molen ‘De Sterrenberg’: 

NIJEVEEN ON ICE

kijk voor 

de actuele 

info op
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Veehouders Nijeveen onderzoeken mogelijkheden groen gas 
Project: Groen gas
Voor de Nijeveense veehouders is een zeer goed bezochte informatieavond georganiseerd over groen gas.
Er is een werkgroep samengesteld die, onder leiding van Sijtze Faber, gaat kijken wat de mogelijkheden zijn
voor mestvergisting in Nijeveen. Per bedrijf wordt nu een kosten/baten analyse gemaakt. 

Besparen op de energierekening met behulp van energiecoaches 
Project: Energiecoaches 
In maart is gestart met een pilotproject van vier energiecoaches. Daarbij lag het accent op Nijeveen en de
coördinatie was in handen van Duurzaam Nijeveen. Door het succes van deze pilot zijn in het najaar nog zes
coaches opgeleid. Inmiddels is een team van tien coaches (vier uit Nijeveen) actief in de gemeente Meppel.
Aantallen: 250 huurders en woningeigenaren (45 in Nijeveen) hebben een aanvraag gedaan voor een gratis
energiecoach. Er zijn 150 rapporten uitgebracht (30 voor Nijeveners), 30 adressen zijn in behandeling en 70
staan er op de wachtlijst. Coördinatie ligt nu in handen van de coaches zelf. 

Waar lekt jouw woning warmte? 
Project: Warmtescans 
Dit project heeft, door corona en de zachte winters, twee jaar stilgelegen. In het nieuwe jaar wordt het
scannen opgepakt en gestart met het afwerken van de wachtlijst. De Nijeveense scanners zijn ondertussen
bijgeschoold en hebben hun vaardigheden vergroot. 

Nijeveen deelt!
Project: Elektrische deelauto’s 
Nijeveen krijgt in januari 2023 twee elektrische deelauto’s. Deze zijn gefinancierd door Dorpsvereniging
Nijeveen en Duurzaam Nijeveen. Ook de gemeente Meppel heeft een bijdrage gedaan. De auto’s komen te
staan bij de molen, waar eerder al een laadpaal is geplaatst, en zijn beschikbaar voor iedereen. 
25 januari a.s. is er een informatieavond over deelrijden en 28 januari is de Nijeveen Deelt! DEMO DAG
voor iedereen die geïnteresseerd is en een proefritje in een Nijeveense deelauto wil maken. Daarna kunnen
de auto’s gereserveerd worden. Delen en rijden maar! 

Betrokkenheid bij de energiecoöperatie 
Aantal leden EC Duurzaam Nijeveen
EC Duurzaam Nijeveen heeft eind 2022 123 leden. Dat is een 
groei van 18 ten opzichte van vorig jaar. Gelet op de diverse
activiteiten die niet alleen de duurzaamheid, maar ook de leef-
baarheid in het dorp verbeteren, zou het mooi zijn als meer 
Nijeveners lid worden. Dat kan via www.duurzaamnijeveen.nl.

 

Activiteiten 2022

www.duurzaamnijeveen.nl | info@duurzaamnijeveen.nl |      Duurzaam Nijeveen



De Molen - 44e jaargang nr. 24 - 20 december 2022 7

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

Gezellige feestdagen 
en een top 2023!

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

Wij bedanken al onze klanten voor 
het in ons gestelde vertrouwen 
en hopen u ook in 2023 weer 

van dienst te kunnen zijn.

Namens alle medewerkers 
wensen wij u 

prettige kerstdagen 
en een 

gezond 2023!!

www.rkinstallatietechniek.nl

Dorpsstraat 13, 7948 BL  Nijeveen
Tel. 0522 - 491208

Met dank voor uw vertrouwen
wensen wij u fijne kerstdagen en 
in alle opzichten een goed 2023 toe.

Wist u dat...
...  donderdag 22 december het de 

laatste keer is dat we open zijn dit 
jaar?

...  wij u dan weer verwelkomen op 
dinsdag 3 januari?

...  de vrijwilligers van de bieb u alvast 
fijne feestdagen wensen!?

Servicepunt bibliotheek Nijeveen 

Data Fiets Driedaagse Havelte 2023
In het komende voorjaar staat de jubileumeditie van de Echos Home Havelte 
Fiets-Driedaagse op het programma. De Werkgroep organiseert dit evenement 
voor de 25ste keer. 

Op 23, 24 en 25 mei worden mooie 
fietstochten in Zuidwest Drenthe 
aangeboden. Startplaats is het 
Echo’s Home in Darp/Havelte. De 
deelnemers kunnen een, twee of drie 
dagen meedoen. Men kan kiezen 
uit routes van 40 of 60 km door de 

natuurgebieden in de omgeving. 
Nadere informatie wordt begin 
volgend jaar via de regionale kranten 
bekend gemaakt. 
Hebt u vragen over de Fiets-
Driedaagse stuur dan een mail naar 
fietsenhavelte@echos.nl.
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Noteboomstraat 68  |  7941 XA  Meppel  |   T 0522 255449  

drukkerij@kleen.nl  |  www.kleen.nlOntwerp | Druk | Print | Reclame

Prettige Kerstdagen

en een 

Gezond en Succesvol 2023
Fi
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Wij bedanken alle schrijvers van de artikelen die De Molen 

zo aantrekkelijk maken, maar natuurlijk ook de adverteerders 

die het uitgeven van De Molen mogelijk maken. 

Wij hopen in 2023 weer op uw medewerking te kunnen rekenen.

De eerste Molen van 2023 verschijnt op 10 januari.
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Uw notaris in de regio. Waarvan akte...!

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

altijd scherp!altijd scherp!

OOK IN 2023 ZIJN WE U GRAAG WEER VAN DIENST!OOK IN 2023 ZIJN WE U GRAAG WEER VAN DIENST!

WIJ WENSEN U PRETTIGE FEESTDAGEN EN WIJ WENSEN U PRETTIGE FEESTDAGEN EN 

EEN GEZOND EN GELUKKIG NIEUWJAAREEN GEZOND EN GELUKKIG NIEUWJAAR notariaat & mediation
Stotijn

Nieuwjaarsvisite
Woensdag 11 januari 2023 om 
13.30 uur in De Schalle
(zaal open om 13.00 uur).
U wordt ontvangen met koffie/thee 
en knieperties.

Thomasvaer en Pieternel (Albert van 
Gijssel en Rita de Groot) zullen het
afgelopen jaar weer in dichtvorm laten 
passeren.
Hierna kunt u genieten van een 
optreden door:
De Kakmadammen (Lucina Bolding en 
Janet Marks)

Het drankje en hapje zullen zeker niet 
ontbreken.

Voor deze middag vragen wij een 
bijdrage van € 5,00, te betalen bij 
binnenkomst.

Stichting Welzijn Ouderen Nijeveen

Beste Korfballiefhebbers,  
DOS’46 heeft onlangs nieuwe munten geïntroduceerd.
Let op!: De oude (rode) DOS’46 munten kunnen nog worden ingeleverd t/m 
7 januari!

Dus zoek al je rode muntjes bij elkaar 
en neem ze 7 januari mee naar de 
Eendracht!

18.00 uur  DOS’46 2 - LDODK/Rinsma 
Modeplein 2 

20.00 uur  DOS’46 1 - LDODK/Rinsma 
Modeplein 1 

Tot dan!

 

OUDE MUNTEN 
KUNNEN INGELEVERD WORDEN T/M  

 

7 JANUARI 2023 

Nieuwjaarsconcert van 
de “Brincksanghers”
Het traditionele nieuwjaarsconcert 
van het Havelter mannenkoor de 
“Brincksanghers” is op zondag 8 
januari 2023 in de Veldkei te Havelte. 

Dit keer met medewerking van de 
accordeonverenigingen Musetta uit 
Nijeveen en Allegro uit Linde. Na 
afloop is er “muziek en zang” van het 
duo Siep Grotenhuis en Anita Hulshof. 
Kortom, een middag vol zang en 
muziek! 

Het concert begint om 14.30 uur, de 
zaal is open vanaf 13.30 uur. De entree 
bedraagt 10 euro (verkoop aan de 
zaal). 
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Dorpsvereniging Nijeveen - Nieuws december 2022
Succesvolle brainstorm over centrum Nijeveen 

Dinsdag 6 december werd op uitnodiging van Dorpsvereniging Nijeveen, enthou-
siast en creatief, nagedacht over de mogelijke herinrichting van het centrum van 
Nijeveen. In de goed gevulde bovenzaal van ‘De Schalle’ werd in groepjes op 
grote plattegronden enthousiast getekend en met gele briefjes werden proble-
men, maar vooral ook oplossingen, aangedragen.

Gemeente denkt en doet mee
Vanuit de gemeente gaf een verkeers-
deskundige toelichting op verkeer-
stechnische vragen en de ‘psychologie 
van een zebrapad of een drempel’ 
kwam aan bod. Wijkregisseur, Lot 
Zinsmeyer en Marijn Roze waren aan-
wezig om mee te denken en de eerste 
grove suggesties voor de gemeente op 
te tekenen. 

Toenemende onvrede over veiligheid 
en aanzien dorpskern
Aanleiding voor de bijeenkomst was 
het sterke signaal van inwoners over de 
toenemende onvrede van de veiligheid 
en het aanzien van de dorpskern. Twee 
belangrijke uitkomsten uit de dorpsen-
quête. Het gaat om het gebied tussen 
bakker Strijker, de Commissaris Gaar-
landtschool, de nieuwe appartemen-
ten, supermarkt, snackbar, de molen 
en alles daartussen in. Deze zogehe-
ten ‘Shared Space’ lijkt niet meer te 
voldoen. Gezamenlijk willen we het 
voortouw nemen en meedenken over 
hoe het dan wel moet.

Men pleit voor een aantrekkelijk 
gebied dat veilig aanvoelt
Na de problemen te hebben verzameld, 
hebben de aanwezigen nagedacht over 
een nieuwe of gewijzigde situatie. Waar 
moet deze aan voldoen? Men was 
het unaniem eens over de volgende 
termen: veilig voor iedereen, gezellig, 
een echte dorpskern, rustig, duidelijk en 
‘een visitekaartje’ voor het dorp. Met 
die gedachten in het achterhoofd werd 
er vervolgens geknutseld en getekend. 
Daarbij viel op dat er op korte termijn, 
met relatief weinig middelen, verbete-
ringen kunnen worden aangebracht. Zo 
werd unaniem gepleit voor een betere 
verbinding met het plein voor de molen, 
anders parkeren en snelheids-rem-
mende maatregelen. Opvallend vaak 
werd gesproken over één gebied dat 
aantrekkelijk en tegelijk veilig aanvoelt. 

Andere situatie zorgt voor meer ruimte
Naast de kortetermijnoplossingen was 
er ook aandacht voor de iets langere 
termijn. Er werd gesproken over een 
plek aan de rand van het dorp waar 

scholen, kerken en sporthal gesitueerd 
kunnen worden. Hierdoor komt er meer 
ruimte en kan een veiliger centrum ont-
staan. Dit idee is niet nieuw maar kwam 
ook deze avond ter sprake. Dorpsvereni-
ging Nijeveen blijft samen met Onder-
nemend Nijeveen, sportverenigingen, 
scholen en kerken in gesprek met de 
gemeente hierover. 

Verkeersmeter in het centrum 
Het eerste kleine resultaat van de avond 
is dat verkeersdeskundige Martijn 
Smeets, namens de gemeente, toezegde 
om een zogenaamde ‘verkeersmeter’ 
bij het centrum op te stellen. Hiermee 
worden gegevens over verkeersstromen 
verzameld. 

Vervolg op eerste brainstorm 
Veel omwonenden kwamen naar deze 
eerste bijeenkomst. Helaas waren ook 
enkele direct betrokkenen, zoals markt-
kooplieden en de supermarkt, niet 
afwezig. Het is echter niet de laatste 
keer dat er gesproken wordt over dit 
onderwerp. Er zijn nog geen budgetten 
beschikbaar gesteld, maar alle goede 
besluiten beginnen met een idee. Deze 
brainstormavond krijgt zeker een ver-
volg. Wij houden je op de hoogte! 

AED-project Nijeveen 
Nieuwe herhalingscursussen starten in februari 

Je hoopt het nooit mee te maken! Een hartstilstand komt altijd onverwacht. 
Jaarlijks overkomt het 17.000 mensen die buiten het ziekenhuis om getroffen 
worden door een hartstilstand. Volgens de Nederlandse Hartstichting is de kans 
dat je deze overleeft 50 tot 70% mits je binnen 6 minuten geholpen wordt. Je 
hebt dan 90% kans om weer helemaal beter te worden. Reanimatie en de inzet 
van een AED (binnen 6 minuten) biedt daarom een grootste kans op overleving. 
Snelle beschikbaarheid van een AED en de kennis over hoe te reanimeren is 
daarom van levensbelang. 

Herhalingscursus voor vrijwilligers 
Dorpsvereniging Nijeveen heeft sinds 
2008 een AED-project onder haar 
hoede. Het project omvat een aantal 
AED’s op verschillende plekken in 
Nijeveen en een groep vrijwilligers 
(ongeveer 60 personen). Elke vrijwilli-
ger volgt jaarlijks een herhalingscursus 
om de registratie te behouden. Een 
deel van de groep kan de cursus via zijn 
of haar werk volgen, het andere deel 

volgt de cursus via het AED-project van 
de dorpsvereniging en op kosten van 
Dorpsvereniging Nijeveen. Tijdens deze 
herhalingscursus oefen je reanimeren 
onder begeleiding van een professio-
nele instructeur. 

Aansluiten bij het AED-project Nije-
veen? Welkom! 
In februari 2023 vinden de herhalings-
cursussen weer plaats vinden voor het 

DVN AED-project. Natuurlijk is niet 
iedereen altijd inzetbaar en kunnen 
wij altijd nieuwe vrijwilligers gebrui-
ken. Mocht je willen aansluiten bij dit 
project dan kun je mailen naar aednije-
veen@gmail.com. Van harte welkom! 

 
Reminder informatiemid-
dag ‘Wonen’
Hoe wonen bijdraagt aan goed oud 
kunnen worden in je eigen dorp

Donderdagmiddag 19 januari 2023 in 
‘De Schalle’
Inloop vanaf 13.30 uur 
Van harte welkom! 

Het bestuur wenst je prettige Kerstda-
gen en een goed en gezond 2023! 

Met een hartelijke groet,
Dorpsvereniging Nijeveen 
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• 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

2023, een nieuw jaar Vrouwencafé Nijeveen

Vrouwencafé Nijeveen organiseert ook in 2023 weer 4 gezellig cafés & 
maandelijkse inloop-borrelavonden op de eerste donderdag van de maand.

Nieuwe locatie middenin het dorp:
Brasserie Meuleplein (het gezellige 
café achter de snackbar)

Zin om mee te doen? Noteer dan 
alvast de volgende cafés in je agenda:
•  Donderdag 2 februari Italiaanse 

avond! Samen pizza's maken.
•  Donderdag 25 mei Crea-avond!  

Een avondje creatief aan de slag.

•  En uiteraard iedere eerste 
donderdag van de maand, vanaf 
2 maart, de gezellige inloop-
borrelavond. Ook niet-leden die 
kennis willen maken met het 
Vrouwencafé (en misschien lid willen 
worden) zijn van harte welkom.

Voor meer informatie of aanmelden, 
mail naar vrouwencafenijeveen@
gmail.com.

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
T 0522 255449  

drukkerij@kleen.nl

Noteboomstraat 68

7941 XA  Meppel www.kleen.nl P
ri

n
te

n

 Scan-, print- en kopieerservice van

Bouwtekeningen

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Noteboomstraat 68, 7941 XA Meppel

0522 255 449 | drukkerij@kleen.nl

Adverteren?
in De Molen in Nijeveen,

De Kei Havelte, Uffelte, 

Havelterberg en Darp en 

De Koegang in Koekange? 

Vraag naar de combinatietarieven.
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Voor het melden van een overlijden 
dag en nacht bereikbaar: 
06 - 827 828 55
Susanne Oomkens - Havelte
www.omega-uitvaartzorg.nl
contact@omega-uitvaartzorg.nl

Verbinden in loslaten
Met oprechte aandacht,  tijd en zorgzaamheid 

samen vorm geven aan een passend afscheid.

 
 Kerst

Het is aan het eind van de middag, op een koude eerste kerstdag. Na een
wandeling in de frisse buitenlucht zitten we met een kop warme chocolademelk
met slagroom aan tafel, als mijn telefoon gaat. Het is een half uur rijden naar het
verzorgingshuis waar de moeder is overleden van de dame die zojuist belde. 
Als ik daar aan kom rijden, twinkelt de kerstboom in het donker. Ik word de kamer
binnengelaten, waar ik twee zussen ontmoet. 

Ze geven me een hand en pakken vervolgens elkaars hand weer, terwijl ze blijven staren naar hun
overleden moeder. Dan draaien ze zich opeens tegelijkertijd om en kijken me verwachtingsvol aan.
‘Help je ons op weg? We willen zelf onze moeder wassen en aankleden’. De andere zus begint vast wat
spulletjes te verzamelen. Mijn ondersteuning is nagenoeg niet nodig. Het gaat bijna als vanzelf. 
En terwijl ze hun moeder verzorgen beginnen ze te vertellen over haar: niet altijd een gemakkelijke
vrouw. Toen Alzheimer zijn intrede deed namen ze steeds een beetje meer afscheid van haar. Met een
diepe zucht zegt de jongste dochter: ‘Maar het heeft ook veel gebracht hoor.’ Ik kijk haar vragend aan
en ze vertelt verder: ‘Daar kon mijn moeder natuurlijk niets aan doen. Maar het gaf zó de gelegenheid
haar opnieuw te leren kennen, haar te vergeven en opnieuw van haar te houden.’ 
Ik voel zoveel oprechtheid in deze woorden. Ze bevestigt ze met de liefdevolle manier waarmee ze de
witte haardos van haar moeder in model brengt. ‘The finishing touch,’ fluistert haar zus, terwijl ze een
flinks spray van haar moeders favoriete parfum spuit. Dan zien we de koplampen van een auto in het
donker. De kist voor Moeders arriveert en samen leggen we haar er in. De zussen doen een stapje
achteruit. ‘Haar gezicht lijkt ontspannen en trots,’ zegt de ene. De ander vult aan: ‘Dat zijn wij op haar.’
We staan nog even met elkaar rondom de kist van hun moeder en nemen dan afscheid. Een afspraak
voor de volgende dag is gemaakt. 
Als ik mijn auto weer instap, kijk nog even naar de twinkelende lichtjes van de kersboom. 
Dan rijd ik het donker in. Een bijzondere levensles wijzer.

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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VAN DER LINDE MEPPEL
Meppel, Blankenstein 290, 0522-491258, toyota-meppel.nl

PRETTIGE FEESTDAGEN & 
EEN GEZOND EN GELUKKIG

NIEUWJAAR
WIJ STAAN IN 2021 GRAAG WEER VOOR U KLAAR!

PRETTIGE FEESTDAGEN &
EEN GEZOND EN GELUKKIG

NIEUWJAAR
WIJ STAAN IN 2023 GRAAG WEER VOOR U KLAAR!

VAN DER LINDE MEPPEL
Meppel, Blankenstein 290, 0522-491258, toyota-meppel.nl

PRETTIGE FEESTDAGEN & 
EEN GEZOND EN GELUKKIG

NIEUWJAAR
WIJ STAAN IN 2021 GRAAG WEER VOOR U KLAAR!

Helaas wordt het het collecteren met 
een collectebus langs de deuren steeds 
lastiger, er zijn steeds meer mensen 
die geen contant geld in huis hebben. 
Gelukkig hadden we op de collectebus 
een QR-code, waarmee digitaal 
gedoneerd kon worden. Daarvan werd 
steeds meer gebruik gemaakt.  
We zien dan ook langzaam een 
verschuiving van ‘live’ collecteren naar 
‘online’ collecteren. Want naast het 
gebruik van de QR-code op de 
collectebus kan ook gedoneerd 
worden via een link die je via de mail 
of whatsapp ontvangt. 
Al deze mogelijkheden bij elkaar 
hebben in Nijeveen geleid tot een 
totaal bedrag van ruim € 1300,-.  
  

Het totale bedrag van de collecte 
in Nederland maakt essentieel 
wetenschappelijk onderzoek mogelijk. 
Want de verwachting is dat het aantal 
mensen met dementie verdubbelt in 
de komende jaren. Een oplossing is er 
nóg niet.  
1 op de 5 mensen krijgt te maken met 
dementie. Wat ALZ jij dat bent? 
Wil je je volgend jaar ook inzetten 
(mag ook alleen online) voor dit goede 
doel? Neem dan contact met ons op 
(06 22630952). 
Voor nu hartelijk dank aan alle 
collectanten én gulle gevers. 
  
Geesje Flinkert 
Alien Flinkert 

Opbrengst Alzheimer collecte 2022
Begin november heeft de jaarlijkse collecte t.b.v. Alzheimer Nederland 
plaatsgevonden. 

Voorkom olliebollen-
stress, koop oliebollen 
bij Euphonia
 
Koukleumen in de garage. Meel dat 
niet wil rijzen. Oliebollen, die niet 
bruin willen worden. Oliebollen met 
tentakels, waar het vet uitdruipt. 
Oliebollen waar je een ander een gat 
mee in het hoofd gooit. Frustraties, 
omdat ze de oliebollen onder je 
handen weg eten. Een vieze vette 
afwas… wie heeft daar nog zin in. 

Ik niet! Ik koop mijn oliebollen op 31 
december bij Euphonia. Ze staan met 
een kraampje bij de Coop en verkopen 
heerlijke oliebollen die gebakken 
zijn door Dunnink en appelbeignets, 
die gebakken zijn door Strijker. Geen 
parkeerproblemen, geen stress, alleen 
maar genieten. En ik steun meteen 
muziekvereniging Euphonia. O ja en ze 
zijn ook niet duur. 5 stuks voor € 4,50. 
10 voor € 8,50 en de appelbeignets 
kosten …… (daar denkt Harrie nog 
over na.) Wie weet zien we elkaar op 
31 december tussen 08.00 en 17.00 
uur bij de kraam voor de Coop.Lotenbloks.nl is een initiatief van 

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Lotenbloks.nl
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Twee jaar lang was het door Corona helaas niet mogelijk, 
maar zondag 11 december mochten we gelukkig weer een 
mooie bijeenkomst organiseren tijdens Wereldlichtjesdag. 
Een moment waarbij we met elkaar alle kinderen herdenken 
die op welke leeftijd en om welke reden dan ook zijn 
overleden. Baby’s, ‘stil’ geboren baby’s en jonge kinderen. 
Maar uiteraard ook pubers of volwassen kinderen. We 
zetten ze allemaal letterlijk weer even in het licht. 

In een sfeervolle setting bij de ingang 
van de Algemene Begraafplaats 
werd precies om 19.00 uur de 
grote Wereldlichtjesdag kaars 
aangestoken. Na het ontroerende 
Precious Child werden de namen 
van de kinderen voorgelezen en de 
kaarsjes aangestoken. Altijd weer een 
ontroerend moment. De prachtige 
muziek, het liefdevolle verhaal en 
het warme gedicht maakten de 
bijeenkomst compleet. 

Het was koud, maar 
de aanwezigen 
waren onder de 
indruk van de 
warme setting die 
(belangeloos) was 
gecreëerd door 
Sem Producties. 
Ook de warme chocolademelk en 
speculaasjes, beschikbaar gesteld 
door Villa Kalkoven en Bakkerij 
Nijstad, werden dankbaar in ontvangst 

Wereldlichtjesdag 2022, herdenken in een sfeervolle setting

genomen.   
Al met al was het weer een 
memorabele bijeenkomst die volgend 
jaar zeker weer een vervolg krijgt. 

���������������
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Wij bezorgen ook in NijeveenTeam Bloemencentrum Giethoorn wenst iedereen 
Fijne Kerstdagen en een Bloemrijk Nieuwjaar!

Nijeveen on ice 
28, 29 en 30 december glijden bij de molen 

IJs of geen ijs? Er kan deze kerstvakantie geschaatst worden in Nijeveen! IJs- en Skeelerclub Nijeveen en Ondernemend 
Nijeveen hebben de handen ineengeslagen en zorgen ervoor dat er tussen Kerst en Oud & Nieuw een ‘coole’ schaatsbaan 
ligt op het plein voor de molen. In een gezellige sfeer kun je rondjes rijden of meedoen met de Nijeveense Curling CUP. 
Voor jong en oud worden er allerlei activiteiten georganiseerd. Heel veel plezier! 

Elders in deze ‘De Molen’ vind je het 
volledige programma. Meer informatie 
wordt komende dagen gepubliceerd 
op de social media (Facebook en Insta) 
van beide verenigingen. Houd deze in 
de gaten!

Prijsuitreiking Kerstboomactie 
Maar liefst 33 straten en buurten doen 
dit jaar mee met de Kerstboomactie. 
Er staan prachtige creaties in het 

dorp. Super dat er weer zoveel 
moois gemaakt is. De prijsuitreiking 
is woensdagavond 28 december bij 
Nijeveen ON Ice. Om 20.00 uur worden 
de winnaars bekend gemaakt. Kom je 
ook gezellig langs? 

11 januari trekking 
decemberactie met bingo 
Noteer alvast in je agenda! 
Woensdagavond 11 januari is de 

prijsuitreiking van de Decemberactie. 
Ook spelen we dan de jaarlijkse, 
spectaculaire BINGO. Ga jij met één 
van die mooie prijzen naar huis? 20.00 
uur in dorpshuis ‘De Schalle’. Tot dan!

Met een hartelijk groet en goede 
feestdagen toegewenst, 
Ondernemend Nijeveen 
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wenst iedereen prettige kerstdagen

en een gezond 2023!

IJs- en Skeelerclub 
Nijeveen 
organiseert wederom

Nieuwsjaarsduik
Net als voorgaande jaren organiseert de IJs- en 
Skeelerclub Nijeveen dit jaar, of eigenlijk volgend 
jaar, wederom een Nieuwjaarsduik. Deelnemers 
kunnen in de ijsbaan het nieuwe jaar “in duiken”. 
Deelname is gratis. 

Daarnaast biedt de Nieuwjaarsduik de gelegenheid  
voor een ieder om elkaar een Gelukkig Nieuwjaar 
toe te wensen. 

De IJs- en Skeelerclub Nijeveen biedt alle 
deelnemers en aanwezigen na afloop een kop 
warme chocolademelk aan.

De Nieuwjaarsdijk wordt gehouden in de 
ijsbaan aan de Schuurmansweg 17 
te Nijeveen. Aanvang is om 14.00 uur.

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
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Met een terugblik

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

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

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

Maurice Jans, 
Uitvaartbegeleider

Openingstijden feestdagen

zaterdag 24 december
zondag 1e kerstdag
maandag 2e kerstdag

zaterdag 31 december
zondag 1 januari

11.00 tot 22.00 uur
gesloten
gesloten

11.oo tot 19.30 uur
16.00 tot 22.00 uur

zaterdag 24 december
zondag 1e kerstdag
maandag 2e kerstdag

Oud en nieuw
nieuwjaarsdag

20.00 tot 03.00 uur
20.00 tot 03.00 uur
20.00 tot 03.00 uur

01.oo tot 05.00 uur
16.00 tot 00.00 uur

Voor alle andere dagen rond de feestdagen
gelden de normale openingstijden

kaarten voor oud en nieuw zijn te koop
bij 't Meuleplein en aan de bar van de
byzaack. Prijs €10,00 p/p incl. 4 munten

dorpsstraat 10e Nijeveen | 0522-854400 dorpsstraat 10c Nijeveen |     cafedebyzaack
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Kandidaten gezocht voor Drentse Talentprijs Cultuur
Elk jaar reikt Stichting Kunst & Cultuur de Drentse Talentprijs Cultuur 
uit. Kandidaten kunnen vanaf nu worden voorgedragen via talentprijs@
kunstencultuur.nl  
Schrijvers, acteurs, filmers en bijvoorbeeld muzikanten kunnen zichzelf ook 
kandidaat stellen als zij in 2022 een bijzondere prestatie hebben geleverd. 
De Talentprijs is voor aanstormend talent in de cultuursector. Aan de prijs 
is een bedrag van 2500 euro en een sculptuur verbonden. De prijs wordt in 
april uitgereikt, nadat een landelijke jury een keus heeft gemaakt uit drie 
genomineerden.

De dertiende keer 
De Drentse Talentprijs Cultuur wordt in 
2023 voor de dertiende keer uitgereikt. 
De meeste prijzen gingen de afgelopen 
jaren naar individuen, maar de prijs 
kan ook naar een duo of groep gaan. 
Zo ging in 2011 de prijs naar het 
muziekduo Tangarine, 
en in 2012 naar 
bigband Want2Sing. 
In 2021 was de prijs 
voor de rockband 
Blackbriar. Vorig jaar 
ging filmmaker Okki 
Poortvliet er met de 
prijs vandoor.
Met de jaarlijkse 
uitreiking van de 

Talentprijs zet Stichting Kunst & 
Cultuur de meest opvallende talenten 
in de schijnwerper. Er wordt een 
Drentse vakjury samengesteld die 
alle inzendingen beoordeelt. Drie 
kandidaten worden voorgelegd aan 
de landelijke jury. Deze jury wijst de 

uiteindelijke winnaar 
aan. De kandidaat die 
de meeste potentie 
heeft zich verder te 
ontwikkelen en door 
te groeien naar een 
nationaal podium 
ontvangt de eerste prijs. 
De twee overgebleven 
genomineerden gaan 
naar huis met € 500.

‘De Brincksanghers’ 
bakken ze weer bruin
Ook dit jaar organiseert het 
mannenkoor ‘De Brincksanghers’ 
uit Havelte weer de bekende 
oliebollenactie en wel op 29, 30 en 
31 december!

Bij ‘De Veldkei’ in Havelte wordt een 
professionele bakkraam ingericht. 
Daar bakken de koorleden volgens het 
bekende recept dan weer de heerlijke 
oliebollen, met en zonder krenten.

Op bovenstaande dagen staat ons 
verkoopteam voor u klaar. Voor 
versgebakken oliebollen kunt u dan 
terecht bij de Albert Heijn in Havelte 
en in ‘De Veldkei’. 
De verkooptijden zijn donderdag 
29 december vanaf 11.00 uur, vrijdag 
30 en zaterdag  31 december vanaf 
9.00 uur. 
Voor elke dag 
geldt…. zolang de 
voorraad strekt. 
Dus Op=Op!

Kolderveen 50, 7948 NK  NIJEVEEN
M 06 54 93 76 21  T 0522 49 13 78  F 0522 49 28 47
E info@loonbedrijf-altena.nl

Wij wensen u 

Prettige Kerstdagen
en een

Goed en Gezond

2023
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Bouwbedrijf 

HERAN

Andries Wagter Herald Hopman
Tel. 0521-512322 Tel. 0522-491156
06-51265084 06-51757172

v.o.f.

Voor al uw:
• nieuwbouw • verbouw •

• onderhoud •
• levering bouwmaterialen •

Bekijk onze website:
www.bouwbedrijfheran.nl

Opdrachtgever : 743 Bouwbedrijf Heran v.o.f.
Project : Reclamebord
Datum : 03-12-2009
Opdrachtnummer : 743B011009
Uitvoering : Enkelzijdig voorzien van reclame gedecoreerd in vinyl
Ontwerp : Jurjens / JM
Versie : 01
Schaal : 1 : 9

PMS kleur : 165 c
Vinyl kleur : Avery 910 Dark Orange
RAL kleur : -

PMS kleur : 314 c
Vinyl kleur : Oracal 951 - 553 lagune
RAL kleur : -

1200 mm x 750 mm

Wij wensen iedereen
Prettige Kerstdagen

en een 
Gelukkig Nieuwjaar

Nijeveen
T: (0522) 49 11 56
M: 06 51 75 71 72

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

BERT 
VISSCHER

Kwekerij en tuincentrum

Kolderveen 21  7948 NG Nijeveen  Tel. 0522-491853

25 december tot 3 januari 
zijn wij GESLOTEN

We wensen iedereen 

Fijne Kerstdagen 
en een Voorspoedig 2023

www.bertvisschervof.com
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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

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

“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. 



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




