
Samen maak je het verschil

24/7
online

afspraak
maken

Ik help u graag.

chiropractienijeveen.nl

Maak nu een afspraak. 
Dorpsstraat 34
7948 BS Nijeveen
T  06-83978510
E info@chiropractienijeveen.nl

Pieter Claykens

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 

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. 085‑2731435

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

www.dorpshuisdeschalle.nl

BEPLANTING:
Keuze uit meer dan 1300 
soorten Vaste Planten. 
Tevens Heesters, Bomen, 
Eenjarigen en andere 
beplanting

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

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

duurzame energietechnieken

Dorpsstraat 79a

7948 BM Nijeveen

06-200 10 447

06-523 22 225

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 7 februari 2023. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 1 februari  
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

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

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

Popkoor Afslag Nijeveen op zoek naar…..Sopranen!
Hou je van popmuziek luisteren maar meezingen lijkt je nog leuker?
Dan hebben wij de oplossing voor jou en kunnen wij je helpen om daarin verder 
te ontwikkelen.

Hoe wij dat doen?
Je krijgt van ons in Dropbox popmuziek 
aangeboden met stempartijen en 
teksten.
We hebben een heel breed repertoire 
welke varieert van Dua Lipa met Be the 
One tot Queen met Breakthru.
Elke moment van de dag kun je dan 
zelf lekker zingen en elke maandag 

word je door onze enthousiaste 
dirigent Leon Moorman in het zingen 
begeleid om nog beter te worden. We 
oefenen de nummers heel vaak en 
uiteindelijk ken je het gemakkelijk uit 
je hoofd.

Als we als popkoor genoeg hebben 
geoefend willen we het resultaat 

natuurlijk graag aan iedereen laten 
horen. Regelmatig hebben wij daarom 
dan ook een optreden.
Als je meer van ons wilt weten dan kun 
je nog even een kijkje nemen op onze 
website www.afslagnijeveen.nl

Ben je enthousiast? 
Stuur dan een bericht naar 
afslagnijeveen@hotmail.com.
Je kunt een paar keer mee doen en als 
het je bevalt dan verwelkomen we je 
graag als nieuw lid.
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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 januari 2023

Wie komt het bestuur van 
Dorpsvereniging Nijeveen 
versterken? 

Wil je iets voor Nijeveen betekenen? 
Dorpsvereniging Nijeveen zoekt 
nieuwe bestuursleden waaronder 
een penningmeester. Ben jij die 
enthousiaste Nijevener die zich in wil 
zetten voor de leefbaarheid in ons 
dorp. Stuur dan een mail naar martin@
dorpsverenigingnijeveen.nl of neem 
contact op met een van de andere 
bestuursleden die vermeld staan 
op www.dorpsverenigingnijeveen.nl

Nijeveen DEELT! Vanaf 
komend weekend deelauto’s 
beschikbaar

Vanaf komend weekend kun je 
gebruikmaken van een deelauto. 
A.s. zaterdag is om 10.00 uur de 

feestelijke kick-off bij de molen waar 
de twee deelauto’s ook permanent 
een plek krijgen. Het initiatief is 
van EC Duurzaam Nijeveen en 
Dorpsvereniging Nijeveen en ook de 
gemeente Meppel en de Rabobank 
participeren in het project. 

Van 10.00 tot 13.00 uur kun je zelf een 
proefritje maken en ervaren hoe het is 
om in deze elektrische auto’s te rijden. 
Ook wordt er uitgebreid informatie 
gegeven. De koffie staat klaar! 

Voorafgaand aan de introductie is er 
op woensdagavond 25 januari ook 
een informatieavond waar je alles te 
weten komt over de deelauto’s, de 
kosten voor het rijden en vooral ook 
de voordelen van het gebruik van de 
deelauto. Je bent om 20.15 uur van 
harte welkom in ‘De Schalle’. 
Laat ons weten wat je beweegt

De Dorpsvereniging bestaat in het 
belang van alle inwoners van Nijeveen. 
Samen streven wij naar een optimale 
leefbaarheid in ons mooie dorp 
Nijeveen. Alleen als wij je wensen, 
vragen, suggesties, ergernissen 
of problemen kennen, kan de 
Dorpsvereniging iets voor je betekenen. 
Wil je iets met ons delen? Stuur 
dan een mailtje naar secretariaat@
dorpsverenigingnijeveen.nl 

Met een hartelijke groet, 
Bestuur Dorpsvereniging Nijeveen 

Wat als?
Wat kan ik doen als ik niet meer de trap op kom? Wat kan ik doen als het 
huishouden niet meer lukt? Wat kan ik doen als zelfstandig naar buiten gaan 
niet meer lukt? Heeft u deze vragen? Dan kan ik u misschien wel helpen met het 
beantwoorden daarvan. 

Spreekuur WMO Dorpshuis De Schalle  
Iedere dinsdagmiddag van 13:00 tot 
16:30 uur zitten wij vanuit de Wmo 
(wet maatschappelijke ondersteuning) 
in Dorpshuis de Schalle. U bent 
welkom om langs te komen met uw 
hulpvraag. Wij kijken graag met u 
vooruit wat u zelf al kan regelen, 
voordat één van bovengenoemde 
vragen werkelijkheid wordt. We kijken 

samen of uw hulpvraag zelfstandig 
opgelost kan worden of met behulp 
van uw netwerk. Het kan ook zijn dat 
wij u daarbij moeten ondersteunen. 
We gaan graag met u in gesprek over 
de mogelijkheden.

Telefonisch contact 
Bent u slecht ter been of ziet u geen 
mogelijkheden om naar het spreekuur 

te komen? Stel dan uw vraag 
telefonisch aan de Wmo ondersteuning 
via 14 0522. Elke werkdag bereikbaar 
van 8:30 tot 12:00 uur. 

Met vriendelijke groet, 
Suzanne Schotanus & Nienke 
Grotenhuis
Consulent sociaal domein
Gemeente Meppel 
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24 jan. De Molen nr. 2
25 jan. Klaverjassen en Jokeren S.V.N.’69 - 20.00 uur
25 jan. Informatieavond Nijeveen Deelt! - De Schalle - 20.15 uur
26 jan. Vrouwen van Nu jaarvergadering - De Schalle - 20.00 uur
28 jan. Nijeveen Deelt! DEMO Dag - Plein bij molen De Sterrenberg - 10-13 uur
28 jan. Nieuwjaarsconcert Euphonia - 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 
  4 feb.  Brommershow en -onderdelenbeurs - Roekebosscheweg 3a, 

Wanneperveen - 8.30-14.30 uur
  7 feb. De Molen nr. 3
  8 feb.  Klaverjassen en Jokeren S.V.N.’69 - 20.00 uur 
16 feb. NATUUR-rijke IJS- en OORLOGwandeling Holtingerveld - 13.30 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
24 feb. Film Tori et Lokita - Dorpshuis De Schalle - 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
  5 maart High tea concert Accordeonvereniging Musetta - De Schalle - 14.30 uur
  7 maart De Molen nr. 5
  8 maart Klaverjassen en Jokeren S.V.N.’69 - 20.00 uur 
12 maart   Zangdienst m.m.v New Way uit Hoogeveen - Geref. kerk - 19.00 uur
16 maart NATUUR-rijke IJS- en OORLOGwandeling Holtingerveld - 13.30 uur
21 maart De Molen nr. 6
22 maart  N.C.V. Dr van Maare komt vertellen over zijn reis als scheepsarts -  

De Schalle - 19.45 uur 
22 maart  Klaverjassen en Jokeren S.V.N.’69 - 20.00 uur
24 maart Film The worst person in the world - Dorpshuis De Schalle - 20.00 uur
25 maart Bingo - kantine van SVN 69 - 20.00 uur 
  5 april Klaverjassen en Jokeren S.V.N.’69 - 20.00 uur 
  6 april Inloop-borrelavond van Vrouwencafé Nijeveen - vanaf 19.30 uur
  7 april The Passion Nijeveen - Dorpsstraat 7 (buiten) - 19.30 uur
13 april  Jaarvergadering Historische Vereniging Nijeveen - De Schalle - 20.00 uur
19 april  N.C.V.  Jaarvergadering De Schalle 19.45 uur 
20 april NATUUR-rijke IJS- en OORLOGwandeling Holtingerveld - 13.30 uur 
22 april Bingo - kantine van SVN 69 -  20.00 uur
28 april  Film Minari - Dorpshuis De Schalle - 20.00 uur
  4 mei NATUUR-rijke IJS- en OORLOGwandeling Holtingerveld - 10.30 uur 
  4 mei Inloop-borrelavond van Vrouwencafé Nijeveen - vanaf 19.30 uur
18 mei NATUUR-rijke IJS- en OORLOGwandeling Holtingerveld - 13.30 uur 
20 mei Bingo - kantine van SVN 69 - 20.00 uur
23-25 mei Fiets Driedaagse Echos Home Havelte
25 mei Crea-avond Vrouwencafé Nijeveen
  1 juni NATUUR-rijke IJS- en OORLOGwandeling Holtingerveld - 10.30 uur   
  1 juni  Inloop-borrelavond van Vrouwencafé Nijeveen - Brasserie Meuleplein - 

vanaf 19.30 uur
15 juni NATUUR-rijke IJS- en OORLOGwandeling Holtingerveld - 13.30 uur 

Elke dag Jeu de boules
Elke maandagavond Zingen Zanggroep Timeless - De Schalle - 19.30-21.30 uur
Elke maandagavond Repeteren Popkoor Afslag Nijeveen - Geref. kerk 20.00-22.00 uur
Elke dinsdagmiddag Koersbal - De Schalle - 13.30-16.00 uur
Elke dinsdagmiddag   Vrije inloop voor vragen bij een WMO consulent - De Schalle - 

13.00-16.30 uur
Elke di.- en do.middag  Wandelen om 13.30 uur vanaf de molen
 Info: Fysiotherapiepraktijk ’t Oevertje

Agenda

Winnaars Decemberactie 
2022
Woensdagavond 11 januari heeft 
burgemeester Korteland de trekking 
van de Decemberactie 2022 
verricht. Veel mensen hebben de 
decemberinkopen weer in Nijeveen 
gedaan. Geweldig. U steunt hiermee 
de middenstand in het eigen dorp. Uit 
de ruim 5000 ingeleverde enveloppen 
zijn elf winnaars getrokken. Deze 
winnaars ontvangen waardebonnen 
te besteden bij Nijeveense 
ondernemers. Van harte gefeliciteerd!  

De gelukkigen zijn: 
€ 250,- voor Martijn de Boer 
   
€ 100,- voor M. Benak, 
Dhr./Mevr. Hoogeveen, Ella Heidmeijer, 
Fam. Snijder, A. de Vries, Fam. 
Twerda, Alexander Zuidersma, Anja 
Oldewening, A. Smeekes-Bouwknegt 
en Fam. Elsinga. 

Jaarlijkse bingo groot succes! 
Tijdens de trekking van de 
Decemberactie werd, onder bezielende 
leiding van presentator Marc-Jan 
van der Linde, de jaarlijkse bingo 
gehouden. De belangstelling en het 
enthousiasme was groot. Veel spelers 
gingen met mooie prijzen naar huis.

Met een hartelijke groet, 
Ondernemend Nijeveen 
www.ondernemendnijeveen.nl 

PARTICULIERE 
ADVERTENTIE

Iets te koop of gezocht? 
Zet het in De Molen!

€ 0,29 per mm. 
Min. advertentiebedrag € 7,50
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Nieuws van Energie Coöperatie Duurzaam Nijeveen
Waar lekt jouw woning energie? Er worden weer warmtescans gemaakt! 
In de winter is, door middel van een warmtecamera, goed te zien waar je 
woning energie lekt. Daarom gaat de Warmtescan Actie weer van start. 
Hiervoor staan vijf vers opgeleide Nijeveense vrijwilligers klaar die met de 
warmtebeeldcamera op pad gaan. 

Wanneer je meedoet met deze actie 
wordt je huis doorgelicht en ontvang je 
een korte toelichtende rapportage met 
een aantal warmtefoto’s waarop te 
zien is waar eventuele lekken zijn. Met 
de uitkomst kun je zelf maatregelen 
nemen en waarschijnlijk veel besparen 
op de energierekening.  

Er staan nog een aantal adressen op de 
wachtlijst van voor de coronaperiode. 
Deze worden als eerste benaderd. 
Voor anderen geldt: aanmelden voor 
het maken van een scan kan door een 
mailtje te sturen aan warmtescan@
duurzaamnijeveen.nl of het formulier 
op www.duurzaamnijeveen.nl in te 
vullen. De kosten van een warmtescan 
bedragen € 50. Leden van de EC 
Duurzaam Nijeveen, en degenen die 
dat worden, betalen € 40.

Goed om te weten! Er moet rond de 
20 0C verschil zijn tussen de buiten- en 
binnentemperatuur om een goede en 

representatieve warmtescan uit te 
kunnen voeren. 

Informatieavond Nijeveen Deelt  
25 januari - 20.15 uur 
Woensdagavond 25 januari wordt 
in dorpshuis ‘De Schalle’ een 
informatieavond gehouden over 
de deelauto’s die eind januari in 
Nijeveen komen. De bijeenkomst, 
die georganiseerd wordt door 
EC Duurzaam Nijeveen en 
Dorpsvereniging Nijeveen, begint om 
20.15 uur. De ontvangst is vanaf 20.00 
uur. Je bent van harte welkom!  

Algemene ledenvergadering 
EC Duurzaam Nijeveen
Voorafgaand aan de informatie-
bijeenkomst wordt 25 januari om 
19.30 uur de algemene 
ledenvergadering van EC Duurzaam 
Nijeveen gehouden. Leden van 
de coöperatie hebben de stukken 
inmiddels ontvangen. 

Nijeveen Deelt! Demo Dag 
28 januari a.s. 
Zaterdag 28 januari is de Nijeveen 
Deelt! Demo Dag bij de molen. Je 
kunt tussen 10.00 en 13.00 uur een 
proefrit maken en zelf ervaren hoe een 
deelauto rijdt en hoe het reserveren 
gaat. Om 10.00 uur is de feestelijke 
kick-off waar ook de wethouder en 
verschillende partners en sponsoren, 
zoals de Rabobank, bij aanwezig zijn. 
Kom gerust even langs!  

Lid worden van EC Duurzaam Nijeveen
Ben je nog geen lid van de 
energiecoöperatie en draag je de 
initiatieven een warm hart toe, dan 
kun je heel eenvoudig lid worden 
door het aanmeldformulier op www.
duurzaamnijeveen.nl in te vullen. Het 
lidmaatschap kost slechts € 10 per jaar. 

Met een energieke groet, 
Bestuur EC Duurzaam Nijeveen
  
www.duurzaamnijeveen.nl 
info@duurzaamnijeveen.nl 
facebook: duurzaamnijeveen

Nieuwjaarsconcert Euphonia met Lucina Bolding en Harry Knol

Na de oliebollenconference van Wakker Nijeveen is het tijd voor het 
nieuwjaarsconcert van Euphonia. Het concert vindt plaats op zaterdagavond 28 
januari om 20.00 uur in dorpshuis De Schalle in Nijeveen.

De slagwerkgroep en het 
harmonieorkest spelen muziekstukken 
die lekker in het gehoor liggen. Lucina 

Bolding en Harry Knol van Wakker 
Nijeveen zorgen voor de vrolijke noot 
en kletsen de avond aan elkaar. Het 

belooft een gezellige muzikale avond 
te worden. 

De entree is gratis. Bij de uitgang zal 
een soesafoon staan, waarin u uw 
vrijwillige bijdrage kwijt kunt.  Zorg dat 
u op tijd bent, want vol is vol. 

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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WINTER
CHECK

€29,95
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18 essentiële punten. Zo checken we onder meer de banden(spanning), accu, remblokken, koelsysteem en vullen we de vloeisto� en bij. Voor 
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*Actie geldig t/m 31 januari 2023. Neem contact op met de Toyota dealer voor meer informatie en de voorwaarden.

The Passion Nijeveen
Verhaal | Zang | Processie

Op Goede Vrijdag 7 april 2023 wordt The Passion Nijeveen 
uitgevoerd. Het eeuwenoude lijdensverhaal van Jezus 
wordt in een hedendaags jasje gestoken. Een bijzondere 
belevenis die zich afspeelt op een aantal locaties in het 
dorp en wordt uitgevoerd door verschillende Nijeveners, 
zanggroepen, koren en muziekverenigingen. Van harte 
welkom!

•  Aanvang: 19.30 uur
•  Locatie: buiten [Dorpsstraat 7]
•  Entree: gratis
•    Bijzonderheden: beperkt aantal 

zitplaatsen

Financieel bijdragen
Draag je deze lokale 
productie een warm hart toe dan kun 
je dit financieel ondersteunen door 
een bijdrage te storten op: NL51 RABO 

0371835445 ten name van SOW-
kerken Nijeveen onder vermelding van 
‘Bijdrage Passion’. Hartelijk dank!

2 februari Vrouwencafé ledenavond
Het eerste Vrouwencafé van 2023 en voor het eerst in het 
brasserie gedeelte van het Meuleplein.
 
We houden een Italiaanse avond, met 
pizza en tiramisu. Om 19.30 uur starten 
we met koffie/thee en daarna gaan we 
samen de gerechten voorbereiden en 
uiteraard opeten! 
Wil je een avondje meemaken om te 
ervaren of dit ook wat voor jou is? 

Voor € 12,50 kun je 1x meedoen en 
daarna besluiten of je lid wilt worden.

Geef je op vóór 27 januari via 
vrouwencafenijeveen@gmail.com of 
stuur een appje naar Greta Mol (06-
53574524).

Wist u dat...
...  wanneer u hulp nodig hebt bij de 

Digitale Overheid, wij u daarbij 
kunnen helpen?

...  er elke dinsdagmiddag van 15.00-
17.00 uur in de oneven weken 
iemand bij ons in de bibliotheek in de 
Schalle is, die u daarbij kan helpen!

...  u geen afspraak hoeft te maken, 
altijd welkom!

Servicepunt bibliotheek Nijeveen 
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BERT VISSCHER v.o.f.

Kwekerij en tuincentrum

Kolderveen 21  7948 NG Nijeveen  Tel. 0522-491853

Zoals vele klanten al weten heeft onze voerleverancier 
ons een loer gedraaid.

Dit heeft ons doen besluiten om 
HELEMAAL TE STOPPEN 

met de
VERKOOP VAN DIERVOER

Daarom houden we uitverkoop 

NU KORTINGEN TOT 

50% 
op o.a. hondenvoer en kattenvoer

zolang de voorraad strekt

We willen al onze voerklanten hartelijk danken 
voor de afgelopen 18 jaar.

www.bertvisschervof.com
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Overhek

De restauratie van de molen is voltooid en na wat aanloopprobleempjes draait 
Sterrenberg weer dat het een lieve lust is. 
Eén vraag hebben we de laatste tijd regelmatig gehoord: We zagen hoe de kap 
van de molen werd getakeld en hoe deze er later weer op werd gezet. Mooi, 
met zo’n grote kraan, maar hoe deden ze dat vroeger?

Vroeger werd er ook gebruik gemaakt 
van hijswerktuigen. Een lang stuk sterk 
touw en een katrol of hijsblok. En dan 
moet je de hoogte in. Men gebruikte 
dan een lange paal. In de praktijk was 
dat vaak een van de roeden. Die was 
er toch al voor de wieken. Een roede 
van Sterrenberg is 23 meter, dus dat 
gaat lekker de hoogte in. Een tweede 
voordeel van een roede is dat de gaten 
van de heklatten 
er in zitten. 
De handige 
molenbouwer 
stak hier een 
stok door en kon 
dit zo als ladder 
gebruiken om 
langs de roede 
naar boven te 
klimmen (!)
Nou is het 
natuurlijk de kunst om de roede 
rechtop te zetten en deze dan rechtop 
te houden. Onder werd de roede op 
een plaat of fundering gezet, zodat 
hij niet in de grond weg zou zakken. 
Helemaal bovenin werd de katrol 
gehangen. Dan werden vier lange 
touwen vast gezet in de top. Met 
deze touwen, ook wel tuidraden 
genoemd werd de roede recht 
overeind gehouden. Nu kon de top 
van de roede, die 23 meter de lucht in 
staat, alle kanten op gestuurd worden. 
Voor- en achterover, naar links en naar 
rechts. 
Sommigen herinneren zich misschien 
ook een hindernis tijdens de 
tweejaarlijkse survivaltocht. Van 
steigerpalen was een soort schrank 
gemaakt in de vorm van een “A”. 
Boven in de punt zitten vier lange 
touwen (tuidraden). Eén persoon gaat 
op de dwarsligger staan. De andere 
personen trekken ieder aan één van 
de tuidraden. Door dat in een bepaald 
patroon te doen, kun je lopen met de 
constructie. De één trekt de linker poot 
op. De tweede trekt hem vooruit. De 

eerste zet de linker poot weer neer. Nu 
doen de derde en de vierde persoon 
hetzelfde met de rechterpoot. Een 
beetje oefenen en je loopt zo weg met 
deze constructie.
In de praktijk werden de tuidraden 
niet gewoon door een mannetje vast 
gehouden, maar zaten deze vast aan
palen die in de grond waren geslagen. 
De haringen, zeg maar. 

Nu nog even de takel zelf. Natuurlijk 
kan een sterke kerel aan het touw 
trekken, maar hij zal niet een voeghout 
naar boven kunnen hijsen. Men 
maakte gebruik van een kaapstander. 
Dat is een spil die verticaal staat.  
Door de spil kunnen we lange stokken 
steken. Vier kerels kunnen nu aan 
de stokken van de spil draaien en 
daarmee het touw opwinden. En als de 
stokken maar lang genoeg zijn kunnen 
er ook wel 8 of 12 mensen aan werken. 
Een aparte persoon zorgt dat het 
touw, dat meerdere keren om de spil 
is gewonden, strak wordt gehouden. 
Een hele operatie. In vroegere tijden 
ging de dorpsomroeper door het dorp 
om zo veel mogelijk mensen op te 
trommelen om mee te helpen. Ach, 
voor een neutje wilde men wel helpen.  
Maar  om  dan  in  de pas te
blijven lopen..? Kijk goed op de 
tekening. Je ziet dat je bij ieder 
rondje twee keer over het touw moet 
springen. De eerste keer hijsen ging 
meestal wel goed, maar naarmate de 
klus vorderde…. 
Nu naar de molen. De nieuwe 

kap wordt op de grond helemaal 
opgebouwd. Iedere verbinding krijgt 
een code mee. Is de kap zover klaar, 
dan gaat alles weer uit elkaar. Met de 
schalk wordt iedere balk naar boven 
gebracht en ter plekke wordt de kap 
weer opgebouwd. Ook het achtkant 
van de molen werd zo in elkaar gezet. 
Omdat bepaalde, al voor-gemonteerde 
stukken op deze manier rechtop 
werden gezet, spreekt men van het 
rechten van het achtkant. De schalk 
wordt daarom wel de rechtmast 
genoemd.  

Dan nog even de schrank. Nu gebruik 
je niet één paal maar twee, die als een 
“A” tegen elkaar worden gebonden. 
Verder is de hijsconstructie gelijk 
aan de rechtmast. Maar, omdat de 
constructie op twee poten staat 
kan deze alleen maar voorover en 
achterover gestuurd worden. Als de 
schrank helemaal rechtop staat, kun je 
deze twee kanten op laten kantelen. 
Bij hele hoge molens  werd de schrank 
dan bovenop het achtkant (of stenen 
romp) gezet. Men kon dan via twee 
kanten van de molen de balken naar 
boven hijsen. Slim!
   
Molenaar Sterrenberg
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Dierenartsenpraktijk 
Zuidwest-Drenthe

Aan de rand van de wijk 'De Oosterboer' in Meppel 
vindt u onze modern ingerichte kliniek van waaruit 
zowel gezelschapsdieren als paarden en landbouw-
huisdieren behandeld worden. 

Lepelaar 70 - 7943 SH Meppel - tel. (0522) 238538 
info@dapzwd.nl - www.dapzwd.nl

Openingstijden:   
maandag t/m vrijdag  8.00 tot 17.30 uur
zaterdag  8.00 tot 12.00 uur

Telefonisch spreekuur 
landbouwhuisdieren/paard: 8.00 tot 9.00 uur

Buiten openingstijden zijn we  24/7 beschikbaar 
voor spoedgevallen.

Fay, Lieke en Lora organiseren Valentijnsgala
“Alle kinderen hebben liefde nodig”

Drie jonge inwoners van Meppel hebben de handen ineengeslagen voor 
een heus Valentijnsgala. Fay (10), Lieke en Lora (beiden 11) vinden liefde en 
vriendschap belangrijk. “Want daar gaat Valentijnsdag over,” zegt Lora. Fay 
vult aan: “Daarom organiseren we iets voor het goede doel.” Dat goede doel 
is de stichting Het Vergeten Kind. Het Valentijnsgala wordt een evenement 
met muziek, eten en drinken, leuke activiteiten “En met hartjes en rood en 
roze!” roept Lieke. Het drietal wordt bij het organiseren ondersteund door 
jongerenwerker Aïda Scholing van Welzijn Mensenwerk.

Een gezellig evenement
“Een valentijnsgala is een soort van 
Disco,” Lieke moet er even over 
nadenken. “Want we gaan muziek 
draaien.” ‘Maar er komt ook een 
fotohoek,” “en snackjes”. De drie 
meiden hebben van alles bedacht 
voor een gezellig evenement dat ook 
nog geld opbrengt. “Er is ook een 
verloting, dan gaan de namen in de 
pot en een paar winnen een prijs,” legt 
Lora uit. De prijzen voor de verloting 
-bijvoorbeeld bioscoopbonnen, en 
een middagje kanoën- zijn geschonken 
door bedrijven uit Meppel. Ook de 
versiering is gesponsord. 

Iedereen mag iets doen
“Als je binnenkomt moet je eerst 
betalen,” Fay kijkt er streng bij. “Vijf 
Euro. Maar dan krijg je ook een bon 
voor drinken.” En dan mag je genieten 
van de gezelligheid en van de leuke 
activiteiten. Het is nooit te veel volgens 
de organisatoren. Ze nodigen iedereen 
uit die iets kan: liedjes zingen met een 
gitaar, helpen met drinken schenken, 
snackjes regelen of helpen in de 
fotohoek. “Oh ja, een goochelaar,” 
fantaseert Lora. “of een clown met 
ballonnen!” Kortom: als je mee wil 
doen voor het goede doel, dan mag je 
je aanmelden. 

Het goede doel
De opbrengst van het valentijnsgala gaat 
naar de stichting Het Vergeten Kind. Deze 
stichting werkt voor kinderen die zich 
vergeten voelen door verwaarlozing of 
mishandeling. Dat hoort bij Valentijn, 
vinden de organisatoren: “Valentijnsdag 
is een liefdesdag en alle kinderen hebben 
liefde nodig.”
Het valentijnsgala vindt plaats op 18 
februari van 19.00 tot 22.00 uur in 
de Triangel, bij ccm De Plataan aan 
de Vledderstraat. De entree bedraag 
€ 5,-. Mensen die iets willen doen bij 
het gala kunnen bellen of appen via 
jongerenwerker Aïda Scholing: 06 820 
151 49
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Op woensdag 11 januari ondertekenden wethouder Robin van Ulzen, Alinda 
Kloosterman, directeur Kind, Jeugd en Gezin van Cosis en Peter Prak van 
Ontwikkelingsbedrijf Onz’Hof voor stichting Knarrenhof een intentieverklaring 
voor de komst van een uniek woon- en zorgconcept. Het betreft nieuwbouw 
voor zorgorganisatie Cosis, gecombineerd met een Knarrenhof in de 
nieuwbouwwijk Nieuwveense landen. De leefgemeenschap bestaat uit 
woningen en dagbesteding met 24-uurs ondersteuning voor mensen met een 
verstandelijke beperking en woningen van stichting Knarrenhof voor senioren.

“Met het ondertekenen van deze 
intentieverklaring is de gezamenlijke 
bouw van dit bijzondere woon- en 
zorgconcept in Nieuwveense landen 
weer een stap dichterbij. Binnen dit 
concept worden bewoners van zowel 
Cosis als het Knarrenhof gestimuleerd 
om in verbinding met elkaar samen 
te leven. Daarmee wordt voorzien in 
een stevige woon- en zorgbehoefte, 
waar we als gemeente Meppel graag 
aan bijdragen.” Aldus wethouder Van 
Ulzen.

Cosis
Op de nieuwe locatie komen 
woonplekken voor jongeren en 

jongvolwassenen met een ernstig 
meervoudige beperking. Verder 
kunnen kinderen, jongeren en 
volwassenen met een verstandelijke 
beperking logeren in de nieuwe 
leefgemeenschap. Daarnaast is 
er dagbesteding op de nieuwe 
locatie. De locatie is ter vervanging 
van de woonlocatie Reestlanden, 
dagbesteding De Trekschuit en het 
logeerhuis. Met de nieuwbouw komt 
de locatie aan de Bremenbergweg te 
vervallen.

Knarrenhof 
Het concept Knarrenhof richt zich op 
mensen die het leuk vinden om in een 

hofje te wonen, elkaar te helpen en 
gezelschap te bieden. Kortom: mensen 
die behoefte hebben aan een sociale 
woonvorm zonder verplichtingen. 
Ideaal voor senioren die zelfstandig 
willen blijven, maar niet op mantelzorg 
kunnen terugvallen. Zo biedt een 
Knarrenhof een bijzonder concept van 
veilig wonen met veel privacy en alle 
voordelen van samenwonen.

De gemeente Meppel, Cosis en 
Ontwikkelingsbedrijf Onz’Hof B.V. 
werken de plannen de komende 
periode verder uit.

Bijzonder woon- en zorgconcept in Nieuwveense landen stap dichterbij
Gemeente Meppel, Cosis en Knarrenhof tekenen intentieverklaring

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

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

0522 255 449 | drukkerij@kleen.nl

Adverteren?
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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

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

Met een terugblik

vooruitkijken

Scan de 
QR-code

Maurice Jans, 
Uitvaartbegeleider
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Voor het melden van een overlijden 
dag en nacht bereikbaar: 
06 - 29 06 06 33
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.

Schrijfblok

In de afgelopen jaren is er veel veranderd in de wereld van de uitvaart. Voor mensen
die te maken krijgen met een overlijden is er meer keuze. En mensen zijn zich er
(gelukkig) ook steeds meer van bewust dat ze heel veel zaken rondom het afscheid zelf
vorm mogen geven. Je hoeft bijvoorbeeld geen keuze te maken uit het bloemenboek
van de uitvaartbegeleider. Je mag ook naar de bloemenzaak waar degene die je moet
missen zelf het liefste kwam. Of een boeket halen bij de pluktuin in je eigen dorp.

De ontwikkeling die de uitvaart heeft doorgemaakt komt misschien wel heel mooi tot uiting in de 
verschillen in titulatuur. Waar sommige collega’s uit het vak zichzelf uitvaartleider noemen, hecht ik meer 
aan de term uitvaartbegeleider. Ik zie het als mijn taak om mensen te begeleiden in het maken van keuzes, 
om het afscheid op een dusdanige vorm te geven dat het passend is bij de gene die het leven heeft 
losgelaten, maar tegelijkertijd  troostend voor hen die achterblijven. Ik wil liever niet leiden, maar mensen 
juist helpen om in hun kracht te komen om zélf keuzes te maken en zelf vorm te geven aan hoe het afscheid 
van hun naaste er uit gaat zien. Dat kan door mensen werkelijk te zien. Maar ook door hen vragen te stellen 
en hen te informeren zodat ze wéten wat ze kunnen wensen, weten welke keuzes ze kunnen maken. Dat is 
een manier van werken die aan de buitenkant wellicht niet altijd even onderscheidend of zichtbaar is, maar 
zo wezenlijk.
En waar je je schrijfblok de ene keer haalt bij de Hema en de andere keer bij de Bruna is het 'schrijven' van 
herinneringen rondom het afscheid van een dierbare iets wat je alleen op dát moment kunt doen. 
Afgelopen week werd ik bij de supermarkt aangesproken door iemand die zich er door overlijdens in de 
naaste omgeving bewust van werd dat zij en haar partner meer vooraf willen regelen, rondom hun dood. 
Binnenkort ga ik graag met hen in gesprek. Vervolgens zal ik voor de familie een naslagwerk maken met de 
besproken wensen. Aan een dergelijk gesprek zijn geen kosten, noch enige verplichtingen verbonden. Ik 
zou mensen uit willen nodigen om hun afscheid als dat schrijfblok te zien: u bepaalt zelf waar u het haalt, 
maar nog veel belangrijker: u kunt zelf de schrijver van het laatste hoofdstuk zijn. 

Notaris Lever
Notaris Bart Lever
Zuideinde 53
7941 GB Meppel
meppel@hetnotarieel.nl
0522 - 252 721

Scan mĳ !
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Toeristich Informatie Punt (TIP) Holtingerveld zoekt vrijwilligers
Sinds 2019 verzorgt het Toeristisch Informatie Punt (TIP) Holtingerveld 
wandelingen onder leiding van één of meerdere gidsen. Het blijkt een goede 
zet te zijn geweest gezien het aantal gasten dat zich aanmeldt voor deelname. 
Om dit succes in stand te kunnen houden, zijn we op zoek naar enthousiaste 
vrijwilligers die ons team van gidsen willen komen versterken.

om verhalen te vertellen en kennis te 
delen met andere belangstellenden. 
Het is natuurlijk prettig om wat kennis 
van het bijzondere gebied te hebben, 
maar het is geen strikte voorwaarde. 
De TIP-vrijwilligers bezitten 
mogelijkheden genoeg om je daar bij 
te helpen. 
o  De wandeling wordt op vaste tijden 

georganiseerd.
o  Van februari tot december op de 3e 

donderdagmiddag van de maand, 
vertrek 13.30 uur.

o  In de maanden mei t/m augustus 
is er een extra wandeling op de 1e 
donderdagmorgen van die maand. 
Vertrek 10.30 uur. 

o  Buiten deze vaste tijden om 
begeleiden we op afspraak kleinere 
of soms wat grotere groepen.

o  Er wordt vooraf gezamenlijk een 
jaarrooster gemaakt, zodat al tijdig 
bekend is wanneer je een groep mag 
begeleiden.

Waar gaat het om?
De NATUURrijke IJS en OORLOG-
wandeling is een 4 km lange wandeling 
langs de historische punten van het 
Holtingerveld. De wandeling duurt 
ongeveer 2 uur, maar door de vele 
verhalen die te vertellen zijn, loopt 
dat vaak uit, wat door de gasten nooit 
als vervelend wordt ervaren. Veelal 
door de prachtige gesprekken met 
de deelnemers ontstaat er een heel 
ontspannen sfeer, waar ook de gidsen 
weer voordeel bij hebben. De groepen 
zijn eigenlijk nooit groter dan 10 
personen, wat voor de communicatie 
onderling heel prettig is. We streven er 
naar om per wandeling 2 gidsen mee te 
laten gaan, maar dat is op dit moment 
behoorlijk lastig, vandaar dat we op 
zoek zijn naar enthousiaste vrijwilligers 
die ons team willen komen versterken.

Wat wordt er van U verwacht?
We zoeken mensen die het leuk vinden 

Wat hebben wij te bieden?
o  Het allerbelangrijkste is een heel 

ongedwongen werksfeer, met een 
leuke groep vrijwilligers. Allemaal 
mensen met hart voor dit prachtige 
gebied.  

o  Er bestaan mogelijkheden om een 
externe dagopleiding te volgen tot 
bijv. wandeltrainer, maar dat is niet 
noodzakelijk. 

o  En dan natuurlijk dat prachtige 
heidepaarse shirt, wie wil daar nou 
niét in gezien worden!!!!

Lijkt je dit wel wat, neem dan contact 
op met TIP Holtingerveld of met één 
van de gidsen. Of sluit eens aan bij 
een wandeling om kennis te maken 
met dit prachtige evenement door 
“Het Landschap gekneed door IJS en 
OORLOG”.

We zien er naar uit om kennis met je te 
maken. 
Contactadres: Van Helomaweg 18, 
7971 PX Havelte
Contactpersoon: Koos Brommer,  
wandelingen TIP, 06 31255061
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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

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

Jubileum Musetta 65 jaar
Accordeonvereniging Musetta uit Nijeveen bestaat op 
18 februari 65 jaar en dat wordt gevierd tijdens ons 
jaarconcert op zondagmiddag 5 maart in de Schalle te 
Nijeveen.

Musetta werd in 1958 opgericht door een aantal 
enthousiaste muzikanten. Waar er vroeger naast de 
muziek ook een revue werd gehouden, is hier na vele jaren 
afscheid van genomen. De muziekstukken, waaronder veel 
arrangementen geschreven door dirigent Arjan Pit zelf, zijn 
zeer gevarieerd: van pop tot klassiek, van rock tot tango, 
alles passeert de revue. 

Het accordeon is leuk voor iedereen, jong tot oud! Om zelf 
te spelen, maar ook om naar te luisteren. 

U bent van harte welkom, zondagmiddag 5 maart. Het 
concert start om 14.30 uur, de zaal gaat om 14.00 uur open. 
Kaartjes kunt u aan de zaal kopen, kosten zijn € 10,-.

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

���������������
��������

�����������������������



De Molen - 45e jaargang nr. 2 - 24 januari 2023 15

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

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

Klussenbedrijf "Klusjes & Zo" 
Voor al uw praktische klussen in en om het huis 

Gert Strijker, Van Veenlaan 21, 7948 AB Nijeveen 
Tel: 06-51384374

klussenbedrijf@klusjesenzo.nl



Samen maak je het verschil

24/7
online

afspraak
maken

Ik help u graag.

chiropractienijeveen.nl

Maak nu een afspraak. 
Dorpsstraat 34
7948 BS Nijeveen
T  06-83978510
E info@chiropractienijeveen.nl

Pieter Claykens

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 

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. 085‑2731435

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

www.dorpshuisdeschalle.nl

BEPLANTING:
Keuze uit meer dan 1300 
soorten Vaste Planten. 
Tevens Heesters, Bomen, 
Eenjarigen en andere 
beplanting

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

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

duurzame energietechnieken

Dorpsstraat 79a

7948 BM Nijeveen

06-200 10 447

06-523 22 225

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




