
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 21 februari 2023. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 15 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

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 Nijeveen en wordt 
uitgevoerd door verschillende Nijeveners, zanggroepen, koren en muziekverenigingen. Inmiddels zijn de repetities 
begonnen en wordt er door velen keihard gewerkt om dit prachtige evenement tot een succes te maken. Misschien heb 
je de filmploeg ook al in het dorp gesignaleerd? Het wordt een verrassend, inspirerend en indrukwekkend geheel dat je 
zeker niet wilt missen. Houd de datum alvast vrij. Je bent van harte welkom!

•  Goede Vrijdag 7 april 2023
•  Aanvang: 19.30 uur
•  Locatie: buiten [Dorpsstraat 7]
•  Entree: gratis
•  Bijzonderheden: beperkt aantal 

zitplaatsen

The Passion Nijeveen heeft ook een 
eigen Facebook pagina en Insta-
account. Hier zie je regelmatig foto’s 
van de repetities voorbij komen. 
Leuk om te volgen! 

DATUM: 
18 FEBRUARI 

TICKETS: 
DEVEGAFABRIEK.NL

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!
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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

Ik zoek voor 1 x per 14 dagen
een nette 

huishoudelijke hulp 
Bij voorkeur vanaf 50 jaar 

06 34 86 71 61 

Stichting Welzijn 
Ouderen Nijeveen
De halfjaarlijkse BINGO-middag is 
weer in aantocht. Zoals ieder jaar 
organiseren we deze ook nu weer 
in de voorjaarsvakantie en dit is op 
woensdag 1 maart in De Schalle. 

Deze middag  begint om 13.30 uur, 
de zaal gaat om 13.00 uur open, en 
deelname is slechts € 5,00 p.p., incl. 
2 consumpties en bingokaartjes.

Alle 55+ers die graag een middagje 
uit willen en bingo willen spelen 
zijn van harte welkom. Omdat er 
veel grootouders oppassen in de 
vakantie zijn ook opa’s en oma’s met 
kleinkinderen van harte welkom. 
Er zijn weer leuke prijzen te winnen.

Een gezellige middag uit.

Getuigen gezocht / informatie gevraagd
In week 3 van het nieuwe jaar is onze lieve kat Micky verdwenen. Op donderdag 
19 januari werden we gebeld door de dierenambulance dat hij dood in de sloot 
is gevonden. Wij waren natuurlijk heel verdrietig. 

Nu blijkt uit verhalen die rond gaan in 
het dorp dat onze kat is doodgebeten 
door een hond en het baasje van 
de hond geprobeerd heeft het 
bewijsmateriaal te vernietigen. Of te 
wel hij of zij heeft onze dierbare kat, 
als een stuk vuil, in de sloot gegooid. 
Hiervan zijn getuigen, want dit blijkt 
uit de geruchten die rondgaan in het 
dorp. Er zijn mensen die weten van wie 
de hond is geweest en wie de eigenaar 
is. Op deze manier afkomen van je 
geliefde huisdier is onverteerbaar. Wij 

vragen dus ook om jezelf te melden 
als je weet dat het over jou gaat, of 
melding te maken (desnoods anoniem 
bij gemeente of politie) als je weet om 
wie het gaat. Stel je voor dat dit jou 
overkomt. 
Wij hopen op een antwoord en dat wij 
deze verdrietige kwestie achter ons 
kunnen laten. 

Familie Damhuis 
Reacties mogen naar: 
sdamhuis@ziggo.nl

Zangdienst Nijeveen 
12 maart m.m.v. NEW WAY 
uit Hoogeveen

Zeker een dienst om te bezoeken, 
want de sfeervolle blije liederen 
en teksten zullen je raken. Het 
interkerkelijk koor bestaat uit ruim 
30 leden uit de regio Hoogeveen en 
ook twee uit Nijeveen.

Ze hebben de slogan: 
Geloven, Getuigen, Groeien...

Het koor kent een rijke geschiedenis en 
talloze optredens in deze regio, maar 
ook verzorgen zij zelf complete thema- 
kerkdiensten. Het koor staat nu weer 
onder leiding van Eddy van Braam.
Dus kom luisteren en meezingen in 
de Gereformeerde kerk van Nijeveen 
aan de Dorpsstraat. Hartelijk welkom 
bij deze bijzondere zangdienst. Bij 
de uitgang zal er een schaalcollecte 
worden gehouden.

De zangdienstcommissie

Veilig online
Hoe doe je dat?
 
Tegenwoordig hoort je allerlei verhalen over internetfraude. Maar als je weet 
waar je op moet letten, ben je veiliger online. Daarom bieden we in Nijeveen 
vanaf 9 februari de cursus Klik & Tik - Veilig online aan.

Tijdens deze cursus leer je de 7 
Gouden Regels voor veilig internetten. 
Zo leer je hoe je (on)veilige websites 
herkent, hoe je sterke wachtwoorden 
kiest en waar je op moet letten als je 
online betaalt. Als je de Gouden Regels 
kent, ga je oefenen om die regels toe 
te passen in herkenbare situaties.

Waar: Bibliotheek Nijveen - De Schalle
Wanneer:  Donderdag 9, 16 en 23 
februari van 10:00 tot 12.00 uur

Aanmelden - Meld je aan bij de balie in 
de bibliotheek. Maar bellen of mailen 
mag ook: 088 012 8480 of. info@
bibliotheekmeppel.nl
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  7 feb. De Molen nr. 3
  8 feb.   Informatiebijeenkomst ‘Doodgewoon geregeld’ - Villa Kalkoven, Meppel - 

inloop 19.30 uur
  8 feb.   Klaverjassen en Jokeren S.V.N.’69 - 20.00 uur 
11 feb.  Autismedag - De Meenthe, Steenwijk - 10.00-16.00 uur
16 feb.  NATUUR-rijke IJS- en OORLOGwandeling Holtingerveld - 13.30 uur 
18 feb. Vegafabriek concert Litzberg
21 feb. De Molen nr. 4
22 feb.  N.C.V.; hospice en terminale zorg thuis - De Schalle - 14.15 uur 
22 feb.  Klaverjassen en Jokeren S.V.N.’69 - 20.00 uur
22 feb.  Groene Inspiratieavond - De Schalle - 20.00-22.00 uur
23 feb. Vrouwen van Nu; Korrie Spoor - De Schalle - 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
  1 maart  Bingomiddag Stichting Welzijn Ouderen - De Schalle - 13.30 uur
  2 maart  Inloop-borrelavond Vrouwencafé - Brasserie Meuleplein - 19.30 uur
  5 maart  Jaarconcert Accordeonvereniging Musetta - De Schalle - 14.30 uur
  5 maart Concert Die Dorfplatzmusikanten - De Veldkei, Havelte - 14.30 uur
  7 maart De Molen nr. 5
  8 maart  Klaverjassen en Jokeren S.V.N.’69 - 20.00 uur 
  9 maart  Spelletjesdag Stichting Welzijn Ouderen - De Schalle - 10.00 uur
11 maart Vegafabriek concert Remy van Kesteren  
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 over zijn reis als scheepsarts - De Schalle - 19.45 uur 
22 maart   Klaverjassen en Jokeren S.V.N.’69 - 20.00 uur
23 maart Vrouwen van Nu; Willem Fledderus met muziek - De Schalle - 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
  1 april Vegafabriek concert Loupe 
  4 april De Molen nr. 7 
  5 april  Klaverjassen en Jokeren S.V.N.’69 - 20.00 uur 
  6 april  Inloop-borrelavond Vrouwencafé - Brasserie Meuleplein - 19.30 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

 

 Notaris Bart Lever vertelt over het belang van een (levens)testament 
 Oud-huisarts en scen-arts Wiebe Bosma neemt u mee in de wereld van euthanasie  

             en het verschil tussen euthanasie en palliatieve sedatie
 Uitvaartleidster Annerie Kremer vertelt alles over het organiseren van een uitvaart  

Kijk voor meer informatie op www.kremeruitvaartzorg.nl of bel 0522 - 24 50 21

Informatieavond ‘Doodgewoon geregeld’
Villa Kalkoven, Steenwijkerstraatweg 98 Meppel

Woensdag 8 februari, inloop 19.30 uur

Noordeinde 9
7941AS Meppel

GEVRAAGD 
Hulp in de huishouding 

in Nijeveen
1 keer in de 2 weken, 

een morgen of middag

06 10 77 89 46

Meppel Actief
Natuursprong cursus
Het speel- en beweegprogramma in 
en met de natuur.
Ben jij als professional werkzaam 
met groepen kinderen in de leeftijd 
van 4-12 jaar? Dan kun je via 
Natuursprong een actieve ochtend 
of middag in de natuur voor ze 
organiseren.

Professionals die je voorgingen zijn 
bijvoorbeeld basisschool leerkrachten, 
pedagogisch medewerkers, 
opbouwwerkers, jeugdhulpverleners, 
outdoor docenten, boswachters en
kindercoaches.

Binnenkort komen er weer data 
beschikbaar om kosteloos deel te
kunnen nemen aan de cursus. 
Wilt u alvast meer informatie of op
de hoogte gehouden worden?
Neem dan contact op met 
buurtsportcoach Roxanne Dekker, 
roxanne.meppel@sportdrenthe.nl
of 06-38928579
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Dorpsvereniging Nijeveen - Nieuws februari 2023
Terugblik bijeenkomst ‘Goed ouder worden in je eigen dorp’

Dorpsvereniging Nijeveen is in gesprek met de gemeente Meppel (WMO), 
Actium (woonvoorzieningen waaronder Het Kerspel) en de Noorderboog 
(zorgverlening) over dit belangrijke thema. Nadenken over de toekomst is 
daarbij van belang. 

We willen allemaal graag zo lang 
mogelijk in onze eigen woonomgeving 
blijven wonen. Het verzorgingshuis 
moet weer terugkomen terwijl het 
verpleeghuis vaak buiten ons blikveld 
ligt omdat we er niet aan willen dat 
ouderdom (vaak) met gebreken komt. 
Daarbij stellen we onszelf ook veel 
vragen; kan ik nog langer in mijn 
woning blijven wonen? Wat als ik 
steeds meer hulp nodig heb? Hoe 
kan mijn woning worden aangepast, 
zodat ik er ook mijn oude dag kan 
slijten? Welke voorzieningen worden 
door de gemeente aangeboden in het 
kader van de WMO? Al deze vragen 
stonden centraal op donderdagmiddag 
19 januari tijdens een de speciale 
themamiddag in dorpshuis ‘De Schalle’. 

Er werd geanimeerd gesproken met 
elkaar. Maar er zijn ook nog veel 
vraagtekens. Dorpsvereniging Nijeveen 
refereerde hier ook al naar in de 
dorpsenquête die destijds is gehouden. 
De problematiek van het goed en fijn 
ouder worden in het eigen dorp is een 
thema waar de dorpsvereniging, naast 
andere thema’s, in wil investeren. Er 
komt dus zeker een vervolg op deze 
activiteit.

Uitnodiging ‘Groene 
inspiratiebijeenkomst’ 

Op woensdag 22 februari a.s. 
van 20.00 tot 22.00 uur wordt 
er in ‘De Schalle’ een groene 
inspiratiebijeenkomst gehouden 
door Landschapsbeheer Drenthe. Dit 
gebeurt in nauwe samenwerking met 
enkele groene vrijwilligers uit het dorp. 

Doel van de avond is om met elkaar te 
brainstormen over de mogelijkheden 
die er in en om Nijeveen zijn met 
betrekking tot de groene omgeving. 
Wat is kenmerkend voor het 
landschap rondom Nijeveen, wat zijn 
landschappelijke kwaliteiten, welke 

kansen liggen er m.b.t. tot het groen in 
en om het dorp en welke knelpunten 
kom je daarbij tegen? Vanuit een 
positieve insteek willen we deze 
avond in gesprek gaan met elkaar om 
uiteindelijk tot concrete ideeën te 
komen.
 
Iedereen die zich verbonden voelt 
met het groen in en om Nijeveen, 
maar ook erfbewoners die open staan 
voor erfadvies zijn van harte welkom. 
Met elkaar maken we er een mooie, 
gezellige en vooral ook nuttige avond 
van.

Programma
19.45 uur -  Inloop met koffie/thee en 

koek 
20.00 uur -  Presentatie 

Landschapsbeheer Drenthe
20.15 uur -  Brainstormsessie groene 

mogelijkheden 
21.00 uur - Pauze 
21.20 uur - Presentatie erven (tuinen) 
21.40 uur -  Vragen en aanmelden 

stimuleringsregeling erven 
21.55 uur - Afronding
 
We stellen het op prijs als je je 
aanmeldt (vóór 17 februari) voor deze 
avond via het volgende mailadres: 
dm.meijberg@lbdrenthe.nl onder 
vermelding van naam en vanuit 
welke rol je aanwezig bent (bewoner, 
vrijwilliger, bedrijf, instantie). Van harte 
welkom! 

Aankondiging NLdoet 
Zaterdag 11 maart van 9.30-12.00 uur

Net als vorig jaar doet Dorpsvereniging 
Nijeveen mee aan NLdoet. De dag 
om samen met andere vrijwilligers de 
handen uit de mouwen te steken en 
op verschillende plekken onderhoud 
te plegen in Nijeveen. Denk daarbij 
aan de Nijeveense Plas en het Van 
der Woudepark. Het kan gaan om 
schoonmaken of opknappen maar ook 

andere voorkomende klusjes worden 
verricht. Het is altijd een nuttige en 
gezellige ochtend. Wij zorgen voor 
koffie en koek. Jij voor de handjes? 
Houd 11 maart alvast vrij in de agenda. 
Nadere informatie volgt in de volgende 
De Molen. 

Noteer alvast in de agenda! 
Maandagavond 17 april 20.00 uur - 
Algemene Ledenvergadering

Na het algemene gedeelte waarin wij 
je informeren over alle activiteiten 
van de dorpsvereniging, is huisarts 
Anne Nynke Nijstad-Moes speciale 
gast. In 2018 nam ze ons ook al mee 
naar de huisartsenpraktijk Kolderveen 
2.0. Toen ging het over verleden, 
heden en vooral de toekomst van 
de praktijk in Nijeveen. Nu, 5 jaar 
later, zijn we benieuwd hoe het de 
praktijk nu vergaat en wat de verdere 
ontwikkelingen zijn. Het belooft een 
interessante avond te worden. Houd 
deze alvast vrij! 

Met een hartelijke groet, 
Bestuur Dorpsvereniging Nijeveen 

SAVE THE DATE 

Nijeveens Feest 
Vrijdag 16 tot en met 20 juni 2023 

We vieren dit jaar het 125-jarig 
jubileum van de Oranjevereniging 
Nijeveen. 

Het bestuur is inmiddels druk bezig 
met de voorbereidingen van dit 
bijzondere jaar en hebben nu al zin 
in het Nijeveen Feest. Jullie? Zijn de 
eerste plannen al gesmeed? Blijf ons 
ook volgen op Facebook en Insta voor 
alle actuele informatie. 

Met een hartelijke groet, 
Oranjevereniging Nijeveen
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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

Ruth Pos uit Nijeveen gaf een concert in Paramaribo
Tijdens haar vakantie in Suriname (nabij Paramaribo) werd Ruth Pos door de 
gastvrouw van haar vakantieverblijf herkend als een bekende organiste uit 
Nederland. Kennelijk had ze, tijdens de periode dat ze in Nederland woonde, al 
van Ruth gehoord en haar als organiste beluisterd.

Meteen werd er een contact gelegd en 
aan haar gevraagd of ze in Paramaribo 
een orgelconcert wilde geven. Zo kreeg 
haar vakantie ineens een verrassende 
wending.
Vanuit de Protestantse kerk werd 
meteen actie ondernomen en contact 
met haar gezocht.
Binnen drie dagen was de organisatie 
rond en op zaterdag 28 januari jl. 
gaf Ruth in de centrumkerk van 
Paramaribo een uniek orgelconcert, 
waarin ze improvisaties speelde over 
werken van o.a. Händel, Beethoven, 
Mozart, Mulder en de Surinaamse 
componist Helstone.
Het orgel is een 2 klaviers Naber orgel 
en in 1966 geheel gerestaureerd door 
de firma Flentrop uit Nederland. 
Het orgel heeft prachtig klinkende 
registers, vooral geschikt voor de 

romantische improvisaties van Ruth.
Er waren plm. 175 bezoekers, de kerk 
was goed gevuld.
Haar virtuoos improvisatiespel was 
zo boeiend dat ze na afloop gevraagd 
is om dit jaar in november weer in 
Paramaribo te komen concerteren en 
dan wel 3 concerten in 3 verschillende 
kerken. In november is in Paramaribo 
altijd de Open Monumentendag.
Ruth kreeg een staande ovatie. Met 
haar partner, Johan Rodenhuis werd er 
een contact gelegd met de dirigenten 
en besturen van de mannenkoren. 
Johan verzorgde voorafgaand aan 
het concert een workshop voor de 
leden van de mannenkoren, waarna 
een uitnodiging werd gedaan voor 
een uitwisseling met een koor uit 
Nederland. Ruth en Johan zijn daar, 
gezien hun ervaringen in het verleden 

met het organiseren van buitenlandse 
culturele- concertreizen, altijd voor in. 
Gegevens zijn in elk geval 
uitgewisseld. En vanuit Suriname 
wordt gewerkt aan een cultureel-
muziek- en zangproject. Dit project 
zal in 2024 moeten plaats vinden met 
het doel om de amateur (koor)muziek 
nieuw leven in te blazen.
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Autismedag
De NVA (Nederlandse Vereniging voor 
Autisme) Steenwijkerland viert op 
zaterdag 11 februari van 10.00 tot 16.00 
uur haar 20-jarig bestaan in Theater De 
Meenthe, Stationsplein 1, Steenwijk. 
Toegang tot deze dag is gratis.

Het programma van deze dag ziet er 
als volgt uit: om 10.00 uur wordt de 
opening verricht door wethouder 
Trijn Jongman. De hele dag is er een 
informatiemarkt in het Grand Café. 
’s Morgens is er van 10.30 tot 12.00 
uur een lezing met als thema: Wij 
zijn allemaal mensen. Spreekster is 
Babette van Berkel, 31 jaar. Babette 
kreeg haar diagnose autisme op haar 
18de. ’s Middags is er van 13.30 tot 
15.00 uur een lezing over Autisme: 
nieuwe inzichten. Spreker is Pascal 
van IJzendoorn, 40 jaar. Pascal is 
auteur van het boek: Help, ik ben 
een autist! Ik was het al voordat 
ik het wist. De lezingen zijn in het 
Dyka Vestzaktheater. De Autisme 
Ervaringstent kan 11.00 tot 15.00 uur 
bezocht worden in Zaal 3. In deze tent 
kunt u ervaren wat het betekent als u 
omringd wordt door zoveel beeld en 
geluid, dat een selectie bijna niet meer 
mogelijk is. De hoeveelheid prikkels 
die in een keer binnenkomt is te groot 
om daarbinnen onderscheid te maken. 
Dit geheel zorgt voor een gevoel van 
overspoeld raken. Het is een ervaring 
van 4 minuten waarbinnen u geen 
controle hebt op de prikkels uit uw 
omgeving. Sommigen wordt het dan 
ook letterlijk teveel. Voor het bijwonen 
van de lezingen is aanmelden wenselijk 
in verband met een beperkt aantal 
plaatsen. Aanmelden kan via nva.
steenwijkerland@autisme.nl

• GORDIJNEN
• ZONWERING

URZO
Damesmode

Slaapcomfort

Bedrijfskleding

Regenkleding

Huishoudtextiel
tel. 05220 - 61022

WONINGINRICHTING

Blankenstein 610 • 7943 PA Meppel
T 0522 - 25 28 21

www.urzo.nl

• PVC VLOEREN
• TAPIJT

Cursus ‘Omgaan met geld’ start in Meppel
Welzijn MensenWerk organiseert in het voorjaar de training ‘Omgaan met geld’ 
voor inwoners van Meppel. Mensen die moeite hebben met het omgaan met 
geld, risico lopen op financiële problemen of deze al hebben, leren om hun 
geldzaken op orde te krijgen en tijdig de juiste hulp in te schakelen. 

De training is bedoeld voor iedereen, 
van hoog tot lager opgeleid, van 
alleenstaand tot ouders en jongeren. 
Het doel is om zelfstandig de financiële 
huishouding te kunnen voeren en op 
tijd hulp te leren vragen. De training 
is niet gericht op het oplossen van 
problematische schulden en is dus 
niet geschikt voor mensen met acute 
schulden. Die kunnen wel contact 
opnemen, maar worden op een andere 
manier geholpen. 
Informatie en ervaringen uitwisselen
Trainer Jildou Rozendal: “In de eerste 
bijeenkomst worden 6 verschillende 
onderwerpen uitgelegd. Daarna kies 
je zelf waar jij mee aan de slag wilt 
gaan. Bijvoorbeeld bij het onderwerp 
‘geldzaken organiseren’ kan dat zijn 
omgaan met je administratie. Of bij het 
onderwerp ‘nu rondkomen’ bekijken 
we hoe je kunt besparen. Het leuke 
van deze training is dat de inhoud 
van de lessen wordt bepaald door de 
deelnemers zelf. Hierdoor is de training 
voor iedereen zinvol.’’
Er wordt ook geoefend en er is ruimte 
om ervaringen te delen. ‘’We merken 
dat mensen het fijn vinden om in 

een veilige omgeving ervaringen te 
delen. Vaak rust er een taboe op 
het bespreken van geldzaken en dat 
zorgt ervoor dat er vaak niet over 
gesproken wordt. Juist een training 
kan ook bevestiging en inzicht geven 
dat je je geldzaken al goed op de 
rit hebt en dat je dit volhoudt. We 
bieden tijdens de trainingen daarom 
voldoende ruimte om met elkaar in 
gesprek te gaan. Feedback uit van 
deelnemers van vorige trainingen geeft 
aan dat de deelnemers de openheid 
en persoonlijke benadering juist erg 
waarderen’’
Aanmelden tot 10 maart
De training heeft 6 bijeenkomsten, 
die wekelijks plaatsvinden. De 
eerste bijeenkomst is op 20 maart 
om 13.00 uur in Wijkcentrum de 
Koeberg, Rembrandtplein 83 in 
Meppel. Er is plek voor maximaal 
12 personen. Deelname is gratis. 
Belangstellenden kunnen zich tot 10 
maart opgeven bij Jacob Beihuisen 
via e-mail j.beihuisen@welzijnmw.
nl  of 06-51986092 of bij Jildou 
Rozendal, j.rozendal@welzijnmw.nl of 
0622649117.

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

Lotenbloks.nl
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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.

Brommer

Een man van weinig woorden was hij. Maar met een biertje op, te midden van zijn
vrienden kon hij wél op de praatstoel zitten. Hij voelde zich op zijn gemak bij
eenvoud, vooral geen poespas. Was graag thuis, in zijn eigen omgeving.
Ontzettend technisch was hij ook. Wat zijn ogen zagen, maakten zijn handen. 
Met zijn vrouw naast zich, als vaste assistent, kon hij alles repareren waar wielen
onder zitten.

Toen hij wist dat hij ziek was en niet meer beter zou worden, sprak hij niet veel over hoe hij wilde dat
zijn afscheid er uit zou gaan zien. Maar één wens gaf hij duidelijk aan. Hij wilde dat zijn kist te midden
van zijn Kreidler brommers zou staan.

Hij overleed laat in de avond in het hospice en zijn familie wilde graag dat hij weer naar huis zou
komen. Ik sprak met hen af dat zij de voorbereidingen zouden treffen en dat mijn collega en ik hem
dan thuis zouden brengen. En zo gebeurde het, dat we hem in de vroege ochtend thuis brachten en hij
werd opgebaard in de ruimte waar hij zo graag zijn handen gebruikte om vele kleine reparaties uit te
voeren, met de Kreidlers in zijn nabijheid. Zijn gezin koos dan ook een foto voor de rouwkaart, 
waarop hij met een grote glimlach stond, de laatste keer dat hij een daar een ritje op maakte. 

Op de dag van het afscheid was het prachtig weer. Op het kleine podium kwam zijn kist te staan. De
brommer naast hem. Tijdens het informele samenzijn was er ruimte voor lieve en steunende woorden
voor zijn gezin, klonk zijn favoriete muziek op de achtergrond en konden mensen een biertje drinken
en proosten op zijn leven. Niets bijzonders, niets groots, maar simpelweg de aanwezigheid van de
mensen die belangrijk waren voor hem en voor zijn gezin. En precies zoals hij het had gewild, 
de Kreidler blinkend in het zonlicht naast hem.

Notaris Bart Lever
Zuideinde 53, Meppel

(0522) 25 27 21
meppel@hetnotarieel.nl

Bel mij 
voor een 
vrijblijvende 
bespreking.

20236849_Advertenties-De-Molen-230131.indd   1 31-01-2023   10:23
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Mobiliteitsconcept ‘Nijeveen Deelt!’ van start met 
twee deelauto’s
Wethouder Bos maakt eerste rit door het dorp en Rabobank reikt cheque uit

Inwoners en bedrijven uit Nijeveen kunnen vanaf nu gebruikmaken van twee 
deelauto’s. Het mobiliteitsconcept Nijeveen Deelt! is zaterdag 28 januari 
feestelijk geopend door wethouder Jeannet Bos die samen met Hylco de Boer, 
een van de initiatiefnemers, achter het stuur kroop om de allereerste rit te 
maken. Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland reikte een cheque uit om 
dit initiatief financieel te steunen. 

Handen ineen om dorp te 
verduurzamen
Energie Coöperatie Duurzaam 
Nijeveen en Dorpsvereniging Nijeveen 
hebben de handen ineengeslagen 
en dit initiatief ‘Nijeveen Deelt!’ 
genomen. ‘Het project past binnen 
onze ambities’, legt Harry van Dijk, 
voorzitter van de energiecoöperatie, 
uit. ‘Het draagt bij aan het 
verduurzamen van het dorp, inwoners 
kunnen hiermee geld besparen 
en het vergroot de leefbaarheid’, 
vervolgt hij. ‘Het is geweldig dat de 
dorpsvereniging en energiecoöperatie 
elkaar hierin gevonden hebben en dat 
we dit samen kunnen doen voor alle 
Nijeveners.’ 

Deelauto’s zijn voor iedereen 
Hylco de Boer is ook enthousiast en 
heeft volop vertrouwen 
in het project. ‘De 
deelauto’s zijn van 
ons allemaal’, zegt hij. 
‘Iedereen kan erin rijden 
op het moment dat 
hij of zij vervoer nodig 
heeft. De auto’s, die 
op het plein bij molen 
‘De Sterrenberg’ staan, 
kunnen eenvoudig 
gereserveerd worden 

via een speciale 
app op de 
telefoon. Hiervoor 
hebben wij de 
samenwerking 
gezocht met 
JustGo, het 
bedrijf dat het 
reserveersysteem 
beheert.’

Een mooie 
ontwikkeling voor 
de toekomst 
Dat de gemeente 
Meppel ‘Nijeveen 

Deelt!’ ondersteunt is logisch volgens 
wethouder Bos. ‘In Meppel werken 
we hard aan het verduurzamen van 
de samenleving. Energiecoöperatie 
Duurzaam Nijeveen is daarin een 
belangrijke samenwerkingspartner’, 
geeft ze aan. ‘Het introduceren van 
de twee elektrische deelauto’s is 
dan ook een mooie stap vooruit. Het 
gebruiken van een deelauto is niet 
alleen goed voor het milieu, het is ook 
al snel voordeliger dan het aanhouden 
van je eigen auto. Daarmee is het een 
ontwikkeling voor de toekomst.’

Rabobank ondersteunt vanuit het 
Coöperatiefonds 
Het Coöperatiefonds Rabobank 
Meppel-Staphorst-Steenwijkerland 
reikte tijdens de feestelijke kick-off 
een cheque uit van € 15.000. Hylco de 

Boer en Dirk Jan Tuut 
namen de cheque in 
ontvangst van Robin de 
Vries (accountmanager 
groot zakelijk) en Guus 
Altena (ledenraadslid). 
‘Jaarlijks reserveert de 
bank een deel van de 
winst voor aanvragen uit 
de regio die bijdragen 
aan maatschappelijke 
thema’s’, zegt Guus 

Altena. ‘We waren meteen heel 
enthousiast over deze aanvraag. Het is 
een project voor en door inwoners van 
Nijeveen en omgeving en past goed 
binnen het thema energietransitie. 
Hiermee maken we echt het 
verschil, en geven we terug aan de 
samenleving,’ aldus Guus Altena, 
ledenraadslid van Rabobank Meppel-
Staphorst-Steenwijkerland. 

Meer informatie en een deelauto 
reserveren
Meer informatie over Nijeveen Deelt! 
is te vinden op www.nijeveendeelt.nl 
en www.justgo.nl. Via deze sites kan 
ook de app worden gedownload. 

Auto nodig? Nijeveen Deelt! 
Rijd nu standaard vanaf € 1,- per uur*

Speciaal aanbod
*Om jou welkom te heten, krijg je in 
de maanden februari en maart korting 
op het uurtarief. Je betaalt dan niet 
€ 3,- maar € 1,- per uur! Je hebt 
hiervoor geen abonnement nodig en 
kunt heel voordelig de elektrische 
deelauto proberen. 

1. Meld je aan via de QR code 
2. Download de app 
3. Reserveer je auto 
4. Rijd zorgeloos weg 

Meer informatie, kostenvergelijking 
en abonnement? www.justgo.nl/
hoewerkthet 

Nijeveen Deelt! is een initiatief van 
Dorpsvereniging Nijeveen en EC 
Duurzaam Nijeveen. Het project wordt 
financieel ondersteund door Rabobank 
Meppel-Staphorst-Steenwijkerland en 
gemeente Meppel. 
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Informatieavond ‘Doodgewoon 
geregeld’ bij Villa Kalkoven
De dood, we praten er niet zo graag over. Toch vormt 
het een wezenlijk onderdeel van het leven. Kun je je 
voorbereiden op de dood? En wat komt daar dan allemaal 
bij kijken? Annerie Kremer Uitvaartzorg organiseert 
op woensdag 8 februari aanstaande een boeiende 
informatieavond waarbij 3 sprekers aanwezig zijn die u 
hier op een interactieve manier meer over vertellen.  

Bart Lever van Het Notarieel vertelt 
waarom het belangrijk is om goed na 
te denken over een (levens)testament. 
Wiebe Bosma, oud-huisarts en 
scen-arts neemt u mee in de wereld 
van de euthanasie en legt op een 
heldere manier het verschil uit tussen 
euthanasie en palliatieve sedatie. 
Tot slot geeft Annerie Kremer u een 
kijkje achter de schermen bij een 

uitvaartverzorger. 
Wat komt er 
allemaal kijken bij het organiseren 
van een uitvaart en wat kunt u zelf 
allemaal al vastleggen. 

Laat u dus inspireren tijdens deze 
informele avond, waarbij ook zeker 
ruimte is voor eigen vragen over de 
diverse onderwerpen. 

De bijeenkomst vindt plaats bij Villa 
Kalkoven, Steenwijkerstraatweg 98 in 
Meppel.  
De toegang is gratis, de inloop is vanaf 
19.30 uur. Het programma start om 
20.00 uur.
Meer informatie vindt u op onze 
website: www.kremeruitvaartzorg.nl

Euphonia huldigt negen jubilarissen
Tijdens het nieuwjaarsconcert van muziekvereniging 
Euphonia uit Nijeveen zijn volgens traditie de jubilerende 
leden gehuldigd. 

Marius Buiten, Jasper Kroeze, Arnold 
Hendriks, Nina Knol, Sifra van der 
Linde, Laura Venema en Patrick 
Venema kregen van het bestuur een 
officiële decoratie opgespeld, omdat zij 
12,5 jaar lid zijn van de vereniging. Er 
waren ook twee erg bijzondere jubilea. 
Aaldert Manden werd gehuldigd 
vanwege 65 jaar lidmaatschap. Klaas 
Brand spande de kroon. Hij werd 
gehuldigd voor 70 jaar lidmaatschap. 
Naast de officiële decoratie van 
de muziekbond KNMO kregen de 
jubilarissen een oorkonde en een bos 
bloemen. 

Tijdens het 
nieuwjaarsconcert 
waren alle stoelen 
in De Schalle 
bezet. Zowel de 
slagwerkgroep o.l.v. 
Frank Ritsema als 
het harmonieorkest 
o.l.v. Ellis Nijdam 
liet zich van 
de goede kant 
horen. Lucina Bolding en Harry Knol 
praatten de avond aan elkaar. De 
prachtige muziek, gecombineerd met 

humor, anekdotes en leuke weetjes 
resulteerde in een gezellige, muzikale 
avond. 

���������������
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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

 Yvonne Houtzager, 
Uitvaartbegeleidster

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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Jaarvergadering en Oud Hollandse 
Spellen bij Vrouwen van Nu
Op de jaarvergadering van de Vrouwen van Nu Nijeveen op 
26 januari jl. zijn maar liefst 10 dames gehuldigd voor hun 
lange lidmaatschap. Geesje Alberts was 25 jaar lid. Joke 
Drost, Lammie Mol en Grietje Westenbrink waren 40 jaar 
lid. Klaasje Baylé, Wubbie Jobing en Klaasje Slagter waren 
50 jaar lid en Hillie Benak, Hylkje de Jonge en Neeltje 
Wemmenhove waren 55 jaar lid. Zij gingen op de foto 
met een mooie bos bloemen. Annemieke de Boer is in het 
bestuur gekomen voor Riny Vlot, die na 6 jaar aftredend 
was. Verder waren er nog wat wijzigingen in verschillende 
commissies. De dames die stopten werden bedankt met 
een mooi boeket bloemen.
 

Na het huishoudelijk deel is het tijd om 
actief bezig te zijn met Oud Hollandse 
spelletjes. In groepjes van 8 werden 
de volgende spellen gedaan: sjoelen, 
ringwerpen, blikgooien, trekbiljart, 

slingerbal en de spiraal. Het was een 
gezellige boel. Niet alles was even 
makkelijk maar het was een geslaagde 
invulling van de avond. De winnaars 
kregen een klein prijsje. 

Staand v.l.n.r.: Grietje Westenbrink, Geesje Alberts, Joke Drost, Wubbie Jobing, 
Klaasje Slagter, Klaasje Baylé, Lammie Mol.

Zittend v.l.n.r.: Hylkje de Jonge, Hillie Benak, Neeltje Wemmenhove.

Om iets over 23.00 uur kon de 
voorzitter iedereen bedanken voor 
de inbreng en de inzet en wenste 
iedereen wel thuis.

‘Die Dorfplatz Musikanten’ geven concert in Havelte
Op zondagmiddag 5 maart a.s. geven ‘Die Dorfplatz Musikanten’ uit 
Oldeberkoop een concert in Havelte. Deze egerländerkapel, o.l.v. kapelmeester 
Benny Eissens, spelen voor u een gevarieerd programma. Instrumentaal en een 
aantal nummers met zang dit door Evelien Holsbeek en Benny Eissens. 

Het afgelopen jaar heeft de kapel met 
een aantal tussenpozen al diverse 
optredens gegeven in zuidoost 
Friesland. De enthousiaste kapel staat 
te popelen om u te vermaken met de 
vrolijke muzikale klanken.  Een mooie 
gelegenheid om kennis te maken en te 
luisteren naar deze bijzondere gezellige 
muziekgroep.
Voor dit concert heeft de kapel een 
aantal nieuwe nummers ingestudeerd. 
Maar ook de ‘Golden Oldies’ uit de 

Egerländer en Böhmische muziek, 
waaronder de bekendste nummers van 
Ernst Mosch, zullen ze voor u spelen. 

Het concert begint om 14.30 uur, 
zaal open vanaf 14.00 uur. Het is in 
De Veldkei, Veldkamp 77 in Havelte. 
Kaarten zijn aan de zaal verkrijgbaar en 
kosten € 8.00 p.p.
Voor informatie en of reservering, 
telefoon 06 49835235   
www.diedorfplatzmusikanten.nl

Stichting Welzijn 
Ouderen Nijeveen
Onze spelletjesdagen vinden twee 
keer per jaar plaats in dorpshuis “de 
Schalle” en dit voorjaar op donderdag 
9 maart a.s. Om 09.30 uur gaat de 
zaal open zodat we om 10.00 uur 
kunnen beginnen. Deze speldagen 
zijn ieder jaar weer een groot succes, 
de deelname wordt alleen maar 
groter. We raden dan ook iedereen 
aan die deze dag mee wil doen zich zo 
spoedig mogelijk op te geven.

We bieden de volgende spellen aan: 
klaverjassen, jokeren, rummicub en 
bridgen.
Op deze dag zijn alle Nijeveners van 
55+ van harte welkom.

De kosten voor deze dag zijn €20,00, 
dit is inclusief koffie met koek, borrel 
voor het eten, een warme maaltijd en 
’s middags nog een consumptie. 
En natuurlijk hebben we aan het eind 
van de dag nog enkele kleine prijsjes 
voor de winnaars.
Voor verdere inlichtingen en opgave 
voor deze dag kunt u contact opnemen 
met Albert van Gijssel tel. 492860 of 
06-40223617 of met Janneke Venema 
tel. 491737 of 06-25345117.
De bridgers kunnen zich aanmelden 
bij Lammie van Essen, tel. 491628 of 
06-20433916.
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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

Cultuurfestival NEXT in de herkansing
Het festival NEXT, dat op 18 december werd afgelast vanwege 
ijzel, gaat op 19 februari in de herkansing. Podium34 in Borger is 
de plaats waar een nieuwe generatie cultuurmakers vanaf 19.30 
uur van zich laat horen. Zij presenteren een voorstelling, film, 
muziek, mode en een documentaire. De toegang tot het festival 
is gratis. 

In de Willibrordkerk in Borger waar 
Podium 34 is gevestigd brengt het 
theatercollectief Zij Zei de voorstelling 
Goed Gestemd. Een voorstelling over 
horen en luisteren. 
De documentaire De Vlaggenhijsers 
van Drenthe geeft een beeld van 
inwoners in de provincie die trots elke 
dag de Drentse vlag in top hebben 
wapperen. De documentaire wordt 
vertoond met livemuziek van Hans van 
der Werf.

De tweede film op het festival laat 
een zoektocht zien naar Het mooiste 
geluid. Gestart in coronatijd gingen 
drie jonge makers in verschillende 
landen op zoek naar het mooiste 
geluid. De vraag is of ze die hebben 
gevonden.

Fusion tenslotte laat 
een aantal hiphop 
nummers horen, 
terwijl twee modellen 
twee bijzondere 
kledingcreaties laten 
zien op een speciaal 
uitgerolde catwalk.

NEXT is ontstaan 
vanuit Poplab 
Drenthe en biedt een 
nieuwe generatie 
cultuurmakers een 
podium. Muziek is vast 
onderdeel van elke 
presentatie. De jonge 
makers kunnen gebruik 
maken van coaches om 
zich te ontwikkelen als 
kunstenaar. 
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Van Beek 
Schilderwerken

Voor al uw schilderwerk

Ons bedrijf kenmerkt zich door 
haar goede prijs-kwaliteitverhouding

en staat garant voor 
een uitstekende service!

Klaas van Beek 
Scheerweide 35 
7948 NX Nijeveen 

Tel. 06-16511943
Tel. 0522-750545

E-mail: info@kvanbeekschilderwerken.nl 
Website: www.kvanbeekschilderwerken.nl

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

Uw adres voor:

.  Hout zagen, snoeien en snipperen

.  Stobben frezen

.  Grondverzetwerkzaamheden

.  Aanleg en onderhoud van riolering

.  Oogstwerkzaamheden 

.  Voederwinning

.  Slootonderhoud

.  Mestverwerking

.  Graslandvernieuwing

.  Uitgraven bouwkavels
 
Staat er iets niet bij?
Vraag ernaar, wij helpen u altijd!

Op 31 januari heeft het College officieel de naam Mandenmakerspark 
vastgesteld voor het nieuw aan te leggen park in Nieuwveense Landen. Voor 
de naam van het park, dat met de inbreng van omwonenden en leerlingen van 
het Technasium Dingstede is vormgegeven, was een prijsvraag uitgeschreven. 
Uit meer dan 100 inzendingen is de naam Mandenmakerspark gekozen. Bettie 
van Es-Klaver bedacht de nieuwe naam en kreeg uit handen van wethouder Van 
Ulzen haar prijs uitgereikt.

Nieuwe naam park Nieuwveense Landen: Mandenmakerspark
Uitslag prijsvraag nieuwe naam ‘Boombos’

“Nee, deze naam verwijst niet naar 
een bekende keukenboer, maar naar 
het ambachtsverleden van onze stad.” 
lacht wethouder Van Ulzen. 
“Mevrouw Van Es-Klaver had zich 
goed verdiept in de geschiedenis 
van het gebied, waar langs de 
slootkanten twijgwilg werd geteeld 
dat jaarlijks werd verkocht aan de 
Meppeler mandenmakers.” In de wijk 
Nieuwveense Landen verwijzen diverse 
straatnamen naar het handels- en 
ambachtsverleden van de stad. Daar 
sluit dit park nu mooi bij aan.

Prijsvraag voor nieuwe naam
‘Boombos’ was de projectnaam voor 

dit park, omdat het bedrijf Boom B.V. 
het initiatief had genomen voor de 
ontwikkeling ervan. In september 
en oktober 2022 konden inwoners 
suggesties voor de naam van het park 
inzenden. Ruim 100 inzendingen met 
suggesties voor een nieuwe naam 
kwamen bij de gemeente binnen. 
Mevrouw Van Es-Klaver was blij verrast 
toen ze het bericht kreeg van de 
gemeente. Haar inzending leverde haar 
naast een mooie bos bloemen, een 
Meppelpas op ter waarde van 50 euro.

Start aanleg park/Aanleg gestart
Vorige week is de aannemer gestart 
met de grondwerkzaamheden voor 

de aanleg van het park. Het bedrijf 
Boom B.V., laboratoriumleverancier 
uit Meppel, heeft ter gelegenheid van 
haar 125-jarig jubileum een behoorlijk 
aantal bomen en jonge aanplant 
namens haar klanten gedoneerd. Ook 
de provincie Drenthe draagt bij met 
een subsidie waarmee extra bomen 
worden aangeplant. Dankzij hen en de 
inzet van Landschapsbeheer Drenthe 
en Natuur en Milieufederatie Drenthe 
ligt er in het voorjaar een mooi nieuw 
park waar het voor alle leeftijden 
aangenaam vertoeven is.
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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

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

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.



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




