
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 maart 2023. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 1 maart  
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

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

Even voorstellen

Nieuwe dorpsregisseur van Nijeveen
Mijn naam is Hans van Zwolle 51 jaar en ik woon in de gemeente Olst-Wijhe. 
Ik heb drie geweldige kinderen waarvan twee al 18 plus en zijn uitgevlogen. In 
mijn vrije tijd ben ik regelmatig aan het klussen voor mijzelf maar ook graag 
voor een ander. Zo houd ik mijn timmermansvaardigheden nog een beetje 
scherp en maak ik anderen blij. 

Sinds 6 februari 
werk ik in de 
gemeente Meppel 
als wijkregisseur 
voor Nieuwveen-
selanden en als 
dorpsregisseur 
voor Nijeveen. Ik 
heb dus de rol van Lot Zinsmeyer over-
genomen. Ik kijk uit naar een mooie 
samenwerking waarin we in gezamen-
lijkheid veel goeds kunnen realiseren 
voor Nijeveen en inwoners.

Verder ben ik als vrijwilliger, voorzitter 
van de belangenvereniging van de 
buurtschap waar ik woon en secretaris 
van de scoutingvereniging in Olst. 
Tijdens mijn loopbaan heb 
ik verschillende overstappen 
gemaakt. Ik ben ooit begonnen 

als restauratietimmerman. Later 
ben ik overgestapt naar de 
jeugdhulpverlening. 
De laatste jaren houd ik mij bezig 
met participatie en burgerinitiatieven 
o.a. voor de gemeente Epe als 
gebiedsregisseur. 

Wij willen u hartelijk bedanken voor de 
lieve en troostende woorden en prachtige 
kaarten die wij hebben mogen ontvangen 
na het overlijden van mijn lieve man, 
onze vader, schoonvader en opa

Arend Tissingh

Uw warme reacties zijn niet alleen voor ons 
een grote steun, maar laten ook zien hoe 
belangrijk hij voor anderen was.

Familie Tissingh

Nijeveen, februari 2023
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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

Vrouwen van Nu Nijeveen
Wij zijn een gezellige vereniging en proberen elk jaar een leuk programma in 
elkaar te zetten. Elke maand hebben wij een verenigingsavond waarbij wij 
samen komen in de Schalle. 

Voor dit jaar is het programma als 
volgt:
Donderdag 23 februari, Korrie Spoor 
uit Nijeveen komt vertellen over haar 
beroep als advocaat en haar bedrijf 
Mediation. 
Donderdag 23 maart, Willem 
Fledderus uit Assen vermaakt ons deze 
avond met muziek. 
Donderdag 20 april, Marjanne Bruin 
Slot komt ons vertellen over de 
tuinen van Mien Ruys. Donderdag 21 
september, iemand van KNGF komt 
ons vertellen over geleide honden.  
Donderdag 26 oktober, het ééndag- 
bestuur verzorgt deze avond.  
Donderdag 9 november, 10.00 uur 
Koffieochtend met Petra Hasper 
van Fysiopraktijk “Het Oevertje” uit 
Nijeveen. 

Donderdag 16 november, Drentse 
wandeldag Vrouwen van Nu. 
Donderdag 23 november, Martijn 
Wassink neemt ons mee over 
zijn verslaving en zijn bedrijf 
Herstelbroeders. 
Donderdag 14 december, Kerstavond. 

Al onze avonden beginnen om 20.00 
uur. Verder kun je meedoen aan allerlei 
creatieve en sportieve activiteiten 
zoals: handwerken, wandelen, 
quilten, schouwburgbezoek, fietsen, 
bloemschikken. 
Heb je belangstelling? Kom een 
keer geheel vrijblijvend op een 
verenigingsavond.  
Voor meer informatie, 
stuur een mail naar 
nijeveenvrouwenvannu@gmail.com.

Film Tori et Lokita 
Op vrijdag 24 februari wordt de film 
Tori et Lokita vertoond in Dorpshuis 
De Schalle.  

Terwijl illegale immigranten Tori 
(11) en Lokita (16) werken aan een 
verblijfsvergunning, dealt Tori drugs 
en werkt Lokita op een geheime 
wietkwekerij. Om zo het hoofd boven 
water te houden en om de schulden 
aan de mensensmokkelaars te kunnen 
afbetalen. 
Als herinnering aan het wanhopige 
en uitzichtloze bestaan van illegale 
vluchtelingen is Tori et Lokita een 
krachtig statement.

België 2022. Drama van Jean-Pierre 
Dardenne en Luc Dardenne.
 
Aanvang: 20.00 uur
Entree: € 7 inclusief pauzedrankje 

Nijeveen geeft warmte! 
Bedankt alle gevers
Eind vorig jaar heeft de gezamenlijke 
diaconie Nijeveen e.o. een oproep 
gedaan om niemand in de kou te 
laten zitten. Daar is volop gehoor aan 
gegeven.

Allen die deze energiecompensatie 
hebben omgezet in een beetje hulp 
voor naastenliefde, heel hartelijk dank 
voor deze mooie bijdrage.

We zijn blij en dankbaar dat we de 
eerste hulp binnen onze gemeente 
hebben kunnen bieden.

Bent u / ben jij inwoner van Nijeveen/ 
Wanneperveen en kunt u / kun jij door 
de energiecrisis de eindjes niet meer 
aan elkaar knopen? Juist dan zijn wij er 
om te helpen!
Schroom niet, neem dan contact op 
met de emeritus predikant Jan Stap 
06-45751180, zodat we samen kunnen 
kijken naar een oplossing. De aanvraag 
zal vertrouwelijk worden behandeld.

U kunt nog steeds een bijdrage 
schenken op de rekening van SOW 
kerken Nijeveen/Wanneperveen: 
NL51RABO0371835445 o.v.v. bijdrage 
energie.

De gezamenlijke diaconie
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Dorpsvereniging Nijeveen - Nieuws februari 2023
Nijeveen is weer een stukje 
veiliger geworden
Afgelopen weken zijn de 
reanimatietrainingen voor het AED-
project van Dorpsvereniging Nijeveen 
weer gehouden in ‘De Schalle’. 
Verdeeld over drie avonden waren 
er 27 deelnemers. Instructeur Gerda 
Driegen van 3Gen gaf op een leuke 
en informatieve wijze veel praktische 
informatie. Ze legde uit over het 
‘hoe en waarom’ van reanimatie 
door middel van een presentatie 
en verschillende filmpjes. Voor de 
deelnemers vooral bedoeld om te 
weten wat voor doel en functie de 
verschillende handelingen hebben. 

Er werd herhaaldelijk geoefend op 
poppen (30 x drukken en 2 x 
beademen). Daarna werd de 
reanimatie uitgebreid met het gebruik 
van een (oefen) AED. Hier was de 
boodschap om vooral te doen. Lotus 
slachtoffer Marcel speelde diverse 
slachtofferrollen zodat de deelnemers 

leerden hoe ze slachtoffers kunnen 
begeleiden bij een daadwerkelijke 
reanimatie. Zeker nuttig!
Mooi nieuws! Iedereen is geslaagd en 
in het bezit van een geldig certificaat. 
Nijeveen is weer een stukje veiliger 
geworden. 

Dank aan de vrijwilligers die zich 
inzetten voor alle Nijeveners. 

Doe je mee met NLdoet 
Zaterdag 11 maart van 9.30-12.00 uur
Locatie: Van der Woudepark 

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. Doe je mee? 
Geweldig! 
We verzamelen 11 maart om 9.30 
uur bij het dierenkamp in het Van der 
Woudepark. Daar gaan we allerlei 

opknap- en opruimklussen in de 
natuur doen. Neem daarvoor een 
spade, schop en een snoeischaar 
mee. Wij zorgen voor de klusjes, 
gezelligheid, koffie en lekkers. 

Meld je aan via: 
· www.nldoet.nl 
·  Vul op de homepage bij ‘Als 

vrijwilliger er toe doen’ > Nijeveen in 
·  Daar vind je ‘Werkzaamheden in een 

park’ 
·  Meld je aan via de grote oranjeknop 

‘Meld aan’
Wanneer je je hebt aangemeld, 
verloopt het verdere contact 
rechtstreeks met de dorpsvereniging. 
Da’s wel zo handig. 

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 

���������������
��������

����������������������� 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
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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
  4 maart  Popkoor Festival Steenwijk m.m.v Popkoor Afslag Nijeveen - De 

Meenthe - 19.00 uur
  5 maart Jaarconcert Accordeonvereniging Musetta - De Schalle - 14.30 uur
  5 maart Concert Die Dorfplatzmusikanten - De Veldkei, Havelte - 14.30 uur
  5 maart  Concert  Silence; org. ‘Vrienden van Blijdenstein’ - NH Kerk Ruinerwold - 

15.30 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 NLdoet - Van der Woudepark- 9.30-12.00 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
25 maart Toneelavond Fryske Krite - De Schalle - 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
  7 april The Passion Nijeveen - Dorpsstraat 7 (buiten) - 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

Annerie Kremer 
Uitvaartzorg

 
0522 - 24 50 21  | www.kremeruitvaartzorg.nl

Kracht halen uit een waardevol afscheid
(bij overlijden altijd bereikbaar)

Wij begeleiden uitvaarten in Meppel en omgeving Noordeinde 9
7941AS Meppel

Bibliotheek Meppel 
zamelt knopen in voor 
Westerbork
In navolging van een initiatief 
van acteur en kunstenaar Jeroen 
Krabbé kunnen ook Meppelers 
vanaf nu knopen verzamelen voor 
het knopenmonument in Kamp 
Westerbork. 

Bibliotheek Meppel heeft een 
inzamelpunt geopend in de bibliotheek 
waar alle inwoners hun knopen 
kunnen inleveren. De bibliotheek 
zorgt ervoor dat de knopen vrijdag 
24 februari bij middelbare school 
‘De Nieuwe Veste’ in Hardenberg 
afgeleverd zullen worden.

Jeroen Krabbé lanceert 
inzamelingsactie voor 1,5 miljoen 
knopen
Krabbé wil door de inzameling 1,5 
miljoen knopen bijeen krijgen om hier 
een kunstwerk van te kunnen maken. 
Hij liet zich inspireren door het Bialik 
Buttons Project van het Melbourne 
Holocaust Museum die met hulp van 
studenten 1,5 miljoen knopen heeft 
verzameld. Iedere knoop staat voor 
één kind dat de Holocaust niet heeft 
overleefd. Het werk van Krabbe moet 
vanaf juli te zien zijn in het museum 
van Kamp Westerbork.

Dus heeft u 
nog knopen 
liggen? 
Lever 
ze voor 
donderdag 
23 februari 
in bij bieb 
Meppel!
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VAN DER LINDE MEPPEL 
Meppel, Blankenstein 290, 0522-491258, toyota-meppel.nl

DE NIEUWE
 TOYOTA bZ4X

DE 100% ELEKTRISCHE SUV. VERKRIJGBAAR VANAF € 52.995,- OF V.A. € 295,- NETTO BIJTELLING P/M*
Maak nu kennis met de nieuwe Toyota bZ4X. De 100% batterij-elektrische SUV die uitblinkt op elk terrein. Geniet van z’n sublieme rijgedrag, 
ruime interieur vol innovatieve features en… een actieradius van ruim 500 km*. Zonder uitstoot. In de intelligente cockpit kunt u volledig 
gebruikmaken van de vele handige functies op uw smartphone. Zo maakt de MyT app het leven onderweg gemakkelijker, met een scala aan 
connected functies. En er is meer goed nieuws. Op de Toyota bZ4X krijgt u tot en met 10 jaar garantie, inclusief de batterij*. Maak nu een 
bijzondere bZ4X proefrit met ‘BeeZee’, onze slimme audio-assistent. Bezoek onze showroom of maak een afspraak op toyota-meppel.nl.

GECOMBINEERD VERBRUIK (EU2017/1151) VARIEERT VAN 14,3 - 18,1 KWH/100 KM. WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN.
*De netto bijtelling is berekend op basis van de � scale waarde van € 51.590,- met een bijtellingspercentage van 16% (tot € 30.000,-) en 22% o.b.v. 36,93% inkomstenbelasting. 
• WLTP-cyclus. Actieradius kan per uitvoering, gekozen opties, plaatselijke omstandigheden, belading en rijstijl verschillen • Toyota biedt tot en met 10 jaar of tot 200.000 km 
garantie op de auto. De tractiebatterij kent een garantie die tot en met 10 jaar en 300.000km verlengd kan worden en tot 70% van de originele netto capaciteit. Door het periodieke 
onderhoud uit te laten voeren door een Toyota dealer of Erkend reparateur in Nederland kunnen we de betrouwbaarheid garanderen en de garantie periodiek verlengen. Vraag uw 
dealer naar de voorwaarden of lees de volledige voorwaarden op toyota.nl/10jaargarantie. Afgebeeld model kan afwijken van de genoemde prijzen en voorwaarden.

Nijverheidsweg 10
7948 NE  Nijeveen

T 0522 49 26 80
F 0522 49 26 74

info@kroesnijeveen.nl
www.kroesnijeveen.nl
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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
T 0522 255449  
drukkerij@kleen.nl

Noteboomstraat 68
7941 XA  Meppel 

Bouwtekeningen

Scan-, print- 

en kopieerservice

van

in kleur of zwart-wit

Silence - 
op zoek naar de 
verstilling in muziek
Op 5 maart a.s. organiseert de 
Stichting “Vrienden van Blijdenstein” 
hun eerste concert van 2023 in de NH 
kerk te Ruinerwold.
Aanvang 15.30 uur. Prijzen € 18,00 / 
€ 16,50 (Vrienden van Blijdenstein). 
Reserveren joke.vd.veen@home.nl 

Kamerkoor NEXT o.l.v. Fokko 
Oldenhuis.
Muziek van Hildegard von Bingen, 
Jean Mouton, Carlo Gesualdo, Francis 
Poulenc, Olivier Messiaen en Ton de 
Leeuw

Welke betekenis heeft stilte in een 
tijd waarin alles in beweging lijkt te 
zijn? En welke functie heeft de stilte in 
muziek? In aanloop naar de paastijd, al 
eeuwenlang een periode van bezinning 
en reflectie, verkent Kamerkoor NEXT 
met Silence de relatie tussen muziek 
en stilte. Van de verstilde harmonieën 
van Olivier Messiaen tot de Cinq 
Hymnes van Ton de Leeuw: Apaise ton 
âme et contemple cette splendeur en 
silence - kalmeer de ziel en aanschouw 
deze pracht in stilte. 

In dit a-capellaprogramma o.l.v. Fokko 
Oldenhuis figureren componisten die 
zich elk op hun eigen manier lieten 
inspireren door de stilte. Zo schreven 
zowel Gesualdo, enfant terrible van 
de Renaissance, als de Franse Poulenc 
een serie motetten op teksten voor 
de Stille Week. In Messiaens O 
sacrum convivium klinken verstilde 
harmonieën die langzaam over elkaar 

heen schuiven, waardoor een prachtig 
klankenpalet ontstaat. Een hoogtepunt 
in het programma zijn de twee delen 
uit de Cinq hymnes van Ton de Leeuw 
- een muzikale zetting van teksten van 
Kabir Das, een 15e-eeuwse Indiase 
dichter, die oproept om met meditatie 
en contemplatie het mystieke zichtbaar 
te maken.

Kamerkoor NEXT
Kamerkoor NEXT is een koor met 
jonge, ambitieuze zangers die op 
hoog niveau samen musiceren. De 
groep werd in 2015 opgericht en staat 
nog steeds onder leiding van vaste 
dirigent Fokko Oldenhuis. Het koor 
brengt afwisselende en uitdagende 
programma’s met uiteenlopende 
muziek ten gehore in thuisstad Utrecht 

en daarbuiten. Hiervoor werkt NEXT 
regelmatig samen met professionele 
musici en hedendaagse componisten, 
maar ook met artiesten uit andere 
disciplines, zoals dansers en schrijvers. 
Tot de eerdere projecten van 
Kamerkoor NEXT behoren onder 
andere een concertreeks met Jan 
Terlouw, een cross-overconcert met 
dansersduo Youri & Marie en een 
concert in een quizvorm rondom de 
viering van 900 jaar stadsrechten voor 
Utrecht. NEXT was onderdeel van een 
internationaal korenfestival in Kroatië 
en het Festival Nieuwe Muziek in 
Utrecht, is te gast geweest bij Podium 
Witteman en te horen geweest op 
Radio 1 en Radio 4.

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
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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.

Tuinman

Mijn warme maaltijd heb ik net op mijn bord geschept als de telefoon gaat.
Aangedaan, maar rustig vertelt de zoon me dat zijn vader is overleden. 
‘Er was geen enkele reden om dit te vermoeden, hij heeft nog heerlijk in de tuin
gewerkt vandaag.’ Ik geef aan dat ik nog even tijd nodig heb, maar dat ik er met
drie kwartier zal zijn. ‘Dat is goed hoor, we zien je vanzelf.’ zegt hij.

Het huis staat aan een achteraf gelegen zandpad en ik moet even naar het juiste nummer zoeken. Bij
de achterdeur staat een paar klompen. Als de deur opengaat, word ik welkom geheten door de dochter.
Ze neemt me mee naar binnen en als ik in de woonkamer sta, kijk ik naar een tafereel wat ik niet had
kunnen vermoeden tijdens het telefoongesprek. Hij zit in de comfortabele stoel waarin hij er tijdens
zijn middagdutje zo onverwacht tussenuit geknepen is.
Zijn werkbroek zit vol met moddervlekken. Daarboven de dikke wollen trui met hier en daar een
slijtagegaatje. Zijn gezin zit, voorzien van koffie en thee, om hem heen. ‘Ga maar zitten hoor.’  
Zijn vrouw wijst naar een lege stoel. ‘Ik zal een kopje thee voor je pakken.’ Terwijl ze naar de keuken
loopt, strijkt ze liefdevol over zijn voorovergebogen hoofd. En waar ik me ter plekke ongemakkelijk
begin te voelen over die paar minuten die ik toch nog heb besteed aan het nuttigen van mijn maaltijd,
wordt dat door deze familie meteen weer weggenomen: ‘Het was zo fijn hier gewoon nog even zo te
zitten met elkaar.’
En dus zitten we ook nu samen rondom hem. Vertellen ze me over hoe de dag opeens deze
onverwachte wending kreeg en dat ze daar op hun manier ook vrede mee hebben. ‘Hij was dol op zijn
tuin. Het liefst was hij daar gestorven, hij heeft het vaak genoeg gezegd.’ Ik snap dan ook helemaal de
wensen van deze familie: Een eenvoudige, maar ecologische kist, waarin hij opgebaard zal worden in
zijn werkkleren. De kist komt vanzelfsprekend voor het raam te staan dat uitzicht geeft op de tuin. 
Op de dag van de uitvaart ligt er een boeket met een weldadige kleurenpracht op de kist. Bloemen uit
zijn eigen tuin uiteraard.

Notaris Bart Lever
Zuideinde 53, Meppel

(0522) 25 27 21
meppel@hetnotarieel.nl
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125 jaar Oranjevereniging Nijeveen
1898-2023

Nijeveens Feest! 
Vrijdag 16 t/m 20 juni 2023
Thema: 125 jaar – Nog lang niet klaar! 

Programma  
Alvast een paar highlights: 
· Vrijdagavond 16 juni - Optocht 
·  Vrijdagavond 16 juni - Q Music The 

Party - 4 uur Fout 
·  Zaterdagavond 17 juni - This is 

Beethoven 
·  Zondagmiddag 18 juni - Maxim 

Partyband 
·  Maandagavond 19 juni - De Suskes en 

DJ Nijs 
· Dinsdagavond 20 juni - Millstreet 

De overig programmaonderdelen laten 
we je z.s.m. weten. Het belooft een 
geweldig jubileumfeest te worden. 
Doen jullie mee? Het zou geweldig zijn 
dat er tijdens deze speciale feestweek 
extra veel versierde wagens, fietsen 
en lopers zijn tijdens de optocht. 
Ook versierde straten en bogen 
maken het geheel nog feestelijker en 
specialer. Heel veel succes met al jullie 

creativiteit. Geniet samen van alle 
voorbereidingen! 
Blijf Oranjevereniging Nijeveen ook 
volgen op Facebook en Insta. Komende 
weken gaan we regelmatig even ‘Terug 
in de tijd’ en zie je foto’s uit de oude 
doos. 

Nog even goed om te weten! 
Tijdens de afgelopen algemene 
ledenvergadering is besloten tot 
een contributieverhoging. Hierbij de 
bedragen voor 2023 op een rijtje:
· Volwassenen € 10,- (was € 8,50)
· Jeugd (13 t/m 17 jaar) blijft € 5,- 

Deze bedragen gelden bij automatische 
incasso. Bij geen automatische incasso 
komt er € 2,50 bovenop in verband 
met de kosten voor het ophalen van de 
contributie.   

Met een hartelijke groet, 
Oranjevereniging Nijeveen 

j
a

a
r O

ranjevereniging    N
ijeveen

sinds  1898

“Een tekort aan woningen, hoge energieprijzen en aandacht voor veerkrachtige 
en leefbare wijken laten meer dan ooit zien dat een goede samenwerking met 
huurdersorganisaties en de twee woningcorporaties, Woonconcept en Actium, 
belangrijk is”, aldus Robin van Ulzen, wethouder wonen van de gemeente 
Meppel. In de ‘Meerjarige prestatieafspraken 2023-2027’ zijn hier afspraken 
over gemaakt en zijn concrete acties benoemd. De partijen tekenden woensdag 
8 februari het document op een bouwlocatie aan de Nieuwveense landen in 
Meppel. “Ik ben blij dat we opnieuw tot goede afspraken zijn gekomen die we 
graag in samenwerking met onze inwoners, elkaar en sociale partners oppakken 
en uitvoeren”, aldus Van Ulzen.

In de prestatieafspraken 
worden afspraken gemaakt 
voor meerdere jaren tussen de 
gemeente, woningcorporaties en 
hun huurdersorganisaties. Over 
onder andere de betaalbaarheid, 
leefbaarheid, nieuwbouw, 
verduurzaming, doelgroepen en wonen 
met zorg van sociale huurwoningen in 
de gemeente.

Versnellen en verduurzamen
Directeur-bestuurder Rein Swart 
van Actium benadrukt dat een 
van de afspraken gaat over het 
versnellen van woningbouw. “Vorig 
jaar is een woningmarktonderzoek 
gedaan. Dit onderzoek laat zien 
dat ook in Meppel behoefte is aan 
meer sociale huurwoningen. Samen 
met Woonconcept gaan we hier 
graag mee aan de slag.” Marcel 
van Halteren, directeur-bestuurder 
van Woonconcept, vult aan: “Een 
andere afspraak is om bestaande 
woningen te verduurzamen. Dan 
kan de energierekening omlaag en 
juist in deze tijd is het belangrijk 
om woonlasten zo laag mogelijk en 
voorspelbaar te houden. We zetten 
ons in om over vijf jaar geen woningen 
meer te verhuren met een laag 
energielabel E, F of G.”

Fijne, leefbare buurten en wijken
“Bewoners wonen graag in een 
betaalbare woning, maar ook in een 
prettige woonomgeving. Door te 
werken aan gemengde wijken, met 
koop én huurwoningen, zorgen we 
voor fijne buurten waar iedereen 
zijn plek kan vinden. Een goede 
samenwerking met bewoners en alle 
partners in een wijk of buurt is nodig. 
Zo kunnen we met elkaar zorgen voor 

een prettige buurt, met toegang tot 
de juiste voorzieningen”, aldus Van 
Halteren.

Extra aandacht voor seniorenwoningen
Gemeente Meppel en de woningcor-
poraties zetten zich speciaal in voor 
het realiseren van ouderenwoningen. 
Uit het woningmarktonderzoek blijkt 
dat hier een grote behoefte aan is. Van 
Ulzen: “Levensloopbestendige wonin-
gen die duurzaam en betaalbaar zijn, 
dragen bij aan zo lang mogelijk zelfstan-
dig thuis wonen. Dat kan door het aan-

passen van bestaande woningen, daar 
zijn de corporaties al mee begonnen. 
En ook door het bouwen van nieuwe, 
levensloopbestendige woningen op 
geschikte locaties, zoals dat nu bijvoor-
beeld gebeurt aan de Nijeveenseweg.”

De stem van de huurder
Huurdersorganisaties zijn een 
belangrijke partner van corporaties 
in de ontwikkeling van bijvoorbeeld 
beleid. De huurdersvereniging Meppel 
(HvM) en huurdersorganisatie MEVM 
waarderen de wijze van totstandkoming 
van de meerjarenafspraken. René 
Ubbens van de huurdersvereniging 
Meppel geeft mede namens Henk 
Oostland van MEVM aan dat er 
steeds beter wordt samengewerkt 
op het gebied van betaalbaar wonen 
in een fijne buurt. “Evengoed blijven 
we samen met de corporaties en de 
gemeente Meppel gedurende het jaar 
alert om signalen van onze huurders 
snel en efficiënt op te pakken.”

Gemeente Meppel, Woonconcept, Actium en huurdersorganisaties 
ondertekenen meerjarige prestatieafspraken 
“We gaan voor versnellen van nieuwbouw en verduurzamen van bestaande woningen” 



10 De Molen - 45e jaargang nr. 4 - 21 februari 2023

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

k
le

e
n

.n
l

Verenigingsdrukwerk
Wij verzorgen periodieken, programmaboekjes, lotenbloks, flyers, posters, 
reclameborden en meer voor verenigingen in Meppel en omstreken.

Naam:

Adres:

Tel.:

VERKOOP VAN NIEUWE EN 
  GEBRUIKTE AUTO’S

APK-STATION 
ROETMETING
ALLE REPARATIES

J. GROENINK
Kon. Wilhelminalaan 12-14
8384 GH  Wilhelminaoord, tel. 0521 - 382732

www.autobedrijferma.nl

Hotel Gelderingen 
Steenwijkerwold
Paradijs van het Noorden

Café De Karre

Tukseweg 186 - 8334 RX  Tuk 
Tel. 0521-515393 - www.dekarre.nl

VOGELVERENIGING  DE EDELZANGER  STEENWIJKERWOLD

1e prijs E 150,- 4e prijs E 50,- 

2e prijs E 125,- 5e prijs E 25,-

3e prijs E   75,- 6e t/m 15e prijs VLEESPRIJZEN
 
Aantal loten: 2000. Prijs per lot e 0,50

Trekking 26 november 2022 om ± 15.00 uur

in Hotel Gelderingen (het paradijs van het noorden)

NO- 1001

NO- 1001

HOOFDSPONSOR

WOLDSTRAAT 61-65, 7941 LG MEPPEL, TEL 0522-246619
VENEWEG 117, 7946 LJ WANNEPERVEEN, TEL 0522-281203    

WWW.LANTINGA-VERSHUIS.NL | INFO@LANTINGA-VERSHUIS.NL

V.
V. Oranje Zwart  

WanneperveenV.
V. Oranje Zwart  

Sportpark ’De Bovenboer’
Sportpark ’De Bovenboer’

Wanneperveen

Sportpark ’De Bovenboer’

v.v. Oranje Zwartv.v. Oranje Zwart
Opgericht 1 april 1949
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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

Scan de 
QR-code

Jeanet Koobs, 
Uitvaartbegeleidster

Toneelvereniging Da Costa is het spelen niet 
verleerd 
Na 2 gemiste coronajaren hebben ze afgelopen vrijdag- en 
zaterdagavond het publiek in de Schalle weer mogen vermaken met 
het stuk: Noar 10 hoog an de Schoapstreek geschreven door Arend 
Takens.  

Het vrolijke blijspel uit 3 bedrijven is 
geregisseerd door kersverse regisseur 
Fenneke Knol. Zij wist de verschillende 
typetjes goed neer te zetten en ze 
kregen de zaal dan ook regelmatig aan 
het lachen. Het stuk ging over Jans en 
Triene Pot, ze zijn boer af en willen het 

nu wat rustiger aan doen. Jans 
wil graag verhuizen naar een 
appartement tien hoog an de 
Schoapstreek om daar de hele 
dag van het prachtige uitzicht 
te genieten en wat Jans wil, gaat door! 
Dit bracht een hoop trammelant en 

hilariteit met zich 
mee. Een grote 
blauwe bank 
stond centraal 
in dit Drentse 
toneelstuk: 
Triene wilde deze 
absoluut niet mee 
en stond lijnrecht 
tegenover haar 
man Jans. 

Met 2 pauzes, een 
leuke verloting en 

een borrel na waren het 2 geslaagde 
avonden. 
  
Naast dit toneelstuk werden er ook 
meerdere jubilarissen in het zonnetje 
gezet: André Hopman, Trijntje Venema, 
Yvonne Meulenkamp en Piet Rook 
spelen al 25 jaar bij Da Costa. Jannie 
Hoorn 30 jaar en Wim Brand, die 
inmiddels gestopt is als speler, heeft 
zelfs 45 jaar op de planken gestaan. 

De toneelgroep zal dit stuk de 
komende weken nog op meerdere 
plekken opvoeren. 
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Gemeente zoekt vrijwilligers 
Grootschalige opruimactie ‘Meppel in 
één dag schoon’
Meppel wordt op 9 maart 2023 voor de tweede keer 
helemaal zwerfafval vrij! Dat is de inzet van ‘Meppel in één 
dag schoon’. De gemeente zoekt scholen, vrijwilligers, sport- 
en buurtverenigingen en bedrijven in Meppel en Nijeveen 
die willen meehelpen die dag. Samen gaan we de uitdaging 
aan: een gemeente zonder zwerfafval. De deelnemers 
kunnen met een speciale app en het ingezamelde zwerfafval 
geld verdienen voor een goed doel naar keuze.

Vorig jaar was de actie een groot 
succes. Ongeveer 1.500 scholieren, 
inwoners, vrijwilligers en ondernemers 
ruimde in de gemeente Meppel 19.000 
stukken zwerfafval op. Dit jaar staat 
Meester Sander (bekende Youtube-
leerkracht) weer klaar om de kinderen 
te helpen. Ook Tijmen Sissing van 
Trashpackers komt langs met zijn 
recyclebus en een persoonlijke rap 
voor de kinderen.

Opruimen voor het goede doel
Op 9 maart krijgt iedere school, 
vereniging of bedrijf een gedeelte van 
de gemeente Meppel aangewezen 
om schoon te maken. Deelnemers 
gebruiken bij het opruimen de Rubbiz 
app. Wanneer ze van het afval een foto 
maken en deze uploaden in de app, 
verdienen ze € 0,11 per foto. Daarnaast 
zijn er competitie-elementen per 
groep, klas en scholen onderling. Het 
ingezamelde bedrag gaat naar een 

goed doel die deelnemers kunnen 
aanvinken in de app. Dit kan de eigen 
school zijn, een lokaal duurzaam 
initiatief of bijvoorbeeld de Plastic 
Soup Foundation. Bedrijven kunnen 
ook een donatie doen in de app naast 
het meehelpen met opruimen. Ook op 
het water zijn er initiatieven om hier 
de ‘plastic soup’ op te ruimen.

Wat ligt waar?
Alle informatie die wordt verzameld in 
deze app, stelt de Rubbiz foundation 
ter beschikking aan de gemeente. Zo 
kan de gemeente precies zien in welke 
straat of buurt veel zwerfafval ligt, wat 
voor soort rommel er op straat ligt en 
om hoeveel m2 afval het gaat.

Samen aan de slag
Wethouder Jeannet Bos is enthousiast 
met deze herhaling van de actie: 
“We hopen dat dit jaar ook weer veel 
Meppelers willen meehelpen aan een 

schone gemeente. Het opruimen is 
nuttig en leuk tegelijk. Samen met 
klasgenoten, buren of collega’s aan de 
slag in de buitenlucht. En hopelijk helpt 
de actie weer om mensen bewust 
te maken dat afval niet in de natuur 
hoort, maar in de juiste afvalbak.’

Aanmelden
Scholen, vrijwilligers, sport- en 
buurtverenigingen en bedrijven in 
de gemeente Meppel kunnen zich 
aanmelden door een mail te sturen 
naar postbus@meppel.nl met als 
onderwerp ‘Meppel in één dag 
schoon’. Belangrijk is het om aan 
te geven hoeveel personen willen 
meedoen. Meer informatie is te vinden 
op de website in1dagschoon.com/
meppel.
De actie wordt mogelijk gemaakt 
door de gemeente Meppel, de Rubbiz 
Foundation, Rijkswaterstaat en diverse 
fondsen en overheidsinstellingen.

Foto: Daan Prest

Auto nodig? Nijeveen Deelt! 
Rijd nu standaard vanaf € 1,- per uur in een elektrische auto die voor alle 
Nijeveners bestemd is. Heb jij het al geprobeerd? Doen!*

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. 

Leuk om te weten! 
In de eerste twee weken dat de 
deelauto’s in Nijeveen staan, zijn ze al 
herhaaldelijk gebruikt. 

Even wat cijfers op een rijtje: 

•  Er hebben zich 26 Nijeveners 
aangemeld bij de JUSTGO APP 

•  Er zijn nog eens 14 mensen die hun 
registratie nog moeten afmaken

•  11 mensen (verschillende gebruikers) 
hebben daadwerkelijk de auto 
gebruikt voor een autorit 

•  In totaal is er al 595 km gereden

Prachtige eerste resultaten! Heb je 
behoefte aan een (extra) auto. Of moet 
je snel ergens naartoe zonder dat je 
een auto bij huis of op de zaak hebt? 
Gebruik de deelauto. Heel gemakkelijk! 

Kijk ook op www.nijeveendeelt.nl 
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Klussenbedrijf "Klusjes & Zo" 
Voor al uw praktische klussen in en om het huis 

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

klussenbedrijf@klusjesenzo.nl

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.

Café Restaurant

De Otterskooi
Dwarsgracht

Al meer dan 55 jaar

Dwarsgracht 54 - 8355 CW Giethoorn
Tel. (0521) 36 14 74 - E-mail: info@otterskooi.nl

www.otterskooi.nl

gezelligheid,

rustieke omgeving,

menselijke maat

en bovenal kwaliteit

• à la Carte
• Bruiloften
• Barbecue's
• Buffetten
• Koffietafels
• Catering
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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

Campagne ‘Geef het door’ gaat nieuwe fase in
Met de campagne ‘Geef het door’ werken de Drentse gemeenten samen aan 
bewustwording en het terugbrengen van restafval. Op 15 februari jl. trapten 
bestuurders van de twaalf gemeenten de nieuwe fase van de afvalcampagne 
af. Het komende jaar worden alle Drenten gestimuleerd tot afvalscheiding met 
succesverhalen van Drentse inwoners, posters en infographics. Want afval is 
een grondstof voor nieuwe producten.

Anno Wietze Hiemstra, portefeuille-
houder Energie, Klimaat en Milieu van 
de Vereniging van Drentse Gemeen-
ten: “Van ons afval worden nieuwe 
grondstoffen gemaakt, het afval wordt 
hergebruikt voor het maken van 
nieuwe materialen en producten. Veel 
inwoners van Nederland en dus ook 
van Drenthe weten niet altijd waarom 
en hoe ze hun afval goed kunnen 
scheiden. Vaak is dat geen onwil, maar 
onwetendheid. Daarom zijn wij blij met 
de campagne ‘Geef het door’. Dit helpt 
in de bewustwording bij onze inwoners 
en zorgt uiteindelijk voor een betere 
afvalscheiding in onze provincie.”

Minder restafval per inwoner
De afgelopen jaren hebben alle 
Drentse gemeenten hun krachten 

gebundeld in een samenwerkings-
verband. Het doel? De hoeveelheid 
restafval per inwoner terug te brengen. 
Daarvoor is de campagne ‘Geef het 
door’ in het leven geroepen. Drenten 
worden met posters, via social media, 
infographics en op andere 
manieren geïnformeerd en gesti-
muleerd om hun afval (beter) te 
scheiden.

Feiten en cijfers
Afval is een grondstof. Dat 
geldt in elk geval voor een 
groot deel van ons afval. Plastic 
wordt gebruikt voor nieuwe 
grondstoffen, gft-afval wordt 
omgezet in compost en van oud 
textiel wordt vulling gemaakt 
voor bijvoorbeeld autostoelen. 

De hoeveelheid (ongescheiden) 
restafval per inwoner van de provincie 
bedroeg in 2015 nog 224 kilogram. In 
2021 was dit al teruggebracht naar 
148 kilogram per inwoner. Een groot 
deel van dit gewicht kan nog worden 
gescheiden. Op de website www.
geefhetdoor.nl worden tips gegeven, is 
informatie te vinden over het scheiden 
van afval en vertellen inwoners van 
Drenthe over hun eigen ervaringen.
Vanaf 17 februari is de campagne ook 
buiten op veel plekken zichtbaar.
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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

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

GOED, INTEGER EN VOORDELIG  

GEREGELD BIJ:

VOLMACHT|LEVENSTESTAMENT?

Uw notaris in de regio. Waarvan akte...! altijd scherp!altijd scherp!
notariaat & mediation
Stotijn



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




