
Samen maak je het verschil

www.oosterhuis-bv.nl

Containerverhuur: 
Voor al uw bouw- en sloopafval

 

GEVRAAGD
OUD IJZER EN

METALEN
METAALHANDEL

M. v.d. Gaag
Tel. 0522‑491984 

Mobiel 06‑23749066

DE MOLEN

BEGIN DE DAG 
GOED

MET BROOD 
VAN

Bakkerij 
Strijker

Dorpsstraat 13
7948 BL  Nijeveen

Tel. 0522 - 49 12 08

www.strijkerbrood 
enbanket.jouwweb.nl

h.strijker@online.nl

Knipschuur
Hairstylist

Sonja van der Linde

Klosseweg 4 
7946 KH  Wanneperveen
Tel. 0522-492634

Open op afspraak:

dinsdag 9.00 - 18.00 uur
donderdag 9.00 - 20.00 uur

Kwekerij en Tuincentrum

BERT 
VISSCHER
Kolderveen 21  Nijeveen  
Tel. 0522-491853

Dorpshuis
DE SCHALLE

Nieuweweg 27
7948 AA  Nijeveen

Uw 
ontmoetingscentrum

Vraag vrijblijvend 
inlichtingen:

Jeannet Altena
   tel. 0522‑491422

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

www.dorpshuisdeschalle.nl

BEPLANTING:
Heesters, bomen, vaste planten, 
klimplanten, vijverplanten

DIERVOEDERS:
Zowel voor huisdieren 
als voor groot- en kleinvee,
o.a. paarden-, honden- en 
kattenvoer

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

OPENINGSTIJDEN:
Maandag  GESLOTEN
Di. en wo.  13.00 tot 18.00
Do. en vr.  9.00-12.00  13.00-18.00
Zaterdag  8.00-17.00

www.bertvisschervof.com

 

Troostvol afscheid nemen.
Wij bieden u de tijd,
rust en aandacht die nodig is.

‘

 
0522 - 245021
Dag en nacht bereikbaar

www.kremeruitvaartzorg.nl 

KREMER
uitvaartzorg

Annerie

w w w . r k i n s t a l l a t i e t e c h n i e k . n l

zonne-energie

Kolderveense Bovenboer 12, Nijeveen
Tel. 0522 - 25 89 16  Mobiel 06 - 55 307 237
E-mail: info@bouwknegtrietdekkers.nl

R IETDEKKERS
Bouwknegt

www.bouwknegtrietdekkers.nl

Kolderveen 49 | 7948 NH | Nijeveen | tel: 0522 850 254

mob. 06-51646493 | www.faberit.nl | henri@faberit.nl

Appartementen Boerderij 
‘De Veurdeale’
Veendijk 2
7971 RR  Havelte, 
0521-34 27 32
info@deveurdeale.nl, 
www.deveurdeale.nl

Een sfeervol adres voor elk feest of bijeenkomst
Bij ons kunt u terecht voor eten en drinken, catering, 
overnachten en activiteiten. Een sfeervol adres voor 20 tot 
100 personen. Vroeger werd hier een intensief boerenbedrijf 
gevoerd. Tegenwoordig is De Veurdeale een moderne locatie 
voor diverse activiteiten, met een uitstekend restaurant 
en een luxe appartementencomplex. De locatie is ook 
toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Kortom, De Veurdeale 
is een ideale plek voor elk feest of bijeenkomst.

Aangenaam verrassend!

Samen maak je 
het verschil

COOP Nijeveen

Dorpsstraat 10

7948 BR Nijeveen

Tel. 0522-49 12 91

Samen maak je het verschil



Voor de totale verzorging 
van uw evenement 
vanaf 50 tot ….. personen:

Bedrijfsfeesten, dorpsfeesten, 
familiefeesten

Voor meer info bel/mail 
voor een vrijblijvende offerte.

Rembrandtstraat 38 
Nijeveen 
0522 491864 
jan@onsnijeveen.nl

H. de Wagt, Nijverheidsweg 1, 7948 NE  Nijeveen
Tel. 0522-492542
E-mail: info@schoonmaakbedrijfparaat.nl

Glasbewassing binnen / buiten
Onderhoud kantoren, bedrijfsgebouwen etc.
Gevelreiniging / renovatie

Verwijdering van graffiti en kauwgom
Reiniging van zonnepanelen
Rioolreiniging en ontstoppingen

Verkoop o.a. stof- / waterzuigers / 
schrobmachines Numatic, Nilfisk,
alle toilet- / schoonmaakartikelen o.a. Vendor,
Gojo, Taski

Schoonmaakbedrijf 

‘Paraat’v.o.f.
VCA gecertificeerd

* Electra      * Gas * Dak/Zink
*Water * Cv * Aardwarmte
* Zonne Energie  * Nen 3140 Keuring

Westerweiden 70, 7961 EA Ruinerwold 
         Tel: 06-13471784 
Mail: info@heroldpouwels.nl          
Site: www.heroldpouwels.nl 

    Voor al uw riool werkzaamheden    
Riool verstoppingen, Aanleg riool 

 Camera / Rook inspectie 

Westerweiden 70, 7961 EA Ruinerwold 
Tel: 06-13471784      

Mail: info@riooltechniekdrenthe.nl 
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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

Gezamenlijk meer dan 
75 jaar ervaring in uitvaarten. 

0522-281878 
DAG EN NACHT BEREIKBAAR 

WASSINK 
Uitvaartverzorging -- -, 

De uitvaartverzorger voor Meppel en omstreken 

Zomerdijk 9A 7942 JR Meppel 
e-mail: cc.wassink@hetnet.nl www.wassink-uitvaart.nl

Klussenbedrijf "Klusjes & Zo" 
Voor al uw praktische klussen in en om het huis 
Gert Strijker, Van Veenlaan 21, 7948 AB Nijeveen 

Tel: 0522-492099 of 06-51384374 
E-mail:klussenbedrijf@klusjesenzo.nl 

Noteboomstraat 68  |  7941 XA  Meppel  |   T 0522 255449  

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

O
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Ontwerp en opmaak
Wij verzorgen de vormgeving en lay-out van o.a. huisstijlen, logo’s, magazines, advertenties en websites.

Voor al uw grafische communicatie, van concept tot afwerking, kunt u bij ons terecht. 
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39e jaargang nr. 7, 9 april 2019

De volgende Molen verschijnt op 23 april 2019.

Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk 

woensdag 17 april e-mailen naar: 

demolen@kleen.nl

of inleveren bij / sturen naar Drukkerij Kleen

Noteboomstraat 68, 7941 XA Meppel

(Anonieme kopij kan geweigerd worden.)

Klachten bezorging: 0527 - 24 64 68

Noteboomstraat 68       7941 XA Meppel       telefoon 0522 255 449       www.kleen.nl

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

TALENTENMARKT IN DE GEREFORMEERDE KERK

Sinds de start van de 40dagentijd (6 maart) zijn de leden van de gereformeerde kerk druk met het Talen-
tenproject van de zending.
Wekelijks wordt op een bijzondere manier aandacht besteed aan dit project.
Welke talenten zijn er en hoe kunnen ze worden ingezet.
De Talentenmarkt is één manier waarmee de talenten ingezet kunnen worden.
Tijdens deze markt worden verschillende producten verkocht, zoals (cup)cakes, chocolade / koek paashazen, 
(foto)kaarten, kaarsen, knuffels, paaseitjes en nog veel meer.
Ook bestaat er de mogelijkheid om mee te doen met verschillende workshops die leuk zijn voor jong en oud.
De Talentenmarkt vindt plaats op zaterdagmiddag 13 april van 13 tot 16 uur in de gereformeerde kerk in 
Nijeveen.
De opbrengst van deze Talentenmarkt gaat naar de slachtoffers van orkaan Idai in Mozambique, Malawi 
en Zimbabwe.
Voor meer informatie over deze Talentenmarkt en de verschillende workshops, kijk op de speciale Facebook- 
pagina Talentenactie Nijeveen.

EMEETING 14 APRIL - TOVERBAL

Waar denk jij aan bij dit woord?!!
Er is zelfs een liedje van, met daarin de zinnen: ‘Geen mens weet hoe hij worden zal, maar één ding dat 
weet iedereen: je kunt het niet alleen!’ In de wereld zijn zoveel verschillende mensen, zoveel verschillende 
kleuren en dat samen maakt een mooi geheel. Net een toverbal. 
In de emeeting van 14 april zijn de kinderen uit Wit-Rusland ook aanwezig. En hoe mooi is het dat we met 
verschillende culturen samen een kerkdienst mogen vieren?!
De gastgezinnen en alle activiteiten in de weken dat ze hier zijn, mogen hopelijk een beetje kleur meegeven 
aan de kinderen die hier aanwezig zijn. Tijdens de dienst is Daria aanwezig, zij zal de dienst vertalen voor de 
Russchische kinderen. Daria is in Rusland een zangeres en zij gaat ook een Russisch liedje zingen in de dienst. 
We hopen jullie te mogen ontvangen in deze kleurrijke e-meeting.
De dienst begint om 10.00 uur in de Gereformeerde kerk. 

Tot ziens, namens de E-meeting groep

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
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BOEKENMARKT STICHTING BARBARA NIJEVEEN

Op zaterdag 13 april 2019 - op het terrein van de Hervormde Kerk in Nijeveen, Dorpsstraat 58 - wordt de 
jaarlijkse boekenmarkt gehouden. Openingstijden: van 10.00 tot 15.00 uur 
Gratis toegang!!! Springkussen aanwezig voor de kinderen!!
Keuze uit 35.000 boeken, en als toegift  LP’s, CD’s  en DVD’s.
Grijp uw kans! Er is voldoende parkeerruimte bij de kerk. Voor de prijs (één of twee euro per boek of mis-
schien een enkele keer iets meer) hoeft u het zeker niet te laten.
Een hele zomer vol leesplezier ligt in het verschiet!
Wilt u meer informatie? Kijk op www.stichtingbarbara.nl.

Na 17 april aangeleverde kopij wordt
i.v.m. Pasen niet meer geplaatst.

KERKCAFÉ – 17 APRIL – BLOEMSTUK MAKEN VOOR PASEN 

Het kerkcafé is een ontmoetingsplek voor en door iedereen. Voor heel Nijeveen! Het gaat om ontmoeten 
in de breedste zin. In het kerkcafé wordt gepraat, nagedacht en ben je actief bezig met elkaar. 
In de maand april gaan we een mooi bloemstuk maken zodat je met de Paasdagen iets moois op tafel hebt 
staan. Onder begeleiding van Elly Timmerman gaan we aan de slag op woensdagavond 17 april om 20.00 
uur in de Geref. Kerk. De eigen bijdrage is € 7,50 inclusief alle materialen, een lekkere bak koffie of thee 
met iets lekkers erbij. Doe je mee? Je gaat zeker met iets moois naar huis. Succes en gezelligheid verzekerd! 
Geef je z.s.m. op door een mail te sturen naar: Geertje de Boer, deboery@kpnmail.nl of Tineke Knorren, 
tineke.knorren@gmail.com
Na aanmelding ontvang je een bevestiging met verdere instructies. Tot ziens!

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

proef, 
geniet & 
beleef

Meppel

De Putstoel 2

0522 255923 
info@kisjes-slijterijen.nl 
kisjes-slijterijen.nl
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VIER KONINGSDAG IN NIJEVEEN 
‘Volop activiteiten voor jong en oud 

De Oranjevereniging Nijeveen heeft samen met het Landbouwcomité een gevarieerd programma samen-
gesteld om Koningsdag in Nijeveen te vieren. Om 11.00 uur start, op het evenemententerrein aan de Nieu-
weweg, de vrijmarkt en kofferbakverkoop. Iedereen kan zijn of haar tweedehands koopwaar aanbieden. 
Jong en oud. 
Vanaf 13.30 uur zijn er allerlei activiteiten op het verharde terrein. Nieuw is de skelterslep! Een leuke vari-
ant op ‘Trekkertrek’ maar dan met skelters. Voor de kleine feestvierders is er een grote zandbult waarop 
volop gespeeld kan worden met allerlei speelgoed. Er kan op een pony worden gereden en uiteraard mag 
het schminken en springkussen niet ontbreken. 
Voor de oudere jeugd, en voor iedereen die ook maar een poging wil wagen, staat de rodeostier klaar en 
kan men meedoen met een partijtje sumoworstelen. Hilariteit verzekerd. De krachtpatsers kunnen hun 
krachten meten tijdens het touwtrekken of meedoen met spijkerslaan. Een spectaculair programma waarbij 
natuurlijk ook een hapje en drankje kan worden genuttigd. 
The Band-Its en DJ Nijs zetten ‘s middags Nijeveen muzikaal op z’n kop. Iedereen is van harte welkom om 
Koningsdag 2019 in Nijeveen te vieren. Feest je mee? 

Landbouwcomité Nijeveen / Oranjevereniging Nijeveen 
www.oranjeverenigingnijeveen.nl

PALMPASENOPTOCHT NIJEVEEN 2019

De leerlingen van de Commissaris Gaarlandt en De Wel houden op zaterdag 13 april vanaf 13.30 uur de 
Palmpasenoptocht. De kinderen lopen een rondje nabij de molen van het dorp met hun opgetooide palm-
paasstok ter ere van Palmpasen. De start van de feestelijk versierde stoet vindt plaats bij de molen. Na 
afloop ontvangt ieder kind een traktatie.

www.loonbedr i j fb i jker.n l
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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

Wij zorgen dat uw Toyota een echte Toyota blijft

Waar u uw Toyota ook gekocht heeft
Onze APK is echt ‘all inclusive’. Wij rekenen geen extra kosten voor afmelding of een emissietest. 
De APK keuring staat los van het onderhoud van uw Toyota. Er worden geen andere werkzaamheden 
verricht en dus ook geen extra kosten gemaakt, tenzij uw auto niet aan de keuringseisen blijkt te 
voldoen. In dat geval vragen wij altijd eerst uw toestemming om de reparatie uit te mogen voeren.

APK écht voor een vaste lage prijs

Van der Linde Meppel 
Meppel, Blankenstein 290, 0522-491258
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Agenda
  9 april De Molen nr. 7
10 april Ledenvergadering Historische Vereniging
11 april  Lezing door Erik Dijkstra over zijn boek Spitten voor de vijand - De Schalle - 10.00-12.00 uur
11 april Algemene Ledenvergadering DVN - De Schalle - 20.00 uur
12 april Kegelen - 't Kerspel - 14.00 uur
13 april Boekenmarkt St. Barbara - Herv. kerk - 10.00-15.00 uur
13 april Talentenmarkt - Geref. kerk - 13.00-16.00 uur
13 april Palmpasenoptocht - 13.30 uur bij de Molen
13 april  SVN ‘69 1 - Hardenberg ‘85 1 - Sportpark Tussenboerslanden - 14.30 uur
13 april Paasconcert T.O.G. - Herv. kerk Kolderveen - 19.30 uur
13 april  Bingo Supportersvereniging SVN'69 - 20.00 uur
14 april E-meeting - Geref. kerk - 10.00 uur
15-16 april Krentenbroodactie muziekvereniging Euphonia
16 april Paasbloemstuk maken - 't Kerspel - 14.00 uur
17 april Paasbingo - 't Kerspel - 14.30 uur
17 april N.C.V. Paasavond - De Schalle - 19.45 uur
17 april Kerkcafé; Bloemstuk maken - Geref. kerk - 20.00 uur
18 april Vrouwen van Nu 85 jaar! - Boottocht Giethoorn - vertrek bij De Schalle om 9.30 uur
19 april Paasbroodmaaltijd - 't Kerspel - 12.30 uur
20 april  SVN ‘69 1 - SCD ‘83 1 - Sportpark Tussenboerslanden - 14.30 uur
22 april Meubelland Meppel open - Hugo de Grootstraat 9, Meppel - 12.00-17.00 uur
23 april De Molen nr. 8
26 april Film Lean on Pete - Dorpshuis De Schalle - 20.00 uur

Elke dinsdag Koersbal - De Schalle - 13.30 uur
  Klaverjassen en jokeren, georganiseerd door Welzijn Ouderen - biljartzaal De Schalle
Elke di. en vr. Buurtkamer Kerspel - 10.00-16.00 uur
Elke woensdag   55+ gymnastiek - Sporthal De Eendracht - 09.00-10.00 uur (van begin september t/m mei)
Elke woensdag 55+ tafeltennissen - Sporthal De Eendracht - 10.00-12.00 uur (m.i.v. 5 sept.)
Elke woensdag  55+gymnastiek voor minder mobiele ouderen - Dorpshuis De Schalle - 10.30-11.15 uur
Elke woensdag   Zingen met Crescendo - De Schalle - 19.30-21.30 uur
Elke vrijdag   wordt er door Tonegido gezongen in het gebouwtje bij de kerk in Nijeveen - 13.30 uur

De vaste activiteiten van Stichting Welzijn Ouderen vinden plaats van september t/m april.

Zuideinde 53, Meppel  |  (0522) 25 27 21  |  info@lever.nl  |  www.lever.nl

201811_0796_FIZZ_Lever_adv_DeMolen_01.indd   1 22-11-18   09:27

Wij bezorgen ook in Nijeveen

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

Openingstijden:
di. t/m vr. : 10.00 - 16.00 uur
zaterdag : 13.00 - 16.00 uur
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‘NIJEVEEN WANDELT’ IS VOOR IEDEREEN
Fysiotherapiepraktijk ’t Oevertje doet in 2019 opnieuw mee aan de Nationale Diabetes Challenge (NDC*) onder 
de naam: ‘Nijeveen wandelt’. Het wandelevenement van 2018 was met 60 deelnemers een groot succes. We 
nodigen inwoners van Nijeveen opnieuw uit om vanaf 25 april tot eind september wekelijks op donderdagavond 
met ons te mee wandelen op weg naar een betere gezondheid. Deed u vorig jaar nog niet mee? Dit is uw kans.
Misschien speelde u al langer met de gedachten om in beweging te komen, maar wist u nog niet hoe en met 
wie? Hier bieden wij u de kans om deze goede voornemens in praktijk te brengen. Natuurlijk wandelen de 
medewerkers van Fysiotherapiepraktijk ’t Oevertje zelf ook mee. 
Bewegen is goed voor iedereen. Het heeft een positief effect op diabetes, overgewicht en algemeen welbe-
vinden. Bovendien is het heel gezellig. We sluiten de avond altijd af met een kopje koffie of thee. Kortom: 
iedereen die graag in beweging wil komen en iets aan zijn leefstijl wil doen in een positieve, stimulerende 
omgeving is van harte welkom. Je hoeft nu nog geen wandelaar te zijn. We houden rekening met ieders niveau. 
In september wandelen we samen met alle deelnemers uit de rest van Nederland de finale op het Diabetes 
Challenge Festival. We denken dat iedereen dan zeker 5 km zal kunnen lopen. Sommigen lopen misschien 
wel 10, 15 of 20 km.
Op donderdag 18 april om 19 uur organiseert  Fysiotherapiepraktijk ’t Oevertje een informatieavond over  
“Nijeveen Wandelt” in het clubhuis van de IJs- en skeelerclub Nijeveen aan de Schuurmansweg 3. Iedereen die 
interesse heeft is welkom. Aanmelding vooraf is niet nodig. De eerste wandelavond is op donderdag 25 april. 
* Nationale Diabetes Challenge is een initiatief van de Bas van de Goor Foundation, die zich inzet om de kwaliteit van le-
ven van mensen met diabetes te verbeteren door sport en beweging. Ongeveer 1 miljoen mensen in Nederland hebben 
diabetes. De gemiddelde zorgkosten voor iemand met diabetes bedroegen in 2013 ruim € 9.200,-. Jaarlijks brengt de NDC 
duizenden mensen met diabetes in beweging. De Bas van de Goor Foundation heeft met wetenschappelijk onderzoek 
aangetoond dat wandelen een effectieve behandeling is bij diabetes. In sommige gevallen komen mensen met diabe-
tes type 2 zelfs helemaal van hun medicijnen af, alleen door een gezondere leefstijl. De NDC laat zien dat iedere stap telt. 
Meer weten of meedoen? Kijk op www.nationalediabeteschallenge.nl/nijeveenwandelt 
Fysiotherapiepraktijk ’t Oevertje, email:oever21@xs4all.nl, tel. 492199. 

ZATERDAG 13 APRIL PAASCONCERT VAN T.O.G. IN HERVORMDE KERK KOLDERVEEN
De Christelijke gemengde zangvereniging T.O.G. geeft op zaterdag 13 april a.s. haar jaarlijkse Paasconcert in 
de Hervormde kerk op Kolderveen.
Het concert omvat een zeer gevarieerd programma met prachtige Paasliederen. Het koor wordt begeleid door 
Wim Kanis op piano en Ruth Pos op orgel. Het dwarsfluitduo “FluiteKruid” Caroline Roth en Dieny de Vos uit 
Steenwijk werken ook mee aan het concert. Zij zullen enkele liederen van het koor begeleiden en ook samen 
een muzikaal intermezzo verzorgen.  
Het concert vindt plaats op de avond voor Palmzondag, aan het begin van de stille week voor Pasen en staat 
in het teken van het lijden, het sterven en de opstanding van Jezus Christus.
Het koor heeft speciaal hiervoor weer een aantal mooie liederen ingestudeerd waarbij de bezoekers diepe 
emotie en verdriet, maar ook  blijdschap zullen ervaren. Een vast onderdeel op het programma is de samenzang 
met bekende Paasliederen. Onze dirigent Bert Gelderman heeft deze avond de muzikale leiding.
Ook jij en u zijn van harte uitgenodigd om dit bijzondere Paasconcert  bij te wonen en te ervaren wat zang 
en muziek met jou doet.
Het begint om 19.30 uur en de toegang is vrij. Er is een schaalcollecte voor de onkosten.
Wij hopen u daar te ontmoeten.

Christelijk Gemengde Zangvereniging “Tot Ons Genoegen”

MICHEL ZINK TRAINER VAN DOS’46 U21
Michel Zink (34) wordt de trainer-coach van DOS’46 U21. Zink is afkomstig uit Nijverdal en heeft daar bij NKC’51 
diverse selectie jeugdteams onder zijn hoede gehad. Daarnaast was hij twee jaar hoofdtrainer bij KV Juventa 
in Hardenberg. Als speler is Zink reeds bekend in Nijeveen. Hij speelde twee jaar in het tweede, maar moest 
wegens een polsblessure afhaken.
‘Ik was na mijn blessure nog niet klaar bij DOS’46,’ vertelt Michel Zink. ‘Ik hoop mijn kennis, vaardigheden en 
gretigheid over te kunnen brengen op de spelersgroep. Deze lerende vereniging is een uitkomst om mij te 
ontwikkelen als trainer-coach.’
DOS’46 speelt volgend seizoen voor het eerst met een team U21 (DOS’46 3). Hiervoor komen spelers in aan-
merking die overgaan uit de junioren en (nog) niet in aanmerking komen voor de A-selectie. Op deze manier 
kunnen zij met leeftijdgenoten op niveau blijven trainen en spelen onder leiding van een deskundige technische 
staf en met toegang tot medische begeleiding. 
Michel Zink: ‘Het is een kansrijk en uitdagend initiatief. We kunnen de groep blijven activeren en stimuleren 
kansen te blijven zien met als doel de lijn naar de A-selectie kort te houden en je in de picture te spelen. Het is 
goed dat er verbindingen gerealiseerd worden met zowel de A-selectie als de A-junioren, waarmee het team 
U21 zich kan blijven meten.’       
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Nijverheidsweg 15  7948 NE Nijeveen  Tel. 0522-490094  www.faberadviseurs.nl  verzekeringen@faberadviseurs.nl

Het ideale verzekeringspakket waarin 18 verschillende schadeverzekeringen 
kunnen worden samengevoegd. Onderverzekering tot het verleden behoort en met de unieke 

"beste voorwaardengarantie". 

Pakketkorting oplopend tot 12% en altijd voldoende verzekerd tegen een scherpe prijs. 
Kom en vergelijk het met uw huidige verzekeringen.

En dat op een adres waar u nog zo kunt binnenlopen, u herkend wordt en we allemaal 
de telefoon gewoon opnemen in plaats van standaard:  "Alle medewerkers zijn in gesprek" 

of: "Er zijn nog 5 wachtenden voor u".

Kwaliteit en gemak. Soms dichterbij dan u denkt.

Privé Compleet! Verzekeren anno 2019 

DE MOLENDE MOLEN

HARM EN ROELOF 12 APRIL

De voorstelling van Harm en Roelof op 12 april gaat wegens omstandigheden niet door.

KRENTENBROODACTIE MUZIEKVERENIGING EUPHONIA

Pasen staat alweer bijna voor de deur en daarmee komen ook dit jaar weer de leden van muziekvereni-
ging Euphonia langs de deur met heerlijke broden. Voor maar € 6,50 geniet u van een lekker rozijnen- of 
krentenbrood en voor € 7,50 heeft u een krentenbrood met spijs. We komen langs op maandagavond  
15 april, of dinsdagavond 16 april. 
LET OP, DIT JAAR IS DE KRENTENBROODACTIE OP MAANDAG- EN DINSDAGAVOND!

ACTIVITEITEN BUURTKAMER KERSPEL

Er staan nog enkele activiteiten op het programma van de buurtkamer van het Kerspel in Nijeveen. 
Op 12 april is er kegelen. Aanvang 14.00 uur. 
16 april staat paasbloemstuk maken op het programma. Aanvang 14.00 uur. Kosten € 7.50 incl. koffie/thee. 
Opgave voor 9 april op telnr. 06-10044206. 
De paasbingo is op 17 april. Aanvang 14.30 uur. Kosten € 7.50 incl. koffie/thee/consumptie en hapje. 
Op 19 april is er een paasbroodmaaltijd. Aanvang 12.30 uur. Kosten € 7,50. Opgave voor 12 april op 06-
10044206. 
30 april: Gezellig een kopje koffie drinken in de buurtkamer met een gezellige muziekje en natuurlijk kun 
je meezingen. Aanvang 10.00 uur.
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Schoonheidsinstituut       IPL ontharing 
Acne behandelingen  Elektrisch ontharen 
Massages       Huidverbetering 
Zonnestudio      Bijouterie 

Jeannette Bouwknegt 
Dorpsstraat 16, Nijeveen  

0522 – 49 23 15 ~  06 – 2315 7871 
www.beau-nette.nl ~ info@beau-nette.nl

Schoonheidsinstituut       IPL ontharing 
Acne behandelingen  Elektrisch ontharen 
Massages       Huidverbetering 
Zonnestudio      Bijouterie 

Jeannette Bouwknegt 
Dorpsstraat 16, Nijeveen  

0522 – 49 23 15 ~  06 – 2315 7871 
www.beau-nette.nl ~ info@beau-nette.nl

Nijeveen, april 2019

Gezocht:   

HULP 
IN DE HUISHOUDING 

                                                              
Melden via onderstaand e-mailadres:

dekkerb@telfort.nl

STICHTING WELZIJN OUDEREN NIJEVEEN

Spitten voor de vijand
Het verhaal van strafkamp Yde en de tewerkstelling in Drenthe

De bibliotheek van Nijeveen organiseert in samenwerking met Welzijn Ouderen op 11 april een lezing 
door  Erik Dijkstra Misschien hebt u van familieleden vroeger wel eens gehoord dat zij in de tweede oorlog 
hebben moeten werken bij de zogenoemde Arbeidseinsatz, een soort tewerkstelling, als spitter in Duits-
land. Zij die niet mee wilden doen of kans zagen te vluchten tijdens hun werkzaamheden moesten vaak 
onderduiken. Werden zij alsnog gepakt bij razzia’s of door verraad dan kwamen ze in een strafkamp in 
Duitsland of Drenthe terecht. 
Dijkstra bestudeerde naast het oorlogsdagboek van zijn grootvader vele archieven met brieven van “spit-
ters”. Hij interviewde veel mensen die gewerkt hebben in Duitsland.
Erik Dijkstra studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen  Hij is historicus/schrijver/journalist 
en presentator voor de televisie. Zo presenteert hij sinds september 2018 ook het programma Per Seconde 
Wijzer. Een boeiend verteller die veel weet over wat zich ooit afspeelde in strafkamp Yde.
U kunt op donderdag 11 april van 10.00 uur tot 12.00 uur in de Schalle zijn bijzondere verhaal horen. Toe-
gang € 6,00 inclusief koffie of thee. Zaal open om 09.30 uur. Een unieke kans voor inwoners van Nijeveen 
om een vergeten bladzijde uit de geschiedenis van Drenthe te horen vertellen door de bekende Erik Dijkstra.

STEMPELPOST FIETS-4-DAAGSE IN DE SCHALLE 

Op 18 juli a.s  fungeert de Schalle als Stempelpost voor de Drentse  Fiets-4-Daagse. We zijn op zoek naar 
standhouders om spullen te verkopen, hobby’s te laten zien, knieperties te verkopen, of wat u zelf maar 
kunt bedenken! 
U mag gratis komen staan, wel graag van tevoren even opgeven via de mail, info@dhdeschalle.nl. 
We zijn de 1e Stempelpost van die dag, dus we starten vanaf 8.00 uur met opbouwen. Alle routes komen 
langs, dus kunt u ongeveer 1200 fietsers verwachten!
We zien uw reacties graag tegemoet!
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HUGO DE GROOTSTRAAT 9  MEPPEL
06 82522839

www.meubelstuntermeppel.nl
OPENINGSTIJDEN: DINSDAG t/m VRIJDAG 10.00 TOT 18.00 UUR

   VRIJDAG KOOPAVOND TOT 21.00 UUR  ZATERDAG 10.00 - 17.00 UUR
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MEUBELEN,  KLEINMEUBELEN,  BANKSTELLEN,  TAFELS,  
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Woldstraat 40
7941 LK Meppel 

Salon99 Skin Care
T 0522 853809 

info@salon99.nl 
www.salon99.nl 

Proskin 30 min.
Proskin 60 min.

Detox jouw huid met 
deze gepersonaliseerde 

behandeling voor 
mind, body en soul

STICHTING WELZIJN OUDEREN NIJEVEEN

Sinds jaren is Kleine nodendienst in Nijeveen officieel verbonden met Welzijn Ouderen Nijeveen. Op dit 
moment zijn er een zestal enthousiaste vrijwilligers die gebeld kunnen worden voor incidentele hulp. Als 
u 06 48065216 belt krijgt u één van de vrijwilligers aan de telefoon die u terzijde wil staan. Het gaat hierbij 
om vragen die op korte termijn beantwoord moeten worden en waarvoor u op dat moment geen anderen 
hebt om dat voor u te doen.
Op dit moment is er een vacature voor één vrijwilliger. Als u meer wilt weten over het nuttige werk van 
de Kleine nodendienst kunt u bellen met de coördinator Willy Boer, telefoon 491645. Zij is al vele jaren 
betrokken bij dit werk. U kunt zich ook bij haar aanmelden als vrijwilliger.

1 op de 12 kinderen valt buiten de boot door armoede
KINDERHULP-COLLECTANTEN WEER LANGS DE DEUREN VAN 15 T/M 20 APRIL

Van 15 tot en met 20 april 2019 gaat Nationaal Fonds Kinderhulp weer met duizenden vrijwilligers de 
straat op. Allemaal met 1 doel: een volle collectebus. Want in ons land groeit 1 op de 12 kinderen op in 
armoede. Dat zijn er 315.000 in totaal. En al snel zo’n 3 per klas… Een onbevangen jeugd of een sociaal 
vangnet kennen zij niet, volwassen zorgen wel. Niemand die een fiets voor ze koopt als deze kapot gaat of 
helpt met schilderen van hun kamer als ze het huis uitgaan. Ze slaan verjaardagen en feestdagen over en 
lopen in de winter nog in dunne zomerkleren. Kinderhulp helpt hen door simpele dingen zoals een dagje 
uit, een fiets, opleiding of een laptop mogelijk te maken. Omdat ook zij moeten kunnen meedoen en een 
mooie toekomst verdienen! 
Om dit mogelijk te maken is Nationaal Fonds Kinderhulp afhankelijk van giften en donaties. De landelijke 
collecteweek speelt daarin een belangrijke rol. En de collectanten misschien nog wel de grootste. Want zij 
zijn degene die het doen. Die tijdsinvestering is het zeker waard, want de inhoud van 1 volle collectebus 
is al snel goed voor: 3 keer een mooie pakjesavond, een goede winterjas, een dagje uit inclusief openbaar 
vervoer, of een gym-outfit inclusief schoenen voor op school.
Ga voor meer informatie over Nationaal Fonds Kinderhulp en de collecte naar www.kinderhulp.nl. 
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Uw specialist in houtbewerkingen

Nam-weg 1  - 7948 NA  Nijeveen
T. 0522 - 85 55 77  M. 06 - 253 521 99
E. info@joshulstimmerwerken.nl

www.joshulstimmerwerken.nl

Jos Huls Timmerwerken is gespecialiseerd in het 
produceren van houten kozijnen, ramen en deuren 
voor zowel nieuwbouw, verbouw en renovatie. 
Ook maken wij (geprofileerd) lijstwerk, ambachtelijk 
restauratiewerk en houtsnijwerken.

Wij beschikken over een eigen werkplaats waar kozijnen, 
ramen en deuren op maat gemaakt worden. 
Dit kan naar wens behandeld worden in onze spuiterij.

Wat kunnen wij voor u verzorgen:
l Kozijnen, ramen en deuren  l  Alle voorkomende houtwerking in de 
bouw  l  Lijstwerk, profileerwerk en balustrades  l  Interieur kasten en 
aftimmerwerk  l  Behandeling van hout in onze spuiterij 
 l  Inbraak-preventie aan uw woning volgens PKVW.

A A N N E M I N G S B E D R I J F

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM 
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECT-
STOFFERING

Noteboomstraat 7
7941 XD Meppel
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

WONINGINRICHTING

PROJECTINRICHTING

URZO
Damesmode

Slaapcomfort

Bedrijfskleding

Regenkleding

Huishoudtextiel
tel. 05220 - 61022

VROUWEN VAN NU

Op de ledenavond van 21 maart jl. presenteerde leediedzjee Aaltsje Ypey uit De Wijk een leuke, vrolijke 
muziekquiz.  Haar enthousiasme nodigt iedereen uit om actief deel te nemen. Zij verdeelt de aanwezigen 
in 10 groepen. Er zijn meerkeuze vragen en open vragen. De liedjes komen uit de jaren 50, 60, 70 en 80. 
Aaltsje speelt gedeeltes van songs en daarna komt de vraag: de titel, wie zingt het, wie kan het refrein zin-
gen en dan wordt het hele liedje afgespeeld en….. wie gaat er dansen. Met het dansen zijn ook punten te 
verdienen. Eerst is men wat afwachtend om de dansvloer op te gaan, maar dat verandert snel. De foxtrot, 
wals, twist, schuifelen, de moonwalk, alles komt voorbij.
Aaltsje Ypey heeft ons een fijne, actieve avond bezorgd.
Op donderdag 18 april vieren wij ons 85-jarig jubileum met een rondvaart op partyschip de “Giethoorn”.
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HUISARTSEN
Buiten kantooruren is uitsluitend voor spoedgevallen de dienstdoende huisarts bereikbaar 
op telefoonnummer: 0522-491224

Dorpsstraat 149

7948 BP NIJEVEEN 

Tel: 0522 492967 

of 06 53 961 998

Voor:

• Nieuwbouw

• Reparatie

• Onderhoud

• Alg- & mosbestrijding

• Aanbrengen schroefdakplaten

www.rietdekkersbedrijfrenebouwknegt.nl

FYSIOTHERAPIEPRAKTIJK ’T OEVERTJE, praktijk voor fysiotherapie, manuele therapie en sportfysiotherapie
Oevertje 21, 7948 AD Nijeveen, tel. 492199. Behandeling volgens afspraak.

KLEINE NODENDIENST, 06 48 06 52 16. GEBRUIK DUOFIETS: 06 21 49 79 02

INFORMATIEPUNT WONEN, ZORG EN WELZIJN, Dhr. A. Vriend, 06 57 62 94 49.

BALANS NATUURGENEESKUNDE, Ada Beenen, 0521 857003

TANDHEELKUNDIG CENTRUM NIJEVEEN, Dorpsstraat 6d, 7948 BR Nijeveen, tel. 0522-492338. Behandeling 
volgens afspraak. Spoeddienstregeling te beluisteren via het antwoordapparaat of www.tandartsnijeveen.nl

WELZIJN MENSENWERK, SOCIAAL WERK   www.welzijnmw.nl
Inloop op dinsdag tussen 16.00 en 17.00 uur in De Schalle. Iedere vraag krijgt aandacht.
Paul van Os, tel. 06-20729418, e-mail: p.v.os@welzijnmw.nl, b.g.g. 085-2731444. 

OPENINGSTIJDEN SERVICEPUNT BIBLIOTHEEK NIJEVEEN  De Schalle, Nieuweweg 27 • dinsdag en donderdag 
van 15.00 tot 18.00 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.

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

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!



Voor de totale verzorging 
van uw evenement 
vanaf 50 tot ….. personen:

Bedrijfsfeesten, dorpsfeesten, 
familiefeesten

Voor meer info bel/mail 
voor een vrijblijvende offerte.

Rembrandtstraat 38 
Nijeveen 
0522 491864 
jan@onsnijeveen.nl

H. de Wagt, Nijverheidsweg 1, 7948 NE  Nijeveen
Tel. 0522-492542
E-mail: info@schoonmaakbedrijfparaat.nl

Glasbewassing binnen / buiten
Onderhoud kantoren, bedrijfsgebouwen etc.
Gevelreiniging / renovatie

Verwijdering van graffiti en kauwgom
Reiniging van zonnepanelen
Rioolreiniging en ontstoppingen

Verkoop o.a. stof- / waterzuigers / 
schrobmachines Numatic, Nilfisk,
alle toilet- / schoonmaakartikelen o.a. Vendor,
Gojo, Taski

Schoonmaakbedrijf 

‘Paraat’v.o.f.
VCA gecertificeerd
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*Water * Cv * Aardwarmte
* Zonne Energie  * Nen 3140 Keuring

Westerweiden 70, 7961 EA Ruinerwold 
         Tel: 06-13471784 
Mail: info@heroldpouwels.nl          
Site: www.heroldpouwels.nl 
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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

Gezamenlijk meer dan 
75 jaar ervaring in uitvaarten. 

0522-281878 
DAG EN NACHT BEREIKBAAR 

WASSINK 
Uitvaartverzorging -- -, 

De uitvaartverzorger voor Meppel en omstreken 

Zomerdijk 9A 7942 JR Meppel 
e-mail: cc.wassink@hetnet.nl www.wassink-uitvaart.nl

Klussenbedrijf "Klusjes & Zo" 
Voor al uw praktische klussen in en om het huis 
Gert Strijker, Van Veenlaan 21, 7948 AB Nijeveen 

Tel: 0522-492099 of 06-51384374 
E-mail:klussenbedrijf@klusjesenzo.nl 

Noteboomstraat 68  |  7941 XA  Meppel  |   T 0522 255449  

drukkerij@kleen.nl  |  www.kleen.nlOntwerp | Druk | Print | Reclame
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Ontwerp en opmaak
Wij verzorgen de vormgeving en lay-out van o.a. huisstijlen, logo’s, magazines, advertenties en websites.

Voor al uw grafische communicatie, van concept tot afwerking, kunt u bij ons terecht. 



Samen maak je het verschil

www.oosterhuis-bv.nl

Containerverhuur: 
Voor al uw bouw- en sloopafval

 

GEVRAAGD
OUD IJZER EN

METALEN
METAALHANDEL

M. v.d. Gaag
Tel. 0522‑491984 

Mobiel 06‑23749066

DE MOLEN

BEGIN DE DAG 
GOED

MET BROOD 
VAN

Bakkerij 
Strijker

Dorpsstraat 13
7948 BL  Nijeveen

Tel. 0522 - 49 12 08

www.strijkerbrood 
enbanket.jouwweb.nl

h.strijker@online.nl

Knipschuur
Hairstylist

Sonja van der Linde

Klosseweg 4 
7946 KH  Wanneperveen
Tel. 0522-492634

Open op afspraak:

dinsdag 9.00 - 18.00 uur
donderdag 9.00 - 20.00 uur

Kwekerij en Tuincentrum

BERT 
VISSCHER
Kolderveen 21  Nijeveen  
Tel. 0522-491853

Dorpshuis
DE SCHALLE

Nieuweweg 27
7948 AA  Nijeveen

Uw 
ontmoetingscentrum

Vraag vrijblijvend 
inlichtingen:

Jeannet Altena
   tel. 0522‑491422

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

www.dorpshuisdeschalle.nl

BEPLANTING:
Heesters, bomen, vaste planten, 
klimplanten, vijverplanten

DIERVOEDERS:
Zowel voor huisdieren 
als voor groot- en kleinvee,
o.a. paarden-, honden- en 
kattenvoer

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

OPENINGSTIJDEN:
Maandag  GESLOTEN
Di. en wo.  13.00 tot 18.00
Do. en vr.  9.00-12.00  13.00-18.00
Zaterdag  8.00-17.00

www.bertvisschervof.com

 

Troostvol afscheid nemen.
Wij bieden u de tijd,
rust en aandacht die nodig is.

‘

 
0522 - 245021
Dag en nacht bereikbaar

www.kremeruitvaartzorg.nl 

KREMER
uitvaartzorg

Annerie

w w w . r k i n s t a l l a t i e t e c h n i e k . n l

zonne-energie

Kolderveense Bovenboer 12, Nijeveen
Tel. 0522 - 25 89 16  Mobiel 06 - 55 307 237
E-mail: info@bouwknegtrietdekkers.nl

R IETDEKKERS
Bouwknegt

www.bouwknegtrietdekkers.nl

Kolderveen 49 | 7948 NH | Nijeveen | tel: 0522 850 254

mob. 06-51646493 | www.faberit.nl | henri@faberit.nl

Appartementen Boerderij 
‘De Veurdeale’
Veendijk 2
7971 RR  Havelte, 
0521-34 27 32
info@deveurdeale.nl, 
www.deveurdeale.nl

Een sfeervol adres voor elk feest of bijeenkomst
Bij ons kunt u terecht voor eten en drinken, catering, 
overnachten en activiteiten. Een sfeervol adres voor 20 tot 
100 personen. Vroeger werd hier een intensief boerenbedrijf 
gevoerd. Tegenwoordig is De Veurdeale een moderne locatie 
voor diverse activiteiten, met een uitstekend restaurant 
en een luxe appartementencomplex. De locatie is ook 
toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Kortom, De Veurdeale 
is een ideale plek voor elk feest of bijeenkomst.

Aangenaam verrassend!

Samen maak je 
het verschil

COOP Nijeveen

Dorpsstraat 10

7948 BR Nijeveen

Tel. 0522-49 12 91

Samen maak je het verschil




