
Samen maak je het verschil

Containerverhuur: 
Voor al uw bouw- en sloopafval

www.oosterhuis-bv.nl

 

GEVRAAGD
OUD IJZER EN

METALEN
METAALHANDEL

M. v.d. Gaag
Tel. 0522‑491984 

Mobiel 06‑23749066

DE MOLEN

BEGIN DE DAG 
GOED

MET BROOD 
VAN

Bakkerij 
Strijker

Dorpsstraat 13
7948 BL  Nijeveen

Tel. 0522 - 49 12 08

www.strijkerbrood 
enbanket.jouwweb.nl

h.strijker@online.nl

Knipschuur
Hairstylist

Sonja van der Linde

Klosseweg 4 
7946 KH  Wanneperveen
Tel. 0522-492634

Open op afspraak:

dinsdag 9.00 - 20.00 uur
donderdag 9.00 - 20.00 uur

Kwekerij en Tuincentrum

BERT 
VISSCHER
Kolderveen 21  Nijeveen  
Tel. 0522-491853

Dorpshuis
DE SCHALLE

Nieuweweg 27
7948 AA  Nijeveen

Uw 
ontmoetingscentrum

Vraag vrijblijvend 
inlichtingen:

Jeannet Altena
   tel. 0522‑491422

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

www.dorpshuisdeschalle.nl

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

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

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

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

www.bertvisschervof.com

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

zonne-energie

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

R IETDEKKERS
Bouwknegt

www.bouwknegtrietdekkers.nl

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

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

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

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

Aangenaam verrassend!

Samen maak je 
het verschil

COOP Nijeveen

Dorpsstraat 10

7948 BR Nijeveen

Tel. 0522-49 12 91

Samen maak je het verschil

Voor al uw rietdekwerkzaamheden

Lid van de 
Vakfederatie Rietdekkers

www.rietdekkersbedrijfrenebouwknegt.nl
Dorpsstraat 149 | 7948 BP Nijeveen | Tel. 0522 492967 of 06 53 961 998



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

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

Van Beek 
Schilderwerken

Voor al uw schilderwerk

Ons bedrijf kenmerkt zich door 
haar goede prijs-kwaliteitverhouding

en staat garant voor 
een uitstekende service!

Klaas van Beek 
Scheerweide 35 
7948 NX Nijeveen 

Tel. 06-16511943
Tel. 0522-750545

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

www.loonbedr i j fb i jker.n l
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40e jaargang nr. 14, 14 juli 2020

De volgende Molen verschijnt op 18 augustus 2020.

Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk 

woensdag 12 augustus 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

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

GROEP 8 VAN OBS COMMISSARIS 
GAARLANDT NAAR PREMIÈRE EIGEN 
MUSICALFILM IN BIOSCOOP

Maandag 29 juni gingen de kinderen van groep 8 van 
de Gaarlandtschool naar het Luxor Theater in Meppel 
om daar hun eigen musicalfilm ‘Verboden te voeren’ 
te bekijken. De musical speelt zich af in ‘Jongevoets 
dierenpark’ en gaat over een zeldzame ‘Oelewapper’, 
die ontsnapt is. Door de corona moest de musical in 
heel korte tijd worden ingestudeerd en werd besloten 
om de musical te verfilmen. Na een paar weken van 
repeteren, liedjes en dansjes oefenen en decor bouwen 
volgde een week van filmopnames, die ook deels buiten 
plaatsvonden. Zowel het filmen als de montage werd 
op vakkundige wijze gedaan door Marijke Drogt en Jack Corbeek, de moeder en opa van Tycho. Enkele 
stukjes film werden op creatieve wijze gemaakt door Vera, een van de leerlingen. Alles was net op tijd 
klaar voor de filmpremière.

Vol verwachting fietsten de kinderen richting bi-
oscoop, iedereen was reuze benieuwd naar het re-
sultaat. En dat resultaat mocht er zijn, het was een 
enorm leuke film geworden! De kinderen spetterden 
van het witte doek, als echte acteurs en actrices. En 
het was een leuke ervaring; want hoeveel mensen 
kunnen nou zeggen dat ze zichzelf levensgroot heb-
ben gezien op een bioscoopdoek? Er werd natuurlijk 
veel gelachen, vooral wanneer ze zichzelf close-up in 
beeld zagen. Ook het bekijken van de dansjes was 
hilarisch. In de pauze kregen ze frisdrank en popcorn 
en voor ze het wisten was de film alweer afgelopen. 
De kinderen en leerkrachten kunnen terugkijken op 
een geslaagde middag.  
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Uw medeleven heeft ons heel veel steun 
gegeven bij het overlijden van 
mijn lieve man, zorgzame vader en opa 

Klaas de Boer
 

We voelen ons getroost te weten dat hij 
bij veel mensen in goede herinnering 
voortleeft.
We willen iedereen heel hartelijk bedanken 
voor alle steun en belangstelling, 
in welke vorm dan ook.
 

Marry de Boer-Moes
Kinderen en kleinkinderen

Burg. van Veenlaan 24B 
7948 AC Nijeveen 
Tel. 06 38 52 48 11

Maandag  Salon  09.00 tot 11.45 uur
  18.30 tot 20.30 uur
Dinsdag  Ambulant  09.00 tot 17.30 uur
Donderdag  Salon  09.00 tot 14.30 uur
Donderdagavond   18.30 tot 20.30 uur  
  mannenavond zonder afspraak
Vrijdag  Salon   09.00 tot 11.45 uur
  13.30 tot 17.30 uur
Wilt u graag op een ander tijdstip? 

Bel gerust voor de mogelijkheden. 

HARALT LUCAS NIEUWE VOORZITTER DOS’46 

De leden van DOS’46 hebben donderdagavond in de Coronaproof ingerichte sporthal De Eendracht Haralt 
Lucas gekozen als nieuwe voorzitter. Frank Meulenkamp trad afgelopen maart af als voorzitter in een voor 
de Nijeveense korfbalclub uiterst zware periode. 

Haralt Lucas (39) stapte op dat moment in om zijn club te helpen. De beste stuurlui stappen aan boord 
was tijdens zijn maidenspeech het credo. Als kind van de club ging alle negatieve ontwikkelingen hem aan 
zijn hart: “Je kunt aan de kant blijven staan of erbij springen. Ik koos voor het laatste, net als veel andere 
leden. Samen de schouders eronder om DOS’46 weer op de rit te krijgen”, aldus Lucas. Tijdens de Algemene 
Ledenvergadering stemden alle leden unaniem in met zijn voordracht. 
De nieuwe voorzitter is werkzaam bij Unigarant, dochterbedrijf van de ANWB, verantwoordelijk voor ex-
pertise & schadeherstel. Hij heeft de gehele jeugdopleiding van DOS’46 doorlopen, met als hoogtepunten 
het landskampioenschap van de B1 en 4 caps in Jong Oranje (<19). Daarna heeft hij 13 jaar in A-selectie 
gespeeld; van veldfinale in 2000 tot de gouden generatie 2005 tot en met 2010 (nationale zaaltitels in 2006, 
2007, 2009, nationale veldtitel in 2007, Europacup in 2007, 2008 en 2010). 
Na het stoppen in 2010 is hij gestart als assistent-trainer/coach van DOS’46 A1 (landskampioen zaal en veld 
in 2012) en later het vlaggenschip van DOS’46. In die periode promoveerde hij met de selectie weer naar 
de Korfbal League. De afgelopen jaren heeft Lucas DOS’46 als supporter gevolgd en trainen gegeven bij 
buurtvereniging en partner KIOS Ruinerwold. 

Tijdens de ledenvergadering werden de speerpunten van het nieuwe bestuur gepresenteerd, die in samen-
spraak met een kernteam binnen de vereniging en een extern bestuursadviseur tot stand zijn gekomen. De 
penningmeester presenteerde een positief beeld over de financiën. Daarnaast trad Harmen Tjeerdsma toe 
als bestuurslid en daarmee haalt het bestuur veel ervaring door zijn eerdere werkzaamheden als trainer/
coach van de selectie en als bestuurslid binnen. Tjeerdsma (52) is eindverantwoordelijk over IT binnen het 
internationaal opererende advies- en ingenieursbureau Antea Group. Hij wordt binnen het bestuur verant-
woordelijk voor de portefeuille korfbalzaken en mag werken aan een van de eerdergenoemde speerpunten 
– het behoud van topkorfbal in Nijeveen.
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Dorpsstraat 157 Nijeveen - Info@RestaurantdeNije.nl - 0522-491215 - RestaurantdeNije.nl

Shared dining
€24,95

DE MOLENDE MOLEN
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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

Noteboomstraat 68  |  7941 XA  Meppel  |   T 0522 255449  

drukkerij@kleen.nl  |  www.kleen.nlOntwerp | Druk | Print | Reclame
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Textieldruk en borduren
Voor zowel zakelijk als particulier textieldruk en borduurwerk kunt u bij ons terecht.

Voor bedrijven en verenigingen drukken of borduren wij logo’s op bedrijfs- en sportkleding, handdoeken etc. 

Voorbeelden van particulier borduurwerk zijn: handdoeken, t-shirts, truien en babyartikelen, 

zoals badcapes, slabbetjes, badjasjes en knuffels.
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Agenda
11 t/m 1 aug. Strijker Brood & Banket gesloten i.v.m. vakantie
14 juli De Molen nr. 14 - laatste Molen voor de zomerstop
20 juli t/m 8 aug. Beau-nette gesloten i.v.m. vakantie
27 juli t/m 9 aug. Slagerij Rijkeboer gesloten i.v.m. vakantie
4 t/m 15 aug. Kapsalon Berta gesloten i.v.m. vakantie
18 aug. De Molen nr. 15
29 aug. Repair Café Meppel - MensA, Witte de Withstraat 2a, Meppel - 9.30-13.00 uur
  1 sept. De Molen nr. 16
26 sept. Repair Café Meppel - MensA, Witte de Withstraat 2a, Meppel - 9.30-13.00 uur
31 okt. Repair Café Meppel - MensA, Witte de Withstraat 2a, Meppel - 9.30-13.00 uur

Nieuweweg 13A, Nijeveen, 0522 492348 / 06 54900378, www.slagerijrijkeboer.nl

RIJKEBOER
Marktslager

I.v.m onze vakantie zijn wij van
Maandag 27 juli

t/m
Zondag 9 augustus 2020 gesloten.

Woensdag 12 augustus om 8:00 uur 
staan wij weer voor u klaar 

in Nijeveen.

Wij wensen u een prettige vakantie

Team Slagerij Rijkeboer

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Ontwerp en opmaak

Digitaal en XXL printen

Fullcolour drukwerk

Huisstijl drukwerk

Textieldruk en Borduren

Belettering

Websites

Relatiegeschenken

Noteboomstraat 68

7941 XA Meppel

T 0522 255 449

E drukkerij@kleen.nl www.kleen.nl

I.v.m. vakantie zijn wij 

gesloten 

van dinsdag 4 augustus t/m 
zaterdag 15 augustus 2020.

Dinsdag 18 augustus
staan wij weer voor u klaar!

Schoonheidsinstituut      IPL ontharing
Acne behandelingen Elektrisch ontharen
Massages      Huidverbetering
Zonnestudio Methode van Dorn

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 Methode van Dorn

Jeannette Bouwknegt
Dorpsstraat 16, Nijeveen

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

Op Sterrenberg kennen we roerige tijden. Even leek het er op dat we helemaal moesten sluiten, maar dat 
hebben we heel inventief aangepakt. Voor alle produkten kun je nog gewoon in de molen terecht. We 
hebben de molenbel verhuisd naar de ingang. Als je hieraan een flinke ruk geeft dan zal de molenaar zich 
melden via het luiluik. Dat is een gat in de zolder waardoor de molen bevoorraad wordt. Nou; je bestel-
lingen kunnen we daardoor dus ook laten zakken. Heel authentiek. En, we hanteren de 1,5 meter regel. 
Onze bezoekers vinden dit geweldig. Kom ook maar eens kijken hoe we dit doen, of kijk eens op onze 
website. Helaas is het even niet mogelijk om een rondleiding door de molen te krijgen. 

Deze keer willen we wat echte molenkennis met jullie delen. We zijn in Nederland de gebarentaal inmid-
dels heel gewoon gaan vinden. Ik denk daarbij aan de maandelijkse persconferenties van onze minister 
president. Wij willen je nu de “molentaal” gaan uitleggen. Veel van deze uitdrukkingen stammen uit de 
tijd dat we geen communicatiemiddelen hadden, zoals de telefoon of social media. 

Door de wieken in een bepaalde stand te zetten kon men de wijde omgeving iets duidelijk maken. De mo-
len torende altijd boven het dorp uit. Je kon zelfs tussen verschillende dorpen boodschappen uitwisselen. 
Molenaars hanteren deze boodschappen nog steeds. Maar ja, dan moeten jullie ze wel begrijpen natuurlijk. 
Ik zal jullie daarom mee nemen naar de molen en uitleggen wat het allemaal betekent. Bedenk bij deze 
uitleg steeds dat een molen linksom draait als je naar de wieken kijkt.

De lange rust. Overhek. Dat is de stand zoals je Sterrenberg het meest ziet. Dit geeft aan 
dat de molenaar niet aanwezig is en dat er niet gewerkt (gemalen) wordt. Sterrenberg 
hanteert deze stand nog steeds om twee andere redenen. Het hoogste punt van de wieken 
is op deze manier minder hoog dan wanneer een wiek helemaal recht omhoog zou staan. 
Daarmee is er de minste kans op blikseminslag. Met het tweede argument maak je je zelf 
misschien wat wijs, maar de gedachte is dat vogels minder lekker op een schuine roede 
gaan zitten, dan wanneer deze mooi vlak zou staan. Vogels schijten vaak de hele molen 
eronder, dus je probeert wat. Erg effectief is het echter niet.

Korte rust. Roede voor de borst. De molenaar is even lunchen. Hij is er zo weer. Vele molens 
in Nederland staan er vaak op deze manier bij, maar dat heeft een andere reden. Eén van 
de wieken staat nu recht naar beneden en staat dus dicht bij de stelling. Om de molen 
te zekeren (b.v. tegen een storm) wordt een wiek nu met een ketting aan de stelling ge-
bonden. De molen kan daarmee niet onverhoopt gaan draaien. Omdat deze manier van 
werken vanwege de zelfkruiing niet kan op onze molen, staat deze dus ook altijd overhek. 
N.B. Zelfkruiing wil zeggen dat de molen automatisch met de wind meedraait. Ze doet dat 
voortdurend, de hele dag door. Je kunt op Sterrenberg de wieken dus niet met een ketting 
vast zetten aan de stelling. Tijdens het kruien zou de hele zaak kapot getrokken worden. 

In de vreugd. De bovenste wiek staat vóór de bovenste stand. Het hoogste punt komt eraan. 
Er staat een hoogtepunt in het verschiet. Dit wordt gerelateerd naar nieuw leven. Er staat 
een fijne toekomst te wachten. Het begin van een nieuwe omwenteling, het begin van 
nieuw leven. Heugelijke tijden. Feest. Vreugde. Bijvoorbeeld bij de geboorte van een kind, 
bij het behalen van een diploma of tijdens de feestweek. Vaak wordt dit gecombineerd 
met vlaggetjes tussen de wieken. 

In de rouw. De bovenste wiek staat na de bovenste stand. Hij is er doorheen. Hij heeft het 
gehad. Het is voorbij. Deze stand wordt daarom vaak toegepast als er iemand is overleden 
of als er een ramp is gebeurd. 

Hakscheef. Deze lijkt een beetje op de vreugd. Het gevlucht staat maar 
een beetje scheef. 
De molen heeft nu onderhoud nodig. Omdat er vroeger geen telefoon was, seinde je zo 
de timmerman dat hij moest komen. Een ander moment is bijv. als de maalstenen gebild 
moeten worden. Dit is een onderhoudskarwei dat zeker uren, zo niet een dag duurt. De 
molen staat dus stil voor onderhoud en kan even niet malen. Boeren hoefden hun graan dan 
niet te brengen. Ze konden toch niet direct geholpen worden. Deze stand van de wieken is 
wel een beetje verwarrend. Veel molens zie je tegenwoordig “hakscheef”. Dat heeft een 

andere reden. Binnenin de molen zit een pal waarmee je de wieken vast kunt zetten, om te voorkomen 
dat ze terugdraaien. Als de molenaar de wieken aan de ketting wil leggen, trek hij ze een beetje terug. 
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Marc Emmink Catering & Events                                  
Industrieweg 5 Meppel                                                    
info@marcemmink.nl      tel.: 0522241145 

DE MOLEN
    

DE MOLEN

Binnenin de molen valt de pal dan in een kammenwiel. Je steekt dus een staak in het wiel. Daarmee zit de 
boel dus op slot. Omdat de pal precies tussen een paar kammen moet vallen, draait de molenaar de wieken 
totdat de pal inschakelt. De wieken staan nu niet precies meer recht naar beneden, maar staan een tikje in 
de vreugd. Dit is dus eigenlijk ook “hakscheef”.  

Feest! Bijvoorbeeld bij een trouwerij werd de molen opgetooid. Verreweg de meeste molens 
werken met zeilen op de wieken. (Sterrenberg niet) Deze zeilen worden opgerold / weg-
gerold als er geen wind gevangen hoeft te worden. Met een opgerold zeil kun je mooie 
figuren maken of de molen mooi optuigen. Afgelopen najaar werd de molen van Dalen 
nog zo opgetuigd omdat de molenaar en zijn vrouw een kind hadden gekregen. Feest. 
Met dank aan Vicent Mepschen

Code taal. Deze codes werden vooraf met naburige molenaars afgestemd. Een molen met 
zeilen op de wieken kent verschillende zeilvoeringen afhankelijk van de sterkte van de 
wind en van de kracht die van de molen gevraagd word. Een molenaar wordt geleerd hoe 
hij deze zeilvoeringen moet aanleggen. Eén voorwaarde gaat altijd op: probeer het krach-
tenspel evenredig over de wieken te verdelen. Je legt dus niet op één wiek het volle zeil 
ervoor en de volgende wiek niets. Dan leg je overal een kwart van het zeil voor. Desnoods 
alleen op twee tegenover elkaar liggende wieken.  Je moet natuurlijk wel  molenaar zijn 

om dat te weten. Bijvoorbeeld in de oorlogstijd werd er onderling afgesproken wat het betekende als de 
molenaar zich niet aan deze regels hield. Daarmee seinde hij naar de molen van het naburige dorp dat er 
onheil naderde. De onderduikers konden dan beter een ander veilig onderkomen zoeken. De molenaar 
kon dat bijv. doen door op drie wieken het volle zeil te leggen en op de vierde maar een half zeil (onheil). 
Op de foto is een voorbeeld van een onlogische zeilvoering te zien. 

De volgende keer dat je bij de molen langs rijdt zul je je afvragen wat de molen nu te vertellen heeft. Maar 
wil je de echte sterke verhalen horen. Dan vraag je dat aan de molenaar. Ik heb altijd wel iets te vertellen 
over de molen. En ja, als die oude balken eens konden praten….  Nou ook die hebben van alles te vertel-
len. Kom maar eens kijken. 
  Molenaar Sterrenberg
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MEPPEL
Blankenstein 290 | 0522-243640

onderdeel van Van der Linde Meppel

De autoruitspecialisten van GlasGarage 
Meppel staan altijd voor u klaar om u te 
helpen bij autoruitschade. 
Van ster-reparatie tot de vervanging van 
autoruiten. We repareren als het kan en 
vervangen als het moet.

Ook regelen we voor u de complete 
 afhandeling met de verzekerings-
maatschappij, indien de schade is 
verzekerd. Is de auto niet verzekerd tegen 
autoruitschade, dan kunt u rekenen op 
een zeer scherpe prijs.

Bouw-
tekeningen &

Grootformaat
posters

Grootformaat tekening of poster nodig? Dan ben je bij ons aan het juiste adres.

Wil je een kopie of scan van een bestaande tekening of een print van een pdf? 

Het kan allemaal!

Noteboomstraat 68  |  7941 XA  Meppel  |   T 0522 255449  

drukkerij@kleen.nl  |  www.kleen.nlOntwerp | Druk | Print | Reclame
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Bel bij een overlijden met 
één van onze uitvaartverzorgers:
0522 - 28 18 78

Wij staan altijd voor u klaar. 
7 dagen per week, 24 uur per dag.

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

Een afscheid. Het moment waarop 
verleden en heden elkaar ontmoeten. 
En waarop een terugblik een blijvende 
herinnering wordt.

Dat is de waarde van een persoonlijke 
uitvaart. Samen stilstaan bij een 
leven. Met elkaar omkijken en vanuit 
de herinnering vooruitkijken. 
Wassink Uitvaartverzorging is er voor u, 
voor uw nabestaanden en voor een 
afscheid dat verder helpt.

Stilstaan bij een leven,
verder vanuit herinneringenMet een terugblik

vooruit kijken

Uw mening is belangrijk!

Vul de enquête in op www.duurzaamnijeveen.nl

Het klimaatakkoord is van kracht. Nederland heeft zich gecommitteerd om de CO2-uitstoot in 2030 met 
de helft te verminderen ten opzichte van 1990. Een monsteropgave die voor iedereen van invloed is.

Er komen grote (landschappelijke) veranderingen op Nijeveen af. En laten we niet naïef zijn; de richting 
is bepaald; de gemeente Meppel zet in op windmolens en zon op grote daken. Het is belangrijk dat we 
als dorp de hand aan het stuur houden. Zonder lokale organisatie is er geen invloed. 

Daarom wordt op initiatief van Duurzaam Nijeveen een enquête onder de Nijeveners gehouden om de
standpunten en ideeën te inventariseren. Veel mensen hebben dit al gedaan. Geweldig! Toch is er voor
een representatieve uitkomst nog meer respons nodig. Doe daarom ook mee!

Heeft u nog geen reactie gegeven? 
Het kan nog! Vul de enquête in en denk 
mee over de toekomst van Nijeveen.
www.duurzaamnijeveen.nl/enquete

'Ontwikkeld en uitgevoerd door een onafhankelijk
en professioneel onderzoeksbureau.'
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NIEUWS VANUIT DE DORPSVERENIGING

ALV vergadering DVN
Wegens de uitbraak van het Coronavirus is de geplande ALV van  donderdag 16 april 2020 niet doorgegaan. 
Gezien de onvoorspelbare verloop van de verspreiding van dit virus en alle benodigde landelijke maatre-
gelen kan de ALV dit jaar niet op de gebruikelijke wijze plaatsvinden.

Het jaarverslag 2019 zal dit jaar ook niet rondgebracht worden maar is te lezen op onze website www.
dorpsverenigingnijeveen.nl.

Najaar
Het bestuur van DVN heeft de keuze gemaakt om een avond in het najaar in een aangepaste vorm en 
daarmee een veilige manier te laten plaatsvinden. 
We zullen creatief zijn in de vorm. Laten we hopen dat we elkaar weer kunnen zien in levenden lijve, maar 
wanneer dat niet gaat zijn er vele manieren om het afgelopen jaar en het komende jaar plezierig met u 
door te nemen. 

Zoals u weet zijn we halverwege onze “Dorpsvisie 2015 – 2025” en we willen dan ook graag weten wat 
volgens u de belangrijke thema’s voor ons dorp zijn in de komende jaren. We denken zelf al aan de vol-
gende thema’s:
- Jongeren en ouderen: hoe houden we het zo lang mogelijk leefbaar?
- Bedrijvigheid, recreatie en winkels
- Zelfstandig dorp of “wijk” van Meppel?
In september zullen wij u via De Molen informeren wanneer deze avond is en hoe we deze vorm gaan geven.

Wij wensen iedereen een mooie zomer toe, zorg goed voor uzelf en uw dierbaren, blijf gezond.

MS COLLECTEWEEK (16-21 NOVEMBER 2020): COLLECTANTEN GEZOCHT IN NIJEVEEN!

Van 16 t/m 21 november 2020 vindt de landelijke huis-aan-huiscollecte van het Nationaal MS Fonds plaats. 
We zijn hard op zoek naar collectanten in de gemeente  Nijeveen (MEPPEL). Help jij ons in de strijd tegen 
multiple sclerose (MS)?
MS is de meest invaliderende ziekte onder jonge mensen. Het is een ziekte van het centrale zenuwstelsel. 
Doordat er iets mis is in het afweersysteem, wordt de laag om de zenuwen aangevallen en beschadigd. 
Hierdoor komen signalen van en naar de hersenen niet (goed) door, waardoor verlammings- en uitvalsver-
schijnselen optreden. In Nederland hebben 17.000 mensen MS en elk jaar komen hier zo’n 1.000 mensen 
bij. De eerste symptomen treden meestal op tussen het 20e en 40e levensjaar.

Onderzoek hard nodig
Er is nog geen oplossing voor MS. Onderzoekers weten niet hoe MS ontstaat en hoe de ziekte te genezen 
is. Onderzoek is daarom hard nodig. Nationaal MS Fonds investeert de opbrengst uit de MS collecte in in-
novatieve onderzoeken naar MS.

Word collectant
Help jij mee? Het coronavirus heeft grote impact, ook op het Nationaal MS Fonds. Door de maatregelen 
hebben we onze fondsenwervende evenementen moeten uitstellen of afgelasten. Hierdoor lopen wij in-
komsten mis. MS staat helaas niet stil. Onderzoek naar MS en onze strijd tegen MS moet doorgaan.
Word collectant en haal geld op voor onderzoek naar MS. Collecteren is niet moeilijk en kost maar twee 
uur van je tijd. En het is nog leuk ook.
Meer informatie of aanmelden: www.nationaalmsfonds.nl/collecteren
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Belangrijke informatie
HUISARTSEN
Buiten kantooruren is uitsluitend voor spoedgevallen de dienstdoende huisarts bereikbaar 
op telefoonnummer: 0522-491224

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 ZORG EN WELZIJN, mw. C. Jaspers, tel. 06-11010135

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 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.

KINDERCOACH SUSANNE, Susanne Eveleens, Nijeveen, 06-10720559, www.kindercoachsusanne.nl

COACHPRAKTIJK NIKA, Carola Bouman te Nijeveen, 06-22060552, www.coachpraktijknika.nl

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

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



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

Ronald Lankhorst   |   Nijeveen / Ruinerwold
T: 0653152809   |   www.rlverhuur.nl   |   info@rlverhuur.nl

Nijeveen / Ruinerwold

Abraham
Sarah 

Geboortebaby
Springkussen

Tenten
Statafels 
Biertafels

Koelwagen
Grote koelkasten

Gasheaters
BBQ’s

WIJ VERHURENNIEUW!
BBQ’s
BBQ schotels 
en salades

Meer info?
Stuur ons een berichtje

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



Samen maak je het verschil

Containerverhuur: 
Voor al uw bouw- en sloopafval

www.oosterhuis-bv.nl

 

GEVRAAGD
OUD IJZER EN

METALEN
METAALHANDEL

M. v.d. Gaag
Tel. 0522‑491984 

Mobiel 06‑23749066

DE MOLEN

BEGIN DE DAG 
GOED

MET BROOD 
VAN

Bakkerij 
Strijker

Dorpsstraat 13
7948 BL  Nijeveen

Tel. 0522 - 49 12 08

www.strijkerbrood 
enbanket.jouwweb.nl

h.strijker@online.nl

Knipschuur
Hairstylist

Sonja van der Linde

Klosseweg 4 
7946 KH  Wanneperveen
Tel. 0522-492634

Open op afspraak:

dinsdag 9.00 - 20.00 uur
donderdag 9.00 - 20.00 uur

Kwekerij en Tuincentrum

BERT 
VISSCHER
Kolderveen 21  Nijeveen  
Tel. 0522-491853

Dorpshuis
DE SCHALLE

Nieuweweg 27
7948 AA  Nijeveen

Uw 
ontmoetingscentrum

Vraag vrijblijvend 
inlichtingen:

Jeannet Altena
   tel. 0522‑491422

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

www.dorpshuisdeschalle.nl

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

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

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

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

www.bertvisschervof.com

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

zonne-energie

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

R IETDEKKERS
Bouwknegt

www.bouwknegtrietdekkers.nl

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

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

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

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

Aangenaam verrassend!

Samen maak je 
het verschil

COOP Nijeveen

Dorpsstraat 10

7948 BR Nijeveen

Tel. 0522-49 12 91

Samen maak je het verschil

Voor al uw rietdekwerkzaamheden

Lid van de 
Vakfederatie Rietdekkers

www.rietdekkersbedrijfrenebouwknegt.nl
Dorpsstraat 149 | 7948 BP Nijeveen | Tel. 0522 492967 of 06 53 961 998




