
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

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!

Dorpsstraat 4
Nijeveen

Jan Bouwknegt

www.jaboschilderwerken.nl
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40e jaargang nr. 19, 13 oktober 2020

De volgende Molen verschijnt op 27 oktober 2020.

Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk 

woensdag 21 oktober 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

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

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

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

VROUWEN VAN NU LEDENAVOND DONDERDAG 24 SEPTEMBER 2020 
Voorzitter Aukje Brouwer houdt haar welkomstwoord. Onze laatste ledenvergadering was in februari jl. 
Daarna brak het coronavirus uit en mochten er geen bijeenkomsten worden gehouden. De avonden in 
maart en april kwamen te vervallen, evenals andere activiteiten, zoals fietsen, wandelen, workshops, cultu-
rele activiteiten e.d. Het virus is zeker nog niet weg, maar er worden weer activiteiten toegestaan met de 
nodige aanpassingen van o.a. handen ontsmetten, anderhalve meter afstand houden en namen noteren 
bij binnenkomst. I.v.m. het thema van deze avond, hebben 8 leden hun trouwjurk tentoongesteld.
Mevrouw Annie ten Kate uit Zuidwolde vertelt over haar functie als trouwambtenaar bij de burgerlijke 
stand. Zij maakt een praatje bij de huwelijksvoltrekking en legt de verbintenis wettelijk vast. Dit was vroe-
ger alleen in het gemeentehuis, maar mocht later ook op andere locaties, zoals op het strand, op de hei, 
in een bootje, in een café of in een andere gemeente. Ze vertelde verschillende anekdotes over de mooie 
momenten, maar ook momenten met emoties. Het huwelijk is ook hoe stellen kunnen omgaan met elkaars 
verschillen. Drie jaar geleden is ze gestopt, omdat haar arbeidscontract afliep.
Er kwamen nog leuke anekdotes uit de zaal.
Om 22.10 uur bedankt Aukje Annie ten Kate en de aanwezigen. 
De avond van het eendagsbestuur in oktober en de kerstavond in december gaan niet door.
De volgende bijeenkomst is de koffieochtend van 10 november om 10.00 uur met Ton Henzen, verslaggever 
van de Meppeler Courant.
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OVERHEK

Het waaibord. Een waaibord is een houten plank die vaak boven in de kap tussen de spanten van het dak 
zit. Te vergelijken met de hanenbalken. Vaak werd er in de hanenbalken of op het waaibord een bood-
schap van de toenmalige bezoeker gekerfd. Net zo als verliefde stelletjes dat wel in een boom kerven. In 
de molen weet men dat te beperken tot alleen belangrijke gebeurtenissen. In vrijwel iedere molen tref je 
ze aan. Deze uitleg is even ter inleiding van het volgende verhaal.

Begin april 1975 maakte het gemeentebestuur van Nijeveen plannen bekend, om een uit Duitsland voor 
afbraak staande stelling-korenmolen aan te kopen voor de herbouw in Nijeveen. In menig dorp heeft er 
ooit wel eens een molen gestaan, die verkocht is, of die ten prooi viel aan de slopershamer.

Dat laatste overkwam de Nijeveense Groenmo-
len, die tot 1934 aan de Molenweg langs de 
Nijeveense grift (vaarroute voor kleine bootjes 
naar Meppel) heeft gestaan. Foto’s van de molen 
en de straatnaam zijn de enige overgebleven 
herinneringen uit die tijd. 
Dit moet Frans Niemeijer, (burgemeester van 
1972 tot 1978) aan het denken hebben gezet. 
Maar hoe kom je aan een molen die ook nog 
voor een kleine gemeenschap als Nijeveen 
betaalbaar moet zijn? De Hollandse molen in 
Amsterdam werd benaderd of er ergens een 
molen stond, die in Nijeveen herbouwd kon 
worden. Helaas leverde dit niets op, dus moest 
er zelf gezocht worden.
Gemeente ambtenaar Jaap van Doorne ging 
regelmatig toeren in het weekend en kwam in 

het Duitse Weener een molenrestant tegen. De gesprekken tussen eigenaar Sterrenberg en de gemeente 
Nijeveen resulteerden in de aankoop van de molen. 

Monumentenjaar. Het Rijk had besloten om het jaar 1975 uit te roepen tot monumentenjaar met het doel 
om monumenten waaronder molens te restaureren. Het Nijeveense herbouwplan was goed onderbouwd en 
Rijks zilvervloot was binnen gehaald. De kosten voor herbouw werden geraamd op ƒ 675.000,- De subsidies 
waren als volgt: Van het Rijk 50%, de provincie 40% en voor e gemeente bleef er nog 10% over.

Waaibord. Tijdens de sloop van de molen kwam er een bord uit de kap tevoorschijn waarop stond dat H. 
Bregtezende de molen het eerst heeft laten malen. (zie foto) 

Dit bord trok de aandacht en wat speur-
werk leverde het volgende op.
Deze Bregtezende heeft destijds, als 
Groninger molenbouwer aan deze molen 
gewerkt. Met dit bord toog de Nijeveense 
burgemeester naar Den Haag. Daar 
stelde hij aan het betreffende ministerie 
de volgende vraag: “Als jullie een Rem-
brandt in het buitenland ontdekken, dan 
stelt het Rijk extra geld beschikbaar om 
deze terug te halen naar Nederland. Zie 
hier, dit hebben wij in de aanbieding” 
Met als resultaat dat de gemeentelijke 
bijdrage uiteindelijk geen 10% maar 
5% (ƒ 33.750,-) is geworden. Een dikke 
meevaller van de bovenste plank. Als wij 
nu met dit bord naar “tussen Kunst en 
Kitsch” gaan, dan zullen de deskundi-
gen zeggen dat het maar een paar euro 
waard zal zijn. Maar die hebben het dan wel goed mis. 

Molenaar Sterrenberg
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Stichting Welzijn Ouderen Nijeveen
HET CORONAVIRUS RAAKT ONS ALLEMAAL

Wij hebben ten gevolge van de coronacrisis de spelletjesdag in november en de themamorgen in november 
dit jaar afgelast. We hopen volgend jaar in maart onze altijd gezellige spelletjesdag weer te kunnen orga-
niseren. In ieder geval iets om naar uit te kijken.
Wat betreft de Nieuwjaarsvisite hebben we nog geen besluit genomen dit hangt van de omstandigheden 
af, maar we zijn bang dat ook deze geen voortgang kan vinden.
Hebt u op wat voor manier ook hulp nodig dan kunt u altijd bellen met Kleine Noden of met Corry Jaspers 
voor zorg en Welzijn, zij kan u doorverwijzen naar de juiste instantie. Telefoonnummers vindt u in deze Molen.
Houd vol en blijf gezond.

Lammie van Essen

STICHTING WELZIJN OUDEREN NIJEVEEN

De halfjaarlijkse BINGO-middag welke gehouden zou worden op woensdag 14 oktober in de Schalle gaat dit 
keer niet door. Het coronavirus heeft ons nog steeds in haar greep en we kunnen niet voorzichtig genoeg 
zijn. Met u allen hopen we in de voorjaarsvakantie weer te kunnen bingo-en.
Iedereen heel veel sterkte de komende tijd en blijf gezond.

GEEN TONEELUITVOERINGEN DOOR “DA COSTA”

Corona zet ook een streep door de toneeluitvoeringen van “Da Costa.” In samenspraak met de spelersgroep, 
heeft het bestuur van toneelvereniging Da Costa uit Nijeveen  besloten dit toneelseizoen te cancellen. Door 
het toenemend aantal besmettingen, vinden ze het niet verantwoord de repetities en de uitvoeringen van 
begin februari 2021, door te laten gaan. Tevens zijn de voorschriften van regeringswijze uiteraard mede 
een reden om van de uitvoeringen af te zien.

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

2995
all-inЭ
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Zuideinde 53, Meppel  
(0522) 25 27 21

info@lever.nl
www.lever.nl

201811_0796_FIZZ_Lever_adv_DeMolen_01.indd   2 22-11-18   09:27

SPEELWATERPOMP VOOR DE NIJEVEENSE KINDEREN IN HET VAN DER WOUDEPARK

Eindelijk is het zo ver!
Het Van der Woudepark heeft er een nieuwe attractie bij: een 
speelwaterpomp. 
Na de kabelbaan en  de stapstenen naar het eilandjes dus nu 
een speelwaterpomp. Het water dat opgepompt wordt uit een 
geslagen bron stroomt via een goot naar de Nijeveense Grift.  
Een werkgroep van de Dorpsvereniging Nijeveen zet zich in 
om het Van der Woudepark o.a. aantrekkelijker te maken 
voor kinderen. De werkgroep had nog een klein deel van het 
aanjaagbudget van de gemeente Meppel over en samen met 
het geld van de sponsorloop vorig jaar van de obs Commissaris 
Gaarlandt  was er voldoende budget voor deze waterpomp.
Loonbedrijf Altena heeft gezorgd voor de voorbereidende 
grondwerkzaamheden en de pomp is geleverd en geïnstalleerd 
door Kinderland speeltoestellen. 
Dat de kinderen blij zijn met de pomp mag duidelijk zijn!
 

COLLECTE VOOR HET DIABETES FONDS

Dit jaar wordt in Nijeveen van 26 oktober tot en met 31 oktober de collecte gehouden voor het Diabetes 
Fonds. 46 collectanten komen aan de deur voor het goede doel. Diabetes, oftewel suikerziekte is een sluip-
moordenaar; het heeft verwoestende gevolgen zoals een hartaanval, dementie, blindheid en nierschade. 
In Nederland overlijden jaarlijks evenveel mensen aan diabetes als aan borstkanker, namelijk ruim 3.000. 
Het is heel belangrijk dat er iets aan diabetes wordt gedaan. Iedereen kent wel iemand met diabetes. Het 
is een rotziekte met ernstige gevolgen. Daarom is onderzoek zo belangrijk, zodat minder mensen diabetes 
krijgen en het te voorkomen en te genezen is.
Het Diabetes Fonds zet alles op alles om diabetes en de verwoestende gevolgen ervan te voorkomen. Dat 
doet het fonds door fundamenteel onderzoek te betalen. Maar van alle aanvragen van onderzoekers kan 
er maar een kwart gehonoreerd worden. Het Diabetes Fonds krijgt geen geld van de overheid, dus is af-
hankelijk van donaties en de collecte.
Ik kom één dezer dagen bij jou/u aan de deur als collectant van het Diabetes Fonds. Open(t) u/jij de deur 
naar de genezing van diabetes?? Handig als u/je kleingeld in huis hebt, maar u/je kunt ook betalen via 
Tikkie / QR. Ik zie u/je graag!!
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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

STEM OP SVN’69
 
SVN’69 vraagt uw stem voor een nieuwe aanbouw. Deze aanbouw zou o.a. gebruikt worden als opslag 
voor de materialen (ballen etc.). De huidige opslag is in slechte staat wat negatieve gevolgen heeft voor 
de toestand van de materialen.
Ook dit jaar steunt Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland het verenigingsleven met de Rabo Club-
Support. Een club is zoveel meer dan een club. Het is een plek waar het dorp normaliter zonder COVID-19 
samenkomt, waar je iedereen kent, waar je jezelf kunt zijn en waar je lekker kunt voetballen en waar je 
plezier beleeft!
Alle leden van Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland kunnen van 5 oktober t/m 25 oktober 2020 hun 
stem uitbrengen op hun favoriete vereniging of stichting. Hoe meer stemmen je als vereniging ontvangt 
hoe hoger het bedrag dat je uitgekeerd krijgt!
Om te kunnen stemmen moet je lid zijn van de Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland. Dit jaar is het 
mogelijk om te stemmen via de RABO-app of als je ingelogd bent op de website van Rabobank. Hiervoor 
is geen stemcode nodig zoals voorgaande jaren. Door in te loggen in de app of op de website en via ‘Zelf 
regelen’ en vervolgens ‘Mijn Lidmaatschap’ kan je klikken op Rabo ClubSupport. Kun je SVN’69 niet vinden 
met de zoekfunctie? Probeer het dan eens met S.V.N.
Kortom: uw stem is geld waard. Goed voor onze club en natuurlijk alvast heel hartelijk dank voor uw 
stemsupport!

SUPPORTERSVERENIGING DOS’46 STEUNT CLUB MET LUDIEKE ACTIE

Korfbalvereniging DOS’46 uit Nijeveen wordt de komende weken gesteund door haar supportersvereni-
ging. Een actieve groep vrijwilligers heeft een unieke ‘Do(o)s met clubliefde’ bedacht en samengesteld. Dit 
unieke pakket wordt verkocht aan mensen die de club een warm hart toe dragen. De opbrengst gaat naar 
de clubkas van de vereniging.
Het idee is ontstaan op het moment dat supporters van de club geen wedstrijden meer konden bezoeken. 
Om het clubgevoel onder de fanatieke leden en supporters te behouden is dit initiatief uitgewerkt.
Iedere Do(o)s met clubliefde heeft aan de buitenkant een uniek nummer. Dit is het lotnummer voor de 
grote prijs die elke wedstrijd wordt verloot via de livestream. Daarnaast bevindt zich in het pakket voor vijf 
wedstrijden aan lootjes die normaal gesproken te koop zijn bij thuiswedstrijden. Zodoende maakt de koper 
tien keer kans op een prijs. Ook zitten er fanattributen, een programmaboekje en lekkernijen in het pakket.
Het pakket is tot en met 18 oktober te bestellen voor € 46,00 via de website. Een week later wordt het 
pakket thuisbezorgd bij de koper.

FILM THE FAVOURITE IN DORPSHUIS DE SCHALLE OP 23 OKTOBER

Op vrijdag 23 oktober wordt de film The Favourite vertoond in Dorpshuis De Schalle. De film won vele prijzen, 
Olivia Colman won de Oscar voor beste actrice. Aanvang: 20.00 uur. Entree: € 6,00 inclusief pauzedrankje. 
Van tevoren reserveren is verplicht, omdat er maximaal 30 personen in de zaal mogen. 
Reserveren kan alleen via het volgende mailadres: filmhuisnijeveen@gmail.com
Bij het reserveren geeft u het aantal personen en de naam/namen van de persoon/personen aan. 
Vol is vol.



6

Nijverheidsweg 10
7948 NE  Nijeveen

T 0522 49 26 80
F 0522 49 26 74

info@kroesnijeveen.nl
www.kroesnijeveen.nl

DE MOLENDE MOLEN

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
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DE MOLEN
    

DE MOLEN

Elke 1e zaterdag t/m mei   Postzegelbeurs - de Schalle - 9.00-
13.00 uur

Elke maandag  Koor Timeless oefent in de Schalle - 
19.30-21.30 uur

10-16 okt. Afrikaloop
13 okt. De Molen nr. 19
23 okt. Film The favourite in Dorpshuis De Schalle. 
Aanvang: 20.00 uur
27 okt. De Molen nr. 20
31 okt.  Repair Café Meppel - MensA, Witte de 

Withstraat 2a, Meppel - 9.30-13.00 uur - 
aanmelden via  
repaircafémeppel@gmail.com

ANNERIE KREMER
& TEAM

Annerie Kremer Uitvaartzorg
0522 - 24 50 21  |  www.kremeruitvaartzorg.nl

STEMT U MEE VOOR DE NCV?

Vanaf maandag 5 oktober tot en met zondag 25 oktober kunt u stemmen op de NCV. Wat moet u doen?
Ga naar www. rabobank.nl/clubsupport en zoek onder Drenthe onze Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwij-
kerland de lijst met verenigingen die meedoen: u kunt hier ook alle informatie over deze actie lezen. Leden 
van de Rabobank krijgen automatisch een mail, waarin alles wordt uitgelegd en u kunt doorklikken naar de 
genoemde lijst. Per lid mag u 5 stemmen uitdelen, waarvan 2 stemmen voor onze vereniging: hoe meer hoe 
beter natuurlijk! Probeert u ook andere gezins- of familieleden, buren en vrienden te interesseren voor deze 
actie, dat waarderen we zeer.
We bieden onze leden verschillende activiteiten;  ook steunen we Troostdekentjes.nl, door dekentjes te haken 
voor kinderen die extra zorg of troost nodig hebben, in welke vorm dan ook.
Wij danken u (en de mensen om u heen) alvast hartelijk voor uw deelname en stem(men)!

Bestuur NCV (Nijeveense Christen Vrouwen)



8

DE MOLEN 

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.

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

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

Wij bezorgen ook in Nijeveen

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. 



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




