
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

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

Wij hebben een nieuw adres: 
Industrieweg 3 • 7944 HT Meppel • 0522 78 52 49
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40e jaargang nr. 23, 8 december 2020

De volgende Molen verschijnt op 22 december 2020.

Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk 

woensdag 16 december 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

HEEL NIJEVEEN VERLICHT!

De ondernemers Uit Nijeveen hebben afgelopen 
week met man en macht gewerkt om het dorp 
te verlichten met prachtige lichtjes. Door heel 
Nijeveen staan Fairybells die zorgen voor extra 
licht in de donkere dagen voor Kerst. Normaliter 
wordt rond deze tijd de Kerstbomenactie ge-
houden. Elke straat of buurt, die meedoet met 
de actie, ontvangt van de handelsvereniging 
een kerstboom met als doel om die gezamenlijk 
te versieren. Ieder jaar levert dit verrassende 
creaties op.

Dit jaar gooit corona roet in het eten en vindt 
het bestuur het niet verantwoord om jullie op te roepen om samen aan de slag te gaan. Maar we laten het 
er niet bij zitten. Juist in deze tijd, nu iedereen zoveel mogelijk thuis moeten blijven, is er behoefte aan 
gezelligheid en sfeer. De Handelsvereniging Nijeveen biedt daarom Nijeveen extra kerstverlichting aan. Zo 
hebben de bewoners van Het Kerspel een mooi uitzicht gekregen, staat er bij de ingang van het dorp een 
grote Fairybell en pronken er bij het winkelcentrum verschillende bomen. Doen jullie mee? Laten we er 
met z’n allen een prachtig verlicht dorp van maken. Geniet ervan!

Fijne feestdagen!
Handelsvereniging Nijeveen 

BIBLIOTHEEK NIJEVEEN WEER OPEN

Bezoekers zijn weer van harte welkom om boeken te lenen en in te leveren bij de bibliotheek in De Schalle. 
In verband met de tijdelijke verzwaring van de coronamaatregelen was de bibliotheek tijdelijke gesloten. 
De openingstijden zijn dinsdag en donderdag van 14.00 tot 17.00 uur.
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ANNERIE KREMER
& TEAM

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

Zoekt u een origineel cadeautje of wilt u met 
Kerst iemand eens een aardige attentie geven? 

Wij hebben leuke “molenmandjes” met onze 
molenproducten. In verschillende samenstellingen. 

Al leverbaar vanaf € 10,- 

Wilt u andere producten, of een andere 
samenstelling? Wij maken het voor u klaar of bel 

even met Willy Boer, 0522-491645 

www.molen-sterrenberg.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

INSPIRATIE OP WEG NAAR KERST - DOE MEE MET HET ONLINE KERKCAFÉ
16 december – 20.00 uur 

Ontmoet elkaar op een andere manier in deze bijzondere tijd. Ben jij erbij om samen ervaringen te delen? 
Iedereen is van harte welkom. 

Geef je mailadres door (via éen van de onderstaande mailadressen) en je ontvangt daarna een link met de 
uitnodiging. Tot ziens in het ONLINE KERKCAFÉ. 

Geertje de Boer – deboery@kpnmail.nl 
Klaas Neutel – klaas@famneutel.nl 
Tineke Knorren – tineke.knorren@gmail.com 
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18 & 19 December van 16:00 tot 20:00 uur

Van der Linde Meppel presenteert:

Je droomhuis gevonden 
en snel verhuizen? 

Hypotheken  |  V
erzekeringen  |  P

ensioenen  |  B
etalen  |  S

paren

vertrouwd, verzekerd, Veldsink.

       Nijverheidsweg 15, Nijeveen             0522 - 490 094                             nijeveen@veldsink.nl                       veldsink.nl

Loop snel even
bij ons binnen.
Het kan ook 
zonder afspraak!

Ook dan zijn we er voor jou.

Historisch lage hypotheekrente!
Dit jaar is de hypotheekrente gedaald naar een historisch laag niveau. 
Op dit moment ligt de 10-jaarsrente met Nationale Hypotheekgarantie (NHG) 
rond 1%. Een goed moment dus om een (eerste) woning aan te kopen, of om 
uw hypotheek over te sluiten. Ook kan het profijtelijk zijn om energiebesparende 
maatregelen uit te voeren zoals bijv. zonnepanelen. 

Voor starters wordt de overdrachtsbelasting 
afgeschaft. Besparing dus 2% van het 
aankoopbedrag! 
Wat u altijd mee moet nemen in uw 
overwegingen: De hypotheekrente is slechts 
onderdeel van een totaal hypotheekadvies. 

Kijk ook altijd naar de voorwaarden van de 
geldverstrekker en vergelijk de aanbieders. 
Dat is wat wij standaard doen.
Onze hypotheekafdeling, bestaande uit 
John Slagter, Anke Faber, Anouk Baas en 
Sijtze Faber, staat u graag te woord.
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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

24 nov. De Molen nr. 22
27 nov. Film Den skyldige in Dorpshuis De Schalle. Aanvang: 20.00 uur
28 nov.  Repair Café Meppel - MensA, Witte de Withstraat 2a, Meppel -  

9.30-13.00 uur - aanmelden via repaircafémeppel@gmail.com
  8 dec. De Molen nr. 23
16 dec. Online kerkcafé - 20.00 uur
22 dec. De Molen nr. 24
22 jan.  Jaarvergadering Oranjevereniging Nijeveen - de Nije - 20.30 uur

Agenda

Let op!
In verband met het corona-
virus zou het kunnen zijn dat 
bepaalde activiteiten afgelast/
opgeschort worden. 
Voor meer informatie adviseren 
wij u contact op te nemen met 
de organisatie.

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 : op afspraak

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

BEN JE AL KLAAR VOOR DE 
FEESTDAGEN?

Ervaar één van onze heerlijke en verkwikkende 
Gezichtsbehandelingen op een ontspannen manier met 

maximale huidverbetering!

Natuurlijk met veel liefde voor JOUW huid.
Je huid verdient het!!

Wij hebben HEEL veel aantrekkelijke 
cadeautjes, maar ook cadeaubonnen….

FIJNE KERSTDAGEN EEN HEEL MOOI 2021!!!

Dorpsstraat 16, Nijeveen  ~ 0522–492315 / 06-23157871
Website: www.beau-nette.nl ~  E-mail: info@beau-nette.nl

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

BEN JE AL KLAAR VOOR DE 
FEESTDAGEN?

Ervaar één van onze heerlijke en verkwikkende 
Gezichtsbehandelingen op een ontspannen manier met 

maximale huidverbetering!

Natuurlijk met veel liefde voor JOUW huid.
Je huid verdient het!!

Wij hebben HEEL veel aantrekkelijke 
cadeautjes, maar ook cadeaubonnen….

FIJNE KERSTDAGEN EEN HEEL MOOI 2021!!!

Dorpsstraat 16, Nijeveen  ~ 0522–492315 / 06-23157871
Website: www.beau-nette.nl ~  E-mail: info@beau-nette.nl
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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

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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CONCLUSIE
De inwoners van Nijeveen hebben een goed beeld van wat de energietransitie inhoudt maar weten nog niet precies
wat er op hen afkomt en wat de impact hiervan op het dorp is. Men maakt zich hier zorgen over. De Nijeveners
hebben meer informatie nodig over de energietransitie, willen hierover meepraten en ook meebeslissen. Ze voelen
zich onvoldoende geïnformeerd door de gemeente en zien daar een rol voor EC Duurzaam Nijeveen weggelegd. 

Collectiviteit en een gezamenlijke aanpak, zodat het dorp steviger staat, vindt men belangrijk. De Nijeveners willen
samen de uitkomsten van het proces rondom de energietransitie beïnvloeden, samen optrekken en betrokken zijn
bij de uitvoering. De organisatie hiervan vraagt een sterke lokale betrokkenheid en een coördinerende rol voor 
EC Duurzaam Nijeveen hierin. Hoe meer leden de energie coöperatie heeft, hoe meer invloed zij kan uitoefenen. 

De Nijeveners zien de noodzaak van grootschalige wind- en zonoplossingen en willen hieraan meewerken mits het
dorp hiervan profiteert. Men ziet EC Duurzaam Nijeveen als de partij om hierin het dorp te vertegenwoordigen. 

Uitkomsten enquête 2020
Enquête geeft inzicht!
Afgelopen zomer heeft een onafhankelijk onderzoeksbureau in opdracht van EC Duurzaam Nijeveen een enquête

gehouden onder de inwoners van Nijeveen. Onderwerp: de energietransitie en de rol van de energie coöperatie hierin.

Veel Nijeveners hebben de enquête ingevuld. Het bestuur van EC Duurzaam Nijeveen is blij dat zoveel mensen de

moeite hebben genomen om de uitgebreide vragenlijst in te vullen. Heel hartelijk dank!  

'Ik heb geen idee wat me allemaal boven het hoofd hangt?'

Hoofdlijnen 
 

Voorziet in een behoefte.

Heeft een onduidelijk profiel.

Heeft te maken met hoge en diverse verwachtingen.

Kan rekenen op een groeiende achterban.

Moet beter met haar leden en het dorp communiceren over nut en noodzaak van de coöperatie waardoor het

ledenaantal kan groeien. 

EC  DUURZAAM NIJEVEEN

Men heeft een goed beeld van wat de energietransitie inhoudt; er is een minderheid die het (en met name van het

gas af) onzin vindt.

De RES staat nog ver van mensen af. 

Bewoners ervaren geen zicht op het proces van de RES; men voelt zich onvoldoende geïnformeerd en

meegenomen door de gemeente.

Er zijn zorgen over de impact van de RES. De Nijeveners willen hier dan ook invloed op hebben.

Men ziet een rol voor EC Duurzaam Nijeveen om op te treden als vertegenwoordiger van Nijeveen bij de gemeente

en bij andere partijen op het gebied van de energietransitie.

Er is een duidelijk verschil tussen het dorp en buitengebied. Naar grootschalige oplossingen wordt heel divers

gekeken. Een meerderheid is hier voorstander van mits het dorp profiteert.

Kernenergie en waterstof worden ook genoemd als toekomstige energiebronnen. 

REGIONALE ENERGIE TRANSITIE (RES)
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Het speelveld verandert 
Het speelveld is het afgelopen jaar sterk veranderd door het Klimaatakkoord. De RES (lokale opwek van duurzame

stroom) krijgt gestalte en de warmtetransitie (Nederland stopt met het gebruiken van aardgas voor het verwarmen van

woningen) krijgt vorm. 

Wat betekent dit voor ons? 
Er komen in hoog tempo overal in Nederland projecten voor het grootschalig opwekken van stroom (windmolens –

zonneweides - biogascentrales) en tegelijkertijd worden er 7 miljoen woningen van het aardgas afgekoppeld. De

energietransitie is een ongekend grote operatie met een grote financiële en landschappelijke impact. Alhoewel er nog

veel onduidelijk is, worden er op dit moment hele concrete plannen uitgewerkt. Deze plannen raken ons allemaal. 

Word lid!
We kúnnen invloed hebben op dit proces, maar alleen als we als dorp opereren. Het bestuur beschouwt de uitkomst van

de enquête als een verzoek van de Nijeveners om hen te vertegenwoordigen op het gemeentehuis. In lijn met onze

uitgangspunten onderzoeken wij momenteel hoe wij invulling kunnen geven aan dit verzoek. Wij werken daarom aan

een nieuw beleidsplan dat we in januari voorleggen aan onze leden. Wilt u meepraten? Voor €10 per jaar bent u lid, kunt

u meepraten en heeft u stemrecht. Na vaststelling wordt het beleidsplan gepubliceerd op www.duurzaamnijeveen.nl. 

Met een energieke groet, 

EC Duurzaam Nijeveen 

Harry van Dijk, Wim de Kleuver, Gerdie Westenbrink, Hylco de Boer, Bert Flierman en Tineke Knorren

'Wat mij betreft zijn kernenergie en waterstof de oplossing. 

Tot die tijd aardgas, wind- en zonne-energie.'

De volledige resultaten van de enquête zijn gepubliceerd op www.duurzaamnijeveen.nl

.............................................................................................................................................................................

Ja, ik word lid van EC Duurzaam Nijeveen

Naam:

 

Adres:

 

E-mailadres:                                                                                                            Telefoonnummer: 

 

IBAN-nummer:                                                                                                       Handtekening:                                                                                        

 

Ondergetekende verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan EC Duurzaam Nijeveen om jaarlijks van zijn/haar bankrekening een

bedrag van €10,- af te schrijven voor het lidmaatschapsgeld. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt om u op de hoogte te houden van de

activiteiten en ontwikkelingen van de coöperatie en alles wat samenhangt met het lidmaatschap van EC Duurzaam Nijeveen. 

Scan uw gegevens in en mail naar info@duurzaamnijeveen.nl of lever het in bij: Wim de Kleuver - Het Nieveen 16 of Tineke Knorren - Dorpsstraat 20.
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Handelsvereniging Nijeveen organiseert 

DECEMBERACTIE 2020 
De in december uitgegeven kassabonnen 
van de deelnemende bedrijven zijn geld 
waard! 

Verzamel voor € 50,00 aan kassabonnen, 
doe ze in de decemberactie-enveloppe en 
lever deze in bij een van de deelnemende 
bedrijven. Uw enveloppe is een lot geworden 
tijdens de Decemberactie-Trekking. 
De trekking vindt online plaats en wordt
op social media en de website 
www.handelsverenigingnijeveen.nl 
gedeeld. Er wordt maar liefst 
€ 1.250,00 aan prijzengeld uitgekeerd!

Deelnemende bedrijven:
• Beau-nette 
• Bert Visscher Tuincentrum 
• COOP Slomp Nijeveen  
• Dekker Klompenhandel Nijeveen 
• Grada Bikes  
• Kapsalon Berta 
• Kisjes Slijterijen 

• Knipschuur Sonja
• Marielle’s Icecream & more 
• Marktslagerij Rijkeboer 
• ‘t Meuleplein Snack-Plaza & Brasserie 
• Strijker Brood en Banket 
• Tank Service Station Nijeveen 

U herkent de deelnemers aan de 
Decemberactie-poster op raam/deur en 
aan de innamedoos op de balie. 
De enveloppen en reglementen van 
de Decemberactie 2020 liggen bij de 
deelnemende bedrijven.

Wij wensen u een fijne, gezellige 
decembermaand en veel succes 
met de Decemberactie 2020! 
Bedankt voor uw deelname.

Handelsvereniging Nijeveen
Commissie Decemberactie

handelsverenigingnijeveen.nl

Koop lokaal en maak kans!
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AUTOBEDRIJF MEIJER IS VERHUISD VAN NIJEVEEN NAAR MEPPEL EN OPENDE SAMEN MET 
AUTOHUIS VAN WIEREN

Twee dagen waren ervoor nodig. 
Maar alle auto’s  staan klaar in het 
nieuwe autobedrijf van Rudolf Me-
ijer. Op 1 december trok hij, samen 
met Hans van Wieren, in de voor-
malige garage van Rijkmans aan de 
Industrieweg.

10 Tien jaar lang was autobedrijf 
Meijer in Nijeveen gevestigd. 
“We groeiden uit ons jasje”, vertelt 
Rudolf Meijer. Hij kwam bij zijn zoek-
tocht naar een groter pand uit bij de 
voormalige Opel-garage aan de Indu-
strieweg in Meppel. “Natuurlijk ga ik Nijeveen missen. Ik wilde in eerste instantie ook niet weg uit Nijeveen, 
maar er diende zich hier een hele mooie kans aan. We willen het kneuterige karakter van de dorpsgarage 
behouden, maar dan in de stad Meppel. Het blijven dezelfde gezichten, alleen in een ander pand.”

5000 Het is een flinke uitbreiding voor Meijer. Van 1250 vierkante meter in Nijeveen naar 5000 vierkante 
meter in Meppel. Daar komt wel bij dat Meijer het pand gaat delen met Hans van Wieren. Die gaat er Au-
tohuis Van Wieren runnen. Gezamenlijk gaan ze er auto’s verkopen en voor het onderhoud kunnen klanten 
terecht in de werkplaats van Autobedrijf Meijer. De grootte van het pand is ook meteen een reden dat ze 
samen gaan werken “Misschien een beetje groot voor mijzelf op dit moment”, aldus Meijer.

34 Hij kwam dus uit bij Hans van Wieren. Die heeft een hele geschiedenis aan de Industrieweg. “Er zit voor 
mij hier 34 jaar aan historie in dit pand.” Hij begon daar destijds te werken voor dealer Tweelo (dat later 
over is gegaan in Rijkmans). Van Wieren wist zich langzamerhand op te werken naar uiteindelijk mede-
eigenaar van Rijkmans. In april van dit jaar sloot de garage de deuren. “Het voelt weer als thuiskomen.”

6 “We hebben voor deze kant van Meppel gekozen”, zegt Rudolf Meijer. “ We noemen dit bewust nog het 
bruisende hart van Meppel. Je bent vanuit Nijeveen in zes minuten hier. En eigenlijk vanuit iedere woon-
wijk ben je zo op de Industrieweg.” Van Wieren herinnert zich nog wel hoe het er aan toe ging. “Als hier 
mensen hun auto achterlieten voor een beurt, gingen ze even lopend de stad in of ze haalden de fiets uit 
de auto en gingen een ronde naar Giethoorn fietsen. Het ligt heel centraal.”

64 Er is veel gebeurd aan de garage. “We hebben het flink verduurzaamd”, zegt Meijer. Zo liggen er op 
het dak nu 64 zonnepanelen, zijn alle lampen vervangen door LED-verlichting en is er een infraroodver-
warming aangelegd. Uiteindelijk heeft het vijftig jaar oude pand slechts een half jaar leeg gestaan. “Maar 
het onkruid groeide al door de stenen heen”, constateert Van Wieren. “We hebben heel veel leuke reacties 
gehad van mensen, toen bekend werd dat we hierheen gingen verhuizen. En er zijn al tal van mensen die 
even naar binnen gluren. Leegstand is nooit goed. Mensen zijn altijd benieuwd als er iets nieuws komt in 
een pand, waar en wat het ook is.”

78 “Dichtbij de klant en lokaal goed geregeld,” zo omschrijft Meijer zijn zaak. “Mensen houden van een 
persoonlijke benadering”, vult Van Wieren aan. “Ik zeg altijd ‘de eerste auto verkoop je in de showroom 
en de tweede in de werkplaats.’” Meijer: “De eerste auto aan een klant verkopen is de makkelijkste. De 
tweede en derde zijn al een stuk moeilijker. Je moet de klant weten te binden.” Meijer weet wel hoe hem 
dat lukt. “We hebben een scherp uurtarief en goed opgeleide werknemers.” Het helpt volgens hem ook 
dat hij een universele garage heeft - met meerdere merken. “Wij kunnen aan een Corvette uit 68 of aan 
een nieuwe elektrische auto service bieden.”

2 De auto’s in de showroom zijn allemaal vanuit Nijeveen naar de Industrieweg gereden. “Klanten boden 
spontaan aan dat ze wilden helpen met de verhuizing. 
We hadden er twee dagen voor nodig. Al met al was het een geslaagde dag (erg leuk).
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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. 

DIT JAAR GEEN OLIEBOLLEN VAN DE “BRINCKSANGHERS”

Het Havelter mannenkoor de “Brincksanghers” heeft helaas het besluit moeten nemen om dit jaar geen 
oliebollen te bakken en te verkopen. Door het coronavirus is het gezondheidsrisico te groot, voor de leden 
van ons koor maar ook in het algemeen. 
Volgend jaar, in betere omstandigheden, hopen we ze wel weer voor onszelf en voor u bruin te kunnen 
bakken. 
We wensen iedereen vooral gezonde, veilige en toch ook gezellige feestdagen toe!

NA EEN RUST VOLGT ALTIJD EEN NOOT

Nijeveen zonder Coop. Het is voor de muzikanten van Euphonia als Kerst zonder concert. Gelukkig voor 
Nijeveen, de Coop blijft. Helaas voor Euphonia en Nijeveen, wij muzikanten mogen ons vanwege corona 
niet laten horen. Het is even niet anders. 

Omgaan met corona is net als musiceren. Je moet volhouden en de aanwijzingen van de maestro opvolgen. 
Het komt precies. Soms heeft de één verplicht een aantal maten rust. Soms moet je er gewoon zijn en an-
deren steunen. De ene keer gaat het goed samen, de andere keer is het een puinhoop. Soms is het moeilijk 
en vraag je je af of het ooit nog wat wordt. Onze ervaring is dat, hoe moeilijk ook, er altijd een moment 
komt waarop alles weer harmonieus klinkt. Dat moment is majestueus.

Wij muzikanten hebben er vertrouwen in, we gaan door en houden vol. U ook? Dan trekken wij straks alle 
registers weer open, zodat u weer het hoogste lied kunt zingen. Fijne feestdagen!

Muziekvereniging Euphonia 

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
T 0522 255449  

drukkerij@kleen.nl

Noteboomstraat 68

7941 XA  Meppel www.kleen.nl

P
ri

n
te

n

 Scan-, print- en kopieerservice van

Bouwtekeningen
 in kleur of zwart-wit



11

DE MOLEN
    

DE MOLEN

UITSTEL ALGEMENE LEDENVERGADERING IJS- EN SKEELERCLUB NIJEVEEN

Normaal wordt elk jaar begin december de Algemene Ledenvergadering van de IJs- en Skeelerclub gehou-
den. Vanwege de huidige Corona-voorwaarden hebben we besloten om deze uit te stellen tot het voorjaar 
van 2021. We hopen dat de beperkingen dan zijn opgeheven en we een gewone Ledenvergadering kunnen 
houden in ons clubgebouw. Een digitale vergadering leek ons niet de juiste manier om op een goede wijze 
met onze leden in gesprek te gaan. Zodra duidelijk is wanneer de vergadering gehouden kan worden, 
volgt nader bericht.
Ondertussen is de ijsbaan weer vol gepompt en wachten we vol goede moed op een goede vorstperiode. 
De vraag is natuurlijk of we mogen schaatsen en onder welke voorwaarden dat dan kan plaatsvinden. Ook 
op dit punt hopen we dat, als er ijs ligt, de beperkingen zijn opgeheven en we kunnen genieten op de 
ijsbaan. Als het zover is, zullen we bekijken wat er mogelijk is.
Tenslotte kwamen we in deze periode ook altijd langs met de ijsclub- en donateurskaarten. Het leek ons 
momenteel niet verstandig om dat op dezelfde manier te doen als voorgaande jaren. Daarom is besloten 
om de leden- en donateurskaarten niet persoonlijk te overhandigen, maar in de brievenbus te doen. Wij 
verzoeken u het bedrag, zoals vermeld op de ledenkaarten, per bank aan ons over te maken. Een groot 
deel van de leden heeft in de afgelopen jaren reeds een machtiging verstrekt voor de contributie. Deze 
leden hoeven dus verder niets te doen als de ledenkaart in de bus wordt aangetroffen. Voor de leden, die 
altijd contant betaalden aan de deur, is een brief toegevoegd, waarin een en ander wordt uitgelegd. Ook 
is een machtigingsformulier bijgevoegd, waarmee u alsnog een machtiging kunt verstrekken.
Al met al een bijzonder jaar voor een ieder. Laten we hopen op een mooie winterperiode met veel vorst. 
Hopelijk zijn tegen die tijd de beperkingen opgeheven, zodat we kunnen genieten van ijspret.

MEPPEL DIEP GELUK VERJAARDAGSKALENDER IN DE BRIEVENBUS 

Afgelopen week hebben alle inwoners van de gemeente Meppel een unieke verjaardagskalender in de 
brievenbus. Een kleine attentie die uitnodigt om het geluk van Meppel met elkaar te delen. De kalender is 
bedoeld als hart onder de riem in een bijzondere tijd, waarin het moeilijk is om fysiek samen te komen en 
geluksmomenten te delen. Voor degene die niets heeft ontvangen of een sticker op de brievenbus heeft, 
is vanaf 7 december een gratis exemplaar verkrijgbaar bij diverse winkels in Meppel en Nijeveen. 

‘Centraal staan de kernwaarden van onze gemeente’, vertelt Marieke Navarro, voorzitter van stichting Merk 
Meppel. ‘De gastvrijheid en saamhorigheid van de Meppelers en Nijeveners, de karakteristieke plekken die 
er zijn, het groen dat je vindt, de ondernemersgeest en de vrijheid die we hier met elkaar ervaren, willen 
we hiermee benadrukken. In Meppel is het leven goed! Daar mogen we met z’n allen best trots op zijn’, 
zegt Marieke, die namens de stichting en in samenwerking met de gemeente het initiatief heeft opgepakt.  

‘Juist nu de feestdagen anders zijn dan andere jaren en het erop lijkt dat we Kerst en Oud & Nieuw zoveel 
mogelijk in eigen kring moeten vieren, is het een goed moment om al dit moois onder de aandacht te 
brengen. De verjaardagskalender kan hierbij helpen’, aldus Marieke Navarro. Met Dick Bakker en Sijtze 
Faber vormt zij het bestuur Merk Meppel dat samen met diverse stakeholders, uit de verschillende sectoren, 
‘Meppel Diep Geluk’ vertegenwoordigt. ‘Bovendien is het een blijvend cadeau dat elke dag zijn waarde 
heeft en hopelijk iedere verjaardag voor 
een geluksmoment zorgt.’

De verjaardagskalender wordt aangeboden 
door stichting Merk Meppel in samenwer-
king met de gemeente Meppel.  

Meppel Diep Geluk 
Meppel is een bijzondere stad aan het Mep-
pelerdiep. Opmerkelijk en uitnodigend is 
het geluk dat de bewoners in de gemeente 
Meppel telkens weten te vinden en te 
delen. Een geluk diep van binnen dat zich 
op mooie manieren laat zien en ook tegen 
een stootje kan. Dat is Meppel Diep Geluk. 

In Meppel is het leven goed! Daar zijn we 
trots op en dat geluk delen we samen. 

V.l.n.r. Marieke Navarro – voorzitter Merk Meppel, Sijtze Faber – secretaris 
Merk Meppel, Marlot Niemeijer – gemeente Meppel 



12

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, oever21@xs4all.nl, www.fysionijeveen.nl. 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

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

201811_0796_FIZZ_Lever_adv_DeMolen_01.indd   3 22-11-18   09:27

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



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




