
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

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

Kwekerij en Tuincentrum

BERT 
VISSCHER

  Kolderveen 21  Nijeveen 
Tel. 0522-491853

BEPLANTING:
Heesters, bomen, vaste planten, 
klimplanten

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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41e jaargang nr. 1, 12 januari 2021

De volgende Molen verschijnt op 26 januari 2021.

Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk 

woensdag 20 januari 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
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Lute Bijker
Griftestuk 33  |  7948 AH Nijeveen  |  06 - 50 20 40 08 

www.lutebijkerbouw.nl   |  info@lutebijkerbouw.nl

Lute Bijker

UITSTEL ALGEMENE LEDENVERGADERING ORANJEVERENIGING NIJEVEEN
 
Vanwege de huidige maatregelen rondom het Corona-virus heeft het bestuur besloten om 
de Algemene Ledenvergadering (ALV) van onze vereniging uit te stellen. Deze stond voor 
22 januari 2021 op de agenda.                                             
De Corona spoedwet geeft ons de mogelijkheid om onze Algemene Ledenvergadering uit te stellen.  
We hebben dit besluit genomen omdat we de Algemene Ledenvergadering van  belang vinden voor onze 
vereniging en we op dit moment niet in staat zijn om dit fysiek te kunnen organiseren vanwege de huidige 
Corona-maatregelen. En een online variant lijkt ons niet de juiste manier om op een goede manier met 
onze leden in gesprek te gaan. 
Het is nog niet bekend wanneer de Algemene Ledenvergadering wel kan plaatsvinden, maar zodra dit 
bekend is laten wij dit weten via onze gebruikelijke kanalen, zoals de website, sociale media en de Molen. 

Bestuur Oranjevereniging Nijeveen

OPROEP GETUIGEN

In de nacht van donderdag 17 de-
cember op vrijdag 18 december is 
mijn auto beschadigd (zie foto). Er 
zit een flinke barst in de voorruit en 
een kras op de motorkap.
De auto stond geparkeerd in de 
Rembrandtstraat in Nijeveen, t.h.v. 
huisnummer 1. De veroorzaker 
droeg mogelijk een blauwe pet (zie 
foto), die was achtergelaten op de 
voorruit. 
Heeft u iets gezien? 
Neem dan contact met mij op.
Mw. Nel van’t Hoog-van Schie. 
Telefoon: 0522-492328
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20 JAAR BESTAAN KNIPSCHUUR SONJA
 
20 jaar geleden mocht ik mijn eerste klanten ontvangen bij Knipschuur SONJA.
Nu 20 jaar later sta ik nog met veel enthousiasme in de kapsalon.

Ik wil jullie bedanken voor het vertrouwen in de salon de afgelopen jaren. Om deze mijlpaal te vieren, heb 
ik meerdere leuke acties aankomende maanden.

Houd ook de facebookpagina Knipschuur Sonja in de gaten, en maak kans op mooie prijzen!
 
Groet, Sonja

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

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

Tijdens de lockdown is de winkel gesloten.
Verkoop via Facebook (wennemeppel) 

en Instagram (wenne_merkkleding)

Wij wensen u een gelukkig 
en bovenal gezond 2021



3

Nijverheidsweg 10
7948 NE  Nijeveen

T 0522 49 26 80
F 0522 49 26 74

info@kroesnijeveen.nl
www.kroesnijeveen.nl

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!
De hypotheekrente is 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 op de woningmarkt is de 
overdrachtsbelasting afgeschaft. Besparing van 
2% op het aankoopbedrag van uw woning. 
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.

DE MOLENDE MOLEN
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STICHTING WELZIJN OUDEREN NIJEVEEN

Ja, we zitten nog steeds allemaal in een lock down, dat wil zeggen dat ook onze Nieuwjaarsvisite dit jaar 
geen doorgang kan vinden. Dus geen Thomasvaer en Pieternel, geen knieperties, geen gezamenlijke toast 
op het nieuwe jaar of afscheid van vertrekkende bestuursleden. Wel de tekst van Thomasvaer en Pieternel, 
waarin alle gebeurtenissen van het afgelopen jaar nogmaals passeren. Niet voorgelezen, maar u moet het 
dit jaar zelf lezen. We hopen dat we volgend jaar weer fysiek bij elkaar kunnen komen. Zoals iedereen zegt: 
“Het is even niet anders.”
Dan wat betreft vertrekkende bestuursleden, Op 1 na hebben de aftredende bestuursleden toegezegd nog 
minimaal 3 jaar te blijven, 1 heeft echter bedankt voor een volgende sessie van 3 jaar en wel onze voorzit-
ter Gert Wisselink. Gert heeft vele jaren met veel enthousiasme en kennis onze groep voor gezeten. Hij was 
altijd op de hoogte met wat er zich in het dorp, maar dan ook vooral wat de ouderen betreft, afspeelde. 
Hij wist ons als bestuur enthousiast te krijgen voor veel projecten, niks was hem teveel en alles werd demo-
cratisch aangepakt. 
Gert, hartstikke bedankt en we nemen in de eerstvolgende vergadering nog als bestuur persoonlijk afscheid.
Wanneer er iemand vertrekt moet er ook een nieuwe komen. We zijn heel blij met de toezegging van Jan 
Oosterkamp om deze taak van Gert over te nemen.
Jan is in 1983 in Nijeveen komen wonen en weet dus ondertussen hoe het is om in een dorp te wonen. Jan 
is getrouwd met Jelly en ze hebben samen 3 zonen, sinds april 2019 met pensioen. Hij was werkzaam bij het 
ministerie van financiën, eerst bij de douane en daarna als belastingdeurwaarder. Daarnaast was hij bijna 
35 jaar actief als brigadier bij de vrijwillige politie in Meppel. We hebben als bestuursleden veel vertrouwen 
in de kennis en kunde van Jan. 
Jan, namens alle ouderen in Nijeveen hartelijk welkom en veel plezier in deze nieuwe “baan.”

TERUGBLIK OP 2020 DOOR THOMASVAER EN PIETERNEL

Beste Nijeveners: dit jaar géén Nieuwjaarsvisite in 
De Schalle,
géén koffie/thee met ‘knieperties’, géén borrel met 
z’n allen,
Wij spreken u deze keer toe vanaf het papier uit ‘De 
Molen’,
leest u even mee - alle tijd toch - of zit u op hete kolen?

JANUARI:
Roel van der Linde heeft zich 30 jaar lang voor de 
brandweer in Nijeveen en Meppel ingezet,
daarom werd hij op 3 januari terecht in het zonnetje 
gezet.
Hij kreeg door burgemeester Richard Korteland een 
lintje opgespeld, 
hij was brandwacht én chauffeur: zo’n dorpsgenoot 
is een échte held!

Tijdens de jaarvergadering van de Oranjevereniging 
was er ook iets aan de hand,
na 15 jaar voorzitterschap verliet André van der Vegt 
het pand.
Als zijn opvolger werd Cor Koster geïnstalleerd, veel 
energie vergt dit ‘vak’,
in 2020 was er geen dorpsfeest, hopelijk mag hij dit 
jaar écht aan de bak!

Muziekvereniging ‘Euphonia’ bestond dit jaar 95 jaar,
alle leden stonden voor het jubileumconcert in vol 
ornaat klaar.
Drie jubilarissen werden gehuldigd: Frans Venema 
en Gezinus Alingh waren 60 jaar lid, dat is toch niet 

gewoon?
Jan Tuut spande - met 70 jaar muzikant zijn - écht 
de kroon!

FEBRUARI:
De huisartsenpraktijk Kolderveen opende officieel de 
deuren voor het publiek,
gewoon lekker nieuwsgierig rondkijken, krenten-
brood, een kopje koffie, daarvan word je niet ziek…
De commissaris van de Koning, Jette Klijnsma, kwam 
de opening doen,
als Nijeveners zijn we erg blij met deze ruimte, we 
willen niet meer terug naar toen.

Het was een klein berichtje in de krant, mét foto, bij 
de rubriek ‘Ergernis’,
we willen het tóch nogmaals melden, de tekst was 
niet mis.
Bij de ondergrondse afvalcontainer aan de Binnenweg 
was een grote berg rommel ‘gedumpt’, het waaide 
alle kanten op,
hopelijk was dit een éénmalige actie, wij vinden het 
een gróte flop!

Onze plaatselijke horecagigant Jan Busscher stond 
met een interview groot in de krant,
hij heeft - al 17 jaar - zijn hart aan het Meezingfestijn 
verpand.
Het vergt veel organisatie, tijd, een paar duizend fans 
zijn opgetogen,
het ging niet door helaas: zou het dit jaar weer mo-
gen?

Lees verder ->
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MAART:
Op de voorpagina van de Meppeler Courant stond 
het in grote letters (met 4 foto’s) te lezen: Afgelast!
Géén Meezingfestijn, géén voorstellingen in Ogterop, 
géén diensten in de kerk, géén kampioenswedstrijd: 
niemand welkom, geen enkele gast.
Niet alleen evenementen werden getroffen, ook 
musea, theaters en scholen gingen dicht:
we zagen het allemaal op de persconferentie op TV: 
Nederland was voor het Covid-virus gezwicht.

We kunnen nog wel even doorgaan: géén Grachten-
festival, géén Meppel Outdoorfestival, géén Avond-
4daagse in Meppel, het hield maar niet op,
in deze maand was er verder weinig nieuws, soms 
speelt het ons nog door de kop.
Het was stil in ons mooie Nijeveen, we bleven thuis, 
we mochten nergens naar toe, alleen soms even 
boodschappen doen,
we wilden handen schudden, even knuffelen, zaten 
te wachten op een schouderklopje of een misschien 
een dikke zoen…..?

APRIL:
Gelukkig werden de kinderen van de Kolderberg 
niet vergeten,
de contactclowns kwamen een raamvoorstelling 
geven, moet je weten.
Ze improviseerden, haalden capriolen uit, smeerden 
de ramen in met scheerschuim,
de begeleiders en kinderen genoten, voor deze actie 
geven wij ze een grote pluim!

De bewoners van Het Kerspel kregen ook bezoek, 
er was een concert in de binnentuin, wat een pret,
Lucina Bolding kwam met collega’s van cabaretgroep 
Twee Recht Twee Averecht langs, met muzikale bege-
leiding van Arjan Pit: het optreden was ‘je-van-het’.
Er werden door de familie de Vries van het plaatse-
lijke autobedrijf op eieren en een chocoladepaashaas 
getrakteerd,
door Albert Heijn in Meppel werden bewoners met 
een bos gele tulpen vereerd.

Jeanet Altena, beheerster van De Schalle, kwam ook 
aan het woord in de krant.
de deuren van het dorpshuis bleven voorlopig ge-
sloten, want..
‘Het is te gevaarlijk, dichtbij elkaar zijn kan nog niet’,
dat doet de vele vaste bezoekers natuurlijk veel 
verdriet.
Ze missen het: bridgen, biljarten, kaarten, koersbal, 
muziek maken enzovoort,
vaak wordt in deze tijden ‘het is niet anders’ en ‘we 
moeten wel’ gehoord.

MEI:
Voor de kinderen op de basisschool viel het ook al-
lemaal niet mee,

het personeel niet meer gezamenlijk koffie in de 
pauze: o, nee!
Het stond op een prachtige foto in de krant: afscheid 
bij het hek,
niet verder op het schoolplein, snel een kus, geen 
stap verder: ben je gek?
Wekenlang waren de scholen dicht geweest, dat was 
gelukkig voorbij,
maar niet alle meesters, juffen en ouders waren blij.

Deze maand gingen ook de seniorenwoningen aan 
de van Veenlaan in de verkoop, het zijn er wel acht,
mooie appartementen én een penthouse: wie had 
dat gedacht?
Ieder een eigen schuur, een parkeerplek, beneden 
een tuin, boven een balkon,
alle ruimte voor je spullen én een mooi plekje in de 
zon!

Da Costa blijft - ondanks hun 75-jarig bestaan - jong, 
ze kunnen gewoon verder gaan,
twintigers en dertigers sluiten zich enthousiast bij 
de club aan.
De toneelvereniging bloeit, ze spelen zo’n 8 keer per 
jaar voor een (ook in de regio) goed gevulde zaal,
jammer dat de voorstelling niet door kon gaan: als 
het weer mag, dan gaan we toch zeker allemaal?

JUNI:
We mochten weer naar de camping, maar het dorps-
feest ging niet door,
dat vonden veel Nijeveners wel erg jammer hoor!
Met z’n allen naar de optocht, springen, hossen, 
feesten in de grote tent,
daar keken we naar uit, dat waren we al jarenlang 
gewend.
Nijeveense vlaggen werden volop besteld en gingen 
in top,
tuinversieringen, kofferbakverkoop, online quiz, 
fietstocht: saamhorigheid voorop!

De Dorpsvereniging heeft een alternatief plan bij de 
gemeente Meppel neergelegd,
de ontsluiting van de Nieuwveense Landen moet 
anders, zo heeft voorzitter Klaas Neutel in de raads-
commissie uitgelegd.
De rotonde bij de watertoren moet verdwijnen, een 
nieuwe fietstunnel moet worden gebouwd, voor 
veilige ritten,
wethouder Roelof Pieter Koning zag deze alterna-
tieve optie echter niet zitten.

Nog even terug naar het aangepaste dorpsfeest, dat 
van 5 naar 3 dagen was gegaan,
de vervangende activiteiten werden door vele Nije-
veners alle eer aangedaan.
Voor de pubquiz hadden zich 130 teams van 6 per-
sonen aangemeld,
tijdens de kofferbak- en opritverkoop werden maar 

Lees verder ->
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liefst 150 kramen in het dorp geteld.
Koopjesjagers waren in vele straten urenlang op pad, 
waar men de tassen met veel plezier vulde,
zondags waren er 150 fietsers opnieuw op pad: 
Oranjevereniging, voor jullie inzet en organisatie, 
alle hulde!

JULI:
Bij de gemeente Meppel maakte men zich zorgen 
over de begroting, onder meer door de forse groei 
van aanvragers in de WMO,
men koerst af op een groot tekort van maar liefst 
750.000 euro.
Eigenlijk was het bedrag 1,1 miljoen, maar de Rijks-
overheid droeg 4 ton bij als compensatie voor de 
coronakosten, dat is waar,
toch waren er grote zorgen bij wethouder Jaap van 
der Haar.
De Drentse gemeenten voeren actie voor meer geld 
van het rijk, hun financiële positie is over het alge-
meen slecht,
op Twitter schrijft de gemeente dan ook: ‘Er moet 
geld bij, écht!’ 

Energiecoöperatie Nijeveen laat regelmatig van zich 
horen:
het is hoog tijd om andere, duurzame bronnen aan 
te boren.
Plaatsing van één of meerdere windmolens, we ont-
komen er misschien niet aan, zo werd door voorzitter 
van Dijk gemeld,
daarom werd er door een onafhankelijk bureau een 
enquête opgesteld.
Op de website was die te vinden, er werd ook in De 
Molen en Meppeler Courant aandacht aan besteed:
was de respons voldoende? Kunnen er plannen wor-
den gesmeed?
Weet u waar de straat ‘De Ryge’ is, in Nijeveen-Zuid?
Bent u in de zomer wezen kijken? Je keek er je ogen 
uit!
Aan het begin van de straat werd in het voorjaar 
een bloemenveld ingezaaid, loonbedrijf Bijker ging 
belangeloos aan de slag,
het resultaat was een bloemenpracht die er zijn mag.
Er wonen nu 8 gezinnen, maar er komen nog veel 
meer bij,
de gemeente heeft weer kavels uitgegeven, daarmee 
zijn toekomstige bewoners heel blij. 

AUGUSTUS:
Wat een hitte was het toen, 40 graden was al bijna 
normaal,
waar moest je heen, waar was ruimte genoeg voor 
allemaal?
In veel Drentse recreatiegebieden was het te druk, je 
mocht er niet komen,
maar bij de zwemplas Tussenboerslanden ligt toch de 
plek van je dromen?
Je kunt er zonnen, zwemmen, een ‘tukkie doen’ 
onder de boom, spelen met een bal,

je hoeft niet eerst in de auto, in de file staan, dat is 
het mooist van al.

In deze maand stond ook nieuws over ‘een manege’ 
in de krant,
wat was daar op die mooie boerderij toch aan de 
hand?
Iedereen kent de eigenaar, zijn paarden worden over 
de hele wereld verkocht,
stond door dit nieuws zijn prachtige bedrijf op de 
tocht?
Landelijk en daarbuiten werd Nijeveen beroemd of 
berucht misschien?
Wij hebben nergens in ons dorp ooit een Colombi-
aan gezien…
Hoe het allemaal verder gaat, we zullen het nog wel 
lezen,
voor de uitslag moet je niet bij Tomasvaer en Pieter-
nel wezen.

Corona-nieuws ging de hele dag door, er kwam ook 
een teststraat in Meppel hoor,
iedere 3 minuten werd er iemand door de GGD getest,
de laboranten deden op andere plaatsen de rest.
Als je positief was, moest het hele gezin 10 dagen 
thuisblijven, de deur ging dicht, 
thuis werken, niet naar school, niet naar de winkel: 
denk daarover niet te licht!

SEPTEMBER:
Bij het kopen van een woning of het verbouwen daar-
van, moet je een omgevingsvergunning gaan halen,
daarvoor moet je bij de gemeente steeds meer gaan 
betalen.
Het verschil is in een jaar tijd tot 21 procent opgelo-
pen, dat percentage is nogal hoog, 
de Vereniging Eigen Huis wil goed kunnen contro-
leren, dus… ‘gemeente speel open kaart over de 
kostenberekening’ is hun betoog.

De gemeente denkt soms ook mee met zijn inwoners, 
dat moet worden gezegd, ze hebben goed met Her-
win Dekker meegedacht,
hij mag een intensieve veehouderij starten op de 
boerderij van opa, daarop heeft hij acht jaar gewacht!
Het bestemmingsplan is gewijzigd, de regelgeving 
is niet simpel,
voor vasthoudendheid slaagde hij ‘met vlag en wim-
pel’.

Ondanks het coronavirus werd in Nijeveen tóch voor 
de Nierstichting gecollecteerd, e 1.214,73 was een 
mooi resultaat,
petje af, voor die collectant die steeds maar weer op 
pad gaat.
Drie dames die al jarenlang meedoen, werden hier-
voor terecht in het zonnetje gezet,
30, 35 en zelfs 40 jaar collecteren, dat is toch zeker 
je-van-het?

Lees verder ->
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OKTOBER:
In deze maand kwam het virus dichterbij: er werden 
personeelsleden ziek op basisschool ‘De Wel’,
de deuren gingen natuurlijk op slot en snel.
Het was nog een paar dagen vóór de herfstvakantie, 
men wilde geen risico lopen,
gelukkig kon de school na de vakantie meteen weer 
open.

De maatregelen werden ook weer aangescherpt, 
sommigen werden al een beetje moe,
we mochten maar 3 mensen in huis ontvangen, niet 
meer naar het café, restaurant en de bios toe.
In ons mooie Drentse land konden we nog wandelen, 
fietsen, zonder in grote massa’s te raken,
we moesten wel, konden met onoplettend gedrag 
anderen erg ziek maken!
Handen wassen, afstand houden, mondkapjes op, 
thuisblijven als je het allemaal niet vertrouwt,
we hebben inmiddels een hele andere samenleving 
opgebouwd.

Het zwembad gaat tegen de vlakte, de sloophamer 
gaat er nu eindelijk in,
al 3 jaar stond het gebouw te verpauperen, dit wordt 
een nieuw begin.
Dit jaar worden er 11 woningen gebouwd, men 
houdt rekening met de Grift en bouwt ook 18 par-
keerplekken,
maar bij de ontwikkeling kwam de Dorpsvereniging 
niet aan haar trekken.
Zij had graag mee willen denken, de plaats zou ideaal 
voor een ‘Knarrenhof’ zijn: een woonvorm voor seni-
oren in hofjes, met veel privacy en  hulp aan elkaar,
maar dat was met de projectontwikkelaar helaas niet 
bespreekbaar.

NOVEMBER:
Het is rood en heeft vele witte stippen,
kabouter Spillebeen zat erop te wippen….
Die reuzenvliegenzwam werd in Nijeveen gespot,
de doorsnee was bijna 30 centimeter, ons dorp was 
‘hot’.
Zelf op het 8-uur journaal werd het uitgezonden,
zo’n grote paddenstoel was nog niet vaak gevonden.

Weet u nog: de windhoos die op 4 juni 2019 Kolder-
veen belaagde,
en daar vele beeldbepalende eiken zo maar weg-
vaagde?
De gemeente Meppel schafte nieuwe eiken aan, in 
één koop,
buurtbewoners plantten een ‘gedenkboom’, dat 
geeft nieuwe hoop.
In dezelfde straat was meer goed nieuws: er was een 
tweeling geboren!
Is dat zo bijzonder? Moeten alle MC-lezers daarvan 
horen?
Jazeker: het ging dit keer om een kalver-tweeling, 
geboren op het weiland van huisarts/boer Roelof 

Moes, dat wilde hij even kwijt,
normaal worden ze in het voorjaar geboren, niet in 
november-tijd.
Al 32 jaar is hij bezig met zijn hobby: het houden van 
‘Blonde d’Aquitaine koeien, een beroemd Frans ras, 
logisch dat de eigenaar van dit jongetje en meisje 
heel trots was!

DECEMBER:
Per 1 december kwam de onvermijdelijke ‘mondkap-
jesplicht’,
natuurlijk ook bij de COOP, anders bleef de deur dicht.
De bedrijfsleider zag geen problemen: we houden ons 
aan de voorschriften en stellen geen moeilijke vragen,
al vóór deze datum zag je veel Nijeveners in de win-
kels een mondkapje dragen.

Er kwam helaas geen sinterklaasintocht in dit corona-
jaar,
de Handelsvereniging speelde het - met al die voor-
schriften - niet klaar.
Er werd een kleurplatenwedstrijd voor alle kinderen 
georganiseerd.
gelukkig werden de beide scholen wél met een be-
zoek van de pieten vereerd!

Al sinds de jaren tachtig was Jaap van der Niet actief 
bij SVN ’69, op het voetbalveld,
bekroond met 5 seizoenen voorzitterschap, dat moet 
hier zeker worden vermeld.
Een man van orde, structuur, duidelijkheid, betrok-
ken, vriendelijk, geliefd bij de leden,
toch was het nu tijd om de voorzittershamer over te 
dragen en af te treden.
Volop tijd voor vrouw, kinderen en kleinkinderen 
voortaan:
gelukkig blijft hij als voorzitter van de sponsorcom-
missie aan.

Op maandagavond 14 december om 19.00 uur kwam 
Mark Rutte met een lang en onheilspellend bericht:
op dinsdag gingen heel veel winkels en op woensdag 
alle scholen dicht!
Geen kerstfeest voor de schooljeugd, geen nieuwe 
kerst-outfit nog even scoren,
het was onontkoombaar, het moést voor de gezond-
heid van alle mensen: de ‘diepgaande lockdown’ was 
geboren.
We moesten 5 weken lang zoveel mogelijk binnen 
blijven, zo weinig mogelijk op straat,
in de hoop dat het in het nieuwe jaar 2021 stukken 
beter gaat…?

Dit was het verhaal van de terugblik op het bijzon-
dere, onvergetelijke jaar 2020.

Wij, Thomasvaer en Pieternel, 
wensen u allen een gelukkig, 
maar vooral gezond 2021 toe!
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Henk
Bijker

Henk
Bijker

GEVRAAGD
OUD IJZER EN

METALEN

METAALHANDEL

M. v.d. Gaag
Tel. 0522‑491984 

Mobiel 06‑23749066

Schuurmansweg 6

7948 NM  Nijeveen

Tel. 0522 ‑ 49 13 54

Fax 0522 ‑ 49 13 74

Voor al uw

• Timmerwerk

• Nieuwbouw - Verbouw

• Onderhoudswerk - Renovatie

• Verkoop van bouwmaterialen

DE MOLEN

Begin de dag 

goed

met Brood 

van 

Bakkerij 

Strijker

Dorpsstraat 13

7948 BL  NijeveeN

teL. 0522 - 49 12 08

Fax 0522 - 49 19 41

Knipschuur
Hairstylist

Sonja van der Linde

Kolderveense Bovenboer 51

7948 LT  Nijeveen

Tel. 0522-492634

Open op afspraak:

dinsdag 9.00 - 18.00 uur

donderdag 9.00 - 20.00 uur

AANNEMERSBEDRIJF GWW

Voor alle werkzaamheden

met rups-, mobiele- en 

minikranen

Vervoer over water

Beschoeiingen

Baggerwerken e.d.

Tevens levering van zand 

en zwarte grond

Kolderveense Bovenboer 39

7948 LT  Nijeveen

Tel. (0522) 49 20 03

Fax (0522) 49 25 43

E-mail:

info@henkbijker.nl

www.henkbijker.nl

v.o.f.

Kwekerij, Hoveniersbedrijf 

en Tuincentrum

BERT 
VISSCHER
Kolderveen 21  Nijeveen  

Tel. 0522-491853

☎ 0522 - 491686

KOLDERVEENSE

BOVENBOER 31

7948 LT NIJEVEEN

AANNEMERSBEDRIJF GWW
LOONBEDRIJF

LANDSCHAPSWERK

Loonbedrijf

Landschapswerk

Aannemersbedrijf G.W.W.

Containerverhuur: 

Voor al uw bouw- en sloopafval

Dorpshuis

DE SCHALLE

Burg. Haitsmalaan 28

Uw 
ontmoetingscentrum

Vraag vrijblijvend 

inlichtingen:

Jeannet Altena

   tel. 0522‑491422

   b.g.g. 06‑50668174

   info@dhdeschalle.nl

www.dorpshuisdeschalle.nl www.pietbouwknegt .n l

AUTORIJSCHOOL

G.J. SMID

Ruim 45 jaar een begrip voor 

goed en veilig slagen

Het Nieveen 33, 7948 CK  Nijeveen, Telefoon (0522) 491570

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

TuInwERKZaamHEDEn

Voor aanleg, onderhoud en 

renovatie van uw tuin.

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

Opdrachtgever : 743 Bouwbedrijf Heran v.o.f.

Project
: Reclamebord

Datum
: 03-12-2009

Opdrachtnummer : 743B011009

Uitvoering 
: Enkelzijdig voorzien van reclame gedecoreerd in vinyl

Ontwerp
: Jurjens / JM

Versie 
: 01

Schaal
: 1 : 9

PMS kleur : 165 c

Vinyl kleur : Avery 910 Dark Orange

RAL kleur : -

PMS kleur : 314 c

Vinyl kleur : Oracal 951 - 553 lagune

RAL kleur : -

1200 mm x 750 mm
Aangesloten 

bij het Fundion

KREMER
uitvaartzorg

Annerie
HET AFSCHEIDSHUIS 

Meppel

Noordeinde 9    7941 AS Meppel    T 0522 24 50 21    info@kremeruitvaartzorg.nl    www.kremeruitvaartzorg.nl

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

Voor al uw:

• nieuwbouw • verbouw • onderhoud •

• levering bouwmaterialen •

www.oosterhuis-bv.nl    /    e-mail: info@oosterhuis-bv.nl

Noteboomstraat 68   

7941 XA  Meppel

Telefoon 0522 255 449   

drukkerij@kleen.nl

www.kleen.nl

demolen@kleen.nl

Ontwerp | Druk | Print | Reclame www.kleen.nl

Advertentiekosten De Molen 2021

Formaat (bxh) Zwart-wit
losse
adv.prijs

Zwart-wit 
12 keer
per jaar

Zwart-wit 
heel jaar
elke uitgave

1/8 pagina   85 x   60 mm e 16,50 e 15,85 e 15,25

1/4 pagina   85 x 123 mm e 27,00 e 24,75 e 22,50

1/2 pagina 173 x 123 mm e 46,10 e 43,85 e 41,60

1/1 pagina 173 x 250 mm e 77,60 e 75,40 e 73,10

De Molen verschijnt 1 keer in de 14 dagen. Oplage 1660 exemplaren.

Bovenstaande prijzen zijn op basis van kant en klaar door u bijgeleverde,
voor ons verwerkbare bestanden.
Meerkosten voor opmaak zijn afhankelijk van het aangeleverde materiaal.

Meerprijs voor fullcolour  1 keer e 75 per uitgave
 3 keer e 70 per uitgave
 5 keer e 65 per uitgave
 half jaar e 60 per uitgave
 heel jaar e 50 per uitgave

Prijzen per uitgave en exclusief 21% BTW.
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PRIMA LIFE FYSIOTHERAPIE KRIJGT EEN VESTIGING IN NIJEVEEN

Op 1 februari opent Prima Life 
Fysiotherapie de deuren aan 
de Nieuweweg 27 in Nijeveen. 

Prima Life, met de hoofdvestiging in 
Spectrum Medisch Centrum Meppel, 
is altijd al nauw betrokken geweest 
bij het dorp Nijeveen. Ze begelei-
den veel sporters, zoals korfballers 
(DOS’46), voetballers (S.V.N.’69) en 
wielrenners (De NijeRieders). Ook 
op de locatie in Meppel zien ze 
veel patiënten en cliënten uit Nije-
veen. Mede om de bovenstaande 
sportverenigingen nog beter te kun-
nen begeleiden en de zorg voor de 
mensen in Nijeveen dichter bij huis 
aan te bieden, is besloten om een 
vestiging in Nijeveen te openen. 
Willem Kruithof, de eigenaar van Prima Life, heeft persoonlijk ook een warme band met het dorp. Hij heeft 
in Nijeveen gewoond en zijn ouders wonen nog steeds in Nijeveen. 

Prima Life neemt zitting in “De Schalle”, het dorpshuis van Nijeveen. De praktijk heeft op deze locatie 
meerdere behandelkamers en een goed ingerichte oefenzaal om mensen te kunnen revalideren. Vanaf 1 
februari nemen 4 fysiotherapeuten van Prima Life zitting in “De Schalle”. Dit zijn Ruud Vermeer, Mart Kruit-
hof, Desi Wieman, en Trienke Koopmans. Ruud en Mart zijn vooral gericht op het behandelen van klachten 
aan de onderste ledematen, dus bijvoorbeeld nieuwe knieën, heupen of het revalideren na een kruisband- 
operatie of enkelblessure. Daarnaast zijn deze twee therapeuten betrokken bij de sport in Nijeveen, maar 
ook buiten Nijeveen. Zo maken zij bijvoorbeeld deel uit van het begeleidingsteam van de Jumbo Visma 
schaatsploeg. Alle kennis die opgedaan wordt bij deze topsportploeg kunnen ze ook binnen Prima Life  
toepassen. Hierdoor kunnen zij sporters revalideren op basis van de nieuwste inzichten en onderzoeken. 
Desi Wieman ziet doorgaans alle klachten aan de heup, knie, enkel, nek, schouder, rug en hand. Daarnaast 
is Desi bewegingswetenschapper. Naast haar werk als fysiotherapeut bij Prima Life geeft Desi les op de 
Hanze Hogeschool in Groningen. Trienke Koopmans is kinderfysiotherapeut, zij woont zelf ook in Nijeveen 
en is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen. 

Willem Kruithof geeft aan dat het prettig is dat Prima Life hele korte lijntjes en goede contacten heeft met 
specialisten en huisartsen, op deze manier kunnen ze ook in Nijeveen altijd zorg van hoge kwaliteit bieden 
en zo de patiënt op een goede en efficiënte manier helpen.  

Zoals eerder genoemd heeft Prima Life haar hoofdvestiging in Meppel. Op deze vestiging werken  
13 therapeuten die allemaal hun eigen specialisaties hebben. Zo is er bijvoorbeeld de mogelijkheid om 
een echo te maken. Vanaf 1 februari bieden ze ook shockwavetherapie aan. Dit is een therapie waarbij 
met schokgolven pijnlijke plekken kunnen worden behandeld. Deze therapie kan onder andere worden 
ingezet bij een tennis- of golferselleboog, een pijnlijke nek, schouder en/of rug, pijn rondom de knie en bij 
langdurige achillespeesproblemen. Prima Life heeft naast de locatie in Spectrum Medisch Centrum Meppel 
nevenlocaties in Ruinen en Zuidwolde en een locatie voor kinderfysiotherapie binnen het Multifunctioneel 
Kindcentrum Het Palet in Meppel.

Wanneer u een afspraak wilt maken voor een behandeling bij Prima Life in Nijeveen, dan kan dat nu al 
via telefoonnummer: 0522-237530. 
(Wel graag even vermelden dat het gaat om een afspraak in de praktijk in Nijeveen) 
Vanaf 1 februari bent u van harte welkom voor behandeling op de nieuwe locatie in Nijeveen. 
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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. 

TE HUUR 
Bedrijfs-/Opslagruimte
Bedrijventerrein ‘Spijkerserve’ 

Nijeveen 

Geschikt voor:  Opslag van goederen
 Hobby sleutelaar
  Beginnend sleutelaar
 Enz. enz.

Voorzien van: Hefbrug
 Luchtleiding
 Verwarming
  Vloeistofdichte vloer        

Inl.  Arjo O.G. Tel. 06 36 433 978

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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OVERHEK

We hadden het allemaal klaar; Sterrenberg; “drive-through-korenmolen”. 
Even in oud Nederlands: “Doorrit en stalling”. Molenaars zijn heel innovatief en dus hebben ook wij voor 
aanpassingen gezorgd. Aan de zuidkant kun je naar binnen. Op de deel hebben we een stalletje ingericht, 
zodat u weer even lekker kunt snuisteren wat we zoal in de aanbieding hebben. Bevoorrading voor afname 
van wat grotere partijen doen we via het luigat. We laten het door het plafond naar beneden zakken. Zo 
kan iedereen op veilige afstand van een ander blijven. Via de noorddeur kan je de molen weer verlaten. 
Niks moeilijk, erg effectief. 
Ja, plannen zijn er genoeg, maar ook wij respecteren de coronaregels. Dus voorlopig houden we ons wel 
een beetje gedeisd. Maar, je ziet het; als deze lockdown voorbij is, zijn we er helemaal klaar voor. 
Op naar Molendag 2021.

Ik heb het al meerdere keren over de molen als “windmotor” gehad. Met een molen kun je energie opwek-
ken. En, wat ga je daar dan mee doen? Molen Sterrenberg is een korenmolen. Ik zal later nog eens iets 
schrijven over wat voor molens er zoal nog meer zijn, maar vandaag wil ik het natuurlijk over Sterrenberg 
hebben. 
Het woord zegt het al: korenmolen. Wij verwerken hier koren. Je zou ook “graan” kunnen zeggen. 
Nou heb je vele soorten granen. Ik noem maar even tarwe, gerst, rogge, haver, spelt enz. enz.
Voor veel soorten heb je een aparte molen (maalderij) nodig. Dit heeft alles te maken met hoe zich de 
graankorrel het beste laat bewerken. Op molen Sterrenberg houden we ons het 
meest bezig met tarwe en rogge. Ik zal jullie laten zien hoe we dat doen. 
Het graan komt van de boer. Hier zit vervolgens een tussenstap tussen die het 
graan voor ons schoont. Ook keuren zij het graan op kwaliteit. 
Het graan wordt eerst in zakken opgeslagen. Met het luiwerk (dat is een takel 
die werkt op de wieken van de molen) wordt het graan naar de steenzolder 
gebracht. Graan kun je, mits het vochtgehalte goed is, goed bewaren. Het beste 
is koel en donker. Nou, dat is het wel boven in zo’n oude molen. 
Op dezelfde zolder staan twee maalstoelen. In dit apparaat ligt onderin de mo-
lensteen; de ligger.  Op deze steen zijn kerven zichtbaar. Deze kerven lopen in 
een gebogen lijn van binnen naar buiten. 
Bovenop deze steen ligt nog een steen; de loper. De steen zelf ziet er precies net 
zo uit, maar ligt omgekeerd op de ligger. De loper is echter verbonden met de 
wieken. Daar zit nog een heel spel aan overbrengingen en kamraderen tussen. 
Wij noemen dat het gaande werk. 
Tussen de beide stenen wordt het graan gemalen. Je kunt je voorstellen dat het graan een beetje gedoseerd 
tussen de stenen moet komen. Daarom zit er boven op de maalstoel een doseerapparaatje. 

De molenaar gooit het graan in een trechter: het kaar. 
Via een schuifje stroomt het graan dan in de schuddebak. 
Deze bak is ook een soort trechter en is in alle richtingen 
te stellen. Deze schuddebak hangt tegen de aandrijfspil 
die de steen aandrijft. Deze spil 
is ter hoogte van de schuddebak 
vierkant gemaakt. Kom maar 
eens in de molen kijken en laat 
je vertellen hoe ze dat vroeger 
deden. Je kunt je voorstellen dat 
de schuddebak nu gaat schudden 
omdat de vierkant gemaakte spil 
er steeds tegen aan stoot. En zo 
wordt de toevoer, “de inslag” 

van het graan naar de stenen geregeld. Tussen de stenen wordt het graan eerst verdeeld over de omtrek. 
Dit heet de entree. Op een grotere diameter wordt het graan gebroken en pas helemaal op de buitenring 
van steen wordt het graan tot meel gemalen. Dat meel wordt door de vorm van de kerven naar buiten 

geslingerd. Via een pijp valt het meel naar beneden naar de meelzolder, waar een collega 
molenaar het in zakken opvangt. Resultaat: echte volkorenmeel. Met een beetje zout, een 
beetje gist en water bak je hiervan een heerlijk en puur natuurlijk brood. In de molen 
is dit meel te verkrijgen.
De volgende keer meer over wat we nog verder met dit meel kunnen gaan doen. 

Molenaar Sterrenberg
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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, oever21@xs4all.nl, www.fysionijeveen.nl. Behandeling volgens afspraak.

FYSIOTHERAPIE PRIMA LIFE Nijeveen, Fysiotherapie, Sportfysiotherapie, Kinderfysiotherapie, Specialisatie 
nieuwe knieën en heup en kruisbandletsel. Op verzoek huisarts is behandeling aan huis ook mogelijk. In 
Dorpshuis De Schalle, Nieuweweg 27, 7948 AA Nijeveen. Tel.nr.: 0522-237530

STICHTING WELZIJN OUDEREN NIJEVEEN:
KLEINE NODENDIENST: tel. 06-48065216
GEBRUIK DUOFIETS: mw. A. Bouma, tel. 06-21497902
INFORMATIEPUNT ZORG EN WELZIJN: mw. C. Jaspers, tel. 06-11010135

TANDHEELKUNDIG CENTRUM NIJEVEEN, Dorpsstraat 6d, 7948 BR Nijeveen, tel. 0522-492338. Behandeling 
volgens afspraak. Spoeddienstregeling te beluisteren via het antwoordapparaat of www.tandartsnijeveen.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
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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
T 0522 255449  
drukkerij@kleen.nl

Noteboomstraat 68
7941 XA  Meppel 

Bouwtekeningen

Scan-, print- 

en kopieerservice

van

in kleur of zwart-wit



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

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

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



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




