
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



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
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41e jaargang nr. 3, 9 februari 2021

De volgende Molen verschijnt op 23 februari 2021.

Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk 

woensdag 17 februari 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

DOE MEE MET DE ONLINE KERKCAFÉ QUIZ 
Iedereen is van harte welkom om mee te spelen. Leuk! 

• Donderdag 25 februari 
• Tijd: 20.00 uur
• Plaats: thuis 

• Bijzonderheden: via TEAMS
• Vragen: allerlei
• Benodigdheden: pen, papier en telefoon

Ontmoet elkaar op een andere manier in deze bijzonder tijd. We spelen deze avond een gezellige en ge-
varieerde online quiz. Ben jij erbij? Iedereen is van harte welkom!

Geef je mailadres door (via éen van de onderstaande mailadressen) en je ontvangt daarna een link met de 
uitnodiging. 

Geertje de Boer – deboery@kpnmail.nl 
Klaas Neutel – klaas@famneutel.nl 
Tineke Knorren – tineke.knorren@gmail.com 

Weet je niet hoe TEAMS werkt? Stuur dan ook van tevoren even een mailtje. Dan word je geholpen. 
Schroom vooral niet.

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

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
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DE MOLEN
    

DE MOLEN

1,5 MILJOEN VOOR CULTUURONDERWIJS OP DRENTSE SCHOLEN

“De commissie adviseert het Fonds voor Cultuurparticipatie de aanvraag van Compenta voor het programma 
Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 te honoreren”. Deze korte zin werd met grote vreugde ontvangen 
door Stichting Compenta omdat daarmee bevestigd werd dat er voor de komende vier jaar 1,5 miljoen euro 
beschikbaar komt voor cultuureducatie op basisscholen in de provincie Drenthe. 

Voorzitter Rineke Marwitz van Compenta is blij: “De afgelopen jaren hebben we 236 Drentse bassischolen 
kunnen ondersteunen bij hun cultuuronderwijs, dat is 94% van alle scholen! En al deze scholen kunnen 
dankzij de toezeggingen van het Fonds en van de Provincie Drenthe de komende vier jaar doorgaan met de 
ontwikkeling van hun cultuuronderwijs, waarbij de scholen zelf bepalen wat hun doelen zijn. De komende 
periode gaan we inzetten op het verduurzamen van de kwaliteit van cultuuronderwijs op de scholen die 
al meededen met het programma Cultuureducatie met Kwaliteit en willen we de overige zestien scholen 
stimuleren om ook mee te doen. Er is veel ruimte voor maatwerk en lokale invulling. Ieder schoolteam kiest 
zelf waar ze op in willen zetten. Dat kan variëren van nascholingen voor het team, het ontwikkelen van 
een leerlijn, of een samenwerking met een kunstenaar of culturele instelling aangaan.”

Marieke Vegt, directeur van de provinciale Stichting Kunst & Cultuur, vult aan: “We gaan nu het negende 
jaar in van de regeling. Dit betekent dat de kleuters die destijds voor het eerst de kwaliteitsverbetering van 
het cultuuronderwijs ervaarden, nu in de brugklas zitten. Daarom leggen we deze periode de verbinding 
met het voortgezet onderwijs in Drenthe. En omdat het budget is uitgebreid breiden we de doelgroep ook 
uit naar de peuters. Het is toch fantastisch dat alle Drentse kinderen van 2 tot 15 jaar structureel kunst- en 
cultuurlessen op school krijgen en er meer ruimte komt voor creativiteit in het onderwijs.”

Compenta bouwt aan de samenwerking met de pabo’s in Drenthe, zodat studenten in hun opleiding meer 
cultuuronderwijs krijgen. Op die manier wordt een muziek-, dans- of theaterles steeds meer een vanzelf-
sprekendheid in de basisschool.
De afgelopen periode vonden steeds meer cultureel ondernemers en scholen elkaar in samenwerkingen 
en werden er verschillende cultuurprojecten ontwikkeld. In de komende periode zal nog meer met lokale 
culturele ondernemers worden samengewerkt. De vraag van de school is hierbij het uitgangspunt. Door de 
uitbreiding naar het voortgezet onderwijs en de kinderopvang krijgen lokale cultureel ondernemers meer 
opdrachten. Het budget voor productontwikkeling heeft Stichting Compenta al verhoogd.

Marwitz concludeert: “Al met al is dit geweldig nieuws voor alle kinderen in Drenthe.
Cultuuronderwijs vergroot de kansengelijkheid en draagt in belangrijke mate bij aan de persoonlijke ont-
wikkeling van jonge mensen.”

Stichting Compenta is een samenwerking van de vier Drentse kunstinstellingen, te weten Stichting Kunst 
& Cultuur, De Kunstbeweging, ICO en Scala. 

Wij bezorgen ook in NijeveenZondag 14 februari   Valentijnsdag!

  9 feb. De Molen nr. 3
23 feb. De Molen nr. 4
25 feb. Online Kerkcafé Quiz - thuis - 20.00 uur
  9 maart De Molen nr. 5
19 maart Harm en Roelof - De Schalle
23 maart De Molen nr. 6
6 april De Molen nr. 7

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.
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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

MAGAZINE WELZIJN MENSENWERK BIEDT LEERLINGEN AFLEIDING EN TIPS 

De schoolmaatschappelijk werkers van Welzijn MensenWerk gaan in de eerste helft februari zelf samenge-
stelde magazines rondbrengen in Meppel en Westerveld bij scholieren die bekend zijn bij de welzijnsorga-
nisatie. Het magazine is bedoeld als positief gebaar in een periode die vaak gaat over wat er voor kinderen 
en jongeren niet meer mogelijk is.
‘’Voor de kinderen van de basisscholen hebben we een magazine gemaakt met puzzels, mopjes, beweeg-
tips maar ook vragen over hoe ze zich voelen, over de ervaringen met het thuiswerken en de dingen waar 
ze naar uitkijken. Naast deze afleiding en tips laten we de kinderen op deze manier weten dat we aan ze 
denken en dat ze altijd bij ons terechtkunnen.’’ Schoolmaatschappelijk werkers Melissa Jansma en haar 
collega’s houden tijdens de lockdown zo goed mogelijk telefonisch en online contact met de leerlingen 
en hun ouders. ‘’Dat lukt, maar toch geven de kinderen aan dat ze ons ook graag weer fysiek willen zien. 
Door het magazine thuis te brengen, is er in ieder geval weer zo’n contactmoment, op 1,5 meter uiteraard.’’
In de eerste week van februari krijgen de basisscholieren in Meppel en Westerveld het magazine uitgereikt. 
In de tweede week is het voortgezet onderwijs aan de beurt. Het magazine 
voor de jongeren bevat onder andere ideeën voor films en series, andere 
ontspannende bezigheden en tips voor het omgaan met stress.
Problemen oplossen en voorkomen
Het schoolmaatschappelijk werk biedt professionele hulp aan kinderen 
en jongeren van 4 tot 18 jaar en hun ouders bij het omgaan met of het 
oplossen van verschillende problemen. Het kan bijvoorbeeld gaan om niet 
meer naar school willen, stil of juist extra druk gedrag, problemen in de 
thuissituatie. Interne begeleiders, zorgcoördinatoren of de leerkrachten 
kunnen contact opnemen met de schoolmaatschappelijk werker, maar ook 
de ouders of jongeren. Na het opheffen van de lockdown zullen de school-
maatschappelijk werkers weer met regelmaat op de scholen aanwezig zijn.
Voor meer informatie over het schoolmaatschappelijk werk is Welzijn 
MensenWerk van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur tele-
fonisch bereikbaar via tel. 085 - 273 14 44 of per e-mail info@welzijnmw.nl.

Melissa Jansma (l.) en Helleni Tsirakos (r.) 
(foto: Welzijn Mensenwerk)
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DE MOLENDE MOLEN

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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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

DE MOLENDE MOLEN

MICHEL ZINK VOLGT WILBERT LEENDERTSE VOLGEND SEIZOEN OP 
ALS TRAINER/COACH DOS’46 2

De TC heeft de afgelopen periode besloten het contract met Wilbert Leendertse 
aan het eind van het seizoen niet te verlengen. Dit was een lastige keuze aan-
gezien Leendertse zijn rol als opleider van talenten goed invult en in een goede 
samenwerking binnen de staf van de selectie aan het werk is. Met het oog op 
toekomst en de daarbij behorende doorstroming in trainersstaf is het besluit 
genomen en afgelopen week bekend gemaakt aan de selectie.
Er is inmiddels ook een opvolger gevonden in de persoon van Michel Zink. Deze 
gedreven trainer uit Nijverdal heeft recent de papieren van KT4 binnengehaald, 
door eindverantwoordelijk te zijn voor de training en coaching van DOS’46 3. Hij 
werd daarbij begeleid door ervaren trainers van onze club. Sinds medio december 
is Zink toegevoegd aan de staf van de selectie, waarbij hij Leendertse assisteert 
bij het tweede. “De eindverantwoordelijkheid krijgen voor DOS’46 2 is voor mij 
een geweldige vervolgstap in mijn carrière als trainer en dat dit gaat gebeuren bij de club die mij aan het 
hart ligt is een geweldige kans die ik niet wil laten liggen!”
De TC en het Bestuur zijn  erg blij met de keuze van Zink. We geven hiermee een duidelijk signaal dat oplei-
ding voor DOS’46 belangrijk is, niet alleen in spelers maar ook in trainers. We zijn Leendertse erg dankbaar 
voor zijn inzet voor DOS’46 en bedanken hem hartelijk voor zijn inzet en wensen hem uiteraard nog de 
nodige successen toe de komende periode bij DOS’46 en in de toekomst.
 

Michel Zink, foto: Herry Borrink

FERRY HAKSTEGE STOPT, DANIËL HULZEBOSCH AD INTERIM TRAINER DOS’46 A1

Ferry Hakstege heeft bij de TC van DOS’46 aangegeven per direct te stoppen als trainer van DOS’46 A1. 
Gewijzigd werk maar uiteraard ook het niet kunnen spelen van wedstrijden hebben de gedreven trainer 

doen besluiten een stap terug te doen. “Ik ben hier gekomen om met de junioren-
talenten van DOS’46 te werken en daarvoor drie keer in de week  naar Nijeveen te 
rijden. Uiteindelijk doe je het voor het spelen van wedstrijden en dat is momenteel 
niet mogelijk. Er is als trainer momenteel minder uitdaging omdat je nu nergens 
meer naar toewerkt met de groep. Het kost mij daarom momenteel meer energie 
dan dat het oplevert. Ik kom graag nog een keer terug bij DOS’46.”

De TC is erg blij in clubicoon Daniël Hulzebosch per direct een vervanger te hebben 
gevonden die de rol van Hakstege tot het einde van het seizoen gaat overnemen. 
“Ik stel mij per direct beschikbaar om te werken aan de opleiding binnen DOS’46: 
ik heb er heel veel zin in!”

De TC en het Bestuur bedanken Hakstege voor zijn inzet voor DOS’46 en zijn erg blij 
met de inzet van Hulzebosch en wensen hem samen met A1-trainer Jordy Wessel 
heel veel succes en plezier de komende periode.

Daniël Hulzebosch, 
foto: Marco Spelten
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DE MOLEN

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

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



7

DE MOLENDE MOLEN

BERT VISSCHER v.o.f.

Kwekerij en tuincentrum

Kolderveen 21  7948 NG Nijeveen  Tel. 0522-491853  www.bertvisschervof.com

AFHALEN IS NU TOEGESTAAN
Let op! Vooraf bestellen is verplicht.

beplanting
 voer voor uw dieren

overige artikelen 

U kunt dit bestellen en dan op een afgesproken tijd ophalen.
Volg de aanwijzingen van ons personeel en kom altijd alleen.

U kunt bestellen via 0522-491853 en
mail@bertvisschervof.com 

SCHRIJF JE NU IN VOOR WALK AND TALK!

Beste lezer,

Bent u 65 jaar of ouder? En bent u zat van het binnen zitten? Of heeft u behoefte aan een stukje lopen, 
bewegen en praten met een basisschoolkind? Schrijf u dan nu in voor Walk and Talk!

Wellicht heeft u al een flyer op uw doormat zien liggen, of misschien nog niet. Wij willen zo veel mogelijk 
mensen met de leeftijd van 65 jaar of ouder bereiken. Het kan een eenzame en niet zo’n leuke tijd zijn met 
de coronamaatregelen. Daarom is er een project opgezet, waarbij onder andere twee basisscholen mee 
doen: de OBS Commissaris Gaarlandt en CBS De Wel. Kinderen van deze scholen gaan één op één samen 
met u een stukje lopen. 

Er wordt zeker rekening gehouden met u, zowel bij de activiteiten als tijdens het lopen zelf. Als u zich hebt 
ingeschreven wordt er onder andere gevraagd naar welke dag u het beste uitkomt (dinsdag of donderdag) 
en hoe lang of ver u kunt lopen.
Daarnaast loopt u onder het toezicht van de organisatie en daardoor kan er snel gehandeld worden bij 
ongevallen etc. 
 
Tijdens Walk and Talk wordt er op verschillende manieren rekening gehouden met het coronavirus!

Vanwege het coronavirus zijn er nog geen datums van de uitvoeringsdagen bekend. 
Wel kunt u er rekening mee houden dat Walk and Talk op de dinsdag- en donderdagmiddag gaat plaats-
vinden.
Wij houden u op de hoogte als er meer duidelijkheid over de datums zijn.

Heeft u vragen? Wilt u extra informatie? Of wilt u zich alvast inschrijven?
Stuur dan een mail naar: walkandtalk.nijeveen@gmail.com of bel naar 06-21990797.
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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

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. 



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



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




