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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



www.loonbedr i j fb i jker.n l

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
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De volgende Molen verschijnt op 29 juni 2021.

Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk 

woensdag 23 juni 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
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Lute Bijker

EEN REIS DOOR DE BIJBEL, NET EVEN ANDERS ….

Zondag 20 juni is de zondag van de feestweek. Er worden leuke activiteiten georganiseerd door de Oranje-
vereniging, maar nog steeds wel ‘net even anders’. En ook de kerkdienst is ‘net even anders’, want we gaan 
de dienst buiten beleven tijdens een wandeling. Het afgelopen jaar hebben veel mensen actief gewandeld. 
Genietend van de natuur dichtbij huis. En dat gaan we ook op deze zondag doen. Tijdens de wandeling 
kom je bordjes tegen met QR codes die je kunt scannen met je telefoon en zo krijg je onderweg filmpjes 
te zien die gaan over het thema. 
 
We maken een reis door de bijbel en komen personen tegen die ook op reis gingen. We gaan hen ont-
moeten en kijken wat we van hen kunnen leren. Denk aan Ruth. Zij ging op reis met Naomi en Orpa. Ze 
hadden geen makkelijk leven. Ruth koos ervoor om haar eigen land te verlaten en trouw te blijven aan 
Naomi. De standvastigheid en trouw van Ruth kunnen wij meenemen op onze eigen reis. En zo valt er nog 
veel meer te leren en te beleven onderweg. Met muzikale medewerking van de kinderen van De Wel en 
de familie Kolsters. 
 
Gaat je voorkeur uit naar een gewone kerkdienst? Of ben je niet zo goed ter been? Tegelijkertijd met de 
wandeling is er ook een dienst in de gereformeerde kerk. Deze dienst is online te volgen via de kerkom-
roep, maar ook mogen er mensen in de kerk (opgave tot 18 juni 18.00 uur bij Betsy Wamsteeker-Kooiker, 
Telefoon 0522-492048 | Mobiel 06-27386163 | E-mail: awamsteeker@live.nl). 

Start gezamenlijke kerkdienst: 10.00 uur online via kerkomroep.nl of in de gereformeerde kerk.
Start wandeling: tussen 9.30-10.30 uur bij de gereformeerde kerk.

De wandeling is een paar kilometer lang. Tijdens de wandeling vragen we iedereen zich te houden aan de 
coronaregels. Graag in kleine groepjes meedoen en voldoende afstand houden. Voor de wandeling is het 
van belang een telefoon mee te nemen met internet en een QR-code scanner.  
Wij hebben ontzettend veel zin in de wandeling en de dienst. Graag tot dan!  

Namens de voorbereidingsgroep (tentdienstcommissie en E-meeting), Barbera Kroes, Klaas Knol, Marieke 
Bakker, Alida Prins en Riëtte Smit 
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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

UW TOYOTA WEER HELEMAAL IN TOPCONDITIE
We kunnen er weer op uit! Lekker samen op pad met uw Toyota. Waarschijnlijk heeft uw Toyota de laatste tijd veel stilgestaan. Geef hem 
daarom nu wat extra aandacht. Bij de eropuit check controleren wij voor € 24,95 uw auto op alle cruciale punten, waaronder de accu. 
Daarnaast vullen we de vloeisto en bij en brengen we de banden op spanning. Of laat voor € 19,95 uw airconditioning checken, zodat u 
gegarandeerd het hoofd koel houdt. Laat u de eropuit check en de aircocheck samen uitvoeren, dan betaalt u slechts € 37,50. Maak 
vandaag nog een afspraak op Toyota.nl/eropuitcheck. Goed voorbereid eropuit gaan begint met de Toyota eropuit check.

*Actie geldig t/m 31 augustus 2021. Neem contact op met de Toyota dealer voor meer informatie en de voorwaarden.

VAN DER LINDE MEPPEL
Meppel, Blankenstein 290, 0522-491258 

toyota-meppel.nl

€37,50
EROPUIT- EN 

AIRCOCHECK

EROPUIT CHECK
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CURSUSSEN HUUS VAN DE TAOL BEGINNEN WEER IN SEPTEMBER

Al jaren verzorgt streektaalorganisatie Huus van de Taol cursussen over de Drentse taal en cultuur. Dik een 
jaar heeft het cursuswerk stilgelegen, maar vanaf september hoopt de streektaalorganisatie het nieuwe 
cursusseizoen op te starten. Vanaf nu kunt u zich hiervoor opgeven. Natuurlijk gelden voor deze cursussen 
de richtlijnen die tegen die tijd van kracht zijn.
De cursussen zijn geschikt voor nieuwkomers in onze provincie, maar zijn ook de moeite waard voor geboren 
en getogen Drenten. Het cursusaanbod bestaat uit:
Moi!-cursus: drie avonden waar u meer te weten komt over Drenthe, de inwoners, taal en cultuur.
Drenthecursus: deze cursus omvat acht lesavonden en gaat verder in op muziek, tradities, literatuur en de 
achtergronden van de streektaal.
Heeft u er nog geen genoeg van na de Drenthecursus? Wilt u nog verder de diepte in met de taal, muziek 
en literatuur? Dan is zes avonden Dieper deur Drenthe aan u besteed. Vanaf begin 2022 heeft deze cursus 
een nieuw jasje en kan deze weer door heel Drenthe gegeven worden.
Spellingcursus: na deze cursus kunt u schrijven in de officeel door de provincie vastgestelde Drentse spelling.
Alle cursussen worden verzorgd door kundige, door het Huus opgeleide docenten verzorgd. Vaak verschilt 
een cursus in Borger van een cursus in Dwingeloo, omdat de docent uit de omgeving komt en daardoor 
ook juist het Drents uit de lokale omgeving aan bod laat komen.
Een cursus kan starten bij genoeg animo: zijn er minimaal 12 cursist, dan kan de cursus starten. Uw inte-
resse voor een cursus kunt u doorgeven via de website www.huusvandetaol.nl/cursussen of telefonisch via 
0593-371010.
Wanneer u namens een dorps- of wijkvereniging, bibliotheek of andere organisatie interesse heeft in  een 
cursus van het Huus van de Taol bent u ook van harte welkom dit door te geven via bovenstaande contact-
mogelijkheden.  

FRISSE START VOOR MEPPELER VERENIGINGEN EN VRIJWILLIGERSORGANISATIES

Verenigingen en organisaties die draaien op vrijwilligers kunnen bij de gemeente Meppel € 500,- aanvragen 
om een activiteit te organiseren voor hun leden. De eerste cheque werd vandaag in ontvangst genomen 
door Vrouwen van Nu.
Met het geld organiseert Vrouwen van Nu in september een gezellig avond voor haar leden. “We hebben 
elkaar het afgelopen jaar nauwelijks fysiek ontmoet”, vertelt secretaris Ebel Soer – Schipper. “We vinden 
het fijn dat we weer iets kunnen organiseren. We denken aan een gezellige avond met wat lekkers bij 
de koffie, muziek en een quiz. Onze leden hebben het contact met elkaar gemist. We gaan vieren dat we 
elkaar eindelijk weer kunnen zien.”
Het draait om de mensen - Wethouder Henk ten Hulscher geeft aan dat dit precies de bedoeling is van de 
regeling. ”Het is tijd voor een frisse start. Verenigingen en vrijwilligersorganisaties hebben een moeilijk jaar 
gehad. Maar gelukkig kan er steeds meer. Samen met de provincie willen we al die vrijwilligersorganisaties 
een hart onder de riem steken. Door een handreiking te doen waarmee ze weer iets kunnen organiseren 
voor hun achterban. Uiteraard passend binnen de maatregelen, maar wel met de blik vooruit. Want een 
vereniging of vrijwilligersorganisatie draait om de mensen.”
De frisse start regeling wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van de gemeente Meppel en de provincie 
Drenthe. Ook gebruik maken van de regeling? Ga dan naar www.meppel.nl/frissestart.

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
T 0522 255449  

drukkerij@kleen.nl

Noteboomstraat 68

7941 XA  Meppel www.kleen.nl

Wij verzorgen de vormgeving en lay-out van o.a. huisstijlen, 

logo’s, magazines, advertenties en websites.

Voor al uw grafische communicatie, van concept tot afwerking, 

kunt u bij ons terecht. 

Ontwerp en opmaak
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CSG Dingstede is een prettige, open christelijke school, waar je als leerling volop kansen krijgt je talenten te ontwikkelen. De school biedt degelijk, kwalitatief goed onderwijs met inzet van de meest moderne middelen en een uitstekende ondersteuning. 

Een goede begeleiding van alle leerlingen staat bij ons hoog in het vaandel. Pubers ontwikkelen zich lichamelijk, sociaal en emotioneel snel. Als je een keer extra ondersteuning nodig hebt, sneeuw je bij ons niet onder.

Wij zijn 

We Bring Our Own Device

Volg CSG Dingstede op:  

Wij geven om 
onze omgeving
CSG Dingstede is een school die in de omgeving is verankerd en daarin actief is. Wij zijn maatschappelijk betrokken en werken op verschillende manieren aan burgerschap van onze leerlingen.Zo doe je in klas 1 mee aan Young Impact om mensen en goede doelen in de omgeving te helpen. 

Leerlingen uit klas 2 gaan hooien op het trilveen bij Doosje, een gebied dat Dingstede heeft geadopteerd. 

Leerlingen uit klas 2 krijgen ook de kans te koken voor daklozen in Amsterdam. 
De leerlingen van mavo-3 gaan een week op snuffelstage om op een door hen zelf uitgekozen stageplek te ontdekken of dit beroep bij ze past.

Wij zitten op Dingstede
Ons eerste lesuur begint om 08.15 uur en een lesuur duurt 50 minuten. Wij hebben meestal 6 of 7 lesuren op een dag, waardoor een lesdag duurt tot 13.55 uur of tot 14.45 uur.

Er zijn 2 pauzes. De ochtendpauze duurt 15 minuten en dat is om 10.00 of 10.50 uur. De lunchpauze duurt 20 minuten en is om 11.55 of 12.45 uur.Wij hebben 14 vakken: godsdienst/levensbeschouwing (gl), Nederlands 

(ne), Engels (en), Frans (fa), 
wiskunde (wi), aardrijkskunde (ak),  geschiedenis (gs), biologie (bi), tekenen (te), muziek (mu), handvaardigheid (hv), lichamelijke opvoeding (lo), praktijkvak (techniek (tn), handvaardigheid (hv), O&O) en coachingsuur. Alle vakken worden apart aangeboden.

Een lesweek bestaat uit 32 lessen. Je  krijgt een digitale kluis waarin je je boeken kan leggen, zodat je niet de hele dag met alle boeken hoeft te sjouwen. Maar ook je jas en waardevolle spullen kun je hier mooi in opbergen. 
Het kan zijn dat er een docent afwezig is. De les vervalt dan niet en wordt vervangen door een andere docent. In zo’n ‘vervangingsuur’ is er tijd om een leuk boek te lezen.  

Wij geloven in extra uitdagingWil je extra uitgedaagd worden? Dan bestaat er de mogelijkheid deel te nemen aan Olympiades. Dit zijn jaarlijkse wedstrijden in met name exacte vakken waaraan je mee mag doen. Je krijgt zo de kans om uitgedaagd te worden en je talent verder te ontwikkelen. Jaarlijks vindt er een podiumavond of 

een musical plaats waar jij je 
talent kunt laten zien. En we 
hebben een talentcoördinator 
in huis die samen met jou, je 
ouders, de school en de oefenmeesters helpt je schoolprogramma te combineren met intensieve trainingen of repetities. Dit geldt indien je een talentstatus hebt.

Wij hebben 
een coach
Elke klas heeft een coach. 
De coach kijkt met jou naar je 
cijfers/resultaten en helpt je waar 
nodig op weg. 

Samen met de klas werkt de 
coach aan een prettige, veilige 
en uitdagende leeromgeving 
waarin je het beste uit jezelf kunt 
halen. Hierbij heeft de coach 
aandacht voor omgangsvormen 
en groepsdynamiek. Dat kan ook 
omdat de coach lesgeeft aan de 
klas. Hierdoor ziet de coach jou 
meerdere keren per week en krijgt 
hij op die manier een goed beeld 
van jouw leren.

Voor je ouder(s)/verzorger(s) is 
de coach het eerste aanspreekpunt 
binnen de school.

Wij doen het 
samen
CSG Dingstede wil je volop kansen 
bieden. Om die reden vinden wij een 
goede ondersteuning belangrijk. 
Als je coach door gesprekken met 
jou of met je ouder(s)/verzorger(s) 
merkt dat je extra ondersteuning nodig hebt, bespreekt je coach dit met de 
ondersteuningscoördinator. Met elkaar bekijken we welke ondersteuning je 
nodig hebt en wat we voor je kunnen 
doen.  

De ondersteuning die we kunnen 
bieden op CSG Dingstede kent ook 
grenzen. We overleggen altijd met 
jou en je ouder(s)/verzorger(s) wat 
mogelijk is binnen de ondersteuning. 
Het streven is om je zo snel mogelijk 
zonder extra ondersteuning weer 
mee te laten draaien in het reguliere 
onderwijsprogramma. 

Vanaf schooljaar 2020-2021 starten 
we op Dingstede met ‘Bring your own 
device’ (hierna: BYOD). Doordat je 
je eigen laptop mee naar school 
neemt, heb je altijd en overal de 
beschikking over digitaal leermateriaal 
en kan je bronnen op internet snel 
vinden. 

De lesstof wordt op deze wijze 
uitgebreid met visuele en auditieve 
onderdelen. Docenten kunnen jou 
hierdoor veel meer op maat bedienen.
Wij gebruiken BYOD als ondersteuning en absoluut niet in plaats van boeken. 
Met de combinatie van boeken 
en computers kunnen we lekker 

afwisselen. Het zorgt ervoor dat 
je goed voorbereid bent voor een 
opleiding na Dingstede. 

Op CSG Dingstede
•  Heb je zelf invloed op je leren
• Krijg je ondersteuning
•  Mag je versnellen, verbreden  

of verdiepen

•  Werk je zowel offline als online
• Heb je een eigen coach
•  Word je een echte wereldburger
• Ga je onderzoeken en ontwerpen
• Mag je jezelf zijn

info@dedrenthseroos.nl
www.dedrenthseroos.nl

Commissieweg 357957 NC  De Wijk

T  0528-391933M  06-24454487

www.oranjeverenigingnijeveen.nl
...

14 t/m 18 juni 2019
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lBouw-
tekeningen &

Grootformaat
posters

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

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

Het kan allemaal!

Lotenbloks.nl is een initiatief van 
Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Lotenbloks.nl
Zoekt u lotenbloks voor uw vereniging of stichting?

Kijk op:

Het Noteboompje.nl

In de tuin
TUINPOSTERS

BUITENKUSSENS

Alles wat je  

groeit
geeft,

liefde Laten we 
de

Buiten
zetten

Bloemetjes
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INTEGER, DOELGERICHT EN DESKUNDIG  

AFGEWIKKELD VIA MEDIATION:

ECHTSCHEIDING | EINDE RELATIE?

Uw notaris in de regio. Waarvan akte...! altijd scherp!altijd scherp!
notariaat & mediation
Stotijn

T: de Wijk 0522 - 440 473       info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

Ons kantoor is geopend voor besprekingen en voor de ondertekening van akten. 

Wij volgen daarbij de richtlijnen die het RIVM heeft gesteld in verband met 

het Corona-virus. Wij bieden u daarnaast de mogelijkheid voor telefonische 

besprekingen en voor audio-visuele besprekingen.

Met gepaste voorzorgsmaatregelen kunnen akten op ons kantoor worden 

ondertekend.

MUZIEKPROJECT #GOCLASSIC ZOEKT JONGE MUSICI!

Het Drentse tweejarig muziekproject #GoClassic is op zoek naar jonge-
ren van 13 tot 25 jaar die een instrument bespelen, hierin gevorderd 
zijn en mee willen doen aan uitdagende crossover producties. ‘De 
kick-off wordt eind augustus gehouden tijdens Festival Veenhuizen’, 
vertelt projectleider Monique Verheugt.

Creatieve ontmoetingen
Jongeren komen via #GoClassic in contact met andere jongeren, andere muziekstijlen en - kunstdisciplines 
en ontdekken hoe ze die met elkaar kunnen combineren. Jaarlijks wordt onder andere een Summerschool 
georganiseerd met workshops en activiteiten o.l.v. professionals, gecombineerd met optreedmogelijkhe-
den. ‘Voor jonge musici is het enorm inspirerend om elkaar te ontmoeten, samen te spelen en creatief met 
elkaar aan de slag te gaan. Zo groeien ze in hun muzikaliteit en ontwikkelen ze hun talent, aldus Verheugt.

Onverwachte samenwerkingen
Tijdens het project #GoClassic worden onverwachte samenwerkingen met andere kunstdisciplines zoals 
dans, rap of theater gestimuleerd. ‘Het wordt een bruisend project en een inspirerende ervaring voor deze 
jongeren.. Ook maken ze kennis met het netwerk van orkesten en ensembles in Drenthe, waar ze wellicht 
bij kunnen aansluiten’. 
Na een workshop tweedaagse als Kick Off op 19 en 20 augustus waarin wordt gewerkt met musici van 
het Noord Nederland Orkest presenteren de jonge muzikanten op 21 augustus onder andere een speciaal 
voor hen bewerkt muziekstuk van ensemble Fuse tijdens Festival Veenhuizen. Dit ensemble is onder andere 
bekend van het tv-programma Podium Witteman. 

Meer informatie of aanmelden voor #GoClassic? Kijk dan op www.goclassic.nl. 
De organisatie van #GoClassic is in handen van de Drentse culturele instellingen De Kunstbeweging, Stichting 
Kunst & Cultuur, Scala Centrum voor de Kunsten en het ICO Partner in Kunst & Cultuur. Het Noord Neder-
lands Orkest, het Prins Claus conservatorium en Festival Veenhuizen zijn belangrijke partners bij het project.
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HISTORISCHE VERENIGING IN DE FEESTWEEK 2021

Ieder jaar is het een drukte van belang tijdens de jaarmarkt bij de kraam van de historische vereniging. Veel mensen 
doen mee aan de quiz die in de kraam hangt.
Dit jaar geen live feestweek, maar de historische vereniging wil jullie de quiz niet onthouden. De quiz is ook te vin-
den op de website van de historische vereniging (www.historischeverenigingnijeveen.nl) en via de Facebook pagina 
Historische Vereniging Nijeveen met een link naar de website.
Het zijn foto’s van huizen in Nijeveen hoe het er vroeger uit zag en hoe het er nu uitziet. Het is de bedoeling dat 
jullie de goede foto’s bij elkaar zoeken.
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Oplossingen niet onder de quiz zetten maar sturen naar: kantoor@historischeverenigingnijeveen.nl of Dorpsstraat 
33 te Nijeveen o.v.v. Naam/adres/woonplaats/telefoonnummer.
Uit de goede inzendingen worden drie winnaars geloot en die krijgen een leuke prijs.
De quiz staat online tijdens het feestweekend, u kunt uw oplossing sturen t/m dinsdag 21 juni. Wij wensen u veel succes!
Denkt u nu, die historische vereniging doet leuke dingen, die moet blijven bestaan, dan kunt u zich aanmelden als 
lid bij: Harry Kicken, penningmeester@historischeverenigingnijeveen.nl of via contactformulier op de website.

Met vriendelijke groet, namens de historische vereniging,
Margriet Kooiker
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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

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 lzonne-energie

Kolderveense Bovenboer 12, Nijeveen

Tel. 0522 - 25 89 16  Mobiel 06 - 55 307 237

E-mail: info@bouwknegtrietdekkers.nl

R IETDEKKERSBouwknegt

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

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.

DE MOLENDE MOLEN
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DE MOLEN

15 juni De Molen nr. 12

17 juni NATUURrijke IJS- en OORLOGwandeling Holtingerveld - 13.30 uur

18-20 juni Nijeveens feest

28 juni-3 juli Collecte Nationaal MS Fonds

29 juni De Molen nr. 13

  1 juli NATUURrijke  IJS- en OORLOGwandeling Holtingerveld - 10.30 uur

13 juli De Molen nr. 14

13-16 juli Fiets4Daagse

15 juli NATUURrijke IJS- en OORLOGwandeling Holtingerveld - 13.30 uur

27 juli-7 aug. Kapsalon Berta gesloten i.v.m. vakantie

  5 aug.  NATUURrijke IJS- en OORLOGwandeling Holtingerveld - 10.30 uur

19 aug.   NATUURrijke IJS- en OORLOGwandeling Holtingerveld - 13.30 uur

24 aug. De Molen nr. 15

  7 sept. De Molen nr. 16

16 sept.   NATUURrijke IJS- en OORLOGwandeling Holtingerveld - 13.30 uur

21 sept. De Molen nr. 17

16-22 okt. Afrikaloop

Agenda

I.v.m. vakantie zijn wij 

gesloten 

van dinsdag 27 juli t/m 
zaterdag 7 augustus 2021.

Dinsdag 10 augustus
staan wij weer voor u klaar!

Aanbiedingen 

van 15 t/m 26 juni 2021
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PROGRAMMA NIJEVEENS FEEST 2021

Het definitieve programma is rond! In het weekend van 18 t/m 20 juni zijn er verschillende activiteiten 
georganiseerd. Doe allemaal mee en laten we er met elkaar een onvergetelijk feest van maken!

Donderdag 17 juni – Ludieke opening op het 
feestterrein
Deze avond kun je tussen 18.30 en 20.00 uur de be-
stelde BBQ-pakketten met de auto ophalen via de 
Drive-Thru op het feestterrein. 
   
Hele weekend – Heel Nijeveen vlagt en Heel 
Nijeveen versiert!
Wie heeft de mooiste versierde tuin van Nijeveen? Win 
een van de mooie waardebonnen van Nijeveense on-
dernemers. De jury gaat vrijdag rond om de versierde 
tuinen te beoordelen. Opgave via info@oranjevereni-
gingnijeveen.nl.

Vrijdag 18 juni – Scholendag
De dagen voor de Scholendag is er een kleurwedstrijd 
voor alle kinderen uit Nijeveen. Vrijdag 18 juni worden 
allerlei activiteiten georganiseerd tijdens schooltijd. 
Publiek is niet toegestaan.  
• Jongste kinderen - Voorstelling op de eigen locatie. 
• Groepen 1 en 2 – Kinderdisco met spelletjes op het 

schoolplein o.l.v. kampleiding DOS’46.
• Groepen 3 en 4 – MudRun op het feestterrein.
• Groepen 5 t/m 8 – MudRun op het feestterrein en 

bij de Nijeveense Plas.

Vrijdag 18 juni – Heel Nijeveen BBQ’t
Doen jullie mee?! Steek vanaf 19.00 uur met elkaar 
de BBQ aan in de voortuin of op je eigen oprit zodat 
in heel ons mooie dorp één grote, gezellige BBQ 
ontstaat. Dat zou toch geweldig zijn! Folkert-Hans 
maakt ondertussen met zijn nieuwe ‘Corona-Proof 
Muziekfiets’ een rondrit langs alle tuinen en opritten 
in het dorp. Hiervan worden opnames gemaakt door 
razende reporter Alfred Voogd (bekend van Radio 
NL) die verslag uitbrengt samen met zijn cameraman. 
Deze opnames worden zaterdagavond uitgezonden.

Bestel voor woensdag 16 juni je BBQ-pakket via info@
oranjeverenigingnijeveen.nl. Op de sociale media van 
de Oranjevereniging Nijeveen vind je meer info. 

Zaterdag 19 juni – Heel Nijeveen Klust en Bakt
Verrassing! Doe mee en win een leuke prijs. Zaterdag-
ochtend om 10.00 uur verschijnt er via Facebook een 
opdracht waaraan het te maken baksel of kunstwerk 
moet voldoen. Je bepaalt zelf wat je maakt. Bijvoor-
beeld een lekkere oranjecake, oranje tompouce of 
iets uit het Nijeveens Kookboekje. Wat je maar wilt. 
Denk bij klussen bijvoorbeeld aan een meter bier of 
een handige statafel voor in de feesttent volgend jaar. 
Maak in ieder geval iets creatiefs.

Let op! Kans maken op een prijs? Meld je dan tussen 
16.00 en 17.00 uur op het feestterrein met je baksel 
of kluswerk. Voor beide categorieën is er een prijs te 
winnen. Ook van deze activiteit worden opnamen 

gemaakt door onze razende reporter Alfred Voogd 
met zijn cameraman.  

Zaterdag 19 juni – Rommelmarkt/kofferbakver-
koop 
Haal je rommel, kleding en snuisterijen uit de kast en 
verkoop deze op je eigen oprit. Geef je z.s.m. op via 
info@oranjeverenigingnijeveen.nl en je adres wordt 
vooraf gepubliceerd. Zorg ervoor dat je verkoop coro-
na-proof is. Denk hierbij aan het goed aangeven van 
de in- en uitgang en een looproute. En … de razende 
reporter komt weer langs. Maak er wat gezelligs van! 

Zaterdag 19 juni – Wie zingt er als een beest? 
Stem mee!
LIVE - Uitzending via YouTube en Facebook Oranje-
vereniging Nijeveen
Een aantal bekende Nijeveners vertoont onherken-
baar hun zangkunsten. De uitzending is gebaseerd 
op het bekende tv-programma ‘The Masked Singer’. 
Tijdens het interactieve programma kun je stemmen 
op jouw favoriete ‘BEEST’. Ook zie je de opnames die 
gedurende het weekend zijn gemaakt. Dus... wie weet 
zie je jezelf voorbijkomen. Kijken! 
 
Zondag 20 juni – Kerkdienst ‘Net even anders’
Deze ochtend is er een dienst die we buiten beleven 
tijdens een wandeling door het dorp. De start is tussen 
9.30 en 10.30 uur bij de Gereformeerde Kerk. Thema: 
Een reis door de bijbel, net even anders... Je bent van 
harte welkom om mee te doen. 

Zondag 20 juni – Motortoertocht
Om 13.00 uur start de motortoertocht vanaf het feest-
terrein. Opgave vooraf is nodig via info@oranjever-
enigingnijeveen.nl 

Zondag 20 juni – Fietstocht 
Om 14.00 uur start een fietstocht vanaf het feestter-
rein. Er is een route van 20 km en één van 30 km. Het 
hele gezin is welkom. Ook is hier opgave vooraf nodig 
via info@oranjeverenigingnijeveen.nl

Succes en heel veel plezier! 
Het bestuur van de Oranjevereniging Nijeveen hoopt 
jullie, in deze bijzondere tijd, toch een gezellig feest te 
bezorgen. Samen feestvieren maar dan net een beetje 
anders. We wensen jullie heel veel plezier en succes. 

Kijk voor alle actuele informatie, tijden, voorwaarden 
en data voor het aanmelden op: www.oranjevereni-
gingnijeveen.nl en houd onze socials in de gaten voor 
meer info.

Met een feestelijke groet, 
Bestuur Oranjevereniging Nijeveen
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Bel bij een overlijden met 
één van onze uitvaartverzorgers:
0522 - 28 18 78

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

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

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

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

Stilstaan bij een leven,
verder vanuit herinneringenMet een terugblik

vooruit kijken

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 MOLEN 

Belangrijke informatie
HUISARTSEN, buiten kantoortijden kunt u uitsluitend voor spoedgevallen telefonisch contact opnemen met 
de huisartsenpost in Meppel: 0900-1120112.

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.
Behandeling aan huis in Nijeveen en directe omgeving. Gratis inloopspreekuur.

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

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

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

MUZIEKSPEL, praktijk voor muziektherapie, Betsy van den Boogaard, Veendijk 0522-492317

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. 

GORDIJNEN
ZONWERING

Noteboomstraat 7
7941 XD Meppel

T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

URZO
Damesmode

Slaapcomfort

Bedrijfskleding

Regenkleding

Huishoudtextiel
tel. 05220 - 61022

Wij verhuizen medio 2021 naar industrieterrein Blankenstein

PVC VLOEREN
TAPIJT



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

Autohopper van der Linde Steenwijk
Broekslagen 12 / 8331 TJ Steenwijk

autohopper.nl

Te huur
bij jou om
de hoek!

Altijd de 
nieuwste auto’s 
en (verhuis) 
bussen!

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
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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




