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Noteboomstraat 68

7941 XA Meppel

telefoon 0522 255 449

De volgende Molen verschijnt op 29 mei 2018.
Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk
dinsdag 22 mei e-mailen naar:
demolen@kleen.nl

www.kleen.nl

of inleveren bij / sturen naar Drukkerij Kleen
Noteboomstraat 68, 7941 XA Meppel
(Anonieme kopij kan geweigerd worden.)
Klachten bezorging: 0522 - 85 85 80

NIEUWS VANUIT DE DORPSVERENIGING
AED project: oproep aan alle huidige vrijwilligers van Hartslag.Nu
Aangemeld bij HartslagNu? Meld je dan ook aan
bij het AED-project Nijeveen!
In Nijeveen is in 2008 het AED-project Nijeveen
opgestart. Inmiddels zijn er op 5 locaties AED’s
24/7 beschikbaar. Deze AED’s hangen in buitenkasten die ofwel met een code ofwel met een
sleutel toegankelijk zijn. De vrijwilligers die zich aangemeld hebben bij HartslagNu én aangesloten zijn bij het AED-project hebben allemaal een sleutel voor de buitenkasten.
Verder hebben deze vrijwilligers een AED-hesje voor herkenbaarheid bij hulpdiensten en
omstanders.
Een vrijwilliger die zich alleen bij HartslagNu heeft aangemeld kan opgeroepen worden om een AED uit een
van de buitenkasten te halen maar heeft geen sleutel en staat dan dus helaas met lege handen. Daarom
vragen wij bij deze degenen die zich wel bij HartslagNu aangemeld hebben maar niet bij het AED-project
Nijeveen om dit alsnog te doen! Dit kan per mail naar aednijeveen@gmail.com.

URZO
WONINGINRICHTING
Damesmode
Slaapcomfort
PROJECTINRICHTING
Bedrijfskleding

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECTSTOFFERING

Lute Bijker

Lute Bijker

Griftestuk 33 | 7948 AH Nijeveen | 06 - 50 20 40 08
www.lutebijkerbouw.nl | info@lutebijkerbouw.nl

Griftestuk 33 | 7948 AH Nijeveen | 06 - 50 20 40 08
www.lutebijkerbouw.nl | info@lutebijkerbouw.nl
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Regenkleding

Noteboomstraat 7
Huishoudtextiel
7941tel.XD
Meppel
05220 - 61022
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl
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- Werkers voor Werkers 2018 - Werkers voor Werkers 2018 -

Hallo
vrijwilliger(s) van
Hallo
vrijwilliger(s)
vanSVN’69,
SVN’69,
Het seizoen 2017/2018 zit er weer bijna op, de competitie is

Het seizoen 2017/2018 zit
er weer
bijna
voorbij.bijna op, de competitie is
voorbij. geweest die zich in
Er zijn dit jaar weer bijna
veel vrijwilligers
hebben
gezet
voor
de club, waaronder
jij! die zich in
Er zijn dit jaar
weer
veel
vrijwilligers
geweest
hebben gezet voor de club, waaronder jij!

SVN’69

Svn’69 wil jou, als vrijwilliger, dan ook graag bedanken voor
je tijd en goede inzet.
Svn’69 wilWant
jou, zonder
als vrijwilliger,
ook
bedanken voor
vrijwilligers dan
zijn wij
als graag
club nergens!

je tijd en goede inzet.
Wij nodigen
met evt. partner,
uit voor
een gezellige
Want
zonderjou,
vrijwilligers
zijn wij
als club
nergens!

avond.
Wij willen deze avond beginnen met een potje kubb.
Wij nodigen
met
partner,
uitkan
voor
een gezellige
Waarna er jou,
gezellig
eenevt.
drankje
genuttigd
worden
in het
clubhuis onder genot van
de muziek van Willem Spans.
avond.

NIJEVEEN

Wij willen deze avond beginnen met een potje kubb.
Wij zien je graag zaterdag 26 mei 2018 om 20.00 uur op
Waarna er gezellig
een drankje genuttigd kan worden in het
sportpark de Tussenboerslanden.
clubhuis onder genot van de muziek van Willem Spans.
Wij zien je graag zaterdag 26 mei 2018 om 20.00 uur op
De vrijwilligers Dinus, Henny, Inge en Nanda
sportpark de Tussenboerslanden.

De vrijwilligers Dinus, 2Henny, Inge en Nanda
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BADMINTONEXAMENS BIJ BV NIJEVEEN
Na weken van oefenen was het eindelijk zover, op donderdag 26 april mocht de jongste jeugd het badmintonexamen doen.
Er waren veel supporters die avond om de spelers steun te verlenen, maar
dat was eigenlijk helemaal niet nodig. Onze trainster, Tjitske Hoekstra,
had de afgelopen weken extra ingezet op de juiste technieken en dat
was te zien.
Alle jeugdige spelers deden precies wat ze moesten doen en zijn allen
met glans geslaagd!
De geslaagden badmintonspelers zijn:
Certificaat 1: Myrthe Bijker, Leonie Stoof, Mila van Melle, Alyssia Dijksma,
Jasmine de Wildt, Sabina Hertong, Fylène Thomas.
Certificaat 2: Nienke van Gasteren.
Het was met recht een geslaagde avond!
Allen van harte gefeliciteerd met het behaalde diploma.

BEDANKT
Koninklijke onderscheiding
Donderdag 26 april jl. was voor mij een dag om nooit te vergeten. Met een heel goeie smoes werd ik naar
het gemeentehuis gelokt. Nog steeds niks in de gaten totdat ik familie en heel goeie bekenden zag. De
rest laat zich raden.
Beste mensen, hartelijk bedankt voor de bloemen, kaarten en de vele telefoontjes. Ook muziekvereniging
‘Euphonia’ hartelijk dank voor de serenade.
Ik vraag mij nog steeds af waaraan ik deze koninklijke onderscheiding heb verdiend.
Vriendelijke groet, Alie Lutke

Nijverheidsweg 10
7948 NE Nijeveen
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T 0522 49 26 80
F 0522 49 26 74

info@kroesnijeveen.nl
www.kroesnijeveen.nl
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Autobedrijf Matter Meppel
uw Renault- en Dacia dealer
voor
Meppel, Steenwijk, Staphorst e.o.

Tot ziens in onze showroom!

Jan Bouwknegt
Dorpsstraat 4
Nijeveen
www.jaboschilderwerken.nl

RENAULT

Autobedrijf Matter Meppel BV
Blankenstein 500 7943 PA MEPPEL
Tel: 0522 - 253 292
mattermeppel.nl

Agenda
15 mei
17 mei
19 mei

De Molen nr. 10
Gratis workshop Villa Kaketoe - Dorpsstraat 41 - 20.00-21.30 uur
OZC 1- SVN’69 1 - 14.30 uur

23 mei

N.C.V. fietsavond - start 19.00 uur bij De Schalle

30 mei
6 juni

N.C.V. fietsavond - start 19.00 uur bij De Schalle
N.C.V. fietsavond - start 19.00 uur bij De Schalle

23 mei
Infoavond Herfstrondje - De Schalle - 20.00 uur
24 mei
Vrouwen van Nu, fietsmiddag - start 13.30 uur bij de molen
26 mei	Oldtimer Bromfietsclub Meppel e.o. toerrit van ongeveer 80 km - Opstapplaats bij “De Toekomst”,
Steenwijkerstraatweg 10, Meppel - Starttijd van 11.00-11.45 uur
26 mei
SVN’69 1 - Fit Boys 1 - 14.30 uur
26 mei
DOS’46 1 - DVO/Accountor 1 - Sportpark Tussenboerslanden - 19.00 uur
26 mei
Werkers voor werkers SVN'69 - clubhuis - 20.00 uur
27 mei
Zangdienst - Geref. kerk Nijeveen - 19.00 uur
29 mei
De Molen nr. 11
29 mei
Vrouwen van Nu, fietsavond - start 19.00 uur bij de molen
7 juni
12 juni
12 juni

13 juni

26 juni
10 juli
24 juli
24-27 juli
28 aug.

Vrouwen van Nu, fietsmiddag - start 13.30 uur bij de molen
De Molen nr. 12
Vrouwen van Nu, fietsavond - start 19.00 uur bij de molen

N.C.V. fietsavond - start 19.00 uur bij De Schalle

De Molen nr. 13
De Molen nr. 14
De Molen nr. 15 - laatste Molen voor de zomerstop
Fiets4Daagse
De Molen nr. 16

Elke dinsdag
Koersbal - De Schalle - 13.30 uur
	Klaverjassen en jokeren, georganiseerd door Welzijn Ouderen - biljartzaal De Schalle
Elke woensdag 	55+ gymnastiek - Sporthal De Eendracht - 09.00-10.00 uur
Elke woensdag	55+gymnastiek voor minder mobiele ouderen - Dorpshuis De Schalle - 10.30-11.15 uur
Elke woensdag 	Zingen met Crescendo - De Schalle - 19.30-21.30 uur
Elke vrijdag 	wordt er door Tonegido gezongen in het gebouwtje bij de kerk in Nijeveen - 13.30 uur
De vaste activiteiten van Stichting Welzijn Ouderen vinden plaats van september t/m april.
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Marktstraat 4
7941 KR Meppel
Tel. 0522 23 01 73
www.birukai.nl
• Timmerwerk
• Nieuwbouw - Verbouw

Jeannet Botter

• Onderhoudswerk - Renovatie
• Verkoop van bouwmaterialen

Schuurmansweg 6
7948 NM Nijeveen
Tel. 0522 - 49 13 54
Mob. 06 - 54 39 35 06

w w w. p i e t b o u w k n e g t . n l
ALZHEIMERCAFE MEPPEL - WOENSDAG 16 MEI
Dementie: niet denken in beperkingen maar in mogelijkheden
Het thema van het Alzheimer cafe is: niet denken in beperkingen, maar in mogelijkheden. Deze avond zullen Nolda Beckers, casemanager dementie en Inez Monincx, GZ-psycholoog vertellen wat er allemaal, ook
na de diagnose dementie, nog mogelijk is qua werk, hobby’s, sociale contacten en vakantie.
Waar? Cultureel Centrum De Plataan, Vledderstraat 3 in Meppel, tel. 085-2731412. U kunt ook naar binnen
aan de Marktstraat 27 (zijde bibliotheek)
Het café is open vanaf 19.30 uur, het programma begint om 20.00 uur en duurt tot 21.30 uur. De toegang
is gratis.
Organisatie - Het Alzheimercafé Meppel is een samenwerkingsproject van Alzheimer Nederland met Vrijwilligers, Stichting Icare, Zorgcombinatie Noorderboog, Stichting de Stouwe en Welzijn Mensenwerk

Andere tijden! Ook voor financieringen
Bij inventariaties bij onze klanten zien we
vaak (doorlopende) kredieten op oude
rentestanden.
Enkele jaren geleden noteerde men voor
kredieten 9 tot 11% rente. Die tijd ligt
achter ons en misschien goed om ook de
eventueel lopende kredieten eens opnieuw
te beoordelen. De rente is gehalveerd,
ook voor kredieten. De maandlasten
kunnen daardoor echt lager.

Ook voor hypotheken is de rente nog
steeds erg laag.
We kijken, samen met u, graag naar de
mogelijkheden om daarvan gebruik te
maken.
Bel voor een informatief gesprek en
ontdek onze kracht.
Voor bestaande, maar ook nieuwe
financieringen en hypotheken.

Nijverheidsweg 15 7948 NE Nijeveen Tel. 0522-490094 www.faberadviseurs.nl verzekeringen@faberadviseurs.nl
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jeanie’s

boerderij
kolderveen 15 • 7948 ng nijeveen • tel. 06-18572485

Uw specialist in houtbewerkingen
Jos Huls Timmerwerken is gespecialiseerd in het
produceren van houten kozijnen, ramen en deuren
voor zowel nieuwbouw, verbouw en renovatie.
Ook maken wij (geprofileerd) lijstwerk, ambachtelijk
restauratiewerk en houtsnijwerken.

Openingstijden:
alle dagen
’s middags geopend
vr.-za.-zo.
gehele dag geopend

Nu ook weer ijs
Verkoop van
biologische zuivelprodukten
Wij beschikken over een eigen werkplaats waar kozijnen,
ramen en deuren op maat gemaakt worden.
Dit kan naar wens behandeld worden in onze spuiterij.

Kom uw eigen geschenkenmand
in elkaar zetten met de produkten
die in de winkel te krijgen zijn.

Wat kunnen wij voor u verzorgen:
l Kozijnen, ramen en deuren l Alle voorkomende houtwerking in de
bouw l Lijstwerk, profileerwerk en balustrades l Interieur kasten en
aftimmerwerk l Behandeling van hout in onze spuiterij
l Inbraak-preventie aan uw woning volgens PKVW.

Nam-weg 1 - 7948 NA Nijeveen
T. 0522 - 85 55 77 M. 06 - 253 521 99
E. info@joshulstimmerwerken.nl

zuivelmanden • zuivel • ijs

www.joshulstimmerwerken.nl

BEDANKT
We willen iedereen bedanken voor het hart onder de riem tijdens mijn ziekte de afgelopen maanden. Gelukkig ben ik sinds 26 april na een verblijf van bijna 4 maanden in ziekenhuis en revalidatiecentrum weer
terug in Nijeveen.
Alle blijken van medeleven in de vorm van bezoek, kaartjes of telefoontjes heeft mijn herstel zeer zeker
geholpen. Ik heb nog steeds een stuk van de lange weg te gaan, maar met behulp van fysio en wilskracht
ga ik er met volle moed tegenaan.
Nogmaals hartelijk dank en heel graag tot ziens!
BJ en Gerrie Bakker
Merelstraat 3, 7948 DG Nijeveen

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

www.lever.nl
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Alleswatje

liefde
geeft,

groeit

In de tuin

Latenwe
de
Bloemetjes
Buiten
zetten

TUINPOSTERS
BUITENKUSSENS
Het Noteboompje.nl

UITSLAGEN BILJARTTOERNOOI EN KAARTWEDSTRIJDEN
Voorjaars-Biljart-toernooi op maandag 23 april 2018 in de Schalle
1. J. Dunnik 138,71%; 2. E. Baas 122,18%; 3. A Varwijk 115,97%; 4. H.Slagter 110,43%.
Kaartwedstrijden op 26 april 2018 in de Schalle
Uitslag jokeren: 1. Mevr. L. Valstar 585 punten; 2. Mevr. L. Mol 637 punten; 3. Mevr. H. Doornbos 700 punten;
4. Mevr. T. Gaal 713 punten.
Uitslag klaverjassen: 1. De Heer J. Schiphorst 5562 punten; 2. De Heer H. Pit 5489 punten; 3. Mevr. H. Kicken
5416 punten; 4. Mevr. J. v. Elven 5328 punten.

proef,
geniet &
beleef

Facials
Manicure
Pedicure
Massage
Visagie
Laserontharing
Waxen
Harsen
Salon99 Skin Care
T 0522 853809
Woldstraat 40 info@salon99.nl
7941 LK Meppel www.salon99.nl

Meppel

De Putstoel 2
0522 255923
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info@kisjes-slijterijen.nl
kisjes-slijterijen.nl
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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
Website: www. kvanbeekschilderwerken.nl

Maximaal inruilvoordeel!

Doe nu de

check op Toyota-meppel.nl!

Toyota biedt je tijdelijk wel heel veel inruilvoordeel bij aanschaf van een AYGO, Yaris of ander model. Benieuwd hoeveel? Doe dan de
kentekencheck op Toyota-meppel.nl. Print vervolgens je persoonlijke voucher uit en verzilver ’m bij Van der Linde Meppel. Je maakt dan
bovendien kans op je aankoopbedrag retour. Kortom, dit is hét moment om over te stappen naar je favoriete Toyota!
Gemiddeld brandstofverbruik (EC 2016/46W) 3,3 L /100km tot 4,8 L 100 km, CO₂ 75-109 gr/km.
* Deze tijdelijke actie loopt van 1 mei t/m 2 juni 2018 (uiterste registratiedatum 31 augustus 2018) • Afgebeeld Toyota AYGO 1.0 VVT-i x-nav vanaf € 14.800,- en de Toyota Yaris 1.5 Hybrid Bi-Tone
vanaf € 24.345,- • Wijzigingen voorbehouden. Importeur: Louwman & Parqui B.V. Meer info: bel gratis 0800-0369 of ga naar www.toyota.nl

Van der Linde Meppel
Blankenstein 290, 0522-491258
www.toyota-meppel.nl
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Praktijk voor
HSP-begeleiding, coaching
en training beelddenkers
- Volledige verzorging van uw administratie
- Indienen belastingaangiften
- Fiscaal advies en begeleiding
- Samenstellen van jaarrekeningen
Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek:
Het Weeme 7, 7948 AZ Nijeveen, Tel. 0522-492211
E-mail: info@gruppen-administratie.nl
Website: www. gruppen-administratie.nl

Schoonheidsinstituut
Schoonheidsinstituut
Acne
behandelingen
Acne behandelingen
Massages
Massages
Zonnestudio

Kijk voor meer informatie op de website:
www.mille-pattes.nl
Ike Piest-van der Ree
gecertificeerd HSP begeleider

Zonnestudio

t 0522 49 06 63
m 06 101 631 98

Bijouterie

Jeannette
JeannetteBouwknegt
Bouwknegt
Dorpsstraat
Dorpsstraat16,
16, Nijeveen
Nijeveen
0522
7871
0522– –494923
2315
15 ~~ 06
06 –– 2315 7871
www.beau-nette.nl
www.beau-nette.nl~~ info@beau-nette.nl
info@beau-nette.nl

Praktijk voor HSP-begeleiding & coaching
weidelint 26
7948 cg nijeveen

IPL ontharing
IPL ontharing
Elektrisch
ontharen
Elektrisch
ontharen
Huidverbetering
Huidverbetering
Bijouterie

e ike@mille-pattes.nl
i www.mille-pattes.nl

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

Gezamenlijk meer dan
75 jaar ervaring in uitvaarten.

0522-281878
DAG EN NACHT BEREIKBAAR

Wie aanpakt,
zal genieten!
info@andrehopman.nl
+316 54 32 64 05

WASSINK

Uitvaartverzorging

--

-,

De uitvaartverzorger voor Meppel en omstreken

Energieweg 3, Nijeveen
www.andrehopman.nl

Zomerdijk 9A 7942 JR Meppel
e-mail: cc.wassink@hetnet.nl www.wassink-uitvaart.nl
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LEDENVERGADERING HISTORISCHE VERENIGING NIJEVEEN
Onlangs hield de Historische Vereniging Nijeveen haar jaarlijkse ledenvergadering. Voorzitter Lourens Schipper heette 33 leden hartelijk welkom. Een bijzonder woord van welkom richtte hij tot Henk van Heerde
van het Cultuur Historisch Centrum uit Vollenhove. Deze zou na het zakelijke gedeelte een presentatie
verzorgen over de geschiedenis van Vollenhove.
Na goedkeuring door de leden van de notulen van de vorige vergadering en het jaarverslag werden de
financiën van de vereniging besproken. Uit het financiële verslag van de penningmeester bleek, dat hij
het jaar 2017 met een positief saldo had afgesloten. De boeken werden door de kascommissie bij monde
van dhr. Jan van Gijssel in orde bevonden en de penningmeester werd dan ook decharge verleend. Na
goedkeuring van de begroting 2018, de verkiezing van een nieuw kascommissielid en de herverkiezing van
twee zittende bestuursleden, gaf de voorzitter dhr. Henk van Heerde het woord.
Deze wist op geanimeerde wijze de geschiedenis van Vollenhove in 126 dia’s uit de doeken te doen. De
aanwezige leden luisterden geboeid naar de uiteenzetting van de spreker hoe het gebied ontstaan is,
vervolgens het ontstaan van nederzettingen met Vollenhove als de belangrijkste nederzetting met later
een kerk en kasteel. Via het verlenen van stadsrechten in 1354, de 80-jarige oorlog, Franse tijd, de tijd van
de havezathes en het afsluiten van de Zuiderzee komen we in onze tijd terecht, waarna dhr. Van Heerde
zijn presentatie over de geschiedenis van Vollenhove afsloot.
Vervolgens bedankte de voorzitter dhr. Van Heerde voor zijn boeiende presentatie en wenste alle aanwezigen wel thuis.

GROOTSTE, GRATIS EN GASTVRIJE ONTBIJTFESTIJN OP 25 JULI
Op 25 juli staat in acht startplaatsen een groot, gratis en
gastvrij ontbijt op het menu. RegioBank Drentse Fiets4Daagse
organiseert dan voor alle fietsers een smakelijk begin van
de dag.
Reeds 52 jaar wordt de Fiets4Daagse verreden door het mooie
landschap van Drenthe. De organisatie is ieder jaar actief om
extra beleving te bieden voor de fietsers. Dit jaar wordt dat
onder andere gedaan middels het grootste, gratis en gastvrije
ontbijt. Waar voorheen alleen Meppel en Westerbork een
dergelijk ontbijt boden, hebben nu ook de startplaatsen Assen, Dalen, Diever, Emmen, Hoogersmilde en Norg de smaak
te pakken.
Vele tafels worden gedekt om hopelijk zo’n 15.000 fietsers te laten genieten van een ontbijt zoals je het
thuis niet iedere dag krijgt. Broodjes, beleg, jus d’orange, een gekookt eitje; het kan niet op.
Horecaondernemer Bertus Witteveen uit Westerbork heeft zich als initiatiefnemer hard gemaakt om dit
grote ontbijt in alle startplaatsen te organiseren. Mede ondersteund door de Provincie met toezegging
van gedeputeerde Henk Jumelet kan de organisatie van de Drentse Fiets4Daagse er iets moois en vooral
iets heel lekkers van maken.
Wilt u ook mee-ontbijten? Schrijf u dan in voor RegioBank Drentse Fiets4Daagse. Dit kan eenvoudig op de
geheel vernieuwde website www.fiets4daagse.nl.

ZANGDIENST NIJEVEEN MET EUPHONIA
Op zondag 27 mei staat er in de Gereformeerde kerk van Nijeveen een wel heel
muzikale zangdienst gepland, want het
harmonieorkest van Euphonia zal onder
leiding van dirigent Wilfried Grootenhuis
de dienst opluisteren.
Er zal weer veel samenzang zijn die zal worden begeleid door organist Jan Buiter.
Aanvang 19.00 uur.
De toegang is gratis, bij de uitgang is er een schaalcollecte.
Wees welkom.
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www.kolderveen.nl

WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN
19/20 mei
21 mei
26/27 mei

Dienstdoende huisarts: 0522 - 49 12 24

Dokter Tan-Koning
Dokter Lucas-Bouwman
Dokter Lucas-Bouwman

FYSIOTHERAPIEPRAKTIJK ’T OEVERTJE, praktijk voor fysiotherapie, manuele therapie en sportfysiotherapie
Oevertje 21, 7948 AD Nijeveen, tel. 492199. Behandeling volgens afspraak.

CENTRUM BIRU KAI, NATUURGENEESKUNDIGE PRAKTIJK
Marktstraat 4, 7941 KR Meppel, tel. 0522 23 01 73. Behandeling volgens afspraak.

KLEINE NODENDIENST, 06 48 06 52 16. GEBRUIK DUOFIETS: 06 21 49 79 02
INFORMATIEPUNT WONEN, ZORG EN WELZIJN, Dhr. A. Vriend, 06 57 62 94 49.
BALANS NATUURGENEESKUNDE, Ada Beenen, 0521 857003
TANDHEELKUNDIG CENTRUM NIJEVEEN, Dorpsstraat 6d, 7948 BR Nijeveen, tel. 0522-492338. Behandeling
volgens afspraak. Spoeddienstregeling te beluisteren via het antwoordapparaat of www.tandartsnijeveen.nl
WELZIJN MENSENWERK, SOCIAAL WERK    www.welzijnmw.nl
Inloop op dinsdagmiddag tussen 16.00-17.00 uur in De Schalle, kantoor beheer.
Paul van Os: telefoon 06-20729418, e-mail p.v.os@welzijnmw.nl, b.g.g. 085-2731444.
WELZIJN MENSENWERK, MAATSCHAPPELIJK WERK
Telefonisch spreekuur (085-2731444): elke maandag en woensdagmorgen tussen 9.00-10.00 uur.  
OPENINGSTIJDEN SERVICEPUNT BIBLIOTHEEK NIJEVEEN De Schalle, Nieuweweg 27 • dinsdag en donderdag
van 15.00 tot 18.00 uur; op deze uren tel. 06 47 57 64 67. Zie ook www.bibliotheeknijeveen.nl
INEKE KNOL INDIVIDUEEL-, RELATIE- EN GEZINSTHERAPEUT, counsellor, docent, supervisor, (team)coach en trainer.
BIJ IK, Dorpsstraat 66, 7948 BT Nijeveen. 0522-259308 06-17067004. Tel.spreekuur: wo. en vr. 8.30-9.00 uur.

Dorpsstraat 149

Uw adres voor:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

7948 BP NIJEVEEN
Tel: 0522 492967

Hout zagen, snoeien en snipperen
Stobben frezen
Grondverzetwerkzaamheden
Aanleg en onderhoud van riolering
Oogstwerkzaamheden
Voederwinning
Slootonderhoud
Mestverwerking
Graslandvernieuwing
Uitgraven bouwkavels

of 06 53 961 998

Voor:
• Nieuwbouw
• Reparatie
• Onderhoud
• Alg- & mosbestrijding

Staat er iets niet bij?
Vraag ernaar, wij helpen u altijd!

• Aanbrengen schroefdakplaten

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

www.rietdekkersbedrijfrenebouwknegt.nl
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