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38e jaargang nr. 14, 10 juli 2018

De volgende Molen verschijnt op 24 juli 2018.

Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk 

dinsdag 17 juli 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

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM 
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECT-
STOFFERING

Noteboomstraat 7
7941 XD Meppel
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

WONINGINRICHTING

PROJECTINRICHTING

URZO
Damesmode

Slaapcomfort

Bedrijfskleding

Regenkleding

Huishoudtextiel
tel. 05220 - 61022

ZONNIG CONCERT BRINCKSANGHERS OP SCHAAPSCHEERDERSFEEST

Op het zonovergoten terrein van de Holtinger 
Schaapskooi te Havelte hebben “De Brincksang-
hers” op zaterdagmiddag 7 juli tijdens het gezellige 
schaapscheerdersfeest een geslaagd concert gege-
ven. In drie blokjes van een half uur werd onder 
zomerse omstandigheden een zeer gevarieerd pro-
gramma afgewerkt. Hoewel sommige leden wegens 
vakantiekoorts afwezig waren, genoot het publiek 
zichtbaar van de prestaties van het mannenkoor.
Naast het applaus van het dankbare publiek werden dirigente en koorleden verrast met een extra beloning. 
Namens “De Holtinger Schaapskudde” bood voorzitter Duco Heun hen het boek “Drents Heideschaap in 
het Holtingerveld” aan.
Het laatste optreden vóór hun vakantie zal voor “De Brincksanghers” zijn op donderdagavond 19 juli. Dit 
concert zal vanaf 19.30 uur plaatsvinden op camping “De Eikenhof” in Paasloo. Daarna zullen dirigente 
Trijnie de Boer en “haar mannen” van een welverdiende vakantie gaan genieten. 

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



2

DE MOLEN

ACTIE
10% korting 
& geen instelkosten

op rubberlook pennen

in juni en juli

Vraag naar 
de voorwaarden.

Actie geldig 
t/m 25 juli 2018.

Noteboomstraat 68  |  7941 XA  Meppel  |   T 0522 255449  
drukkerij@kleen.nl  |  www.kleen.nlOntwerp | Druk | Print | Reclame
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Schoonheidsinstituut       IPL ontharing 
Acne behandelingen  Elektrisch ontharen 
Massages       Huidverbetering 
Zonnestudio      Bijouterie 

Jeannette Bouwknegt 
Dorpsstraat 16, Nijeveen  

0522 – 49 23 15 ~  06 – 2315 7871 
www.beau-nette.nl ~ info@beau-nette.nl

Schoonheidsinstituut       IPL ontharing 
Acne behandelingen  Elektrisch ontharen 
Massages       Huidverbetering 
Zonnestudio      Bijouterie 

Jeannette Bouwknegt 
Dorpsstraat 16, Nijeveen  

0522 – 49 23 15 ~  06 – 2315 7871 
www.beau-nette.nl ~ info@beau-nette.nl

www.facebook/demolen.nijeveen

Volg De Molen 
op Facebook
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NIEUWS VANUIT DE DORPSVERENIGING

Zwemplas
Waar parkeer ik en hoe vind ik de ingang?
Het zomerseizoen is in volle gang en dat zien 
we ook bij de zwemplas.
Vooruitlopend op de plannen die in ontwik-
keling zijn, hebben wij de gemeente gevraagd duidelijk aan te geven waar de ingang van de zwemvijver 
is en waar geparkeerd kan/moet worden.
Dat is ook gebeurd, maar enkele borden zijn al weer verdwenen (particuliere verzamelaars?) en zo schiet 
het niet op.
De gemeente zal toch opnieuw borden plaatsen. 

Parkeren doen we op de parkeerterreinen aan de Tussenboersweg en de ingang naar de plas is aan de 
Schuurmansweg, via het fietspad.
Op die manier kan iedereen op een veilige manier gebruik maken van de zwemplas.

Herfstrondje 2018
Achter de schermen wordt door de werkgroep van DVN alweer hard gewerkt aan de voorbereidingen van 
het Herfstrondje 2018. Deze kunt u in uw agenda noteren voor 6 en 7 oktober. 
De bezoektijden zijn dit jaar op beide dagen van 13.00 uur tot 18.00 uur.

We vinden het geweldig dat er dit jaar een recordaantal deelnemers zich hebben aangemeld! Wat een 
diversiteit aan hobby’s hier in Nijeveen! 
Bij deelnemers thuis, in ateliers, stal of schuur...., overal waar de welbekende oranje 
pompoen bij de entree staat bent u van harte welkom.
En om iedereen een ruimte te kunnen bieden zijn er ook een paar locaties waar 
u meerdere deelnemers onder 1 dak kunt vinden.

Tot ziens op het Herfstrondje van Nijeveen!
  
“Volg de Oranje Pompoen, in Nijeveen is van alles te doen!”

DE COOP DOET HET WEER!!

Het is u natuurlijk al opgevallen dat onze plaatselijke supermarkt weer een actie organiseert om vereni-
gingen financieel te steunen door  middel van een statiegeldactie. U kunt uw statiegeld doneren en de 
Coop verdubbelt het bedrag! De afgelopen maanden hebben al verschillende verenigingen geprofiteerd 
van deze actie. Nu is de Gemengde zangvereniging Crescendo aan de beurt!
Het geld zal worden besteed aan nieuw aan te schaffen muziekstukken.
Draagt u Crescendo een warm hart toe? Druk dan op DONEER i.p.v. BON. Onze dank is groot.

Bestuur Crescendo

- 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

Ike Piest-van der Ree

gecertificeerd HSP begeleider
gecertificeerd Beeld en Brein coach

Praktijk voor HSP-begeleiding & coaching

weidelint 26
7948 cg  nijeveen

t  0522 49 06 63
m  06 101 631 98

e  ike@mille-pattes.nl 
i  www.mille-pattes.nl
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Nijverheidsweg 10
7948 NE  Nijeveen

T 0522 49 26 80
F 0522 49 26 74

info@kroesnijeveen.nl
www.kroesnijeveen.nl

KLAAS NEUTEL NA 44 ONDERWIJSJAREN MET PENSIOEN
 
Dinsdag 3 juli vierde Klaas Neutel zijn afscheid als directeur van basisschool 
De Wel. Na 44 onderwijsjaren gaat hij in augustus met pensioen. Het was een 
feestelijke dag met stralend weer. Alle kinderen van de school liepen ’s ochtends 
naar het huis van meester Neutel om hem en zijn vrouw Renske op te halen. Op 
school aangekomen werden Klaas en Renske toegezongen door ‘de Beatles’, 
de favoriete band van Klaas. De rest van de ochtend deden alle kinderen een 
workshop, die werd gegeven door leerkrachten en docenten van Scala. Het was 
een gezellige en creatieve ochtend. De resultaten van de workshops werden 
’s middags gepresenteerd aan elkaar. Het was prachtig: een echt orkest, zang, 
dans, rap… er kwam van alles voorbij. Tijdens de workshops was er ook een 
prachtig boeket bloemen voor meester Neutel gemaakt en een heel mooi schilderij op houten panelen. En 
aan het eind van de middag kreeg Klaas nog meer mooie cadeaus van de kinderen. De dag werd afgelopen 
met een heerlijke traktatie; een verkoelend ijsje.  
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Kijk op www.kleen.nl/regiobladen/de-molen/ voor de tarieven

Adverteren?

DE MOLEN
 

DE MOLEN

Agenda
10 juli De Molen nr. 14
12 juli Zomerverrassingstocht Reica Reizen
19 juli Optreden De Brincksanghers - Camping De Eikenhof - 19.30 uur
24 juli De Molen nr. 15 - laatste Molen voor de zomerstop
24-27 juli Fiets4Daagse
27 juli t/m 11 aug. Ramona's Hairfashion gesloten
4 aug. Open Atelier Hillie Knol - J. Nijmeijerlaan 8, 7948 CB Nijeveen - 11.00-17.00 uur
 Mogelijkheid om tegen vergoeding te komen schilderen in het atelier.
5 aug. Open Atelier Hillie Knol www.hillieknol.nl - 11.00-17.00 uur 
28 aug. De Molen nr. 16
8 en 9 sept.  Voetbalkamp SVN ’69 Sportpark De Tussenboerslanden te Nijeveen voor de jeugdspelers van 

JO8 t/m JO15
26 sept. Informatieavond postcoderoosregeling - De Schalle
6-7 okt. Herfstrondje - 13.00-18.00 uur

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 (van begin september t/m mei)
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.

Uw notaris in de regio. Waarvan akte...!

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

GOED, INTEGER EN VOORDELIG  

GEREGELD BIJ:

altijd scherp!

AFWIKKELEN NALATENSCHAP?

STOTIJN 
notariaat & mediation
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Openingstijden:
di-do   9.00-18.00 uur
vr   9.00-18.00 uur
 19.00-21.00 uur
za   8.00-12.00 uur

Wilhelminastraat 10
7948 AR  Nijeveen
Tel. 0522 47 52 01
Tel. 06 207 99 440

Ramona’s 
Hairfashion

Knippen
Dames 1300

Heren 1200

Knippen 
met en zonder 
afspraak

Ook voor:

Epileren
(Met touwtje)
Wenkbrauwen 800

Bovenlip 300

Hele gezicht 1400

Wenkbrauwen 
verven 500

I.v.m. vakantie gesloten 
van 27 juli t/m 11 augustus.
Maak nog gauw uw afspraak.

Woldstraat 40
7941 LK Meppel 

Salon99 Skin Care
T 0522 853809 

info@salon99.nl 
www.salon99.nl 

Facials 
Manicure 
Pedicure 
Massage 

Visagie 
Laserontharing

Waxen 
Harsen

Dorpsstraat 4
Nijeveen

Jan Bouwknegt

www.jaboschilderwerken.nl

Uw specialist in houtbewerkingen

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

www.joshulstimmerwerken.nl

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.

Wij beschikken over een eigen werkplaats waar kozijnen, 
ramen en deuren op maat gemaakt worden. 
Dit kan naar wens behandeld worden in onze spuiterij.

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.
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ICARE START UNIEKE WERVINGSCAMPAGNE

Het is vaak in het nieuws: het grote te kort aan per-
soneel in de zorg. Het werven van nieuwe mensen 
staat bij veel zorginstellingen dan ook hoog op de 
agenda. Ook bij Icare Verpleging en Verzorging. Deze 
week start er daarom een unieke wervingcampagne 
die draait om mannen in de zorg. 

Het WK voetbal is begonnen. Normaal zijn dan de 
straten oranjegekleurd, stijgt de oranjekoorts en 
zijn “onze jongens” het gesprek van de dag. Dit jaar 
gaat het allemaal aan ons voorbij, omdat we niet 
gekwalificeerd zijn. Maar gelukkig zorgen “onze jon-
gens” wel voor het oranjegevoel. Iedere dag pieken 
zij en zetten zich in om de beste zorg te geven in de 
wijkverpleging en in verzorgings- en verpleeghuizen.

11 mannelijke zorgverleners, werkzaam als verzorgende of (wijk)verpleegkundige bij Icare, zijn onlangs 
gefotografeerd in het PEC stadion in Zwolle. Met een knipoog naar het WK voetbal luidt de slogan van de 
campagne: Ons team is wél gekwalificeerd, maar we kunnen altijd nieuwe spelers gebruiken. Alle mannen 
die meedoen aan de campagne voelen de urgentie om te laten zien hoe mooi het werken in de wijkver-
pleging is: “Je werkt zelfstandig, hebt veel vrijheid en er zijn volop mogelijkheden om je te ontwikkelen.”

Gedurende het WK voetbal verschijnen er advertenties in kranten en op social media. Geïnteresseerden, 
mannen en natuurlijk ook vrouwen, kunnen zich melden voor een meeloopdag of hun CV achter laten op de 
website. Meer weten over werken bij Icare of de campagne? Kijk dan op www.iederedaghetoranjegevoel.nl  

Gehuld in voetbalkleding, maar met zorgjasje laat dit Icare man-
nen elftal zien hoe waardevol het werken in de wijkverpleging 

en in verzorgings- en verpleeghuizen is.

Autobedrijf Matter Meppel 
uw Renault- en Dacia dealer 

voor 
Meppel, Steenwijk, Staphorst e.o. 

Tot ziens in onze showroom! 

RENAULT 

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

proef, 
geniet & 
beleef

Meppel

De Putstoel 2

0522 255923 
info@kisjes-slijterijen.nl 
kisjes-slijterijen.nl
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www.lever.nlZuideinde 53,  Meppel
(0522) 25 27 21 | info@lever.nl 

BOMVOLLE FEESTELIJKE OUDERAVOND IN NIJEVEEN
OBS Gaarlandt Airlines ging de lucht in!

Vrijdagavond 29 juni was sporthal De Eendracht in 
Nijeveen omgetoverd tot een heus vliegveld. Alle 
groepen hebben in het kader van Muziekimpuls (op-
gestart door Ineke Heersma, vakleerkracht en Mirjam 
Slats, Scala) liedjes en dansjes uit verschillende landen 
opgevoerd. Andre Sok en Esther Hulzebosch van de 
oudervereniging hebben als Jean Claude piloot en 
Tess stewardess de hele crew (Team, Oudervereniging 
en Medezeggenschapsraad) van Gaarlandt Air Lines 
ludiek begeleid. Opstijgende en dalend vliegtuig-
geluid knalde door de sporthal. Elke groep vloog 
naar een ander land. In bijpassende kleding van het 
betreffende land voerden ze hun dans en muziek 
uit. De reis ging onder andere via Amerika naar 
Rusland van China naar Spanje. Een tussenlanding moest worden gemaakt op Schiphol waar Team- en OV 
leden een echte klompendans uitvoerden in de vertrekhal. Als klap op de vuurpijl was er aan het eind van 
de avond een echte Flash Mob. Voordat alle kinderen ouders, opa’s, oma’s en genodigden de vertrekhal 
konden betreden na inlevering van hun boardingpas moest iedereen door de detectiepoort ter controle. 

Echte douaniers controleerden de toegang. In de kantine van de 
sporthal kon iedereen loten kopen. De middenstand van Nijeveen en 
omstreken hadden prachtige prijzen gegeven om de avond enigszins 
kostendekkend te maken. Paul en Jacob verzorgden perfect geluid 
en licht zodat alle aanwezigen volop alles goed konden verstaan en 
bekijken.  Het hele programma van deze avond is vastgelegd, zowel 
op foto als op film. De hele Crew van OBS Commissaris Gaarlandt kan 
terugzien op een wel heel bijzonder reis. Zonder hulp van vrijwilligers 
en goede gaven was dit niet mogelijk geweest. 
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PAC K

Gemiddeld brandstofverbruik 3,8 l/100 km (26,3 km/l) tot 6,3 L 100 km (15,9 km/l) , CO₂ 86-144 gr/km.

*Actieperiode loopt van 1 juli t/m 31 augustus. 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.vanderlinde-meppel.nl

   € 2.750,-
VOORDEEL

Ben jij avontuurlijk? Dan is de C-HR Adventure echt iets voor jou. Een cross-over met een stoere 
outdoor look dankzij side steps én 18” lichtmetalen velgen. En luxe van binnen met lederen 
bekleding én JBL Premium audiosysteem. Nu tijdelijk met € 2.750,- voordeel! Nog leuker wordt 
het tijdens de Adventure Challenge. Een kennismakingsrit met een avontuurlijk tintje én kans 
op een roadtrip naar Canada, Australië of IJsland. Dus meld je aan op Toyota.nl. Let’s Go!

Omdat niets je tegenhoudt!
 Ontdek de C-HR Adventure met € 2.750,- voordeel

De C-HR
ADVENTURE

info@andrehopman.nl
+316 54 32 64 05

Energieweg 3, Nijeveen
www.andrehopman.nl

Wie aanpakt,
zal genieten!

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

I.v.m. vakantie zijn wij 

gesloten 

van dinsdag 7 augustus t/m 
zaterdag 18 augustus 2018.

Dinsdag 21 augustus
staan wij weer voor u klaar!
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Gezamenlijk meer dan 
75 jaar ervaring in uitvaarten. 

0522-281878 
DAG EN NACHT BEREIKBAAR 

WASSINK 
Uitvaartverzorging -- -, 

De uitvaartverzorger voor Meppel en omstreken 

Zomerdijk 9A 7942 JR Meppel 
e-mail: cc.wassink@hetnet.nl www.wassink-uitvaart.nl

DE MOLENDE MOLEN

Marktstraat 4
7941 KR  Meppel

Tel. 0522 23 01 73
www.birukai.nl

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

• Timmerwerk
• Nieuwbouw - Verbouw
• Onderhoudswerk - Renovatie
• Verkoop van bouwmaterialen

www.pietbouwknegt .n l

STEM STELT VRAGEN OVER FIETSEN OP DE OUDE RIJKSWEG

Sterk Meppel is elk jaar aanwezig op de braderie van Nijeveen om in gesprek te gaan met de inwoners. Op 
de vraag: Wat gaat er goed en wat kan beter? kwamen ook nu weer veel reacties, o.a. over groenonder-
houd, slechte wegen, gladde voetpaden en niet te vergeten hondenpoep. 
Eén probleem kwam bij veel Nijeveners terug: het (verboden) fietsen op de Oude Rijksweg vanaf de Dorps-
straat tot aan de Havelterberg. Hierdoor ontstaan vooral als het donker is gevaarlijke situaties. De roep om 
in  verband met de veiligheid een fietspad aan te leggen wordt steeds groter. Bovendien kan het pad dan 
ook gebruikt worden als extra wandelroute. 
Dat is voor de fractie van Sterk Meppel reden om artikel 32 vragen te stellen aan het college. Zo wil de 
fractie weten of er nu wordt gehandhaafd; of het college onderzoek doet naar haalbare alternatieven; en 
of het college bereid is om met een voorstel naar de raad te komen. 

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

Een mooi vooruitzicht en de temperaturen 
lijken er op. Tijd voor plannen maken 
en….. misschien even na te denken over 
een reisverzekering.
Hulp bij pech onderweg is er toch vaak? 
Vervangend vervoer? 
Een ziektekostenverzekering kent een 
buitenlanddekking toch? 
Verlies van bagage, hoe zit het ook 
alweer in het buitenland?

Bijna vakantietijd
Wellicht een beetje ondoorzichtig 
waar u nu wel of niet voor verzekerd 
bent. Wij leggen het u uit en sluiten 
reisverzekeringen aanvullend waar 
risico's ontstaan.

Wacht dus niet te lang en regel het tijdig.  
Geniet daarna vooral van uw vakantie!

ANJA OLDEWENNING WINNARES PRIJSVRAAG BIBLIOTHEEK NIJEVEEN

Op de braderie van dinsdag 19 juni was ook bibliotheek Nijeveen met een 
stand aanwezig.  
Medewerkers gaven informatie over de mogelijkheden van de bibliotheek en 
verkochten afgeschreven boeken. Ook konden belangstellenden een gokje 
doen naar het gewicht van een stapel boeken. 
Anja Oldewening dacht dat het gewicht 2575 gram was en zat hiermee het 
het dichtst bij het werkelijke gewicht: 2535 gram.

Op de foto ontvangt Anja haar prijs: een boekenbon. 

Het Noteboompje.nl

In de tuin
TUINPOSTERS

BUITENKUSSENS

Alles wat je  

groeit
geeft,

liefde
Laten we 

de

Buiten
zetten

Bloemetjes
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WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN
14/15 juli  Dokter Westerbeek
21/22 juli  Dokter Tan-Koning

Dorpsstraat 149

7948 BP NIJEVEEN 

Tel: 0522 492967 

of 06 53 961 998

Voor:

• Nieuwbouw

• Reparatie

• Onderhoud

• Alg- & mosbestrijding

• Aanbrengen schroefdakplaten

www.rietdekkersbedrijfrenebouwknegt.nl

Dienstdoende huisarts: 0522 - 49 12 24

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.

www.kolderveen.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!


