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telefoon 0522 255 449

De volgende Molen verschijnt op 28 augustus 2018.
Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk
dinsdag 21 augustus 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: 0527 - 24 64 68

OPBRENGST ORANJE FONDS COLLECTE IN NIJEVEEN
De Oranje Fonds Collecte is dé collecte voor een sociaal en betrokken Nederland en heeft plaats gevonden
gedurende de week na Pinksteren, van dinsdag 22 tot en met zaterdag 26 mei 2018. Deelnemende organisaties mogen 50% van de opbrengst van hun eigen collecte houden en besteden aan hun doelstellingen.
De andere helft gaat naar sociale initiatieven in de provincie waarin gecollecteerd is.
Dit jaar hebben we als 3 gezamenlijke kerken in Nijeveen dit georganiseerd ten gunste van de Samen Op
Weg activiteiten.
Bijna 50 lopers zijn alle woningen in Nijeveen, Kolderveen en wijde omgeving langs gegaan.
Het verheugt ons te kunnen melden dat de opbrengst maar liefst e 1.230,88 was.
Het geen betekent dat we e 615,44 ontvangen voor de SOW activiteiten.
Vanaf deze plaats danken wij alle gevers hartelijk voor hun bijdrage en alle lopers voor hun inzet.
De coördinatoren: GKN: Sita Zuidema, HKK: Wolly Brand en Frens Westenbrink, HKN: Tinus Kikkert

STEM BOKAAL UITGEREIKT AAN ONDERLING STERK MEPPEL
Het bestuur van Sterk Meppel overhandigt sinds 2014 jaarlijks de
SteM Bokaal aan een vereniging, bedrijf of instelling die zich op
bijzondere wijze inzet voor Meppel en de Meppelers.
De ledenvergadering van Sterk Meppel heeft onlangs besloten de
Bokaal dit jaar toe te kennen aan Onderling Sterk Meppel.
Deze belangenvereniging van en voor mensen met een verstandelijke beperking bestaat dit jaar 10 jaar en vierde onlangs het
10 jarig jubileum.
Volop reden om hen hiermee te feliciteren en hen afgelopen
woensdag de Stem Bokaal voor dit jaar toe te kennen!
De prachtige bokaal is een ontwerp van beeldhouwer Onno de
Ruiter.
Eerder ontvingen Stichting Oud Meppel (2014), De Weggeefschuur
(2015), OR Reestmond (2016) en Grachtenfestival (2017) de Bokaal.

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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DE MOLEN
PEUTERS VILLA KAKETOE OP SCHOOLREIS!
Op donderdag- en vrijdag 5 en 6 juli jl.
was het tijd voor de traditionele schoolreisjes van de peuterspeelzaal. Om 9.00
uur was iedereen met veel brood en
gezonde spanning aanwezig bij het startpunt: het dierenkampje aan De Wilgen.
Alle dieren en sommige peuters genoten
volop van het toegestopte brood in alle
soorten en maten. Het lukte zelfs om hele
boterhammen over het hek te gooien!
Daarna ging de wandeling in een lange
rij achter de volgepakte bolderkar verder
om boven op de “berg” te pauzeren en
de eerste drinkpauze in te lassen. Even
rennen door het gras, bloemen plukken,
steentjes zoeken en daarna samen op de
foto, staand op de picknickbank.
Na een wandeling rond het dierenkamp
kwamen we aan bij de speeltuin, waar
heerlijk een tijd volop werd gespeeld en
gesmuld van een bakje fruit.
In de “peuterbus” werd de reis voortgezet door het dorp, om te eindigen bij de
snackbar. Daar werd door iedereen, moe
en voldaan, genoten van heerlijke friet
en een beker limonade (aangeboden
door ’t Meuleplein, waarvoor dank!).

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
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VOORDELIG AANBOD MEUBELEN
DOOR VERKOOPSNELHEID KAN ONS AANBOD WEKELIJKS ANDERS ZIJN! WANT OP=OP!
ZIE OOK VOOR ACTUELE AANBOD ADV. MARKTPLAATS

MEUBELEN, KLEINMEUBELEN, BANKSTELLEN, TAFELS,
SLAAPKAMERKASTEN, EETHOEKEN, KASTEN, DRESSOIRS, BIJZETTAFELS,
BOXSPRINGS, KARPETTEN, ENZ

HUGO DE GROOTSTRAAT 9 MEPPEL

06 82522839
www.meubelstuntermeppel.nl
OPENINGSTIJDEN: DINSDAG t/m VRIJDAG 10.00 TOT 18.00 UUR
VRIJDAG KOOPAVOND TOT 21.00 UUR ZATERDAG 10.00 - 17.00 UUR
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Afgebeelde producten kunnen uitverkocht, of niet meer leverbaar zijn. Kom voor het actuele aanbod langs.

DE MOLEN

DE MOLEN

Ramona’s
Knippen
Dames
Heren

1300
1200

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

I.v.m. vakantie gesloten
van 27 juli t/m 11 augustus.
Iedereen een fijne vakantie gewenst!
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

Ook voor:
(Met touwtje)
Wenkbrauwen

800

Pedicure
Massage
Visagie

Knippen
met en zonder
afspraak

Bovenlip
Hele gezicht

Epileren

Manicure

Laserontharing
Waxen
Harsen

300
1400

Wenkbrauwen
verven

Salon99 Skin Care
T 0522 853809
Woldstraat 40 info@salon99.nl
7941 LK Meppel www.salon99.nl

500

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

DE MOLEN

I.v.m. vakantie zijn wij

gesloten

Uw specialist in houtbewerkingen

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

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.

Dinsdag 21 augustus
staan wij weer voor u klaar!

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.

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

www.joshulstimmerwerken.nl

Agenda
24 juli
24-27 juli
27 juli t/m 11 aug.
30 juli t/m 18 aug.
4 aug.

De Molen nr. 15 - laatste Molen voor de zomerstop
Fiets4Daagse
Ramona's Hairfashion gesloten
Strijker Brood & Banket gesloten
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
7 t/m 18 aug.
Kapsalon Berta gesloten
8 aug. t/m 1 sept. Beau-nette gesloten
28 aug.
De Molen nr. 16
8 en 9 sept.	Voetbalkamp SVN ’69 Sportpark De Tussenboerslanden 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.

Adverteren?
Kijk op www.kleen.nl/regiobladen/de-molen/ voor de tarieven
5

DE MOLEN
Schoonheidsinstituut
Schoonheidsinstituut
Acne
behandelingen
Acne behandelingen
Massages
Massages
Zonnestudio
Zonnestudio

proef,
geniet &
beleef

IPL ontharing
IPL ontharing
Elektrisch
ontharen
Elektrisch
ontharen
Huidverbetering
Huidverbetering
Bijouterie
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

Tel. 06 543 720 73

Ook voor volledige voetverzorging bij u thuis!
Meppel

De Putstoel 2
0522 255923

info@kisjes-slijterijen.nl
kisjes-slijterijen.nl

Medisch pedicure

Knipschuur Sonja
is verhuisd!

Autobedrijf Matter Meppel
uw Renault- en Dacia dealer
voor
Meppel, Steenwijk, Staphorst e.o.

Vanaf 23 juli is het adres:
Klosseweg 4
Wanneperveen
Tel. 0522 49 26 34

Tot ziens in onze showroom!

RENAULT

Open op afspraak

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

6

DE MOLEN
OPENING FOTOTENTOONSTELLING PROEFKOLONIEPORTRETTEN IN FREDERIKSOORD
Fotograaf Wouter Jansen geeft het verleden een gezicht
Fotograaf en beeldend kunstenaar Wouter Jansen
portretteerde vele nakomelingen van de eerste
bewoners van de koloniën van Weldadigheid.
Hiervan staan er 28 langs een afwisselende route
door Frederiksoord en Wilhelminaoord. Ze nemen
u mee in de geschiedenis waar generaal Johannes van den Bosch zijn eerste kolonie stichtte in
het jaar 1818. Fietsend of wandelend langs deze
expo, die als een lint door het landschap kronkelt,
ontdekt u echte mensen en hun persoonlijke
verhalen. Levensgrote panelen tonen de foto’s
van de nakomelingen in hun kwetsbaarheid en
tegelijkertijd in hun onverzettelijke kracht. Het
verleden krijgt een gezicht met deze indrukwekkende expositie die een jaar lang te bezichtigen
Op de foto: Bennie en Lotte Mensink, fotografie Wouter Jansen
zal zijn in Frederiksoord en omgeving. Woensdag
25 juli 2018 wordt de expositie De Proefkolonieportretten officieel geopend door burgemeester Rikus Jager
en twee bijzondere gasten, Bennie en Lotte Mensink (Opa en kleindochter, nakomelingen), gevolgd door
een feestelijk openingsmoment in pop-up restaurant de Keuken van Weldadigheid.
Wouter Jansen ontwikkelde tijdens zijn verblijf in de Artist in Residence van Kunst in Kolderveen (KiK),
het concept voor de Proefkolonieportretten. “Toen ik voor het eerst over de historie in dit gebied hoorde
wist ik dat in deze verborgen geschiedenis een werkelijkheid verscholen ligt die ik wilde blootleggen”
vertelt Wouter Jansen. Het zichtbaar maken van het onzichtbare is een onuitputtelijke inspiratie voor veel
van zijn werk. De serie portretten die vanaf woensdag in en rondom Frederiksoord te zien is, vertaalt het
ongrijpbare verleden in levende mensen met voelbare en actuele verhalen. Verhalen, waar je niet zomaar
aan voorbij loopt, “Als je langer kijkt naar de foto’s van Jansen en alle vragen door je hoofd laat spoken
en ze laat uitrazen, blijft uiteindelijk een meedogenloze schoonheid over”, aldus theatermaker Tom de Ket
(Pauperparadijs) over portretten van Wouter Jansen.
Door middel van dit project brengt Wouter Jansen in samenwerking met Stichting KiK (Kunst in Kolderveen) het verleden van de Drentse Koloniën op een toegankelijke manier onder de aandacht. Stichting
KiK stimuleert en ondersteunt maatschappelijk betrokken kunstprojecten die direct relateren aan actuele
thema’s en ontwikkelingen binnen de huidige maatschappij. Het verhaal van Generaal Johannes van den
Bosch, die de koloniën stichtte waarin de paupers uit de steden een beter leven zouden kunnen opbouwen, krijgt inmiddels steeds meer (internationale) erkenning. Het Pauperparadijs van Suzanna Jansen werd
een nationale bestseller, en Frederiksoord is één van de zeven Koloniën van Weldadigheid in Nederland
en België die gezamenlijk genomineerd zijn voor plaatsing op de UNESCO werelderfgoedlijst. Proefkolonieportretten is een onderdeel van het project Pauperportretten, waarvoor nakomelingen van alle zeven
koloniën worden gefotografeerd. Meer informatie en een impressie van de portretten zijn te vinden op
de website. www.pauperportretten.nl

Alleswatje

liefde
geeft,

groeit

In de tuin

Laten we
de
Bloemetjes
Buiten
zetten

TUINPOSTERS
BUITENKUSSENS
Het Noteboompje.nl
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DE MOLEN
NIEUW SOCIAAL RAAMWERK ZORGGROEP NOORDERBOOG
Per 1 juni 2018 heeft Zorggroep Noorderboog een nieuw sociaal raamwerk. Dit komt in de plaats van het
vorige sociaal plan.
Zorggroep Noorderboog en de werknemersorganisaties CNV, FBZ en NU’91 wilden geen traditioneel sociaal
plan maken, dat past niet bij waar de organisatie voor staat. Noorderboog wil graag in gesprek blijven met
de medewerkers en op voorhand samen een oplossing bedenken voor eventuele gevolgen van organisatieveranderingen voor de medewerkers. Ook gezien de krapte op de arbeidsmarkt is het belangrijk zo veel
mogelijk medewerkers voor de zorg te behouden. De ondernemingsraad is betrokken bij het opstellen van
het raamwerk en staat hier volledig achter.
Drie-fasenmodel
Gekozen is voor een sociaal raamwerk met een drie-fasenmodel, waarbij zo veel mogelijk in de eerste fase
wordt geregeld, als er (nog) geen dreiging is van reorganisatie. In deze fase zet Noorderboog instrumenten in om medewerkers zo veel mogelijk ontwikkelkansen te geven, om zo te anticiperen op eventuele
toekomstige wijzigingen in de organisatie. In fase 2 en 3 is wel sprake van dreiging van reorganisatie. Per
organisatiewijziging wordt beoordeeld welke fase, inclusief de bijbehorende afspraken over procedures
en voorzieningen, passend is om (het risico op) gevolgen voor de inzetbaarheid en werkgelegenheid voor
medewerkers zo veel mogelijk op te vangen.
Mobiliteit
Het is een bewuste keus om het mobiliteitsbeleid van Zorggroep Noorderboog op te nemen in het sociaal
raamwerk. De doelstelling is om bewust en adequaat te blijven sturen en anticiperen op ontwikkelingen,
en de medewerkers daarin uitdrukkelijk en tijdig mee te nemen. De medewerkers kunnen daardoor zelf
bepalen hoe ze zich ontwikkelen, met hulp van Zorggroep Noorderboog. Mobiliteit staat immers niet op
zichzelf, maar is nauw verbonden met thema’s als duurzame inzetbaarheid en organisatieontwikkeling.
De onderhandelingspartijen zijn niet over één nacht ijs gegaan om te komen tot het sociaal raamwerk.
Zorggroep Noorderboog, CNV, FBZ, NU’91 en de ondernemingsraad zijn echter tevreden over de inhoud
en de samenwerking tussen alle partijen om dit raamwerk tot stand te brengen.

w w w. l o o n b e d r i j f b i j k e r. n l
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DE MOLEN
A A N N E M I N G S B E D R I J F

Vakantie!!
Week 31-32-33

van maandag 30 juli
t/m zaterdag 18 augustus
Maandag 20 augustus
is de winkel weer open!

Wie aanpakt,
zal genieten!

Dorpsstraat 13
7948 BL Nijeveen
Tel. 0522 - 491208
h.strijker@online.nl

info@andrehopman.nl
+316 54 32 64 05

Energieweg 3, Nijeveen
www.andrehopman.nl

Omdat niets je tegenhoudt!
Ontdek de Adventure-modellen van Toyota

Niets houdt je tegen. Met de Adventure-modellen van Toyota heb je immers geen excuus meer om iets níét te doen. Al 65 jaar
bouwt Toyota onverwoestbare avonturiers, zoals de legendarische Land Cruiser en Hilux. En nu is er de Toyota Adventure
Challenge: je maakt een proefrit in de al even avontuurlijke C-HR of RAV4 én je maakt kans op een roadtrip ter waarde van
€ 10.000,- naar Canada, Australië of IJsland. Begin dus je avontuur bij de Toyota-dealer en meld je aan op Toyota.nl.

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
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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

Uw testament up to date?
Doe de TestamentTest

De uitkomst van de test kan in een persoonlijk gesprek
VRIJBLIJVEND EN KOSTELOOS worden besproken bij
Notaris Lever in Meppel.
‘MET UW ERFENIS KUNT U ANDEREN WEER TOEKOMST GEVEN’
Lever Netwerk Notarissen | Zuideinde 53, Meppel
(0522) 25 27 21 | info@lever.nl | www.lever.nl

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
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advertentie 2016 m.b.t. Inloopcafé in De Molen: graag dezelfde
en lettergrootte als in 2015, maar met enigszins gewijzigde tekst.

dA advertentie in De Molen
-------------------------------------------------------------kst PvdA advertentie in De Molen
DE MOLEN
--------------------------------------------------------------------

Inloopcafé
Inloopcafé
Inloopcafé
Zaterdag 4 augustus van 10.30-12.00 uur
Zaterdag 2 januari van 10.30-12.00 uur
Iedereen
welkomvan
in Stadscafé
Oasis!
Zaterdag
2isjanuari
10.30-12.00
uur

Noordeinde 20
7941 AT Meppel
06 - 132 641 52
info@wenne-merkkleding.nl

Stads Café Oasis Kerkplein

Stads Café Oasis Kerkplein

Deel met de raadsleden
speelt bij u of in uw
U bent van wat
harteer
welkom!
Vertel
ons
watPvdA
er leeft
bij u en bij u in
buurt.
buurt.
Ook
het
Ombudsteam
isde
aanwezig
.
U bent van harte welkom!
Vertel ons wat er leeft bij u en bij u in de buurt.

Openingstijden:
di. t/m vr. : 10.00 - 16.00 uur
zaterdag
: 13.00 - 16.00 uur

tekst centreren
ertype: Verdana
KAMELEON
tste 2 regels cursief

VIERT HALVE EEUW IN SECRETARIE
entreren
Meppeler
schilders
Kameleon
viertin
ditverband
jaar het vijftig
bestaan met een tentoonstelling in
aVerdana
Inloopcaf
Plaatsen
in
week vereniging
het
lijstje van
de Inloopcafé
zaterdagen
in 2016
metjarig
de te
egels
bruari cursief de Hoofdstraat.
5
In Kunsthuis Secretarie zijn bijna tachtig werken van zesentwintig leden te zien. In verschilnaart
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21
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9
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27
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schilderen wordt afgewisseld met gastdocenten en museumbezoek.
13
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ptember
17
ri
ktober
De tentoonstelling
is te bezoeken tot en met 5 augustus.
21
ovember
www.kunsthuissecretarie.nl
Hoofdstraat 22, Meppel. Di-zo: 13.00-17.00 uur, do: 10.00-17.00 uur.
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ecember
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tact: Dinie Veld-Fonk,
49, 7941HC Meppel.
Tel.:
06-53175002.Wacht dus
EenStationsweg
ziektekostenverzekering
kent
een
kail:
isfractiepvdameppel@gmail.com
plaatsing 1 x per maand van februari t/m december 2013. Groot 1/8

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

buitenlanddekking toch?

x 60 mm, zwart, hele jaar wisselend, prijs per advertentie in 2012 € 13,55
van bagage,
hoeprijsverhoging
zit het ook wordt doorgevoerd.
Het is bekend datVerlies
er in 2013
een kleine

alweer in het buitenland?

verschijningsdata zijn afgesproken kan de rekening voor het hele jaar naar Jan
zenveld 50, 7943MC Meppel. Email: jonkerjan@lijbrandt.nl

nie Veld-Fonk, Stationsweg 49, 7941HC Meppel. Tel.: 06-53175002.
iepvdameppel@gmail.com

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

11

DE MOLEN
WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN
28/29 juli
Dokter Nijstad-Moes
4/5 augustus
Dokter Lucas-Bouwman
11/12 augustus Dokter Westerbeek

18/19 augustus Dokter Nijstad-Moes
25/26 augustus Dokter Tan-Koning

www.kolderveen.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.

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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