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De volgende Molen verschijnt op 12 januari 2016.
Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk
dinsdag 5 januari e-mailen naar:
demolen@kleen.nl

telefoon 0522 255 449

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

SERVICEPUNT BIBLIOTHEEK DANKZIJ DE VRIJWILLIGERS
Na een jaar lang touwtrekken met de bibliotheek in Meppel is het toch gelukt om het uitleenpunt
in Nijeveen overeind te houden. Op dinsdag en donderdag zijn de vrijwilligers in de Schalle aanwezig. Het heeft er lang naar uitgezien, dat er weinig van terecht zou komen. Zelfs op het allerlaatste
moment gaf de bibliotheek te kennen er geen zin meer in te hebben en verliet zo het overleg.
De vrijwilligers keerden zwaar teleurgesteld huiswaarts. De verrassing was dan ook groot toen zij ’s avonds gebeld
werden met de mededeling, dat het alsnog zou doorgaan: met een uitleenpunt en met een computeraansluiting.
De vrijwilligers zijn steeds standvastig geweest en de Dorpsvereniging heeft het nodige overleg gevoerd, ook
met de gemeente en de politiek. Maar het is uiteindelijk aan de volharding van de vrijwilligers te danken,
dat er ook nog een computeraansluiting is. Zij hebben zich tot het allerlaatste moment staande gehouden en
zodoende afgedongen, dat de bibliotheek zou gaan uitvoeren, waar zij budget voor krijgt van de gemeente.
Een tweede woord van dank is verschuldigd aan St. Barbara. Zij hebben het afgelopen jaar bijna 700 boeken
beschikbaar gesteld aan de lezers, om het imago van de bibliotheek overeind te houden. Deze boeken zijn
nu niet beschikbaar, vanwege ontbreken van kasten. De bibliotheek was niet genegen hieraan een bijdrage
te leveren. Wij zullen zien of daar in het nieuwe jaar nog behoefte aan is. Het dorpshuis is een uitstekende
locatie voor deze dorpsvoorziening, die voor de komende tijd weer behouden is voor ons dorp.
Dorpsvereniging Nijeveen - Casper Veen

IJS- EN SKEELERCLUB NIJEVEEN ORGANISEERT WEDEROM NIEUWSJAARSDUIK
Net als voorgaande jaren organiseert de IJs- en Skeelerclub Nijeveen dit jaar, of eigenlijk volgend jaar,
wederom een Nieuwjaarsduik. Deelnemers kunnen in de ijsbaan het nieuwe jaar “in duiken”. Deelname is
gratis. Daarnaast biedt de Nieuwjaarsduik de gelegenheid voor een ieder om elkaar een Gelukkig Nieuwjaar toe te wensen. De IJs- en Skeelerclub Nijeveen biedt alle deelnemers en aanwezigen na afloop een
kop warme chocolademelk aan.
De Nieuwjaarsduik wordt gehouden in de ijsbaan aan de Schuurmansweg 3a te Nijeveen. Aanvang is om
14.00 uur.

Fijne gewenst
Feestdagen
van
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Schoonheidsinstituut
Acne behandelingen
Massages
Zonnestudio

IPL ontharing
Elektrisch ontharen
Huidverbetering
Bijouterie

VOLMACHT | LEVENSTESTAMENT?

SPECIALE DECEMBER (CADEAU) TIP:
Een heerlijke gezichtsbehandeling
met als extra een speciaal masker
van BeautyFace, bv het gouden
masker...
Dit masker kost nu slechts € 7,50
(normaal € 12,50).

Gezichtsbehandelingen zijn
verkrijgbaar vanaf € 50,Wij hebben ook CADEAUBONNEN….
En.. MOOIE cadeautjes, vanaf € 2,50…

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

GOED ,INTEGER EN
VOORDELIG GEREGELD

altijd scherp!

Wij wensen u fijne feestdagen en gelukkig nieuwjaar !
Dorpsstraat 16, Nijeveen ~ Telefoon 0522 – 49 23 15
Website: www.beau-nette.nl ~ E-mail: info@beau-nette.nl

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

De autoruitspecialisten van GlasGarage
Meppel staan altijd voor u klaar om u te
helpen bij autoruitschade.
Van ster-reparatie tot de vervanging van
autoruiten. We repareren als het kan en
vervangen als het moet.
Ook regelen we voor u de complete
afhandeling met de verzekeringsmaatschappij, indien de schade is
verzekerd. Is de auto niet verzekerd tegen
autoruitschade, dan kunt u rekenen op
een zeer scherpe prijs.

Prettige Kerstdagen
en een

Gezond 2016

onderdeel van Van der Linde Meppel

MEPPEL

Blankenstein 290 | 0522-243640

DE MOLEN

Uw testament up to date?
Doe de GRATIS test!
Ga naar testamenttest.nl
maak een vrijblijvende en kosteloze afspraak

Stationsweg 54 - Meppel | T (0522) 25 27 21 | info@lever.nl

COLLECTANTEN VOOR JUBILEUMCOLLECTE GEZOCHT
Nu 2015 op zijn einde loopt, worden alle zeilen bijgezet om de 20e Hersenstichtingcollecte tot een groot
succes te maken. In de week van 1 t/m 6 februari 2016 gaan meer dan 15.000 collectanten op pad om geld
in te zamelen voor de Hersenstichting. Helaas zijn er meer deuren waar nog niet aangebeld wordt dan
wel. Daarom zijn extra collectanten hard nodig. Bewegen is goed voor de hersenen. Loopt u een uurtje
mee in uw eigen buurt?
Gezonde hersenen zijn van levensbelang. Door een hersenaandoening raak je vaak jezelf kwijt. Lopen,
praten en denken, alles wat zo vanzelfsprekend lijkt, kan zomaar voorbij zijn. Vrijwel iedereen krijgt ooit
in zijn leven te maken met een hersenaandoening. Dat moet stoppen. De Hersenstichting zet alles op alles
om hersenen gezond te houden, hersenaandoeningen te genezen en patiëntenzorg te verbeteren. Om dit
te bereiken laten we onderzoek doen, geven we voorlichting en voeren we vernieuwende projecten uit.
De Hersenstichting ontvangt geen geld van de overheid en daarom is de collecte zo belangrijk.
Geef om uw hersenen en geef u op als collectant!
Aanmelden kan door een berichtje te sturen naar info@hersenstichting.nl. Voor meer informatie kunt u
tijdens kantooruren bellen naar het kantoor in Den Haag, tel. 070 – 360 48 16 Of via de website www.
hersenstichting.nl. Alvast heel hartelijk dank!

STICHTING WELZIJN VOOR OUDEREN
Zoals ieder jaar gebruikelijk organiseren we ook dit jaar weer een Nieuwjaarsvisite. Tijdens deze visite kunnen we elkaar een voorspoedig en gezond jaar wensen.
Stichting Welzijn Ouderen begint het jaar met het aanbieden van een gezellige middag met een afwisselend
programma. Deze middag wordt gehouden op woensdag 6 januari 2016 in de Schalle en begint om 13.30 uur.
Daar zullen Thomasvaer en Pieternel in dichtvorm het nieuws van 2015 uit Nijeveen onder de loep nemen. Dit
nieuws is op rijm gezet door mw. Rita de Groot. Wat gebeurde er het afgelopen jaar en weten we het nog?
Als ons geheugen weer is opgefrist en de koffie met knieperties op zijn, gaan we ons opmaken voor een
optreden van de Heeren van Oud Zuid. Zij laten ons genieten van een mengeling van songs, zowel pop,
luisterliedjes en liedjes van eigen teksten.
De middag wordt afgesloten met een eenacter door Anne Doornbos en Herma Stroetinga (van rtv Drenthe)
genaamd Allend an toafel, ook bekend als Dinner for One.
In de pauze krijgt iedereen dan nog een consumptie met een hapje aangeboden.
De kosten voor deze middag zijn € 5,-. We hopen deze middag weer veel 55+sers te mogen begroeten.
Bent u niet in de gelegenheid om zelf naar de Schalle te komen maar wilt u toch graag aanwezig zijn, neem
dan even contact op met een van de bestuursleden, wij zorgen dan voor vervoer.
Lammie van Essen
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URZO
WONINGINRICHTING
Damesmode
Slaapcomfort
PROJECTINRICHTING
Bedrijfskleding

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECTSTOFFERING

Kruisstraat
6
Regenkleding
7941 AN
Meppel
Huishoudtextiel
ingang
tel.Noteboomstraat
05220 - 61022
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

Het scorebord gaf aan het eind van de wedstrijd een
duidelijke nederlaag aan voor DOS’46: 19-26 in het
voordeel van TOP/Quoratio. Toch leefde bij velen het
gevoel dat er wellicht meer in had gezeten tegen de verliezend zaalfinalist van vorig seizoen. De ruststand van
slechts één doelpunt verschil (11-12 in het voordeel van
de Sassenheimers) was veelzeggend voor het positieve
spel van DOS’46. De eerste acht minuten van de tweede
helft moest DOS’46 haar tegenstander laten gaan (1217), maar toch waren de Nijeveners bij machte zich nog
één keer terug te knokken in de wedstrijd.
Dichterbij dan 16-18 kwam de ploeg van trainer-coach
Daniël Hulzebosch en assistent Haralt Lucas niet. In de
laatste tien minuten van het duel liep het makkelijk
combinerende en scorende TOP/Quoratio alsnog naar een ruime en terechte overwinning van 19-26. ‘Maar
we zijn in ieder geval niet weggespeeld,’ nuanceerde DOS-aanvoerster Maaike Steenbergen de cijfers tegenover RTV Drenthe.
DOS’46 begon de wedstrijd zonder Geertje Hoekstra, die vorige week tegen AW.DTV uitviel met een zware
schouderblessure. Nienke Hintzbergen nam de plek in van Hoekstra. DOS-coach Hulzebosch zag zich hierdoor
genoodzaakt een vakwissel toe te passen. De eerste aanval werd gevormd door Loes Blacquière, Nienke
Hintzbergen, Jelmer Jonker en Sven Jonker. Aan de andere kant posteerde hij in de verdediging Nynke
Sinnema, Maaike Steenbergen, Marco Zegwaard en Harjan Visscher. Hiermee kreeg Zegwaard de voorkeur
boven Max Malestein, die vorige week in de basis startte.
Ruim 1000 toeschouwers in De Eendracht zagen hoe TOP/Quoratio de gehele eerste helft de score leidde.
Maar DOS’46 toonde zich geen enkel moment onder de indruk van haar opponent, die dit seizoen hoogstwaarschijnlijk weer hoge ogen zal gooien in de strijd om het landskampioenschap. Via 1-1, 3-5, 6-8 en 7-9
sloeg de ploeg uit Sassenheim bij 8-11 voor het eerste een gaatje van drie doelpunten.
Het deed de Nijeveners weinig, want na een tussenstand van 9-12 bepaalden Loes Blacquière van afstand
en Marco Zegwaard uit een strafworp de ruststand op 11-12. Zegwaard herstelde zich hiermee van een
eerder gemiste stip. Opvallend: ook Sven Jonker liet in de tweede helft twee strafworpen onbenut. Jonker
werd twee keer gered door zijn jongere broer Jelmer, die beide keren nog in dezelfde aanval voor een
treffer zorgde.
Zo goed als DOS’46 de eerste helft eindigde, zo matig vervolgde de ploeg de wedstrijd na de pauze. TOP/
Quoratio kwam vrij eenvoudig tot vijf doelpunten, terwijl de promovendus uit Nijeveen daar slechts één
tegenover stelde: 12-17 na acht minuten. Even leek hiermee het pleit beslecht, maar de thuisploeg gaf
zich nog niet gewonnen. Bij een stand van 14-18 bracht Daniël Hulzebosch Marieke Klaver in het veld voor
Nienke Hintzbergen. Klaver bekroonde haar invalbeurt met een treffer van afstand. Samen met Jelmer
Jonker, die tekende voor de vijftiende treffer, bracht Klaver haar ploeg weer terug in het spoor van TOP/
Quoratio: 16-18.
De rood-zwarte aanhang moest toezien hoe dit de laatste stuiptrekking was van haar ploeg. TOP/Quoratio
combineerde vrij eenvoudig naar 16-21, 17-22 en 18-25 en bepaalde uiteindelijk de einduitslag op 19-26.
Een fikse nederlaag, maar één waarvoor DOS’46 zich gezien het spel zeker niet hoeft te schamen.

Foto: Herry Borrink

DOS’46 KAN NIET STUNTEN TEGEN TOP/QUORATIO
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“ik durf nu veeeel
meer” jongen 9 jaar

Susanne wenst jullie
een goed 2016

kindercoachsusanne.nl ikleerlerenmeppel.nl
of bel ons op 06 10720559

Weidelint 46 Nijeveen
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AUTORIJSCHOOL

G.J. SMID
Wij bedanken al onze klanten voor
het in ons gestelde vertrouwen
en hopen u ook in 2016 weer
van dienst te kunnen zijn.

wenst iedereen

Prettige
Kerstdagen
Namens alle medewerkers
wensen wij u

en een

prettige kerstdagen
en een

gezond 2016!!

Veilig 2016
Het Nieveen 33, 7948 CK Nijeveen, Telefoon (0522) 491570

www.rkinstallatietechniek.nl

André BAKKER

Marktstraat 4a
7941 KR Meppel
Tel. 06-16 932 635
www.birukai.nl

T W E E W I E L E R S
Dorpsstraat 10b, Nijeveen, tel. 0522 - 49 19 44

Prettige
Kerstdagen

Jeannet Botter

en een

Gelukkig
Nieuwjaar
Tel. 06 543 720 73

Ook voor volledige voetverzorging bij u thuis!

Medisch pedicure

DE MOLEN

DE MOLEN

Met dank voor uw vertrouwen
wensen wij u fijne kerstdagen en
in alle opzichten een goed 2016 toe.

Dorpsstraat 13, 7948 BL Nijeveen
Tel. 0522 - 491208

SENIORWEB MEPPEL KLOPT WEER BIJ U AAN
En dat is nodig om U er op te attenderen dat we weer inloopdagen organiseren.
Vanwege groot succes houden wij deze o.a. op 5 januari van 19.00 tot 21.00 uur in Villa Mobila, Schaperstraat
16b. In de bibliotheek van Meppel op woensdag 6 januari en op vrijdag 8 januari van 14.00 tot 18.00 uur.
Tevens op donderdagochtend 7 januari van 10.30 tot 12.30 uur.
In Nijeveen in de Schalle op dinsdag 5 januari van 14.00 tot 15.00 uur. En in de bibliotheek van Staphorst op
vrijdag 8 januari van 16.00 tot 17.00 uur. Aanvang van de cursussen staat gepland op maandag 25 januari.
Vanaf dat moment kunt U op de dinsdagavond van 19.00 tot 21.00 uur en op de vrijdagmiddag van 13.00
tot 15.00 uur uw besturingsprogramma Windows 7 of Windows 8.1 gratis laten opwaarderen naar Windows
10. Dit gebeurt in ons leslokaal Villa Mobila, Schaperstraat 16b. De dinsdagavond staat ook ingepland als
inloopavond voor vragen en computerproblemen voor hen die een cursus volgen of hebben gevolgd.

“Laten we voor het nieuwe jaar
de lat zo hoog leggen
dat we er vlot onderdoor kunnen”
Bij Faber Adviseurs blijft u - ook in 2016 verzekerd van onze vertrouwde dienstverlening!

Nijverheidsweg 15 7948 NE Nijeveen Tel. 0522-490094 Postbus 126 7940 AC Meppel www.faberadviseurs.nl
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Het adres voor:
* schilder- en sauswerkzaamheden
* ramen schoonmaken
* goten schoonmaken
* trespa schoonmaken
klussen
in en om het huis
*
* reinigen van stoepen met hoge druk

08:18

W&W

07-03-2008

Laat ook uw zonnepanelen
goed en betrouwbaar
schoonmaken

10321 - Kalenderkaart

Raadhuislaan 30, Nijeve
en
Tel. 0522 - 491 134
06 - 4845 8935 / 06 - 25
0 60 194
info@wenwglazenwasse
rsnijeveen.nl

Uw adres voor:

Wij
wensen
. Hout
zagen,usnoeien en snipperen
.
.
.
en.
.
.
.
.
.

Stobben frezen
Grondverzetwerkzaamheden
Aanleg en onderhoud van riolering
een
Oogstwerkzaamheden
Voederwinning
Slootonderhoud
Mestverwerking
Graslandvernieuwing
Uitgraven bouwkavels

Prettige Kerstdagen
Goed en Gezond

2016

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

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

- 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

Als u kiest voor vakmanschap!

Lute

Bijker Bouw
lutebijkerbouw@live.nl

05 22 49 20 19
06 50 20 40 08

Energieweg 13
7948 NT Nijeveen
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Klussenbedrijf

H.W. Hopman

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.

wenst iedereen

Voor al uw (ver) bouwklussen binnen en buitens huis
Timmerwerk – Tegelwerk – Stucwerk

Prettige Kerstdagen

Bel voor een vrijblijvende offerte

en een

Herwin Hopman Nijeveensebovenboer 4
7948 LG Nijeveen
tel 06 – 2158 1981

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

Herwin Hopman
Nijeveensebovenboer 4 | 7948 LG Nijeveen
Tel. 06 - 2158 1981

www.klussenbedrijf-hwhopman.nl

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
t/m 3 jan. Expositie DubbelDuo - Secretarie Meppel
22 dec.
De Molen nr. 24
23 dec.
Feestelijke prijsuitreiking mooiste kerstboom - De Schalle - 19.00 uur
24 dec.
Kerstnachtdienst - Geref. kerk Nijeveen - 22.00 uur
24, 30 en 31 dec. Beau-nette gesloten
29, 30 dec. Wakker Nijeveen - De Schalle - 19.30 en 21.30 uur
2016
1 jan.
Nieuwjaarsduik in de ijsbaan - 14.00 uur
6 jan.
Nieuwjaarsvisite St. Welzijn Ouderen - De Schalle - 13.30 uur
9 jan.
DOS’46 1 - KZ/Hiltex 1 - Sporthal de Eendracht - 20.00 uur
10 jan.
Nieuwjaarsconcert Euphonia
11 jan.
Voorverkoop voorstelling De Costa - De Schalle - 19.00-20.30 uur
13 jan.
Klaverjassen en jokeren - Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
13 jan.
Prijsuitreiking decemberactie met bingo
15 jan.  
Pride Film Dorpshuis De Schalle, aanvang 20.00 uur
16 jan.
Dagmarathon klaverjassen en jokeren – Supportersvereniging SVN’69 – aanvang 09.30 uur
20 jan.
Passage, jaarvergadering, verzorgd door het bestuur - De Schalle - 20.00 uur
21 jan.
Vrouwen van Nu ledenavond, Jaarvergadering - De Schalle - 20.00 uur
22-23 jan. Voorstelling Da Costa - De Schalle - 20.00 uur
23 jan.
DOS’46 1 - Dalto/BNApp.nl 1 - Sporthal de Eendracht - 20.00 uur
27 jan.
Klaverjassen en jokeren - Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
30 jan.
SVN’69 1-ONR 1 - 14.30 uur
30 jan.
Bingo - Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
6 feb.
DOS’46 1 - AW/DTV 1, 20.00 uur - Sporthal de Eendracht
10 feb.
Klaverjassen en jokeren - Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
14 feb.
MTB clinic senioren Teckelenburg Duitsland
17 feb.
Passage, ledenavond, spreker dhr. Jaap Bakker , het leven op Urk. De Schalle 20.00 uur
Elke dinsdag
Koersbal - De Schalle - 13.30 uur
		
Klaverjassen en jokeren, georganiseerd door Welzijn Ouderen - biljartzaal De Schalle
Elke woensdag 55+gymnastiek - Dorpshuis De Schalle - 10.30-11.15 uur
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GRONDWERK
STRAATWERK: SIERBESTRATING
MACHINAAL BESTRATEN

Onze winkel is gevuld met een groot
assortiment bonbons, truffels en chocolade.

AANLEG RIOLERING EN DRAINAGE
SLEUF- EN VASTE MESTSILO’S

Taarten, gebak, petitfours en desserts
worden op bestelling speciaal voor u
gemaakt.

VLONDERS EN VERANDA’S

Ook is er een ruime keuze uit diverse
chocolade cadeaus.

TEVENS UW LEVERANCIER VAN GARDEN LIGHTS
LED VERLICHTING VOOR UW TUIN, BESTRATING
OF OVERKAPPING

Heeft u speciale wensen, dan helpen wij u
graag om een persoonlijk cadeau te maken.
Kolderveen 30A, Nijeveen
www.chocoladenzo.nl

06-25190868
info@chocoladenzo.nl

Winkel: Ma t/m zat geopend van 9:00 tot 18:00
(Workshops & Demonstraties op afspraak)

Energieweg 3, Nijeveen
www.andrehopman.nl

Nijverheidsweg 10
7948 NE Nijeveen

tel. (0522) 49 26 80
fax (0522) 49 26 74

Tel. 06 54 32 64 05
info@andrehopman.nl

info@kroesnijeveen.nl
www.kroesnijeveen.nl

Wij wensen iedereen Prettige Kerstdagen en een Gezond 2016

DE MOLEN

Aarnink Makelaars
bedankt haar opdrachtgevers
voor een mooi 2015!

Koestraat 3, Hattem

Izak Osstraat 8, Zwolle

Herman Broodstraat 1, Assen

Hofstedestraat 69, Meppel

Langesteeg 20, Giethoorn

Lepelaar 4, Groningen

Bosplaat 33, Zwolle

Sluizerdijk 3, Hasselt

Prinsenplein 20, Meppel

Lepelaar 5, Groningen

Friesestraatweg 16, Groningen

Bleekersbrink 16, Eesveen

Nijverheidsweg 15 | 7948 NE Nijeveen | 0522-490434 | info@aarninkmakelaars.nl

DE MOLEN

Fijne feestdagen
en een gezond 2016
Kolderveense BB 16, Nijeveen

Nijeveense Bovenboer 20, Nijeveen

Leiweg 5, Steenwijkerwold

Holterweg 15, Heeten

Blankenstein 134, Meppel

Kallenkoterallee 250, Steenwijk

Perceel grond, Steenwijkerwold

Parkweg 41, Groningen

Wheermaten 7G, Steenwijk

Coreemarke 6, Zwolle

Randweg 150, Meppel

Burg. HG Reinenstraat 7, Steenwijk

Nijverheidsweg 15 | 7948 NE Nijeveen | 0522-490434 | info@aarninkmakelaars.nl
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GAS - WATER - ELEKTRA - ZINKWERKEN VERWARMING
ZONNEPANELEN - BEVEILIGING SYSTEMEN
ZONNESTROOMBOILERS
GECERTIFICEERD
INSTALLATEUR

Wilhelminastraat 8 | 7948 AR | Nijeveen | tel: 0522 850 254
mob. 06-51646493 | www.faberit.nl | henri@faberit.nl

Facials
Manicure
Pedicure
Massage

Fijne feestdagen
en een stralend 2016
Salon99 Skin Care
T 0522 853809
Woldstraat 40 info@salon99.nl
7941 LK Meppel www.salon99.nl

Visagie
Waxen
Harsen

DE MOLEN
KUNSTHUIS SECRETARIE PRESENTEERT TOT EN MET 3 JANUARI: DUBBEL DUO
Lia van Rhijn & Han van Hagen
Sofie Hupkens & Reinder Homan
Twee echtparen en een leven vol van kunst.
Maar niemand zo eigengereid als een kunstenaar.
Zijn er verwantschappen in het werk van een echtelijk duo aan te treffen?
Beïnvloeden zij elkaar als ze al zo lang bij elkaar zijn? Het antwoord lijkt een eenduidig en ontnuchterend
‘nee’. Of … ?
Want het wezen van een kunstenaar is eigen, zit in zijn of haar lijf en genen. Maar…
Deze expositie toont werk van twee echtparen, daar zijn overeenkomsten èn verschillen.
Wie dit allemaal wil zien en wil weten hoe het zit met die “of’s” en “maar’s” gaat kijken in de Secretarie te Meppel.
Lia & Han en Sofie & Reinder
Lia en Sofie nemen met hun werk ruimte in beslag. Je kan er omheen lopen. Van alle kanten is het anders.
Sofie werkt in brons. In een documentaire over haar werk zegt ze: ”Mijn beelden weten vaak meer over
mij dan ikzelf.” Sofie werkt in opdracht voor de openbare ruimte (in o.a. Amsterdam, Delft, Enkhuizen en
Workum staan beelden van haar hand). Haar vrije werk is vaak een poëtische sublimatie van emoties, gebeurtenissen én herinneringen uit haar geboorteland Brazilië. De mens staat hierbij centraal. Frans van der
Veen zegt het volgende over haar werk: ”Gevoelens zijn gestold, betekenissen verhuld in verstilde symboliek.
Haar beeldtaal is niet in termen als figuratie of abstractie te vatten. Dit werk ontstijgt de waan van de dag.”
Lia werkt met klei en behandelt dit materiaal lichtvoetig. In een wervelend tempo wisselt ze van onderwerpen
en thema’s. Een reis, een ontmoeting, een foto uit krant of tijdschrift kan in haar werk een omwenteling
teweeg brengen. Het ene moment verlaat de klei haar handen in de vorm van een dier, een ander moment
ziet een torso het levenslicht. De gedachte wordt beeld en het beeld brengt herinnering. Tegen het vergeten.
Het werk van Reinder en Han ligt dichter bij elkaar. Ze etsen beiden. Een techniek die in deze tijd langzamerhand naar de achtergrond geschoven is. Op academies wordt het nog nauwelijks onderwezen, ondanks
de rijke traditie die de Nederlandse etskunst met o.a. Rembrandt, Hercules Segers, Ruysdael en vele, vele
anderen kent. De etstechniek geeft de mogelijkheid zeer fijn te tekenen, fijner dan het smalste pennetje
op papier kan doen.
Beide etsers kenmerken zich in hun werk door een ongelofelijke precisie. Lijn voor lijn wordt een veld
veroverd op de leegte van de etsplaat. Dat is elke keer weer een gevecht.
Han tekent vooral dieren, op ooghoogte en dikwijls op ware grootte. Het contact is daarmee onmiskenbaar.
Het dier als individu, als landgenoot.
Reinder zoekt in zijn werk naar een poëtische natuurbeleving, waarbij bomen en planten, naast landschappen zijn voornaamste onderwerpen zijn.
Al eerder hadden zij samen tentoonstellingen.
Hun werk is opgenomen in de collecties van o.a. het Rijksmuseum, Haags Gemeentemuseum, Museum
Boymans van Beuningen en het Leids prentenkabinet.

onze merken
Mcgregor | Gaastra | HV Polo
Henri Lloyd | Key west | Para-Mi
Alberto | Haupt | Soccx

sportieve mode voor mannen en vrouwen!
Piet Soerplein 5 | Havelte | zmode.nl

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
Ontwerp en opmaak

Huisstijl drukwerk

Digitaal printen

Gepersonaliseerd drukwerk

XXL printen

Promotioneel drukwerk

Fullcolour drukwerk

Familiedrukwerk

Noteboomstraat 68
7941 XA Meppel

T 0522 255 449
E drukkerij@kleen.nl

www.kleen.nl
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UW NOTARIS IN DE REGIO OVER WILS(ON)BEKWAAMHEID
In Nederland leven zo’n 142.000 mensen met een verstandelijke beperking en zo’n
260.000 dementerenden. Daar komt bij dat Nederland vergrijst, waardoor het aantal
kwetsbare mensen toeneemt.
Bescherming van kwetsbare groepen is belangrijk. Cruciale vragen die daarbij spelen zijn:
-- Hoe staat het met de bescherming van deze kwetsbare groepen?
-- Wie kan en mag de belangen van een wilsonbekwame behartigen?
De Wet kent een systeem van bewind, mentorschap en curatele. Daarbij staat bescherming van de persoon
in kwestie voorop. Het wettelijk systeem draait om rechterlijk toezicht. De rechter bepaalt wie de zaken
voor de wilsonbekwame regelt, en de rechter houdt er toezicht op of de bewindvoerder alles wel correct
uitvoert. Het wettelijk systeem heeft echter haar beperkingen en nadelen, en kan haar doel voorbijschieten.
Vooral het feit dat voor een groot scala aan handelingen vooraf goedkeuring moet worden gevraagd aan
de rechtbank en dat jaarlijks rekening en verantwoording moet worden afgelegd aan de rechtbank wordt
als belemmerend, bevoogdend en bemoeizuchtig ervaren.
Levenstestament of volmacht voorkomt veel gedoe.
In veel familieverhoudingen is rechterlijke bemoeienis niet nodig. Zeker niet als bij een echtpaar een van
de beide echtgenoten onder bewind moet worden gesteld, of als de verhouding met de kinderen goed is.
Dan is de keus voor een algehele notariële volmacht of een levenstestament veel beter. Dan bepaal je namelijk zélf wie in de toekomst jouw zaken voor jou kan en mag regelen voor het geval je wilsonbekwaam
zou worden. Je bepaalt daarmee zélf wie dan jouw vertegenwoordiger zal zijn, wat die persoon mag en
of die persoon hierover overleg moet voeren met anderen. Om een algehele notariële volmacht of een
levenstestament te kunnen maken, moet je nog wel je zaken kunnen overzien en begrijpen waar je voor
tekent. Als de persoon in kwestie daartoe niet meer in staat is, is het aanvragen van bewind, mentorschap
en curatele de enige overgebleven mogelijkheid.
Wilt u advies over bijvoorbeeld bewindvoering, algehele volmachten of testamenten?
Neem dan contact met ons op. Stotijn notariaat & mediation 0522 - 440 473 of kijk op www.stotijnnotariaat.nl.

Winteractie
Voor al
uw
schilderwerk
en
wandafwerking

Vogel

In de maanden december t/m maart:

10% korting op arbeidskosten
15% korting op materiaal
(uitgezonderd wandbekleding)

Ruiterweg 57, 7974 HA Havelterberg
M 06 233 836 35 T 0521 511 792
E j_vogel@zonnet.nl

6% BTW-tarief op arbeidsloon en materialen voor
particuliere woningen ouder dan 2 jaar.

DE MOLEN

Kwekerij, hoveniersbedrijf en tuincentrum

BERT VISSCHER v.o.f.
Kolderveen 21 7948 NG Nijeveen Tel. 0522-491853

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN
I.V.M. KERST EN OUD EN NIEUW 2015/2016
Ma. 21 december
t/m wo. 23 december
Do. 24 december

9.00 tot 18.00 uur
9.00 tot 16.00 uur

Za. 2 januari 2016

8.00 tot 17.00 uur

Van
vrijdag 25 december 2015
t/m vrijdag 1 januari 2016

GESLOTEN

Mede namens al onze medewerkers wensen wij U allen
Fijne Kerstdagen en een Gezond 2016 toe.

www.bertvisschervof.com
OBLIGATIELENING IJS- EN SKEELERCLUB NIJEVEEN

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de IJs- en Skeelerclub Nijeveen op 7 december 2015 heeft ook
de tweede uitloting plaatsgevonden van de obligatielening. Deze is in 2012 uitgegeven voor de bouw van
het nieuwe clubhuis. Conform de voorwaarden zal vanaf 2014 tot 2021 terugbetaling plaatsvinden, waarbij
per loting wordt bepaald welke obligaties worden terugbetaald.
In de ALV zijn de volgende 22 obligaties (van de 177) uitgeloot met de volgende nummers:
4
8
13
16
22
55
65
73
87
95
100
119
125
139
142
145
146
156
157
161
162
172
dA advertentie
De Molen
Als u een in
obligatie
heeft, vindt u dit nummer rechtsboven op het obligatiebewijs, dat u destijds heeft ontvangen.
De
houders
van de uitgelote obligaties ontvangen binnenkort of hebben inmiddels persoonlijk
dA
advertentie
in
De
Molen
-------------------------------------------------------------bericht ontvangen. In dat bericht is tevens vermeld op welke wijze de concrete uitbetaling plaatsvindt.

--------------------------------------------------------------

kst PvdA advertentie in De Molen
--------------------------------------------------------------------

IJs- en Skeelerclub Nijeveen

Inloopcafé
Inloopcafé
Inloopcafé

Zaterdag 2 januari van 10.30-12.00 uur
Zaterdag 2 januari van 10.30-12.00 uur
Stads
Café
Kerkplein
Zaterdag
2 januari
van Kerkplein
10.30-12.00
uur
Stads
Café Oasis
Oasis
Stads Café Oasis Kerkplein
U bentvan
van harte
harte welkom!
U bent
welkom!
Vertel
ons
wat
er
leeft
bij uuen
bijbij
u in
Vertel ons U
wat
er leeft
bij
en
u de
in buurt.
de buurt.
bent
van harte
welkom!

Vertel ons wat er leeft bij u en bij u in de buurt.
tekst centreren

ertype: Verdana
entreren
tste
2 regels cursief
Verdana
entreren

•
•
•
•
•

Voetreflexologie
Bach Bloesem Remedies
Voedingsadviezen
Pedicurebehandelingen
Kadobonnen
Voor vergoedingen: zie website

Meer informatie?
Ada Beenen 0522 492151; adabeenen@home.nl
of bekijk onze website, www.balansnatuurgeneeskunde.nl

DE MOLEN

4 Twee-onder-één-kapwoningen De Pleinen
en 8 Rijwoningen vanaf € 149.500,- v.o.n. Nijeveen

ontwikkeling

Danninge Erve Zuid II
informatie en verkoop

Putstoel 4, Meppel
0522 – 25 24 12
www.boelensjorritsma.nl

Energiezuinig! Op alle woningen worden PV cellen aangebracht.

Nijeveen De Pleinen
www.meppelwoont.nl

BOEKVERKOOP BIBLIOTHEEK MEPPEL
Bibliotheek Meppel organiseert tot en met woensdag 30 december 2015 een verkoop van afgeschreven
boeken tijdens de openingsuren.
Iedere week wordt de collectie van de Bibliotheek uitgebreid met nieuwe, frisse, recent verschenen boeken en andere materialen. Om hiervoor plaats te maken worden oude boeken verwijderd uit de collectie.
Er is voor ieder wat wils: romans, jeugdboeken, non-fictie. Een idee voor de Kerstvakantie?

STICHTING WELZIJN OUDEREN NIJEVEEN
Op de dag van onze Sinterklaasspelen zijn er loten verkocht. Aan het eind van de avond heeft onze voorzitter de trekking verricht en tijdens deze trekking zijn alle prijzen uitgereikt.

PLUS

kinderopvang 0-12 jaar

Kind Centrum “De Wel Plus”
Alles onder één dak, basisschool én kinderopvang. Kleinschalig, dus flexibel.
- Kinderdagverblijf
- Peutergroep/peuterspeelzaal
(twee leidsters, er is weer ruimte
voor aanmelding)

- Buitenschoolse opvang
- Tussenschoolse opvang
- Basisschool

Is uw interesse gewekt, maar wilt u wat meer weten?
Kom gerust even langs of maak een afspraak voor
een uitgebreidere kennismaking.
Wij werken volgens de wettelijke normen en door de
rijksoverheid vastgestelde tarieven.

Kijk op www.cbsdewel.nl voor verdere informatie. Of op www.pluskinderopvang.nl

Kindcentrum De Wel Plus wenst u
gezegende kerstdagen
en
een voorspoedig 2016

DE MOLEN

Decemberactie 2015!
Net als vorige jaren gaan we de DECEMBERACTIE voeren. We werken met
ENVELOPPEN. Deze zijn direct te herkennen als decemberactie en kunnen gehaald en
ingeleverd worden bij: Grada Bikes, Coop Huisman, Tankservicestation Nijeveen en Bakkerij
Strijker.
In deze envelop doet u voor MINIMAAL € 50,00 AAN KASSABONNEN
van één of meerdere leden van de Handelsvereniging. Als u deze envelop inlevert, voorzien
van uw naam en adres, is het UW LOT geworden in de PRIJSUITREIKING van
de DECEMBER ACTIE bij de jaarlijkse BINGO op 13 JANUARI 2016.
(de kassabonnen moeten gedateerd zijn binnen de actieperiode december 2015.)

BIJ EEN GROTERE AANKOOP hoeft u niet te vragen om meerdere kassabonnen, maar kan de deelnemer u een vervangende bon uitreiken t.b.v. € 50,00. Deze doet u dan
in een envelop in plaats van kassabonnen. Voor een aanschaf van € 200,- ontvangt u dus 4
bonnen en kunt u 4 enveloppen inleveren.
WEL EEN VERZOEK, maak van de enveloppen geen hamsterproduct. U kent uw

uitgaven in de decembermaand. Als u dat bedrag deelt door 50 weet u hoeveel enveloppen u
bij benadering nodig heeft.
Ieder lid van de Handelsvereniging is deelnemer, zie: www.handelsverenigingnijeveen.nl.
Wij hopen dat de actie weer een stimulans mag zijn voor u en de deelnemers.
Namens het bestuur van de Handelsvereniging Nijeveen.

ADV HVN DECEMBERACTIE 173X123 2015.indd 1

16-11-15 22:39

Wij wensen iedereen

Prettige Kerstdagen
en een

Gelukkig Nieuwjaar

Bouwbedrijf
Opdrachtgever
Project

: 743 Bouwbedrijf Heran v.o.f.
: Reclamebord

Datum
Opdrachtnummer
Uitvoering

: 03-12-2009
: 743B011009
: Enkelzijdig voorzien van reclame gedecoreerd in vinyl

Ontwerp
Versie

: Jurjens / JM
: 01

Schaal

:1:9

HERA N
Voor al uw:
• nieuwbouw • verbouw •
• onderhoud •
• levering bouwmaterialen •

10% WINTERKORTING
t/m eind februari

Fijne Kerstdagen

v.o.f.

en een

Bekijk onze website:
www.bouwbedrijfheran.nl

Mooi Gekleurd 2016

Andries Wagter
Tel. 0521-512322
06-51265084

Dorpsstraat 4
Nijeveen

www.jaboschilderwerken.nl
1200 mm x 750 mm

Herald Hopman
Tel. 0522-491156
06-51757172

DE MOLEN
Dorpsstraat 10e Nijeveen | Tel. 0522 - 85 44 00

Wij wensen iedereen

Prettige
Kerstdagen
en een

Sportief 2016!

medewerkers

Openingstijden feestdagen
Snack-Plaza & Brasserie Meuleplein
donderdag 24 december
vrijdag 1e kerstdag
zaterdag 2e kerstdag
zondag 27 december
donderdag 31 december
vrijdag 1 januari 2016

11.00 - 03.00 uur
20.00 - 03.00 uur
11.30 - 03.00 uur
11.30 - 24.00 uur
11.00 - 20.00 uur
16.00 - 22.00 uur

Bovenstaande openingstijden gelden
voor zowel de Snack-Plaza als de Brasserie.
Voor de overige dagen gelden de reguliere
openingstijden.
Zie www.meuleplein.nl voor meer informatie.

Wij wensen iedereen

Fijne Kerstdagen
en een
Wij zijn gesloten van
24 december 18.00 uur t/m 2 januari!

Gelukkig 2016

NIJEVENIGERS NIET KRENTERIG
Veel Nijevenigers kochten 18 december een kaartje voor de oliebollenconference van Wakker Nijeveen en
lieten weten dat zij Euphonia een warm hart toedragen. Zij bestelden meteen oliebollen en appelflappen bij
onze kraam. Het rinkelen van de kassa klonk ons als muziek in de oren. Hartelijk dank voor uw bestelling!
U wilt nog oliebollen of appelflappen bestellen?
Het is nog geen vijf voor twaalf. U kunt 2015 nog uitknallen met oliebollen en appelflappen van Euphonia.
Lever het bestelformulier uit de vorige Molen voor 27 december in bij één van de leden van Muziekvereniging Euphonia. U kunt het bestelformulier ook downloaden via de website van Euphonia, http://www.
euphonia-nijeveen.nl. U steunt hiermee onze vereniging.
Bezorging van uw bestelling
De leden van Euphonia leveren uw bestelling op Oudejaarsdag tussen 10.00 en 12.00 uur bij u thuis af.
Muziekvereniging Euphonia

DE MOLEN

Van Beek
Schilderwerken

“Ik help
u graag bij
een goed
afscheid.”

Voor al uw schilderwerk

Mijn naam is Roelof van der Veen, ik ben uitvaartverzorger
voor Yarden in Meppel en omstreken. Uit ervaring weet ik
dat een betekenisvolle manier van afscheid nemen helpt
bij het rouwproces. Daarom ondersteun en inspireer ik u
bij het organiseren van een begrafenis of crematie.
U kunt mij bellen op 0522 251939.
Yarden Uitvaartzorg Reestdal. Wilt u een overlijden melden?
Bel dan 0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl

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

Marktslager

RIJKEBOER
op woensdagmorgen en -middag en vrijdagmiddag
’s morgens van 8.00 tot 12.30 uur
en ’s middags van 14.30 tot 17.30 uur.

Procureur rollade
Licht doorregen

kilo

980

Kerstgourmet of steengrill bestellen
www.slagerijrijkeboer.nl

Meppeler rug

malse varkensfilet gepekeld

Kersthammetje
gepekeld plm 1.2 kg

Schnitzels gepaneerd
cordon bleu rollade
gevuld gehakt, ham, kaas

Boeren rollade

598
98
500 gr 5
98
500 gr 4
98
500 gr 4
500 gr

gevuld met gebakken spekjes uien
en champignons
500 gr
Het friese kruidenvarken mals (h)eerlijk en
smaakvol www.friberne.nl

Onze slavinken
altijd lekker

4 x 125 gr

498
398

Klussenbedrijf

"Klusjes & Zo"

Voor al uw praktische klussen in en om het huis
Gert Strijker, Van Veenlaan 21, 7948 AB Nijeveen
Tel: 0522-492099 of 06-51384374

Nieuwjaarsvisite
DE MOLEN

Nijeveen

Stichting Welzijn Ouderen

Woensdag 6 januari om 13.30 uur in de Schalle
Met: koffie/thee met knieperties
consumptie met hartig hapje

Thomasvear en Pieternel
Heeren van Oud Zuid
Bestaan uit Luc Oostra, Cor Tobben en Jan Kuipers.
De muziek van de Heeren is een mengeling van
pop, chanson en eigen teksten.

Allend an toafel
(Dinner for one)

Met Anne Doornbos en
Herma Stroetinga
(bekend van rtv Drenthe)

Entree € 5,- p.p.

DE MOLEN
DORPSVISIE NIJEVEEN AANGEBODEN AAN BURGEMEESTER JAN WESTMAAS
Op 30 november 2015 was het zover. Onder het oog van vele Nijeveners overhandigde Casper Veen, voorzitter
van de Dorpsvereniging, in de Schalle de Dorpsvisie Nijeveen 2015 – 2025 aan burgemeester Jan Westmaas.
Door middel van een korte, maar heldere, presentatie leidde Casper Veen de toehoorders door het document. Ondersteund door duidelijke plaatjes gaf hij aan hoe het proces is verlopen en welke resultaten tot
dusver zijn geboekt.
Casper Veen benadrukte de inbreng van de vele Nijeveners die de moeite hebben genomen om niet alleen
waardevolle suggesties aan te dragen, maar die suggesties ook naar het niveau van uitvoerbaarheid te
hebben gebracht. Dat doet recht aan het gekozen uitgangspunt “voor u, maar ook door u”.
In zijn reactie benadrukte burgemeester Westmaas de waardering die er is bij hem, maar ook in het gemeentehuis, voor de wijze waarop het dorp iedere keer weer de uitdaging aangaat. Deze gemeenschapszin is
de basis voor een duurzame relatie tussen mensen en organisaties in het dorp en het is terecht dat het dorp
zich profileert als een dorp met tevreden bewoners, maar wel met een waakzaam oog naar de toekomst.
Crowdfunding is een modern begrip dat geldgestuurd wordt bedoeld , maar misschien is het enthousiasme
van de Nijeveense “crowd” wel meer waard.
Burgemeester Westmaas zegde toe dat de gemeente Meppel de initiatieven die voorkomen uit de Dorpsvisie
Nijeveen, waar dat enigszins mogelijk is, zal blijven ondersteunen.
Na afloop van de presentatie was er gelegenheid om met elkaar nog eens terug te kijken op het proces tot
dusver. Daar werd veel gebruik van gemaakt en al pratende werden alweer nieuwe inzichten en mogelijkheden voor de diverse thema’s genoemd. Kortom, het wordt vervolgd in 2016.
De rapportage is te lezen via de website van de Dorpsvereniging. (www.dorpsverenigingnijeveen.nl)
Namens de Dorpsvereniging Nijeveen
Christo Kok

Denkt u om het onderhoud van uw gazonmaaier en andere tuinartikelen?
Halen en retour brengen is voor ons geen probleem, we doen het graag.

Rest ons u allen een

gezegende kerst
en een

goed nieuwjaar
te wensen.
Nijverheidsweg 7 7948 NE Nijeveen Tel. (0522) 49 12 23

w w w. b i j k e r n i j e v e e n . n l
17-03-2006 12:10:58

DE MOLEN
WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN

www.kolderveen.nl

Niet bekend bij de redactie

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 4a, 7941 KR Meppel, tel. 06-16932635. Behandeling volgens afspraak.

KLEINE NODENDIENST, mevr. Willy Boer, 06 48 06 52 16.
INFORMATIEPUNT WONEN, ZORG EN WELZIJN, Dhr. A. Vriend, 06 57 62 94 49.
BALANS NATUURGENEESKUNDE, Ada Beenen, 0522 492151
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 BIBLIOTHEEK NIJEVEEN
• dinsdag: 15.00 – 19.00 uur • donderdag: 15.00 – 17.30 uur
www.bibliotheeknijeveen.nl
Lenen en inleveren kan ook bij bibliotheek Meppel (Marktstraat 27, Meppel)
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.

Mitra slijterij Kisjes
De Putstoel 2
7941 BX Meppel
0522 255923
06 1256 0615
info@mitrakisjes.nl
www.mitra.nl

Wij wensen u een
gezond en
knallend
2016

wenst u

Prettige Kerstdagen
en een

Voorspoedig 2016!
Ook in 2016
staan wij voor u klaar.
Dorpsstraat 149 7948 BP NIJEVEEN
Tel: 0522 492967 of 06 53 961 998

www.rietdekkersbedrijfrenebouwknegt.nl

