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Noteboomstraat 68

7941 XA Meppel

telefoon 0522 255 449

De volgende Molen verschijnt op 10 januari 2017.
Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk
dinsdag 3 januari 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

HET BELLEGIE GIET BIJ TONEELVERENIGING DA COSTA
Toneelvereniging Da Costa repeteert al geruime tijd om in februari het blijspel ‘Als het bellegie giet’ op
te kunnen voeren. Er wordt al weer flink aan het decor gewerkt door de vrijwilligers, die er hopelijk ook
deze keer weer in zullen slagen om een verrassend decor aan het publiek te kunnen tonen. De toneelgroep
repeteert vanaf begin oktober 2 keer per week onder leiding van de regisseuse Aukje Bouwknecht. Daarbij
worden de types neer gezet en wordt er later met de geluidsinstallatie geoefend. Dat de geluidsinstallatie
een belangrijke factor is, bleek wel tijdens de laatste uitvoering. De installatie werd namelijk - naar wat
later bleek - gestoord door onder meer het 4 g netwerk. Dit had zoveel effect zodat een deel van de eigen
installatie niet meer goed functioneerde. Deze problemen zijn nu opgelost.
Het blijspel gaat over de gezusters Greet en Annie Klompstra die samen een eierhandel en een ijscobak
hebben. Maar dat iedereen om hun heen op eieren moeten lopen wordt in dit stuk wel duidelijk. Het
gemopper en gevit is niet van de lucht en als Annie dan ook nog op vrijersvoeten gaat, wordt het Greet
allemaal een beetje teveel. Als er dan ook nog te pas en te onpas op het bellegie van de ijscobak gedrukt
wordt, neemt Greet maatregelen.
Maar haar geadopteerde dochter Petra is de maatregelen meer dan zat. Ze probeert dan ook - samen met
haar vriendin Paula - de gezusters op een ander spoor te zetten om zo de rust weer te laten keren. En of
dat allemaal wel lukt?........
De uitvoeringen vinden plaats op vrijdag 3 en zaterdag 4 februari 2017 in de Schalle, aanvang 20.00 uur.
De voorverkoop is op maandag 23 januari 2017 van 19.00 tot 20.30 uur in de Schalle .

BERICHT VAN HET SERVICEPUNT BIBLIOTHEEK NIJEVEEN
Wist je
... dat er kinderboeken te leen zijn, die in bruikleen zijn gegeven door Stichting Barbara?
... dat de vrijwilligsters altijd boeken voor je kunnen reserveren?
... dat je ook leuke tijdschriften kunt lezen in het Servicepunt Bibliotheek Nijeveen?
... dat het Servicepunt gesloten is op dinsdag 27 december 2016 en donderdag 29 december 2016?
De vrijwilligsters en de boekenkoeriers van het Servicepunt Bibliotheek Nijeveen wensen iedereen fijne
feestdagen en een goed 2017.

Als u kiest voor vakmanschap!

Lute

Bijker Bouw

05 22 49 20 19
06 50 20 40 08

lutebijkerbouw@live.nl
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DE MOLEN
AFSCHEID VAN BADMINTONTRAINER HAN VAN ROOM
Badmintontrainer Han van Room neemt na ruim 16 jaar afscheid van Badminton Vereniging Nijeveen. In
de afgelopen jaren heeft hij veel jeugdige badmintonspelers getraind en het badmintonniveau binnen de
vereniging omhoog gebracht.
Tijdens het ouder-kindtoernooi, welke gehouden wordt op donderdagavond 5 janauri in sporthal de Eendracht, wordt Han in het zonnetje gezet door de vereniging voor zijn jarenlange enthousiasme en inzet.
Oud-spelers zijn die avond ook van harte welkom om Han de hand te schudden.

PEUTERGYM IN NIJEVEEN
Goed en gezond bewegen is belangrijk voor peuters en heeft een goede invloed op ontwikkeling van de
motoriek. Daarnaast heeft het een positieve uitwerking op de hersenontwikkeling van jonge kinderen.
Ook in 2017 verzorgt cbs De Wel in Nijeveen “Peutergym” aan voor alle peuters in Nijeveen. (dus niet
schoolgebonden).
Elke maand verzorgt meester Gerrit Griffioen de speelse peutergymlessen op de Wel en geeft hij ouders
tips om het bewegen in de thuissituatie verder te stimuleren. Meester Gerrit is verbonden aan de Wel en
Meppel Actief.
Door het afwisselende aanbod is elke les anders. Peuters mogen met alle lessen meedoen, maar een keer overslaan is geen probleem. Er zijn geen kosten verbonden aan deze peuteractiviteiten en opgave door deelnemers
is niet nodig. Voordat de deelnemende peuters naar de basisschool gaan, krijgen ze een peutergymdiploma.
De lessen zijn in het peuter/kleutergebouw van De Wel, waardoor het ook mogelijk is om even in de klas te
kijken. Zo maken de kinderen op een ontspannen manier kennis met de basisschool. De peuters leren door
deze activiteiten andere peuters kennen. Ook ouders vinden het plezierig elkaar te ontmoeten.
Peutergym in 2017
Vrijdag 13 januari, 10 februari, 10 maart, 12 mei, 9 juni en 14 juli om 11.00 uur: de Wel, Burgemeester
Haitsmalaan 3, Nijeveen.

Wij wensen u een
gezond en
knallend
2017

Meppel
De Putstoel 2

Staphorst
Ebbinge Wubbenlaan 9A
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info@kisjes-slijterijen.nl
kisjes-slijterijen.nl

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

Wij wensen iedereen

Prettige
Kerstdagen

Openingstijden feestdagen
Snack-Plaza & Brasserie Meuleplein

en een

KERST
zaterdag 24 december 11.00 - 03.00 uur+
zondag 1e kerstdag 20.00 - 03.00 uur+
maandag 2e kerstdag 11.00 - 03.00 uur+

Sportief 2017!

OUD EN NIEUW
zaterdag 31 december 11.00 - 19.30 uur
zondag 1 januari 2016 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.

medewerkers

Wij wensen iedereen

Fijne Kerstdagen
en een

Gelukkig 2017

Wij zijn gesloten van
24 december 2016 t/m 1 januari 2017.

Met dank voor uw vertrouwen
wensen wij u fijne kerstdagen en
in alle opzichten een goed 2017 toe.

Dorpsstraat 13, 7948 BL Nijeveen
Tel. 0522 - 491208
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DE MOLEN
RECLAMEBUREAU CHRISTIAANHOOGEVEEN

Wij wensen iedereen

is verhuisd naar Nijeveen!

Prettige Kerstdagen
en een

Gelukkig Nieuwjaar

Bouwbedrijf
Opdrachtgever
Project

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

Datum
Opdrachtnummer
Uitvoering
Ontwerp

:
:
:
:

Versie
Schaal

: 01
:1:9

03-12-2009
743B011009
Enkelzijdig voorzien van reclame gedecoreerd in vinyl
Jurjens / JM

HE R AN
Voor al uw:
• nieuwbouw • verbouw •
• onderhoud •
• levering bouwmaterialen •

RECLAME*
ADVIES

HUISSTIJLEN

BROCHURES

WEBSITE

BUITENRECLA

PERIODIEKEN

ME

ADVERTENTIE

F OT O G R A F I E
DRUKWERK

S

NIEUWSBRIEV

EN

AU TO B E L E T T E

RING

DIRECT MAIL

v.o.f.

E N M E E R ...

Bekijk onze website:
www.bouwbedrijfheran.nl
Andries Wagter
Tel. 0521-512322
06-51265084

Herald Hopman
Tel. 0522-491156
06-51757172

K I J K V O O R M E E R I N F O R M AT I E
O F V O O R B E E L D E N O P:

DORPSSTRAAT 82, NIJEVEEN

TEL 0522 - 475 581

W W W. C H R I S T I A A N H O O G E V E E N . N L
* Van Dale - Woordenboek: Re·cla·me (de; v(m); meervoud: reclames)
het geheel van middelen die men inzet om de verkoop te bevorderen, aanhangers te werven enz.

1200 mm x 750 mm

PMS kleur
Vinyl kleur
RAL kleur

: 165 c
: Avery 910 Dark Orange
:-

PMS kleur
Vinyl kleur
RAL kleur

: 314 c
: Oracal 951 - 553 lagune
:-

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM
RAAMDECORATIE
ZONWERING

URZO
WONINGINRICHTING
Damesmode
Slaapcomfort
PROJECTINRICHTING
Bedrijfskleding

PROJECTSTOFFERING

Regenkleding

Noteboomstraat 7
Huishoudtextiel
7941tel.XD
Meppel
05220 - 61022
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.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
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“Laten we voor het nieuwe jaar
de lat zo hoog leggen
dat we er vlot onderdoor kunnen”
Bij Faber Adviseurs blijft u - ook in 2017 verzekerd van onze vertrouwde dienstverlening!

Nijverheidsweg 15 7948 NE Nijeveen Tel. 0522-490094 Postbus 126 7940 AC Meppel www.faberadviseurs.nl

NIEUWJAARSCONCERT - 60 ACCORDEONS, 1 ORKEST
“Een imposante accordeonoase in Schouwburg Ogterop”. Zo luidde de kop van de lovende recensie
van het Nieuwjaarsconcert van accordeonvereniging Musetta uit Nijeveen, Allegro uit Linde en het
Nederlands Jeugd Accordeon Orkest (NJAO). Meer dan 300 mensen genoten van een prachtig concert
in de grote zaal uit 1886. Door zijn prachtige akoestiek kwam het accordeon optimaal tot zijn recht.
Deze samenwerking krijgt een vervolg. Op 15 januari zullen meer dan 60 accordeonisten - ditmaal
ondersteund door de slagwerkgroep Dynamic uit Nijeveen - een verrassend programma ten gehore
brengen die jong en oud zal aanspreken. De accordeonisten van Musetta, Allegro en het aanstormend talent van het NJAO spelen van pop tot klassiek. Nummers van Queen, ABBA, en Astor Piazolla
worden afgewisseld met Musical- en TV Tunes. Als gastspeler mogen wij Jeanine de Herdt ontvangen.
Dit feestelijke evenement zal plaatsvinden in de Grote zaal van Schouwburg Ogterop te Meppel.
Aanvang 14.30 uur, zaal open 14.00 uur.
Kaarten (€ 10,- per stuk) zijn verkrijgbaar via nieuwjaarsconcert2017@outlook.com. Daarnaast zal er op
maandag 2 januari van 19.00 tot 19.30 uur kaarten verkocht worden vanuit ‘de Schalle’ (Nieuweweg 27,
Nijeveen) en kunnen kaarten gekocht worden vooraf aan het concert bij de Schouwburg.

GEEN OLIEBOLLENCONFERENCE MAAR WEL EEN APPELFLAPPENAVOND MET SIGAAR VAN HET JAAR
Dit jaar zal Wakker Nijeveen geen Oliebollenconference houden. “Traditiegetrouw” zal de Sigaar van het
Jaar dit jaar daarom uitgereikt worden tijdens de Appelflappenavond in De Schalle op vrijdag 30 december.
De zaal gaat om 20.00 uur open. Om 20.30 uur zal de uitreiking plaatsvinden door Wakker Nijeveen, waarna
er aansluitend onder het genot van een drankje en muziek van DJ Robin en DJ Rene van Full Motion het
jaar over-oogt kan worden en het glas alvast geklonken kan worden op 2017.
De toegang voor deze avond is gratis!
Waar: De Schalle. Wanneer: 30 december vanaf 20.00 uur.
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Uw partner voor Beschermingsbewind - Budgetbeheer - Budgetcoaching
wenst u en al uw dierbaren

goede feestdagen en een financieel gezond 2017
www.elkenain-bewindvoering.nl - T 0522 76 90 51 - Kolderveen 26C Nijeveen - Bezoek alleen op afspraak

ELKENA

36STE EDITIE HENK HOFMANTOERNOOI OP VRIJDAG 30 DECEMBER

Ook dit jaar staat het Henk Hofmantoernooi weer op de kalender van SVN. Een leuk en
gezellig zaaltoernooi voor de eigen leden. Traditiegetrouw vlak voor Oud en Nieuw in
sporthal De Eendracht in Nijeveen. Dit jaar op vrijdag 30 december. De dag begint om 9
uur met wedstrijden voor de kabouters, mini’s en F-pupillen. Vanaf 11 uur zijn de
E-pupillen aan de beurt, om 13.00 uur de D-pupillen, om 15.00 uur de C-pupillen en om
17.00 uur de B-junioren. En natuurlijk is er ’s avonds vanaf 19.30 uur ook weer het toernooi voor de A junioren en de senioren. Supporters zijn van harte welkom om deze dag
te komen kijken in de sporthal. De kantine is geopend voor een hapje en een drankje.
Graag tot 30 december!

Decemberactie 2016!
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 11 JANUARI 2017.
(de kassabonnen moeten gedateerd zijn binnen de actieperiode december 2016.)

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.
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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 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.

Fijne Feestdagen
en een

Gezond en Glashelder 2017

onderdeel van Van der Linde Meppel

MEPPEL

Blankenstein 290 | 0522-243640
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APK écht voor een vaste lage prijs

Waar u uw Toyota ook gekocht heeft
Onze APK is echt ‘all inclusive’. Wij rekenen geen extra kosten voor afmelding of een emissietest.
De APK keuring staat los van het onderhoud van uw Toyota. Er worden geen andere werkzaamheden
verricht en dus ook geen extra kosten gemaakt, tenzij uw auto niet aan de keuringseisen blijkt te
voldoen. In dat geval vragen wij altijd eerst uw toestemming om de reparatie uit te mogen voeren.

Wij zorgen dat uw
een
Toyota blijft
Tel.Toyota
(0522) 49
12echte
23

Van der Linde Meppel

Wij willen u bedanken voor het vertrouwen en
de prettige samenwerking van afgelopen jaar en
Blankenstein 290, 0522-491258
wensen u fijne feestdagen en een fantastisch Meppel,
2017 toe.

Wij wensen iedereen
Prettige Kerstdagen en een
Gezond 2017

Telefoon 0522 49 26 80
info@kroesnijeveen.nl
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www.kroesnijeveen.nl
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jeanie’s

Gezamenlijk meer dan
75 jaar ervaring in uitvaarten.

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

Vanaf 1 oktober zijn de openingstijden:
ma. en di.
wo. en do.
vr. en za.
zondag

0522-281878

Kom nu ook u eigen

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

geschenkenmand

WASSINK

in elkaar zetten met de produkten
die in de winkel te krijgen zijn,
zoals ekozuivel, thee,

Uitvaartverzorging

--

gesloten
van 13.00 uur tot 18.00 uur
van 10.00 uur tot 17.00 uur
gesloten

-,

De uitvaartverzorger voor Meppel en omstreken

natuurlijke sapjes en noten.

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

Agenda
20 dec.
De Molen nr. 24
21 dec.
Passage kerstviering en broodmaaltijd - de Schalle - 18.30 uur
21 dec.
Klaverjassen en jokeren, Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
22 dec.
Vrouwen van Nu, Kerstavond - De Schalle - 19.00 uur
24 dec.
Kerstnachtdienst - Geref. kerk - 22.00 uur
26 dec.
Volkskerstzang - hal Oosterhuis B.V. - 10.00 uur
30 dec.
Appelflappenavond - De Schalle - zaal open 20.00 uur
4 jan.
Nieuwjaarsvisite; org. St. Welzijn voor Ouderen - De Schalle - 13.30 uur
7 jan.
Inloopcafé PvdA - Oasis Meppel - 10.30-12.00 uur
10 jan.
De Molen nr. 1
11 jan.
Klaverjassen en jokeren, Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
14 jan.
Dagmarathon klaverjassen en jokeren – Supportersvereniging SVN’69 – aanvang 09.30 uur
14 jan.
DOS’46 1 – Fortuna/Delta Logistiek 1 - Sporthal de Eendracht - 20.00 uur
15 jan.	Nieuwjaarsconcert 2017; Accordeonverenigingen Musetta, Allegro en het NJAO - grote zaal van Schouwburg Ogterop te Meppel
23 jan.
Voorverkoop Da Costa - De Schalle - 19.00-20.30 uur
25 jan.
Passage jaarvergadering, verzorgd door het ééndags bestuur- de Schalle - 20.00 uur
25 jan.
Klaverjassen en jokeren, Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
26 jan.
Vrouwen van Nu, Jaarvergadering - De Schalle - 20.00 uur
28 jan.
Bingo, Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
3-4 feb. Uitvoering Da Costa - Da Costa - 20.00 uur
4 feb.
DOS’46 1 – KZ/Hiltex 1 - Sporthal de Eendracht - 20.00 uur
8 feb.
Klaverjassen en jokeren, Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 20.00 uur
18 feb.
DOS’46 1 – LDODK/Rinsma Fashion 1 - Sporthal de Eendracht - 20.00 uur
22 feb.
Passage dhr. Jan Klein vertelt over zijn belevenissen op de Grote vaart - de Schalle - 20.00 uur
22 feb.
Klaverjassen en jokeren, Supportersvereniging SVN’69 - aanvang 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
Elke vrijdag
wordt er door Tonegido gezongen in het gebouwtje bij de kerk in Nijeveen om 13.30 uur
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LAATSTE KANS VOOR AANVRAAG MANTELZORGWAARDERING 2016
De werkgroep Zorg van de Dorpsvereniging Nijeveen gunt alle mantelzorgers dit extraatje als blijk van
waardering! Omdat veel mensen de zorg voor een familielid een vanzelfsprekende zaak vinden, herkennen
zij zich vaak niet in de term mantelzorger. Bovendien vervullen mantelzorgers ieder op eigen wijze hun
rol: dé mantelzorger bestaat niet. Wij roepen daarom alle mantelzorgers van Nijveeners van harte op om
zoveel mogelijk de waardering die je toekomt aan te vragen!
Als u zorgt voor een partner, een familielid, vriend of kennis in Nijeveen (de gemeente Meppel), dan kunt
u de mantelzorgwaardering aanvragen.
Mantelzorgers zijn geen professionele zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band
hebben met de degene voor wie zij zorgen.
Om zoveel mogelijk mantelzorgers een blijk van waardering te kunnen geven, kiest de gemeente in 2016
voor een divers aanbod van activiteiten en producten. Dit aanbod is tot stand gekomen in overleg met het
Mantelzorgplatform Meppel.
Aanvragen
U kunt de waardering aanvragen tot en met 31 december 2016 via het aanvraagformulier op de website
van het Mantelzorgplatform www.mantelzorgplatformmeppel.nl/mantelzorgwaardering.
Beschikt u niet over internet, dan kunt u het aanvraagformulier opvragen via telefoonnummer 085-2731444
of ophalen bij het kantoor van Welzijn MensenWerk (De Weerdstraat 78 in Meppel op werkdagen van 8.30
uur tot 17.00 uur). Ook mag u bellen met Gea Veeloo 06 24988327 om af te spreken het formulier bij haar
in Nijeveen op te komen halen.
Op het aanvraagformulier kunt u aangeven welke blijk van waardering u wilt ontvangen en van welke
ondernemer.
U kunt kiezen uit de categorieën: Levensmiddelen, Verwenpakket, Erop uit, Restaurant en Meppelbonnen.
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Prettige Kerstdagen
en een

Gezond en Succesvol 2017
Wij bedanken alle schrijvers van de artikelen die De Molen

Fijne Feestdagen

DE MOLEN

zo aantrekkelijk maken, maar natuurlijk ook de adverteerders
die het uitgeven van De Molen mogelijk maken.
Wij hopen in 2017 weer op uw medewerking te kunnen rekenen.
De eerste Molen van 2017 verschijnt op 10 januari.

Noteboomstraat 68 | 7941 XA Meppel | T 0522 255449
drukkerij@kleen.nl | www.kleen.nl

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
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Aarnink Makelaars
wenst iedereen een

Gelukkig, Gezond en Voorspoedig 2017

Verkocht, verhuurd of aangekocht voor onze opdrachtgevers in 2016.

Koestraat 3, Hattem

Izak Osstraat 8, Zwolle

Herman Broodstraat 1, Assen

Koestraat 3, Hattem

Izak Osstraat 8, Zwolle

Herman Broodstraat 1, Assen

Hofstedestraat 69, Meppel

Langesteeg 20, Giethoorn

Lepelaar 4, Groningen

Hofstedestraat 69, Meppel

Langesteeg 20, Giethoorn

Lepelaar 4, Groningen

Bosplaat 33, Zwolle

Sluizerdijk 3, Hasselt

Prinsenplein 20, Meppel

Bosplaat 33, Zwolle

Sluizerdijk 3, Hasselt

Prinsenplein 20, Meppel

Lepelaar 5, Groningen

Friesestraatweg 16, Groningen

Bleekersbrink 16, Eesveen

Lepelaar 5, Groningen

Friesestraatweg 16, Groningen

Bleekersbrink 16, Eesveen

Nijverheidsweg 15 | 7948 NE Nijeveen | 0522-490434 | info@aarninkmakelaars.nl
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Nijverheidsweg 15 | 7948 NE Nijeveen | 0522-490434 | info@aarninkmakelaars.nl
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Heeft u een kunstgebit en uw
eigen risico verbruikt dit jaar?
Maak dan in 2016 nog een afspraak voor
een offerte voor uw nieuwe gebitsprothese
Wanneer u in 2016 een nieuw kunstgebit aanschaft,
ontvangt u ook in 2016 de declaratie.
Dus geen eigen risico in 2017

De specialist voor
uw kunstgebit
●

●

●

●

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

Van Beek
Schilderwerken

aandacht voor de
patiënt
gebitsreparatie
snelservice
vervaardiging in
eigen laboratorium
geen wachtlijst

Voor al uw schilderwerk

GRATIS
beoordeling
en advies

Ons bedrijf kenmerkt zich door
haar goede prijs-kwaliteitverhouding
en staat garant voor
een uitstekende service!

Koedijkslanden
MEPPEL:
Rembrandtlaan 35 T. 0522 - 474 877
DEDEMSVAART: Latyrusstraat 14
T. 0523 - 614 274

Klaas van Beek
Scheerweide 35
7948 NX Nijeveen

Tel. 06-16511943
Tel. 0522-750545

Tel. 06 543 720 73

Ook voor volledige voetverzorging bij u thuis!

E-mail: info@kvanbeekschilderwerken
Website: www. kvanbeekschilderwerken.nl
Medisch pedicure

WEDSTRIJDVERSLAG DOS’46 - DSC
DOS’46 heeft zaterdagavond 17 december gelijkgespeeld tegen DSC uit Eindhoven. De promovendus begon
de wedstrijd scherper dan DOS’46 en dit vertaalde zich in de stand uit. Bij DOS’46 duurde het 14 minuten
voordat de bal door de korf ging, op dat moment had DSC al een gat geslagen (1-6). DOS’46 kon zich nog
iets herstellen en beide teams zochten de kleedkamers op met een 6-8 ruststand. In de tweede helft, welke
beduidend beter was dan de eerste helft, kon DOS’46 gelijkkomen op de 8-8. Met 10-9 had de thuisploeg
voor het eerst een voorsprong. De wedstrijd zou vervolgens gelijk opgaan. Door beide ploegen werd er
veel gebruik gemaakt van de wisselmogelijkheden, maar geen van beide ploegen kon weglopen. In een
bloedstollende slotfase was het DOS’46 dat gelijk maakte; 19-19. Beide ploegen moeten genoegen nemen
met één punt in de laatste competitiewedstrijd van 2016.
DOS’46 startte in de volgende opstelling: Eerste aanval: Jelmer Jonker, Sven Jonker, Loes Blacquière en
Nienke Hintzbergen. Eerste verdediging: Menno Russchen, Harjan Visscher, Geertje Hoekstra en Kim Petersen.
Doelpunten DOS’46: Jelmer Jonker 7, Harjan Visscher 7 (1), Nienke Hintzbergen 2, Loes Blacquière 1, Menno
Russchen 1, Samantha Schorn-Jonkman 1.
Na de feestdagen neemt DOS’46 het op 7 januari op tegen Blauw-Wit in Amsterdam. DOS’46 staat na zes
gespeelde wedstrijden op vijf punten, DSC heeft vier punten overgehouden aan de eerste wedstrijden.
DOS’46 mag zich na een slecht begin tevreden stellen met een punt, alleen was de verwachting vooraf meer.
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Ramona’s

Hairfashion

Knippen
Dames
Heren

13
1200
00

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.

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

Kapsalon voor dames,
heren en kinderen
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

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

Ook voor:

Bovenlip

Epileren

Hele gezicht

(Met touwtje)
Wenkbrauwen

800

300
1400

Wenkbrauwen
verven

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

500

10321 - Kalenderkaart

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

TESTAMENT MAKEN?

07-03-2008

Laat ook uw zonnepanelen
goed en betrouwbaar
schoonmaken

www.joshulstimmerwerken.nl

08:18

W&W

Pagina 2

Het adres voor:
* schilder- en sauswerkzaamheden
* ramen schoonmaken
* goten schoonmaken
* trespa schoonmaken
klussen
in en om het huis
*
reinigen
van
stoepen
met hoge druk
*

GOED, INTEGER EN VOORDELIG GEREGELD

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

altijd scherp!
Wij wensen u fijne feestdagen en gelukkig nieuwjaar!
T: de Wijk 0522 - 440 473
info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl
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VERTELLEN MET DE CAMERA
Expositie van David de (foto)Graaf in Dorpshuis ‘De Schalle’ in Nijeveen
David de Graaf is een man met Downsyndroom van 32 jaar. Hij begon met fotografie toen zijn ouders hem
voor zijn zeventiende verjaardag in 2001 een eenvoudige camera cadeau gaven. Een digitale camera – toen
al – waarbij hij bij thuiskomen zelf de bestanden zo ‘in zijn computer kon prikken’. Het ging toen nog
niet om de foto’s als beeld, maar eerst en vooral om het communicatie-aspect. Wat had de niet zo bijster
vlot pratende David meegemaakt die dag? Van het begin af aan heeft hij zo veel vastgelegd. ‘Voor mijn
verslag’, zoals hij dat zelf vaak zegt. In de loop van de tijd stapte David over op steeds betere camera’s.
Heel bijzonder was het moment dat weerman Peter Timofeeff voor het eerst een door hem gemaakte foto
gebruikte in het RTL-Weerbericht van 16 juli 2003, ruim twaalf jaar geleden dus. David zou daarna -met
vaders hulp- nog heel veel foto’s insturen naar het weerbericht, waarvan er in de loop van de jaren en tot
heel recent heel wat in de uitzendingen gebruikt zijn.
Van het een kwam het ander. Zo deed David steeds meer ervaring op. In de loop van de jaren maakte hij
steeds meer foto’s die het vertonen buiten de familiekring waard waren. Veel meer als foto dan als ‘verslag’.
Intussen levert David al sedert september 2010 als vrijwillig medewerker foto’s bij – jawel – het weerbericht
van de Opregte Steenwijker / Meppeler Courant. Dat is natuurlijk ook al heel bijzonder. Verder doet hij nu
al zes zomers fotografisch verslag van de jaarlijkse zes Donderdag Meppeldagen (DMD) in die Meppeler
Courant. Voor het komende jaar, 2017, werd er voor de vierde keer een aantal foto’s van zijn hand geselecteerd voor de Rabobank (week)kalender van Meppel-Staphorst-Steenwijkerland.
In het dagelijks leven heeft David een vaste part-time aanstelling op het landelijk bureau van de
Stichting Downsyndroom (SDS), gevestigd in Gebouw U van het Isala Diaconessenhuis in Meppel. (www.
downsyndroom.nl). Behalve eenvoudig kantoorwerk, het geven van presentaties en uiteraard ook het met
enige regelmaat leveren van foto’s voor het eigen SDS-magazine Down+Up, probeert David ook gericht
middelen te werven voor de SDS, een middelgrote patiëntenorganisatie die altijd meer geld kan gebruiken
om meer noodzakelijk werk te kunnen doen. Behalve bij de SDS werkt David op woensdagmiddagen en in
het weekend bij een theeschenkerij, in de bediening, maar regelmatig ook als fotograaf. Op vrijdagochtenden is David aan het werk in de supermarkt hier in het dorp. Verder is hij ook nog crewmember van
kindercircus Okidoki uit Meppel.
En natuurlijk maakt hij daarvoor ook foto’s: http://www.youtube.com/watch?v=BDln9OUDXgI
Tenslotte fotografeert David tegenwoordig ook als vrijwillig fotograaf bij Landschap Overijssel.
Veel meer informatie over David vindt u op zijn website (www.daviddefotograaf.nl). Daar zijn ook heel
veel foto’s van zijn hand te zien, in groot formaat.
David wil zijn foto’s graag verkopen ten gunste van zijn favoriete goede doel, diezelfde SDS, met haar
landelijk bureau in Meppel. Hij vraagt er dan minimaal 95 Euro voor. Maar ook directe giften voor de SDS,
bijvoorbeeld geïnspireerd door het werk van David of David zelf, zijn meer dan welkom!

SUCCESVOLLE HENK BIJKER BOVENBOERLOOP 2016
De 29 e editie van de Henk Bijker Bovenboerloop op zaterdag 3 december kon plaats vinden onder fantastische weersomstandigheden. Terwijl het anders vaak koud is en hard waait, was het nu heerlijk weer met
een prachtig blauwe lucht. Ook uit Nijeveen deden waren weer meerdere deelnemers van de partij, onder
andere de winnares op de halve marathon Corien Jansen.  
Vier engelse mijlen:
3   Lars Hogen‑Esch
14 Frank Overweg
27 Harmien Nijkamp
28 Christel van Kooten
35 Gerrit Hoorn
49 Harmanne Lubbinge

25:54
32:34
35:58
36:43
38:04
46:17

11.4 km:
8 Menno Jurjens
48:46
20 Hans Westenbrink 	 53:32
31 Guido Beerta 	
55:42
33 Willem Spraakman
56:28
36 Henk Nijboer 	
57:10
47 Fleur van Norden
1:00:40

Halve marathon:
25 Corien Jansen 	
29 Henk Jonkers 	
72 Arjan Pit 	
87 Bert Middelbos
88 Udo Boonstra

1:32:28
1:33:55
1:49:50
1:59:32
1:59:59    

De organisatie wil alle deelnemers hartelijk bedanken voor hun komst, de medewerkers voor hun onvolprezen hulp en de sponsoren voor de broodnodige steun. Dankzij ieders inbreng kan er elk jaar weer een
prachtig atletiekevenement in Nijeveen plaatsvinden. De organisatie hoopt alle deelnemers volgend jaar
op 2 december terug te zien in Nijeveen.
De organisatiecommissie van TZT86  
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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
A A N N E M I N G S B E D R I J F

Wij vieren ons
40 jarig jubileum!
U bent van harte welkom op onze
open dag.
Donderdag 29 december 2016
14.00 uur – 18.00 uur
Met vriendelijke groet,
Oosterhuis B.V.
Familie Oosterhuis en medewerkers

Een ondernemende bries,
ontwikkelt een
windkracht van beleving!
info@andrehopman.nl
06 54 32 64 05

☎ 0522 - 491686
KOLDERVEENSE
BOVENBOER 31
7948 LT NIJEVEEN

LOONBEDRIJF
AANNEMERSBEDRIJF GWW

LANDSCHAPSWERK

Wij wensen u fijne kerstdagen en
een voorspoedig 2017.
Oosterhuis B.V.
Kolderveense Bovenboer 31
7948 LT Nijeveen
info@oosterhuis-bv.nl

Energieweg 3, Nijeveen
www.andrehopman.nl
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�jnn feestdagee!
Afgelopen jaar mochten wij weer veel woningen blij maken
met nieuwe bewoners, waaronder deze woningen in
Nijeveen. Wij wensen de bewoners en alle andere Nijeveners
hele fijne feestdagen en een gelukkig 2017!
www.oostergetel.nl | info@oostergetel.nl | 0522-259911 | Kleine Oever 6 | 7941 BK Meppel
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tekst PvdA advertentie in De Molen
Opmaak advertentie 2017 m.b.t. Inloopcafé in De Molen: graag dezelf
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lettergrootte
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DE
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----------------------------------------------------------------------

Inloopcafé
Inloopcafé
Inloopcafé
Noordeinde 20
7941 AT Meppel
06 - 132 641 52
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Definitieve
laserontharing
voor hem en haar
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Het team
Marktslagerij
E. Rijkeboer
Contactpersoon:
excl. btw. Het
is bekend dat er in 2013 eenwenst
kleine
prijsverhoging
wordt doorgevo
Massage
u

U kunt bij bijzonderheden of vragen contact opnemen met
Visagie
Dinie
Nadat
alleVeld-Fonk
verschijningsdata zijn afgesproken kan de rekening voor het hele jaar
Laserontharing
Fijne Kerstdagen
Fractiesecretaris
Jonker,
Biezenveld 50,PvdA
7943MC Meppel. Email: jonkerjan@lijbrandt.nl
Raadslid Waxen
Meppel
en een
Harsen
Contact:
Dinie Veld-Fonk,
d.veld@meppel.nl
of Stationsweg 49, 7941HC Meppel. Tel.: 06-53175002.
Woldstraat 40 | 7941 LK Meppel | (0522)
853 809
Email:
fractiepvdameppel@gmail.com
fractiepvdameppel@gmail.com
Voorspoedig Nieuwjaar
info@salon99.nl | www.salon99.nl
Mobiel te bereiken op 06-53175002
Salon99 Skin Care

Fijne feestdagen
en een stralend 2017

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

Barbecue en Catering
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VOLKSKERSTZANG NIJEVEEN VOOR IEDEREEN OP 2E KERSTDAG
Al geruime tijd wordt er in het hele dorp over gesproken: Volkskerstzang in Nijeveen voor iedereen.
Dit evenement vindt plaats op 2e Kerstdag ’s morgens om 10.00 uur in de hal van Aannemingsbedrijf Oosterhuis, Kolderveense Bovenboer 31. Iedereen wordt verwelkomd met een kop koffie of thee, aangeboden
door cateringbedrijf Busscher uit Nijeveen. Voor de kinderen is er ranja.
Er is een gelegenheidskoor gevormd waar spontaan 45 zangers en zangeressen zich voor hebben opgegeven.
Onder leiding van dirigent Johan Rodenhuis wordt er wekelijks gerepeteerd in de kantine bij Oosterhuis
op de Kolderveense Bovenboer.
Vanuit de scholen is er een kinderkoor samengesteld. Maar liefst 48 kinderen doen hieraan mee en repeteren wekelijks onder leiding van juf Riëtte Smit en juf Ineke Heersma.
Pianiste Ruth Pos begeleidt beide koren.
Er is veel samenzang en dit wordt begeleid door Euphonia, onder leiding van dirigent Wilfred Grootenhuis.
Het geheel duurt ongeveer een uur. Voor diegene die nog gezellig willen “nazitten” is er volop gelegenheid. Cateringbedrijf Busscher staat voor ons klaar.
De werkgroep rekent op vele bezoekers en we maken er samen een mooie bijeenkomst van!
Iedereen is van harte welkom! Gratis entree.
De werkgroep Volkskertszang

EEN WAAR SPEKTAKELSTUK OP O.B.S. COMMISSARIS GAARLANDT IN NIJEVEEN!
Het komend half jaar wordt een schoolfilm gemaakt over de kinderen, de leerkrachten en speciale gasten
van o.b.s. Commissaris Gaarlandt.
De echte filmpremière wordt gehouden op vrijdagavond 23-06-2017 in sporthal “De Eendracht” in Nijeveen
die speciaal voor die avond wordt omgetoverd tot een echte bioscoopzaal.Alle ouders, opa’s, oma’s, oudere
broers en zussen zijn welkom op deze feestelijke ouderavond. Na de filmpremière zal een landelijke bekende musicalartiest de avond komen opluisteren. Het wordt een hilarische film over een school die omvalt
en leerkrachten die verdwijnen. De directeur van de school zit met zijn handen in het haar, maar gelukkig
vinden alle kinderen van de schoolsamen de oplossing.
Zodra de zes kernwoorden (waarden) van de klokken in de school, waar de visie en de missie van o.b.s.
Commissaris Gaarlandt op staan, worden ‘teruggevonden’ staat de school weer als een huis!
De eerste echte filmdraaidag zit er op. Dinsdag 6 december is er voor het eerst gefilmd. De buren van de
school waren gelukkig voorbereid, zodat ze niet te erg zouden schrikken van het lawaai van gillende sirenes
en gierende banden. Om 9.00 uur ‘viel’ de school om, alle hulpdiensten gebeld en de politie met een busje en
een auto vol agenten [kinderen],
speurneuzen uit een helikopter
en soldaten uit een legertruck
kwamen meester Johan helpen
zoeken en steunen.
Het idee van de film is heel goed
ontvangen bij kinderen, ouders
en team.

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

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

Jeannet Botter

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

G.J. SMID
Wij bedanken al onze klanten voor
het in ons gestelde vertrouwen
en hopen u ook in 2017 weer
van dienst te kunnen zijn.

wenst iedereen

Prettige
Kerstdagen
Namens alle medewerkers
wensen wij u

en een

prettige kerstdagen
en een

Veilig 2017

gezond 2017!!

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

www.rkinstallatietechniek.nl

Kwekerij en tuincentrum

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

LET OP!
24 en 31 december a.s. gaan wij sluiten om 16 uur
We wensen iedereen

Fijne Kerstdagen
en een

Voorspoedig 2017
www.bertvisschervof.com
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ÉÉN MERK, RUIME KEUS!

6% BTW

SHOVELS

10% WINTERKORTING
t/m eind maart

Fijne Kerstdagen

VERREIKERS

en een

Mooi Gekleurd 2017
Dorpsstraat 4
Nijeveen

www.jaboschilderwerken.nl
Schoonheidsinstituut
Acne behandelingen
Massages
Zonnestudio

4-WIELBESTURING OF
KNIKBESTURING

IPL ontharing
Elektrisch ontharen
Huidverbetering
Bijouterie

DECEMBER AANBIEDING:
Als je bij je gezichtsbehandeling je huid laat verwennen
met een speciaal collageenmasker, ontvang je een
GRATIS masker t.w.v. € 8,95 voor thuis!!!

JCB
DAAR KUN JE MEER MEE!

Maskers met maximaal effect en minimale belasting

Wij hebben ook cadeaubonnen….
Voor meer informatie neem vrijblijvend contact op!
Johan Mark de Boer
| 06 20 07 54 37
Mark Gorte
| 06 17 10 93 95

Beau-nette wenst je fijne Kerstdagen
en een mooi en gezond 2017!!!
Dorpsstraat 16, Nijeveen ~ Telefoon 0522 – 49 23 15
Website: www.beau-nette.nl ~ E-mail: info@beau-nette.nl

www.evenhuis.nl
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Elkenain biedt ondersteuning aan mensen die door omstandigheden hun financiële zaken niet meer zelf kunnen
regelen. Beschermingsbewind brengt rust voor de betrokkene en de omgeving en kan conflicten in familiaire kring
en misbruik door derden voorkomen. Bewindvoerders worden benoemd en gecontroleerd door de rechtbank.
Ook in geval van problematische schulden kan Elkenain ondersteuning bieden.
U kunt bij ons ook terecht voor budgetbeheer of budgetcoaching.
www.elkenain-bewindvoering.nl - T 0522 76 90 51 - Kolderveen 26C Nijeveen - Bezoek alleen op afspraak

NIEUW: BREICAFÉ IN NIJEVEEN

ELKENA

Bladiebladiebla
Kan jij niet een dag zonder haken of breien of borduren of …. Dan is het Breicafé in Nijeveen wel wat voor
jou. Bijkletsen en ondertussen samen haken of breien in een gezellige serre. Lekker dicht bij de kachel,
onder het genot van een kopje koffie of thee en andere verwennerij. Of in de zomer heerlijk buiten op het
terras. Inspiratie opdoen, kennis uitwisselen en elkaar helpen. Lijkt het je leuk? Kom een keertje en neem
vooral je brei- of haakwerk mee.
Breicafé Nijeveen is geopend op dinsdagavond van 19.00 tot 21.00 uur en woensdagmiddag van 14.00 tot
16.00 uur. Van harte welkom! Tevens kun je er terecht voor allerlei (sokken)garens uit allerlei werelddelen,
heerlijke warme plaids en deskundig advies.

Nieuwjaarsvisite

Wolwinkel www.atelierann52.nl. Adres: Het Nieveen 52, 7948 CJ Nijeveen.

Nijeveen

Stichting Welzijn Ouderen

Woensdag 4 januari 2017 om 13.30 uur in de Schalle
Met: koffie/thee met knieperties
consumptie met hartig hapje

Thomasvear en Pieternel
Pauwergirls
Afwisselend liedjesprogramma.
Vrolijke muziek, zang en theater met een knipoog.
Herkenbare liedjes van de jaren 40 tot nu.
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Entree € 5,- p.p.
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WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN

Moes / Speelman
0522-491224
Westerbeek / Tan-Koning 0521-361326

24/25 dec.
Dokter Tan
26 dec. 2e kerstdag Dokter Westerbeek
31 dec./1 jan.
Dokter Westerbeek

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.
ELKENAIN BEWINDVOERING geeft rust aan mensen die door omstandigheden hun financiële zaken niet
meer zelf kunnen regelen. Kolderveen 26C - Nijeveen - T 0522 76 90 51 - Bezoek op afspraak.
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 SERVICEPUNT BIBLIOTHEEK NIJEVEEN
De Schalle, Nieuweweg 27 • dinsdag: 15.00-19.00 uur • donderdag 15.00 - 17.30 uur
Tel. 06 47 57 64 67 E-mail: info@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.

Uw adres voor:

wenst u

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

Prettige Kerstdagen

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

Prettige Kerstdagen

en een

Voorspoedig 2017!

Goed en Gezond

2017

Ook in 2017
staan wij voor u klaar.

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

Dorpsstraat 149 7948 BP NIJEVEEN
Tel: 0522 492967 of 06 53 961 998

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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