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telefoon 0522 255 449

De volgende Molen verschijnt op 5 september 2017.
Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk
dinsdag 29 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: 0522 - 85 85 80

FEESTDAG VOOR OUDEREN OP WOENSDAG 20 SEPTEMBER IN DE SCHALLE
Vanaf 13.30 uur kunnen we genieten van een optreden van……..
Manro & Lois nodigen u uit voor een magische reis in een wereld vol Magic.
U zult ademloos kunnen zien hoe duiven verschijnen, verdwijnen en uiteindelijk transformeren naar twee loopeenden.
Manro & Lois presenteren een klassieke duivenact, welke in een modern jasje
is gestoken. In deze act komt overduidelijk de liefde voor de duiven en de
passie voor de magic naar boven.
Deze act is uniek in Europa, vandaar dat Manro & Lois met grote regelmaat
worden geboekt voor (internationale) congressen, beurzen, openingen,
bedrijfspresentaties en personeelsfeesten.
Manro & Lois, die perfect op elkaar zijn ingespeeld, zullen u meenemen in
de wereld van de Magic.
Televisieoptredens en buitenlandse tournees konden niet uitblijven. Bedrijven
vragen regelmatig het illustere tweetal om hun nieuwe productlijn te introduceren en openingen te verrichten. In Japan, Noord-Korea, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk
en Jemen werden zij met alle egards ontvangen. Een unieke show die u verbaasd doet staan, verzorgd tot
in detail!.
De toegangsprijs voor deze middag is € 7,50 inclusief een consumptie. Deze middag is toegankelijk voor
iedereen. Personen die reeds in de tent waren hebben een bandje gekregen en kunnen tegen inlevering
hiervan gratis deze middag bezoeken.

SERVICEPUNT BIBLIOTHEEK NIJEVEEN  
Wist U dat…
…. wij gesloten zijn van 8 augustus tot en met 24 augustus. Vanaf 29 augustus bent U weer van harte welkom!
….. U, i.v.m. de vakantie de boeken langer kunt lenen?
….. wij vanaf 5 september beginnen met nieuwe openingstijden? dinsdag 15.00-18.00 uur / do 15.00-18.00 uur
Iedereen een fijne vakantie!
Servicepunt bibliotheek Nijeveen  

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

www.lever.nl

21E HAVELTER FIETS 3 DAAGSE VAN PIT PRO REGE
De Stichting Fietsevenementen PIT Pro Rege (opgericht in 1997) organiseert - ook weer in 2017 - op 6 plaatsen
in Nederland een fiets3daagse. De Stichting stelt zich ten doel het bevorderen van het recreatief toerfietsen.
Dit jaar organiseert de Stichting in Havelte van: dinsdag 22 augustus t/m donderdag 24 augustus de 21e
Havelter Fiets-3-daagse Pit Pro Rege. Start en finish bij Echo-Home “Het Baken”. “Heerlijk fietsen door de
natuur rond Havelte”. De afstanden zijn 40 km en 60 km. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers van
onze fietstochten is 50+. Ook fietsen bij ons opa’s en oma’s met hun kleinkinderen. De routes zijn ook zeer
geschikt voor E-bikes. De routes zijn niet uitgepijld.
Kosten voorinschrijving (voor 16 aug.) € 7,00 voor volwassenen en € 4,50 voor kinderen t/m 12 jaar.
Na 16 aug. € 9,50 volwassenen en kinderen € 5,50. Dagkaart € 4,00, kinderen € 2,50.
Elke deelnemer ontvangt een uitgebreide routebeschrijving (geen knooppunten omschrijving). Drie dagen
fietsen geeft recht op een medaille.
Uitgebreide informatie en aanmelding: via Echo-Home Het Baken, J. Postweg 5, Darp, tel. 0521-341297 of
via www.fietsenprorege.nl.
Namens de afdeling Havelte,
Penningmeester a.i., Henk de Goede, h.de.goede@ziggo.nl

STICHTING WELZIJN OUDEREN NIJEVEEN
Dankzij een bijdrage van het gemeentelijk aanjaagfonds en de provinciale dorpsregeling 2017 is SWON
overgegaan tot de aanschaf van een duofiets met elektrische ondersteuning.
Deze fiets is bestemd voor jongeren en ouderen in Nijeveen die om welke reden dan ook niet meer alleen
kunnen fietsen.
Wij zijn de dorpsvereniging, die onze aanvraag heeft ondersteund dank verschuldigd. De fiets zal eind juli
worden geleverd.
We hopen begin september met het uitlenen van de fiets te kunnen starten.
Wel zoeken we vrijwilligers die willen helpen bij het beheer en bij het eventueel meefietsen met de huurder.
Spreekt dit project u aan of wilt u af en toe meefietsen dan kunt u zich melden bij de secretaris Lammie
van Essen, telefoon 491628 of per mail vanessen.hl@gmail.com.
Wij kunnen dit niet alleen en hopen op uw steun.

FEESTELIJKE OPENING VAN DE REGIOBANK DRENTSE FIETS4DAAGSE
Van 25 t/m 28 juli doorkruisen weer duizenden fietsers ons prachtige Drenthe en zullen we
ons uiterste best doen om alle deelnemers hét Drenthe-gevoel mee te geven want, … de Drentse Fiets4Daagse is een belevenis! Er is hard gewerkt om deze editie tot een succes te maken. De stempelkaarten zijn
gedrukt, de spandoeken hangen, de banden zijn opgepompt, Assen, Emmen, Dalen, Diever, Hoogersmilde,
Meppel, Norg en Westerbork zijn er klaar voor!
De organisatie van de fiets4daagse heeft niet alleen prachtige volwassenenroutes voorbereid. Ook de
4Kids routes voor de kinderen zijn klaar en propvol leuke activiteiten. Mensen die zich nog niet hebben
aangemeld en toch nog mee willen fietsen?
Op www.fiets4daagse.nl kun je alle informatie over het programma te vinden en kun je je nog aanmelden
als deelnemer. Wij zien u graag in Westerbork!
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Toyota

FleX driving
Na 1 jaar maandelijks opzegbaar!

Private FlexLease

Vanaf

€

199,-

p.m.*

Rijd nu een gloednieuwe Toyota vanaf € 199,- per maand!
Dat is nog geen € 7,- per dag!
Een gloednieuwe Toyota is nu voor iedereen bereikbaar met Private FlexLease. Het contract is na 1 jaar maandelijks opzegbaar en inclusief
bijna alles: u betaalt alleen nog de benzine! Kijk snel op Toyota.nl of maak een proefrit.
Brandstofverbruik (EC 2015/45W of EC 2016/646W) 3,3-4,8 L/100km (20,8-30,3 km/L); CO2 75-109 g/km.
* Toyota Financial Services leasetarief per maand o.b.v. Toyota Private (Flex)Lease, 48 mnd, 10.000 km/jaar, wegenbelasting in provincie Utrecht, incl. max. bonus/malus en BTW, en excl. brandstof • Tarieven kunnen afwijken per provincie i.v.m. wegenbelasting en per gekozen uitvoering, wijziging van opties, looptijd, kilometrage, schadevrije jaren en gewicht • Geldig vanaf 1 juli 2017 •
Toetsing en registratie BKR • Wijzigingen en drukfouten voorbehouden • directsales@toyotafs.nl
Afgebeelde modellen: De AYGO 1.0 VVT- x-cite 5-deurs vanaf € 14.995,- • Yaris 1.5 Hybrid automaat 5-deurs vanaf € 23.995,- • Auris 1.6 D-4D Dynamic vanaf € 33.590,- • Auris Touring Sports 1.6
D-4D Dynamic vanaf € 34.890,- • Toyota C-HR 1.8 Hybrid Bi-Tone Plus vanaf € 36.320,-

Van der Linde Meppel
Blankenstein 290, 0522-491258
www.vanderlinde-meppel.nl

2307_TO_adv_FlexDriving_Van der Linde_173x123_v2.indd 1

17-07-17 14:44

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

info@kroesnijeveen.nl
www.kroesnijeveen.nl
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Ramona’s

Vakantie!!
Week 31-32-33

Knippen

van maandag 31 juli
t/m zaterdag 19 augustus

Dames
Heren

Maandag 21 augustus
is de winkel weer open!

1300
1200

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

I.v.m vakantie zijn wij gesloten
van 5 t/m 19 augustus.

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

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
met en zonder
afspraak

Ook voor:

Bovenlip

Epileren

Hele gezicht

(Met touwtje)
Wenkbrauwen

800

300
1400

Wenkbrauwen
verven

500

VROUWEN VAN NU AFDELING NIJEVEEN
Donderdag 14 september 2017 wordt de Drentse Wandeldag gehouden in Nijeveen. De route bestaat uit
8 en 12 km. Ontvangst tussen 9.30 en 10.30 uur bij De Schalle. (de leden hebben de uitnodiging via mail of
in de bus gekregen). Wij hebben een mooie route uitgestippeld en hopen op veel wandelaars. U kunt zich
opgeven bij Grietje voor 7 september e-mail gwestenbrink@ziggo.nl of telefonisch 0522-492147.
Vriendelijke groeten namens de organisatie,
Jansje, Marietje, Siena, Ammy en Grietje
En natuurlijk onze vrijwilligers waar we niet zonder kunnen. Fijne zomer en graag tot ziens op 14 september.

URZO
WONINGINRICHTING
Damesmode
Slaapcomfort
PROJECTINRICHTING
Bedrijfskleding

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECTSTOFFERING
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Regenkleding

Noteboomstraat 7
Huishoudtextiel
7941tel.XD
Meppel
05220 - 61022
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl
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NIEUWE SAMENTELLING BESTUUR DORPSVERENIGING NIJEVEEN
Op 19 april jl. is er tijdens de jaarvergadering een bestuurswissel geweest. Casper Veen (voorzitter) en Albert
Bron hebben afscheid genomen. Er hebben zich 3 nieuwe bestuursleden aangediend en die zijn tijdens de
jaarvergadering benoemd. Daarnaast zijn er verschuivingen gekomen van functies.
Het bestuur bestaat uit: Christo Kok (voorzitter),
Jennie Sterkenburgh (secretaris), Cor Koster (penningmeester), Dirk Jan Tuut, Dirk Kroes, Marijke van
Ramshorst, Helen Bijker, Jeanie Schrotenboer, Wim
de Kleuver en Annette Mencke. Als DVN behartigen
we de belangen van het dorp, dit doen we vanuit de
visie ‘voor en door het dorp’. We hebben iets meer
dan 600 leden.
Onze activiteiten kunnen we onderverdelen in 3
categorieën:
1. 	Er zijn werkgroepen vanuit de dorpsvisie 2015 2025 waarvan wij de voortgang van het proces
bewaken (niet de inhoud) en de verbindende
factor richting gemeente zijn.
- zorg
- wonen
- recreatie & economie
- scholen en jeugd
- veiligheid / verkeer / landbouw
- sport
- glasvezel buitengebied

2.	Het ondersteunen van projecten waarbij het
initiatief soms bij ons ligt of waar wij gevraagd
zijn om een rol te spelen.
- AED project
- onderhoud bibliotheek
- afscheid dorpsdokters
- reflecterende huisnummers
- uitbreiden dorpsommetjes
- mogelijkheden voor het van der Woudenpark
in kaart brengen
3. Het organiseren van activiteiten.
- Jaarlijks de Izakje de Vries wandeltocht
- activiteiten voor de jeugd van 12 - 16 jaar
- tweejaarlijks het herfstrondje
- tweejaarlijks de knijpkatroute (in samenwerking
met de Schalle)
- tweejaarlijkse schoonmaakactie jongeren
Wil je meer weten over de DVN of wil je graag lid
worden. Kijk op onze website:
www.dorpsverenigingnijeveen.nl.

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

Tot ziens in onze showroom!

Jan Bouwknegt
Dorpsstraat 4
Nijeveen
www.jaboschilderwerken.nl

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

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

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

Zaterdag
5 augustus
van
10.30-12.00
Zaterdag
2 januari van
10.30-12.00
uur uur
Zaterdag
2isjanuari
van
10.30-12.00
uur
Iedereen
welkom
in Kerkplein
Stadscafé Oasis!
Stads
Café Oasis
Stads Café Oasis Kerkplein

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

U bent van harte
welkom!
Deel met de raadsleden
wat er
speelt bij u of in uw
Vertel
onshet
watPvdA
er leeft
bij u en bij u inisdeaanwezig
buurt.
buurt.
Ook
.
U bent
vanOmbudsteam
harte welkom!
Vertel ons wat er leeft bij u en bij u in de buurt.
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– NIJEVEEN ENERGIE NEUTRAAL
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Het is bekend dat er in 2013 een kleine prijsverhoging wordt doorgevoerd.
Alsnog belangstelling?
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u alsnog
belangstelling?
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geldtjaar
dat unaar
nog steeds
verschijningsdata
afgesproken
kan de
rekening
voor het hele
Jan een belangstellings-registratieformulier
in kunt
vullen.jonkerjan@lijbrandt.nl
Dit kan via www.samenenergieneutraal.nl/nijeveen/.
zenveld 50, 7943MC
Meppel.
Email:
We houden u komende tijd op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. U bent van harte welkom op een
van
de informatiebijeenkomsten.
Wij wensen
een hele fijne zomervakantie!
nie Veld-Fonk,
Stationsweg
49, 7941HC Meppel.
Tel.: u06-53175002.

iepvdameppel@gmail.com
Met een energieke groet,
Werkgroep 2025 – Nijeveen Energie Neutraal

Harry van Dijk, Hylco de Boer, Klaas Brand, Klaas Jan Bakker, Arnold Mulder, Harmien Nijkamp, Jan van
Gijssel, Tako de Vries, Kees Post, Piet de Graaf en Tineke Knorren
www.samenenergieneutraal.nl/nijeveen

2025 – Nijeveen Energie Neutraal
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Gezamenlijk meer dan
75 jaar ervaring in uitvaarten.
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.

0522-281878
DAG EN NACHT BEREIKBAAR

WASSINK

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

Uitvaartverzorging

--

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

-,

De uitvaartverzorger voor Meppel en omstreken

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

www.joshulstimmerwerken.nl

Agenda
22 juli-15 aug.
Beau-nette gesloten
25 juli
De Molen nr. 15 - laatste Molen voor de zomerstop
26 juli
KNSB Baan Competitie inline-skate senioren - skeelerbaan Nijeveen - aanvang 18:00 uur
29 juli
Open Boerderijendag - start De Karstenhoeve, Ruinerwold
31 juli t/m 19 aug. Strijker Brood & Banket gesloten i.v.m. vakantie
5 aug.
Inloopcafé PvdA - Café Oasis Meppel - 10.30-12.00 uur
5 aug.	Open Atelier Hillie Knol - J. Nijmeijerlaan 8, 7948 CB Nijeveen - 11.00-17.00 uur. Mogelijkheid
om tegen vergoeding en onder begeleiding te komen schilderen
5-19 aug.
Ramona's Hairfashion gesloten i.v.m. vakantie
6 aug.
Open Atelier Hillie Knol - 11.00-17.00 uur
8-19 aug.
Kapsalon Berta gesloten i.v.m. vakantie
8-24 aug.
Bibliotheek gesloten
22-24 aug.
Havelter Fiets 3 daagse
2 sept.	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.
3 sept.
Open Atelier Hillie Knol - 11.00-17.00 uur
5 sept.
De Molen nr. 16
9 sept.
Izakje de Vries wandeltocht - start vanaf De Schalle - tussen 9.00 en 10.00 uur
9-10 sept.
Voetbalkamp SVN ’69 te Nijeveen voor de C-, D-, E- en F-teams
14 sept.
Vrouwen van Nu; Drentse wandeldag - Ontvangst tussen 9.30-10.30 bij De Schalle
14 sept.
Informatiebijeenkomst Collectieve Zonnepanelenactie Fase III - Dorpshuis ‘De Schalle’ - 20.00 uur
20 sept.
Feestdag voor ouderen; optreden Manro en Loïs - De Schalle - 13.30 uur
30 sept.
Rommelmarkt Herv. kerk Kolderveen/Dinxterveen - Kolderveen 50
Elke dinsdag

Koersbal - De Schalle - 13.30 uur
Klaverjassen en jokeren, georganiseerd door Welzijn Ouderen - biljartzaal De Schalle
Elke 1e en 3e dinsdag Inloop tablethulp in de Schalle tussen 15.00 uur en 16.30 uur.
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 - 13.30 uur
De vaste activiteiten van Stichting Welzijn Ouderen vinden plaats van september t/m april.
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Privé Compleet! Verzekeren nieuwe stijl
Het ideale verzekeringspakket waarin 18 verschillende schadeverzekeringen
kunnen worden samengevoegd. Met de unieke 'beste voorwaardengarantie'
Pakketkorting oplopend tot 12% en altijd voldoende verzekerd tegen een scherpe prijs.
Kom en vergelijk het met uw huidige verzekeringen.
Kwaliteit en voordeel zit soms dichterbij dan u denkt!

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

Marktslager

RIJKEBOER
op woensdagmorgen en -middag
en vrijdagmiddag
8.00 tot 12.30 uur en 14.30 tot 17.30 uur.

proef,
geniet &
beleef

Schnitzels gepaneerd

500 gram

498

Barbecue bestellen? www.slagerijrijkeboer.nl
Kijk in onze webshop
om online te bestellen en betalen.

Slavinken
eigengemaakt

4 x 125 gram

398

Combitopper

4 saucijzen en 500 gr hoh
Spare ribs

gebraden, 3 smaken

Meppel

info@kisjes-slijterijen.nl

De Putstoel 2

kisjes-slijterijen.nl

samen

598

450 gram

498

Wij zijn met vakantie van 14 t/m 26 augustus.
Woensdag 30 augustus
staan wij weer in Nijeveen.
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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
- 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

•
•
•
•
•

Ontwerp en opmaak

Gepersonaliseerd drukwerk

Digitaal en XXL printen

Textieldruk en Borduren

Fullcolour drukwerk

Belettering

Huisstijl drukwerk

Websites

Noteboomstraat 68
7941 XA Meppel

T 0522 255 449
E drukkerij@kleen.nl

www.kleen.nl

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

Voetreflexologie
Bach Bloesem Remedies
Voedingsadviezen
Pedicurebehandelingen
Kadobonnen

Jeannet Botter

Voor vergoedingen: zie website

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

ROMMELMARKT 2017 HERVORMDE KERK KOLDERVEEN/DINXTERVEEN
Dit jaar houden we voor de 25ste keer rommelmarkt. De opbrengst is voor het jeugdwerk en het jeugdgebouw. We hebben al heel wat ‘rommel’ binnengekregen, maar er kan altijd meer bij. Uw spullen, die u niet
meer gebruikt, maar die toch nog in goede staat zijn kunt u bij ons kwijt voor de rommelmarkt.
Omdat wij ook moeten betalen voor het afvoeren van alles wat niet verkocht wordt, verzoeken wij u om
geen kapotte dingen, bankstellen en andere grote meubelstukken en matrassen in te leveren.
U kunt uw spullen brengen bij de fam. A. Pinxterhuis, Kolderveense Bovenboer 47, tel. 491486. (graag ‘s
ochtens of ‘s avonds bellen) Wij vragen u dringend eerst wel contact op te nemen voordat u ze brengt. Dhr.
Pinxterhuis kan u dan wijzen waar alles kan worden neergezet. Het komt nog al eens voor dat er spullen
worden neergezet als dhr. Pinxterhuis niet thuis is. Dan moet hij er later zelf mee gaan slepen en dat is niet
de bedoeling. Dus graag eerst even bellen U kunt ook contact opnemen met Arie Voerman, tel. 492014, of
Jacob Bakker tel. 492533, mob. 06-10328646. De spullen kunnen eventueel worden opgehaald.
Ook houden wij ons aanbevolen voor Douwe Egberts punten. In te leveren bij Jannie Hoorn, Veneweg 45
en Leida Schipper, Scheerweide 50.
Wilt u a.u.b. geen spullen brengen naar Kolderveen 50. Daar wordt wel de rommelmarkt gehouden, maar
daar is niet onze opslagruimte.
De rommelmarkt wordt gehouden op zaterdag 30 september.
Schrijf de datum alvast maar in uw agenda.
De rommelmarktcommissie

STICHTING WELZIJN VOOR OUDEREN NIJEVEEN - ZONNEDAGTOCHT 2017
Tot onze spijt moeten wij melden dat de zonnedagtocht geen doorgang kan vinden. Er hebben zich te
weinig belangstellenden aangemeld.
We proberen nu in plaats van een reisje iets anders te organiseren. Hierover hoort u binnenkort van ons.
Namens de reiscommissie, Lammie van Essen
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I.v.m. vakantie zijn wij

gesloten
van dinsdag 8 augustus t/m
zaterdag 19 augustus 2017.
Dinsdag 22 augustus
staan wij weer voor u klaar!

Creëer,
profiteer
en geniet!
info@andrehopman.nl
06 54 32 64 05

Energieweg 3, Nijeveen
www.andrehopman.nl

KLEURPLAATWEDSTRIJD KINDCENTRUM DE WEL GEWONNEN DOOR BART
Tijdens de braderie in Nijeveen heeft Kindcentrum de Wel, waar PlusKinderopvang onderdeel van uitmaakt, een kleurplaatwedstrijd uitgedeeld. De mascotte
Kangoe gaat op vakantie en de kinderen mochten zelf intekenen waar naar
toe, met wie en wat hij mee wilde nemen!
Bart (7 jaar) uit Nijeveen had een prachtig verhaal getekend en mag zich daarom
de winnaar van de wedstrijd noemen.
Uit handen van pedagogisch medewerkster Bianca ontving hij een 10-badenkaart
van zwembad Hesselingen.
Veel ‘zwemplezier’ gewenst Bart.

Schoonheidsinstituut
Schoonheidsinstituut
Acne
behandelingen
Acne behandelingen
Massages
Massages
Zonnestudio
Zonnestudio

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

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

IPL ontharing
IPL ontharing
Elektrisch
ontharen
Elektrisch
ontharen
Huidverbetering
Huidverbetering
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

w w w. p i e t b o u w k n e g t . n l
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Facials
Manicure
Pedicure
Massage
Visagie
Laserontharing
Waxen
Harsen
Salon99 Skin Care
T 0522 853809
Woldstraat 40 info@salon99.nl
7941 LK Meppel www.salon99.nl

Van Beek
Schilderwerken
Voor al uw schilderwerk
Ons bedrijf kenmerkt zich door
haar goede prijs-kwaliteitverhouding
en staat garant voor
een uitstekende service!
Klaas van Beek
Scheerweide 35
7948 NX Nijeveen

Tel. 06-16511943
Tel. 0522-750545
E-mail: info@kvanbeekschilderwerken
Website: www. kvanbeekschilderwerken.nl
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WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN
29/30 juli Dokter Tan-Koning
5/6 aug. Dokter Westerbeek
12/13 aug. Dokter Tan-Koning

19/20 aug. Dokter Nijstad-Moes
26/27 aug. Dokter Lucas
2/3 sept. Dokter Westerbeek

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

KLEINE NODENDIENST, 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 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.

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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