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Winkels op het dorp, koester ze!
Hoe fijn is het dat wij in ‘ons dorp’ onze boodschappen kunnen doen?

Tuurlijk kunnen we dat ook online doen, maar dan missen we wel die toevallige ont-
moeting met de oude buurman van vroeger, en de vriendelijke glimlach van de cais-
sière.
Heerlijk om bekende gezichten zien achter de toonbanken, een grapje te maken met de 
bloemist omdat je hem kent, en de dames van de bakker, zij maken dat je brood net even 
wat gezelliger in je tas verdwijnt. Goede meubels met advies voor vele uren zitplezier, 
een wijntje en stukje kaas met uitleg waar het vandaan komt. Een bril waar je van gaat 
stralen en jezelf weer goed ziet en de rest van de dorpelingen ook. Die dorpelingen daar 
gaat het om, dat zijn je buren en je vrienden, vaak ook familie, want we blijven graag op 
het dorp wonen. 
De makelaar helpt je bij het zoeken naar een nieuwe woonplek om weer vrienden te kun-
nen ontvangen. Een fiets met advies, elektrisch of juist niet en voor onderhoud wordt je 
fiets zelfs opgehaald. 
Wist u dat de plaatselijke slager prijzen gewonnen heeft met worst maken? En hij voor 
uw feestje heerlijke schotels kan maken en een volledige barbecue kan verzorgen. De 
doe-het-zelf winkel je helpt en advies geeft en verstand van zaken heeft voor elke klus. 
Zo kan ik nog wel even doorgaan en gelukkig weten heel veel mensen deze ondernemers 
op waarde te schatten! Dank u wel daarvoor.
Natuurlijk kan je in de stad/op internet ook van alles aanschaffen, maar dan de nazorg en 
onderhoud en niks geen gezelligheid of luisterend oor naar dat wat voor jou zo belang-
rijk is. Maatwerk en zorg dat is wat je nou extra krijgt bij de plaatselijke ondernemer. Ja 
maar, het is duurder! Dat is toch logisch…..een stoel is een stoel? Nee natuurlijk niet. Daar 
zit zoveel meer in, vraag maar eens aan de meubelmaker. Drukwerk? Toch wel heel erg 
fijn als er met je meegedacht wordt over kleuren tekst en net dat mooiste kaartje voor 
jullie bijzondere feest! 
Het zijn ook de plaatselijke ondernemers die met hun advertenties deze krant helpen 
voortbestaan.
Daarom wees zuinig op de ondernemers die er voor jou zijn en elke dag weer klaar staan 
met raad en daad!

Een enthousiaste ondernemer

Prijswinnaars  
OVS kerstpuzzel

Er zijn weer heel wat inzendingen binnen gekomen, zowel per mail als in de brievenbus. 
Hiervoor allemaal bedankt. De drie prijswinnaars zijn:
Anja Ebbinge
Gerrit Kieft
Karolien Gunnink
Alle drie hebben ze een vleespakket van Slagerij Wolvenberg ontvangen. Wij feliciteren 
de winnaars met deze prijs.

Redactie Smildeger Neiskrant

De redactie van de Smildeger Neiskrant  
wenst iedereen een goed 2019.

We hopen weer op een fijne samenwerking  
en een jaar vol leesplezier. 

Nieuwe ideeën zijn altijd welkom.
V.l.n.r. Anja Ebbinge, Gerrit Kieft, Karolien Gunnink

Antje en Roelof Jan Bodenstaff 
vieren diamanten huwelijk

Het echtpaar vierde op 19 december in Smilde 
hun 60-jarig huwelijk. Antje en Roelof Jan (Roel) 
Bodenstaff hadden een agrarisch bedrijf dat in 1978 
werd overgenomen door hun zoons die en tuinbedrijf  
begonnen, tuincentrum Bodenstaff.

Antje werd 83 jaar geleden aan de Jonkerswijk in Smil-
de geboren en Roel aan de Kanaalweg, op de plaats 
waar nu het tuincentrum staat. Het nog fitte echtpaar 
heeft drie kinderen en acht kleinkinderen. Roel is nog 
actief in het tuincentrum op de graszodenafdeling. Hij 
is dan ook vaak in het tuincentrum te vinden en komt 
vaak alleen thuis om even te eten, zegt Antje.
Op 22 december heeft het echtpaar het diamanten 
huwelijk met familie gevierd.

Foto: Ron de Vos

De zevende editie van de 
Megaspeeldag weer een 

groot succes

Lees verderop in deze krant
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Want de gedaante dezer wereld gaat voorbij

1 COR. 7:31

Na een lang en werkzaam leven is op 95 jarige 
leeftijd rustig overleden, onze lieve zorgzame 
moeder en oma

Henderika Snippe

 Smilde, 9 juni 1923
† Assen, 20 december 2018

Weduwe van Johannes van Sleen sinds 1972
Weduwe van Jacob Blanken sinds 2008

 Smilde: Ab en Renee
    Eva en Gert
   Sara, Emma 
    Joost en Suzanne
   Levin

 Deventer: Wim en Elly
    Jenneke en Robbert
   Nikee, Lumen
    Han

 Smilde: Bert en Jellie
    Rutger en Suzanne
   Julia, Lotte , Oscar
    Yannick en Christien
    Sebastian en Iris

 Assen: Alfred en Sisi

 Weesp: Rob Blanken
    Cheyenne

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Correspondentieadres: 
A.J. van Sleen
Rebenscheidtstraat 13, 9422 EB Smilde

Verdrietig, maar vooral dankbaar dat zij zolang 
in ons midden mocht zijn, laten wij u weten 
dat de Here tot zich heeft genomen mijn lieve 
mama en onze lieve oma

Jannie Tuinman - Hof
In de leeftijd van 95 jaar.

 11 maart 1923 † 1 januari 2019

Sinds 19 februari 2014 
weduwe van Jannes Tuinman.

 Ad en Joyce
  Rik en Marlon, Zoë
  Rob en Thiemo
  Lisa en Dieter

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Correspondentieadres: 
Ad en Joyce, Hofstukken 86, 9407 LC Assen

Met liefde hebben wij afscheid genomen van 
onze lieve moeder, onze trotse oma en overoma

Tinie Oosting - Jongsma

 Appelscha, 21 januari 1937
† Smilde, 3 januari 2019

Weduwe van Henk Oosting

 Gerrit en Janny in liefdevolle herinnering
  Mark 
  Linda en Eelco
   Damian, Jordan, Mayson

 Sierd en Roelien
  Tessa en Chris
  Krista

 Elly en Jacob
  Tina en Raymond

De crematieplechtigheid heeft inmiddels 
plaatsgevonden.

Correspondentieadres:
fam. Oosting
Rozenstraat 80, 9421 RR Bovensmilde
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Bedroefd zijn wij door het overlijden van 

Ton Giateli
 Alle en Wiepie

	 Arnold	en	Hiskia
	 Ivar	en	Isa

Wij	kregen	het	bericht	dat	op	22	december	2018		toch	nog	
plotseling	is	overleden	onze	vroegere	medebewoner

Ton Giateli
Wij	wensen	Marg	Tonny	Miranda	Dion	en	Tygo	veel	sterkte	

met	dit	verlies.

De	bewoners	van	Het	Woldhuus

Beetje	bij	beetje	heb	je	ons	verlaten,
We	konden	niet	meer	zo	goed	praten.
Je	was	op	een	gegeven	moment	zo	teer,
de	man	van	vroeger	was	je	niet	meer.
Maar	nu	je	voorgoed	bent	heengegaan,

zeggen	wij	dank	je	voor	alles	wat	je	hebt	gedaan.

Bedroefd	geven	wij	u	kennis	dat	toch	nog	onver�acht	van	ons		
is	heengegaan,	in	de	leest	ijd	van	86	jaar,	onze	zorgzame	man,	
vader	en	opa.

Antoniou	Giateli
(Ton)

	Rott	erdam,	11	november	1932
†	Hoogersmilde,	22	december	2018

	 Marg	Giateli	-War�ies
	 Tonny	&	Miranda
	 Dion	
	 Tygo

Onze	 speciale	 dank	 gaat	 uit	 naar	 het	 verzorgend	personeel	
van	het	Beur�schip	(Witt	e	Wieke).
Ook	willen	wij	iedereen	bedanken	voor	alle	kaar�en,	
telefoontjes	en	medeleven.

Hulzebosst�aat	26,	9423	RP	Hoogersmilde

De	crematie	heest		inmiddels	plaatsgevonden.

Met liefde hebben wij afscheid moeten nemen van 
mijn lieve man, onze lieve papa en trotse opa

Aa� o Dik
 Assen, 19 augustus 1956

† Smilde, 6 januari 2019

Echtgenoot van Marry

 Alie en Leo
  Tygo
  Jesse

 Beja en Rick
  Xavi
  Faylin

 Kodi 

Onze dank gaat uit naar huisartsenprakti jk 
van der Veen en het zorgteam van Icare Smilde, 

voor de goede verzorging van Aafk o.

Wij nodigen jullie uit om samen met ons afscheid 
te nemen van Aa� o, op zaterdag 12 januari om 
13.30 uur in de Koepelkerk, Veenhoopsweg 14 in 
Smilde. Voorafgaand aan het afscheid is er gelegen-
heid tot schri� elijk condoleren vanaf 13.00 uur.

Na afl oop van het afscheid mag u op eigen 
gelegenheid naar huis toe gaan, de crema� e 
vindt plaats in besloten kring.

Corresponden� eadres: 
Leemdijk 20, 9422 TH Smilde

Onze lieve broer, zwager en oom

Aa� o Dik
is niet meer

Hij was een echte familieman,
Hij genoot van hartelijkheid en gezelligheid
En wij genoten van hem.

We zullen hem gaan missen! 
Rust zacht.

 Jannie & Jacob
  Ale� a, Michel en kinderen
  Gerdie, Jeroen en kinderen
  Bertjan, Anne� e en kinderen

 Willy & Vroukje
  Marco en Marcella
  Mirjam, Jasper en kinderen 
  Bernard en Lidwie
  Rudy

We wensen Marry, kinderen en kleinkinderen veel 
sterkte in de komende � jd.

Op 5 december 2018 is onze lieve 

Ruud Kroeze 
in zijn geliefde Noorwegen plotseling overleden.
In onze woonplaats Rogne hebben wij 14 decem-
ber een bijeenkomst voor Ruud gehouden.

Wij willen via deze weg iedereen uitnodigen op 
woensdag 9 januari a.s. van 15.00 tot 17.00 uur 
in Zalencentrum van Veen te Witten, om samen 
met ons Ruud te herdenken met een hapje en 
een drankje.

Adres Zalencentrum Van Veen,
Witterhaar 14, 9402 VK ASSEN
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Met liefde hebben wij toch nog onverwacht 
afscheid moeten nemen van mijn zorgzame man, 
onze lieve vader en opa

Roelof Timmermans
 2 oktober 1935 † 6 januari 2019

 Hennie Timmermans - Fernhout

 Julia en Jans
  Stefan
  Marcel
  Ingmar en Manon

 Wim 
  Maartje en Robin
  Rutger en Annemijn

 Meine en Annemarie
  Joppe
  Floortje
  Pien

Wij nodigen jullie uit om samen met ons afscheid 
te nemen van Roelof, op vrijdag 11 januari om 
14.00 uur in de Koepelkerk, Veenhoopsweg 14 
in Smilde. 
Voorafgaand aan het afscheid is er vanaf 13.00 uur 
gelegenheid tot condoleren en wordt u koffi e en 
thee aangeboden. Aansluitend vindt de crematie 
plaats in besloten kring.

Correspondentieadres:
fam. Timmermans
Tramweg 59, 9422 BM Smilde

Indien u geen rouwbrief heeft ontvangen 
kunt u deze advertentie als uitnodiging beschouwen.

Een fitte start  
van het nieuwe jaar?

Schrijf u nu in voor één van de 
aquasporten in De Smelte!

Na de feestdagen hebben veel mensen het voorne-
men om gezond te eten en meer te gaan bewegen. 
U ook? Bij zwembad De Smelte kunt u kiezen uit 
verschillende aquasporten om uw conditie te ver-
beteren. 

Trim- en trainingszwemmen
Kiest u voor trim- en trainingszwemmen, dan gaat u 
aan de slag met uw conditie en uw zwemtechniek. In 
een half uur tijd werkt u aan uw conditie door veel ba-
nen te zwemmen. U verbetert u zwemslagen waarbij 
verschillende oefeningen elkaar afwisselen. Deze 
lessen hebben als resultaat dat uw spieren sterker 
worden en dat u uithoudingsvermogen wordt ver-
groot.  Deze les wordt gegeven op maandagavond 
van 19:30 tot 20:00 uur. 

Aquajogging
Bij aquajogging loopt u  in het water met een drijfgor-
del (wetbelt) waardoor u rechtop in het water staat. 
Behalve loopbewegingen doet u ook allerlei oefe-
ningen met armen, benen en romp zonder dat u uw 
gewrichten belast. Voor mensen die gewicht willen 
kwijtraken is dit een goede keuze. Aquajogging zorgt 
voor sterkere spieren en een beter uithoudingsver-
mogen. Het kan zelfs bijdragen aan het herstel van 
bepaalde (sport)blessures. U kunt aquajoggen op 
dinsdagmiddag van 14:45 tot 15:15 uur of op don-
derdagavond van 20:30 tot 21:00 uur. 

Aquapower
Aquapower is voor de echte fanatiekeling. In groeps-
verband beweegt u intensief en werkt u aan uw uit-
houdingsvermogen en aan algehele fitheid. Op de 
maat van muziek doet u in hoog tempo spierverster-
kende oefeningen die alle spiergroepen aanspreken 
zoals armen, borst, billen en buik. Er wordt gewerkt 
met halters, flexibeams en diverse andere materia-
len. Al met al pittige lessen in ondiep water. 
Iedere dinsdagavond van 20:00 tot 20:30 uur is er 
een les ‘aquapower’.

Kosten
Voor alle lessen geldt dat u een kaart koopt voor 10 
lessen. Deze 10-lessenkaart is 10 weken geldig en 
kost € 45,35 (en éénmalig € 10,00 borg voor de toe-
gangspas). Een losse kaart kost € 5,90. Eén proefles 
is gratis. 

Meer informatie 
Nieuwsgierig of één van de lessen iets voor u is? Of 
wilt u zich  meteen aanmelden? Neem gerust con-
tact op met een medewerker van het zwembad via 
tel. (0592) 41 31 50. 

Met droefheid geven wij kennis van het overlijden 
van onze broer, zwager en oom

Roelof Timmermans
echtgenoot van H.J. Timmermans-Fernhout
in de leeftijd van 83 jaar.

Bovensmilde: L. Timmermans
 A. Timmermans-Offereins

Leiden: L.E. Timmermans
 A. Timmermans-Kuiken

Smilde: H.H. Offringa-Timmermans
 R.J. Offringa

Haarlem: R. Stiphout-Timmermans
 F.J.P. Stiphout

Bovensmilde: J. Timmermans
 J. Timmermans-Vriesinga

Mijdrecht: H.C.J. Brandjes-Timmermans
 T.G. Brandjes

Beetsterzwaag: J.G. Timmermans
 B. Timmermans-Groen

 Neven en nichten
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Schrijf u nu in voor één van de 
aquasporten in De Smelte!
Schrijf u nu in voor één van de 
aquasporten in De Smelte!

Trim- en 
trainingszwemmen

Aquajogging

AquapowerMeer informaae
Zwembad De Smelte
Boerenlaan 7, Smilde 
Tel: (0592) 41 31 50 

www.middendrenthe.nl/zwembaden

Een fitte start 
van het jaar?
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Rijksweg 195 - Hoogersmilde
Telefoon 459280

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.O.H. GEHAKT
1 KILO € 3,98  |  2 KILO € 6,98

WIJ VERKOPEN ELKE DAG VERS BROOD EN BANKET

Uitnodiging voor alle leden van de

IJSVERENIGING “DE’OLDE SMILDE”
ALGEMENE JAARVERGADERING 2018/2019

Tijd: Donderdag 17 januari 2019 om 20.00 uur
Plaats: ’t Ieshokkie bij de ijsbaan

Agenda
1  Opening door de voorzitter
2  Mededelingen
3  Notulen en jaarverslag
4  Financieel verslag penningmeester
5  Verslag kascommissie
6  Nieuw lid kascommissie
7  Bestuursverkiezing
  Aftredend en niet herkiesbaar:  Mariska Hoeks 

en aftredend en wel herkiesbaar: Hielke Jensma.
  Nieuwe en tegenkandidaten kunnen zich een kwartier 

voor aanvang van de vergadering melden bij het bestuur.
8  Rondvraag
9  Sluiting

Rijksweg 9A
9422 CA Smilde

te lefoon: 0592 412083
mobiel :  0651 799541
info@autototaalservicesmi lde.nl
www.autototaalservicesmi lde.nl

ONDERHOUD - REPARATIE - APK - AIRCO

Veenhoopsweg 20-3
Smilde

Complete schade-afhandeling
W.A. Scholtenweg 5

9422 BR  Smilde
Tel. 0592 - 415225

www.autoschadeterveer.nl
EUROGARANTBEDRIJF

Daarnaast bieden wij:
›› inspectie en onderhoud
›› inspectie na schoorsteenbrand
›› installatie en renovatie

Helder Schoorsteenveegbedrijf 
kan u voorzien van een schone 
en veilige schoorsteen. 

Gas, water & elektra
CV ketels & onderhoud

Dakleer en EPDM
Zinkwerk

Wit en bruingoed
en meer...

Voor zowel zakelijk als particulier
0592-412567

DONDERDAG-VRIJDAG-ZATERDAG

Bieflappen  kilo E 9.98

Rundergehakt  kilo E 4.98

Verse kipburgers  per stuk E 1.09

Hamburgers  4 voor E 2.98

Community 
of practice 

warmtepompen

De EnergieCooperatie 

Duurzaam Bovensmilde 

en omgeving (EC DBS eo) 

start een community of 

practice rond warmtepom-

pen. Zo kan de EC DBS eo 

bijdragen aan het delen 

van praktijkervaringen met 

deze nieuwe techniek voor 

verwarming van woningen. 

In het netwerk zitten in-

woners met ervaring met 

hybride, grondgebonden 

en all electric warmtepom-

pen. Op woensdag 9 janu-

ari aanstaande vindt de 

eerste sessies plaats om 

20 uur. Mocht u ook geïn-

teresseerd zijn in praktijk-

ervaring met warmtepom-

pen: meldt u dan aan via 

duurzaambovensmilde@

gmail.com
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Oudjaarsdag Smilde
Beste mensen,

Het zit er inmiddels weer op: Oudjaarsdag Smilde 2018. De dag begon met een grote 
groep kinderen die alles wilden leren over carbid schieten. Door middel van een clinic 
waarbij de kinderen zelf mochten schieten met verfblikjes is de dag goed begonnen. 
Naast de kindercarbid waren ook de oudere carbidschieters goed vertegenwoordigd. 
De hele dag door werd geknald met zowel normale carbidbussen als eigen ontworpen 
carbidkannonen.

's Middags en 's avonds werd muziek gedraaid door het duo J&J entertainment. De 
mannen kregen de dansvloer al goed vol en zorgden voor de juiste muziek om naar mid-
dernacht toe te werken. Na middernacht werd het feest verder opgepakt door DJ Marky, 
waarbij jong en oud naar de feesttent toekwam om met zijn allen het nieuwe jaar goed 
in te luiden. 

Inmiddels zitten we alweer in 2019 en wensen u daarom als organisatie de allerbeste 
wensen toe voor het nieuwe jaar. Daarnaast worden alle vrijwilligers bedankt die gehol-
pen hebben om dit feest wederom tot een succes te laten verlopen.

Ten slotte bedanken wij onderstaande sponsoren. Zonder deze sponsoren is het niet 
mogelijk om dit jaarlijkse feest te organiseren. 

Dakdekkersbedrijf H. Bruggenkamp ISO-Bakker Isolatiebedrijf B.V.
Auto Totaal Service Robert van der Veen Hoefnagel Argrarische Dienstverlening
Aannemersbedrijf Gebr. Blomberg Pomper Totaalinstallateur
FF Beton Autoschadeherstel Ter Veer
Garage Woldhuis en Kiers De Baander Tap & Tentverhuur
Van Aken Hekwerk Melkvee- en Loonbedrijf Timmermans
HP Bandenservice Laminaat uut Drenthe
AK Bouwmachines Schildersbedrijf Naber
Max Wonen Havelte Myromi Borduurstudio
Udibouw T.D.S. Schoonmaakservice
Matthieu's Schilderwerken Maepa
Ter Steeg & Klopstra M.G. De Jong Bestrating
Tuincentrum Bodenstaff De Friterie
Oortman Argrarisch & Groen Handelsonderneming Schreuder
Kraamzorg Lucinda De Bloemerij Assen
Kinderopvang 't Boeren Olifantje Slagerij Eleveld

Henriëtte van Dijk en Alex de 
Bruin bij het CultuurPodium 

Bovensmilde
We trappen bij het CultuurPodium Bovensmilde het nieu-
we jaar af met een sfeervol optreden van Henriëtte van 
Dijk en Alex de Bruin. En wel op zondag 13 januari. Henri-
ette van Dijk is een zangeres die zich met volle inzet heeft 
gestort op het ontwikkelen van haar zangkwaliteit. Ze zegt 
zelf: er zijn dagen dat ik meer zong dan sprak. Ze zingt 
warme liedjes, uit het leven gegrepen. In het Nederlands, 
Engels en Zuid-Afrikaans. Alex de Bruin is op en top gita-
rist en zingt tweede stem. De muziek is wat hen bindt! U 
zult ook kennis maken met Boely Winkelman en verschil-
lende van zijn schilderijen kunnen bewonderd worden. We 
beginnen zondag 13 januari om 15.00 uur. Entree 8,50 (in-
clusief kopje thee of koffie) en tot en met 16 jaar gratis. 
Het CultuurPodium is gevestigd in de prachtig gerestau-
reerde Waterstaatskerk aan de Hoofdweg 186 te Boven-
smilde. Reserveren kan via cultuurpodiumbs@gmail.com

Stichting Groene Kruis Fonds 
keert ook in 2019 weer subsidie uit
De Stichting Lokaal Groene Kruis Fonds beheert de financiële nalatenschap van het 
vroegere Groene Kruis. Wij hebben als doel het bevorderen van de volksgezondheid en 
het maatschappelijk welzijn van de gehele bevolking binnen het voormalig werkgebied 
van het Groene Kruis. 
Het werkgebied bestond uit de Smildes, Oranje en Laaghalerveen.

Met uitzondering van individuele hulpverlening, kunnen verenigingen, organisaties en 
groeperingen een financiële bijdrage vragen voor projecten welke binnen de doelstelling 
vallen.
Het afgelopen jaar heeft de stichting een totaal bedrag ter hoogte van ruim  € 10.000,-- 
als bijdrage ten behoeve van de volgende projecten uitgekeerd:

- Koffertje Kunst Bovensmilde
- Aanschaf verrijdbaar onderstel piano Cultuurpodium Bovensmilde
- Renovatie jeugdsoos Bovensmilde
- Een nieuwe zuiveringsinstallatie voor het Bosbad in Hoogersmilde
- Afvalbakken in het Kyllotsbos Smilde
- Kleding voor de EHBO Smilde
- Aanschaf AED in Oranje

Heeft u in 2019 een project waarbij u denkt voor subsidie in aanmerking te kunnen ko-
men, bezoek dan eens onze website groenekruisfonds.wordpress.com. 
Daar vindt u naast een aanvraagformulier alle benodigde informatie en voorwaarden.

De Stichting Lokaal Groene Kruis Fonds wenst u een gelukkig en vooral gezond 2019!

Kerst op Christelijk 
Kindcentrum 

De Schutkampen

Op CKC De Schutkampen hebben alle kinderen en ouders 
weer kunnen genieten van de gezellige kerstperiode. Op 
woensdag 19 december gingen alle kinderen, van de peu-
teropvang tot en met groep 8, kerstbakjes maken. Een 
gezellige bezigheid die zowel bij de kinderen, als bij de 
hulpouders en juffen en meesters een brede glimlach op-
leverde. En de kerstbakjes waren ook nog eens prachtig!

’s Avonds vierden de kinderen van de groepen 5 tot en 
met 8 kerst met hun groep. De kinderen hoorden het 
kerstverhaal, zongen samen liederen en kregen ook nog 
wat lekkers. De ouders konden genieten van een lekker 
warm drankje terwijl de kinderen kerst vierden. 

Op donderdag 20 december was het de beurt aan de kin-
deren van de peuteropvang en de groepen 1 tot en met 4. 
Zij werden bij De Schutkampen door een heraut opgeroe-
pen om op reis te gaan, om het kerstwonder mee te mo-
gen maken. Een prachtig verlicht pad leidde de kinderen 
en hun (groot)ouders via herders en Jozef en Maria naar 
De Koepelkerk. Daar mochten de kinderen horen van het 
kerstverhaal, zongen zij samen en speelde het schoolor-
kest kerstliederen. 

Na deze gezellige activiteiten mogen de kinderen nu ge-
nieten van een welverdiende vakantie. Tot in 2019!
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• Verkoop van occasions 
• Dealer van Pilot Xenon verlichting
• Lichtmetalen velgen
• Banden (montage en opslag) 

Kanaalweg 121, Bovensmilde
T: 0592414133  |  M: 0650508323

E: info@tbouwautos.nl  |  www.tbouwautos.nl

Onderhoud/reparatie/APK/aircoservice

Roelof Boerma na 46 jaar 
aannemersbedrijf Lahuis BV met pensioen 

 

Na een dienstverband van 46 jaar ging Roelof per 1 januari met pensioen. 
De laatste jaren heeft Roelof veelal de kleinere- en de service klussen gedaan en is daar-
om een bekend gezicht bij veel klanten van het bedrijf. Regelmatig zei hij “ik ben maar 
een eenvoudige dorpstimmerman” maar daarmee deed hij zichzelf ernstig tekort. Hij 
is een bijzonder goede vakman, leverde altijd secuur werk en mocht graag zijn kennis 
overbrengen op de jongere generatie.  
Tijdens een feestavond is Roelof in het zonnetje gezet en bedankt voor zijn inzet en 
loyaliteit naar het bedrijf.

Activiteiten voor  
januari 2019

We wensen iedereen een gezond en gelukkig 2019 toe!
Iedereen is welkom in het Buurtinfohuis, J. de Walstraat 
3, Bovensmilde! Wij zijn open op maandag, woensdag 
donderdag en van 10.00- 11.30 uur voor koffie en thee 
en een praatje.

•  Loop/wandelgroep: wandelen in en om Bovensmilde: 
maandag van 9.30- 11.00 uur. Na afloop koffiedrinken. 

•  Kleding-inbreng-ophaal-kamer: NOPPES: maandag 
van 10.00-11.30 uur, woensdag 14.00-16.00 uur en. 
En zaterdag 12 en 26 jan. van 14.00-16.00 uur. 

•  Klus- en tuingroep: maandagochtend vanaf 10.00 uur
•  Zanggroep: woensdag 9 en 23 jan van 9.30 -11.30 uur.
•  Huiskamerontmoeting: donderdag 10 jan. Om 12.00 

uur kunt u mee lunchen voor €2,50 p.p. Op het menu 
staat overheerlijke soto. En 24 jan. van 10.00-13.30 
uur.

•  Crea-doe-tafel: 17 en 31 jan. van 13.30–16.30 uur. Ei-
gen werk en of keuze mogelijkheden uit aangeboden 
werk. We vragen €2, - voor het materiaal en koffie/
thee. 

•  Schildergroep: 16 jan. van 19.00 tot 21.00 uur. Eigen 
werk en materialen meenemen.

•  Koffie Met! Onder leiding van Diete Kits dinsdag 22 
jan. vanaf 10.00 uur. Koffie met is koffie met een goed 
gesprek, dat spontaan ontstaat bij de aanwezigen of 
met een extra aanzetje van de gastvrouw.

•  Welzijnswerk Midden Drenthe: Inloopspreekuur 
woensdag 2 jan. van 10.00–11.30 uur.(of op telefoni-
sche afspraak. Tel:088-16 51 200)

•  Actium: eerste maandag van februari

Loop eens binnen op de koffieochtenden of neem deel 
aan een van de activiteiten. Opgeven voor een activiteit 
is niet nodig. 

Hebt u zelf een initiatief, bel of mail met: 
Juul Mustamu, 06-46053093, jmustamu@home.nl of 
Wout Stam, 06-53580418, wol31hetnet.nl 
Volg ons op Facebook, op de Dorpsagenda en in de Smil-
diger Neiskrant!

Op  vrijdag 11 januari 2019 organiseert “de Smilde” weer een

“olderwetse neijaorsvisite“
De neijaorsvisite is een mooie gelegenheid om elkaar “gelokkig neijaor” te wensen.
Onder het genot van rollegies, sap met kloet'n, boerenjongens of een ander hassebassie, 
kunnen we gezellig met elkaar praten over wat er in 2018 allemaal geweest is en vooruit 
kijken wat 2019 ons brengen zal.
Ook zal er weer een filmhoekje zijn met filmmateriaal uit de oude doos alsmede van
de neijaorsvisite van vorig jaar en het jubileum.

Datum: vrijdag 11 januari 2019
Locatie:  “de Schakel” Rijksweg 178 te Hoogersmilde
Inlooptijd: vanaf 16.30 uur
De toegang is gratis voor leden en degene die lid wil worden.

Historische Vereniging

De Smilde

Menclub “de Veldmenners” 
in Hoogersmilde

De snertrace was weer een groot succes. Vooral het rijden tussen de bomen door gaf 
veel spektakel. Zo nu en dan werd een boom gekust.
Er hadden zich veel deelnemers gemeld. Tijdens de pauzes werd de inwendige mens 
onderhouden met sherry en chocomel. Zo nu en dan werd de hemelkraan even open 
gedaan. Dit mocht de pret niet drukken. Het kampvuur diende als verwarming van zowel 
deelnemer als de snert. De plannen voor volgend jaar werden besproken en met name 
het kamperen. De indeling van de lessen en oefenuren passeerde de revue. Het is moge-
lijk dat er een redactioneel artikel wordt geweid aan de men sport.
Anneke Boers heeft nog steeds telefoonnummer 0592-459883 en laat de telefoon knal-
len.
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All You Need Is Love
Even terug naar de Kerst. De All You Need Is Love 
Kerstspecial om precies te zijn.
Een programma waarin RTL het leed van totaal ont-
spoorde pubermeisjes exploiteert. Meisje “Fleur” die 
op stage is geweest in Zimbabwe en daar tot over haar 
oren verliefd is geworden op “Mbuku”. Want “Mbuku” 
is de ware liefde. Yeah right. Wacht maar tot “Mbuku” 
een paar jaar in je huis woont dan piep je wel anders. In 
plaats van “Fleur” haar nuchtere boerenverstand te la-
ten gebruiken gaat Robert ten Brink “Mbuku” hierheen 
halen. 

Met een bus vol gegijzelden rijdt Robert door het land 
en omstebeurt wordt er een gijzelaar vrijgelaten. Maar 
niet voordat de geliefden in Nederland een zenuwin-
zinking nabij zijn. Robert zuigt en treitert net zo lang 
totdat men elke waardigheid heeft verloren en in tra-
nen uitbarst. Alles voor de kijkcijfers dus janken zul 
je!  Alles voor een gratis vliegticket en een visum voor 
“Mbuku”. 
Met een beetje pech voor de ouders vertrekt “Fleur” 
zonder diploma naar Zimbabwe om daar moeder te 
worden van 7 van die leuke kindertjes. Na 3,5 jaar 
strandt het huwelijk en keert “Fleur” terug naar Neder-
land met 5 kindjes want 2 wilden bij “Mbuku” blijven. 
En ze leefden nog lang en ongelukkig. Met dank aan 
Robert ten Brink, RTL  en de kijkcijfers. 
Dus pubers uit Smilde en omstreken. Knoop  dit in 
je oren. Verliefdheid is een tijdelijke periode van ver-
standsverbijstering. Leuk om mee te maken maar het 
gaat weer over. In Smilde wonen leuke jongens en 
meisjes maar zit er niks voor je tussen dan fiets je naar 
Assen, Norg of in uiterste nood fiets je door naar Vries. 

Groet,  
King

Column KingGrote belangstelling van ouders 
voor de DaVinci Academie 

 
Vandaag toonde IKC Pieter van Thuyl de eerste resultaten van de DaVinci Academie. 
Het integraal kindcentrum in Hoogersmilde werkt sinds de zomervakantie met deze 
nieuwe, thematische methode voor wereldverkenning. Vanochtend vond in de mid-
denbouw de afsluiting plaats van het thema ‘Wie ben ik?’ en in de bovenbouw van het 
thema ‘Egypte’. De kinderen presenteerden hun eindproduct aan ouders en belang-
stellenden. 
 
In de DaVinci Academie is veel aandacht voor 21e eeuwse vaardigheden en talentontwik-
keling. Onderdelen die aan bod komen zijn onder andere programmeren, burgerschaps-
vorming, wetenschap en techniek, onderzoekend en ontwerpend leren en denkvaar-
digheden. Martie van de Nieuwegiessen, adjunct-directeur IKC Pieter van Thuyl, vertelt 
enthousiast over de toevoeging die de methode biedt. “De leerlingen van nu werken 
straks in banen die nog niet eens bestaan. Dit vraagt vanuit onze visie een aanbod dat 
breder is dan alleen de basisvaardigheden rekenen, lezen en schrijven. Met de DaVinci 
Academie verbreden en verdiepen we ons onderwijsaanbod en leren kinderen waarde-
volle vaardigheden te ontwikkelen voor de toekomst.” 
 
Vandaag was er mogelijkheid voor ouders en belangstellenden om een kijkje te nemen 
naar de eindresultaten van het eerste project. Kinderen toonden hun presentaties, zelf 
ontworpen piramides, sfinxen, tempels, ik-dozen en ik-boekjes.

Kinderen van IKC Pieter van Thuyl presenteren het eindproduct van het thema ‘Egypte’- 
copyright IKC Pieter van Thuyl

Kinderen van IKC Pieter van Thuyl ontwerpen zelf piramides als eindproduct van het the-
ma ‘Egypte’ – copyright IKC Pieter van Thuyl

Lezing “Hella Haase” een 
biografie door Aleid Truijens 

Hella Haase is in Ned. Indië geboren (2 feb. 1918) en bleef 
daar de eerste 20 jaar totdat ze haar eindexamen haalde. 
Daarna ging ze naar Nederland om te studeren. Ze werkte 
ook als actrice totdat ze ging trouwen. Ze ging schrijven 
en haar eerste boek “Oeroeg” kreeg de nouvelle prijs in 
1948. Haar boeken werden in vele talen vertaald. Vele prij-
zen kreeg ze ook.
Ze overleed in 2011 op de leeftijd van 93 jaar.
Aleid Truijens is een recensente en columniste  van de 
Volkskrant en werkt  aan een biografie van Hella Haase. 
Hella zelf was altijd zeer terughoudend als het woord bi-
ografie viel. “Wie iets van mij weten wil” zei ze “moet mijn 
boeken maar lezen. Daar staat alles in”  
Maar tegen het eind van haar leven heeft ze er wel over 
nagedacht. Aleid Truijens hoopt het werk in 2019 te vol-
tooien.

Bibliotheek Smilde 23 januari 2019, 20.00 uur
Koningin Julianastraat 65
Tel.: 088 0128265
Email: info@bibliotheeksmilde.nl 
Reserveren wordt aanbevolen dinsdag, donderdag, vrijdag.
Een samenwerking van CRAS en de Bibliotheek
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Duurzaam Bovensmilde e.o. 
Natuurlijk beheer

Wat groeit er langs de Vaart? 
Zwaluwtong (Fallopia convolvulus)  komt voor in de 
gematigde streken van Europa, Azië en Noord-Ame-
rika. Fallopia betreft is vermoemd naar de Italiaanse 
anatoom Gabriello Fallopio, in Latijn Fallopius (1523–
1563). Hij was beheerder van de botanische tuin in Pa-
dua. Convolvulus betekent ‘als een winde’ waarmee de 
zwaluwtong ook wel verward wordt. Het is een echte 
cultuurvolger en behoort tot onze akkeronkruiden. De 
is te vinden op open zandige akkerbodems. Maar ook 
op andere plaatsen waar omgewerkte grond te vinden 
is vestigt de pioniersoort zich. Zwaluwtong wordt ook 
wel aangeduid met Polygonum convolvulus: ze is een 
lid van de duizendknoopfamilie: poly = veel en go-
num = knoop. De vrucht is een hard nootje. De plant 
is ongevoelig voor herbiciden, waaronder het verma-
ledijde glyfosaat onder de merknaam Roundup. Dat 
harde nootje geeft een nauwe verwantschap aan o.a. 
met zuring, rabarber en het bijna vergeten boekweit. 
Zwaluwtong werd vroeger ook weleens aangeduid als 
wilde boekweit. Boekweit heeft een interessantere ge-
schiedenis dan zwaluwtong en daarom sta ik er wat 
langer bij stil. In 1389 of 1390 wordt boekweit voor 
het eerst vermeld in de annalen. Het groeit dan in 
Noord-Nederland rond Deventer en in het zuiden in 
de Belgische en Nederlands Kempen. In de 19e eeuw 
werd op heel grote schaal boekweit geteeld in Neder-
land en vooral ook in Drenthe op de schrale zand- en 
veengronden. Boekweit is een voedzaam gewas, van-
wege het hoge gehalte aan zetmeel. Boekweit was 
dan ook ooit eens volksvoedsel nummer één. In na-
genoeg alle gerechten werd boekweit verwerkt, denk 
maar aan balkenbrij, jan in de zak, boekweitgrutten 
en boekweitpannenkoeken. Er werd zelfs bier van ge-
brouwen. Boekweit is uit West-Europa ongeveer even 
snel verdwenen als het opkwam. Na 1775 werd het 
verdrongen door de aardappel en met de kunstmest 
verdween de rest zo’n honderd jaar later. Maar toch: 
500 jaar lang was boekweit hier een belangrijk gewas. 
Veel recepten zijn er niet meer te vinden voor gebruik 
in de keuken. Ik heb er nog wel een voor de liefhebber 
met shoyu en tahin. Eens proeven? Dan nodig ik u uit 
voor een proeverij. Stuur een mailtje naar duurzaam-
bovensmilde@gmail.com. NB De foto kunt u in hoge 
resolutie bekijken op www.wijzijnbovensmilde.nl.

Kerstverlichting buurtvereniging 
Vroomsdraai ondergronds

Vorig winter werd onze buurtvereniging geconfronteerd met diefstal van circa 1 kilome-
ter stroomkabel. Van de dader geen spoor. We hebben toen als bestuur besloten om de 
nieuwe kabel dan maar ondergronds te brengen zodat deze niet nogmaals zou worden 
gestolen.
Een nieuwe grondkabel, een kostbare zaak. Dit is de reden dat we als bestuur beslo-
ten hebben om een bezoek te brengen aan alle buurtleden en niet buurtleden van onze 
buurt, met de vraag of zij een bijdrage wilden doen in de kosten voor deze nieuwe kabel. 
Onze penningmeester was blij verrast toen zij alle inkomsten ging tellen. Het totaal aan 
bijdrages is € 3.181,30. Het traject Drentsche Hoofdvaart is al ondergronds, het traject 
Wittewijk doen we voor de kerst 2019. Het bestuur van de buurtvereniging is heel blij en 
dankbaar dat u op deze wijze hebt bijgedragen in de kosten van de kabel. Buurtgenoten 
bedankt. Tevens ontvingen we van een aantal bedrijven in de nabijheid van onze buurt 
en de Stichting Kerstverlichting aan de Vaart in de Smilde’s een bijdrage ook hen willen 
we bij deze hartelijk bedanken.

Bibliotheken lanceren  
‘DigiLab on Tour’

De bibliotheken lanceren het project ‘DigiLab on Tour’. Een workshop waar kinderen uit 
groep 6 t/m 8 op een eenvoudige manier leren programmeren. De bibliotheken leveren 
hiermee een aanvulling op het aanbod van basisscholen met betrekking tot digitale vaar-
digheden. Hiermee wordt invulling gegeven aan de transitie van boekenuitleenpunt naar 
een meer maatschappelij-ke en educatieve functie van de bibliotheek.

Inhoud activiteit
Tijdens de workshop gaan de kinderen aan de slag met de robotjes Dash en Dot. Met 
het pro-gramma Blockly leren ze op een iPad spelenderwijs de code op de juiste plek 
te zetten. Wan-neer de code op de juiste manier is ingevoerd, voeren Dash en Dot hun 
commando’s uit. Naast het laten bewegen van de robotjes leren de kinderen op dezelfde 
wijze een drone te laten vlie-gen. 

Praktische informatie
De workshop vindt plaats op vrijdagmiddag 18 januari in Bibliotheek Beilen en op dins-
dagmid-dag 22 januari in Bibliotheek Smilde.
Deelname is gratis en inschrijven kan via https://www.bibliotheekbeilen.nl/digilab voor 
Beilen of https://www.bibliotheeksmilde.nl/digilab voor Smilde.

Kerstverlichting buurtvereniging Vroomsdraai ondergronds 

Vorig winter werd onze buurtvereniging geconfronteerd met diefstal van circa 
1 kilometer stroomkabel. Van de dader geen spoor. We hebben toen als 
bestuur besloten om de nieuwe kabel dan maar ondergronds te brengen zodat 
deze niet nogmaals zou worden gestolen.                                                                
Een nieuwe grondkabel, een kostbare zaak.                                                             
Dit is de reden dat we als bestuur besloten hebben om een bezoek te brengen  
aan alle buurtleden en niet buurtleden van onze buurt, met de vraag of zij een 
bijdrage wilden doen in de kosten voor deze nieuwe kabel.                             
Onze penningmeester was blij verrast toen zij alle inkomsten ging tellen.        
Het totaal aan bijdrages is € 3.181,30                                                                        
Het traject Drentsche Hoofdvaart is al ondergronds, het traject Wittewijk doen 
we voor de kerst 2019.                                                                                                 
Het bestuur van de buurtvereniging is heel blij en dankbaar dat u op deze wijze 
hebt bijgedragen in de kosten van de kabel. Buurtgenoten bedankt.             
Tevens ontvingen we van een aantal bedrijven in de nabijheid van onze buurt 
en de Stichting Kerstverlichting aan de Vaart in de Smilde’s een bijdrage ook 
hen willen we bij deze hartelijk bedanken. 

ERVAAR DE STILTE IN HET AEKINGERZAND
Januari is dé maand voor stilte en bezinning. Op zaterdag 12 januari organiseert Bui-
tencentrum Drents-Friese Wold naar het prachtige Aekingerzand een wandeling met als 
thema ‘stilte’. Op een ontspannen manier ontdek je de rust die de natuur biedt. De gids 
van Staatsbosbeheer neemt je mee  door het bos en het open veld. Op enkele bijzondere 
plekken laten we de stilte op ons inwerken en  verdiepen we ons inzicht. Zo vind je jouw 
“eigen” boom in de Keltische boomcirkel en ontdek je misschien de kracht van de oude 
beuken. 
 
De stiltewandeling vindt plaats op zaterdag 12 januari.
De wandeling start om 13.30 uur bij Buitencentrum Drents-Friese Wold 
en duurt 2 uur. Er wordt ongeveer 5 km gewandeld.
De kosten zijn € 6,00 voor volwassenen. Voor kinderen is deze wandeling niet geschikt 
Graag vooraf aanmelden: 0516-464020 of DrentsFrieseWold@staatsbosbeheer.nl     
Plaats: Buitencentrum Drents-Friese Wold, Terwisscha 6a, 8426 SJ Appelscha. 
Voor meer informatie en overige activiteiten kunt u kijken op www.staatsbosbeheer.nl/
DrentsFrieseWold   
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Duurzame tip
Laat ik aan het begin van dit nieuwe jaar eens uit een 
ander vaatje tappen in deze duurzame tip van de Ener-
gieCooperatie Duurzaam Bovensmilde en omgeving. Ik 
wil u een goed voornemen aan de hand doen voor 2019. 
Er zijn erg veel mogelijkheden voor u om bij te dragen 
aan klimaatneutrale Smildes, waar wij als EC DBS eo ons 
voor inzetten. U hebt echt onuitputtelijk veel mogelijkhe-
den. Vaak gaat het hier over besparen. Zo ook in deze 
misschien wat verrassende duurzame tip. U bespaart na-
melijk een indrukwekkend aantal kilo's broeikasgas als u 
minder vlees eet. Vee stoot enorm veel methaan uit, een 
broeikasgas dat 20 maal erger is dan de vermaledijde 
CO2. Een goed voornemen voor 2019 is dus te consu-
minderen tot geen vlees of eventueel tot maximaal 3 keer 
vlees per week. Of als u geen dag zonder vlees kunt, ver-
minder uw dagelijkse vlees dan eens tot 20 gram. U kunt 
zonder bezwaar of schade voor uw gezondheid goed 
met aanzienlijk minder vlees toe. Het is zelfs niet ondenk-
baar dat uw gezondheid vooruit gaat (o.a. vanwege de 
verzadigde vetten). Dat dit u ook veel besparing in geld 
kan opleveren zult uzelf wel bedenken. En dan de vaste 
uitsmijter van deze duurzame tip. U kunt ook uw steen-
tje bijdragen aan klimaatneutrale Smildes door klant te 
worden van onze lokale EnergieCooperatie. U kunt als 
klant ook advies krijgen van deskundigen uit het net-
werk van de coöperatieve beweging in het Noorden met 
de naam Energie VanOns. Wij gebruiken alle inkomsten 
voor verduurzaming van de Smildes. Vraagt allen gerust 
vrijblijvend een voorbeeldberekening. Een mailtje naar  
duurzaambovensmilde@gmail.com volstaat.

Jaarlijkse toneelavonden 
"Boveneind" 

Buurtvereniging Boveneind houdt binnenkort weer 
haar drie traditionele toneelavonden in café The Bridge 
in Bovensmilde. Het blijspel `Onrust in het Rusthuis`, 
geschreven door Henk Roede, gaat over de ontwik-
kelingen in het onlangs geopende bejaardentehuis. En 
daar loopt nog niet alles op rolletjes....... Wilt u er bij 
zijn? Er zijn kaarten voor zaterdag 12, 19 en 26 januari 
à € 10,- per stuk (incl. koffie en borrelhapje) te koop. 
Muziek wordt verzorgd door Kleintje SmildegerRoet 
(12 jan) en DJ Gerrit (19 en 26 jan). Wij beloven u een 
gezellige avond uit! Voor kaarten kunt u bellen naar: 
06 - 3760 3724. 

Bollen-op-pot;  
blij makers pur sang

Vanaf januari kunnen ze naar buiten: bollen-op-pot! Neem een voorproefje op het 
voorjaar met deze kleurrijke blijmakers en zet ze in je tuin of op je balkon/terras.
  
Positief
Bollen-op-pot zoals tulpen, hyacinten en narcissen zijn echte seizoensproducten. Ze 
hebben de kracht om het positieve gevoel van de lente over te brengen. En dat is nog 
niet alles, want ze wakkeren ook nog eens je zintuigen aan. Dankzij de mix van vrolijke 
kleuren en frisse bloemengeuren zit je lekker in je vel en krijg je een lach op je gezicht.
  
Truc
Wist je dat bollen-op-pot bloembollen zijn waar een trucje mee is uitgehaald? De bollen 
krijgen eerst een speciale behandeling. Daarna planten kwekers de bloembollen op pot-
ten en schalen met potgrond. Met veel vakmanschap, zorg en liefde, laten ze de bollen 
denken dat het nu al voorjaar is. Hierdoor geniet je al in januari van deze gezellige bloe-
men. Kom maar op met die lentekriebels! 
 
Verzorging
Wil je lekker lang van vrolijke bollen-op-pot genieten? Gebruik dan deze verzorgingstips. 
•  Zet de bollen-op-pot op een lichte plaats in je tuin of op het balkon/terras. Kies een 

strategisch plekje uit zodat je met een blik een directe positieve boost krijgt.
•  Wil je het echt gezellig maken? Zet de bollen-op-pot dan in een leuke bloembak of 

sierpot. Het liefst met gaten erin, zodat het teveel aan water weg kan lopen.
•  Deze positivo’s kunnen prima tegen lichte vorst. Wanneer het flink vriest is het beter 

om ze tijdelijk in de schuur of garage te zetten.
•  Geef ze een tot twee keer per week water wanneer er weinig regen valt.

Meer weten? Kijk op www.ilsysays.com voor meer informatie over bollen-op-pot en bol-
bloemen. 

Deskundigen vertellen over Vermaning 
op 12 januari in Drents Museum

In het slotweekend van de tentoonstelling De Zaak Vermaning nodigt het Drents Mu-
seum drie deskundigen uit die hun licht over de geruchtmakende zaak Vermaning la-
ten schijnen. Op zaterdag 12 januari om 14.00 uur geven Anja Schuring (coauteur van 
het boek De Zaak Vermaning), Reinder van der Molen (de advocaat van Vermaning) 
en Wijnand van der Sanden (conservator Drents Museum) hun kijk op onder meer de 
strafzaak en de stenen van Vermaning. De lezing is gratis toegankelijk voor bezoekers 
van het Drents Museum en vindt plaats in de Statenzaal. Reserveren is niet mogelijk, 
vol = vol.
 
Slotweekend
In het weekend van 12 januari is de tentoonstelling De Zaak Vermaning – Over een 
markant amateurarcheoloog in Drenthe voor het laatst te zien in het Drents Museum. 
Daarom organiseert het museum op zaterdag 12 januari om 14.00 uur de lezing De Zaak 
Vermaning in drie bedrijven. Tijdens deze lezing belicht Anja Schuring de jonge jaren 
van Vermaning en vertelt Reinder van der Molen over de strafzaak en hoe hij Vermaning 
destijds heeft verdedigd. Als laatste komt Wijnand van der Sanden aan het woord die 
zijn kijk geeft op de vondsten van Vermaning.  

Geruchtmakende periode
In januari 1965 meldde grasmaaimachineslijper Tjerk Vermaning een archeologische 
vondst die hem in één klap de bekendste amateurarcheoloog van Nederland maakte. 
Het ging daarbij om werktuigen die circa 50.000 jaar geleden door Neanderthalers ge-
maakt zouden zijn. Deze vondst was het begin van een geruchtmakende periode in de 
Nederlandse archeologie. Zijn de vondsten van Vermaning nu wel of niet echt? En is 
amateurarcheoloog Tjerk Vermaning nou wel of geen vervalser? Deze discussie haalde 
in de jaren ’60 en ’70 regelmatig de voorpagina’s van de (inter)nationale dagbladen. In 
de tentoonstelling De Zaak Vermaning belicht het Drents Museum die geruchtmakende 
kwestie..  

TURFJES
* Grasbrok €8/zak Grasmais 
brok  €9,- zak(per 20 zakken 
50 cent korting) 
Paarden en kleindiervoeders 
uit voorraad. Ho Agrab 
Hoogersmilde 
0592-459550
* Geboorteborden! 
Te koop en te huur. 
Part4you.nl tel. 413450

Smildeger Kampioenschappen 18 en 19 januari 2019

www.smildegerkampioenschappen.nl

* Loonbedrijf Alkema 
Kraanwerk (opritten, tuinen, 
vijvers), sloot onderhoud, 
mestuitrijden, inkuilen,  
kleine pakjes persen.  
M. 06 - 25373406  
www.loonbedrijf-alkema.nl
* Schoenmakerij Moustache, 
Grietmanswijk 1 
Bovensmilde. Bel even 
voordat u komt met 0592-
420117 of 06-12823585. 
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Rijksweg 171, Hoogersmilde
tel. 0592 - 45 90 05  |  www.� gelaar.nl

Warenhuis Tigelaar

SMILDE HOOGERSMILDEBOVENSMILDE

Samenwerkende uitvaartverenigingen Smilde
www.susmilde.nl

Vanaf 1 januari 2018 een nieuw telefoonnummer 
voor het melden van een overlijden

06 - 17 40 66 12
Bewaar dit telefoonnummer goed bij uw administratie

Daniël Haan
06 - 17 40 66 12

Voor alle uitvaarten 
in Smilde

Schoenmakerij & Sleutelservice VAN DER LAAN

Maandag        Gesloten
Di. t/m Vr.       9.00 -18.00
Zaterdag         9.00 - 16.00

www.schoenmakerijvanderlaan.nl
info@schoenmakerijvanderlaan.nl
stomerij.nl servicepunt

           
Jonkerswijk 1, 9422 TA Smilde
Tel.0592 414932

TURFJES
* PVC-buis en onderdelen, 
ruime sortering, scherpe 
prijzen. Ho Agrab 
Hoogersmilde 0592-459550

* Te koop nieuwe en gebr. 
fietsen. Fietshandel Reiber, 
Brink 23, Dwingeloo, tel. 
0521-591326, ook inruil.

* Uw oud ijzer en metalen 
zijn geld waard! Altijd een 
eerlijke prijs! 06-23507889 
www.meijerrecycling.nl

* Te koop: eetaardappelen, 
Smit Meesterswijk 7, 
Bovensmilde. Tel 414629.

* Aanbieding zouttabletten 
1zk €9.50, 5 zk €45,- 10zak 
€80,- en 40 zak €215,-  
Ho Agrab Hoogersmilde 
0592-459550

Logopediepraktijk van Gool

Esther van Gool
Hoofdweg 210
9421 VD Bovensmilde

info@logopedie.help
www.logopedie.help

06 4848 0356

Elke maandag inloopspreekuur van 9.30-10.30 uur

Wij zijn op zoek naar 

een nieuwe vrijwilliger 
in bibliotheek Bovensmilde

Je werkt in een leuk team van 6 vrijwilligers in een 
roulerend rooster op de maandag of donderdag van 
14.00 tot 17.00 uur waarin onderling veel te regelen is.

Je bent klantvriendelijk, kan goed met computers om-
gaan, vindt het leuk om met boeken om te gaan, kunt 
aanpakken, opruimen, zelfstandig werken en creatief 
met dingen omgaan.

Wij bieden: een jaarlijks uitje, regelmatig opleidingen 
zoals de vrijwilligersacademie en een gratis abonne-
ment.

Lijkt het je leuk?
Stuur een mail naar info@bibliotheekbovensmilde.nl 
dan maken we een afspraak om nader kennis met elkaar 
te maken en bekijken we of het klikt tussen ons en een 
baan in bibliotheek Bovensmilde iets is voor jou.
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SPORTUITSLAGEN

SPORTAGENDA

Diplomazwemmen zwembad  
de Smelte Smilde

19 december 2018 

A diploma;
Tim Ottema, Djélynn Quinty Hoogeveen, Jesper Heres, 
Nouralhouda Alhaj Ali, Naomi Bakker, Davy Greveling, 
Jouke Hofman, Lisa Veenstra, Abdulelah Alhaj Ali, Jason 
Kuiper

B diploma ;
Djalissa Isa Hendriks, Gideon Rispens, Remy Snippe, 
Melvin Hoogeveen , Ruben Haveman, Aron Dokter, Nomy 
Popken 

C diploma;
Indy Janssen, Josefien Kannemans

Opening Moves4You  
zeer goed bezocht

Op woensdag 2 januari was de officiële opening van Moves4You aan de industrieweg 5d 
in Smilde. Eigenaar Harold van Aken kijkt met een zeer goed gevoel terug op deze dag. 
Er waren over de hele dag wel 300 mensen een kijkje komen nemen en langs gekomen 
om hun felicitaties over te brengen. “De aanmeldingen bleven maar binnen stromen!” 
vertelde Harold. Op de benedenverdieping bevindt zich de fitnessruimte. Deze ruimte is 
ingedeeld met een aantal verschillende circuits die makkelijk te volgen zijn voor zowel 
beginners als gevorderde sporters. Ook is er een ruimte om gezellig met andere sporters 
wat te drinken aan een tafel of aan de bar. Op de bovenste verdieping bevinden zich de 
kleedkamers, een yogaruimte, spinningruimte en een ruimte waar bootcamp-activiteiten 
gedaan kunnen worden. Op deze verdieping bevindt zich ook de behandelkamer van Fy-
siotherapie Betsema & Stroetinga. Naast sporten en fysiotherapie biedt Moves4You ook 
de mogelijkheid om door middel van een voedingsprogramma af te vallen. 

S.V. Hoogersmilde 1 sportploeg 
van het jaar 2018 in de  

gemeente Midden-Drenthe!
Het 1e voetbalteam van S.V. Hoogersmilde is genomi-
neerd als sportploeg van het jaar 2018 in de gemeente 
Midden-Drenthe. Als KLEINSTE voetbal vereniging van de 
gemeente Midden-Drenthe is dit een hele prestatie. De no-
minatie is het gevolg van het behalen van het kampioen-
schap in het seizoen 2017/18. En dat was niet zomaar 
een kampioenschap, S.V. Hoogersmilde 1 werd ONGE-
SLAGEN kampioen. Een ongekende prestatie. Met steun 
van ALLE smildegers en iedereen die S.V. Hoogersmilde 
een warm hart toedraagt is het mogelijk om deze nomi-
natie te verzilveren. Vanaf 2 januari 2019 is het mogelijk 
om op de site van  www.dekrantvanmiddendrenthe.nl te 
stemmen op S.V. Hoogersmilde 1. Dus STEM S.V. Hoo-
gersmilde 1 als sportploeg van het jaar 2018.

Spinningruimte Fysiotherapie ruimte

40e EDITIE SMILDEGER KAMPIOENSCHAPPEN 
OP 18 EN 19 JANUARI

Zoals gebruikelijk zullen op de 3e zaterdag in januari de Smildeger Kampioenschappen 
(SK) gehouden worden, het evenement vóór Smildegers en dóór Smildegers.  En dit jaar 
al weer voor de 40e keer! Een jubileumeditie dus, waar uiteraard aandacht aan wordt 
geschonken door middel van verschillende clinics etc. 
Veel mensen hebben zich al aangemeld, maar hoe meer mensen mee doen hoe beter 
en: meedoen is belangrijker dan winnen bij dit sportieve evenement. Ook bezoekers zijn 
natuurlijk van harte welkom op de verschillende locaties!
Ook in 2019 is Meijer Recycling hoofdsponsor is van de SK. Bij Meijer kunt u terecht voor 
het inleveren van uw oude metalen, papier en kleding. Meer informatie over dit bedrijf 
kunt u vinden op www.meijerrecycling.nl. 
Ook zijn we blij met de ondersteuning van het marktteam Midden-Drenthe van de Ra-
bobank. 
Zonder deze, maar ook alle andere sponsoren kan de SK niet bestaan!
 
Omdat het aantal onderdelen in de loop van de jaren gegroeid is, wordt er ook op de 
vrijdag vóór de SK, en zelfs komend weekend(11 en 12 januari) al begonnen met enkele 
onderdelen. Het complete programma kunt u vinden in de bewaarbijlage van deze krant 
en op de website van de SK, www.smildegerkampioenschappen.nl. 
 
Het bestuur is blij en trots dat de CdK van Drenthe (Mevrouw Jetta Klijnsma) zich bereid 
heeft getoond aanwezig te zijn bij de huldiging van de kampioenen op 19 Januari om 
17.00 uur. We hopen dan ook op een volle Smelthehal!

Smildeger Kampioenschappen 18 en 19 januari 2019

www.smildegerkampioenschappen.nl

HANDBAL
Hieronder de uitslagen van 6 januari:
S.V.H Jongens C - E&O HC2 18-7 
Cometas E1 - S.V.H. Meiden E 21-17
Actief P. DC1 - S.V.H. Meiden C 9-14
E&O DB2 - S.V.H. Meiden B 12-20
Blue Stars DS1 - S.V.H. Dames 2 15-10  
Cometas DS2 - S.V.H. Dames 1 12-13
JD Techniek/Hurry Up HS3 - S.V.H. Heren 1 26-24

Aanstaand weekend staan er de volgende thuiswedstrij-
den op het programma:
9:00 uur S.V.H. Meiden E - Actief P. E1
9:55 uur S.V.H. Meiden C - H.V.C. DC1
11:00 uur S.V.H. Dames 1 - Actief P. DS1
12:15 uur S.V.H. Heren 1 - H.V.C. HS2
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Containers week 03 
GROEN

KERKDIENSTEN

AGENDA

S TA AT S B O S B E H E E R 
Meer info:

www.staatsbosbeheer.nl/DrentsFrieseWold

COLOFON

GEEN KRANT  
ONTVANGEN?

Meld het de redactie.

Smildeger neiskrant 
is een uitgave van drukkerij 
Hevo, Hoofdweg 17, Smilde
Kantoor:
Hoofdweg 17, Smilde
Tel. 0592 - 420062
Postadres:
Hoofdweg 17, 
9422 AE Smilde
Telefonisch bereikbaar van 
maandag t/m vrijdag 
van 09.00 tot 12.30 uur en
van 13.00 tot 16.00 uur
Redactie:
Rolinca Elgersma
Website:
www.smildegerneiskrant.nl
E-mail:
info@smildegerneiskrant.nl

De Smildeger Neiskrant kan 
geen enkele aansprakelijkheid 
aanvaarden voor schade van 
welke aard dan ook, ontstaan 
door niet, niet tijdig, of onjuist 
plaatsen van advertenties en 
teksten.

DIENSTEN IN SMILDE
Alarmcentrale: 1-1-2 Als iedere minuut telt
Géén spoed, Wél politie. 0900 - 88 44
Akkie de Jong, spreekster bij uitvaarten 

Tel: 06-30928133  •  Email: info@akkiedejong.nl
Apotheek Smilde, tel. 414045 

Geopend ma. t/m vr.: 8.00-17.30 uur 
Buiten deze uren voor spoedgevallen: 
Wilhelmina apotheek (in het ziekenhuis),  
tel. 302324  
Locatie MFA ‘de Spil’ Bovensmilde 
ma-vr.15.30-17.00 uur. zat. gesloten

Bewonersplatform Smilde, bewonersplatformsmilde@ 
kpnmail.nl - www.Bewonersplatformsmilde.nl

Dierenartspraktijk Anna Deen 
Beek 2A, 9406GV Assen tel. 0592-460409 
www.dierenartsdeen.nl info@dierenartsdeen.nl

Dierenhulp Noord-, Mid.-Drenthe: tel. 088 8113360.
Glas Diergeneeskunde 

Tel. 0521-591378 Hoofdweg 151, Bovensmilde
Huisartsen Bovensmilde 

H.M. van der Veen / E.T. Struijk 
Tel. 412447 Spoed kies 1.  
Herhalingsmedicatie: kies 2 (24uur per dag)  
www.bovensmilde.praktijkinfo.nl 
 Uitsluitend voor spoedgevallen na 17.00 uur ‘savonds, ‘snachts, 
weekend en feestdagen  
CHD: tel: 0900-112 0 112

Huisartsenpraktijk Smilde 
 A.J. de Greeff|G.D. v.d. Berg| 
 P.P. de Jonge|J.A.A. Everts, tel. 412505 
Spoednummer 8.00 - 17.00 uur, tel. 412 427 
Receptenlijn (24 uur per dag), tel. 420884 
www.huisarts-smilde.praktijkinfo.nl

Huisdierencrematorium Majesta  
tel. 0592-458230 Bezoek op afspraak

Jeugd Team Smildes (JTS)  
info@jeugdteamsmildes.nl,  
www.cjgmiddendrenthe.nl, tel. 0593-524136.

Kirsten Boerema Uitvaartverzorging 
 tel. 06 215 176 60, www.kirstenboerema.nl

Praktijk Sypke Visser Psychosociale begeleiding &  
therapie, www.praktijksypkevisser.nl, tel. 0650603407

Stichting Prat 
Alcohol & drugspreventie, tel. 0592-412013 
www.prat.nl / info@pratdrenthe.nl

Stichting Thuiszorg ICARE 
Wijkteam Bovensmilde-Beurtschip, tel. 0522 277018 
Wijkteam Smilde-Hoogersmilde, tel. 0522 277017 
PG-team Smilde, tel. 0522 277022 
Maandag t/m vrijdag 8.00-22.00 uur 
Weekend: 8.00-12.00 uur / 19.00-22.00 uur

Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Drenthe 
Reg. bereikbaarheidsnr. 06 - 12990099.

Tandarts: J.P.C. Klijntunte, tel. 413488
Uitvaartvereniging De Laatste Eer Bovensmilde 

Adm. N. Nijboer, tel. 0592-414464. 
Uitvaartbegeleiding Daniel Haan 06-17406612. 
Info: www.susmilde.nl. Email: de-laatste-eer@ziggo.nl.

Uitvaartvereniging Laatste Eer Hoogersmilde 
Adm. A. Hoogeveen-Brinks, tel. 0592-459469.  
Uitvaartbegeleiding Daniel Haan 06-17406612. 
Info: www.susmilde.nl. Email: lehoogersmilde@susmilde.nl

Uitvaartvereniging Smilde 
Adm. T. Beuving, tel. 0592-420030. 
Uitvaartbegeleiding Daniel Haan 06-17406612. 
Info: www.susmilde.nl. Email:info@uitvaartverenigingsmilde.nl

Uitvaartverzorger Jochem Hatzmann 
tel. 0592-413412, 06-13732218 

Verloskundigen 
Verloskundigenpraktijk Midden-Drenthe 
Annette van Dijk, Ellen Huizenga,  
Stephanie van den Berg, tel.: 0593- 541495 
Spreekuurlocatie Floralaan 46 te Bovensmilde 
en Sluiskampen 41 te Smilde

Welzijnswerk Midden-Drenthe en Loket voor Zorg en Dienst-
verlening vanaf nu bereikbaar onder één  
telefoonnummer: 088 16 51 200

Wijkzorg van Interzorg Noord-Nederland  
24 uur per dag  
Verpleging/Verzorging/Persoonsalarmering.  
Direct bereikbaar op 06-16118529 (dag en nacht)

Dinsdag 8 januari: BINGO in de Rank. Aanvang 19.45 uur, 
voor leden en ook niet leden zijn hartelijk welkom. Organi-
satie Buurtvereniging Nieuwbouw. 
Woensdag 16 januari: KLAVERJASSEN en SJOELEN in 
de Rank. Aanvang 19.30 uur. Voor leden en ook niet le-
den zijn van harte welkom. Organisatie Buurtvereniging 
Nieuwbouw.
Vrijdag 18 januari: Bingo-avond georganiseerd door BOC 
i.s.m. ijsver. Voorwaarts in de kantine van de ijsver., aan-
vang 20.00 uur.
Vrijdag 25 januari: Klaverjasclub “De Wiek”, Klaverjas 
avond, aanvang 19.45 uur, Gebouw “De Spil: Floralaan 2 
te Bovensmilde.

Zondag 13 januari
Prot. Gem. Smilde, Koepelkerk
9.30 uur Ds. Anja Donker
Geref. Kerk Vrijgemaakt, De Rank 
Heilig avondmaal 
10.00 uur Ds. F.J. Bijzet, Emmen 
16.30 uur Ds. T. Groenveld, Drachten
Prot. Gem. Hoogersmilde, KC De Schakel 
Opendeurdienst
10.00 uur Mw. A Streutker, Beilen
Protestantse Gemeente Bovensmilde
10.00 uur Ds. G.W. van der Werff

Hoe groot zijn Uw werken, HEERE, U hebt alles ge-
maakt, de aarde is vol van Uw rijkdommen.

De Bijbel, Psalmen 104:24 (HSV)

www.debijbelopeninsmilde.nl

Open deurdienst zondag 
13 januari 2019 Kerkelijke 
Gemeente Hoogersmilde

Zondag 13 januari is er weer een opendeurdienst in 
Hooger smilde. De organisatie van de kerkelijke Gemeente 
van Hoogersmilde is alweer druk bezig om er en mooie 
dienst van de maken. Thema van deze dienst is: Zoeken 
wat verloren is.
De voorganger deze morgen is Ds. A. Streutker uit Beilen. 
De collecte van deze morgen is voor UNICEF. Komt allen 
om deze dienst mee te maken.
Aanvang van de dienst is 10.00 uur in Kerkelijk Centrum 
de Schakel te Hoogersmilde.

De zevende 
editie van de 

Megaspeeldag 
weer een groot 

succes
Afgelopen vrijdag was het 
weer zover, de jaarlijkse 
Mega Speeldag, georga-
niseerd door Wij zijn Bo-
vensmilde, vond plaats in 
MFA De Spil. 
Het werd al vroeg druk met 
spelende kinderen op alle 
luchtkussens die opgesteld 
stonden in de sportzaal. 
Er was de hele dag gratis 
ranja, de kinderen konden 
een glittertattoo krijgen, ge-
schminkt worden, aan het 
rad draaien om een prijsje 
te winnen bij het Rad van 
Fortuin of even bijkomen in 
de bioscoopzaal. Ruim 230 
kinderen hebben zich de 
hele dag uitgeleefd. 
De organisatie bedankt 
EHBO Smilde, alle sponso-
ren, alsmede de fantasti-
sche vrijwilligers voor hun 
hulp om deze dag tot zo’n 
succesvolle dag voor de 
kinderen te maken. We zien 
iedereen graag volgend 
jaar weer!
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Kwaliteits Slagerij 
Henk Eleveld

Een begrip bij  
de Witte Wijk! 

Rijksweg 39, Smilde
Tel. 0592-412485

Alles uit  
eigen worstmakerij

Wij bezorgen ook!
Niet op dinsdag en donderdag

DE HELE WEEK
Babi pangang  500 gr  € 4,50

WOENSDAG GEHAKTDAG 
Gehakt h.o.h.  kilo  € 5,50
Zwitsersgehakt  kilo  € 6,50
met ham en kaas

DO - VRIJ - ZAT 
Cotelette Suisse 4 halen 3 BETALEN 
Malse biefstuk 3 voor  € 6,75

MENUTIP VAN DE WEEK 
Kiproerbakreepjes met pasta
Kippensoep 

MA - DI 
Fijne saucijsjes 10 voor  € 8,98

VOOR OP EEN BROODJE 
Gebr.gehakt 
 150 gram halen 100 GRAM BETALEN 

VOOR BIJ EEN GLAASJE 
3 droge worsten  voor  € 7,98

Wij bezorgen 3x per week  
verse maaltijden 

Bel en bestel

2de editie indoor 
gazonmaaierslep voor kinderen

2 februari is het weer zover. Dan organiseert stichting De 
Bonte Kooi de 2de editie indoor gazonmaaierslep. Gazon-
maaierslep is een evenement voor kinderen van 4 t/m 15 
jaar. Deelname is gratis. (Gazonmaaiers zijn aanwezig)
Deze dag zal er ook een springkussen aanwezig zijn, je 
kunt je laten schminken, een glittertattoo laten plakken 
(dit is ook geheel gratis)
Opgave kan via bontekooi.opgave@gmail.com ovv naam, 
adres, leeftijd en gewicht.
Opgeven kan tot 26 januari en vol = vol
Locatie is Evert Hendriksweg 36 te Smilde 
De eerste groep zal om 10.00 uur starten

Op maandag 17 december jl. zijn de dames van 55+ Ouderen Onder Dak Hoogersmil-
de met veel enthousiasme en gezelligheid creatief bezig geweest. Ze hebben allemaal 
een prachtige winterse kabouter gemaakt. Onder leiding van Annelien Grit werden de 
mannetjes van warme kleding en een wollige baard voorzien! 

Workshop “Kabouter Maken”  
met Annelien Grit 

Flessenactie Bovensmilde 
levert €1277,- op!

Opbrengst naar activiteiten, KOP en 
Diabetesclassic Bovensmilde

Na de succesvolle samenwerking in 2017 en 2018, hebben de PKN Bovensmilde en Wij 
zijn Bovensmilde ook dit jaar weer samen de flessenactie gedaan.
Ieder krijgt de helft: De opbrengst voor de Kerk gaat naar KOP (Kiandutu outreach pro-
ject) de Diabetesclassic en Wij zijn Bovensmilde zal haar deel naar activiteiten in Boven-
smilde doen.

Vrijwilligers
Een onverwacht hoog aantal van 25 kinderen (!) en 27 volwassenen was om 8:45 uur bij 
de kerk aan de Dijkstrastraat om te helpen bij het flessen ophalen.
Bij de Poiesz Bovensmilde werden alle flessen verzameld (en ontdaan van de doppen; 
deze werden ingezameld voor de blindegeleide honden) en ingeleverd bij de flessenau-
tomaat. Rond 12:00 uur was alles gesorteerd en ingeleverd! Wat een klus! Ontzettend 
fijn om zoveel mensen enthousiast te zien helpen voor de goede doel.

Opbrengst
De opbrengst van 2018 (€ 1227,-) werd weer overtroffen.
Dit jaar werd er maar liefst € 1277,- opgehaald!
Een fantastisch bedrag waar mooie dingen mee gedaan kunnen worden voor de  
Diabetes Classic, KOP en activiteiten in Bovensmilde.

Dank
De PKN Bovensmilde en Wij zijn Bovensmilde danken de vrijwilligers voor hun inzet.
Speciale dank aan de route rijders, koffiezetters, eigenaren van aanhangers, Poiesz 
Bovensmilde voor hun gastvrijheid en de kinderen van Bovensmilde e.o.!

VIP beloning jeugdactiviteiten
Alle kinderen die geholpen hebben zijn dit jaar VIP voor alle jeugdactiviteiten georganiseerd 
door Wij zijn Bovensmilde, ze hoeven dus geen entree te betalen! Binnenkort ontvangt 
iedereen een VIP-pas! Deze geeft ook toegang voor de Hel van Bovensmilde (excl shirt)

Het kookteam wenst u een gezond, smakelijk en geluk-
kig 2019 toe! en nodigt u uit voor ons stamppotbuffet. 
Inmiddels traditie, in de eerste maand van het jaar. Denkt 
u steeds: “Dat lijkt me toch ook eens leuk..” ? Neem de 
stap en geef u eens op! De prijs is dit jaar iets verhoogd 
i.v.m. gestegen kosten. Het Dorpsdiner is voor iedereen 
die eens samen wil eten en de ander wil ontmoeten.

Wilt u vegetarisch eten of hebt u dieetwensen zoals lac-
tose- of glutenvrij, laat het ons bij opgave weten.

Wanneer: vrijdag 18 januari 2019
Waar:  MFA “De Spil”, Floralaan 2
Aanvang:  Inloop 17.30 uur – diner 18.00 tot 20.00 uur
Kosten:   €8,-- pp, kinderen basisschool €4,50 

inclusief 1 drankje

Opgeven t/m woensdag 16 januari bij: Marianne Karssen 
tel. 414800 marianne@karssen.net of bij Jantje Appel-
doorn tel. 414578, appeldoorn93@hetnet.nl 
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OP RAAMDECORATIE
20% KORTING

Actie geldt van 7 t/m 19 januari 2019. Vraag naar de voorwaarden.

         Goed begin
          van het
          nieuwe 
          jaar!


