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Mieke Damsma reikt 
jeugdlintjes uit

Met nog 5 jeugdigen mocht Maaike Boerma maan-
dag 7 januari jl. een jeugdlintje ontvangen van de 
burgermeester Mieke Damsma. 

Het was een feestelijke avond! Maaike mocht het 
jeugdlintje ontvangen omdat ze zo dapper is, ze 
veel doorzettingsvermogen heeft en zij het met haar 
enorme wilskracht al ver heeft geschopt.

Multifunctioneel Dorpshuis 
voor Smilde

Als het aan het verenigingsleven van Smilde ligt, komt er op korte termijn een eigen 
dorpshuis. Op donderdagavond 10 januari om 19.30 uur ondertekenden voorzitters 
van diverse verenigingen namens hun achterban van meer dan 1500 mensen, de 
intentieverklaring voor een nieuw te bouwen dorpshuis. Hiermee hopen zij dat een 
lang gekoesterde wens in vervulling gaat. 

Waar de meeste dorpen in Midden-Drenthe beschikken over hun eigen dorpshuis, ont-
breekt deze belangrijke sociaal-culturele voorziening nog steeds in Smilde. Met de on-
dertekening van de intentieverklaring wordt een belangrijke stap in de gewenste richting 
gezet. Het initiatief wordt breed gedragen in het dorp en er is sprake van een unieke 
samenwerking tussen de gemeente, Welzijnswerk Midden-Drenthe, Bewonersplatform 
Smilde, Stichting ’t Baken en de Culturele Raad Smilde. Er is de afgelopen tijd gezocht 
naar een geschikt pand, waarbij is gekeken naar bereikbaarheid, afmeting van de ruim-
ten, multifunctionaliteit, duurzaamheid en energiezuinigheid. Het onderzoek van de 
Kerngroep Multifunctioneel Dorpshuis geeft aan dat geen van de bestaande panden 
voldoet aan de eisen van deze tijd. De meest voor de hand liggende oplossing is nieuw-
bouw. Alle verenigingen zijn vóór en de gemeente heeft aangegeven welwillend te staan 
ten opzichte van de plannen.

Binnenkort zullen de raadsleden worden bijgepraat, terwijl eind februari alle Smildegers 
worden uitgenodigd mee te praten en vragen te stellen want als het aan de verenigingen 
ligt gaan er mooie dingen gebeuren in Smilde. 

Foto’s: Herma Boerma

Foto: Ron de Vos

De ondernemersverenging Smilde OVS hield in de 
maand december 2018 de in Smilde zeer bekende 
stempelkaart actie. 

Kopers konden bij de 18 winkeliers in Smilde bij hun aanko-
pen kans maken om een waardebon te winnen, welke men 
kon besteden bij een van de 18 deelnemers aan de actie. 
Notaris Engelen had 3 januari uit de ca. 20.000 volle stem-
pelkaarten 18 prijswinnaars getrokken. De prijswinnaars 
kwamen hun prijs 8 januari 2019 ophalen bij Warenhuis 
Tigelaar in Hoogersmilde. 

Elk jaar wordt er massaal meegedaan aan de actie en de 
organisatie is dan ook blij met de vele inzendingen. Een 
actie die voor de klant geheel gratis is en ook simpel is en 
zoals steeds weer blijkt, erg wordt gewaardeerd.

Prijsuitreiking  

Ovs Actie 2018

Op de foto de gelukkige prijswinnaars.

Foto: OVS
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Familieberichten
U kunt uw familieberichten ook plaatsen  

in de Smildeger Neiskrant.
Advertenties kunt u mailen naar  

info@smildegerneiskrant.nl. Voor informatie 
kunt u bellen met tel. 0592 - 420062

Rectificatie

Heden bereikte ons het droevige bericht dat na 
een ziekbed is overleden 

Aafko Dik

Ruim 30 jaar was hij voor zitter van onze 
buurtvereniging Grensscheiding Leemdijk.

Wij zullen hem missen als persoon en voorzitter.

Wij wensen Marry en de kinderen en klein-
kinderen heel veel sterkte voor nu en in de 
toekomst.

Namens de Buurtver. Grensscheiding Leemdijk

 Voor hem een verlossing
 Voor anderen groot verdriet
 Hard heeft hij gevochten
 Meer kracht was er niet

Met veel verdriet hebben wij afscheid moeten 
nemen van Berend zijn jongste broertje, lieve 
zwager en oom

Aafko Dik
Mooie herinneringen blijven achter

 Berend (in liefdevolle herinnering)
 Nel en Lucas
 Jannie en Menno
 Niek, Mark
 Bennie en Marije
 Berry, Tessa

We wensen Marry, kinderen en kleinkinderen 
heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Bedroefd en verslagen zijn wij door het bericht 
dat onze collega

Aa� o Dik
op veel te jonge lee� ijd van 62 jaar is overleden.

Aa� o was vanaf 1981 een bekend gezicht bij de 
buitendienst van de gemeente. 
Zijn warme belangstelling voor zijn collega’s en zijn 
passie voor de vrachtwagen zullen ons al� jd bij 
blijven.

Aafk o, we zullen je erg missen !

Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw Marry, 
kinderen en kleinkinderen. 
Wij wensen hen veel sterkte om dit zware verlies 
te dragen.

Gemeentebestuur, direc� e en collega’s
Gemeente Midden-Drenthe

M. Damsma, A. Pruntel,
Burgemeester Gemeentesecretaris

Beilen, 7 januari 2019

Bedroefd zijn we door het overlijden van onze 
trouwste supporter

Henk Stel

Wij hebben het droevige nieuws ontvangen, 
dat Henk naar zijn laatste wedstrijd aan het 
kijken is.

Dit vinden wij allemaal “Waardeloos”.

Henk was lid van BSVV sinds 1955 en was 
een wandelende BSVV voetbal encyclopedie.

Henk was op een geheel eigen wijze een
waar icoon van de club. Iedereen kende hem 
en hij was overal welkom. Henk was altijd 
zichzelf en puur in zijn emotie. Wij zijn 
dankbaar voor de tijd dat wij hem in ons 
midden hebben gehad. Wij zullen hem missen 
en met ons de hele BSVV-familie.

Wij wensen de nabestaanden sterkte met dit 
verlies.

Bestuur en leden BSVV
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Zonder mam is alles anders. 
Afgelopen vrijdag hebben wij in kleine familie-
kring afscheid van haar genomen. Het doet ons 
goed zoveel reacties, kaarten, een kus of een 
handdruk te hebben ontvangen na het overlijden 
van onze moeder, schoonmoeder en oma

Tinie Eleveld-Torleij

 Assen, 2 maart 1949
† Smilde, 8 januari 2019

Weduwe van Jans Eleveld 

 Remmie en Hendrik
 Indy en Suraya 

 Jennie en Arjen
 Susanne en Stan

Iedereen bedankt voor deze steun. 

Bij het herdenken van Roelof Timmermans 
overleed onverwachts onze broer, zwager en oom

Lambertus Evert Timmermans
Bert

echtgenoot van A. Timmermans-Kuiken 
in de leeftijd van 77 jaar

 Bovensmilde: L. Timmermans
  A. Timmermans-Offereins

 Bovensmilde: R. Timmermans †
  H.J. Timmermans-Fernhout

 Smilde: J. Tigelaar-Timmermans †
  J. Tigelaar †

 Bovensmilde: B. Timmermans †

 Bovensmilde R. Timmermans †

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

 Hilversum: R.W. Timmermans †
  H. Timmermans-van Riessen †

 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

Filmhuis Noordwolde draait 1 februari  
KLANKEN VAN OORSPRONG

Een met liefde gemaakte muzikale documentaire van Hetty Naaijkens-Retel Helmrich 
over de invloed van de Indo-rock op de Nederlandse popmuziek tot 1962. De tijd waarvan 
de wat ouderen liefhebbers de muziek nog zo mee kunnen zingen. Het verhaal van di-
verse artiesten met een Nederlands-Indische achtergrond, die na de oorlog gedwongen 
terug moesten naar hun oorspronkelijke vaderland: Nederland. Eenmaal in Nederland 
kregen Nederlands Indische bands als 'The Tielman Brothers' en ‘The Blue Diamonds’ 
direct veel gehoor bij de dolenthousiaste Nederlandse jeugd die een grote honger had 
naar rock-'n-rollmuziek. Ook Nederlands-Indische zangers en zangeressen zoals Sandra 
Reemer, Liesbeth List en Boudewijn de Groot maakten veel furore. Overbekend en ge-
liefd waren zij. Hun liedjes zijn in het geheugen gegrift bij de oudere liefhebbers van die 
muziek.”Brandend zand en een verloren land”, “Ramona” etc. 
Klanken van Oorsprong is een mozaïek van verhalen over de kracht van overleven in 
moeilijke omstandigheden, de herkomst van de geportretteerden en het zoeken naar 
hun identiteit. De film is het verhaal van jongeren die zich in Indonesië Nederlanders 
voelden (en werden verdreven) maar in Nederland plots ‘buitenlanders’ waren. Hun rock-
’n-roll bracht acceptatie, in elk geval voor leeftijdgenoten. 

Trouw: “Het mooist en ontroerendst zijn de archiefopnamen en de verhalen van enkele 
oude Indorockers zelf.” 

Aanvang 20.00 uur in Filmhuis Noordwolde, Hoofdstraat Oost 34A in Noordwolde. 
Entree € 7,50, vijfstrippenkaart € 32,50 (€ 6,50 per film). De film duurt één uur en vijftig 
minuten. 
Reserveren aanbevolen via www.filmhuisnoordwolde.nl 

Workshop Pompoenchutney  
en boekweitproeverij

Duurzaam Bovensmilde en omgeving organiseert opnieuw een workshop Pompoen-
chutney maken op zaterdag 26 januari. De laatste pompoenen worden verwerkt. We 
combineren het met een boekweitproeverij. Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar 
voor de workshop. Deelname is gratis. We beginnen de 26ste om 14.00 uur en naar 
verwachting ronden we af rond 16.00 uur. Locatie: Groene Stap te Bovensmilde. Aan-
melding via duurzaambovensmilde@gmail.com

Gezellige bingo bij De Bolster

Op dinsdag 9 januari had Stichting Bewoners Commissie KiMeNa een bingo georgani-
seerd voor de cliënten van de Bolster. Wat lekkers bij de koffie, een hapje en een drankje 
erbij. Er waren 18 cliënten die hebben meegedaan, dus de opkomst was heel goed. 
Iedereen ging om 21.30 uur met een prijsje naar zijn of haar kamer. Geweldig om die 
vrolijke en blijde gezichten te zien. Voor BWC KiMeNa voor herhaling vatbaar.

Smeltezangers in ‘t Beurtschip
Woensdag 23 januari om 19.30-21.30 uur in ’t Beurtschip.

Het koor bestaat uit ongeveer 28 personen. Zij zingen leuke bekende liederen en waar 
mogelijk wordt u uitgenodigd om mee te zingen!
Voor vervoer naar het Beurtschip kunt u gebruik maken van de Plusbus. Graag ten 
minste een dag van te voren reserveren (werkdagen 8.30-12.00u): tel. 088 16 51 200. 
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OUD-PAPIER
ACTIE
vrijdag

18 januari a.s.
komen wij weer bij U 

langs om het 
oud-papier op te halen.
Graag voor 18.00 uur 

gebundeld aan de 
straat zetten.

Commissie

v.v. Smilde ’94

Ludo Mennes nieuwe directievoorzitter 
Rabobank Assen en Noord-Drenthe

Per 1 februari 2019 wordt Ludo Mennes de nieuwe directie-
voorzitter bij Rabobank Assen en Noord-Drenthe. Hij neemt 
hiermee het stokje over van Sjoerd Scholte. Sjoerd is per 1 
januari 2019 benoemd als directievoorzitter van Rabobank 
Apeldoorn en Omstreken.

Oog voor klanten en medewerkers
Ronald van den Berg, voorzitter van de raad van commissaris-
sen van Rabobank Assen en Noord-Drenthe. “De bank is zich 
meer dan ooit bewust van haar coöperatieve identiteit en heeft 
zich participerend en maatschappelijk betrokken getoond. Dit 

willen we graag voortzetten. Wij zijn dan ook blij met de komst van Ludo Mennes. We 
hebben er alle vertrouwen in dat hij samen met onze medewerkers, kracht en inhoud 
blijft geven aan de coöperatieve opdracht van onze bank”.

Achtergrond
Ludo Mennes is geen onbekende voor Rabobank Assen en Noord-Drenthe. Hij was 
een aantal jaren statutair directeur Particulieren bij deze bank voordat hij directievoor-
zitter werd bij Rabobank Noordoostpolder-Urk. Ludo vervulde gedurende zijn carrière 
diverse management- en directiefuncties bij de Rabobank en ABN AMRO, daarnaast 
was hij twee jaar ondernemer.

Smildeger neiskrant - 15 januari 2019

Rijksweg 195 - Hoogersmilde
Telefoon 459280

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.O.H. GEHAKT
1 KILO € 3,98  |  2 KILO € 7,50

WIJ VERKOPEN ELKE DAG VERS BROOD EN BANKET

Massagepraktijk 
Richard Jansen

06 - 33 72 07 39

sport & ontspanning

Dorn therapie
Hot Stone
Blessures
Medical taping

Beveiliging
Camerasystemen

Bekabeling
NEN3140

Voor zowel zakelijk als particulier
0592-413603

SCHILDERSBEDRIJF

J. HAVEMAN
Voor al uw voorkomende schilderwerken,
alle soorten beglazing.

Wij leveren: ����� verf
����� behang
����� saus
����� glas
����� schildermaterialen

Ook maken wij geheel vrijblijvend offertes

HJ

Rijksweg 68, 9422 CE Smilde
Tel. 0592 - 414725

Wij willen iedereen hartelijk bedanken die ons 

60-jarig huwelijksfeest tot een

onvergetelijke dag hebben gemaakt.

Antje en Roel Bodenstaff

Bedankt

DONDERDAG-VRIJDAG-ZATERDAG

Shoarmavlees  500 gram  E 3.98
Houthakkerssteak
  100 gram  E 0.98

Gegrilde borrelsticks 
 500 gram  E 3.49
Kippenpoten  kilo  E 4.98

Gezelligheid bij de Snert-
wandeltocht van vv Smilde ’94

Zondag 6 januari jl. wandelden er 149 deel-
nemers mee met de Snertwandeltocht. 
Een grote opkomst, ondanks het druilerige 
weer. Af en toe deed de zon gelukkig nog een 
poging er door te komen. Er kon gekozen wor-
den uit 2 verschillende afstanden. 5 of 10 km. Halverwege 
de wandeling werd er een kopje koffie of warme choco-
lademelk genuttigd en na afloop een heerlijke kom snert. 
Het was een zeer gezellige, geslaagde dag. Dank aan alle 
vrijwilligers die deze wandeltocht mogelijk hebben ge-
maakt.

Maandag 21 januari is er ouderen onder 
dak in "D Olde Bieb te Hoogersmilde. We 
beginnen om 14.00 uur tot ± 16.00 uur. Zelf 
meenemen: Een grote fles om met touw 
om te vlechten, een scherpe schaar en een 
haaknaald of een naald met een groot oog. 
Ben je ook 55+ dan ben je van harte wel-
kom.
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Maakt de maaltijd compleet

Lekkere
ambachtelijke

kwaliteit

1.49
100 gram

Bak Bacon
Een heerlijke mix van 
varkensvleesreepjes, bacon, groene 
paprika en ui. Lekker snel klaar voor 
een verrassende maaltijd. 
  
Bereidingswijze: Kort aanbakken in boter en 
nog 8 minuten roerbakken.

1.25 5.95
4+1
GRATIS 2.49

100 gram 400 gram 175 gram

Stoof-
lappen

Kip kerrie
bloemkool-

schotel

Slavinken Kip kerrie 
salade bakje

AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG VAN WOENSDAG 16 JANUARI T/M DINSDAG 29 JANUARI

SLAGERIJ DE WOLVENBERG
Veenhoopsweg 25/6, 9422 AB Smilde  |  tel.420180 Winkelcentrum Veenstaete 

Vanaf donderdag

Veenhoopsweg 20-3, Smilde

WINKELCENTRUM “VEENSTAETE”

Smilde: 0592 - 412436
Appelscha: 0516-431906

www.kaaskoperij-smilde.nl
Veenhoopsweg 25-3 Smilde, 0592-420181

Kijk in de winkel voor de speciale aanbiedingen. 

Kaas 
Wijn en Port 
Noten        (zelf gebrand) 

Geschenken

(uit binnen- en buitenland 
én uut Drenthe)

Oogme�ng op afspraak 
AAN HUIS

NIEUW BIJ:

Als u om niet in staat bent om ons te bezoeken 
voor een oogmeting en een nieuwe bril,

 dan komen we bij u thuis!

Een afspraak maken gaat eenvoudig 
door naar de winkel te bellen. 0592-414611

We hebben Weer volop 

tulpen 

* Geldig vanaf woensdag 16 januari

P
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In het bestuur zitten: van links naar rechts bovenste rij: 
Mientje Brunsting, Grietje Bakker en Gea Geertsema. On-
derste rij: van links naar rechts: Geesje Naber en Hillie 
Klaassens.

Vrouwen Vereniging 
Hooghalen opgericht

In januari is een nieuwe vrouwenvereniging gestart door 
63 vrouwen uit Hooghalen, Hijken, Smilde en omstreken. 
Elke derde donderdagavond van de maanden september 
tot en met april, hebben we een verenigingsavond in het 
dorpshuis van Hooghalen.
Donderdag 17 januari hebben we een Schotse avond met 
medewerking van Marieke Pol en Jauke Aukema en don-
derdag 21 februari vertelt politieagent Charles van der Bij 
uit Westerbork over zijn politiewerk.    
Verder zijn er verschillende interesse groepen die samen 
activiteiten organiseren. Lijkt het je leuk om mee te doen? 
Je bent van harte welkom.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met: Griet-
je Bakker 0651831041 of via  mail: vrouwenvereniging-
hooghalen@gmail.com

Jaarfeest Buurtvereniging Jonkersbrug
Vrijdag 25 januari (helaas uitverkocht) en 1 februari gaan wij weer ons traditionele 
jaarfeest organiseren.
Dit wordt gehouden in zalencentrum het Kompas.
De zaal is open vanaf 19.30 uur en we gaan om 20.00 uur van start met het feest.
Entree voor leden €5.00 en niet leden €10.00
Kaarten hier voor kunnen besteld en afgehaald worden bij:
Wim ter Wal 06-53292232   
Danny Nagelhout 06-22192254  
Het toneelstuk “Vekansie met n luchie” van Carsten Logering wordt gespeeld door 
ons eigen toneelgroep.

Boer Bennie Spekken in kloetenbarg leeft met zien vrouw Gerda en dochter Anna op 
zien boerderij. Bennie wet alles en hij kan alles…..teminnen….dat denkt hij! Over ‘t alge-
mien is hij gewoon lui en drinkt saomen met zien kameraod Geert ’t liefst ‘n dikke borrel. 
Zijn stagiair Jochem döt ‘t mieste wark op de boerderij. Hij hef ‘n oogie op Anna, maor 
dat valt bij Bennie hielemaol verkeerd. 

Na ‘n lotterij in ‘t dorp splitsen Jochem en Anna Bennie de hoofdpries in de maoge: ‘n 
cruise op de Middellandse Zee. Allent wel jammer dat Bennie van klein af an bange is 
veur water. Hij is zo bange dat ieder en iene hum daorum uut lacht.

Na afloop zal er een verloting zijn en kan men nog even gezellig napraten.
En als men dat wil kan er gedanst worden op de muziek.

We zien jullie graag en vergeet de presentjes niet voor de verloting.

Met vriendelijke groet
Bestuur Buurtvereniging Jonkersbrug.

Boeken gevraagd  
voor de Koepelkerk 

Zaterdag 16 februari, de derde zaterdag in februari, wordt 
de jaarlijkse grote Boekenmarkt gehouden in de Koepel-
kerk. Bezoekers komen niet alleen uit de regio, maar ook 
uit andere delen van het land. Sommigen zijn op zoek 
naar een bepaalde titel of schrijver, anderen komen ge-
zellig snuffelen tussen de uitgestalde boeken. Ieder jaar 
is het weer een groots gebeuren.
De Koepelkerkcommissie is nog op zoek naar verkoop-
bare boeken en/of recente tijdschriften om de bezoekers 
een verfrist aanbod te kunnen bieden.
Dus heeft u nog boeken en/of tijdschriften die geschikt 
zijn voor de verkoop, neemt u dan contact op via tel. 
414521 met Wolter of Tryntsje Bos, om een verdere af-
spraak te maken voor het ophalen of brengen van de 
boeken. Doet u dit graag zo spoedig mogelijk, want alle 
boeken worden vooraf gesorteerd, geprijsd en tussen de 
reeds opgestelde boeken geplaatst. 
De opbrengst van de boekenmarkt komt geheel ten goe-
de aan het onderhoud van de Koepelkerk.

Koffertje Kunst verandert!
Sinds 2004 organiseert de werkgroep Koffertje Kunst twee keer per jaar kunstzinnige work-
shops voor de kinderen in de basisschoolleeftijd van Bovensmilde. Zo worden de kinderen 
op een ongedwongen manier in aanraking gebracht met kunst- en cultuuruitingen. De laat-
ste jaren deden er gemiddeld 300 kinderen mee aan de workshoprondes.
In 2019 gaat Koffertje Kunst iets nieuws uitproberen. Dit jaar geen voor- en najaars-
ronde, maar er wordt één keer groots uitgepakt! Eén middag waarop we vele handen 
hulp kunnen gebruiken. Houdt uw brievenbus, mailbox en de berichtgeving via de kinde-
ren in de gaten. Verdere info volgt in maart 2019. 

Save the date: vrijdag 24 mei 2019.

Woont u in Bovensmilde, wilt u op de hoogte worden gehouden over de activiteiten, maar zit 
uw kind niet in Bovensmilde op school? Stuur een mailtje naar koffertjekunst@gmail.com, 
dan houden we u via de mail op de hoogte. 

Smildeger Kampioenschappen 18 en 19 januari 2019
www.smildegerkampioenschappen.nl

CRAS-gedichten wedstrijd 
voor basisscholen

Van 31 januari tot en met 6 februari vindt de Poezieweek 2019 plaats. De werkgroep 
Dichten van CRAS heeft alle basisscholen benaderd. Van de 6 basisscholen in de Smil-
des doen er 5 mee met meerdere groepen. De jury krijgt het druk en is zich al aan het 
warm lopen. We verwachten in de week van de poëzie en de weken er na winnende  
gedichten via de Smildeger Neiskrant te publiceren. Nog even geduld. We wensen alle 
deelnemende leerkrachten en leerlingen veel inspiratie en succes toe. Bedenk: 
Elke leerling is dichter  / Elke dichter leerling  / Stuntelend / Nooit volleerd  / In woorden 
/ Lekker laten lopen
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Vraag van de maand januari 2019

Onzekerheid 
‘Mijn dochter (elf jaar) is soms wat onzeker. Ze maakt weinig oogcon-
tact met anderen en praat -zeker met vreemden- zacht en onduidelijk. 
Ook op school- en bij haar huiswerk vraagt ze vaak om bevestiging. 
Hoe zorg ik dat mijn dochter meer zelfvertrouwen krijgt?’ 

Uw dochter is elf jaar en gaat dus richting de puberteit. Het kan heel goed 
dat haar onzekerheid te maken heeft met de veranderingen in haar li-
chaam. Vooral meisjes gaan daardoor soms aan zichzelf twijfelen: Zie ik 
er leuk genoeg uit? Is het wel belangrijk wat ik vind? Kan ik dat wel?
Gelukkig kunt u als ouder veel doen om het zelfvertrouwen van uw kind te 
bevorderen, hieronder een aantal handige tips:
1.  Vertel dat u van haar houdt. Het lijkt voor de hand liggend, maar een 

kind kan niet vaak genoeg horen (en merken) hoeveel ouders om hem 
of haar geven.

2.  Geef opbouwende kritiek. Noem bijvoorbeeld ook iets wat het kind 
goed heeft gedaan. 

3.  Geef uw kind inbreng. Gaat u in het weekend iets leuks doen met het 
gezin? Geef uw kind dan een aantal opties waaruit hij of zij kan kiezen. 

4.  Neem uw kind serieus. Vraag om zijn of haar mening en hecht daar 
waarde aan. 

5.  Help uw kind bij tegenslag. Tegenslagen horen bij het leven. Zorg 
dat uw kind weet dat dit erbij hoort en zich daardoor niet uit het veld 
laat slaan. 

Met de bovenstaande tips komt u al een heel eind. Daarnaast is het heel 
belangrijk om uw dochter complimenten te geven. Kinderen vinden dat 
heerlijk en een betere manier om het zelfvertrouwen van een kind te laten 
groeien is er niet. Prijs niet alleen het eindresultaat, maar sta ook stil bij 
haar inzet en doorzettingsvermogen. 
Heeft uw dochter nog een extra zetje in de rug nodig? Dan is een weer-
baarheidstraining wellicht iets voor haar. Het CJG biedt verschillende 
trainingen aan: ‘Schatjes, katjes, watjes’ voor kinderen van groep 5/6 en 
PowerKidzzz voor kinderen van groep 7/8 van de basisschool. Kijk voor 
meer informatie op www.cjgmiddendrenthe.nl. Heel veel succes!

Heeft u een vraag over opvoeden en opgroeien? Stel uw vraag aan 
het CJG via 0593-524136 of info@cjgmiddendrenthe.nl. Wordt uw 
vraag (anoniem) geplaatst in deze column? Dan ontvangt u twee vrij-
kaartjes voor de gemeentelijke zwembaden in Midden-Drenthe.

CultuurPodium trapt af
Afgelopen zondag trad bij het CultuurPodium 
Bovensmilde Henriette van Dijk en Alex de Bruin op. 
Sfeervolle liedjes in de sfeervolle waterstaatskerk mooi 
gezongen en begeleid door melodisch gitaarspel. Ook 
konden bezoekers schilderijen van Boely Winkelman 
bewonderen. Een geslaagde aftrap van het nieuwe jaar. 
Volgend concert bij het CultuurPodium Bovensmilde 
vindt plaats op zondag 10 februari. Dan treedt het 
kwartet Manoesj op met onder andere gypsy jazz! 

Historische Vereniging

De Smilde Nostalgische Neijaorsvisite
Op vrijdag 11 januari werd in De Schakel in Hoo-
gersmilde weer de jaarlijkse neijaorsvisite gehouden.

Ruim 110 leden kwamen naar De Schakel om elkaar 
een “gelokkig neijaor”toe te wensen. 

Dit alles onder het genot van rollegies op tafel en ol-
derwetse drankies zoals sap met kloet'n, rozienen op 
brandewien en ook nog een kold en warm happie.

Onverwachts kwamen Garriet Jan en Annechien langs 
en namen op de hun bekende manier van harrewarren 
het afgelopen jaar door, dit onder grote hilariteit. Zij von-
den dat 2018 voor de vereniging weer een goed jaar is 
geweest. 
En voor dit jaar, konden zij ons vertellen, staan er ook 
weer een aantal aantrekkelijke activiteiten op het pro-
gramma.
Na een hassebassie voor Garriet Jan en sap met kloet'n 
voor Annechien stapten zij weer op.

Zoals andere jaren werden er ook weer films van de 
Smildes vertoond en kon men foto's uit het verleden 
bekijken.
De Historische Vereniging kan, gezien de positieve reac-
ties, terug kijken op een geslaagde middag.

Historische Vereniging

De Smilde

Vollemaanwandeling in Nationaal Park Drents-Friese Wold
Zet je zintuigen op scherp tijdens de Vollemaanwandeling bij Staatsbosbeheer op maandag 21 januari. Samen met de gidsen van Staatsbosbe-
heer dwaal je over door de maan verlichte duinlandschap van het Aekingerzand. Een onvergetelijke ervaring voor het hele gezin. Meld je je vooraf 
aan via www.staatsbosbeheer.nl/vollemaandfw om een plekje te verzekeren.

De volle maan zorgt voor de enige verlichting 
in de duisternis. Heb je wel eens ervaren dat 
maanlicht, net als zonlicht schaduwen werpt? 
 
De gidsen vertellen leuke wetenswaardigheden 
over de sterrenhemel;  hopelijk is het helder 
en kunnen we veel sterrenbeelden ontdekken. 
Tijdens de tocht zetten we onze zintuigen op 
scherp, in de nacht hebben we immers al onze 
zintuigen nodig! 

De invloed van de maan
Eén nacht per maand staat de aarde precies tus-
sen de zon en de maan in. Vanaf de aarde is nu 
de door zonlicht weerkaatste zijde van de maan 
helemaal te zien: het is volle maan. Volle maan 
heeft invloed op de natuur. Zo zijn de getijden van 
zee op dat moment het sterkst. Maar dit maan-
delijkse natuurverschijnsel spreekt ook tot de ver-
beelding. Al eeuwenlang doen volksverhalen de 
ronde, over weerwolven, bij maanlicht huilende 
wolven en ronddolende witte wieven...

Datum: maandag 21 januari 2019
Tijd: 18.30 – 21.00 uur
Start: Camping Wilhelminahoeve, Canada 3, 
8424 SR Elsloo Tel. 0653592959
Kosten: € 9,00 volwassenen; € 6,00 kind t/m 12 
jaar inclusief koffie, thee of chocomelk
Aanmelden noodzakelijk: via 
www.staatsbosbeheer.nl/vollemaandfw
Voor meer informatie en overige activiteiten kun 
je kijken op www.staatsbosbeheer.nl/Drents-
FrieseWold
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Voor een warme en persoonlijke uitvaart

0593 37 02 99  |  06 215 176 60  |  www.kirstenboerema.nl  |  Hoofdstraat 21A  |  9431 AB Westerbork

  24 uur per dag bereikbaar

   Ongeacht waar u verzekerd bent

De S.V.H. Handbal Dames 1 hebben met dank aan sponsoren Moves4U en Van Aken 
Hekwerk B.V. uit Hoogersmilde nieuwe trainingsjassen gekregen. De dames zijn hier 
erg blij mee.

De foto is gemaakt door Adrine Middelbos.

Nieuwe trainingsjassen voor  
S.V.H. Handbal Dames 1

ma  09.30 YinYoga 
 16.45 YinYoga 
 17.45 Mindfull Yoga 
Di 15.30 YinYoga *` 
 19.45 Pilates 
 20.45 YinYoga 
Wo 09.45 Pilates 
 11.30 YinYoga 
 18.45 Balance 
 21.00 YinYoga 
Do 16.30 YinYoga 
 18.30 Hatha Yoga 
 19.30 Balance 
 20.30 Pilates 
Vr 09.30 Pilates 
 09.30 Balance 
 10.30 YinYoga 

JANUARI ACTIE  
GRATIS PROEFLES  EN  
GRATIS INSCHRIJVEN  

 
losse les   €  9 
10-kaart   €80 
Maand   €25  (1 les per week) 
 
Lessen worden gegeven in Yogazaal 
Bij Sportique, Hoofdweg 210, Bovensmilde 
 
Aanmelding : 06-81378096 
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TURFJES
* GROENTE & FRUIT, ETC.: 
Onbespoten eigen product 

Zonder kunstmest 
Lokaal, Dagvers 
Verpakkingsvrij 
Wél duurzaam 

Biologisch gecertificeerd 
product tevens aanwezig 

Ook biologische 
groentenplanten te koop 
www.woutskwekerij.nl 
Rijksweg 104, Smilde

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

* Monique’s pedicure. 
Medisch pedicure. 
Ook voor de diabetische 
en reumatische voet 
(ziekenfonds). Tel. 413051, 
Kanaalweg150e

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

Een korte reactie n.a.v. het stukje  
‘Winkels op het dorp, koester ze!’

 
Het artikeltje ‘Winkels op het dorp, koester ze’ in de Neiskrant van 8 januari was mij uit 
het hart gegrepen. Het is, zoals in de onderkop stond aangegeven, ‘fijn dat wij in ons dorp 
onze boodschappen kunnen doen’. En dat doen wij dan ook. Ik sla de rest van het artikel 
maar even over, waar het gaat over de vriendelijke glimlach van de caissière, de dames 
van de bakker, de makelaar, de slager enzovoort. Allermaal waar, maar natuurlijk ook 
allemaal commercieel belang.
Nee, het gaat mij om de slotzin: Daarom wees zuinig op de ondernemers die er voor jou 
zijn en elke dag weer klaar staan met raad en daad!
Ik keer het even om: Wees vooral ook zuinig op de klanten uit het dorp die er voor de 
ondernemers zijn en elke dag weer klaar staan om jullie bedrijven te bezoeken. Als we zo 
met elkaar omgaan, is en blijft het leuk voor de ondernemers en het winkelend publiek. 

Een enthousiaste klant



9Smildeger neiskrant - 15 januari 2019

Handbal
S.V.H. Meiden E - Actief P. E1    19-10
S.V.H. Meiden C - H.V.C. DC1     7-10
S.V.H. Dames 1 - Actief P. DS1   22-16
S.V.H. Heren 1 - H.V.C. HS2        29-19
Exito HC1 - S.V.H. Jongens C    7-24

Yoga en training in 
Bovensmilde

Op zoek naar manieren om ontspannen en gezond te blij-
ven?? ? Dan bent u van harte welkom voor een proefles 
yinyoga, mindfullnes, balance of pilates in Bovensmilde. 
Yinyoga kan heilzaam werken bij verschillende lichame-
lijke klachten. Door diepe en langdurige rekoefeningen 
ontspannen spieren en nemen gewrichtsklachten af. 
Voor geestelijke ontspanning is mindfullnessyoga meer 
geschikt en voor training en kracht en evenwicht raden 
we pilates aan. Balance is een mix tussen (power) yoga, 
en pilates. Losse lessen kosten €9, een 10-kaart €80 of 
maandabonnement €25 (1 les per week inclusief gratis 
gebruik sauna en fitness) De lessen worden gegeven in 
de yogazaal bij Sportique, Hoofdweg 210 te Bovensmilde. 
Voor meer info en aanmelding kunt u bellen 06-81378096

SPORTUITSLAGEN

SPORTAGENDA
Handbal
Programma van 20 januari
• 9:30 S.V.H. Jongens C - H.V.A./ Aeolus HC1
• 10:35 S.V.H. Meiden B - V en S DB1

Gewijzigde openingstijden 
19 januari in zwembad De 

Smelte Smilde
Op zaterdag 19 januari 2019 is zwembad De Smelte in 
Smilde gesloten voor recreatief zwemmen vanwege de 
Smildeger Kampioenschappen. 

Recreatief zwemmen is die dag mogelijk van 13.30 tot 
17.00 uur in zwembad De Peppel in Beilen. 

Laatste nieuwtjes over de  
40e Smildeger kampioenschappen

Afgelopen weekend zijn de Smildeger Kampioenschappen van start ge-
gaan met de paardensporten Springen en Mennen. Enthousiaste deel-
nemers, veel bezoekers en mooie wedstrijden, dat belooft wat voor ko-
mend weekend! De uitslagen en foto’s staan intussen al op de site (www.
smildegerkampioenschappen.nl).
Helaas zal door omstandigheden het onderdeel Fietscross niet door kunnen gaan, maar 
er zijn natuurlijk nog genoeg andere onderdelen waar de jeugd aan mee kan doen. Bij-
voorbeeld de crossloop, ATB, schot- en worpkracht en vergeet ook zeker niet onze extra 
activiteit ‘Kleintje Hel van Bovensmilde’! Meer informatie over hoe je je hier voor op kan 
geven, maar ook over de andere extra activiteiten zijn te vinden op onze site onder ‘Laat-
ste Nieuws’.  
Komende woensdag gaan we verder, met vanaf 19.30 een optreden van Shantykoor 
Spier, en donderdag een clinic biljarten vanaf 13.30, beiden in ’t Beurtschip. Daarnaast 
beginnen de darters donderdag met hun poulewedstrijden in Hoogersmilde.  U bent van 
harte welkom! In het inlegvel welke vorige week bij de SN in zat zit helaas een fout, daar 
staat in dat ook biljarten op donderdag om 20.00 begint maar dat klopt niet. Biljarten is 
zoals gebruikelijk op de zaterdag!
Wat we nog eens extra onder de aandacht willen brengen zijn de optredens van Maarten 
van Luit en de Breakdancecrew ‘84Posse’. Maarten is een freestyle voetballer en gaat 
een clinic verzorgen. Ook prachtig om naar te kijken op de tribune van de sporthal natuur-
lijk! De dansers van ‘84Posse’ beloven ons veel spektakel tijdens de prijsuitreiking. O, en 
wist u dat daar ook een Bovensmildeger aan meedoet? Wie? Kom maar kijken, zaterdag 
vanaf 17.00 in de Smeltehal!

“Kleintje Hel” van Bovensmilde
Op zaterdag 19 januari van 12.00-16.00 uur vindt “Klein-
tje Hel”, met verschillende hindernissen voor jong en oud, 
plaats op de BrinkBaru als extra activiteit van de Smilde-
ger Kampioenschappen. Heb je ook zo genoten van de 
Hel van Bovensmilde afgelopen november en wil je mee-
doen aan Kleintje Hel? Geef je snel op via info@wijzijnbo-
vensmilde.nl

De eerste Smildeger Kampioenen van 2019!

Nikki-fleur de Haan  
en Kimber Hoogeveen

Vrijdagavond werd het startschot gegeven voor de Smildeger Kampioenschappen 2019. 
Aan de springruiters de eer; Het was gezellig druk bij Stal de Boswal in Hoogersmilde. Er 
werd gestart met de pony’s. Smildeger Nikki-fleur de Haan was met haar pony M&M ver-
uit de snelste in de barrage, en wist hiermee de titel Smildeger Kampioen op haar naam 
te zetten, met haar pony Dublin werd ze tweede,  gevolgd door Debra Knorren op een 
derde plaats. Bij de paarden wist Kimber Hoogeveen de titel te bemachtigen met haar 
paard Casmir, Hanna Haveman werd tweede en Helen Warnders eindigde als derde.
Zaterdag kwamen de menners al in actie en aankomende zaterdag worden de Smildeger 
Kampioenschappen paardensport afgesloten met de dressuur, ook dit laatste onderdeel 
wordt verreden bij Stal de Boswal in Hoogersmilde, aanvang 9.00 uur.

Naast de titel Smildeger kampioen, bemachtigden Nikki-Fleur en M&M, afgelopen zater-
dag tijdens de selectie wedstrijden in Staphorst, een startplek voor de Drentse Kampi-
oenschappen. Clubgenoot Fleur Struik uit Bovensmilde, wist zich samen met haar pony 
Prince, eveneens te plaatsen.
Zaterdag 16 februari zullen de Drentse Kampioenschappen worden verreden bij de 
Stroomruiters in Beilen. Maar voor het zo ver is, zullen deze twee meiden op zaterdag 26 
januari te vinden zijn op het Sportgala Midden Drenthe in Beilen.
Nikki-fleur en Fleur zijn met het ‘Gouden’ zestal team van de Stroomruiters, waar ze beide 
in rijden, genomineerd tot sportploeg van het jaar; deze avond wordt bekend gemaakt, 
welke sportploeg, sportman en sportvrouw de titel mag dragen.
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Containers week 04 
ORANJE

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)

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.
Donderdag 17 januari: Oud papier IKC de Meenthe
Vrijdag 18 januari: Bingo-avond georganiseerd door BOC 
i.s.m. ijsver. Voorwaarts in de kantine van de ijsver., aan-
vang 20.00 uur.
Zaterdag 19 en 26 januari: Jaarlijkse toneelavonden “Bo-
veneind” in café The Bridge in Bovensmilde. Prijs: € 10,- 
per stuk (incl. koffie en borrelhapje). Kleintje Smildeger-
Roet (12 jan) en DJ Gerrit (19 en 26 jan). Voor kaarten 
bellen: 06 - 3760 3724. 
Vrijdag 25 januari: Klaverjasclub “De Wiek”, Klaverjas 
avond, aanvang 19.45 uur, Gebouw “De Spil: Floralaan 2 
te Bovensmilde.
Dinsdag 29 januari: Afdelingsavond van Passage chris-
telijk-maatschappelijke vrouwenbeweging in “Het Kom-
pas” om 19.45 uur. Spreker: Een team van Dutch Rescue 
Dogs Drenthe. Vanavond horen en kunnen we zien wat 
er allemaal komt kijken bij het zoeken van b.v. vermiste 
personen. Ook zullen 2 honden een kleine demonstratie 
geven. Gasten zijn welkom.
Vrijdag 1 februari: Jaarfeest Buurtvereniging Jonkers-
brug in zalencentrum het Kompas. Zaal open 19.30 uur 
aanvang 20.00 uur. Entree leden €5.00, niet leden €10.00

Zondag 20 januari
Prot. Gem. Smilde, Koepelkerk
9.30 uur Ds. G. Olde
Geref. Kerk Vrijgemaakt, De Rank 
10.00 uur Ds. R.A. Schipper, Assen-Marsdijk
16.30 uur Ds. P.K. Meijer, Meppel
Prot. Gem. Hoogersmilde, KC De Schakel 
Voorb. H-A.
10.00 uur Ds. A Donker-Kremer, Hoogersmilde
Protestantse Gemeente Bovensmilde
Heilig Avondmaal
10.00 uur Ds. S.D. Kits

TURFJES
* Loonbedrijf Alkema 
Kraanwerk (opritten, tuinen, 
vijvers), sloot onderhoud, 
mestuitrijden, inkuilen,  
kleine pakjes persen.  
M. 06 - 25373406  
www.loonbedrijf-alkema.nl
*Te koop landbouwplastic 
wit, zwart en transparant.  
Per rol maar ook per meter 
Ho Agrab hoogersmilde 
0592-459550

Geurt Rutten al een halve eeuw 
zanger bij het Asser Mannenkoor

Afgelopen zaterdag was de Nieuwjaarsvisite van het Asser Mannenkoor een mooie ge-
legenheid om twee prominente leden te huldigen vanwege hun langdurig lidmaatschap. 
Geurt Rutten zingt al 50 jaar bij het koor. Naast het zingen maakte hij zich zeer ver-
dienstelijk met het uitoefenen van diverse bestuurlijke functies. Zo was hij zelfs 24 jaar 
voorzitter van de vereniging. Ook vervulde hij langere tijd functies in zowel het regionale 
als het landelijke bestuur van het Koninklijk Nederlands Zangers Verbond (KNZV).
De tweede jubilaris, Gerrit Eerland, is al 40 jaar actief als zanger bij het koor. Naast zijn 
vele maatschappelijke functies, was hij gedurende 12 jaren op inspirerende wijze voor-
zitter van het Asser Mannenkoor.
De jubilarissen werden verrast met oorkondes en bloemen. Van het KNZV kregen zij de 
bij de gelegenheid behorende insignes opgespeld. 
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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
Gebr. gehaktballen  4 halen 3 BETALEN

WOENSDAG GEHAKTDAG
Gehakt h.o.h.  kilo  € 5,50
Boeren gehakt  kilo  € 6,50

DO VR ZAT
Pampaschijven  500 gr. € 6,98
Boeren sWchnitzels  500 gr. € 5,98

MENUTIP V/D WEEK
Gebakken aardappels met sla en kip
Tomatensoep met balletjes

MA DI
Vlezige braadribben  kilo  € 4,98

VOOR OP EEN BROODJE
Casselerrib  150 gr halen 100 GR BETALEN

VOOR BIJ EEN GLAASJE
Scharrelei salade

STAMPOTTENTIJD!

Rabofonds keert in totaal ruim € 350.000 uit 
in 2018 aan verenigingen en stichtingen 

Rabobank Assen en Noord-Drenthe doneert elk jaar een deel van haar winst in het 
Rabofonds. Uit dat fonds ontvangen tal van lokale projecten een bijdrage. Op deze 
manier toont de bank haar betrokkenheid in de regio en investeert zij in de maat-
schappij. Een speciale commissie, bestaande uit een aantal leden en medewerkers 
van de bank, beoordeelt elk kwartaal de aanvragen aan de hand van de criteria.

Vierde en laatste ronde van 2018
In de eerste drie rondes van 2018 was er al bijna € 260.000 toegewezen. In de vierde 
ronde komt daar ruim € 91.000 bij. Dit houdt in dat er meer dan € 350.000 is uitge-
keerd in 2018. Er zijn in deze vierde ronde 35 aanvragen voor financiële ondersteuning 
behandeld door de beoordelingscommissie van Rabobank Assen en Noord-Drenthe. 
Hiervan zijn 28 aanvragen gehonoreerd met een totaalbedrag van exact € 91.979. 
De diversiteit van de aanvragers en de bestedingsdoelen in de aanvragen was groot. 

Toezeggingen
Er zijn diverse projecten ondersteund in deze ronde. Enkele voorbeelden van vereni-
gingen/stichtingen die een bijdrage ontvangen: Stichting Kinderboerderij Marsdijk 
(hekken schapenweiland), St. FC2000 Annerveenschekanaal (vervanging buiten-
materiaal evenemententerrein), Stichting Kon. Visio De Brink in Vries (aanleg Cruijff 
Cort verbinding sporters met en zonder handicap), Stichting Vakantievreugd Beilen 
(aanschaf digitaal planbord), Dorpscoöperatie De Brug uit Gasselternijveen (aankoop 
vervoersbus voor bewoners de niet (meer) in staat zijn zelf hun vervoer te regelen), 
AVO Korfbal uit Bovensmilde (realisatie G-korfbal), MFC De Badde uit Annerveen-
schekanaal (verduurzaming ontmoetingscentrum) en Bewonersvereniging Nieuw 
Laarhof (aanschaf koffievoorziening ontmoetingsruimte). Dit is een greep uit de toe-
zeggingen van deze ronde. De volledige uitslag is te raadplegen op de website: www.
rabobank.nl/assen-nd De bank wenst hen en de andere verenigingen/stichtingenveel 
plezier met het toegewezen bedrag en het bestedingsdoel dat hierdoor gerealiseerd 
kan worden. 

Een aanvraag indienen
Verenigingen en stichtingen kunnen online via http://rabo.nl/assen-nd/rabofonds-
aanvraag een aanvraag indienen en de vereiste bijlagen daarbij uploaden. Op http://
rabo.nl/assen-nd/rabofondsvoorwaarden staan de voorwaarden voor het aanvragen 
van een Rabofonds donatie. Alleen digitaal ingezonden aanvragen worden in behan-
deling genomen. Tot 1 maart 2019 kunnen de aanvragen voor de eerste ronde van 
2019 ingestuurd worden.

(Sport)massage Marathon in 
Bovensmilde op 9 februari 2019

In de MFA 'de Spil' in Bovensmilde wordt 
in 2019 op zaterdag 9 februari een (Sport)
massage Marathon gehouden. Deze Mas-
sage Marathon wordt uitgevoerd door 
Gert Koerts, sportmasseur, uit Boven-
smilde. De opbrengst van deze Massage Marathon komt 
geheel ten goede aan KiKa (KinderKankerVrij). Het is een 
marathonsessie van 8 uur lang rug massages toepassen 
van 8:00 uur tot 16:00 uur.

Jaarlijks krijgen ruim 550 kinderen in Nederland kanker. 
Op dit moment geneest 75% van deze kinderen. 
Dat moet en dat kán beter.

Ons doel is om dit percentage te verhogen naar 95%. 
KiKa werft fondsen voor vernieuwend onderzoek en an-
dere activiteiten op het gebied van kinderkanker, gericht 
op minder pijn tijdens behandelingen, meer genezing en 
een hogere kwaliteit van leven op latere leeftijd.
Daarnaast richt KiKa zich op het geven van voorlichting 
over kinderkanker.

Het is de bedoeling om op zaterdag 9 februari 2019 in 
8  uur tijd zoveel mogelijk mensen per 15 minuten te mas-
seren tegen een vaste vergoeding van 10 euro wat in het 
geheel aan KiKa geschonken wordt. 
De (Sport)massage Marathon is uniek en wordt alleen in 
Bovensmilde gehouden. 

WAAR EEN KLEIN DORP GROOT IN KAN ZIJN!   
Mocht u onverhoopt verhindert zijn dan kunt u ook een 
donatie schenken aan KiKa via www.actievoorkika.nl via 
zoekopdracht invullen: SportmassageMarathon. De ge-
hele opbrengst van 9 februari aanstaande zal aan KiKa 
gedoneerd worden en het totaal bedrag is te zien op so-
cial media en via een persbericht.
Voor meer informatie: www.gertssportmassage.nl of 
www.aedmiddendrenthe.nl of Facebook: evenementen 

Hoofdweg 17, 9422 AE Smilde  |  T: 0592 - 41 35 96  |  E: info@drukkerijhevo.nl  |  I: www.drukkerijhevo.nl

VRAAG NAAR DE MOGELIJKHEDEN

• UNIEKE ONTWERPEN
• DIVERSE STIJLEN• MATERIAAL VAN TOPKWALITEIT

• SNELLE LEVERINGBEKIJK DE PRACHTIGE COLLECTIES EN STEL JOUW 
persoonlijke geboortekaart SAMEN 
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Lamberink
Woningmakelaars 
Voor een nieuwe stap

Bij Lamberink bent u aan het juiste adres voor uw (nieuwe) thuis! 

Aankoop, verkoop, nieuwbouw, onafhankelijk hypotheekadvies 

en verzekeringen. Bij ons vindt u alles onder één dak

Lamberink, uw makelaar en financieel adviseur in Noordoost-Nederland  
Vestigingen in Groningen, Appingedam, Leeuwarden (K&H), 
Assen, Rolde, Zuidlaren, Emmen, Coevorden en Hardenberg. 

Javastraat 10-18, 9401 KZ Assen 
(0592) 33 84 10, assen@lamberink.nl
lamberink.nl

druk- en zetfouten voorbehouden

Harry Lamberink

Johannes Havinga

Marieke Henkelman

Mini Stegehuis

Harald Engelsman

Ronald Zuidhof

Type: vrijstaand
Bouwjaar: 1967
Woonoppervlakte: 236 m2
Inhoud: 2876 m3

Perceeloppervlakte: 4478 m2
Inpandige schuurruimte: 443 m2
Veel mogelijkheden! 
Vraagprijs € 485.000,- k.k.

SMILDE, Hoofdweg 102 

Type: 2-onder-1 kap
Bouwjaar: 1999
Woonoppervlakte: 186 m2
Inhoud: 699 m3

Perceeloppervlakte: 328 m2
Slaapkamers: 6
Slaapkamer op begane grond
Vraagprijs € 325.000,- k.k.

ASSEN, Jupiterstraat 41  

Type: vrijstaand
Bouwjaar: 1991
Woonoppervlakte: 131 m2
Inhoud: 550 m3

Perceeloppervlakte:  535 m2
Slaapkamers: 3
Slaapkamer op begane grond
Vraagprijs € 275.000,- k.k.

HOOGERSMILDE, Marcelisstraat 5 

Type: vrijstaand
Bouwjaar: 1968
Woonoppervlakte: 135 m2
Inhoud: 500 m3

Perceeloppervlakte: 549 m2
Slaapkamers: 4
Voorzieningen aanwezig
Vraagprijs € 298.000,- k.k.

HOOGHALEN, Laaghalerstraat 30       

Type: vrijstaand
Bouwjaar: 2006
Woonoppervlakte: 370 m2
Inhoud: 1456 m3

Perceeloppervlakte: 7270 m2
Slaapkamers: 6
Exclusief en mét zwembad
Vraagprijs € 698.000,- k.k.

BOVENSMILDE, Witterweg 44   

Ook verhuisplannen in 2019?
Wij zijn graag uw makelaar! 
Bel voor een afspraak 
(0592) 33 84 10

Groningen

Zuidlaren

Assen Rolde

Emmen

Hardenberg

Coevorden

Appingedam


