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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

Standplaatsen markt  
Smilde te duur

U zult het waarschijnlijk met me eens zijn beste lezers, als ik zeg dat wij nabij het “ 
‘t Beurtschip” een prachtige warenmarkt hebben, met diverse kramen, die allen een uit-
zonderlijk goed product aanbieden. 

Maar helaas als het financiële plaatje betreffende de prijs van de standplaatsen, niet 
naar beneden toe word bijgesteld, haakt de een na de ander standhouder af. De “noten 
man ” zijn wij al kwijt -zowaar een gemis-. Jongstleden vrijdag had ik een gesprek met 
deze man, u gelooft het niet, in Assen een hele dag op de markt, is goedkoper als een 
halve dag in Smilde. Globaal is Midden-Drenthe 5 x zo duur als bv. Aa en Hunze. Als dit 
beleid “van rupsje nooit genoeg” doorgaat, geeft menig koopman “de pijp aan Maarten”. 
Maar gelukkig zijn er binnenkort provinciale verkiezingen en dan kan “Maarten” wel eens 
een “zware pijp roken”.

H. Blomsma

INGEZONDEN

Ben Tingen verkozen tot 
sportman van het jaar 2018  

in Midden-Drenthe

Dit werd afgelopen zaterdagavond bekend gemaakt tijdens de 20e editie van het Sport-
gala Midden-Drenthe in Beilen. Eerder in 2017 werd Ben ook al benoemd tot sportman 
van het jaar. Door de benoeming in de gemeente gaat Ben Tingen naar het Sportgala 
Drenthe waar hij kans maakt op de provinciale titel. 

Bij ontvangst vertelde Ben dat het een mooi jaar was wat vervelend eindigde. Dit doordat 
hij twee weken na het behalen van de Nederlandse titel een keelontsteking opliep. Hij 
bokste hierna nog een wedstrijd maar de ontsteking kwam terug. Met spoed moesten 
zijn amandelen verwijderd worden, wat het einde van zijn seizoen betekende. Hij ver-
zwakte en viel acht kilo af. Gelukkig kan hij ondertussen weer volop trainen. 

Ben bedankt zijn hoofdsponsor Meints Auto’s.

Toneeluitvoering Jonkersbrug
Afgelopen vrijdag had Buurtvereniging Jonkersbrug hun 
jaarlijkse toneeluitvoering. In een uitverkocht Kompas 
was het een gezellige avond met een mooi stukje toneel. 
Complimenten aan de toneelgroep, want op het allerlaats-
te moment had de groep te maken met uitval. Om deze 
toneelavond door te laten gaan moesten er twee buurtge-
noten ingevlogen worden om deze twee rollen in te vullen. 
Heeft u ook zin in een gezellige avond, dan nodigen wij 
u van harte uit op vrijdag 1 februari, aanvang 20.00 uur 
zaal open om 19.30 uur er zijn nog een paar kaarten be-
schikbaar.
U wordt meegenomen in een blijspel op de boerderij van 
boer Bennie Spekken met zijn vrouw Gerda en dochter 
Anna. Bennie weet alles en kan alles....tenminste dat 
denkt hij! Over het algemeen is hij gewoon lui en drinkt 
hij samen met zijn kameraad Geert het liefst een dikke 
borrel. De stagiaire doet het meeste werk op de boerderij. 
Hij heeft een oogje op Anna, maar dat valt bij Bennie hele-
maal verkeerd. Na een loterij in het dorp splitsen Jochem 
en Anna Bennie de hoofdprijs in zijn maag, een cruise op 
de Middellandse Zee. Bennie heeft watervrees en daar 
begint alle ellende. 
Kaarten kunt u reserveren kan bij:
Wim ter Wal op 06-53292232 of Danny Nagelhout op  
06-22192254. Denkt u aan een presentje voor de verloting!

Foto: Ben Tingen

Advertentie IM
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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

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

DONDERDAG-VRIJDAG-ZATERDAG

Magere runderlappen  kilo E 8.98

Gekruid Hacheevlees
  500 gram E 3.98

Runderburgers  per stuk E 0.98

Kip-Satéschnitzels  per stuk E 0.98

Beste mensen,
We zijn alweer druk bezig met de voorbereiding van de 
derde KiMeNa Fair op 18 mei 2019 in het Kompas te 
Smilde. Hopelijk kunnen we op uw deelname rekenen. 
Meer details volgen later. Wilt u zich alvast opgeven dan 
kan dat via onze mail: Bwckimena@hotmail.com.

Met vriendelijke groet,
Bestuur bwc KiMeNa
Telefoon 0592-416797 of 06-24223174 

Jaarvergadering PCOB 
afdeling Smilde 

Dinsdag 12 februari 14.00 uur: Jaarvergadering PCOB 
afdeling Smilde in ”Het Beurtschip” voor de pauze 
verenigingszaken en na de pauze invulling door eigen le-
den. Gasten zijn welkom.

TURFJES
* Monique’s pedicure. 
Medisch pedicure. 
Ook voor de diabetische 
en reumatische voet 
(ziekenfonds). Tel. 413051, 
Kanaalweg150e
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Angstcultuur
Heeft u het gelezen? Op ons gemeentehuis heerst een 
angstcultuur. Lekker dan. Ik voelde het laatst al toen 
ik mijn paspoort wilde verlengen. Zonder aanwijsbare 
reden voelde ik me ineens angstig. 
De betreffende ambtenaar keek zelfs angstig naar 
mijn pasfoto en zette een bibberige handtekening. 

Bureau BMC heeft een en ander onderzocht en ik gok 
zomaar dat dit toch gauw € 50.000,00 heeft gekost. 
Dat lijkt veel geld maar naar nu blijkt leveren ze hier-
voor twee verschillende rapporten voor de prijs van 
één. Koopje. Overigens ben ik inmiddels benaderd om 
er voor een soortgelijk bedrag een PRET cultuur van 
te maken. 

Triest dat er zoiets bestaat als een angstcultuur. Op 
het werk of bij mensen thuis. We leven in een vrij land 
waar niemand in angst zou moeten leven. Waarom le-
ven mensen dan soms toch in een angstcultuur? 

Dat heeft te maken met macht. Iemand heeft macht. 
Macht die gebruikt of misbruikt kan worden. 
In een angstcultuur verandert betrokkenheid bij  een 
organisatie in overleven. Mensen worden ziek. Probe-
ren onder de radar te blijven. Dit alles om het baantje 
en inkomen veilig te stellen. Kortom voor het geld laten 
mensen zich dit welgevallen. In een angstcultuur zie je 
een enkeling in verzet komen of vertrekken. De zwij-
gende meerderheid doet waar ze goed in is: zwijgen. 
Weer anderen zijn altijd vriendjes met de baas en zien 
zo altijd kans om er beter van te worden. Doen ze bij 
elk baasje.  

Het is met leiderschap vrij simpel. Goed leiderschap 
luistert, heeft visie en de medewerkers willen volgen. 
Slecht leiderschap moet het hebben van regels, macht 
en de medewerkers moeten volgen. 
Bij de gemeente heeft genoemde ellende vier á vijf jaar 
geduurd. Nu moet een tijdelijke baas orde op zaken 
stellen. In vier á vijf jaar is het plezier en vertrouwen 
verdwenen. Veel spreekwoorden zijn waar. Zo ook 
deze: vertrouwen komt te voet en gaat te paard.  

Groet, 
King

Column King

Vervolg op Winkels op het 
dorp, koester ze!

We hebben zoveel leuke reacties gekregen op dit stukje, 
van lieve enthousiaste en verbaasde klanten. We zijn trots 
op onze klanten, die bij ons blijven komen om onze pro-
ducten af te nemen. En trots op ALLE ondernemers! Ieder-
een is niet genoemd, hoorden we ook... Tja hoeveel onder-
nemers zijn er in Smilde en omstreken? Veel…. Heel erg 
veel. Van boekhandel tot kapper, van schoonheidsspeci-
alist tot computer helpdesk. Sportschool tot sportwinkel, 
en zelfs een heel sportcomplex met zwembad, verschil-
lende eetgelegenheden, teveel om op te noemen, toch?

Lieve klanten, bedankt en aan alle ondernemers ga zo 
door, wees net zo zuinig op je klanten als dat de klanten 
op ons zijn!!!
Toppers!!!

Toneel buurtvereniging 
Boveneind

Het vele oefenen heeft zijn vruchten afgeworpen! Drie avonden lang hebben de spelers 
van de toneelgroep van buurtvereniging Boveneind uit Bovensmilde zich op de planken 
van hun beste kant laten zien. Maar ook dankzij u als toeschouwer, de vele sponsoren, 
The Bridge, Kleintje Smildeger Roet en DJ Gerrit kunnen we terugkijken op drie zeer 
geslaagde avonden. Iedereen bedankt!

Gipsy jazz op het 
CultuurPodium Bovensmilde 

Zondag 10 februari kan er geswingd worden op muziek van Manoesj bij het Cultuur-
Podium Bovensmilde (CPB). Manoesj speelt de nummers uit de begintijd van de jazz: 
Autumn Leaves, All the the things you are, Dark Eyes, Cry me a river, enzovoorts. In 
de bezetting Maarten Mestrom klarinet, Alexander Stakenburg, gipsy gitaar en Jochem 
Burger basgitaar laat Manoesj zich enerzijds inspireren door de ‘Hot Club de France’, 
de gipsy jazz van Django Reinhardt in het Parijs van de jaren dertig en anderzijds de 
swingklarinet van Benny Goodman in het Chicago van dezelfde periode. Ook is het weer 
gelukt een regionale (amateur-)kunstenaar te strikken. Henny Riepma zal enkele wer-
ken tentoonstellen en geïnterviewd worden. De deur gaat zondag 10 februari open om 
14.30 uur en we beginnen met een kopje koffie en thee. Entree €8,50 tot en met 16 jaar 
gratis. Het CultuurPodium is gevestigd in de prachtig gerestaureerde Waterstaatskerk 
aan de Hoofdweg 186 te Bovensmilde.

Maandag 4 februari is er ouderen onder dak in D'Olde Bieb te 
Hoogersmilde. We gaan het werkstuk van de vorige keer afmaken, en 
een klein nieuw werkstukje maken. Zelf meenemen: een scherpe dunne 
naald en schaar. We beginnen om 14.00 uur tot ±16.00 uur.
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WIK Bovensmilde schaft 
shuttlekanon aan

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 21 JANUARIJ 1862

HARDRIJDERIJ
op Schaatsen,

bij gunstig weder, te Smilde, op Woensdag 22 Januarij 1862, prijs: een 
ZWARE ZILVEREN TABAKSDOOS, premie: een met zilver gemonteerd SCHIL-
PADDEN SIGARENKOKER.
Aangifte der Rijders ’s morgens om tien uur, in het Logement de NIEUWE 
VEENHOOP, b ij R. BERKENBOS.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 23 JANUARIJ 1862

Gisteren heeft de aangekondigde hardrijderij op schaatsen plaats gehad. 
32 rijders waren er ingeschreven. Na langen kamp werd de prijs, een zil-
veren tabaksdoos door A.W. v.d. Sluis te Appelscha, en de premie, een 
schildpadden cigarenkoker door H.H. Zwart, mede van Appelscha behaald.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 28 JANUARIJ 1862

Smilde, 27 Jan. Omtrent de hardrijderij op schaatsen, den 23sten alhier 
gehouden, kunnen wij tot ons genoegen nog berigten, dat zoowel de 
Plaatselijke als Rijkspolitie alles hebben aangewend, om de goede orde en 
rust, tijdens dit volksvermaak, te bewaren, en dat ook de burgerij het hare 
daartoe heeft bijgedragen.
Tevens moeten wij onze welverdiende dank den heer Berkenbosch, Loge-
menthouder alhier, betuigen, voor zijne pogingen, om aan dit volksver-
maak allen mogelijken luister bij te zetten.
Nog deelen wij mede tot verbetering van het betrekke berigt, dat de pre-
mie bestond in een met zilver gemonteerde cigarenkoker.

Historisch nieuws van ‘De Smilde’

Meer interessante berichten vindt u op de website van de Historische Vereniging ‘De 
Smilde’- www.desmilde.nl - Voor € 17 per jaar bent u lid en ontvangt u tevens 4x 
per jaar het tijdschrift Levend Verleden. (tel.: 0592-413248)

Sportvereniging WIK Bovensmilde heeft naast gym en 
volleybal ook nog een derde tak: Badminton.

Op de kaart
Sinds 2018 is WIK weer begonnen met het aanbieden van 
badminton.
Alles begon met het zoeken naar een goede trainer. Toen 
die gevonden was kon er van start gegaan worden met 
de eerste trainingen. Het animo voor deze sport blijkt er in 
Bovensmilde en omstreken zeker te zijn, waardoor we in 
korte tijd heel veel aanmeldingen kregen.
Daar zijn wij ontzettend blij mee!

Meer capaciteit door shuttlekanon
Om de zaal met 3 banen zo optimaal mogelijk te benutten, 
zijn we gaan kijken naar een shuttle kanon. Met dit ap-
paraat kunnen we meer mensen op 1 baan aan het werk 
zetten.
Het shuttlekanon schiet de pluimpjes over het net, maar 
elke keer een andere kant op.
Hierdoor wordt een spelsituatie gesimuleerd en kan er ge-
werkt worden aan het voetenwerk en de reflexen.

Wil je het shuttlekanon ook eens zien en een proeflesje 
nemen?
Laat het even weten via badminton@wik-bovensmilde.nl 
en kom op donderdag om 19:15 uur gerust even langs!

IKC Prinses Margriet in 
Smilde zoekt vrijwilligers

Vindt u het leuk om kinderen te begeleiden in hun spel en bent u tussen de mid-
dag beschikbaar? IKC Prinses Margriet in Smilde zoekt vrijwilligers die, tegen een 
kleine vergoeding, tijdens de middagpauze toezicht willen houden op het plein. 
Bent u de persoon waar wij naar op zoek zijn? Wij maken graag kennis met u.

De middagpauze is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 12.00 uur tot 
12.30 uur. De kinderen eten eerst hun broodje in de klas en gaan daarna een half uur 
naar buiten om te spelen op het plein. Dat gebeurt in verschillende groepen verdeeld 
over het kleuterplein en het grote plein. Van de vrijwilligers wordt verwacht dat ze 
toezicht houden en vijf minuten voor aanvang van de pauze aanwezig zijn.

Uiteraard bent u niet alleen, maar zijn er dagelijks meer enthousiaste vrijwilligers die 
de kinderen opvangen. Af en toe komt de groep vrijwilligers bij elkaar om te spreken 
over de stand van zaken en te leren over PBS (Positive Behavior Support).

Bent u niet structureel inzetbaar, maar bent u in geval van nood wel bereid om toe-
zicht te houden? Dan kunt u zich ook opgeven voor de reservelijst. 

Voor interesse of aanvullende informatie over bijvoorbeeld de voorwaarden, kunt u 
contact opnemen met Diana Eleveld, facilitair coördinator Kits Primair. U kunt haar 
bereiken via het telefoonnummer 0593 535 100 of per mail via az@kitsprimair.nl.

Advertentie IM

Signeersessie  
Janet Baron-Lopers

Op zaterdagmorgen 2 februari van 10.30 tot 12.00 uur 
vindt er in de Bibliotheek van Beilen een signeersessie 
plaats door Janet Baron-Lopers.
Schrijfster Janet Baron-Lopers uit Laaghalerveen is on-
langs met haar tweede bundel op de markt gekomen. Na 
haar succesvolle debuut Zaand in de leerzen is er nu de 
nieuwe verhalenbundel Zwiet in de haanden. Ook deze 
verhalen zijn weer in het Drents geschreven.
Janet maakt onderdeel uit van de schrijversgroep ‘Goeie 
Zin’ en is verbonden aan het Huus van de Taol. Inmiddels 
heeft ze meerdere prijzen gewonnen met haar verhalen. 
De nieuwe bundel bevat zestien verhalen waarvan er twee 
een prijs hebben gekregen.
Zaterdagochtend kunt een bundel aanschaffen en per-
soonlijk door Janet laten signeren.
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SPORTUITSLAGEN

SPORTAGENDA

Volleybal
Thuis Uit Eindstand
Peelermarke WIK recr. gemengd 3-0
WIK recr. dames Peelermarke 2-1
WIK jeugd C Ritola XC 1 afgelast
WIK jeugd A Emmen'95 JA 1 afgelast
Action Ds 3 WIK dames 1 0-4
WIK niveau 5 VCZ N5 4-0
  (32-13, 34-12)
WIK niveau 5 Olhaco N5 4-0 
  (37-9, 39-19)
WIK niveau 2 Wesseling DOK N2 2-0 (5-4)
 Sudosa Desto N2 2-0 (6-3)
 Smash N2 0-2 (0-9)

Handbal
Zondag 27 januari:
S.V.H. Meiden E - Jahn II E1 13-10
S.V.H. Jongens C - Actief P. HC1 17-12
S.V.H. Meiden B - JD Techniek/Hurry Up DB2 15-9
S.V.H. Dames 2 - Cirkeltijgers DS3 5-14
S.V.H. Dames 1 - Cirkeltijgers DS2 23-15
S.V.H. Heren 1 - Jahn II HS2 18-24

Handbal
Zondag 3 februari:
• 9:30 S.V.H. Meiden C - Borger DC1
• 10:35 S.V.H. Heren 1 - Exito HS2
• 11:50 S.V.H. Dames 1 - Borger DS2

Dames 1 WIK Bovensmilde 
vecht zich met 4-0 winst 

langs Action
Een belangrijke overwinning voor de dames 1 van WIK.
Met de nodige blessures en afzeggingen hebben de da-
mes het toch voor elkaar gekregen om de ontzettend 
spannende wedstrijd met 4-0 te winnen van concurrent 
Action uit Nieuw-Buinen.

De zege was zwaar bevochten getuige de setstanden: 25-
27, 21-25, 23-25, 21-25

Smildeger Kampioenschap 
Mennen 2019 groot succes

Foto: Christian Hoorn Sportfotografie

Zaterdagmiddag 12 januari werden in “stal 
de Boswal” de Smildeger Kampioenschap-
pen mennen gehouden. Het was een vol 
programma waarbij er bijna een verdubbe-
ling van het aantal deelnemers was t.o.v. het 
kampioenschap van 2018. Waar we ons in 
2017 nog afvroegen of het kampioenschap 
door het minimaal aantal deelnemers nog 
bestaansrecht had, zagen we in 2018 al een 
lichte stijging. Dit jaar hadden we 12 deel-
nemers bij het onderdeel dressuur en 14 bij 
het onderdeel mini-marathon. Dit zorgde 
voor een vol programma. Deze stijging is 
mede het gevolg van het feit dat een aan-
tal menners vanaf 2017 hun combinatie 
beschikbaar stellen aan jeugdleden die be-
langstelling hadden voor de mensport, hun 
sponseren en zorgen voor een goede oplei-
ding/training door toppers in de mensport 
Tjidde van Willemswaard en Tamar Shu-
macher. Dit jaar deden voor het eerst dan 
ook meer jeugdmenners dan senioren mee. 
Gesteld kan worden dat naast de prijswin-
naars, het Smildeger Kampioenschap men-
nen ook een groot winnaar is.

Bij de dressuur worden de technische vaar-
digheden van de menners en hun paard/
pony op vakkundige wijze door de jury be-
oordeeld. Kampioen bij de dressuur werd 
Ivonne Bakker met als groom Esther Smink 
en haar welsh-pony Eros, de 2e plaats was 
voor Anneke Boers, met als groom haar 
man Wietse en haar pony Sanna. De 3e 
plaats was voor Martine Knorren met haar 
fjord Inzel. Martine werd gegroomd door 
haar dochter Debra.

In de pauze werden de hindernissen voor 
de mini-marathon klaar gezet en konden de 
deelnemers het parcours verkennen. Het 
was een prachtig parcours met lange lijnen, 
waardoor hoge snelheden gehaald kunnen 
worden en het daardoor ook spectaculair 
voor het publiek is.

Bij de mini-marathon draait het vooral om 
snelheid, inzicht en precisie. Het was een 
groot succes waarbij het plezier voorop 
stond en je kon zien, dat zowel deelnemers 
en publiek enorm genoten. Dit jaar werd 
voor het eerst gewerkt met een duo presen-
tatie, waarbij Winette Mast vanuit de jury-
kamer op vakkundige wijze de presentatie 
van de teams, tijden en uitslagen op zich 
nam en Tjidde van Willemswaard vanuit 
het parcours een liveverslag en technische 
toelichting gaf. Een enorme aanwinst waar-
door het publiek er meer bij werd betrok-
ken en het meebeleefde. De dag kon voor 
Ivonne Bakker niet meer stuk, want ook bij 
de minimarathon werd ze verdiend Smilde-
ger Kampioen. Dit samen met haar eerder 
genoemde groom en pony. Op de 2e plaats 
eindigde Stephanie Bolt met de welsh-pony 
Nicole en als groom John de Wilde. Op de 
3e plaats eindigde een zeker niet ontevre-
den Anneke Boers, met haar eerder ge-
noemde groom en pony. 
Toen de stofwolken opgetrokken waren 
werden de vrijwilligers door de organisatie 
van dit evenement in het zonnetje gezet en 
enorm bedankt voor hun hulp. Zonder hen 
zou dit evenement niet kunnen worden ge-
houden. Ze werden bedankt d.m.v. een door 
het Smildeger Kampioenschap beschikbaar 
gestelde rugzak met inhoud en een bos 
bloemen. 

Tevens werd nog aandacht besteed aan het 
40 jarig bestaan van de Smildeger Kampi-
oenschappen. Zonder hen zouden wij dit 
evenement niet kunnen organiseren. In de 
persoon van Janny Snijder mocht zij als 
dank naar het hele bestuur dan ook een bos 
bloemen in ontvangst nemen.
Tenslotte was er de prijsuitreiking, waarna 
onder de klanken van de finalemuziek de 
prijswinnaars van beide onderdelen onder 
gejuich en applaus van het publiek konden 
genieten van hun ereronde.
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Containers week 6
ORANJE & GRIJS

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)

KERKDIENSTEN

AGENDA
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 Jonkersbrug in zalencentrum 

het Kompas. Zaal open 19.30 uur aanvang 20.00 uur. 
Entree leden €5.00, niet leden €10.00

•  Cinebieb met de film “Wonder”. Aanvang 20.00 uur. Ko-
ningin Julianalaan 65 te Smilde. Reserveren gewenst. 
Tel.: 088-0128265. Email info@bibliotheeksmilde.nl

Zaterdag 2 februari: Oud papierinzameling PKN 
Jeugdraad in Bovensmilde vanaf 09.00 uur, graag gebun-
deld of in kliko aan de straat
Woensdag 6 februari: Vanaf 18.15 uur het oud papier in 
Hoogersmilde gehaald door IKC Pieter van Thuyl.
Donderdag 7 februari: Zorgcafé Dementie Smilde
Thema: Welke daginvulling is er thuis mogelijk voor men-
sen met dementie? Hoe laat: inloop vanaf 19.00, start pro-
gramma 19.30u Waar: ’t Beurtschip, Stuurboord 1, Smil-
de. Info: www.welzijnswerkmd.nl U kunt ook bellen naar  
Ingrid van Hout 088-1651268. Toegang gratis
Vrijdag 15 februari: Bingo-avond georganiseerd door 
BOC i.s.m. ijsver. Voorwaarts in de kantine van de ijsver. 
aanvang 20.00 uur.

Zondag 3 februari
Prot. Gem. Smilde, Koepelkerk
9.30 uur Ds. Anja Donker
Geref. Kerk Vrijgemaakt, De Rank 
10.00 uur br. J.H. Kuiper, Assen
16.30 uur Ds. J.E. Kramer, Assen-Marsdijk
Prot. Gem. Hoogersmilde, KC De Schakel 
10.00 uur Ds. B Urgert Elp
Protestantse Gemeente Bovensmilde
Jeugdkerk
10.00 uur Ds. G.W. van der Werff

TURFJES
* Loonbedrijf Alkema 
Kraanwerk (opritten, tuinen, 
vijvers), sloot onderhoud, 
mestuitrijden, inkuilen,  
kleine pakjes persen.  
M. 06 - 25373406  
www.loonbedrijf-alkema.nl
* MannenMorgen 
woensdag 5 en 19 febr. 9-11 
uur inloop in Driemaster bij 
Kapsalon de Bigoudi Tel Kw 
414448 3m 06- 27395673 
Liever afspraak? Dat kan. 
Wij werken ook ‘s avonds en 
zaterdag vanaf 7.00 uur.

Guus van den Berg wordt interim 
gemeentesecretaris Midden-Drenthe 

Guus van den Berg wordt per 4 februari de nieuwe interim gemeentesecretaris/algemeen 
directeur van de gemeente Midden-Drenthe. 
Het college van b en w heeft er alle vertrouwen in dat Van den Berg samen met de mede-
werkers van de gemeente Midden-Drenthe aan de slag kan gaan met het bouwen aan een 
toekomstbestendige organisatie. Ook de Ondernemingsraad is blij met de komst van Guus 
van den Berg. In hun advies geven ze aan dat ze er vertrouwen in hebben dat de interim 
secretaris rust en structuur kan brengen. 
Ervaren
Met Guus van den Berg komt er een ervaren gemeentesecretaris naar het gemeentehuis van 
Midden-Drenthe. Van 2006 tot 2010 was hij gemeentesecretaris van Zaanstad. In diezelfde 
gemeente was hij in 2017 waarnemend secretaris. Tussen 2010 en 2017 stond hij aan het 
roer van de ambtelijke organisatie van de provincie Friesland. 
Naar verwachting zal Van den Berg in ieder geval tot en met de zomer 2019 leiding geven 
aan de gemeentelijke organisatie in Midden-Drenthe.
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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
2 rookworsten met gratis zakje zuurkool

WOENSDAG GEHAKTDAG
Gehakt hoh  kilo  € 5,50
Indisch gehakt  kilo  € 6,50

DO VR ZAT
Houthakkersteaks  4 halen 3 BETALEN
Rib- en haaskarbonade  kilo  € 9,98

MENUTIP V/D WEEK
Verse macaroni
Tomatensoep

MA DI
Magere speklapjes  kilo  € 8,50

VOOR OP EEN BROODJE
Fijne snijworst 
 200 gr halen 150 GR BETALEN

VOOR BIJ EEN GLAASJE
Zalmsalade voor toast

ONZE MAALTIJDSERVICE
3x per week bezorgd!!

Bel voor informatie. Tel. 412485

Crea-doe-tafel van het 
Buurtinfohuis Bovensmilde 

nodigt uit...
Het kerstgroen is de deur uit, de huiskamer voelt kaal aan. 
Buiten is het somber en kil. Bij de bloemisten is het een 
en al fleurigheid: narcissen, tulpen, hyacinten, takken met 
“katjes”. Haal ook die vrolijkheid in huis.
Jantje, Coby en Aafke van de crea-doe-tafel in het Buurtin-
fohuis Bovensmilde kunnen u daarbij helpen. Samen aan 
de slag met een kleurenexplosie van lentebloeiers.

Wanneer? 14 februari 2019
Waar? Buurtinfohuis, J. de Walstraat 3, Bovensmilde
Tijd? 13.30 – 16.30 uur
Kosten? €5,- 
Opgave? Vóór 7 februari a.s. bij Jantje Appeldoorn.
 Tel:0592-414578

Wij zorgen voor de bloemen en takken, u zorgt voor een 
glazen vaas van 20 tot 25 cm. Het wordt een gezellige 
middag met koffie, thee en bloemen. Na afloop neemt u 
een prachtig, kleurrijk Valentijn boeket mee naar huis!
Schrijf 14 februari in uw agenda! Aarzel niet en geef u op!
Tot ziens in het Buurtinfohuis in Bovensmilde.

Foto uit Wonen & Co

Buurtinfohuis Bovensmilde Kerngroep Multifunctioneel 
Dorpshuis Smilde informeert 

gemeente
Leden van de Raad van de gemeente Midden-Drenthe zijn door de Kerngroep Multifunc-
tioneel Dorpshuis Smilde geïnformeerd over de wensen die leven in Smilde om te komen 
tot een dorpshuis.
De voorzitter Wim Snel zet de komst van een dorpshuis in een kort historisch perspectief 
waarna Fred Landwaart de powerpoint-presentatie begeleidt en toelicht en waar nodig 
vragen beantwoordt.
Het is duidelijk dat er een serieuze wens is vanuit de bevolking van Smilde om een 
centrale plek te creëren, waar naar binnen kan worden gelopen om een kopje koffie te 
drinken of om een vergadering bij te wonen of wat dan ook.
De totstandkoming van een energieneutraal multifunctioneel dorpshuis zal in overleg 
met verenigingen en inwoners van Smilde worden gerealiseerd.
De presentatie riep een levendige discussie en een aantal indringende vragen op, die 
door de kerngroep zo goed als mogelijk werden beantwoord.
De kerngroep vroeg mede namens de verenigingen de raad om een voorbereidingsbud-
get goed te keuren als dat door het College aan hen wordt voorgelegd.
Dan pas kan er concreet onderzoek gedaan worden naar draagkracht en haalbaarheid 
van een “0 op de meter” dorpshuis.
Wethouder Bouwman prees de inzet en het vele zeer uitgebreide werk van de kerngroep 
en zegde toe het voorstel voor een voorbereidingsbudget zo snel mogelijk te behandelen 
en aan de raad voor te leggen.
Deze avond werd door allen als uiterst zinvol ervaren.
De inwoners van Smilde worden 28 februari a.s. uitgenodigd om zich te laten informeren 
over de stand van zaken en om hun ideeën en zienswijzen door te geven.
Daarna zal het definitieve programma van eisen worden opgesteld.

Sudoku
Voor de Smildeger puzzelaars onder ons

Aan deze sudoku zijn geen prijzen verbonden.

Boeken gevraagd  
voor de Koepelkerk 
Zaterdag 16 februari wordt 
de jaarlijkse grote Boeken-
markt gehouden in de Koe-
pelkerk. De Koepelkerkcom-
missie is nog op zoek naar 
verkoopbare boeken en/of 
recente tijdschriften om de 
bezoekers een verfrist aan-
bod 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 Tryn-
tsje Bos. Doet u dit graag 
z.s.m., want alle boeken wor-
den vooraf gesorteerd, ge-
prijsd en tussen de reeds op-
gestelde boeken geplaatst. 
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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

Maakt de maaltijd compleet

Lekkere
ambachtelijke

kwaliteit

1.89
100 gram

Brochette 
Du Porck
Geweldig lekkere spiesjes van 
supermals varkenshaas, met een 
Oosterse kruiding. Beetje ketjap, 
vleugje knoflook en een tintje gember. 
Een aanrader... en lekker snel klaar! 
  
Bereidingswijze: Aanbraden in pan met boter 
en 12 minuten bakken.

4.95 4.95
4+1

GRATIS 4.45
450 gram 500 gram 3x100 gram

Huisgemaakte
babi pangang 

met rijst portie

Gemarineerde 
kipdijtjes 

ambachtelijke 
kwaliteit

Ambachtelijke

kipburger

Boterhamworst,
gebraden 
gehakt en 

schouderham 

AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG VAN WOENSDAG 30 JANUARI T/M DINSDAG 12 FEBRUARI 2019

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

Martijn Braam          info@brixit.nl     0592 20 10 74    Hoofdweg 110    https://brixit.nl/

Computerverkoop en reparatie

     Websites

          Bedrijfsnetwerken

Computer reparatie aan huis
Computer reparatie en opschonen
Levering snelle en effectieve computers
Backup systemen 
Goed internet in– en om huis
Computersystemen in huis of bedrijf
Bouwen Bouwen veilige websites
Applicatie ontwikkeling
Serverbeheer

Computers & automatisering

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

* Te koop nieuwe en gebr. 
fietsen. Fietshandel Reiber, 
Brink 23, Dwingeloo, tel. 
0521-591326, ook inruil.
*Te koop landbouwplastic 
wit, zwart en transparant.  
Per rol maar ook per meter 
Ho Agrab hoogersmilde 
0592-459550

OOK ADVERTEREN?
Mail de redactie voor meer informatie

info@smildegerneiskrant.nl

veren/dons kussen maat 60-70

nu p. stuk .......................... € 19,00

per 2 stuks  ........................ € 35,00

ZEER SPECIALE 
KUSSENAANBIEDING

  zolang de voorraad strekt!!!
 Gun u zelf een goed hoofdkussen.


