
Oplage: 4600 
Verspreidingsgebied: Witten, Bovensmilde, Smilde, Hijkersmilde, Hoogersmilde, Oranje

Gedichtenwedstrijden voor 
Smildeger basisscholen

Al weer voor het vierde jaar organiseert de werkgroep 
gedichten van CRAS een wedstrijd voor de Smildeger 
basisscholen. Deze keer deden 18 groepen van 5 (van 
6) basisscholen mee. Dat leverde een aantal van meer 
dan 200 gedichten op. We zullen ons moeten beperken 
tot een selectie. Deze week de winnende gedichten van 
enkele scholen. 
Lees meer gedichten verderop in deze krant.

De Meenthe 

Vrijheid is buiten zijn
Vrijheid is geen tornados

Vrijheid is geen ruzie
Vrijheid is geen oorlog meer

Vrijheid is je mag houden van wie 
Je wilt houden 

Maar vrijheid is vooral 
Je mag zijn wie je bent

Dat je je veilig voelt
Anna  groep 4/5

Familie
Liefde verdriet

Een grappige oom
Ik kan niet zonder

liefde
Sophie groep 5/6 

Boem Bam vuurwerk in de 
Lucht Allemaal knallen

In de lucht in
Een zucht
Was het

Weg
Jeslyn Groep 6 

Starthandeling Boekstart in de opvang op CKC De Schutkampen
Op donderdag 7 februari was er iets bijzonders 
aan de hand bij de peuteropvang van CKC De 
Schutkampen. Midden in het lokaal stond na-
melijk een heel groot cadeau klaar. Prachtig 
ingepakt met cadeaulint stond het cadeau te 
wachten toen de kinderen en hun ouders binnen 
kwamen. Een van de kinderen mocht onder het 
toeziend oog van de pedagogisch medewerk-
sters en alle ouders het lint doorknippen. De kin-
deren pakten het cadeau vervolgens samen uit. 
En wat bleek? Het was een boekenkast voor de 
peuters vol met voorleesboeken! En daar werd 
natuurlijk direct uit voorgelezen door een van de 
medewerkers van CKC Drenthe.

De boekenkast met voorleesboeken is aan-
geschaft in het kader van het project Boek-
start. Dit project is door de bibliotheken in 
Midden-Drenthe in samenwerking met de 
gemeente Midden-Drenthe, Kits Primair en 
CKC Drenthe ingevoerd om voorlezen in de 
gemeente te stimuleren. Kinderen die de 
opvang op CKC De Schutkampen bezoeken 
worden vol enthousiasme voorgelezen uit de 
boeken van de boekenkast. Niet alleen be-
langrijk voor de taalontwikkeling van de kin-
deren, maar ook een gezellig moment samen 
met de kinderen!

Foto: CKC De Schutkampen
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CRAS kinderfilm 
Woensdag 13 februari: om 14:30 uur in de  

Bibliotheek in Smilde, Koningin Julianastraat 65.

IKC Prinses Margriet ontvangt 
Passend Onderwijs Pluim

Aniek Heres, leerling uit groep 3 van IKC Prinses Margriet overhandigde het integraal kind-
centrum in Smilde gisteren de Passend Onderwijs Pluim. Ze is één van de weinige kinderen 
met het Downsyndroom die onderwijs volgt op een reguliere basisschool. Om de mede-
werkers van het IKC te complimenteren voor de goede zorg en begeleiding die ze bieden, 
vroegen de ouders van Aniek de Passend Onderwijs Pluim aan.

De pluim is een initiatief van de Downstichting. De stichting wil daarmee ouders de ge-
legenheid geven om scholen te complimenteren voor de kansen die ze kinderen bieden 
met het Downsyndroom. Volgens de moeder van Aniek is het aan de expertise van het 
IKC te danken dat haar dochter kan deelnemen aan het regulier onderwijs. “De juffen, de 
meerschools intern begeleider en de directrice zetten zich volledig in om Aniek de onder-
steuning te bieden die ze nodig heeft. Tot 11.00 uur krijgt ze extra begeleiding van externe 
professionals die wij in overleg met school hebben aangenomen. Daarna sluit ze aan bij 
het reguliere lesprogramma in de klas. Ze doet het heel goed in groep 3. Ze heeft veel 
vrienden en vriendinnen en vindt het een feestje om naar school te gaan.

De wet passend onderwijs is sinds augustus 2014 van kracht. Met de wet hebben besturen 
in het regulier en speciaal onderwijs de verantwoordelijkheid gekregen om een leerling die 
ondersteuning nodig heeft een passende plek te bieden. IKC-directeur Immy Rorije vindt 
het vanzelfsprekend dat kinderen, waar mogelijk, een kans krijgen in het regulier onderwijs. 
“Wij zijn erg vereerd met de Passend Onderwijs Pluim. Het is een mooi compliment voor 
iets wat in onze ogen gewoon bij onze taak hoort. Wij vinden het belangrijk dat kinderen 
zich optimaal kunnen ontwikkelen. Zolang wij kinderen de begeleiding kunnen bieden die 
ze nodig hebben, doen wij daar ons uiterste best voor.

IKC Prinses Margriet is het eerste integraal kindcentrum in Midden-Drenthe die de Pas-
send Onderwijs Pluim heeft ontvangen. 

Zorgondersteuner, IKC-directeur en juffen zijn trots op de Passend Onderwijs Pluim  
- copyright IKC Prinses Margriet
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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

Na een langzaam afnemende gezondheid 
overleed op 4 februari toch nog onverwacht 

onze vader en opa

Johannes Oortman
 17 december 1928 † 4 februari 2019

In de leeftijd van 90 jaar, sinds 20 oktober 1999 
weduwnaar van Geesje Oortman-Klokker.

 Jan en Jannie
  Johan en Lisa
  Arjan en Veronika

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaats-
gevonden.

Correspondentieadres:
Kanaalweg 25
9422 BB Smilde

Na vele fi jne jaren die wij met haar mochten 
beleven hebben wij onverwacht afscheid moeten 
nemen van onze lieve moeder, oma en oud oma 

Jeltje Geesien Blijsie - Wieland

 Zeijerveld, 11 november 1925
† Hoogersmilde, 4 februari 2019

Sinds 3 januari 2010 weduwe van Harm Blijsie

 Hoogersmilde Alle en Wiepie
   Arnold en Hiskia, Ivar, Isa
   Miranda en Tonny, Dion, Tygo

 Ingen Ina en Gerard
   Frans
   Josephine en Flobell, Alicia, Erin

De crematieplechtigheid heeft inmiddels 
plaatsgevonden.

Correspondentieadres:
Fam. A. Blijsie
mr. Ulehakestraat 6, 9423 PM Hoogersmilde

Na een krachtig en liefdevol leven is in de 
leeftijd van 102 jaar overleden onze lieve zus, 
schoonzus en tante 

Ebeltje Tingen-Buist

  Girbe † en Sietske †

  Appie † en Jo †

  Hielke † en Gé
  Arend † en Corrie †

  Hendrik † en Martje
  Boukje en Jan †

  Jans en Antje

  Neven en nichten

Nooit meer de zwaaiende hand
en de fietsende Mieke...

 
Zeer onverwachts bereikte ons allen

het verdrietige bericht dat
 

MIEKE
 

er niet meer is.
 
Namens ons allemaal wensen we
Jack erg veel sterkte toe.
 
Buurtbewoners van de Wieke
 

Nooit meer gewoon Mieke
 

Sprakeloos nu onze (oud) buurvrouw
 

MIEKE
 

ineens uit ons leven is. We zullen haar
missen.

 
Jack, veel sterkte. 
 
Imke en Peter, Jappie†
Saskia en Jos
Jolanda en Jaap
Hanneke en Ron
en kinderen

Op 4 februari is op de gezegende leeftijd van 
93 jaar overleden onze medebewoonster

Jeltje Blijsie

Wij wensen de familie veel sterkte met dit verlies.

De bewoners van Het Woldhuus
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Wij kregen het bericht dat op 9 februari 
is overleden onze vroegere medebewoner

Jan Boerhof

Wij wensen de familie veel sterkte met dit verlies.

De bewoners van Het Woldhuus

Je was moe, je hebt je strijd gestreden.
Al je zorgen en verdriet behoren nu tot het verleden.

Verdrietig om het afscheid, maar dankbaar voor 
de liefde die hij ons al die jaren heeft gegeven, 
laten wij weten dat is overleden onze lieve vader, 
opa en oude opa

JAN BOERHOF

 Hoogersmilde, 21 november 1928
† Assen, 9 februari 2019

 Anneke en Wim 
  Aljan en Marjan, 
   Arwen, Romee
  Alexander en Bregje,    
   Feline, Eva 
  Willem en Wendy,    
   Eline, Sander

 Willem en Trijnie
  Marga en Stefan, 
   Mirte, Aniek, Jesper
  Theresa en Rik, 
   Xam, Dex in liefdevolle herinnering

Wij nodigen jullie uit om samen met ons 
afscheid te nemen van pa en opa, op vrijdag 
15 februari om 13.30 uur, in zalencentrum de 
Schakel, Rijksweg 178 in Hoogersmilde. 
Jullie zijn welkom vanaf 13.15 uur.

Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de 
begraafplaats in Hoogersmilde.

Na afl oop is er gelegenheid tot condoleren en 
wordt jullie koffi e en thee aangeboden in de 
Schakel.

Correspondentieadres: Fam. Boerhof,
van Veenstraat 4, 4923 RD Hoogersmilde

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

Grote Boekenmarkt  
in Koepelkerk 

Op zaterdag 16 februari wordt van 9.30 tot 14.00 uur de jaarlijkse grote Boekenmarkt 
gehouden in de Koepelkerk. De Koepelkerkcommissie organiseert al jaren op de 3e za-
terdag in februari deze overdekte boekenmarkt, waarvan de opbrengst geheel ten goede 
komt aan het onderhoud van dit markante kerkgebouw aan de Drentse Hoofdvaart. Door 
de organisatie wordt regelmatig de collectie boeken kritisch bekeken en de nieuw aan-
geleverde boeken gesorteerd en geprijsd.
Op de galerij van deze monumentale kerk staan de romans uitgestald. Informatieve 
boeken zijn gesorteerd op onderwerp. Beneden in de kerk worden boeken verkocht die 
bijzondere aandacht behoeven. Verder lopen er diverse medewerkers rond die kunnen 
helpen met het zoeken of met het beantwoorden van vragen en indien nodig informatie 
kunnen verschaffen over het monumentale kerkgebouw en orgel. Verder kan men er 
terecht voor tijdschriften, puzzels, spellen, sokken, bloemstukken etc. Natuurlijk is er 
een ‘koffiehoek’, waar vanaf half twaalf erwtensoep wordt verkocht. En… de toegang is 
gratis. Een ieder is van harte welkom om a.s. zaterdag rond te komen snuffelen tussen 
het grote aantal boeken op deze overdekte markt.

Veel belangstelling voor 
Bespaarmarkt in Midden-Drenthe 

Een groot aantal inwoners bezochten donderdag 7 februari jl. de Bespaarmarkt in 
zalencentrum Het Kompas in Smilde. De Bespaarmarkt stond in het teken van energie 
besparen en was bedoeld om woningeigenaren te stimuleren om hun eigen woning te 
isoleren en duurzaam te verwarmen. 

Wethouder Dennis Bouw-
man opende de markt en 
gaf aan dat de gemeente 
Midden-Drenthe duurzaam-
heid hoog in het vaandel 
heeft en er naar streeft om 
in 2040 de woningvoorraad 
energieneutraal te hebben. 
‘Dat kunnen we alleen als 
iedereen een steentje bij-
draagt. Het is goed om te 
zien dat er zoveel inwoners 
een eerste stap hebben ge-
zet en naar deze Bespaar-
markt zijn gekomen’. 

Energie besparen Tijdens de Bespaarmarkt konden aanwezigen informatie en tips krij-
gen over maatregelen om hun woning duurzamer te maken van diverse bedrijven, het 
Drents Energieloket en de gemeente. Dit kan op allerlei manieren. Bijvoorbeeld door de 
woning beter te isoleren of door duurzaam te verwarmen. Inwoners die de Bespaar-
markt hebben gemist kunnen voor meer informatie terecht bij het Drents Energie Loket 
via (085) 792 01 58 of op www.drentsenergieloket.nl 
De Bespaarmarkt was georganiseerd door het Drents Energieloket en de gemeente  
Midden-Drenthe.

Maandag 18 februari is er ouderen onder dak 
in D'Olde Bieb' te Hoogersmilde van 14.00 tot 
± 16.00 uur. Wij gaan deze middag aan de 
slag met deco pats. Voor het materiaal wordt 
gezorgd. 
Zelf meenemen: een scherpe schaar.

“ Iedere dag een paar regels natuur”
Lezing van Aaldrik Pot en Barbara de Beaufort.  20 februari 

Elkaar een jaar lang brievenschrijven over wat je in de natuur beleeft en dat is wat zij 
deden. Hij vanaf de Drentse zandgrond en zij van af de Hooglandster klei. Het resultaat 
is “De onsterfelijke nachtegalen”.

Wat gebeurt er als je je dagelijks richt op het landschap, het weer, de dieren en de planten.
De beide auteurs vertellen over speuren naar ottersporen, ontmoetingen met hazen, treu-
ren om de verdwenen landschappen en luisteren naar nachtegalen (die er niet meer zijn).

Bibliotheek Smilde, 20.00 uur
Kon. Julianastraat 65, tel. 088 0128265, email: info@bibliotheeksmilde.nl
Reserveren word aanbevolen dinsdag, donderdag, vrijdag.
Samenwerking van CRAS en de Bibliotheek
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TURFJES TURFJES TURFJES

Complete schade-afhandeling
W.A. Scholtenweg 5

9422 BR  Smilde
Tel. 0592 - 415225

www.autoschadeterveer.nl
EUROGARANTBEDRIJF

OUD-PAPIER
ACTIE
vrijdag

15 februari 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

Lege-flessen-bonnenactie bij de 
Jumbo voor Believe in Oles’k

In het noorden van Oekra-
ine, dichtbij de Poolse grens 
ligt het vergeten dorp Oles’k.
Het leven in Oles’k en om-
geving wordt gekenmerkt 
door diepe armoede, ver-
waarlozing, alcoholversla-
ving en uitzichtloosheid.

Zonder hulp zal de kinderen 
uit Oles’k hetzelfde over
komen als hun ouders: een armoedig en aan alcoholverslaafd bestaan, zonder hoop. 

Mijn naam is Wilma Radix. In juni 2019 hoop ik weer met een groep mensen uit Assen mee 
te gaan naar de Oekraïne om te helpen bij het project Believe in Oles’k. We werken dan mee 
aan de renovatie van het plaatselijke kerkje zodat het ook multifunctioneel gebruikt kan 
worden. En we investeren in de kinderen door kinderwerk te doen en voor schoolspullen 
te zorgen. Gezinnen en oudere mensen ondersteunen we met voedselpakketten en met 
kleding.

We zouden er heel blij mee zijn als u ons werk wilt steunen door uw legeflessenbonnen 
te doneren bij de Jumbo in Smilde. Dat kan heel makkelijk met één druk op de knop als u 
lege flessen inlevert bij de automaat. Alvast heel erg bedankt! (de actie loopt tot 25 maart)

Voor meer informatie: www.believeinolesk.nl

Massagepraktijk 
Richard Jansen

06 - 33 72 07 39

sport & ontspanning

Dorn therapie
Hot Stone
Blessures
Medical taping

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

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

Beveiliging
Camerasystemen

Bekabeling
NEN3140

Voor zowel zakelijk als particulier
0592-413603

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

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

* Loonbedrijf Alkema 
Kraanwerk (opritten, tuinen, 
vijvers), sloot onderhoud, 
mestuitrijden, inkuilen,  
kleine pakjes persen.  
M. 06 - 25373406  
www.loonbedrijf-alkema.nl

* MannenMorgen in 
Driemaster woensdag 
20 febr. en 6 maart. Inloop 
9-11 uur. Liever afspraak? 
Ook ‘s avonds en zaterdag 
vanaf 7 uur.  
Bel 414448/0627395673 
Kapsalon de Bigoudi

*Te koop landbouwplastic 
wit, zwart en transparant.  
Per rol maar ook per meter 
Ho Agrab hoogersmilde 
0592-459550

DONDERDAG-VRIJDAG-ZATERDAG

Boerenschnitzels  kilo  E 7.98

Varkenssaucijzen  kilo  E 6.98

Boerensaucijzen  kilo  E 6.98

Kipfilet  kilo  E 8.49

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

Advertentie IM
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Prins Clausstraat 30a  |  9422 GN Smilde  |  Mobiel: 06 462 762 41  |  E-mail:  info@up2you.info

www.up2you.info
Meer informa� e vind je op:

Boek de seizoensbehandeling!

Beautysalon

PRAAT

ZING

BLAAS
FLUIT ZOEN!

 Wij leveren ook voor Topbloemen.nl
Online bestellen kan via Topbloemen.nl

Verras jij jou 
geliefde ook met 
een bloemetje op 
Valentijnsdag?

Donderdag 14 februari: 

Valentijnsdag
Verras je geliefde met bloemen..

• Leuke boeke� en met harten v.a. € 4,50

• Prach� ge rozen
• Mooie voorjaarsboeke� en

Tot ziens bij 

Onze nieuwe voorjaarscollecti e 
is binnen, kom inspirati e opdoen!

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

0592-420181

Hét Valentijnscadeau! 

Net als andere
 geschenken, 

kaas, wijn en nootjes.

Na
tuu

rlijk
 bij

Nog op zoek naar een bijzonder 
cadeau voor jouw geliefde?

Denk dan aan een 

beautybon
of een heerlijk geurende kaars.

Wat voor wensen je ook hebt, 
Wilma's Saloon bedenkt samen 

met jou een uniek cadeau.

Hoofdweg 17, 9422 AE Smilde  |  0592 - 41 35 96

info@drukkerijhevo.nl  |  www.drukkerijhevo.nl

VRAAG NAAR DE MOGELIJKHEDEN

Leuk voor
valentijn

Foto aFdrukken op: 
canvas
poster
hout

of aluminium

Fijne Valentijn
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Witterzomer

www.witterzomer.nl/vacatures

Witterzomer is een groot familiepark met vele recreatieve voorzieningen en een ruime keuze aan accom-
modaties, zoals: bungalows, camping, chalets, hotelkamers, groepsaccommodaties, trekkershutten en 
vakantietenten. Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een enthousiaste, gastgerichte en flexibel 
inzetbare:

Reactie kan schriftelijk naar:
Vakantiepark Witterzomer, t.a.v. dhr G.J. Vliegenthart, Witterzomer 7, 9405 VE, Assen
0592-393535/ info@witterzomer.nl

Voor meer informatie en de mogelijkheid om te reageren verwijzen wij u naar onze website.

Teamleider receptie – Officemanager
Ter versterking van ons receptieteam zijn we op zoek naar 
een Teamleider Receptie - Officemanager.

Receptionist
Als receptionist ben je het visitekaartje van ons park. 
Je ontvangt, informeert en verwijst gasten en handelt 
administratieve werkzaamheden af. 

Medewerker Schoonmaak accommodaties
Wij zijn op zoek naar een ervaren medewerker 
schoonmaak.

Buitendienst medewerker
Ben je veelzijdig? Houd je van o.a. groen en de bouw? 
Reageer dan op onze vacature buitendienst medewerker!

Ervaren horeca medewerker
Voor onze Brasserie en nieuwe indoorfaciliteit zijn wij op 
zoek naar een ervaren horeca medewerker.

Zelfstandig werkende kok/keukenhulp
Voor het seizoen 2019 zijn we op zoek naar een 
zelfstandig werkend kok. 

Allround medewerker campingwinkel
Wij zijn op zoek naar een allround medewerker voor in de 
campingwinkel.

Toezichthouder zwembad
Voor het seizoen 2019 zijn we op zoek naar een ervaren 
Toezichthouder Zwembad.

Vakantiewerk
Voor het aankomende seizoen zijn wij op zoek naar 
enthousiaste en flexibele vakantiemedewerkers voor 
diverse afdelingen. Houd je van sleutelen? Dan kun je aan 
de slag als fietsenmaker. Maar we zoeken ook mensen 
voor de receptie, de huishoudelijke dienst, de supermarkt 
en de horeca. Ben je liever buiten? Dan is de buitendienst 
vast iets voor jou. Of houd je misschien liever toezicht bij 
het zwembad?

Stage bij Witterzomer
Voor het seizoen 2019 hebben we nog een aantal 
stageplaatsen vrij, o.a. op de receptie en terrein/
onderhoud.

Vacatures

Versterk 
ons 

team!
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Maakt de maaltijd compleet

Lekkere
ambachtelijke

kwaliteit

1.69
100 gram

Chop Stick
Supermalse kipfilets die we hebben 
verpakt in lekkere ontbijtspek en 
coburger ham. Beetje op de Franse 
manier gekruid. Erg lekker! 
 
Bereidingswijze: Braad de kip op gematigd 
vuur in de boter gaar ongeveer 20 minuten.

15%
KORTING

4+1
GRATIS 3.49

Bakje 150 gr.

Ambachtelijke 
stamppot 

Bij aankoop
van 1 kilo

een rookworst

gratis

Speklappen
naturel of 

gekruid

Runder-
vinken

Kipsesam
spiesjes

AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG VAN WOENSDAG 13 FEBRUARI T/M DINSDAG 26 FEBRUARI 2019

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

Ongekend swingen bij het 
CultuurPodium Bovensmilde

De bezoekers die afgelopen zondagmiddag aanwezig 
waren bij het concert van Manoesj waren het over één 
ding gloeiend eens: iedereen die er niet bij was heeft wat 
bijzonders gemist! Wat een swingende muziek hebben 
Benny Goodman en Django Reinhardt geschreven. En als 
dat dan zo fantastisch vertolkt wordt door de muzikanten 
van Manoesj verdien je een staande ovatie! Ook de ten-
toongestelde aquarellen van Henny Riepma vielen in de 
smaak. Haar stimulerende opmerking dat iedereen kan 
leren tekenen en schilderen zullen veel bezoekers – en 
ook lezers van dit korte bericht - hopelijk ter harte nemen. 
Volgende keer zondag 10 maart ‘koper in de kerk’ bij het 
CultuurPodium: koperkwintet All Brass treedt dan op. En 
vergeet niet: voor jongeren zijn de concerten tot en met 
16 jaar gratis! 

Nieuwe rubriek in de Smildeger Neiskrant
Zo nu en dan ontvangen wij op de redactie ingezonden stukken als reactie op een artikel wat eerder in de krant verscheen. Naar aanleiding hiervan 
hebben wij besloten om eens per maand, in de laatste editie van die maand een rubriek “ingezonden stukken” te plaatsen. Wij zullen van alle inge-
zonden stukken een selectie moeten maken omdat wij de nieuwswaarde van de krant willen behouden. De grootte van de rubriek zal dus afhangen 
van de plek die wij hier voor overhouden. Reacties kunnen gemaild worden naar info@smildegerneiskrant.nl
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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

Poelier
Kamperman 

Vers van uw Poelier! DRUMSTICKS 
normaal kilo 4,75

DEZE WEEK ........ per kilo € 3,- 
KIPFILET .......... per kilo € 5,98
TEVENS VERS WILD VERKRIJGBAAR

BROOD • KOEK • BANKET

DE WARME BAKKER VAN DE MARKT
BAKKERIJ ’T STOEPJE

6,
45

7,
95

per kilo

JONGE BELEGEN
KAAS 

9,95
per kilo

GEITENKAAS
JONG BELEGEN 

7,95
SOLIGHT
BELEGEN

per  kilo

WIJCHERS HOOGEZAND

Elstar .................................... PER KILO  € 2,55

STUNT

Heerlijke grote 

Berlinerbol 
met yam 

4 VOOR  . . . . . . . . . . € 2,-
Roombroodje 
4 VOOR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  € 3,-

OPENINGSAANBIEDING
Indische roerbakvis kabeljauw ...................................100 gr.  € 1,95        300 gr. € 5,-
Gebakken lekkerbekjes (kleiner formaat) ........................................................3 voor € 5,- 
Verse kabeljauwfi let .........................................................................................100 gr. € 1,95

De Smildeger MarktMarktplein 
‘t Beurtschip    

elke Vrijdag  
8.00 - 12.00 uur

Zet- en drukfouten voorbehouden

De markt die in opspraak 
is geraakt door zijn hoge 

standplaatsprijs
Ondanks mindere weersomstandigheden was het ou-
derwets gezellig. De belangrijkheid van deze markt 
werd nog benadrukt door aanwezigheid van pers en 
RTV Drenthe. 

Leuke opnames van sfeervolle ingerichte kramen. Onder 
geen beding mag om een centenkwestie deze markt ver-
dwijnen. Afgelopen week werd bekend gemaakt dat er per 
15 februari een visboer op de Smildeger markt komt te 
staan.

H. Blomsma 

Foto’s: Smildeger Neiskrant

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

SPORTAGENDA

Cursus HathaYoga 
HathaYoga gaat over beheersing van lichaam en geest. 
Het zoeken naar evenwicht tussen aanspannen en los-
laten, inademen en uitademen, beweging en rust. Yoga 
vooral populair om te onthaasten en stress te verminde-
ren. Regelmatige deelname aan HathaYoga bevorderd de 
gezondheid. Wilt u ook kennismaken met de positieve ef-
fecten van HathaYoga? Welkom bij de 3-weekse cursus 
gegeven in de Yogazaal bij Sportique op ma 15.30, wo 
16.30 of do 18.30 uur. 
Bel 06-81378096 voor info/aanmelden.

Dames 1 WIK wint uit met 4-0

Wederom een makkelijke overwinning afgelopen zaterdagavond van de Dames 1 van 
WIK Bovensmilde. Met 4-0 waren ze te sterk voor de dames van Actief uit Paterswolde 
die eigenlijk geen partij waren voor de speelsters uit Bovensmilde.

Met nog 4 wedstrijden te gaan staan ze 11 punten voor op de directe concurrent Action 
uit Nieuw-Buinen, echter deze heeft 2 wedstrijden minder gespeeld.
Vrijdag 1 maart om 20:30 uur spelen WIK Bovensmilde dames 1 en Action tegen elkaar 
in de Spil in Bovensmilde. De strijd om het kampioenschap is dus nog niet gestreden!

Volleybal WIK Bovensmilde
Thuis Uit Eindstand
SURF WIK recreanten heren 12
Actief D3 WIK dames 1 0-4
WIK jeugd XC DOVO XC1 2-1
Olhaco JA 1 WIK jeugd XA 4-0
WIK jeugd XA Trias AX1 4-0
WIK Niveau 5 VCZ3:  4-0
  (34-15, 40-10)
 olhaco5:  3-1
  (23-23, 24-22)
 VCZ2:  4-0
  (33-16, 31-16)

Handbal
Uitslagen 10 februari:
Meppel AZ E1- S.V.H. Meiden E1  12-14
HVE 2000 DC1 - S.V.H. Meiden C 8-16
F.H.C. HC1  S.V.H. Jongens C  1510
F.H.C. HS3  S.V.H. Heren 1  2924

Foto: Christian Hoorn Sportfotografie

Diplomazwemmen zwembad 
de Smelte Smilde

6 februari 2019
A diploma;
Maik Bruggink, Vanessa Rispens, Thijs Oldenwening, Zoë 
Mesken, Hugo Hatzmann, Daan Mulder, Lynn Anne Frie-
tema
B diploma;
Lucas Schuring, Lisa Veenstra, Jesper Heres, Sem Bou-
ma, Tim Ottema, Jouke Hofman, Davy Greveling, Justin 
Harms, Djélynn Hoogeveen, Korné Gunnink
C diploma;
Melvin Hoogeveen, Anna Alberts
Zwemvaardigheidsdiploma 1;
Loïs Alberts 

Programma 17 februari;
9:00 S.V.H. Meiden E  F.H.C. E2
9:55 S.V.H. Meiden C  F.H.C. DC2
11:00 S.V.H. Dames 2 - Aeolus DS1
12:15 S.V.H. Dames 1  F.H.C. DS1
13:30 S.V.H. Heren 1 - Aeolus HS1

Stichting de Bonte Kooi 
kijkt terug op geslaagde 

gazonmaaierslep
Afgelopen zaterdag, 2 februari 2019, was weer de jaarlijkse indoor gazonmaaierslep op 
de EH-weg in Smilde. Er deden dit jaar ongeveer 60 kinderen mee, waaronder een groot 
aantal kinderen uit Smilde. Ondanks dat de kinderen lang hebben moeten wachten, in de 
koude hal, hebben ze veel plezier gehad. Aan de wachttijden wordt gewerkt. Dit gaan we 
volgend jaar anders regelen. 

Wij als organisatie hadden dit evenement niet kunnen organiseren zonder de hulp van de 
vele sponsoren en de vrijwilligers, daarvoor onze HARTELIJKE DANK!

We hopen jullie volgend jaar weer te zien!
Tot 1 februari 2020.

Stichting de Bonte Kooi

Heeft u leuke sportneis?!
Mail de redactie: info@smildegerneiskrant.nl
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Containers week 08 
ORANJE

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:
Jaline Hoekstra
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 12 februari: BINGO in de Rank. Aanvang 19.45 
uur. Voor leden en ook niet leden zijn van harte welkom. 
Organisatie Buurtvereniging Nieuwbouw.
Woensdag 13 februari: Broodmaaltijd Rode Kruis, aan-
vang 18.00 uur in ‘t Beurtschip. Opgave: lijst in ‘t Beurt-
schip of tel. 413666 (mevr. F. Bij de Vaate) Plusbus T: 
088 16 51 200 (Welzijnswerk Midden-Drenthe) Ma. t/m 
do. 08.30-13.30, vr. 08.30 - 12.00.
Donderdag 14 februari: 
-  Papieren roos vouwen bij Warenhuis Tigelaar te Hoo-

gersmilde, vanaf 14:00 uur
-  Oud papier IKC de Meenthe
Vrijdag 15 februari: Bingo-avond georganiseerd door 
BOC i.s.m. ijsver. Voorwaarts in de kantine van de ijsver. 
aanvang 20.00 uur.
Vrijdag 22 februari: Klaverjasclub “De Wiek”, Klaverjas 
avond, aanvang 19.45 uur, Gebouw “De Spil: Floralaan 2 
te Bovensmilde.
Zaterdag 23 februari: Inbreng goederen Hoop voor Alba-
nië op parkeerplaats bij ‘De Rank’, Kon. Wilhelminalaan 1, 
Smilde. Tijd: 10.00 tot 12.00 uur.
Dinsdag 26 februari: om 19.30 uur, Passage christelijk-
maatschappelijke vrouwenbeweging houdt haar jaarver-
gadering in “Het Kompas”.
Spreker: Jan Germs van “Huus van de Toal”.

Zondag 17 februari
Prot. Gem. Smilde, Koepelkerk
9.30 uur Ds. Anja Donker
Geref. Kerk Vrijgemaakt, De Rank 
10.00 uur Leesdienst 
16.30 uur br F.H. Folkerts, Assen
Prot. Gem. Hoogersmilde, KC De Schakel 
10.00 uur Ds. D. Kits Bovensmilde 
Protestantse Gemeente Bovensmilde
10.00 uur Ds. G.W. van der Werff

Leren computeren
met Klik & Tik in de bibliotheek

Bibliotheek Smilde biedt Klik & Tik aan: een cursus die 
deelnemers kennis laat maken met computers en inter-
net. Deze cursus is bedoeld voor mensen die weinig tot 
geen ervaring hebben met computers en/of internet en 
hier graag wat meer vanaf willen weten. 
Tijdens de cursus werk je in je eigen tempo onder begelei-
ding van een docent. Daarnaast kun je thuis oefenen (dit 
kan tijdens openingsuren ook in de bibliotheek). De cur-
sus bestaat uit vijf lessen van twee uur en wordt gegeven 
in kleine groepjes van maximaal zes personen.

Cursusdata -en tijden: 
20, 27 februari en 6, 13, 20 maart van 14:00-16:00 uur

Deelname aan de cursus is gratis en inclusief een werk-
boek. Lidmaatschap van de bibliotheek is niet verplicht. 
Voor meer informatie of aanmelding kun je contact opne-
men met de bibliotheek. 

Kom meezingen 
met de Broeker 

Sirenen
Wanneer: 
woensdag 20 februari
Tijdstip: 14.30-16.30u
Waar: ’t Beurtschip

Het dameskoor de "Broe-
ker Sirenen" is opgericht in 
het jaar 2002. Onder mu-
zikale begeleiding worden 
er Nederlandstalige liedjes 
gezongen. Zowel nostalgi-
sche als liedjes van nu.

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. 

TURFJES
* Ook een turfje plaatsen?

Mail de redactie.
info@smildegerneiskrant.nl
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Vervolg 

Gedichtenwedstrijden voor 
Smildeger basisscholen
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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
Indisch gehakt  kilo € 6,50
DONDERDAG - VRIJDAG - ZATERDAG

500 gr. shoarma+saus+4 broodjes 
  voor € 4,98
Côtelette suisse  4 halen 3 betalen 
MENUTIP VAN DE WEEK

Pasta met kip in roomsaus
Ossenstaartsoep

MAANDAG EN DINSDAG

Magere varkenslapjes  kilo  € 6,98
VOOR OP EEN BROODJE

Paardenworst
VOOR BIJ EEN GLAASJE

St. leverworst
St. grillworst
St. kookworst  voor  € 5,98

ONZE MAALTIJDSERVICE 
3X PER WEEK BEZORGD

BEL GERUST VOOR INFORMATIE 412485

P van Thuyl: 

Wat is vrijheid?
voor sommige mensen vrije tijd

voor anderen is het leven zonder gevangenschap
sommigen voelen zich vrij door te wandelen op een land-

schap
wanneer voel ik me vrij

als ik kijk naar de bloemetjes in de wei
of misschien als ik een bloem zie met een bei

ik zou het niet weten
wanneer ben je vrij in het leven

Sylver Nijland groep 7/8 
 

De Vaart  
Zwemmen

Ik hou van zwemmen
Borstkrol, rugkrol, vlinderslag, schoolslag

Vier dagen in de week
Ik hou van zwemmen

Di, woe, vrij en zaterdag
Samen met Mathijs (mijn broertje)

Ik hou van zwemmen
Borstkrol, rugcrawl, vlinderslag, schoolslag. 

Marjolijn Groep 7/8

 
De Meenthe

Ik lig alleen op het gras en hoor alleen maar
Vogels

Ik ben hier veilig
Ik heb geluk

Ik lig op het gras en haar alleen maar vogels
Maar ik moet naar huis

Gelukkig niet door de oorlog
Ik lig op het gras en hoor alleen maar vogels

Ik weet dat ik veilig ben!
Melissa groep 7

 
Wit!

Andre Hazes
De smaak aardbeien
De lucht van herfst

SamenZijn!
Lotus groep 8

Meer gedichten leest u volgende week in de Smildeger 
Neiskrant.

De Smildes
Als je zegt dat je in Smilde woont dan vraagt dat vaak nog om extra uitleg. Specifieker 
moet je namelijk toelichten dat je in ‘midden’ Smilde woont en niet in Hoogersmilde 
of Bovensmilde. Soms is er dan nog onduidelijkheid over welke van de drie nou het 
dichtst bij Assen ligt. Laten we eerlijk zijn, degene die de namen bedacht heeft had het 
laat gemaakt de avond ervoor. Als je naar de kaart kijkt dan moeten wij concluderen 
dat er niets van klopt. Daarom heb ik een plan ingediend bij de gemeente op basis 
van enige King logica. 

Kijken we naar de kaart dan ligt Bovensmilde inderdaad boven Smilde. Prima, niets 
meer aan doen. Kijken we naar de ligging van Hoogersmilde dan gaat het mis. Hoo-
gersmilde ligt namelijk onder Smilde en gaat volgens mijn plan dan ook Ondersmilde 
of Benedensmilde heten. Duidelijk? Mooi. 
De plaatselijke sportvereniging zal voortaan dan ook SVO of SVB heten in plaats van 
SVH.

Verder moeten we vaststellen dat Assen nog hoger ligt dan Bovensmilde. In mijn 
plannen gaat Assen dan ook Hoogersmilde heten. De naam Assen verkopen we aan 
Hoogeveen zodat er straks in één klap een ijsbaan is in Hoogeveen, nader te noemen 
Assen. Zo simpel kan politiek zijn. 

De plannen om Hooghalen om te dopen naar Westersmilde en Appelscha naar Oos-
tersmilde lijken vooralsnog te ambitieus maar ik houd u op de hoogte. 

Groet uit Smilde, 
King

Column King

De B. J. Hegen Blues Band 
De band rondom blueslegende Bé Hegen speelt authentieke, gepolijste Chicago Blues.

Eind jaren zeventig richtte de Annenaar de B.J. Hegen Blues Band op. De band bestaat 
nu al meer dan 35 jaar. B. Hegen mag zeker in het Noorden van het land een evenknie 
genoemd worden naast de Blues coryfeeën zoals Harry Muskee en Fred Reining. 
Met zijn band heeft hij, Bé, met grote muzikanten op het podium gestaan. Zo speelde hij 
met de band in het voorprogramma van B.B. King.
De B.j. Hegen Band is één van de weinige muzikanten die het nog steeds aandurft om in 
een tijd van Blues rock en andere Blues verbasteringen Blues muziek te maken zoals die 
oorspronkelijk bedoeld is.
B.J. Hegen is een Blues gitarist, zanger, schilder en cartoonist.
Jan Warntjes is een pianist, leerde in de 60 jaren de grondbeginselen van de ragtime in 
New Orleans
Henk v/d Veen speelt drums, gitaar en harp.
Frans Tobben speelt basgitaar.  

Kompas    vrijdag 22 februari, 20.00 uur
Tel.  0592 412584
Email info@kompasssmilde.nl 
Reserveren via  CRAS website      www.cultureleraadsmilde.nl
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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

Type: vrijstaand
Bouwjaar: 1985
Woonoppervlakte: 145 m2
Inhoud: 622 m3

Perceeloppervlakte: 749 m2
Slaapkamers: 4
Uitgebouwde woonkeuken
Vraagprijs € 339.500,- k.k.

HOOGHALEN, Laaghalerstraat 28

NIEUW

Type: 2-onder-1 kap
Bouwjaar: 1984
Woonoppervlakte: 135 m2
Inhoud: 380 m3

Perceeloppervlakte: 310 m2
Slaapkamers: 4
Ultiem mooie plek
Vraagprijs € 175.000,- k.k.

BOVENSMILDE, Wollegras 14

NIEUW

Type: vrijstaand
Bouwjaar: 1994
Woonoppervlakte: 164 m2
Inhoud: 642 m3

Perceeloppervlakte: 516 m2
Slaapkamers: 4
Onderhoudsarm
Vraagprijs € 397.500,- k.k.

BOVENSMILDE, Floralaan 10

NIEUW

Type: vrijstaand
Bouwjaar: 2003
Woonoppervlakte: 71 m2
Inhoud: 298 m3

Perceeloppervlakte: 477 m2
Slaapkamers: 2
Eigen grondkavel
Vraagprijs € 129.500,- k.k.

HOOGHALEN, Hof van Halenweg 2-267

RECREATIE

Type: Vrijstaand
Bouwjaar: 1895
Woonoppervlakte: 204 m2
Inhoud: 892 m3

Perceel: 2.015 m2
Slaapkamers: 4
Karakteristiek en authentieke details
Vraagprijs € 395.000,- k.k.

SMILDE, Tramweg 72

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

Lamberink,
ook voor de beste hypotheek
• alle hypotheekaanbieders onder 1 dak 
• deskundig en onafhankelijk advies 
• desgewenst ook na kantooruren

Rentevoorbeeld: 20 jaar vast vanaf 2,25% met NHG

Javastraat 10-18, 
9401 KZ Assen 
(0592) 33 84 12


