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Tulpenautomaat moet 
definitief weggehaald worden

Dit zei Burgemeester Mieke Damsma na vragen van raadsleden. Er had een vergunning 
voor aangevraagd moeten worden. Ook zou de verkeersveiligheid in het gedrang zijn. 
Jan Vos vertelde dat, als hij een vergunning had aangevraagd hij deze niet had gekregen 
volgens de ambtenaren. Hij is zeer teleurgesteld. 

Door de automaat op een zichtbare plaats te zetten wilde Jan en Yvonne laten zien wat 
zij doen. De oplossing van de gemeente om de automaat ergens neer te zetten waar 
niemand hem ziet is dus geen optie. 

Jan en Yvonne hopen het vertrek van de automaat te kunnen rekken tot het einde van het 
tulpenseizoen, daarna gaat hij definitief weg. Terug naar de ‘ouderwetse manier’ gaan 
ze ook niet, er zijn dan te veel mensen die misbruik maken van het goed vertrouwen en 
zonder te betalen wegrijden met de tulpen. 

85-jarig bestaan Vrouwen  
van Nu Hoogersmilde

Op woensdag 6 februari zijn wij met onze leden naar 
Dwingeloo geweest. Daar hebben we met 18 dames 
genoten van een uitgebreide High Tea bij Hotel Wes-
seling om ons 85-jarige bestaan te vieren. De High Tea 
was goed verzorgd. 4 van de 22 leden waren verhin-
derd en 2 van onze leden zijn vereerd met een bloe-
metje. 
Mevrouw Rika Boer, 60 jaar lid van de Vrouwen van 
Nu Hoogersmilde
Mevrouw Zwaan Knorren, 50 jaar lid van de Vrouwen 
van Nu Hoogersmilde. 

We kunnen terug kijken op een geslaagde middag. 

Foto: Smildeger Neiskrant

Foto: Vrouwen van Nu Hoogersmilde

Foto: CultuurPodium Bovensmilde

Verduurzaming Monument 
in Bovensmilde

Monumenten verrijken een gemeenschap. Maar ze 
scheppen voor de gemeenschap naast rechten – bijv. 
gebruik er van en ‘oogstrelen’ - ook plichten zoals onder-
houd en zorg dragen voor exploitatie. Het CultuurPodi-
um Bovensmilde is onlangs een project gestart om het 
monument te verduurzamen. Dat is nodig omdat met 
name de stookkosten te hoog blijken voor een gezonde 
exploitatie. Het meest kostbare onderdeel van het pro-
ject betreft plaatsing van achterzetramen (binnen in de 
kerkzaal). Ook andere kleinere maatregelen zijn voorge-
steld om op gas en elektriciteit te besparen. Niet alleen 
willen we een fikse besparing realiseren maar ook een 
flinke verbetering van het comfort voor gebruikers van 
de kerk. EnergieCooperatie Duurzaam Bovensmilde en 
omgeving adviseert draagt waar mogelijk ook materieel 
bij. Er zijn al verschillende subsidieaanvragen gedaan. 
Wilt u meer informatie of bijdragen? Stuur dan een 
mailtje naar cultuurpodiumbs@gmail.com. We sturen u 
graag het projectplan toe via de mail of beantwoorden 
eventuele vragen. 

Diabetes Classic 2019 doet 
VAM-berg aan

De werkgroep die jaarlijks in 
opdracht van de Stichting 
Diabetes Type 1 en Top-
sport de Diabetes Classic 
organiseert, heeft dit jaar 
op de langere afstanden de 
VAM-berg opgenomen in 
het parcours. Na elke editie 
van de Classic klinken de 
bedankjes voor de goede 
organisatie, de verzorging 
en het mooie parcours. 
Steevast klinkt daar de 
belofte bij, dat de deelne-
mer de Classic weer in z’n 
agenda zal zetten en wordt 
de organisatie de vraag gesteld of de tochten over hetzelfde parcours zullen gaan. Het 
antwoord op die vraag is een kort en krachtig ‘nee’. De creatieve routemakers van de 
Classic zorgen er elk jaar voor dat er nieuwe verrassingen zijn voor de deelnemers. Zowel 
voor de familietocht van 30 km, als de toertochten van 75 en 125 km en de verschillende 
MTB-tochten tot wel 125 km zijn weer geheel nieuwe routes beschreven. Werden in 2018 
alle hoogteverschillen rond de Hondsrug bedwongen, in 2019 is het de VAM-berg waar 
de sportieve fietser zijn techniek en krachten kan testen.

Voor wie meer wil weten over de Classic van 2019, kijk op diabetesclassic.nl. En als je daar 
dan toch bent, schrijf je gelijk in vanaf 1 maart voor één van de fietstochten die dit jaar op 
19 mei vanaf de Smeltehal te Smilde vertrekt. 
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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

Met al zijn wilskracht en strijdlust 
heeft  hij deze strijd niet kunnen winnen.

Verdrie� g maar dankbaar dat hij niet langer 
hee�  moeten lijden, laten we weten dat rus� g is 
ingeslapen mijn lieve man, onze pa en trotse opa

Leff ert Klok
 16 maart 1946                       † 20 februari 2019

 Jannie Klok - Bos

  Agnes en Jean
   Kelly
   Lisanne en Thom
   Chantal en Jos
   Manon

  Alexander en Greta
   Luuk
   Simon

Nachtegaalstraat 36, 9422 KH Smilde

Wij nodigen jullie uit om afscheid te nemen van 
Leff ert op maandag 25 februari van 18.30 uur 
tot 19.30 uur in rouwcentrum De Boskamp, 
Boskamp 5 in Assen.

De afscheidsdienst, waarvoor jullie zijn 
uitgenodigd, vindt plaats op dinsdag 26 februari 
om 10.00 uur in de Berkenzaal van crematorium 
De Boskamp. Jullie zijn welkom vanaf 9.45 uur.

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

Wij voelen ons gedragen door alle liefde en warmte 
die wij (hebben) ontvangen na het overlijden van 
onze

Johan Schieving

Hartelijk dank daarvoor.

Janneke, Annelies en Erik

We wisten dat het afscheid zou komen
Geleefd, gewerkt,
En nu is het stil...

Na een moeilijke periode van afnemende gezond-
heid hebben wij los moeten laten mijn man, onze 
pa en opa

Louwrikus Snippe
 24 juli 1943 † 22 februari 2019

 Annie

  Yvonne en Jan
   Melanie
   Angelique
   Yannick

  Antoinette en Leo
   Henk

  Agnes en Ronnie
   Priscilla
   Robin

Kanaalweg 164a, 9421 SZ Bovensmilde

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te 
nemen van Louwrikus op donderdag 28 februari 
om 11.00 uur in de Berkenzaal van crematorium 
de Boskamp, Boskamp 5 in Assen.

U bent welkom vanaf 10.45 uur.

Na afl oop is er gelegenheid tot condoleren en 
wordt u koffi e en thee aangeboden.

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

Ons bereikte het droevige bericht 
dat ons bestuurslid

Leffert Klok
is overleden.

Hij is jarenlang zeer actief geweest 
voor onze vereniging.

Wij wensen de familie heel veel sterkte.

IJsvereniging Kyllot

Na een kortstondige ziekte is overleden onze broer, 
zwager en oom

Louwrikus  Snippe

Wij wensen Annie, kinderen en kleinkinderen 
heel veel liefde en kracht om dit verlies een plaats 
te geven.

Fam. Snippe
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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 9 FEBRUARIJ 1864

INGEZONDEN STUKKEN
 Mijnheer de Redacteur!
Wil aan onderstaande regelen een plaatsje in uw veel gelezen blad gunnen.
Den 23 Jan. j.l. hebben eenige slagers aan den Raad dezer gemeente een 
rekwest ingediend, houdende eerbiedig verzoek, dat de gemeente-belas-
ting op het geslagt moge opgeheven worden. De raad heeft hierop geant-
woord, die belast nog niet te kunnen missen.
Den 5 Febr. heeft de Raad evenwel besloten de gemeentelijke belasting op 
den wijn van 12 op 3 percent te verminderen.
Ik voor mij zou meenen, dat het beter was de belasting op den wijn te 
verhoogen, aangezien het gebruik daarvan weelde is, en de belasting op 
het vleesch te verminderen of op te heffen, als zijnde eene eerste levens-
behoefte.
Ik heb een rekwest aan Z.M. de Koning gezonden, behelzende het verzoek, 
dat de gemeentelijke belasting op de wijnen met 3 pCt. verhoogd in plaats 
van met 9 pCt. verminderd worde, en hoop, dat meerderen mijn voorbeeld 
zullen volgen.
Ik heb de eer te zijn.
Smilde 18 Februarij 1864  L. POLAK

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)

Cinebieb met  
“Manchester By the Sea”

1 maart ’19
Een film met een pracht script waarin we Lee Chandler 
volgen (Casey Affleck, een fantastische rol) Lee die na het 
overlijden van zijn broer Joe, tegen wil en dank voogd wordt 
van neefje Patrick. Beetje bij beetje leren we de tragische 
geschiedenis van Lee kennen en waarom hij nooit meer 
naar Massachusetts had gewild. Lee sociaal onhandig, 
worstelt met zijn verleden. Hij drinkt en gaat regelmatig op 
de vuist. En dan een kind opvoeden?  
Patrick, een tiener, is het tegenovergestelde van Lee. Het 
botst regelmatig tussen die twee en het zijn juist deze in-
teracties die de film een zekere luchtigheid geven waarin 
ruimte is om te lachen. Daarnaast zien we Lee’s ex-vrouw, 
overleden broer en de moeder van Patrick. In flashbacks 
leren we een andere kant van Lee kennen. De vraag dringt 
zich op, wat er jaren geleden is gebeurd. Terwijl Lee en Pa-
trick zo goed en kwaad als het gaat, elkaar leren kennen, 
blijkt gaandeweg wat er op Lee drukt en waarom Joe de 
voogdij bij zijn broer legde. 
Regisseur Lonergan neemt de tijd voor zijn karakters en 
daardoor worden het personages waar je om gaat geven.

Bibliotheek Smilde,  20.00 uur,  Kon. Julianastraat 65, 
Tel. 0880128265
e-mail info@bibliotheeksmilde.nl 
Reserveren wordt aanbevolen. dinsdag, donderdag, vrijdag
Een samenwerking van CRAS en de Bibliotheek.

Zaterdagavond 16 maart 2019 
viert toneelvereniging 

“de Aovendproaters” 
 groot feest. 

Ze hebben dan een jubileumavond. 
Daarom word er een mooie prijs verloot. 

Komt u ook kijken naar de klucht: 
 “Mag het een beetje meer zijn!?” 

Op zaterdag 16 maart in het Kompas, 
zaal open om 19:30 uur. We beginnen om 20:00 uur. 

Kaarten zijn vanaf 1 maart in de voorverkoop verkrijgbaar 
bij de Kaaskoperij 

tot 16 maart 12:00 uur, daarna aan de kassa in de zaal. 
Maar: OP IS OP!! 

Neemt u een prijsje mee voor de verloting ? 

Hersenstichting collecte-
opbrengst in de Smildes

De inwoners van Smilde en Bovensmilde hebben tijdens 
de collecteweek bijna 1150 euro gegeven aan de Her-
senstichting. De opbrengst wordt besteed aan hersen-
onderzoek, het geven van voorlichting aan patiënten en 
hun omgeving en de ontwikkeling van de juiste patiën-
tenzorg. 
 
De collecteweek liep van maandag 28 januari tot en met 
zaterdag 2 februari 2019. Ruim 25 collectanten gingen op 
pad in Smilde en in Bovensmilde. Namens de collecte-
organisatie en de Hersenstichting heel hartelijk dank aan 
alle gulle gevers en alle vrijwilligers voor de bijdrage aan 
de collecteweek 2019. 

Geen collectant gezien? Giften kunnen ook overgemaakt 
worden op IBAN: NL18 INGB 0000 000 860 t.n.v. Hersen-
stichting Nederland, Den Haag of via de online collecte-
bus op www.hersenstichting.digicollect.nl. 

Woensdag 13 februari was het zover: een 
groepje kinderen van Smilde ging op winter-
sportvakantie! Plek van bestemming was de 
bibliotheek in Smilde. 

Als warming-up werden er enkele skioefenin-
gen gedaan en daarna was iedereen er klaar 
voor om op wintersportavontuur te gaan met 
Casper en Emma! 

Met drinken en wat lekkers werden het een 
paar knusse en gezellige uurtjes met elkaar!

Filmmiddag in Bibliotheek Smilde

Foto: CRAS

Advertentie IM
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TURFJES

TURFJES

Beveiliging
Camerasystemen

Bekabeling
NEN3140

Voor zowel zakelijk als particulier
0592-413603

Rijopleidingen
Vaartweg 34, Smilde  b.g.g.

voor auto, motor en aanhanger

www.twinsrijopleidingen.nl
06-46194272

Vaartweg 15, 9422 CM Smilde - Tel: 06-48206214
www.caravanwandherstel.nl - www.camperwandherstel.nl - www.gevelschadeherstel.nl

Herstel van kleine schades aan uw caravan of camper
(tevens herstel van schades aan staal, aluminium en kunststof gevelbekleding)

• Verkoop van occasions 
• Dealer van Pilot Xenon verlichting
• Lichtmetalen velgen
• Banden (montage en opslag) 

Kanaalweg 121, Bovensmilde
T: 0592414133  |  M: 0650508323

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

Onderhoud/reparatie/APK/aircoservice

* 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.

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

Massagepraktijk 
Richard Jansen

06 - 33 72 07 39

sport & ontspanning

Dorn therapie
Hot Stone
Blessures
Medical taping

Vraag van de maand februari 2019

Tabak, alcohol en drugs
‘Mijn zoon is dertien en zit nu een aantal maanden op 
het voortgezet onderwijs. Ik ken hem als een verstandi-
ge jongen, maar natuurlijk weet ik ook dat veel kinde-
ren rond die leeftijd gaan experimenteren met alcohol, 
sigaretten, of misschien zelfs met drugs. Ik wil hierover 
graag met hem in gesprek gaan. Hoe kan ik dat het beste 
doen?’

Tabak, alcohol en drugs zijn vaak verleidelijk voor tieners; het 
mag (nog) niet en dat maakt het spannend om het toch te 
proberen. Ook associëren ze genotmiddelen vaak met vol-
wassenheid en voelen ze zich door het gebruik ervan meer 
op hun gemak omdat ze er losser van worden. Maar de be-
langrijkste reden is het ‘erbij willen horen.’ Het is goed dat u 
er als ouder er zo bewust mee bezig bent om uw zoon hierop 
voor te bereiden. 

Dit begint met het vergroten van uw eigen kennis. Bij het 
Centrum voor Jeugd en Gezin, uw huisarts of websites als 
www.vnn.nl, www.stivoro.nl of www.trimbos.nl kunt u veel in-
formatie krijgen. Aan de hand van deze kennis kunt u met uw 
zoon in gesprek gaan. Dit is tevens een goed moment om 
regels op te stellen over middelengebruik. Geef duidelijk aan 
wat u goed vindt en wat absoluut niet. Ouders denken soms 
dat ze weinig invloed hebben op het gedrag van hun opgroei-
ende kind, maar jongeren hechten wel degelijk waarde aan 
de mening van hun ouders. Daarnaast is het belangrijk om 
consequenties af te spreken voor wanneer uw zoon zich niet 
aan de regels houdt. 

Met deze maatregelen sluit u niet uit dat uw zoon een keer 
een biertje drinkt of een sigaret rookt. Maar door het be-
spreekbaar te maken weet uw zoon dat hij altijd bij u terecht 
kan en is de kans groter dat hij u in vertrouwen neemt. Heel 
veel succes!

Heeft u een vraag over opvoeden en opgroeien? Kijk dan op 
www.cjgmiddendrenthe.nl of stel uw vraag via 0593-524136 
of info@cjgmiddendrenthe.nl. Wordt uw vraag (anoniem) ge-
plaatst in deze column? Dan ontvangt u twee vrijkaartjes voor 
de gemeentelijke zwembaden in Midden-Drenthe.

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

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

Rijbewijskeuring 

75+ 
van de Ouderen Bonden; 
Senioren van nu Midden-
Drenthe en PCOB.

Wanneer:
11 maart a.s. 

Waar:
’t Beurtschip. 

Aanmelden kan bij: 
Dhr. Cj. ten Cate (413479) 
of Dhr. L. Boer (412381)
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Maakt de maaltijd compleet

Lekkere
ambachtelijke

kwaliteit

1.65
100 gram

Royke’s
Heerlijk rundergehakt verpakt in 
knapperig bladerdeeg. Gekruid 
met een vleugje peperoni en 
afgewerkt met een lekker plakje 
katenspek. Een aanrader!
  
Bereidingswijze: Afbakken in voorverwarmde 
oven op 180 graden gedurende 25 minuten.

3.95 4.95
4+1

GRATIS korting

portie 450 gram 350 gram

15%

Huisgemaakte
macaroni

Malse
sukadelappen

Veenstaete
rondje

Ambachtelijk
runder 

rookvlees

AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG VAN WOENSDAG 27 FEBRUARI T/M DINSDAG 12 MAART 2019

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

Vanaf heden 

zaterdags 16.00 uur 

GESLOTEN

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)

We hebben Weer volop 

tulpen 

P

Spaar je lokale voetbalhelden!
Vanaf 23 januari

bij Jumbo Pepping Smilde.

Pepping

1.	 De	actie	start	op	23	januari	en	loopt	t/m	19	maart	2019.
2.	 Bij	iedere	€	10,00	aan	boodschappen	(m.u.v.	postzegels,	tabak	en	sigaretten,	

uitgekeerd	statiegeld,	zuigelingenvoeding	tot	1	jaar,	boeken,	telefoonkaarten,	
cadeaubonnen,	loten)	ontvangt	u	een	pakje	voetbalplaatjes,	de	pakjes	plaatjes	
worden	niet	verkocht.

3.		 De	zakjes	zijn	exclusief	verkrijgbaar	bij	Jumbo	Pepping	Smilde.

VV Stânfries uit Appelscha VV Smilde ’94 uit Smilde

adv. voetbalplaatjesactie smilde 264x398.indd   1 11-01-19   16:55
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Februari Mexx maand 
Wij hebben de hele nieuwe collectie van Mexx 

in de winkel, monturen en zonnebrillen. 
Bij aanschaf van een bril ontvangt u als 

cadeautje een Mexx tas, of een lekker luchtje!
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WOENSDAG GEHAKTDAG

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

Rijksweg 195 - Hoogersmilde
Telefoon 0592-459280

Wij verkopen elke dag vers brood en banket

uw zelfslachtende slager

DONDERDAG-VRIJDAG-ZATERDAG

Drentse schnitzels
 4 voor € 5,00

Rolladeschijven  5 voor  € 3,98

Hamburgers  4 voor  € 2,98

Kipvinken  500 gram  € 4,98

Algemene ledenvergadering 
Dorpsbelangen Hoogersmilde

Dorpsbelangen nodigt u van harte uit voor het 
bijwonen van haar jaarlijkse ledenvergadering, 
welke gehouden zal worden op 
maandag 25 maart 2019 a.s.
De vergadering wordt gehouden in de 
dorpsruimte d’Olde Bieb te Hoogersmilde 
en begint om 20.00 uur.

Agenda
1. Opening en welkom
2. Vaststellen agenda
3. Ingekomen stukken
4.  Notulen ledenvergadering 26 maart 2018
5. Financieel jaarverslag 2018
6. Kascommissie verslag
7. Financieel overzicht dorpsruimte 2018
8. Kascommissie verslag
9. Benoeming kascommissie 2020
10. Mededelingen en gedane zaken
11.  Bestuursverkiezing, a� redend 
  Mevr. B. Warries herkiesbaar
12.  Rondvraag
13. Pauze 
  (ti jdens de pauze kan er contributi e betaald 

worden, van leden die nog niet automati sch 
betalen.) 

14.   Gezellige invulling met hapje en drankje
15.  Slui� ng

Uitnodiging

Koperkwintet All Brass bij het 
Cultuur Podium Bovensmilde

Zondag 10 maart 2019 speelt All Brass vanaf 15:00 uur  in de prachtig gerestaureerde 
Waterstaatskerk aan de Hoofdweg 186 te Bovensmilde.

All Brass bestaat uit musici met ruime ervaring in zowel klassieke als lichte muziek. 
Het repertoire beslaat de gehele muziek geschiedenis vanaf circa 1550 tot heden. In 
het  swingwerk speelt er ook een drummer mee. Kortom: gevarieerd luisterplezier voor 
jong en oud.  Ook is er weer een kunstenaar uitgenodigd en wel keramist René Kaiser. Er 
zal werk van hem te bewonderen zijn en we nemen een duikje in zijn kunstenaarsleven.

Entreeprijs € 8,50 (incl. kopje koffie of thee) en tot en met 16 jaar gratis. 
Reserveringen: cultuurpodiumbs@gmail.com

De deur gaat zondag 10 februari open om 14.30 uur en we beginnen met een kopje koffie 
en thee. 

Advertentie IM

Potgrondactie 2019
De PKN-kerk van Hoogersmilde houdt ook dit jaar weer een potgrondactie.

De bestelformulieren hiervoor worden rondgebracht en weer opgehaald in de week van 
25 februari t/m 2 maart.

De potgrond wordt op zaterdag 9 maart thuis bezorgd.

Een deel van de opbrengst gaat dit jaar naar de verduurzaming van de buitenverlichting 
rondom de Schakel en een deel naar de stichting Care4Tina.
Care4tina helpt kinderen met een beperking in China. Kinderen met een beperking 
worden daar te vondeling gelegd. Care4tina is 100% vrijwilligerswerk, daardoor heb-
ben zij al voor veel kinderen een wereld van verschil kunnen maken. De opbrengst 
van deze actie gaat speciaal naar het project van Fam Daling aan de Roelfsemaweg 
die via Care4tina 5 kinderen met het Downsyndroom extra therapie aanbiedt om hun 
zelf redzaamheid te verbeteren. Voor deze kinderen betekend dat ook een wereld van 
verschil voor hun ontwikkeling en levensgeluk. Met uw hulp kan er nog meer worden 
gedaan voor deze kinderen.  

Mocht u geen bestellijst hebben ontvangen of wilt u verdere informatie dan kunt u bellen 
naar: K. Daling 06-31338011 of A. Boerma 06-53881684

Boswerkdag 2 maart  
in het Kyllotsbos

Op zaterdag 2 maart, van 09.00 tot ongeveer 12.30 uur, zal er weer een boswerkdag 
gehouden worden voor vrijwilligers in het Kyllotsbos (verzamelen op de parkeerplaats 
van de tennisvereniging). 
Al jaren is een enthousiaste club vrijwilligers actief om samen met het bestuur te klus-
sen in het Kyllotsbos. Er zijn twee vrijwilligersdagen per jaar en u bent hierbij van harte 
welkom. Tijdens de vrijwilligersdag is er altijd wel tijd om u antwoord te geven op vragen 
over het onderhoud en beheer van het Kyllotsbos. Een mooie gelegenheid dus voor jong 
en oud om, op een gezellige manier, meer kennis te maken met het Kyllotsbos en zo een 
bijdrage te leveren aan de zorg en het behoud van het bos.
Deze dag zal gebruikt worden om de heide vrij te zetten van opslag zoals, berken, vlieg-
dennen en vogelkers. Ook zal het nodige gras gestoken moeten worden, zo zal de heide 
meer kans krijgen en heide blijven. Er al vooral gewerkt worden aan de zuid- en westzijde 
van de heide. Voor de inwendige mens wordt gezorgd, er is koffie/thee voor de ouderen 
en drinken voor de kinderen. De ochtend wordt afgesloten met een lekkere kop soep. Als 
Stichting Beheer Kyllotsbos stellen wij de betrokkenheid van de inwoners van Smilde bij 
het wel en wee van het bos zeer op prijs. Het bestuur van het Kyllotsbos hoopt daarom 
op een grote opkomst, noteer deze datum alvast in uw agenda mocht u van plan zijn deel 
te nemen aan de vrijwilligersdag. Een e-mail is ook altijd handig om te laten weten dat u 
meedoet (kyllotsbos@planet.nl) 
U bent dus van harte welkom op zaterdag 2 maart. 
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Schutkampen
 

Born  
Is lief 

Bruin, zwarte hond
Hij is één jaar

Vriend!
Anon Onbekende groep

 
Leuk ik ben jarig 

Oren zijn om te horen
Tak hangt aan een boom

Teen zit aan mijn voet
En ik ben Lotte
Lotte Groep 3 

 
Ik voel me zo vrolijk,
Zo vrolijk als een vis

Een vis met veertien vinnen
Die viool moet spelen

Ik voel me een vis
Een vis met veertien

Vinnen vis
Maggy groep 5a  

 
Feyenoord

Ik zit bij een wedstrijd van feyenoord
Het staat 1-0 en van persie scoort

Ik zit bij een wedstrijd van feyenoord
Het staat 2-0 en feyenoord scoort

Na rust wordt er nog één keer gescoord
toornstra scoort voor feyenoord

Simeon Groep 8b 
 

Leesvirus
Boek, stoel

Lezen is leuk
Leuk, spannend, grappig, les met  (???)

Bibliotheek
Leon groep 6 a 

 
Ik voel me vrij 

Voel ik me vrij?
Ik weet het niet

Ben zelf een boeddhist
Op een christelijke school

“Is dat niet raar” die vraag krijg ik 
Elke dag en elke maand

Mijn antwoord is heb er zelf niet voor gekozen 
“Ben jij bi (biseksueel)?

Als ik deze vraag kreeg heb ik vaak genoeg gelogen
“Ben jij verliefd op een meisje”

Ik wist het wel maar ik wou het zelf niet geloven
Mensen zeggen dit is Nederland hier ben je vrij

Maar zo voelt het niet voor mij. 
Isa groep 8A

 
Tennis 

Mijn favoriete sport is tennis
Hierin heb ik al heel wat kennis
Zowel mijn fore- als backhand

Sla ik met gemak,
Beiden sla ik hard en strak.

Ik speel vaak een singelwedstrijd
Aan mijn tegenstander kan ik 

Moeilijke ballen kwijt
An de clubkampioenschappen

Neem ik ieder jaar deel
Ik tennis heel veel

Iris groep 5/6

Vervolg vorige week

Gedichtenwedstrijden voor 
Smildeger basisscholen

Advertentie IM

INGEZONDEN
De redactie neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de ingezonden brieven 
en behoudt zich het recht voor brieven te weigeren of in te korten.

Wilt u reageren op artikelen die geplaatst zijn in de Smildeger Neiskrant? 
U kunt deze inzenden voor de rubriek ‘INGEZONDEN’ via info@smildegerneiskrant.nl

Er zijn nog prettige en 
hulpvaardige mensen.

16 februari 2019
Op vrijdag 15 februari reed ik op de Boerenlaan alhier op mijn E-bike toen mijn linker-
voet van mijn trapper gleed en ik over mijn stuur viel met als gevolg dat ik voorover op 
mijn hoofd terecht kwam onder mijn fiets terecht kwam. Gevolg; een heleboel bloed 
uit mijn neus en vanaf mijn voorhoofd. Er waren gelukkig diverse mensen die mij toen 
te hulp kwamen waaronder en aantal EHBO’ers. Ze hebben mij prachtig geholpen en 
na overleg gebeld met een ambulance. Toen deze arriveerden wilden ze mij naar het 
ziekenhuis brengen naar de spoedeisende hulp. Op mijn aandringen hebben ze me 
naar de huisartsenpost in ons Smilde gebracht en daar ben ik door de daar aanwezige 
arts behandeld, schoongemaakt, gecontroleerd en in orde bevonden. Ik werd opge-
haald en naar mijn huis gebracht.
Ik zou nu alle mensen willen bedanken die me geholpen hebben door b.v. het omlei-
den van het verkeer en de directe hulp. 
Er zijn dus nog genoeg mensen die voor een ander klaar staan. 
Iedereen hartelijk dank

Nu na een dag later en een goede nachtrust voel ik mij weer goed maar heb alleen 
een behoorlijke bult op mij voorhoofd en een aangetaste neus, waarop ik mijn bril niet 
kan zetten.

Met vriendelijke groeten,
Piet de Korte

Historische Vereniging

De Smilde

Historische Vereniging

De Smilde
Jaarlijkse Ledenvergadering  

Historische Vereniging “de Smilde”  

Datum:   6 maart 2019
Locatie:  “Het Kompas“ Veenhoopsweg 12 b te Smilde
Aanvang:  20.00 uur
Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar
De toegang is alleen toegankelijk voor leden en degene die lid willen worden!

Aansluitend aan de ledenvergadering wordt een historische quiz oftewel een hiskwis 
gespeeld. De quizmasters zijn Rutger Breider ( o.a. bekend van radio en TV ) en de heren 
Andries Snippe en Henk Snippe uit Bovensmilde. Deze heren organiseren ook vaak een 
pubquiz. Dus test uw kennis over de Smildes en voor toekomstige leden een aangename 
kennismaking met de Historische Vereniging.

KIKA Marathon Tokyo 2019
(Boven)Smilde en Poiesz bedankt! 

Aanstaande zondag 3 maart 2019 loopt Lourens Dijkstra (53) uit Bovensmilde zijn 20e 
marathon: de marathon van Tokyo voor Kika. 
Inmiddels staat het sponsorbedrag al op € 7.328,-. Hiervoor wil ik iedereen graag 
bedanken die mij gesteund heeft bijvoorbeeld door de statiegeldactie bij de Poiesz in 
Bovensmilde. Top! 
Sponsoren kan trouwens nog steeds via: 
https://www.runforkikamarathon.nl/lourens-dijkstra-tokyo-2019
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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

Eekhoutswijk 5,  9422 VD Smilde  |  mail@smilande.nl  |  06-15 90 99 70

Wilt of kunt u de deur niet uit? 
Geef uw bestelling door en wij bezorgen het gratis!

Na 21 jaar met veel plezier en passie komt er een 
einde aan Bloembinderij Kiers.
Door gezondheidsredenen moet Anneke helaas haar 
deuren sluiten. Daarom komt er een opruiming met 
mooie kortingen want alles moet weg. 
Bloembinderij Kiers is weer open van 4 maart t/m 
5 april, elke middag van maandag t/m vrijdag tussen 
13.00 uur en 18.00 uur. 
5 april zal de laatste dag zijn. 
Anneke wil iedereen bedanken voor het vertrouwen 
in haar. De ruitersport blijft wel maar zal op afspraak 
open zijn.

BLOEMBINDERIJ KIERS 
STOPT

Drukkerij Hevo al 20 jaar  
alles in huis om te verrassen

Het is inmiddels iets meer dan twintig jaar geleden dat Drukkerij Hevo in Smilde werd 
overgenomen door Jelle en Rolinca Elgersma. Min of meer bij toeval kwam deze drukkerij 
bij hen in beeld via de vader van Rolinca. Die lag in het ziekenhuis en bij hem op zaal lag de 
toenmalige eigenaar van de drukkerij (Wim Vennink). Jelle’s schoonvader raakte met de 
man aan de praat en werd  gewaar dat hij geen opvolger had voor zijn bedrijf. Dus tipte hij 
zijn dochter en schoonzoon hierover. Jelle werkte toentertijd al een jaar of 12 als drukker 
(en bedrijfsleider) bij drukkerij Slingenberg in Hoogeveen en had dus al heel wat vlieguren 
in de drukkerswereld. Hij herinnert zich dat ze bij Slingenberg weleens werk uitvoerden 
voor deze drukkerij in Smilde. En omdat ze toen nog in Assen woonden, was het afleveren 
daarvan bij Hevo geen probleem. Jelle raakte in gesprek met Vennink en kwam met hem 
overeen dat hij twee jaar zou meedraaien om het bedrijf te leren kennen, alvorens het daar-
na over te nemen. Dat was een lastige periode, herinneren hij en zijn vrouw Rolinca zich. 
De motivatie bij de medewerkers van Hevo was in die tijd niet geweldig. Jelle was dan 
ook van mening dat de drukkerij nieuw leven moest worden ingeblazen en dat het roer 
drastisch om moest. Anders ging de deal wat hem betreft niet door. Toen zijn intenties 
begonnen door te dringen binnen het bedrijf, werd de weerstand minder en verliep de sa-
menwerking met zijn nieuwe collega’s vlotter, al werd de band met de oud-eigenaar er niet 
beter op. Jelle wilde vernieuwen, efficiënter werken en meer klanten bedienen, maar kreeg 
daarbij niet de verwachte steun van de man. Vermoedelijk kon  Vennik zijn bedrijf niet kon 
loslaten, maar moest hij dat wel, omdat hij wellicht inzag dat Jelle het vak veel beter in de 
vingers had dan hem. Met de overname werd ook bedongen dat de familie Elgersma (bin-
nen zeven jaar) ook de naast de drukkerij gelegen woning zou overnemen. Dat had nog 
heel wat voeten in aarde, maar het is uiteindelijk allemaal goed gekomen. Inmiddels wonen 
de Elgersma’s alweer zo’n 17 jaar aan de Hoofdweg 18 in Smilde en zijn hun kinderen (28 
en 24 jaar) hier grotendeels opgegroeid. 

Lees het vervolg volgende week in de Smildeger Neiskrant.

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

16+ soos Bovensmilde 
organiseert 

Hollandse Avond 
Ben je tussen de 16 en 25 
jaar en heb je zin in een ge-
zellig feestje, kom dan op
vrijdag 1 maart a.s. vanaf 
21.30 uur in de soos New 
Utopia, Bovensmilde. Een 
gezellige Hollandse avond 
met DJ Nelus en Lucas. 
Volg ons op 
Instagram@clubque_
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Cognitieve Fitness
Fit zijn is meer dan een goede lichamelijke conditie. 
Ook een vitale geest is van belang!
Cognitieve fitness is een wetenschappelijk bewezen 
methode om niet alleen je lichamelijke conditie te 
trainen, maar ook je geheugen, zintuigen, coördinatie 
en concentratievermogen. De methode is effectief 
bevonden door het Trimbos Instituut en bestaat uit 
lichamelijke oefeningen, mentale uitdagingen en ont-
spanningsoefeningen. De cursus wordt speciaal aan-
bevolen voor mensen met niet aangeboren hersenlet-
sel, in het beginstadium van dementie of Parkinson, 
maar iedereen die fit wil blijven en de hersenen gezond 
wil houden is van harte welkom in Bovensmilde.

Cursus
Deze unieke cursus kost € 150,- start op 8 maart en 
duurt 15 weken. De cursus wordt gegeven door een 
gecertificeerde trainer en bestaat uit een wekelijkse les 
van 1,5 uur inclusief kopje koffie of thee, werkboek en 
oefenmateriaal voor thuis.

Informatiemiddag
Nieuwsgierig, maar nog geen idee wat je te wachten 
staat? Kom dan naar de gratis voorlichtingsbijeen-
komst op vrijdag 1 maart a.s. om 15:30 uur bij Fitness-
centrum Sportique. Aanmelden kan via fitness@spor-
tique.nu of bel 0592-413125

Advertentie IM

Straten Volleybal 
Hoogersmilde 2019

Ook dit jaar willen wij als bestuur van 
het straten volleybal weer een volley-
baltoernooi organiseren. Dit jaar wordt 
het de 35ste editie, dit is voor ons als 
bestuur ook het laatste toernooi wat 
wij organiseren. Bij deze willen wij dan 
ook gelijk vragen of er mensen zijn die 
met het bestuur verder willen zodat 
het dit jaar niet het laatste volleybaltoernooi is.

Het toernooi gaat plaatsvinden in week 23, op hoeveel 
dagen er gespeeld gaat worden is nu nog niet bekend.
Om het aantal meespelende teams te vergroten mag je als 
straat mee doen, maar er mogen ook rustig mensen mee 
spelen die niet in de desbetreffende straat wonen ook een 
vriendengroep of collega’s mogen als groep meedoen, de 
deelname is wel vanaf 16 jaar, en er moeten wel minimaal 
2 dames in een team meespelen. Voor informatie kunnen 
jullie contact opnemen met jhpieters@hetnet.nl (Petra 
Schieving), de contactpersonen van vorig jaar krijgen so-
wieso schrijven over het volleybaltoernooi.

Heeft u leuke sportverslagen, sportuitslagen of ander 
sportneis voor de Smildeger Sportneis, mail dit dan naar 
info@smildegerneiskrant.nlWRAP in Bovensmilde!

De WRAP (Wellness Recovery Action Plan ontwikkeld door Mary Ellen Copeland) is een 
zelfhulpinstrument dat je kan helpen je goed te voelen en de regie over je leven op te 
pakken. De basis van WRAP is een gereedschapskoffer voor een goed gevoel. 

De onderdelen van de WRAP zijn: dagelijks onderhoud, triggers, vroege waarschuwings-
tekens, signalen van ontsporing, crisisplan en post-crisisplan. WRAP is gebaseerd op 
5 sleutelbegrippen: hoop, steun, eigen verantwoording, persoonlijke ontwikkeling, opko-
men voor jezelf. 
In een groep van maximaal 8 deelnemers ga je onderzoeken wat jou helpt om je goed te 
voelen. Dat kan over elk aspect van je dagelijks leven gaan. Je maakt een begin met het 
bekijken welk gereedschap voor jou werkt. In acht bijeenkomsten ga je bedenken wat je 
kunt inzetten om dat te bereiken en te voorkomen dat je uit balans raakt. Hierbij kun je 
ook van elkaar leren.
De acht bijeenkomsten duren 2,5 uur. De deelnemers maken samen met twee ervarings-
deskundigen – die zijn opgeleid tot WRAP-facilitator – een begin met je eigen WRAP, die 
daarna verder wordt uitgewerkt in actieplannen.
Iedere deelnemer krijgt een eigen werkmap.

Samengevat: Het doel van de WRAP is onderzoeken wanneer en wat je nodig hebt om 
je goed of weer beter te voelen.

Start: 12 maart 2019 om 13.30 tot 16.00 uur. 
Duur: 8 dinsdagen om de week.
Waar: Buurtinfohuis, J. de Walstraat 3, Bovensmilde.

Er zijn geen kosten verbonden aan de WRAP-bijeenkomsten.

Meer weten? Bel dan gerust met Anita Elke Kuiper, ervaringsdeskundige GGZ Drenthe/ 
Hoecsteen, telefoon 06 52 41 22 76

Ontmoetingsboswandeling bij 
Buitencentrum Drents-Friese Wold

Wandelen in het bos; een goede manier om ontspannen nieuwe mensen te ontmoeten.
Op zondag 27 januari organiseert Buitencentrum Drents-Friese Wold een Ontmoetings-
boswandeling. Samen met een gids van Staatsbosbeheer wandel je door het prachtige 
Nationaal Park Drents-Friese Wold. Naast genieten van de natuur staat deze wandeling 
in het teken van het opdoen van nieuwe sociale contacten, en bestaande contacten ver-
sterken en kom je in contact met andere deelnemers.

Voor veel mensen is er een drempel om alleen op pad te gaan door de natuur. Zij missen 
een maatje die gezellig mee gaat. Dit terwijl een wandeling in de natuur juist een goede 
manier is om ontspannen nieuwe mensen te ontmoeten. De verwondering voor natuur 
werkt verbindend, zeker bij mensen die in ieder geval al twee dingen gemeen hebben: ze 
houden van wandelen en van de natuur. Daarom organiseert Staatsbosbeheer in 2019 
meerdere Ontmoetingswandelingen, ieder seizoen één, in de hoop dat er vele mooie 
wandelingen mogen volgen.

Datum: 27 januari 2019
Tijd: 13.30 – 16.00 uur
Locatie: Buitencentrum Drents-Friese Wold, Terwisscha 6a, 8426 SJ Appelscha 
Kosten: € 9,50 inclusief koffie/thee en iets lekkers (enkel voor volwassenen)
Aanmelden: www.staatsbosbeheer.nl/drentsfriesewold

Voor meer informatie en overige activiteiten kun je kijken op www.staatsbosbeheer.nl/
drentsfriesewold

Advertentie IM
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Containers week 10 
ORANJE & GRIJS

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:
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)

Dinsdag 26 februari: om 19.30 uur, Passage christelijk-
maatschappelijke vrouwenbeweging houdt haar 
jaarvergadering in “Het Kompas”.
Spreker: Jan Germs van “Huus van de Toal”.
Zaterdag 2 maart: Oud papierinzameling PKN Jeugdraad 
in Bovensmilde vanaf 09.00 uur, graag gebundeld of in 
kliko aan de straat
Woensdag 6 maart: Vanaf 18.15 het oud papier in 
Hoogersmilde gehaald door IKC Pieter van Thuyl.
Zaterdag 9 maart: Buurtvereniging Vroomsdraai presen-
teert de klucht “De roddeltante”. Aanvang 20:00 uur in 
“Het Kompas”.
Zondag 10 maart: Koper in de kerk: All Brass treedt op. 
Er is werk te zien van kunstenaar Rene Kaiser. Reserveren 
via cultuurpodiumbs@gmail.com. Inloop vanaf 14.30 uur 
en tot en met 16 jaar gratis! CultuurPodium Bovensmilde 
Hoofdweg 186.
Woensdag 13 maart: Broodmaaltijd Rode Kruis, aanvang 
18.00 uur in ‘t Beurtschip. Opgave: lijst in ‘t Beurtschip 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.
Vrijdag 15 maart: Bingo-avond georganiseerd door BOC 
i.s.m. ijsver. Voorwaarts in de kantine van de ijsver. , 
aanvang 20 uur.

Zondag 3 maart
Prot. Gem. Smilde, Koepelkerk
9.30 uur Ds.W. Smit
Geref. Kerk Vrijgemaakt, De Rank 
10.00 uur Ds. B. Dubbink, Assen-Kloosterveen
16.30 uur Ds. Th.J. Havinga, Beilen
Prot. Gem. Hoogersmilde, KC De Schakel 
10.00 uur Ds. A. Donker-Kremer, Hoogersmilde
Protestantse Gemeente Bovensmilde
Jeugdkerk
10.00 uur Mw. W. Piksen

Believe in 
O’lesk lege 

flessenbonnen 
actie 

In de krant van week 7 
stond een bericht over de 
lege flessenbonnen actie. 
Hierin stond dat de actie 
tot 25 maart loopt. Wilma 
Radix liet ons weten dat 
de actie 4 weken langer 
zal lopen namelijk tot 22 
april. Voor meer informa-
tie: www.believeinolesk.nl

Buurtvereniging 
“Vroomsdraai” 

presenteert  
de klucht  

“De roddeltante”

Dit gebeurt op 9 maart 
in “Het Kompas” vanaf 
20:00 uur.
Meer hierover in de krant 
van volgende week.

Maandag 4 maart is er ouderen onder dak in 
D"Olde Bieb" te Hoogersmilde. We beginnen om 
14.00 uur tot ± 16.00 uur. Zelf meenemen: een 
klein tangetje of een scherpe schaar. We maken 
er weer een gezellige middag van.

Geweldige leuke avond met 
B. J. Hegen BluesBand

Afgelopen vrijdag in het Kompas te Smilde de B.J.Hegen 
BluesBand. 
Het is een geweldige leuke avond geweest. Een enthousi-
aste muziekgroep die de oude Blues speelden op piano, 
twee gitaren, drums en mondharmonica. Muziek waar je 
zo mee danst. Iedereen had een geweldige avond.

RECTIFICATIE
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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 

Runderroerbakreepjes met frisse groente 
  500 gr   € 4,98
WOENSDAG GEHAKTDAG 

Gehakt h.o.h.  kilo   € 5,50
Boerengehakt  kilo   € 6,50
DO VRIJ ZAT 

Gem. filetlapjes  4 halen 3 BETALEN
Magere runderlappen  kilo   € 9,98
MENUTIP VAN DE WEEK 

Chili con carne
Mosterdsoep met spekkies

MA DI

Rundersaucijsjes  10 voor   € 8,50
VOOR OP EEN BROODJE 

Casselerrib 150 gr halen 100 gr betalen
VOOR BIJ EEN GLAASJE

Kip-bali cocktailstokjes 

ONZE MAALTIJDSERVICE
3X PER WEEK BEZORGD

Bel gerust voor informatie

Management
Uit onderzoek is gebleken dat er in deze samenleving 
in toenemende mate onzinbanen bestaan. Banen die 
niets toevoegen of zelfs schadelijk zijn.

Dat ontstaat als volgt: als de computer vastliep belde 
Piet vroeger met Harry. Harry kwam dan om het op te 
lossen. De baas van Harry had echter geen inzicht in 
de prestaties van Harry en in het kader van zijn ‘tar-
gets’ en ‘performance’ was dit natuurlijk wel nodig. 
De baas van Harry bedacht daarom een formulier. 
Piet vult een formulier als zijn computer vastloopt. 
Dit formulier gaat naar Japie. Japie registreert het 
aantal aanvragen en ook de afronding  ervan. Japie 
speelt de opdracht door en het enorme voordeel is 
dat de baas van Harry en Japie nu inzicht heeft in 
de ‘doorlooptijden’. Hij kan nu rapportages maken en 
verantwoording afleggen aan zijn eigen baasje. Want 
er is altijd baas boven baas en meten is weten… (den-
ken ze).

Een stap voorwaarts is tevens de tevredenheidsme-
ting. Piet krijgt na afronding van het computerpro-
bleem ook een formulier waarop hij de mate van te-
vredenheid kan uiten. De baas van Harry kan hiermee 
dus ook de tevredenheid van de ‘customer’ opnemen 
in de ‘customer experience’ rapportages.  

Als Harry pech heeft komt er een nieuwe baas. Deze 
nieuwe baas gaat kosten besparen en heeft een an-
dere visie op de ‘core business’. Dit doet hij niet door 
te stoppen met formulieren, nee hij gaat het werk van 
Harry uitbesteden. Aan PIPOtronix om precies te zijn.  
Een bedrijf dat bekend staat om een geweldige ‘per-
formance’. Het bedrijf werkt ‘agile’ heeft ‘lean’ hoog in 
het vaandel staan en begint elke dag met een ‘scrum’. 
Succes verzekerd. 

U begrijpt onze samenleving zit vol met onzinbanen 
en onzintaken. In de zorg, in het onderwijs, in het 
bedrijfsleven. Door al dit geneuzel zijn de leiders die 
geen leiders zijn het bestaansrecht van hun eigen or-
ganisaties volledig uit het oog verloren. Als u ook een 
onzinbaan heeft dan wens ik u heel veel sterkte. 

Groet, 

King

Column King

Trakteer jezelf eens op een avondje uit in eigen dorp en kom mee-eten! 
Het Dorpsdiner valt deze keer in de nationale week zonder vlees. Een leuke uitdaging 
voor ons om een vegetarisch menu te serveren met heerlijke groenten, wortelen, peul-
vruchten, kruiden en specerijen. Een echt smaak experiment! En goed voor milieu, die-
renwelzijn en je gezondheid. Tussen de gangen door zal Roelie Kuipers, Leefstijlcoach 
Welzijn Midden-Drenthe, ons positieve tips geven voor een gezonde leefstijl.

Het Dorpsdiner is voor iedereen die eens samen wil eten en de ander wil ontmoeten.
Heb je dieetwensen zoals lactose- of glutenvrij, laat het ons bij opgave weten.

Wanneer :  vrijdag 15 maart 2019
Waar :  MFA “De Spil”, Floralaan 2
Aanvang :  Inloop 17.30 uur – diner 18.00 tot 20.00 uur
Kosten :  €8,-- pp, kinderen basisschool €4,50, inclusief 1 drank 

Opgeven t/m woensdag 13 maart bij: Marianne Karssen tel. 414800 marianne@karssen.net 
of bij Jantje Appeldoorn tel. 414578, appeldoorn93@hetnet.nl 

NL Doet Buurtinfohuis 
Bovensmilde zaterdag 16 maart

NL Doet is de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Doe je mee?
Een dagje de handen uit de mouwen steken voor het Buurtinfohuis in de J. de Walstraat 
nr. 3. Er zijn op dit moment al ruim 8000 klussen aangemeld bij NL Doet. Onze klussen 
horen daar ook bij. 
Klussen in en om het huis, zoals hekwerk achter in de tuin aftimmeren, fietsreparatiekeet 
bedrijfsklaar maken, gordijnen en rails ophangen in de huiskamer, schoonmaken en de 
tuin opknappen.
Meld je aan voor een uurtje, een dagdeel of hele dag. Wij zorgen voor koffie en thee en 
tussen de middag een lunch. Aanmelden kan bij Hannie van de Gijp, hvdgijp51@gmail.
com. Gewoon langs komen mag ook! Iedereen is welkom in het Buurtinfohuis.
Kom kennis maken met onze vrijwilligers, een kopje koffie drinken en wie weet, word je 
gepakt door ons enthousiasme.
Zaterdag 16 maart 2019 vanaf 10.00 tot 16.00 uur. 
Jouw inzet is van harte welkom en het is nog gezellig ook!

Tot ziens in het Buurtinfohuis Bovensmilde
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KIES & MIX FRUIT 
Kanzi appels zak 1 kilo 
mandarijnen net 1 kilo
frambozen bakje 125 gram
mango per stuk

 3 VOOR

450

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

Seizoensaanbiedingen geldig van wo 27 februari t/m di 26 maart 2019

2e halve prijs: 25% korting op de totale prijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.
1+1 gratis: 50% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.

*

 
 

Pepping
Smilde, Veenhoopsweg 21-4

ZALMFILET MET HUID
Schaal 2 stuks

500

ASC-C-00007

IERSE BIEFSTUK
Schaal 400 gram

 600

BEENHAM
Alle soorten 
Per 500 gram

399
Kiloprijs 7,98

ALLE HARTIGE GEVULDE 
SNACKBROODJES  
UIT DE OVEN
2 stuks

2e
HALVE
PRIJS*

JUMBO MAALTIJDSALADES
2 bakken à 400-450 gram

2e
HALVE
PRIJS*

AARDAPPELEN
Alle soorten 
2 zakken à 3 kilo

1+1
GRATIS*

OERBROOD VLOER
Alle soorten
Per stuk

50%
KORTING
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VRIJDAG 1 EN ZATERDAG 2 MAART DUBBELE VOETBALPLAATJES!


