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

44e Jaargang, nr. 11
12 maart 2019

Afgelopen vrijdag en zaterdag werd de nieuwe zaak van Bosma feestelijk geopend. De 
familie kan terugkijken op zeer succesvolle dagen die beide druk bezocht werden. Vrij-
dag stonden er door de hele zaak heen al veel bossen bloemen en attenties van ver-
schillende bezoekers die stuk voor stuk lovend waren over de nieuwe uitstraling van de 
winkel. De emmers voor 20% korting stonden hoog opgestapeld bij de voordeur. Familie 
Bosma weet nog niet wie de maaier heeft gewonnen. De loting moet nog plaatsvinden. 

Koper vult de kerk

Een geslaagd optreden van koperkwintet All Brass op het CultuurPodium Bovensmilde. 
Bezoekers maakten een reis door de eeuwen zonder van hun comfortabele stoelen op 
te staan. All Brass begon met muziek uit de 16de eeuw en belandde uiteindelijk bij meer 
hedendaagse muziek. Bij de modernere muziekstukken vulde een drummer het koper 
aan. Keramist René Kaiser werd geïnterviewd en vertelde hoe hij verhalen in zijn werk 
stopt. Volgend concert van het CultuurPodium Bovensmilde op zondag 14 april. 

Lovende reacties voor 
Bosma Tuinmachines

Wethouder bezoekt de 
Smildeger markt

Wethouder J. Schipper ging afgelopen vrijdag onder 
leiding van meneer Blomsma een praatje maken met 
de marktkooplieden in Smilde. In eerdere edities van 
de krant heeft u kunnen lezen dat het standgeld wat de 
marktkooplieden moeten betalen erg hoog is. Helaas 
heeft de (handtekeningen)actie van meneer Blomsma 
er niet voor kunnen zorgen dat het standgeld verlaagd 
werd. Blomsma liet het er echter niet bij zitten en no-
digde meneer Schipper uit om met hem de markt in 
Smilde te bezoeken zodat hij met eigen ogen kon zien 
hoe de markt gesitueerd is en wat de markt betekend 
voor, in dit geval, de omwonenden. 

Foto’s: Smildeger Neiskrant

Foto: CultuurPodium Bovensmilde

Foto: Smildeger Neiskrant
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Bedroefd, maar dankbaar voor alle liefde en goede 
zorgen die wij van hem mochten ontvangen, 
geven wij u kennis dat rustig en vredig van ons 
is heengegaan mijn innig geliefde man en onze 
zorgzame vader

Hendrik Diever
Henk

 18 september 1946 † 7 maart 2019
 Noordwolde (Fr)  Smilde

Geliefde echtgenoot van 
Hennie Diever-Middelbos

 H. Diever-Middelbos

 Piet

 Marjan en Angelo

Kanaalweg 106
9422 BH Smilde

De crematieplechtigheid heeft in besloten kring 
plaatsgevonden.

Geraakt zijn wij door het droevige bericht van het 
overlijden van onze buurman

Henk Diever

Wij wensen Hennie, Piet, Marjan en Angelo veel 
kracht en sterkte toe.

 Gezamenlijke buren
 Kanaalweg Smilde

Na een moeilijke periode van afnemende 
gezondheid hebben wij los moeten laten, mijn 
lieve man, onze sterke pap en trotse opa
 

Anthonie Edel
Toon

 1 december 1933 † 5 maart 2019

 56 jaar

  Jantje Edel - Beuving
 Assen:  Hendrik Jan en Jacqueline
 Borger:  Aletta en Jans

  En kleinkinderen

De uitvaart heeft plaatsgevonden in familiekring.

Wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven.

Joh 11:25

Na een lang en zorgzaam leven is heengegaan, 
onze moeder en oma

Jannie Wiersema - Schoon

 Assen, 28 januari 1931
† Assen, 8 maart 2019

 
Sinds 14 augustus 2003

weduwe van Jan Wiersema

 Riet en Cees
 Geert en Joke
 Lies en Wim
 Bram in liefdevolle herinnering
 Hilde en Henk
 Peter 
 Arjan en Elly

 Klein en achterkleinkinderen

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te 
nemen van onze moeder, op vrijdag 15 maart om 
13.30 uur in de Aula, Boerenlaan 9 
te Smilde. U bent welkom vanaf 13.15 uur.

Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de 
algemene begraafplaats Kyllot, achter de Aula.

Na afl oop is er gelegenheid tot condoleren en 
wordt u koffi e en thee aangeboden, aansluitend 
is er een hapje en een drankje.

Correspondentieadres:
fam. Hofsteenge, Holkerweg 27, 
3813 KG Amersfoort.

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

Voor altijd in ons hart

Met veel verdriet hebben wij afscheid moeten 
nemen van onze lieve broer, zwager en oom

Henk Diever
Geliefde echtgenoot van Hennie

 Betje en Jan
 Fokje en Gellius
 Petra en Theo
 Neven en nichten

Zondag 3 maart is overleden onze zus, schoonzus 
en tante

Annie Houkes - Bruggenkamp
in de leeftijd van 87 jaar

We wensen de kinderen en kleinkinderen veel 
sterkte.

 Fam. Bruggenkamp
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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

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven na het 
overlijden van mijn man, onze vader en opa

Roelof Timmermans

Uw aanwezigheid op de dag van de crematie en 
alle andere blijken van deelneming zijn ons tot 
steun bij het verwerken van dit verlies.

 Hennie Timmermans-Fernhout 
 kinderen en kleinkinderen

Bovensmilde, maart 2019

In het huis mijns Vaders zijn vele woningen,                 
want Ik ga heen om u plaats te bereiden

Joh. 14:2

Wij zijn heel verdrietig dat wij na een moeilijke 
periode van afnemende gezondheid, toch nog 
onverwacht afscheid moeten nemen van mijn 
lieve man, onze lieve pa en lieve opa vol humor.
Wij zijn dankbaar voor de vele mooie jaren die 
wij met hem gehad hebben.

Joop de Jong
 23 januari 1943 † 8 maart 2019
 

  54 jaar

 Ali

  Tineke en Piet
             Nathali en Chris
             Niels 
             Rick

   Auke en Patricia
             Michelle en Ruben
             Denise

   Jan 
             Brian
             Maik
             Lilian
           Jaimy

Joop is bij ons thuis.

H.P. Sickensstraat 9b, 9421 PJ Bovensmilde

De dankdienst voor het leven van Joop, waarvoor 
u bent uitgenodigd, vindt plaats op donderdag 
14 maart om 14.00 uur in de Waterstaatskerk, 
Hoofdweg 186 te Bovensmilde. 
U bent welkom vanaf 13.45 uur.

Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de 
algemene begraafplaats te Bovensmilde.

Na afl oop is er gelegenheid voor een samenzijn 
in de Waterstaatskerk.

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

Na een moedig gedragen ziekte is toch nog 
plotseling overleden onze lieve broer, zwager 
en oom

Joop de Jong
 Smilde:  Jan† Anny en Lambert
 Smilde:  Alle en Alie
 Assen:  Wietse en Djoeke
 Assen:  Alie en Jan†
 Oosterwolde:  Wim en Ellen
  Neven en nichten

Na een ernstige ziekte heeft de Heer uit onze 
vriendenkring thuis gehaald

Joop de Jong
Wij wensen Ali, kinderen en kleinkinderen heel 
veel kracht en sterkte.

 Aaldert † en Albertje Snippe
 Auke en Bertie Handsma
 Wolter † en Pietje Middelbos
 Tinus en Geesje Snippe

Bovensmilde 8 maart 2019

Verdrietig maar dankbaar voor de fi jne herinne-
ringen hebben wij toch nog onverwacht afscheid 
moeten nemen van Ali haar grote liefde

Joop de Jong
 Smilde: Jantje
 Meppel: Jannie en Dick
 Appelscha: Hennie en Jan
 Smilde: Ria en Jelle
  Neven en nichten

“Zijn humor zullen wij nooit vergeten”

Vrijdag 8 maart is overleden onze medebewoner 

Joop de Jong
Wij wensen de familie veel sterkte toe met het 
dragen van dit verlies

 Namens de bewoners van
 “De Meestershof”
 H.P Sickensstraat
 Bovensmilde
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Natuur
Afgelopen week heb ik veel gewandeld. Er zijn maar 
weinig bezigheden gezonder dan wandelen. Rondom 
Smilde kun je prachtig fietsen en wandelen. Als u de 
paden niet kent loop dan gerust een eindje mee. Kyl-
lotsbos, Hardersbos, Diependal, Hijkerveld. 

Als mensen zijn wij vaak buitengewoon druk met ons-
zelf. Onze sores, onze stress. Een ieder is hierbij de 
hoofdrolspeler in zijn of haar eigen film. Veel mensen 
hebben bovendien soms wat last van hun ego. Man, 
wat vinden sommige mensen zichzelf belangrijk. 
Soms heb ik er zelf ook nog last van. Laten we eerlijk 
zijn, anders schrijf je ook geen columns. Het is toch 
tamelijk arrogant om te menen dat ook maar iemand 
geïnteresseerd is in mijn columns…

Hoe dan ook ego of sores, in beide gevallen is het goed 
om de natuur op te zoeken. In de natuur word je van-
zelf wat kleiner en je sores ook. De bomen waren er 
namelijk al voordat jij er was en ze staan er nog als 
je er niet meer bent. Datzelfde geldt ook voor de zon, 
zee, sterren en de grond onder onze voeten. De na-
tuur is volstrekt niet geïnteresseerd in jouw sores en 
al helemaal niet in jouw ego. De natuur biedt dus een 
uitstekende omgeving voor enige relativering. 
Dus; heb je last van een nogal opgeblazen ego? Ga 
wandelen in de natuur. Zit je vol met stress en zorgen? 
Ga wandelen in de natuur. Heb je geen van beiden of 
ben je boos op de gemeente? 
Ga dan toch maar wandelen in de natuur.  Fijne wande-
ling toegewenst!

Groet, 
King

Column King IKC Pieter van Thuyl 
helpt met bestrijding van 

eikenprocessierups

Landschapsbeheer Drenthe en IKC Pieter van Thuyl slaan de handen ineen voor een 
natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups. Leerlingen van het integraal kindcen-
trum in Hoogersmilde maakten vorige week, onder leiding van Landschapsbeheer, 26 
mezenkasten. Op 12 maart gaan de kinderen de nestkasten ophangen in de omgeving 
van Hoogersmilde. Omdat mezen de natuurlijke vijand zijn van de eikenprocessierups, 
is de verwachting dat de mezenkasten ervoor zorgen dat het rupsenaantal gaat dalen. 
IKC Pieter van Thuyl werkt graag mee aan de bestrijding van de eikenprocessierups. 
IKC-directeur Martie Bossewinkel vertelt waarom: “Wij vinden het belangrijk dat kinderen 
leren over de natuur. Dat ze weten welke kansen en bedreigingen er zijn en hoe zij daar 
een rol in kunnen spelen. Daarnaast willen we als IKC een spilfunctie zijn in de omgeving. 
Dit project biedt daarvoor een mooie kans.” In totaal besteedt het IKC drie lessen aan het 
project. De eerste les stond in het teken van theorie. De tweede les gingen de kinderen 
aan de slag met het maken van de nestkastjes. In de laatste les gaan de kinderen op pad 
om de nestkastjes op te hangen. 

De eikenprocessierupsen vormen een plaag voor de volksgezondheid. Het lichaam van 
de rups is bedekt met lange, witte brandharen van ongeveer 0,3 millimeter lang met 
weerhaakjes. Deze haren vormen een gevaar voor de gezondheid van mensen en dieren. 
Iemand die in contact komt met deze brandharen kan huidirritatie krijgen, rode ogen 
en jeuk. In zeldzame gevallen kunnen de rupsen duizeligheid, koorts of braken veroor-
zaken. Om de eikenprocessierups op natuurlijke wijze te bestrijden, stelt de gemeente 
Midden-Drenthe financiële middelen beschikbaar voor mezenkasten. In totaal hangen er 
in Midden-Drenthe al zo’n 800 nestkasten. Binnenkort zijn ze dankzij IKC Pieter van Thuyl 
en Landschapsbeheer Drenthe ook in Hoogersmilde te vinden.

Foto – Leerlingen van IKC Pieter van Thuyl gaan Hoogersmilde voorzien van mezenkasten 
– copyright IKC Pieter van Thuyl

Vrijdag, 15 maart doen wij 
mee aan NLDoet.  

Wie wil ons helpen? 
We gaan 2 activiteiten uitvoeren:
1e: De oude schuur moet nodig gereinigd worden. De bin-
nenkant moet schoon. Het nachtverblijf moet opgeruimd 
worden enz. Hiervoor zoeken wij aanpakkers.
2e: We willen een verplaatsbaar hok voor geiten maken. 
Daarvoor zoeken wij timmerlieden die op basis van een 
tekening zoiets kunnen bouwen.
Voelt u zich geroepen? Meldt u dan via mail info@her-
tenkampsmilde.nl of telefoon 0592414335, 0623217854.

Optreden van De Opkikkers

Wanneer: Donderdag 21 maart
Tijdstip: 19.30-21.30u
Waar: ’t Beurtschip

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. 

Geslaagde uitvoering van  
“de Roddeltante”

Het was weer volle bak bij de uitvoering van de Toneelver-
eniging Vroomsdraai. De stemming zat er al vroeg in, en 
er wordt veel gelachen in de zaal.



5Smildeger neiskrant - 12 maart 2019

Maakt de maaltijd compleet

Lekkere
ambachtelijke

kwaliteit

2.75
per stuk

Beef wraps
Bijzonder lekkere maaltijdwrap 
die we hebben gevuld met mals 
gegaard rundvlees, champignons 
en paprika. Lekker gekruid met 
peperoni, alioli en chimichurrie.
  
Bereidingswijze: Afbakken in voorverwarmde 
oven op 180 graden gedurende 8-12 minuten.

2.49 1.20
4+1

GRATIS

200 gram 110 gram 15%
KORTING

Spitskool-
salade

Gekruide
kipfilet

Smildeger
keitjes

Grillworst
 diverse 

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

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

soorten

Veenhoopsweg 20-3, Smilde

WINKELCENTRUM “VEENSTAETE”

Smilde: 0592 - 412436
Appelscha: 0516-431906

SPECTACULAIRE WIJNAANBIEDING!!
Uit Zuid-Afrika

HEEREN VAN ORANJE NASSAU
Wit en Rood  -  5 soorten

2 fl. voor    10,-       Doosprijs    27,50
www.kaaskoperij-smilde.nl
Veenhoopsweg 25-3 Smilde, 0592-420181
Kijk in de winkel voor het overige ruime aanbod.

P

Sudoku
Voor de Smildeger puzzelaars onder ons

Aan deze sudoku zijn geen prijzen verbonden.
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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

Varkenshaassaté 500 gr. € 5,98
Gemarineerde varkensfilet
 500 gram € 4,98
Rundervinken per stuk € 0,99

Bretonse Kipsalade 
 100 gram € 1,39

Opleiding voor energie- 
coaches door EC DBSeo

EnergieCooperatie Duurzaam Bovensmilde en omge-
ving biedt belangstellenden een opleiding aan tot ener-
giecoach. Als energiecoach legt u een huisbezoek af en 
brengt de coach het energieverbruik in kaart. Waar lekt 
energie weg? Hoe kan men snel besparen op de energie-
kosten? De energiecoach geeft naar aanleiding van deze 
inventarisatie praktische tips en adviezen voor een lagere 
energierekening. Ook verstrekt de energiecoach informa-
tie over de coöperatieve beweging Energie VanOns. EC 
DBS eo biedt in bepaalde gevallen ook een besparings-
pakket aan, bijvoorbeeld als er geen financiële ruimte is 
om kosten te maken die relatief veel besparing opleveren. 
Energiecoaches worden opgeleid door de ervaren ener-
gieadviseur Anita Speelman van ZuinigWonen. Als u geïn-
teresseerd bent om in uw regio bewoners te helpen bij het 
verduurzamen van hun woning kunt u zich aanmelden via 
energiecoach@drentsekei.nl. Meer info over het project 
van EC DBSeo via duurzaambovensmilde@gmail.com

RegioBank kiest voor de regio
In dorpen en kleine steden verdwijnen steeds meer banken en winkels. RegioBank 
kiest bewust voor de regio. En zet zich in om ervoor te zorgen dat lokale basisvoor-
zieningen blijven bestaan. Daarom heeft RegioBank een lokale actie.

Een actie waarvoor Combivé Verzekeringen een mooie samenwerking met Kaaskoperij 
Smilde en Tuincentrum Bodenstaff heeft. Mensen die met een betaalrekening naar Re-
gioBank overstappen vóór 28 juni 2019, krijgen een cadeaubon van Kaaskoperij Smilde 
of Tuincentrum Bodenstaff t.w.v. € 25 cadeau. Een leuke welkomstactie tot en met 28 
juni 2019!   

Overstappen is zo geregeld
Als Zelfstandig Adviseur van RegioBank zorgt Combivé Verzekeringen met de Overstap-
service dat u gemakkelijk van bank overstapt. Zij weten precies wat er moet gebeuren 
en helpen u hier ook bij. In november 2017 kreeg RegioBank van haar klanten nog een 
9 als rapportcijfer in de Geldgids van de Consumentenbond, het hoogste cijfer van alle 
Nederlandse banken.

Over RegioBank
Met ruim 530 vestigingen in dorpen en kleine steden is RegioBank de bank in de buurt. 
Een bank waar mensen geholpen worden door een lokale Zelfstandig Adviseur die ze 
kent en weet wat er speelt in hun omgeving. RegioBank kiest bewust voor de regio. 
Zij vindt dat lokale gemeenschappen waardevol zijn voor Nederland. En dat lokale ba-
sisvoorzieningen zoals een school, supermarkt en een bank moeten blijven bestaan. 
Daarom zorgt RegioBank ervoor dat iedereen zijn geldzaken in de buurt kan regelen. En 
maakt de bank zich sterk voor de leefbaarheid van dorpen. RegioBank maakt deel uit van 
de Volksbank, net zoals ASN Bank, BLG Wonen en SNS. Vanuit onze gezamenlijke missie 
om te bankieren met de menselijke maat dragen wij samen bij aan een financieel gezond 
leven voor iedereen in Nederland. Voor meer informatie: www.regiobank.nl.

Advertentie IM

OFV en Buurtinfohuis 
organiseren spelletjesmiddag

De Oranje Feest Vereniging en het Buurtinfohuis komen dit jaar met een nieuw evene-
ment voor de inwoners van Bovensmilde en omstreken. Beide organisaties hebben als 
doelstelling om mensen samen te brengen waarbij we de drempel voor deelname zo 
laag mogelijk willen houden. Daarom organiseren we zondagmiddag 17 maart a.s. voor 
de eerste maal een spelletjesmiddag.

Wat is dat een spelletjesmiddag ?
Tijdens deze middag zorgen wij voor een aantal spelletjes die door de deelnemers kun-
nen worden gespeeld. U
moet hierbij denken aan:
- Rummikub
- Mens erger je niet
- Sjoelen
- Kaartspelen

Het is aan de deelnemers welke spellen we deze middag spelen.
We hopen dan ook dat jong en oud aanwezig zullen zijn om er samen een feestje van 
te maken.

Voor wie is deze spelletjesmiddag bestemd ?
Voor alle inwoners van Bovensmilde en omstreken. Een lidmaatschap van de Oranje 
Feest Vereniging is niet verplicht bij deelname aan deze middag. Tevens zijn er geen 
kosten verbonden aan deelname.

Wanneer en waar ?
De eerste spelletjesmiddag zal plaatsvinden op 17 maart 2019 in het Buurtinfohuis  
(J. de Walstraat 3 te Bovensmilde) en zal beginnen om 14:00 en tot ongeveer 17:00 
duren. Graag zien we jullie allemaal op de eerste spelletjesmiddag van de OFV spelletjes-
club! Kijk voor meer informatie over deze spelletjesmiddag op de website van de Oranje 
Feest Vereniging Bovensmilde.

- Dammen
- Pim Pam Pet
- Scrabble

Shanty- en Seasongkoor de 
Compagnonsvaarders uit 

Oosterwolde zoekt:
(een) muzikant(en) voor de begeleiding van het koor. 
Toetsenist, accordeonist, violist of fluitist.
Wij vragen - een muzikant die past binnen onze be-
geleidingsband 
 - die bladmuziek kan lezen
 - die het beginnersstadium achter zich heeft 
gelaten.
Lijkt je dit leuk, neem dan contact op met Onnie Gosliga, 
onniegosliga@hotmail.com, tel. 0516-522787. Meer info: 
www.compagnonsvaarders.nl
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Tussen winkelcentrum  ‘t Forum & de  Triade

WWW.MERCURIUSJUWELIERS.NL

Ceresstraat 44 - Assen - Telefoon: 0592-300883

N I E U W  I N  O N Z E  C O L L E C T I E

horloges | armbanden | ringen | oorsieraden

Ook het juiste adres voor al uw reparaties

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!

ALLES 
MOET WEG

OPRUIMING 
met mooie kortingen 

We zijn weer open van 4 maart t/m 5 april 2019!
We zijn elke middag open van 

ma t/m vrij van 13.00 uur t/m 18.00 uur.
5 april zal dan de laatste dag zijn.

Ik wil graag iedereen bedanken voor het vertrouwen 
in mij. De ruitersport blijft wel, 

maar zal op afspraak geopend zijn.

Bloembinderij Kiers 
STOPT

TURFJES

*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

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

Collecteweek 
ReumaNederland van start

In de week van 18 tot en met 23 maart is de jaarlijkse collecteweek van ReumaNeder-
land, voorheen het Reumafonds. Ook dit jaar zetten tienduizenden vrijwilligers zich met 
hart en ziel in om door heel Nederland geld op te halen voor onderzoek naar reuma. Kun-
nen we ook op uw steun rekenen? Alle kleine beetjes helpen om samen een groot bedrag 
op te halen tijdens deze collecteweek! Of u nu zelf langs de deuren gaat of aan de deur 
geeft. Vanaf dit jaar kunt u aan de deur een QR-code scannen waarmee u een Tikkie kan 
versturen als donatie voor de collecte.
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IJsvereniging “Voorwaarts” organiseert dankzij de Jeugd Sponsoractie een 

skeeler clinic  
voor alle basisschoolkinderen van Bovensmilde.

IJsvereniging “Voorwaarts” grijpt de Jeugd Sponsor Actie aan om haar jeugdleden een 
steuntje in de rug te geven. Met de opbrengst van de ingezamelde munten wordt in overleg 
met de scholen in week 41 een skeeler clinic voor de basisschooljeugd van Bovensmilde 
georganiseerd, waarmee de vereniging inspeelt op een voorbereiding op een eventuele 
ijswinter. Dit zal net als vorig jaar tijdens de kunststofijsbaan i.s.m. met de scholen in het 
lesprogramma worden opgenomen, ook weer met een lespakket voor de groepen 3- 4, 
5- 6 en 7- 8. Ook jeugdleden die niet in Bovensmilde woonachtig zijn kunnen zich t.z.t. aan-
melden voor een lespakket en deelnemen aan een clinic.

Inline-skaten of skeeleren?
Skeeleren staat beter bekend als inline-skaten, maar beide verwijzen naar dezelfde sport/
activiteit. De KNSB gebruikt de officiële benaming van inline-skaten om een duidelijke con-
nectie te maken met de internationale beleving van de sport. Skeeleren is een buitensport/
activiteit die heel intensief kan zijn, maar in je eigen beleving beoefend kan worden. Daar-
door wordt het gezien als een goede bezigheid om je conditie te verbeteren, gewicht te 
verliezen en spieren te versterken. 

Doelstelling skeeler clinic
Tijdens de skeeler clinic komen verschillende onderwerpen aan bod. De technische kant 
van het rijden, de afzet, de beweging, het bochten rijden en het remmen. Maar dat is niet 
het enige. Behendigheid is minsten zo belangrijk en het gedrag in het verkeer is ook een 
onderwerp dat niet ontbreekt tijdens de clinic. Verder is bescherming een belangrijke fac-
tor. Voorkomen is beter dan genezen. Zoals bij elke sport zijn er bij skeeleren directe en 
indirecte gevaren  waar rekening mee gehouden moet worden. Vraag vooraf informatie 
over bescherming om zo optimaal en in alle veiligheid te genieten van skeeleren.

De Jeugd sponsoractie loopt tot 7 april, de ijsvereniging hoopt dat de inspanningen uitein-
delijk een mooie opbrengst zal opleveren. De jeugd vormt de bouwsteen van de vereniging. 
Mede door 484 jeugdleden is “Voorwaarts” een gezonde vereniging. Daarom willen wij 
hen alle mogelijke faciliteiten bieden om leuk te kunnen schaatsen/skeeleren. De jeugd 
sponsoractie biedt ons de mogelijkheid om daar extra in te investeren. Hoe meer munten 
we verzamelen, hoe meer we voor de jeugd kunnen doen en u kunt ons daar in steunen!

Bestuur ijsvereniging “Voorwaarts”

Uitslagen competitie  
Beiler Bridge Kring

Van de maandagavond competitie is de derde ronde van zes speelzittingen afgerond. In 
de A-lijn werd gespeeld met 15 paren is de uitslag met een gemiddelde score als volgt; 
1 Corrie Kouwenberg & Jacques van IJsseldijk 57,11%
2 Marjan & Kees Weesing 53,87%
3 Aafke Holman & Jannie Sattler 53,79%

In de B- lijn, bestaande uit 13 paren, zijn de promotie plaatsen naar de A-lijn voor;
1. Wim Joosten & Cor de Vries 55,99%
2. Henny Knibbe & Bertha Fokkens 55,62%
3. Annie Herink & Susan Leeflang 54,54%

Op de woensdag middag competitie waar 14 paren in één lijn speelden, was de uitslag 
van ronde 3 (8 zittingen);
1. Corrie Kouwenberg & Jannie Sattler 62,00%  
2. Henny Sluiter & Klazien Bruinsma 55,51% 
3. Wim Joosten & Hans Strijker 55,12%

Momenteel wordt op de Eshorst wekelijks mini bridge lesgegeven aan 20 basisschool-
leerlingen van groep 7 en 8.
Nieuwe leden zijn nog steeds van harte welkom U kunt zich hiervoor opgeven bij de 
nieuwe secretaris Yvonne Kalis (0593-522297).

Duurzaam Bovensmilde e.o.  
Natuurlijk beheer

Wat groeit er langs de Vaart? 
De zwavelzwam (Laetiporus sulphureus) is een zwam 
uit de familie Fomitopsidaceae. Sulphureus betekent 
zwavelgeel. Laetiporus "met aangename poriën": de 
zwavelzwam is een zogenaamde buisjeszwam en een 
van de kleurrijkste onder deze zwammen. Het is een 
parasitaire zwam die onder andere op eiken groeit. 
Het is een heldergele tot baksteenrode zwam, die met 
name oude eikenbomen aanvalt in de zomer en vroe-
ge herfst. De zwam groeit ook op ander loofhout zoals 
wilg, tamme kastanje (deze zijn favoriet bij lekkerbek-
ken vanwege de geringe bitterheid), op eucalyptus-
bomen en taxus. De zwam komt over de hele wereld 
voor. Wanneer een boom wordt aangevallen door de 
zwam, ontstaat rode rot, een schimmel waardoor het 
harthout van de boom krimpt en bovendien roodachtig 
bruin verkleurt. De zwavelzwam verteert de cellulose 
van de boom. De stam van de boom wordt langzamer-
hand steeds verder uitgehold. Het spinthout wordt niet 
aangetast waardoor de conditie van de boom niet echt 
achteruit gaat. Door rot van het kernhout ontstaat er 
wel een verhoogde kans op takbreuk. Snoeien is het 
enige wat helpt. De vruchtlichamen van de zwavel-
zwam verschijnen niet elk jaar. Het vruchtlichaam – 
dat grotendeels bestaat uit buisjes, ook wel polyporen 
waar de sporen door verspreid worden– kan wel 10 
kilogram zwaar worden. Hoe ouder het vruchtlichaam 
hoe brosser. Het vlees van de jonge zwam is wit en 
sappig, oude exemplaren kunnen echter erg taai zijn. 
Soorten op naaldhout zoals taxus kunnen niet gegeten 
worden: er hoopt zich gif in op van de taxus. In het 
Engels heet de zwavelzwam Chicken of the woods, 
in goed Nederlands vertaald ‘boskip’. De textuur en 
smaak van de jonge zwam doen inderdaad aan kip 
denken. Sommigen zijn  allergisch voor de padden-
stoel. Pas op en proef eerst een klein stukje. Zit u om 
een recept verlegen voor ‘boskip’? Vraag gerust het 
recept op via duurzaambovensmilde@gmail.com. NB 
De foto kunt u in hoge resolutie bekijken op www.wij-
zijnbovensmilde.nl.

Maandag 18 maart is er ouderen on-
der dak in D`Olde Bieb´ te Hoogersmil-
de. Deze middag komt Annelien Grit 
om ons het porselein schilderen te 
leren . Het meedoen kost 5 euro per 
persoon. Voor het materiaal wordt 
gezorgd door Annelien. We beginnen 
om 14.00 uur tot ± 16.00 uur .
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SPORTUITSLAGEN

Diabetes Classic wil record 
deelnemers voor het goede doel
De werkgroep die jaarlijks de Diabetes Classic organiseert, heeft de afgelopen jaren 
geleidelijk het aantal deelnemers zien groeien. 
De 1e Classic startte met een bijna vijfhonderd deelnemers. Geleidelijk groeide het aan-
tal, tot er zich voor de 6e editie iets meer dan achthonderd deelnemers meldden. Voor de 
7e editie op 19 mei van dit jaar hoopt de organisatie op een record. En alhoewel de Clas-
sic deelnemers van heinde en ver trekt, het is vooral een evenement waarbij Drenthe en 
Smilde hun beste beentje voorzetten en laten zien dat men het hart op de goede plaats 
heeft als het aankomt op het ondersteunen van de doelen van de Classic. 
Dat doel is in de eerste plaats de wetenschap door financiële ondersteuning in staat te 
stellen onderzoek te doen naar de oorzaak van kinderdiabetes (diabetes Type 1) en te 
zoeken naar een oplossing hiervoor. Diabetes is inmiddels een volksziekte waardoor 
steeds meer kinderen en ouderen getroffen worden. De Stichting Diabetes Type 1 en 
Topsport doet daarom z’n uiterste best mensen te informeren over een gezonde levens-
stijl met aandacht voor gezond eten en voldoende bewegen. 
Op 11 april zal de Stichting Diabetes Type 1 en Topsport in samenwerking met de DVN-
afdeling Drenthe tijdens een informatieavond aandacht gegeven aan de ontwikkeling wat 
betreft diabetes en de kans op genezing. Voor meer informatie zie www.diabetesclassic.nl 

Dit moment wil de organisatie Smilde en Drenthe vooral oproepen om de handen inéén 
te slaan door u in te schrijven voor één van de Diabetes Classic fiets- toer of MTB-toch-
ten op 19 mei aanstaande. Kijk voor inschrijving op www.diabetesclassic.nl ; de site van 
NTFU of JDRF en kom in beweging.

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

Alle tochten van de 7e Diabetes Classic starten 
vanaf de sporthal aan de Boerenlaan te Smilde

Inschrijfgeld € 10 │NFTU-leden €2,- kor� ng 
Inschrijven voor 1 mei €1,- kor� ng

kinderen tot 10 jaar GRATIS │ 10-16 jaar € 3,50 

Smilde, zondag 19 mei a.s.

2019

F I E T S T O E R T O C H T

FAMILIETOERTOCHT     30 KM
TOERTOCHT     75/125 KM

MTB-TOCHT     30/55/75/100/125 KM

DIABETESCLASSIC.NL

INCL.

Col du VAM(Al� tude 4800 cm + NAP)

Dames 1 WIK Bovensmilde 
Kampioen

Afgelopen maandag voerden de dames van WIK Bovensmilde de druk op de concurrent 
weer op door souverein met 4-0 te winnen van Abiant Set Uppers.
Daardoor hoefden ze uit de resterende 2 wedstrijden nog maar 2 sets te halen om het 
kampioenschap op eigen kracht binnen te halen.

Verrassing
Concurrent Action morste afgelopen donderdag verrassend 2 setpunten uit tegen Actief 
in Paterswolde, waardoor Dames 1 WIK Bovensmilde het kampioenschap in de schoot 
geworpen kreeg.

Kampioen
Dus speelden de dames de 
zaterdag erop als kampioen 
tegen Annen en wonnen daar 
met 4-0.

In de geschiedenis van WIK 
Dames 1 is dit de eerste keer 
dat ze kampioen worden.
Een fantastische prestatie.

WIK Bovensmilde
Thuis Uit Eindstand
WIK Dames 1 Abiant Set Uppers 4-0
Annen DS 3 WIK Dames 1 (Kampioen) 0-4
WIK jeugd XA Rovoc 4-0
WIK jeugd XC Fama XC1 1-2

Uitslagen Seniorenbiljart
Beurtschip 1 – Nieuwe Hoek 2 10 - 14
Beurtschip 1 – Dwingeloo 1 13 - 11
Beurtschip 2 – Nieuwe Hoek 4 12 - 12 
Beurtschip 3 – Nieuwe Hoek 5 6 - 18
Beurtschip 4 – Karspelhuis 3 10 - 14 

foto: Anouk van Veen
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Onze showroom gaan wij vernieuwen. Een nieuwe vloer en een andere indeling. 
Alles moet eruit! Voor u een uitstekend moment om ook uw interieur te vernieuwen!

WIJ MOETEN RUIMTE MAKEN
DE SHOWROOM MOET LEEG

D� k�r�i�g�n k�n�e� o�l�p�n t�t

Wij gaan ons interieur
  vernieuwen..!

en � k uw
Wij gaan ons interieur

INTERIEUR

70%• BANKEN • FAUTEUILS • EETHOEKEN • DRESSOIRS • WOONSETS  • SALONTAFELS 

• BOXSPRINGS • SLAAPKAMERS • MATRASSEN  • KUSSENS • DEKBEDSET • LAMPEN 

• SCHILDERIJEN • TAFELKLEDEN • BEDTEXTIEL • EN NOG héééél VEEL MEER!!!

M� r�   w� s er snel bij!

Hoofdweg 87, 9422 AL  SMILDE     T. 0592 - 412 562     E:  info@snijdersinterieur.nl     W: www.snijdersinterieur.nl

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

VRAAG NAAR DE MOGELIJKHEDEN

• UNIEKE ONTWERPEN
• DIVERSE STIJLEN• MATERIAAL VAN TOPKWALITEIT

• SNELLE LEVERINGBEKIJK DE PRACHTIGE COLLECTIES EN STEL JOUW 
persoonlijke geboortekaart SAMEN

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

TURFJES
* 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
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1.  Douche maximaal 5 minuten. Neem een leuke dou-
chetimer of coach die je helpt herinneren om max 5 
minuten te douchen.

2.  Gebruik een waterbesparende douchekop die maxi-
maal 7 liter per minuut doorlaat.              In winkels 
kom je het woord ‘spaardouche’ nauwelijks tegen. Op 
de verpakking van de douchekop staat vaak het water-
verbruik vermeld.

3.  Installeer een thermostaatkraan. Dan is het douche-
water sneller op de gewenste temperatuur. 

4.  Ga liever onder de douche dan in bad. Een gemiddeld 
bad van 120 liter kost drie keer zoveel water en energie 
als een douche van 5 minuten! 

5.  Nieuwe badkamer? Overweeg een douche-wtw 
(warmteterugwinning). Die wint warmte terug uit weg-
gespoeld douchewater.

6.  Met een zonneboiler bespaar je bijna de helft van je 
energieverbruik voor warm water.

Als je groene stroom gebruikt van onze coöperatieve le-
verancier Energie Van Ons is de CO2 uitstoot zeer laag. 
Bovendien steun je met de afname van energie van Ener-
gie Van Ons 

Energiecoöperatie duurzaam Bovensmilde. Wij investe-
ren met onze deelnemersbijdrage van Energie Van Ons in 
vergroening en verduurzaming van de Smildes. 

Het hoeft u geen extra geld te kosten. Energie Van Ons 
komt uit vergelijkende onderzoeken uit als een van de 
voordeligste en meest groene energieleveranciers (opge-
wekt in het Noorden van Nederland) 
Wil je een vrijblijvende voorbeeldberekening over 
het overstappen naar onze ideële en niet winst ge-
stuurde energieleverancier, stuur dan een mailtje 
naar durzaambovensmilde@gmail.com. 

Energiebesparing tips, dit 
keer over warm tapwater 

Bijna 20 procent van je gas-
verbruik gaat op aan warm 
water voor de badkamer en 
keuken. Besparen op warm 
water gebruik, zonder in te 
leveren op comfort onder 
de douche of bij de warm-
waterkraan kan heel goed. 
Zo daalt je energierekening 
én de milieubelasting. 

Advertentie IM Advertentie IM

Mountainbikers doen mee aan 
Duchenne Heroes en regelen 

paastontbijt
Voor de 9e keer doe ik dit jaar mee aan 
Duchenne Heroes, een mountainbike 
tocht van 700 km door 5 landen. Ik 
maak onderdeel uit van het team riding-
4nick. Nick is onze 14 jarige teamcap-
tain en Nick heeft Duchenne spierdys-
trofie. Jannes Jonker uit Diever doet dit 
jaar voor de tweede keer mee. Wij trai-
nen zoveel mogelijk samen maar wij 
proberen ook samen zoveel mogelijk 
geld op te halen voor onderzoek naar 
de spierziekte Duchenne spierdystro-
fie. Een spierziekte die voornamelijk 
bij jongens voorkomt. Deze spierziekte 
zorgt voor voor afbraak van de spieren. Uiteindelijk worden de ademhalingsspieren en 
de hartspier aangetast. Rond het twintigste levensjaar kunnen patiënten vaak niet meer 
zonder ondersteuning ademen. Meer informatie vind u op www.riding4nick.nl

Dit jaar bezorgen wij u een paasontbijt aan huis!

Wilt u op eerste paasdag een lekker, vers, ontbijt thuis bezorgd krijgen? Dat kan!
(gratis bezorging in Bovensmilde, Smilde, Hoogersmilde en binnen een straal van 10 kilometer van Dwingeloo 
en Diever)

Wij bezorgen uw ontbijt op eerste paasdag voor 9.00 uur. De opbrengst van dit ontbijt 
gaat naar het team Riding4Nick. 

Het paasontbijt bestaat uit: 2 vers gebakken broodjes, een mini paasstol, zoet en hartig 
beleg, boter, sap, yoghurt, fruit en een eitje. 

Het paasontbijt kost € 7,50 per persoon. Ook is het mogelijk om het paasontbijt te bestel-
len op een mooie broodplank van steigerhout. Deze broodplank kost € 10,00.

Wilt u een paasontbijt bestellen geeft u uw bestelling dan uiterlijk 7 april a.s. door via: 06 
51579356 appen mag altijd, bellen graag na 18.00 uur of ontbijtvoorduchenne@gmail.com 
(graag inclusief uw adresgegevens!). Wij zullen u een betaalverzoek sturen en uw paas-
ontbijt op eerste paasdag voor 9.00 uur bezorgen. 

Frans Gerding en Jannes Jonker namens team riding4nick.  

p.s. noteer ook alvast 18 mei in uw agenda, dan treedt Smildeger Roet op in Diever, ook 
voor team Riding4nick. Nadere info volgt nog!

Hooikoorts 
Medical Taping kan hulp bieden bij hooikoorts klachten

Het menselijk lichaam vormt automatisch antistoffen tegen stuifmeel, maar bij men-
sen met hooikoortsklachten reageert het lichaam heel heftig. Er is sprake van een 
soort overreactie van het afweermechanisme, waardoor de slijmvliezen veel meer 
slijm gaan produceren.
Het uitgangspunt van de elastische tapemethode is dat via een huidprikkeling invloed 
kan worden uitgeoefend op het zenuwstelsel en immuunsysteem. De tape die direct 
op de huid wordt aangebracht, stimuleert huidsensoren, die op hun beurt het zenuw-
stelsel in het lichaam prikkelen.
U kunt er gewoon mee douchen en zwemmen, een beetje oppassen met afdrogen van 
de rug. Hooikoorts taping is geschikt voor volwassenen en kinderen.
Heeft u er ook zoveel last van, probeer dan met een eenvoudige tape van uw klachten 
af te komen of te verminderen. Voor een relatief laag bedrag van 10 euro breng ik de 
tape bij u aan. 

Bel voor een afspraak met Massagepraktijk Richard Jansen  06-33720739
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ACTIE GELDIG t/m 31 maart 2019 
op vertoon van deze advertentie 

GRATIS voorsproeien  GRATIS kop koffie/thee

*Programma Platinum

 normaal € 12,95    nu €7,95

• Actiefschuim & Shampoo

• Borstelwassen, 2 x wielwassen, hoge druk reiniging 

 zijkant, onderkant wassen 

• Polish Protect (beschermingslaag blijft 8-10 weken op de auto zitten)

• Drogen

TANKEN

WASSEN

SHOPPEN

HOOFDWEG 38

9422 AH SMILDE

0592-414102

GRAAG TOT ZIENS BIJ GULF WESTERBAAN SMILDE, HOOFDWEG 38, SMILDE

Actie wegens succes verlengd!
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Beveiliging
Camerasystemen

Bekabeling
NEN3140

Voor zowel zakelijk als particulier
0592-413603

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. 

Klussenbedrijf KOOPS
Hoofdweg 139, 9421 PA Bovensmilde Tel. 0592 - 414639 

www.klussenbedrijfkoops.nl    info@klussenbedrijfkoops.nl

Voor al uw klussen en onderhoud
Tevens kleding verstellen

Lid van
de VLOK

Complete schade-afhandeling
W.A. Scholtenweg 5

9422 BR  Smilde
Tel. 0592 - 415225

www.autoschadeterveer.nl
EUROGARANTBEDRIJF

OUD-PAPIER
ACTIE
vrijdag

15 maart 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

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
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Containers week 12 
ORANJE

KERKDIENSTEN

AGENDA

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

www.staatsbosbeheer.nl/DrentsFrieseWold

COLOFON

GEEN KRANT  
ONTVANGEN?

Meld het de redactie.

Smildeger neiskrant 
is een uitgave van drukkerij 
Hevo, Hoofdweg 17, Smilde
Kantoor:
Hoofdweg 17, Smilde
Tel. 0592 - 420062
Postadres:
Hoofdweg 17, 
9422 AE Smilde
Telefonisch bereikbaar op 
maandag en vrijdag 
van 08.00 tot 16.00 uur 
en woensdag
van 8.00 tot 12.00 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 12 maart: BINGO in de Rank. Aanvang 19.45 uur. 
Voor leden en ook niet leden zijn hartelijk welkom. 
Organisatie Buurtvereniging Nieuwbouw.
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: 
•  Zaken regelen met Woningcorporatie Actium via inter-

net! Lastig? Kom naar het Buurtinfohuis Bovensmilde J 
de Walstraat 3. Wij helpen U graag tussen 9.00 UUR en 
12.00 UUR! Een NLdoet vrijwilligersactie van de mede-
werkers van Actium

•  Bingo-avond georganiseerd door BOC i.s.m. ijsver. Voor-
waarts in de kantine van de ijsver., aanvang 20 uur.

•  Het Dorpsdiner. Waar:  MFA “De Spil”, Floralaan 2. Inloop 
17.30 uur – diner 18.00 tot 20.00 uur. €8,-- pp, kinderen 
basisschool €4,50, inclusief 1 drank

Zaterdag 16 maart: NLdoet in Buurtinfohuis Bovensmil-
de. Klussen in en om het huis. Iedereen is welkom van 
10.00 tot 16.00 uur. J. de Walstraat 3.
Zondag 17 maart: Oranje Feest Vereniging Spelletjesclub 
in het Buurtinfohuis. J. de Walstraat Bovensmilde. Gratis! 
Iedereen is welkom van 14.00 UUR tot 17.00 UUR
Vrijdag 22 maart: Klaverjasclub “De Wiek”, Klaverjas 
avond. Aanvang 19.45 uur, Gebouw “De Spil: Floralaan 2 
te Bovensmilde.
Zaterdag 23 maart: in Buurthuis “de Gowe”, De toneel-
club Geeuwenbrug met “Tante Bella’s Beautysalon”, aan-
vang: 20:00 uur, reserveren via bgo.bestuur@gmail.com 
of 06-11150910  (bellen na 18:00 uur)
Dinsdag 26 maart: Afdelingsavond Passage christelijk-
maatschappelijke vrouwenbeweging. Tijd: 19.45 uur in 
“Het Kompas”. Spreker: Dhr. Bert Boon uit Assen. Thema: 
“Wil de laatste kruidenier het licht uit doen”. Gasten zijn 
welkom.

Woensdag 13 maart
Geref. Kerk Vrijgemaakt, De Rank
Biddag
19.30 uur ds J.J. Verwey, Leeuwarden 
Protestantse Gemeente Bovensmilde
Bidstond voor gewas en arbeid
19.30 uur Ds. G.W. van der Werff

Zondag 17 maart
Prot. Gem. Smilde, Koepelkerk
9.30 uur Ds. Anja Donker
Geref. Kerk Vrijgemaakt, De Rank 
10.00 uur br F.H. Folkerts, Assen
16.30 uur Leesdienst 
Prot. Gem. Hoogersmilde, KC De Schakel 
10.00 uur Ds. E. van der Meulen, Erica
Protestantse Gemeente Bovensmilde
2e zondag in de 40 dagentijd
10.00 uur Ds. S.D. Kits

Koffertje 
Kunst zoekt 

hulp!
Voor alle kinderen in de 
basisschoolleeftijd van Bo-
vensmilde organiseert Kof-
fertje Kunst op vrijdagmid-
dag 24 mei 2019 samen 
met Circus Tadaa! een 
Kindercircus. Hiervoor zijn 
we heel hard vrijwilligers 
nodig, zodat deze middag 
een groot succes kan wor-
den. Eind van de ochtend 
start het met een zeer vro-
lijk privé optreden voor alle 
vrijwilligers, waarbij tevens 
uitleg wordt gegeven over 
de verschillende onder-
delen. Ook zal er gezorgd 
worden voor een broodje 
en drinken voor alle hel-
pers.
Lijkt het u leuk om ons 
mee te helpen, stuur dan 
snel een bericht naar kof-
fertjekunst@gmail.com. 
Dat geldt ook voor alle kin-
deren die nog geen opgave 
formulier hebben ontvan-
gen. Je kunt je uiterlijk deze 
week nog opgeven! 
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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

500 gr. saté van de haas met satésaus
   voor  € 5,50
WOENSDAG GEHAKTDAG

Gehakt h.o.h.  kilo  € 5,50
Indisch gehakt  kilo  € 6,50
DONDERDAG - VRIJDAG - ZATERDAG

Rib- en haaskarbonade  kilo  € 8,48
Boeren schnitzels  4 halen 3 betalen
MENUTIP VAN DE WEEK

Puree met rode kool en hachee
Tomatensoep met balletjes

MAANDAG EN DINSDAG

Vlezige braadribben  kilo  € 4,50
VOOR OP EEN BROODJE

Pittige spekrollade
 150 gr halen 100 gr betalen
VOOR BIJ EEN GLAASJE

Smildeger bolletjes

ONZE MAALTIJDSERVICE
3X PER WEEK BEZORGD

Bel gerust voor informatie 412485

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 1 JANUARIJ 1880

Smilde, 31 Dec. De hevige koude in de eerste helft dezer maand heeft hier 
geene geringe schade aangerigt. Groote hoeveelheden aardappels zijn na-
melijk in kuilen en kelders bevroren en ten eenen male voor de consumtie 
ongeschikt geworden. Bij vele landbouwers zijn aanzienlijke partijen min 
of meer bedorven. De voorraad was betrekkelijk groot, wijl met het oog 
op de waarschijnlijke duurte in het voorjaar in den afgeloopen herfst met 
den verkoop weinig drukte werd gemaakt. Ook tal van arbeiders moeten 
zich thans met zoete aardappels behelpen, daar hunne huizen aan de vorst 
een te vrijen toegang verleenden. Armoede heerscht hier overigens niet, 
of althans zeer weinig; voor zoover we weten heeft zoo goed als niemand 
bijzondere ondersteuning gehad, terwijl ook Smilder bedelaars of venters 
van lucifers schier nergens worden aangetroffen.
Onder de arbeidersklasse heerscht hier een goede geest; roekelooze geld-
verspilling komt vooral onder de gehuwden hoogst zelden voor. In dezen 
gaan we jaar op jaar vooruit.

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)

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 ? 

Advertentie IM

Concert OBK
Het is al weer een tijd geleden dat u van ons gehoord 
heeft.
We zijn de laatste jaren niet echt in staat geweest om 
u een concert aan te bieden omdat het ledenaantal van 
OBK behoorlijk teruggelopen is. Maar eind vorig jaar 
hebben we samen met Eendracht uit Assen het idee 
opgepakt om gezamenlijk een concert te geven. Sa-
men met Eendracht uit Assen zijn we groot genoeg 
om een concert voor u te verzorgen en we zijn blij hier 
voor te mogen uitnodigen. Het eerste concert was za-
terdagmiddag 9 februari in Assen. Maar nu is het tijd 
voor Bovensmilde. Dit concert is zaterdagmiddag 23 
maart om 16:00 uur in de waterstaatskerk (Hoofdweg 
186) te Bovensmilde na afloop is er een kop koffie met 
cake. Entree voor het concert te Bovensmilde is € 5,= per  
persoon, kinderen onder de 12 jaar gratis.

Advertentie IM

Bijzonder concert in 
Bovensmilde

Zondagmiddag 24 maart om 15.00 uur is er een Kamer-
concert door het gelegenheidsensemble “Con Amore”!

Dit concert wordt georganiseerd in het kader van de dien-
stenmarkt van de protestantse gemeente Bovensmilde.
Met veel liefde brengen de spelers muziek van o.a. Händel, 
Schubert, Doppler en Berbiguier ten gehore.
De muziek wordt in verschillende bezettingen uitge-
voerd met tenslotte een stuk waarin alle spelers een 
partij hebben.
Waar:  Kerk aan de Vaart in Bovensmilde 
Door wie:  Henny Riepma en Gert Wybe van der Werff: 

piano, Aart de Goojer en Bram Riepma: zang. 
  Fransiska ’t Lam: cello, Hannie van der Gijp en 

Marianne Karssen: dwarsfluit.
Kosten:  Vrij te bepalen, richtbedrag € 8,-- incl. koffie/

thee met wat lekkers!
De opbrengst is bestemd voor KOP (Kiandutu Outreach 
Project) Kenia. Stichting KOP werkt met gedreven Keni-
aanse medewerkers, die de leefomstandigheden van de 
bewoners in de sloppenwijk goed kennen. Er zijn twee 
primaire aandachtsgebieden: Gezondheidszorg en On-
derwijs.

Wij beloven u een gezellige muzikale middag!
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Groningen

Zuidlaren

Assen Rolde

Emmen

Hardenberg

Coevorden

Appingedam

Lamberink, uw makelaar in Noord-Nederland

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: 2008
Woonoppervlakte: 385 m2
Inhoud: 1473 m3

Perceeloppervlakte: 660 m2
Slaapkamers: 6
Slapen en baden begane grond
Vraagprijs € 598.000,- k.k.

ASSEN, Ebbenhout 16

Type: tussenwoning
Bouwjaar: 1953
Woonoppervlakte: 72 m2
Inhoud: 273 m3

Perceeloppervlakte: 155 m2
Slaapkamers: 3
Dicht bij de binnenstad
Vraagprijs € 142.500,- k.k.

ASSEN, Dr. A. Kuyperstraat 25

Type: 2-onder-1 kap
Bouwjaar: 1888
Woonoppervlakte: 129 m2
Inhoud: 508 m3

Perceeloppervlakte: 160 m2
Slaapkamers: 3
Herenhuis in hartje Assen
Vraagprijs € 339.000,- k.k.

ASSEN, Javastraat 11

Type: vrijstaand
Bouwjaar: 2002
Woonoppervlakte: 80 m2
Inhoud: 293 m3

Perceeloppervlakte: 511 m2
Slaapkamers: 2
Prachtige locatie en eigen grond
Vraagprijs € 110.000,- k.k.

HOOGHALEN, Hof van Halenweg 2-152

RECREATIE

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

MAKELAAR 
ZOEKT WONING

Wij zetten meer borden VERKOCHT neer dan 
TE KOOP. Wij verkopen dus goed en zijn op 

zoek naar meer aanbod.

Nieuwsgierig wat uw woning waard is? 
Pak dan de telefoon en bel (0592) 33 84 10. 

Wellicht staat ons bord binnenkort in uw tuin!


