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4de generatie slagers  
neemt de ‘hakbijl’ over

Voor wie het nog niet hebben gehoord. Met ingang van 01-01-2019 hebben Rogier en 
Esther slagerij De Wolvenberg overgenomen van zijn ouders.
Henderikus en Jannie Oortman stonden vanaf 1990 aan hete roer van de slagerij. De tijd 
was nu rijp om de 4de generatie slagers de “hakbijl” in handen te geven om het voortbe-
staan van de slagerij te garanderen.
Henderikus en Jannie bedanken iedereen voor het in hun gestelde vertrouwen.
Rogier en Esther zullen de komende tijd een eigen draai aan de slagerij geven, maar ook 
bij hen staan kwaliteit, hygiëne en goede service hoog in het vaandel.
Om dit ook met u te kunnen vieren hebben we komende week een goed gevulde tas in 
de aanbieding. Deze aanbieding is geldig van 10 april t/m 16 april. 
Zie verderop in deze krant voor de inhoud van de tas.

Laatste infobord historische 
route geplaatst

Komende woensdag 10 april zijn de Smildes een his-
torische route en 3 dorpsommetjes rijker. De infobor-
den geven compacte info over bijzondere locaties en 
gebouwen. Opening vindt plaats samen met leerlingen 
en wethouder Bouman. Er bij zijn? Dat kan in Hoo-
gersmilde rond 12.15 uur bij het Rietendak, in Boven-
smilde bij de Groene Stap rond 13.00 uur en in Smilde 
op het evenemententerrein rond 13.30 uur. Iedereen 
van harte welkom!

Seizoensopening van 
tennisvereniging  
‘t Kyllot geslaagd!

Op vrijdag 29 maart jongstleden stond de dag in het 
teken van de opening van het nieuwe tennisseizoen.

Naar aanleiding van schooltennis was er deze middag 
nog een extra tennisles voor de schooljeugd. Maar 
liefst 40 kinderen maakten gebruik van deze middag 
om te kijken of zij nog hun tennisvaardigheden konden 
verbeteren en te ontdekken of deze sport iets voor ze 
is. ‘s Avonds waren de leden aan de beurt om het sei-
zoen te openen door middel van een toss avond. Met 
een grote opkomst hebben de leden diverse wedstrij-
den gespeeld. Tot slot hebben de leden met bubbels 
geproost op het nieuwe tennisseizoen.

Inmiddels is de voorjaarscompetitie begonnen. Lijkt 
het u of jou ook leuk om een keer een balletje te slaan? 
Maak dan kennis met tennis! Kijk voor meer informa-
tie op www.tennisacademieadvantage.nl of kom eens 
langs op het tennispark om de sfeer te proeven.

Op zaterdag 13 april is brandweerpost Smilde gastheer voor de provinciale vaardigheids-
toets in de klasse 112. Tussen 8.00 en 17.00 uur laten negen Drentse brandweerploegen 
zien hoe zij een brandweerinzet gaan aanpakken. De drie beste ploegen gaan door naar 
de eerste ronde gewestelijk in Drachten op 18 mei. 
Kijken? Bij de brandweerpost Smilde hoort u waar de vaardigheidstoets wordt ge-
houden.
Bekijk het speelschema verderop in deze krant.

Brandweerwedstrijden  
in Smilde

Foto: Smildeger Neiskrant

Foto: Arnold Snippe

Foto: Godfried Westen
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Met verdriet hebben 
wij kennis genomen 
van het overlijden van 

Aafje de Groot

Aafje was vele jaren 
een gewaardeerd lid 
van onze familie.

 
Familie Olijve-Hof
Smilde/Groessen/Anloo

Ondanks zijn ziekte is hij zijn humor, 
belangstelling en liefde voor ons niet verloren.

Toch nog onverwacht is overleden mijn 
lieve man, onze lieve pa en trotse opa

Remmelt Claus
 Smilde, 5 november 1944

† Smilde, 27 maart 2019

 Vrouwkje
  Johan en Ina
   Remco, Marije
  Susan en Danny
   Manon
  

Carry van Bruggenstraat 14, 9422 KN Smilde

De crematieplechtigheid heeft inmiddels 
plaatsgevonden.

Veel overwonnen in jouw leven,
maar dit kon je niet meer aan

Dank, voor wat je hebt gegeven.
In liefde laten we je gaan

Verdrietig, maar dankbaar dat ze rustig is weg-
gegleden, geven wij u kennis van het overlijden 
van onze lieve, sterke moeder en trotse oma en 
opoe

Rieuwertien
Smeenge - Gent

- Rie -
 20 juli 1932   † 3 april 2019                                                            

 Roelof en Joke
 Marchien en Rinus
 Henderika en Roelof
 Anje, in liefdevolle herinnering

 klein- en achterkleinkinderen

We bedanken dokter de Jonge en Chalcedoon Zorg 
voor de adequate en liefdevolle zorg.

De begrafenis heeft in besloten kring 
plaatsgevonden.

Correspondentieadres:
Koningin Wilhelminalaan 15, 9422 EG  Smilde

Haar wens, om te overlijden in haar huisje 
op de Wieke, konden we gelukkig vervullen.

Geboren - Getogen - Gestorven 

De wieke veranderde,
Het witte huisje, open deur, werken in de tuin,

zittend op het bankje.
Dit was altijd hetzelfde, jij hoorde erbij.

 
Een mooie herinnering aan onze oudste

bewoonster
 

Riewertje Smeenge
 
We zullen haar missen op de Eekhoutswijk en
wensen de familie veel sterkte toe.
 

Buurtbewoners van de Wieke

Familieberichten plaatsen?!
Wij maken ook uw rouw(dank)advertentie naar wens.

Als u dit laat doen door een tussenliggende partij betaald u vaak meer.

Mail uw advertentietekst naar info@smildegerneiskrant.nl.
Wij sturen u dan z.s.m. een voorbeeld van de advertentie terug.

Voor informatie kunt u bellen met tel. 0592 - 420062
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Wist u dat...

Ta
nkstation

Westerbaan

TANKEN

    WASSEN

        SHOPPEN

HOOFDWEG 38

    9422 AH SMILDE

        0592-414102

GRAAG TOT ZIENS BIJ GULF WESTERBAAN SMILDE

Wij elke dag warme snacks afbakken 

en dat ook op bestelling doen?

Dierenpension Oranje
Fokt golden retrievers uit uitmuntende ouders
Onderzocht op HD. ED en Catarakt en PRA
Tevens staat onze reu Flits ter dekking voor passende teven
Wij hebben plaats voor 12 honden en dagopvang is mogelijk.
Bij voldoende belangstelling geven wij cursussen 
gedrag en gehoorzaamheid.

Ons adres: Oranje 33 9416 TB Oranje
Tel. 0592 459493 of 0620234984/0622248568

E-mail: golden-pride@kpnmail.nl

• 4 Boeuf D’or rundersteaks
• 4 Porc Locale pampaschijven
• 500 gram kip van de boer dijfilet
•  250 gram rauwkost op z’n best,  

uit eigen keuken
•   1 droge worst,  uit eigen
 worstmakerij

De voordeeltas 
wordt gevuld met:

Van 32,50, nu voor

Profiteer van onze
voordeeltas vol lekkers!

In verband met de overname van de Slagerij, van vader op zoon, bieden wij deze  
tas vol voordeel aan. Met de kwaliteit die u al 94 jaar van ons gewend bent.

24,50
Geldig van 10 t/m 16 april

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

• Verkoop van occasions 
•  Xenon verlichting (verkoop en inbouw)
• Lichtmetalen velgen, nieuw en gebruikt
• Verkoop (winter) banden + montage, balanceren en opslag

Kanaalweg 121, Bovensmilde
T: 0592-414133  |  M: 06-50508323

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

APK  /  Onderhoud  /  Reparatie  /  Aircoservice

T Bouw Auto’s

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!

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

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

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

SPECTACULAIRE WIJNAANBIEDINGEN!!
Heerlijke wijnen uit o.a. 
Portugal en Zuid-Afrika
Scherpe voorjaarsprijzen

3 fl. vanaf    9,99
www.kaaskoperij-smilde.nl
Veenhoopsweg 25-3 Smilde, 0592-420181
En natuurlijk heel veel kaas, vers van het mes!



4Smildeger neiskrant - 9 april 2019

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

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

* GROENTE & FRUIT, ETC.: 
Onbespoten eigen product 
Zonder kunstmest 
Lokaal, Dagvers 
Verpakkingsvrij 
Wél duurzaam 
Biologisch gecertificeerd 
product tevens aanwezig 
Ook biologische 
groentenplanten te koop 
www.woutskwekerij.nl 
Rijksweg 104, Smilde

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

* MannenMorgen  
woensdag 17 april, 1 en 
15 mei inloop 9-11 uur. 
Kapsalon de Bigoudi  
Kw 414448  
3m 06-27395673

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

DONDERDAG-VRIJDAG-ZATERDAG

Magere Runderlappen
 kilo € 8.98
Biefstuk stroganoff
 500 gram € 5.98
Gegrilde Kippendrumsticks
 500 gram € 3.49
Binkburgers  per stuk € 1.25

uw zelfslachtende slager

Massagepraktijk 
Richard Jansen

06 - 33 72 07 39

sport & ontspanning

Dorn therapie
Hot Stone
Blessures
Medical taping

Beveiliging
Camerasystemen

Bekabeling
NEN3140

Voor zowel zakelijk als particulier
0592-413603

Complete schade-afhandeling
W.A. Scholtenweg 5

9422 BR  Smilde
Tel. 0592 - 415225

www.autoschadeterveer.nl
EUROGARANTBEDRIJF

BRANDWEERWEDSTRIJDEN 

Speelschema:
 08.00 uur  Assen-Oost
 08.55 uur  Norg
 09.50 uur  Dwingeloo
 10.45 uur  Beilen
 11.40 uur  Zuidlaren
 12.35 uur Pauze
 13.15 uur  Assen-West
 14.10 uur  Roden
 15.05 uur  Westerbork
 16.00 uur  Vries

 

Opvoeden & opgroeien: Samen 
leuker, gezonder en sterker! 

  Jeugd Team Smildes 

 cjgmiddendrenthe.nl 
  info@jeugdteamsmildes.nl 

  0593-524136 

Kinderhulp collecteweek 
15 tot 20 april 

Kinderhulp helpt kinderen én jongeren tot 21 jaar die in 
ons land in armoede opgroeien. Wij vinden dat zij er ook 
bij moeten horen, maar helaas is dit voor een heleboel 
kinderen niet zo vanzelfsprekend.
Vind jij ook dat armoede geen reden mag zijn dat kinderen 
buitengesloten worden? Dan kun jij ons op heel veel ver-
schillende manieren helpen.
Kom naar de Tupperware Bingo op 10 april bij sportcafé 
Radix (zaal open vanaf 19.30)
Doneer gul tijdens de collecteweek van 15 tot 20 april. 



5Smildeger neiskrant - 9 april 2019

13 & 14 APRIL 2019
10.00 tot 17.00 uur

NIEUWE
KOFFIEHOEK
met heerlijk gebak

GRATIS
koffie & thee

Volop 
aanbiedingen

o.a.

LIVE MUZIEK!

Zaterdag: Oranje Nassau
Zondag: Shantykoor Spier

5 geraniums

        voor 6,-

FANTASTISCHE
Kom het voorjaar proeven!!

13 & 14 april van 10.00 tot 17.00 uur:

Voorjaarsshow bij  
Tuincentrum Bodenstaff

Het is weer bijna zover; de jaarlijkse Voorjaarsshow! 
Dit weekend staat geheel in het teken van genieten 
van planten & bloemen in de tuin, in huis en op het 
balkon. 

Tuinieren werkt ontspannend; lekker in de aarde wroe-
ten, onkruid wieden, planten verzorgen en vervolgens 
genieten!! Bij Tuincentrum Bodenstaff vindt u alles wat 
u daarvoor nodig heeft; van prachtige planten tot han-
dig gereedschap, van plantenvoeding tot sfeervolle de-
coratieartikelen. Alles om uw tuin of balkon om te to-
veren tot een paradijs! Voor een goed begin, inspiratie, 
advies & allerlei aanbiedingen kunt u bij Tuincentrum 
Bodenstaff terecht. 

Er is een breed assortiment aan vaste planten, hees-
ters, (fruit-) bomen, groente- & kruidenplanten en perk-
goed. Fuchsia’s, Lobelia’s, Geraniums, Spaanse Mar-
grieten en nog veel meer! 

Show actie!!
Geraniums: 5 voor maar € 6,-
Naturado potgrond 40 liter: 4 zakken voor maar € 10,-
en nog veel meer!!

Daarnaast zijn er allerlei standhouders, deze onder-
nemers laten u kennis maken met hun producten! Zo 
zijn er tapparfums, schoonmaakmiddelen, groente & 
fruit van Smilande en Wilma’s Saloon heeft beautyar-
tikelen. Op zaterdag treedt orkest Oranje Nassau op 
en op zondagmiddag kunt u genieten van de muzikale 
kunsten van Shantykoor Spier. Op zaterdag is er ook 
nog een hondenvoerdeskundige van Edgard & Cooper 
brokjes aanwezig. Uw hond mag gratis proeven van 
deze heerlijke en vooral gezonde voeding. Ook zijn er 
verschillende acties met zowel de droge brokken als 
de blikvoeding van Edgard & Cooper!

Even lekker zitten en bijkomen van al dat moois? Dat 
kan! In onze geheel vernieuwde, gezellige koffiehoek 
onder het genot van een gratis kop koffie, thee of ranja. 

Graag tot ziens bij Tuincentrum Bodenstaff!!

Bericht van de 
Huisartsenpraktijk 

Bovensmilde
Dokter E.S. Struijk stopt 9 april met haar werkzaamhe-
den in de praktijk. Wij danken haar voor de inzet in de 
praktijk en wensen haar veel succes op haar nieuwe 
werkplek.
Per 1 september start dokter M.J. Fernhout in onze 
praktijk. 
- Team Huisartsenpraktijk  Bovensmilde

P.S.
Recent is dokter J. Klopstra bij ons gestart met de 
huisartsopleiding. 
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Wildlands 
Als je vroeger naar Emmen ging dan ging je naar 
de dierentuin. Zo heette dat toen. Een tuin met 
dieren=dierentuin. Drentse logica. Als kind maar ook 
als vader ben ik er vaak geweest en met zeer veel ple-
zier. 
Inmiddels heet de dierentuin Wildlands. De busines-
scase: een volledig nieuw themapark waar de dieren 
een onderdeel zijn van een totaalbeleving. Het geeft 
natuurlijk te denken dat de bedenkers niet hun eigen 
geld erin stoppen maar dat het gerealiseerd moet 
worden met gemeenschapsgeld. 
Als ze overtuigd waren van het kas(succes) dan zou 
een ondernemer zijn eigen geld er wel in stoppen. Nee, 
de slimme ondernemer wacht tot het aan de afgrond 
staat en neemt het dan over voor een appel en een ei. 
Daarna wordt het rendabel. 

Inmiddels ben ik benaderd om Wildlands te redden 
en mijn voorlopige conclusie is dat Wildlands voor de 
jeugd van tegenwoordig niet “Wild” genoeg is. Voor 
een selfie met een leeuw vliegen ze wel naar Afrika en 
voor een ritje op een olifant is Thailand binnen bereik. 
De virtual reality van hun computerspellen is spannen-
der. Het moet gewelddadiger. Gooi eens wat levende 
geitjes voor de leeuwen of af en toe een antilope. 
Werkt dit nog niet stuur dan eens een uitzendkracht in 
de tijgerkooi. Omgekeerd kun je ook eens een wild dier 
de speeltuin insturen voor wat meer spanning. Geloof 
me dan is Wildlands zo uit de rode cijfers. Verder wil ik 
nog niet teveel verklappen maar dit is dus een eerste 
richting van denken…

Groet, 
King 

Column KingOptreden van  
muzikale familie Tuinman

De band van de Fam. Tuinman bestaat uit 6 familieleden die al 23 jaar zingen. De 
bandleden komen uit Genemuiden en zingen Nederlandstalige liedjes.

Wanneer: Donderdag 18 april
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. 

Jong talent bij CultuurPodium 
Bovensmilde

Op zondag 14 april treedt het fluit/piano duo van Taraneh Pouryousef 
& Greta Gutuleac op bij het CultuurPodium Bovensmilde. 

Taraneh is 25 jaar, afkomstig uit Iran en studeert in het tweede jaar van 
de bacheloropleiding klassiek fluit bij Egbert-Jan Louwerse. Greta, af-
komstig uit Moldavië, is eveneens 25 jaar. Zij behaalde voor de zomer 
haar bachelordiploma klassiek piano bij Paul Komen. Ze presenteren een prachtig reper-
toire met uit de barok, klassieke periode en romantiek: Bach – flute sonata in E-minor, 
Kuhlau – Trois Grand solo No.1 en Saint-Saëns – Romance. Ook is er weer een kunste-
naar uitgenodigd en wel Fokkiena Braam. Er zal werk van haar te bewonderen zijn en 
we gaan met haar in gesprek. De deur gaat zondag 14 april open om 14.30 uur en we 
beginnen met een kopje koffie en thee. Om stipt 15.00 uur start het concert. Entree 8,50 
(tot en met 16 jaar gratis). Het CultuurPodium is gevestigd in de prachtig gerestaureerde 
Waterstaatskerk aan de Hoofdweg 186 te Bovensmilde.

Van het gas af?  
Hoe dan? 

Het klimaat verandert. Iedereen krijgt te maken met de ge-
volgen daarvan. Zo moeten we van het gas af. Maar hoe 
verwarmen we dan onze huizen en bedrijven? Op woens-
dag 10 april  om 19.30 uur organiseert EnergieCooperatie 
Duurzaam Bovensmilde en omgeving (EC-DBSeo) in sa-
menwerking met de provincie en de gemeente een twee-
de kennissessie over warmtepompen. Interessant zowel 
voor MKB als woningeigenaren. De kennissessie vindt 
bij voldoende aanmeldingen plaats in D’Olde Bieb aan de 
Sportlaan 2 in Hoogersmilde. De inleider is de warmte-
pompdeskundige Peter Wagener. Ook zal de EC-DBSeo 
vragen beantwoorden en op verzoek tips geven over ver-
duurzaming van uw woning. De avond kan ook interes-
sant zijn voor MKB-bedrijven in de regio. Er is veel ruimte 
voor vragen stellen. Gratis entree. Omdat de avond alleen 
doorgaat bij voldoende belangstelling wel even aanmel-
den via duurzaambovensmilde@gmail.com.

Advertentie IM

Advertentie IM

Advertentie IM

Ik zal me even voorstellen, mijn naam is Astrid Wienen 
ik ben basis pedicure in Smilde.
In mijn salon kunt u terecht voor een heerlijke pedicure 
behandeling. Ik kan u ook helpen met bijvoorbeeld een 
ingroeiende nagel, likdoorn of kloven. Mijn salon is ge-
opend op maandagmiddag vanaf 14.00 uur tot 20.30. En 
de dinsdag van 9.00 uur tot 20.30. Andere dagen eventu-
eel in overleg. 
Bent u nieuwsgierig geworden bel gerust voor een af-
spraak.
Astrid’s Voetverzorging pedicure 0592-415517

Astrid’s Voetverzorging pedicure
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VV Smilde '94 - 
VV Gasselternijveen 1-0

Wat een wedstrijd zondag. Smilde kon niet beschikken over een aantal basisspelers. 
Schorsingen, blessures, ziekte. Toch moet zo'n eerste elftal zo sterk mogelijk voor 
de dag komen. 

Dat zijn we verschuldigd 
aan het dorp, alle vrijwilli-
gers die zich inzetten voor 
deze club en niet in de laat-
ste plaats aan de sponso-
ren. Binnen een club help je 
elkaar dan uit de brand.
Ondanks deze lastige uit-
gangssituatie ging Smilde 
ervoor. Met 200% inzet. 
Was het groots en mooi 
voetbal? Nee, niet altijd 
maar er werd hard gewerkt 
voor elkaar. 

Het gelegenheidsduo ach-
terin met Abel de Vries en 
Herman Koops stond als 
een huis. In de eerste helft 
had Smilde al uitstekende 
kansen en raakte tot twee-
maal toe de paal. 
Ruststand was echter 0-0. In de tweede helft bleef het ook spannend tot het eind maar 
zo'n 1.5 minuut voor tijd was het Thom de Vries die binnenschoot voor de Smildegers. 
Dank aan alle spelers die vandaag met 200% inzet klaarstonden voor Smilde 1. Tot slot 
een woord van dank aan Manon die deze week de shirtwas voor haar rekening neemt ;-)

SSS-Smilde organiseert  
Dans Demo

12 april organiseert SSS-Smilde een Dans Demo.
Sinds enige tijd is er bij ons de mogelijkheid voor de jeugd 
om te komen dansen, en net als bij het turnen geldt ,dat 
wat er geleerd wordt willen we natuurlijk laten zien.
Daarom hebben we de organisatie op ons genomen van 
een Dans Demo,
Graag laten we u kennis maken met verschillende teams 
in verschillende leeftijdscategorieën, en verschillende 
stijlen.
Een avond vullend programma .
Dit alles gaat plaats vinden in onze sporthal aan de Boe-
renlaan in Smilde.
De zaal gaat open om 18.25 uur.
U komt toch ook?

Nieuwe leden zijn welkom bij de 
zwemclub van sc bartje in Smilde

Zwemmen is voor veel mensen met een beperking een ideale sport. 
Afdeling Smilde zwemt iedere donderdagavond van 19.30 tots 20.30 uur met een en-
thousiaste groep zwemmers en begeleiders in het zwembad De Smelte te Smilde. Er 
wordt individueel, 1:1 en in groepsverband gezwommen op diverse niveaus. Door de 
beweegbare bodem is het bad goed toegankelijk voor rolstoelers en slecht ter been zij-
nde zwemmers. 
We hebben plaatsen vrij voor nieuwe leden! 
Mocht u/jij met ons mee willen zwemmen, of eens willen komen kijken, neem dan con-
tact op met mevrouw C. Bremer:
Telefoon: 0592-312729
Uitgebreide informatie over SC Bartje is te vinden op de website: www.sportclubbartje.nl 

SPORTUITSLAGEN

SVH Handbal 
Zaterdag 6 april:
S.V.H. Dames 1 - H.V.A. DS1.   10-11
S.V.H. Heren 1 - Blue Stars HS1  31-18

Zondag 7 april
S.V.H. Meiden E - V en S E2  12-12
S.V.H. Meiden C - H.V.A. DC1  22-10
S.V.H. Dames 2 - H.V.A. DS2  11-11
S.V.H. Meiden B - Unitas DB2  14-20
S.V.H. Jongens C - Borger HC1  26-5
S.V.H. Meiden C - F.H.C. DC2  18-14

FAMA volleybal
Fama ds1 - Sudosa- desto ds 6 3-1
Fama ds2- S.V.D.B ds1 3-1
Fama ds3- Vco’72 ds4 3-1
Fama hs1- Foox Olhaco ha3 1-3
Fama hs2- SGO hs2 3-1

WIK Bovensmilde volleybal
Gemengd recreanten – VEB 98 0 - 3
WIK Mix C – Haulerwijk 1 - 2
Flash/Veendam – WIK Mix A 4 - 0
Sudosa Desto – WIK Dames 1 4 - 0 

Sportvereniging WIK Bovensmilde  
dringend opzoek naar bestuursleden

Sportvereniging WIK uit Bovensmilde is dringend op zoek naar minimaal 
2 nieuwe bestuursleden. Zonder die nieuwe bestuursleden kunnen de 
nog zittende bestuursleden de vereniging niet draaiende houden en zul-
len dan ook genoodzaakt zijn te stoppen, waarna Sportvereniging WIK zal 
ophouden te bestaan. Vanuit de leden hebben, na meerdere oproepen, 
geen kandidaten zich aangemeld. Daarom ook een oproep aan iedereen, 
die het voorzieningenniveau en de leefbaarheid in Bovensmilde op peil wil 

houden, om zich aan te melden.
Meld je aan als potentieel bestuurslid via bestuur@wik-bovensmilde.nl. 
Ook voor inlichtingen over een bestuursfunctie kun je mailen; als je jouw 
telefoonnummer vermeld, dan bellen we je voor meer info.

Laat 122 sporters in Bovensmilde niet in de kou staan en meld je aan 
als bestuurslid!
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Containers week 16 
ORANJE

KERKDIENSTEN

AGENDA

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

www.staatsbosbeheer.nl/DrentsFrieseWold

GEEN KRANT  
ONTVANGEN?

Meld het de redactie.

DIENSTEN IN SMILDE

COLOFON
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 Hordijk - 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.

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. Dhr. M. Blomberg 0592-413221. 
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 9 april: 
-  PAASBINGO in de Rank. Aanvang 19.45 uur. Er zijn 

deze avond weer prachtige prijzen te winnen, voor le-
den en ook niet leden zijn hartelijk welkom. Let op: De 
laatste bingo van dit seizoen. Organisatie Buurtvereni-
ging Nieuwbouw.

•  Bijeenkomst ”de Torens van Babel” met het onderwerp op 
schilderijen van PCOB afdeling Smilde. Aanvang 14:00 uur 
in het Beurtschip. Spreker drh. A. Weemstra. Gasten zijn 
van harte welkom.

Woensdag 10 april: 
•  Broodmaaltijd Rode Kruis, aanvang 18.00 uur in ‘t Beurt-

schip. Opgave: lijst in ‘t Beurtschip of tel. 413666 (mevr. F. 
Bij de Vaate) Plusbus T: 088 16 51 200 (Welzijnswerk Mid-
den-Drenthe) Ma. t/m do. 08.30-13.30, vr. 08.30 - 12.00.

•  Opening Historische Route in Hoogersmilde 12.15 bij het 
Rietendak;  Bovensmilde 13.00 uur bij de Groene Stap en 
Smilde om 13.30 uur bij het evenemententerrein.

•  Kennissessie Warmtepompen in D’Olde Bieb Hoogersmil-
de. Aanvang 19.30 uur. Vrij entree. 

Vrijdag 12 april: CRAS Filo café, 20.00 uur, Polakkenweg 1 
Smilde. Opgave per mail word op prijs gesteld info@cultu-
releraadsmilde.nl maar is niet verplicht. 

Zondag 14 april: Dagtocht De Smeltherieders door Fries-
land. Vertrek 10:00 uur clubhuis Suermondsweg 27a, Smilde

Vrijdag 19 april: Bingo-avond georganiseerd door BOC 
i.s.m. ijsver. Voorwaarts in de kantine van de ijsver., aanvang 
20.00 uur.

Zaterdag 20 april: Inbreng goederen Hoop voor Albanië op 
parkeerplaats bij ‘De Rank’, Kon. Wilhelminalaan 1, Smilde. 
Tijd: 10.00 tot 12.00 uur.

Zondag 14 april
Prot. Gem. Smilde, Koepelkerk
9.30 uur Ds. G. Olde
Geref. Kerk Vrijgemaakt, De Rank 
10.00 uur Ds. W. Jagersma, Assen-Zuid
16.30 uur Ds. A.G. Bruijn, Uithuizen
Prot. Gem. Hoogersmilde, KC De Schakel
Palm Pasen 
9.30 uur Ds. A Donker-Kremer, Hoogersmilde
Protestantse Gemeente Bovensmilde
Palmzondag
9.30 uur Ds. S.D. Kits

Voor alle kinderen
Komen jullie allemaal meedoen met de palmpaasoptocht in Smilde op zaterdag 13 april?
We beginnen om 14:00 uur bij de bibliotheek bij de mooi versierde paasboom.
 
Hoeveel eieren zouden er aan de takken hangen?
50? 100? 200? Of misschien wel 1000? Kun jij ze tellen?
 
Na afloop is er wat te drinken (en snoepen) in Het Beurtschip.

Lente 
wandeling

Zondag 14 april 2019
Tijd: 13.30 tot 15.30 uur.

Aanmelden bij Buitencen-
trum Drents-Friese Wold
0516-464020
of via drentsfriesewold@
staatbosbeheer.nl

Niet geschikt voor minder 
validen.
Honden zijn niet toege-
staan.
Prijs: Kind t/m 12 jaar € 3,- 
volwassene € 6,-

Wandel mee een zie, hoor 
en ruik de lente.
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Assen  Beilen  Groningen  Hoogeveen  Zuidlaren  groenhoutmakelaars.nl

Boerheem 16 | Bovensmilde 

€ 379.000 k.k.

Nieuw in de verkoop

Jagerspad 7 | Smilde 

De Groene Weg 2 | Westerbork 

Groenhout Makelaars Midden-Drenthe zal op 1 april 

haar intrek nemen in het gloednieuwe pand aan de 

Brink 4 in Beilen. Richard Zwiers heeft een schat 

aan ervaring en gaat aan de slag, samen met een 

enthousiast team, vanuit dit kantoor. Heeft u plannen 

om uw woning te verkopen? Of wilt u uw droomwoning 

aankopen? Profiteer dan in de actiemaanden april en 

mei van een aantrekkelijke korting die kan oplopen 

tot 50% op uw courtage (alleen geldig voor vestiging 

Midden Drenthe, vraag naar onze voorwaarden)

“Graag kom ik vrijblijvend langs om 
de mogelijkheden te inventariseren.”

Richard Zwiers

Langeveldstraat 30 | Schoonoord Kanaalweg 166 | Bovensmilde

Kievitlaan 10 | Beilen

Weglangen 15 | Westerbork De Kampen 11 | Dwingeloo

De Goorns 12 | Wijster  

06 - 57 02 29 64

Nieuw in de verkoop

Verkocht in 1 week

Te koop

Nieuw in de verkoop

INTRODUCTIE ACTIE 
TOT 50% KORTING 
OP UW COURTAGE 

Verkocht in 1 week

Verkocht

Verkocht in 1 week

Verkocht

€ 189.000 k.k.

€ 589.000 k.k.

€ 235.000 k.k.

€ 219.000 k.k.

€ 159.000 k.k.

€ 189.000 k.k.

€ 250.000 k.k.

€ 160.000 k.k.
Bieden vanaf

midden-drenthe@groenhoutmakelaars.nl | Brink 4 | 9411 KR | Beilen | 0593 - 23 21 21

Deze week inschrijven voor 
avond4daagse Bovensmilde

14 tot en met 17 mei is het weer zover, dan mag ieder-
een die het leuk vind aansluiten bij de Avondvierdaagse 
in Bovensmilde. Leuke routes van 5 of 10 kilometer, veel 
plezier en hopelijk mooi weer om te wandelen! 
De inschrijving start deze week op de volgende dagen in 
de Spil in Bovensmilde:
Dinsdag 9 april  van 8:00 tot 9:00 uur
Woensdag 10 april  van 19:00 tot 20:00 uur
Donderdag 11 april  van 13:30 tot 14:30 uur
De kosten voor 1 of 2 dagen lopen zijn € 5,- en voor 3 of 4 
dagen betaal je € 6,-.
Individuele lopers kunnen zich dus ook inschrijven!

Paaseieren zoeken 13 april 2019

In de nacht van vrijdag 12 op zaterdag 13 april komt de paashaas naar Bovensmilde om 
zijn overheerlijke chocolade eieren te verstoppen. Wij willen de jeugd van Bovensmilde 
dan ook vragen of ze ons zaterdag 13 april vanaf 14:00 uur willen helpen met het terug-
vinden van deze verstopte eieren.
Tijdens dit gezellige feest zoeken we eieren in de volgende categorieën:
• Eieren zoeken kinderen t/m 3 jaar.
• Eieren zoeken kinderen 4 en 5 jaar.
• Eieren zoeken kinderen 6 en 7 jaar.
Deze activiteit sluiten we af met het eieren overgooien. Voor deelname aan dit spel moet 
je 8 jaar of ouder zijn. De inschrijving voor het paaseieren zoeken start zaterdag 13 april 
om 13:45 op het speelveld aan de Rozenstraat. 
Een gedetailleerde speluitleg en de eregalerij met winnaars van vorige edities is te vinden 
op onze website https://www.ofvbovensmilde.nl.
We zien jullie graag allemaal zaterdag 13 april a.s. op het speelveld aan de Rozenstraat.
• Niet leden mogen deelnemen voor € 2,50 per deelnemer.
• Leden zorg ervoor dat je het ledenpasje van de vereniging bij je hebt.

Maandag 15 april is er ouderen onder dak 
in 'D Olde Bieb' te Hoogersmilde. We gaan 
proberen eieren te beschilderen met behulp 
van nagellak. We beginnen om 14.00 uur tot 
± 16.00 uur. Zelf meenemen: een uitgebla-
zen of een hard gekookt ei of een plastic ei. 
Nagellak in verschillende kleuren.
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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 

5 gehaktballen halen 4 BETALEN 
WOENSDAG GEHAKTDAG 

Gehakt h.o.h.  kilo  € 5.50
Prei gehakt  kilo  € 6.50
DONDERDAG - VRIJDAG - ZATERDAG

Schenkel voor de soep  kilo  € 7.98
Magere runderlappen  kilo  € 9.98
MENUTIP VAN DE WEEK 

Chili con carne 
Kerriesoep

MAANDAG EN DINSDAG

Magere speklapjes  kilo  € 7.48
VOOR OP EEN BROODJE 

Beenham 
 150 gram halen 100 gram betalen 
VOOR BIJ EEN GLAASJE 

3 droge worsten  voor  € 8.00

ONZE MAALTIJDSERVICE
3X PER WEEK BEZORGD

Bel gerust voor informatie 412485

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 9 APRIL 1863

+ Smilde, 6 April. Paasch- en Pinkster-Maandag zijn dagen, waarop ge-
woonlijk des achtermiddags zoogenoemde volksvermakelijkheden plaats 
hebben. Op enkele plaatsen heeft men nog de barbaarschheid van eene kat 
uit de ton knuppelen; een haan den kop aftrekken en andere dierenfolte-
rende verrigtingen. Op andere plaatsen houdt men wedstrijden in sterkte, 
vlugheid en behendigheid onder het jonge volkje. Van de laatste hebben 
hier heden ook plaats gehad. Daarenboven heeft het hier bestaand zang-
gezelschap zich in den kerk laten hooren, afgewisseld door orgelspel. Den 
korten tijd dat het zanggezelschap heeft bestaan, in aanmerking genomen, 
moet men erkennen, dat het zich goed heeft gekweten en alzoo zeer wel 
aan het talrijk opgekomen publiek heeft voldaan.

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)

Humanitas 
Taaloefenwerkplaats  

zoekt vrijwilligers
De Nederlandse taal is niet eenvoudig te leren door statushouders. Toch is het voor deze 
nieuwe Nederlanders van essentieel belang om mee te kunnen doen. 

Nu is er vanuit Smilde een vraag binnengekomen bij Humanitas Midden-Drenthe om ook 
een Taaloefenwerkplaats te organiseren in Smilde.
Er is al een accommodatie, de bibliotheek in Smilde op vrijdagmorgen van 8.45 tot 11.00 
uur. Het is gratis voor de deelnemers.

Humanitas Midden-Drenthe is op zoek naar drie begeleiders voor deze groep.
Omdat we altijd uitgaan van drie begeleiders per groep is het mogelijk dat er iemand met 
vakantie gaat of ziek is, dit heeft dan geen consequenties voor de bijeenkomst. Het geeft 
ook de mogelijkheid om in kleine groepjes te werken.
Tijdens alle schoolvakanties zijn er geen bijeenkomsten

Het is de bedoeling om in Smilde te starten op vrijdag 6 september 2019. In de periode 
voor de zomervakantie kunnen deze vrijwilligers nog enkele weken meelopen in het pro-
ject in Beilen.

Voor informatie en aanmelding betreffende de begeleiders:
Gert Wijnholts, 0593 542655 of gert.wijnholts@gmail.com

Duurzaam Bovensmilde e.o.  
Natuurlijk beheer

Wat groeit er langs de Vaart? 
Graag wandel ik langs de Vaart en in onze omgeving. 
Eigenlijk wandel je altijd in de Smilder Venen, want die 
waren ooit groot en strekten zich uit tot alle Smildes en 
de directe omgeving. Abusievelijk worden de Smilder Ve-
nen tegenwoordig aangeduid als Fochteloerveen. Hoe 
dat zo gekomen is zal wel altijd een raadsel blijven. Voor 
wie twijfelt over de juiste naam: ik stuur u graag een foto 
toe van een oude kaart waarop de naam Smilder Venen 
duidelijk prijkt. U krijgt dan ook meteen het Smilder Ve-
nen lied meegezonden. Tijdens één van de wandelingen 
door de voormalige Smilder Venen trof ik vijf centimeter 
grote groeisels aan op rozentakken. Het gaat om een gal 
en wel de bedeguaargal of slaapappelgal. De bedeguaar-
gal komt algemeen voor en wordt veroorzaakt door de 
galwesp Diplolepis rosae, de rozenmosgalwesp. Die is 
zo’n drie tot 4 millimeter lang. De gallen onstaan nadat 
eitjes worden gelegd in de steel van de roos en dan in 
het bijzonder de hondsroos, bergroos, duinroos, egelan-
tier en de viltroos. De eitjes veroorzaken een woekering 
van de plant waarin de larven van de galwesp voedsel 
en beschutting vinden. In de gal zitten verschillen kamer-
tjes, één voor elke larve. Bedeguar, bedegar of bedequar 
komt van het Franse woord ‘bédegar’ en dat komt op 
zijn beurt uit het Perzische woord bād-āwar, wat ‘door 
de wind aangewaaid’ betekent. De naam slaapappelgal 
duidt het geloof aan dat je beter slaapt als je zo’n gal 
onder je kussen stopt. Bedeguaargalwespen leggen hun 
eitjes zonder tussenkomst van mannetjes (slechts 1 
% van alle rozengalwesp is mannelijk). Het betreft een 
maagdelijke geboorte zoals we die kennen uit de bijbel. 
In het mensenrijk mag dit zeer ongewoon zijn, het is 
heel gewoon in de insectenwereld. Vòòr de geslachte-
lijke voortplanting was er de òngeslachtelijke. Evolutio-
nair voordeel van de geslachtelijke voortplanting is het 
husselen van de genen. En dat maakt het voor virussen 
moeilijker om toe te slaan: ze moeten steeds opnieuw de 
genetische code kraken. Slaapt u slecht? Experimenteer 
eens met de slaapappelgal onder een kussen. Ik weet 
waar ze te vinden zijn: stuur gerust een mailtje naar 
duurzaambovensmilde@gmail.
com en dan wandel ik graag sa-
men met u naar de vindplaats 
voor het goede doel. Omdat in-
secten het toch al moeilijk heb-
ben adviseer ik een exemplaar 
te gebruiken waar de larven al uit 
zijn gekropen. NB De foto kunt 
u in hoge resolutie bekijken op  
www.wijzijnbovensmilde.nl.
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Gedenkboekwerk.nl 
biedt mo(nu)menten ter herinnering

Alles van waarde is minder weerloos wanneer het wordt vastgelegd en het hart van de tijd opnieuw doet kloppen. Dit 
is, vrij naar dichter Lucebert, de gedachte achter het initiatief waarmee Pieter Mulderij uit Hoogeveen en Drukkerij 
Hevo de krachten bundelen. 

Met de website gedenkboekwerk.nl speelt 
Mulderij in op de wens van mensen die aan de 
hand van interviews, eigen verhalen en foto’s 
een boek als monument ter herinnering willen 
laten samenstellen. Het kan daarbij gaan om 
het belichten van het gepasseerde bestaan van 
een dierbare, maar ook om een persoonlijk- 
of bedrijfsjubileum te boek te stellen. Of wat 
voor speciaal boek u ook zou willen uitgeven, 
gedenkboekwerk.nl biedt persoonlijk maatwerk.

Mulderij is al twintig jaar actief in de zakelijke 
dienstverlening. Meer nog dan reclameman 
noemt hij zichzelf tekstschrijver of vormgever 
van verhalen. Zijn klanten hebben namelijk een 
boodschap voor hun doelgroep. Daar zit een 
idee of een gedachte achter. Maar het verhaal 
kunnen vertellen én het op een toegankelijke 
manier presenteren (leesbaar maken), 
dat zijn verschillende disciplines. Mulderij 
heeft heel wat bedrijfsreportages, columns, 

redactionele artikelen en online teksten 
geschreven. Hij schreef het boek ‘Drenthe 
Deur’ en maakte een jubileumboek voor een 
klant. Ook schreef hij een gedenkboek over 
zijn overleden schoonvader. Hij registreerde 
de domeinnaam gedenkboekwerk.nl en liet 
hiervoor een website maken. 

Gevoel en inlevingsvermogen maken 
het verschil
Door levenservaring en de onvermijdelijke 
hobbels die dat met zich meebrengt, werd 
ook Pieter Mulderij wijzer. En meestal was het 
zo, dat wanneer gevoel en ratio om voorrang 
vochten, het toch zijn gevoel was dat de 
doorslag gaf. Daardoor heeft hij veel plezier 
aan het schrijven van columns voor diverse 
opdrachtgevers.

,,Door mijn inlevingsvermogen, door me te 
verdiepen in mijn gesprekspartners en hen 

op hun gemak te stellen, krijg ik mijn vingers 
achter diepere drijfveren en leg daarmee vaak 
meer gevoel in hun verhalen. Betrokkenheid, 
aandachtig luisteren en tussen de regels door 
ook ogenschijnlijk minder essentiële zaken 
oppikken, maken de verhalen compleet.

Al zo’n twintig jaar komt Mulderij voor het 
drukwerk van zijn klanten bij drukkerij Hevo, 
waarvoor hij af en toe ook artikelen schrijft. De 
pre-press, de afwerking en het drukwerk van 
de gedenkboeken ligt bij drukkerij Hevo. En 
in samenwerking met de opdrachtgever van 
een gedenkboek, jubileumboek of levensboek 
komt er een waardig en memorabel 
naslagwerk tot stand. Een kroniek op het leven 
of een levensgebeurtenis. Het resultaat in de 
vorm van een prachtig boek doet dienst als 
waardevolle herinnering.

Foto: Smildeger Neiskrant

Op de foto v.l.n.r.: Jelle Elgersma, Pieter Mulderij (eigenaar gedenkboekwerk.nl) en Maurice Kortenhoeven.

www.gedenkboekwerk.nl


