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

VoorDoor Smildegers bij het 
CultuurPodium Bovensmilde

Op 12 mei organiseert het CultuurPodium Bovensmilde een culturele activiteit voor en 
door Smildegers: de VoorDoor. Het programma kent in totaal 10 optredens. Variërend 
van Molukse band, gelegenheidscombinaties met verrassende instrumentbezetting 
(o.a. piano-tuba, piano-accordeon, gitaar-diggeridoo), koor, duo en kwartet. De muziek-
stijlen variëren hevig van traditioneel, klassiek tot modern. Bij veel van de optredens is 
meezingen gewenst! Iedereen is welkom. Mede mogelijk gemaakt door Culturele Ge-
meente Midden-Drenthe. We beginnen 12 mei om 15.00 uur (inloop vanaf 14.30 uur. 
Entree is gratis. Een bijdrage in de kosten wordt gewaardeerd.

Cinebieb
met “The zookeper’s wife” 

Waar gebeurd en persoonlijk oorlog ’s verhaal, geba-
seerd op de dagboeken van Antonia’s Zaburski. 
Een film voor iedereen die geïnteresseerd is in verhalen 
over de Tweede Wereldoorlog. Vertelt op een mooie 
manier, een verhaal van hoop over het gezin, de dieren, 
de tijdelijke Joodse bewoners en de stad Warschau in 
de verwoestende oorlog.

Bibliotheek Smilde     5 april om 20.00 uur
Kon. Julianastraat 65 - Tel. O88 0128265
Email  info@bibliotheeksmilde.nl
Reserveren word aanbevolen  dinsdag, donderdag, vrijdag.
info@cultureleraadsmilde.nl 
Een samenwerking van CRAS en de Bibliotheek.
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Historische routes geopend

Op woensdag 10 april jongstleden is samen met de leerlingen van twee basisscholen 
uit de Smildes, de wethouder, genodigden en belangstellenden de Historische Route 
De Smildes geopend. Het was een feest. De leerlingen waren uitgenodigd om de brug 
te slaan van verleden naar de toekomst, die de jeugd heet te zijn. Met een bus werden 
leerlingen en genodigden langs de drie overzichtsborden gereden. De rit werd onderbro-
ken voor een lunch bij de Groene Stap. De overzichtsborden zijn startpunt voor de dorp-
sommetjes in de drie dorpskernen. We beogen met deze route en dorpsommetjes de 
leefomgeving te verrijken. Iedere Smildeger wordt opgeroepen de dorpsommetjes eens 

te wandelen en de fietstocht te doen. Ook leuk 
om eens met gasten de ommetjes te wande-
len en uw kennissen die niet het geluk hebben 
te wonen in de Smildes er over te informeren. 
Ook de website www.historischeroutedesmil-
des.nl is inmiddels in de lucht. We vullen de 
informatie zo snel mogelijk aan en periodiek 
zal nieuwe historische informatie toegevoegd 
worden. De laatste hand wordt op dit moment 
gelegd aan de routebeschrijvingen. We horen 
graag suggesties (we hebben er al één bin-
nen!) en aanvullingen. Dat kan via info@histo-
rischeroutedesmildes.nl

Foto’s: Harry Stukker

Foto: Diete Kits

Tulpenroute rijden  
met de Plusbus

De tulpenvelden staan weer in volle bloei. Lijkt het u 
leuk om samen met anderen een route langs de tul-
penvelden te rijden? Dat kan. Meld u dan nu aan bij 
Welzijnswerk Midden-Drenthe.

Tulpenroute Midden-Drenthe
Ook dit jaar is het weer mogelijk om eind april/begin 
mei een tulpenroute te rijden met de Plusbus van Wel-
zijnswerk Midden-Drenthe. Lijkt het u leuk om samen 
met anderen een dag op stap te gaan en deze route te 
rijden? Dan kunt u zich nu aanmelden. U kunt bellen 
naar Welzijnswerk Midden-Drenthe: 088 16 51 200. Of 
stuur een e-mail naar t.benthem@welzijnswerkmd.nl. 
Zie meer over de tulpenroutes verderop in deze krant.

Foto: Welzijnswerk Midden-Drenthe



2Smildeger neiskrant - 24 april 2019

FA
M

IL
IE

B
E

R
IC

H
TE

N
Degene die ik lief heb verlaat ik

om degene die ik lief had terug te vinden

Vredig is ingeslapen onze lieve, zorgzame 
moeder, oma en “oude oma”

Jantje Pomper-Hummel
Sinds 16 september 2000 

weduwe van Geezinus Pomper

 Spier, 12 mei 1922 † Smilde, 17 april 2019

 Geldermalsen Nelly en Berend Timmer-Pomper

 Smilde Annie en Jacob Eleveld-Pomper

 Smilde Margriet en Jan de Vries-Pomper

  Kleinkinderen en    
  achterkleinkinderen

Onze grote dank gaat uit naar het personeel 
van De Driemaster voor hun goede zorg.

Correspondentieadres:
Margriet de Vries
Suermondsweg 15D, 9422 EE Smilde

Bij het einde, nieuw begin,
de armen van God, om hem te ontvangen,

thuis te brengen

De strijd was heftig, het loslaten moeilijk, 
de liefde groot, hij is thuis gehaald door de Heer, 
mijn allerliefste man, onze sterke en trouwe 
vader en trotse opa. 

JAN HENDRIK WANINGE

 Ens, 12 januari 1954
† Hoogersmilde, 18 april 2019 

Lammie

  Lianne en Han  
   Jayden, Danyan

  Berry en Annemieke

  Marieke en Kenneth

  Janko

Jan is bij ons thuis

Rijksweg 241, 9423 PH Hoogersmilde

De dankdienst voor het leven van Jan, waarvoor 
jullie zijn uitgenodigd, vindt plaats op donderdag 
25 april om 14.00 uur in kerkelijk centrum
De Schakel, Rijksweg 179 in Hoogersmilde.

Jullie zijn welkom vanaf 13.00 uur om ons te 
condoleren.

Na afl oop van de dankdienst mogen jullie op 
eigen gelegenheid naar huis.

De begrafenis vindt plaats in besloten kring.

Back Home 

Na een leven in ons midden hebben we veel te 
vroeg afscheid moeten nemen van onze lieve 
zwager en oom 

Jan Waninge 
Voor altijd in ons hart. 

‘De eik is geveld’ 

 Bertus 
 Feije en Gea 
 Anneloes en Steven 
 Robin 
 Cor en Wineke 
 Stephanie en Remco 
 Jako 
 Marianne 

Wij wensen Lammie en kinderen kracht en 
sterkte toe met dit verlies.

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen 
van het overlijden van onze (oud) buurman

Jan Waninge

Onze gedachten en medeleven gaan uit naar 
Lammie, kinderen en kleinkinderen. 

Wij wensen hen veel sterkte toe in deze 
moeilijke periode.

Aaldert en Paula Henk en José
Jan en Astrid David en Corine
Klaas en Wija Rudi en Elles
Catrinus en Cosima Hennie en Agnes
Wildrik en Annerie Hielke en Marina
Wiebe en Carla Ralf en Lavina
Emma Simone
Saskia

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen 
van het overlijden van onze geliefde, sterke 
broer, zwager en oom 

Jan Waninge 

Wij zullen hem missen in onze familiekring. 

 Beilen:   Henk (in herinnering) en Fijkje 
 Ens (NOP):  Marrie en Tjalling 
 Hijken:   Hennie en Harry 
 Roden: Gerard en Ada 
 Dieverbrug: Henri en Evie 
 Dwingeloo: Roelof en Ali 
  Neven en nichten

Wij wensen Lammie, de kinderen en de 
kleinkinderen heel veel sterkte toe om dit grote 
verlies te dragen.
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Motor van Geert verkocht 
voor 5500 euro

Alweer bijna een jaar geleden overleed Geert Cazemier. Geert wilde voor zijn dood nog 
erg graag een crossmotor aanschaffen. Deze heeft tot zijn overlijden staan pronken in 
de huiskamer van Geert. Helaas heeft hij er nooit op kunnen rijden. 
Ondertussen is de motor verkocht voor maar liefst 5500 euro. De opbrengst gaat ver-
deeld worden onder stichting Against Cancer en Stichting Semmy.  
De verkoop van de motor is een heel dubbele emotie. Het is het afsluiten van een hoofd-
stuk maar het is geweldig dat de motor verkocht is aan een grote liefhebber van cross-
motoren. De koper heeft een privé verzameling waardoor de motor van Geert in originele 
staat behouden blijft en door de familie op ieder gewenst moment "bezocht" kan worden. 
Mascha van der Niet en de familie Cazemier willen iedereen die mee heeft geholpen het 
geld bij elkaar te krijgen voor de aankoop van de motor, hartelijk bedanken.

Smildeger neiskrant - 24 april 2019

Aanstaande zaterdag dan organiseren WZB en de Oranje 
feestvereniging Bovensmilde weer Koningsdag op het 
terrein van de IJsvereniging Voorwaarts.

11:00 uur Fiets versieren
De kinderen die mee willen doen met het fiets versieren 
verzamelen zich op de parkeerplaats achter de kerk bij de 
Dijkstrastraat. Vanuit daar gaan gaat de optocht door het 
dorp waar het eindigt bij de ijsbaan.

12:00 uur Verkoop Schijt en Sgeit je rijk
Vanaf 12 uur worden de sjoelstenen voor Sgeit je Rijk ver-
kocht aan de kinderen (en ouders van kinderen). Én na-
tuurlijk de verkoop van de resterende kavels voor Schijt 
je rijk. 

13:00 uur Sgeit je rijk
Alle kinderen met een sjoelsteen kunnen nu hun lot in de 
wei gooien waarna de medewerkers van ‘t Meulenparkie 
de geiten loslaten! Diegene zijn sjoelsteen het dichts bij 
1 van de 3 geiten ligt wint een mooie speelgoedbon van 
€30,-, €20,- of €10,-!

14:00 uur Schijt je rijk
Om 14:00 uur zal Melkveebedrijf Timmermans de 3 koei-
en loslaten en begint het zenuwslopende wachten.
Welke koe schijt op een verkochte kavel en zorgt voor 
€250,-, €150,- of €100,- prijzengeld?!

Genoeg vertier
Naast sgeit en schijt je rijk is er ook genoeg vertier op de 
ijsbaan: Vrijmarkt, Luchtkussens, Stropdasschieten, Bier-
kratje drukken, oud Hollandsche spellen, eterij en drinkerij, 
Rad van fortuin, Ranja koe en natuurlijk heel veel gezel-
ligheid!

Komt allen dus gezellig naar het ijsbaanterrein op zater-
dag 27 april!

IKC Pieter van Thuyl presenteert 
themawerkstukken

Van Grieken en Romeinen tot aan de wereld van de toekomst. Met verschillende the-
ma’s vanuit de DaVinci Academie leert IKC Pieter van Thuyl kinderen om de wereld om 
zich heen te ontdekken. Gisteren organiseerde het IKC een presentatie voor ouders, 
verzorgers en belangstellenden. In iedere groep waren er themawerkstukken van kin-
deren te bewonderen. 
IKC Pieter van Thuyl werkt sinds dit schooljaar met de DaVinci Academie, een themati-
sche methode voor wereldverkenning. Ieder thema begint met een verwondervraag om de 
nieuwsgierigheid van kinderen te prikkelen. Kinderen denken na over wat ze al weten over 
het onderwerp en wat ze willen leren. De leerkracht is de coach. Die begeleidt kinderen in 
het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten. Het themawerkstuk vormt de eindpresen-
tatie van een thema. 
IKC-directeur Martie van de Nieuwegiessen is erg enthousiast over de methode. “Ieder 
thema zorgt ervoor dat verschillende vakken, zoals aardrijkskunde, geschiedenis en bio-
logie betekenisvol met elkaar verbonden zijn. Dat maakt de DaVinci Academie zo sterk. 
Daarnaast stimuleert de methode belangrijke vaardigheden voor de toekomst. De kinde-
ren leren samenwerken, doelen te stellen en te reflecteren.” 
De Pieter van Thuyl biedt de methode aan in alle groepen van het IKC. In groep 1 en 2 stond 
dit keer het thema ‘lente’ centraal. In de groepen 3, 4 en 5 was het onderwerp ‘de wereld 
van de toekomst’. De groepen 7 en 8 werkten over het thema ‘Grieken en Romeinen’. 

De 3de Kleurrijke Kimena Fair,  
Kom beleven, kijken en proeven 

Kom proeven van 10 gerechten uit verschillende landen o.a Polen, Suriname, Bosnië, In-
donesië, Palestina en nog meer. Verschillende kramen van ondernemers. Kom de Hulp-
verleningsdag beleven met Brandweer, Politie, Ambulance van EHBO, Lotus slachtoffers 
en nog meer.
Laat u informeren door de extra markt van Welzijn, Wonen en Zorg. 
Kinderen kom kijken en spelen met o.a.: Brandweerspelletjes, schminken, grabbeljurk en 
de Modelspoorclub 
Kortom voor jong en oud weer een bijzonder gevarieerd dagje op de Smilde.
ZATERDAG 18 MEI van 11.00-16.00 uur in en om Het Kompas, Veenhoopsweg 12B 
in SMILDE

IJsvereniging “Voorwaarts”
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Wanneer: 2 mei 2019
Hoe laat: inloop vanaf 19.00, start programma 19.30u 
Waar: ’t Beurtschip, Stuurboord 1, Smilde
Voor wie: Het Zorgcafé Dementie Smilde is er voor iedereen die op de één of 
andere manier te maken heeft met dementie. Het Zorgcafé biedt onder andere 
informatie en lotgenotencontact aan mantelzorgers, hulpvragers, hulpverleners, 
vrijwilligers en geïnteresseerden. 
 
In dit Zorgcafé vertelt Gerdien Breimer, schrijfster van het boek Patat & Pavlov, 
leven met Alzheimer, over het leven van haar moeder Roelien die dementie heeft. 
Gerdien Breimer (57) uit Assen had lang een gecompliceerde relatie met haar 
moeder (93). Sinds zij dementeert, is dit veranderd. 
Tijdens het Zorgcafé is er gelegenheid tot het kopen van het boek Patat & Pavlov, 
leven met Alzheimer, van Gerdien Breimer.

Kijk voor meer informatie op www.welzijnswerkmd.nl U kunt ook bellen naar 
Ingrid van Hout 088-1651268.

De toegang is gratis

Het Zorgcafé Dementie Smilde is een initiatief van: Het Zorgcafé Dementie Smilde is een initiatief van: Het Zorgcafé Dementie Smilde is een initiatief van: 

Zorgcafé Smilde
Thema: Gerdien Breimer vertelt over haar 

ervaringen met haar moeder die dementie heeft.

geopend van 9.00 tot 16.00 uur

Tot ziens bij Tuincentrum Bodenstaff 

Kijk ook eens op onze website www.tuincentrumbodenstaff.nl 
en onze Facebook pagina www.facebook.com/TCbodenstaff

Volop perkgoed & patioplanten

Noteer het in jullie agenda!

Maandag 6 mei organiseren wij een 

voorverkoopavond in d’Olde Bieb, 

Sportlaan 2 in Hoogersmilde.

Op deze voorverkoopavond kost een 

gezinsabonnement 55 euro 

( excl. 1 euro voor een kinderkaartje ).

De gewone verkoop kost het gezinsabonnement 

€ 60,00,- (excl. 1 euro voor een kinderkaartje).

U bent welkom van 19.00 uur – 20.30 uur.

Stic
hting Recreatie Hoogersmilde

Na jarenlange inzet heeft het huidige bestuur van Stich-
ting Recreatie Hoogersmilde middels een oproep ken-
baar gemaakt hun taken te willen overdragen aan een 
nieuw bestuur.

En dat is gelukt!
Het nieuwe bestuur bestaat uit:
Richard Grit, Helen Warnders, Vanessa Kuiper, Simone 
Coenen, Wendy Rispens, Jessica Vredeveld en Albertina Grit.
Het nieuwe bestuur gaat er met frisse moed tegenaan!

Stichting Recreatie Hoogersmilde bestaat uit Openlucht 
zwembad Het Bosbad en camping de Bremkamp.
D.m.v. de inkomsten van de camping, abonnementsgeld van 
het zwembad, sponsoren en vrijwilligers kunnen wij met zijn 
allen ervoor zorgen dat het zwembad en de camping kan 
blijven bestaan.

De komende jaren staan er een aantal vernieuwingen op de 
planning, hiervoor zijn wij hard op zoek naar sponsoren. Voelt 
u zich geroepen om ons te helpen met een donatie in de 
vorm van geld, materiaal of werkzaamheden bij het zwem-
bad of de camping, neem dan gerust contact op met iemand 
van het bestuur.
Wij zijn u dan heel erg dankbaar en de kinderen uit het dorp 
en omgeving ook!

13 mei opent het zwembad! 
Kom jij ook voor een eerste duik?

Massagepraktijk 
Richard Jansen

06 - 33 72 07 39

sport & ontspanning

Dorn therapie
Hot Stone
Blessures
Medical taping

Rijopleidingen
Vaartweg 34, Smilde  b.g.g.

voor auto, motor en aanhanger

www.twinsrijopleidingen.nl
06-46194272

Beveiliging
Camerasystemen

Bekabeling
NEN3140

Voor zowel zakelijk als particulier
0592-413603

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

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

Kom ook de   
Smildeger Neiskrant 
bezorgen!

Natuurlijk ben je je 
bewust van de verant-
woordelijkheid die je als 
bezorger hebt: je moet 
ervoor zorgen dat de 
kranten netjes én op tijd 
worden bezorgd.

Meld je dan aan via 
info@smildegerneis-
krant.nl

LEKKER VERDIENEN
RESERVE BEZORGERS GEZOCHT

LEUKE BAAN, 
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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

Actie!

Wij elke zaterdag korting geven op ons meest 
uitgebreide programma en dat uw auto gratis 
wordt voorgespoten door onze wasstraat hulp?

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

GRATIS 
ZONNEBRIL

BIJ AANKOOP VAN EEN BRIL!*
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HET ADRES VOOR
     BHV
     BHV ploegleider
     EHBO
     EHBO bij kinderen

     Reanimatie
     Ontruiming
     Workshops
     Cursus op maat

Kirsten Gelling   06-54758420
Aart-Jan Romeyn   06-13463468
www.vat-veiligheidadviestraining.nl

 Geachte Ondernemers in Midden Drenthe,
Heeft u de BHV voor uw onderneming voor elkaar ?  Misschien kun-
nen wij u hier in ondersteunen. Wij hebben de afgelopen periode 
diverse BHV trainingen aangeboden speciaal voor ondernemers uit 
Midden – Drenthe ( en omgeving ) waar wij al diverse collega’s van u 
hebben opgeleid tot vakbekwaam en gecertifi ceerd BHV’er. 

Maandag 13 mei a.s.  van 09.00 tot 16.00 uur hebben wij nog een paar 
plekken vrij op de basis BHV-cursus in Beilen.  Tevens hebben wij 6 
en 13 mei,  2 avonden van 18.30 tot 22.15 uur een  basis opleiding in 
Beilen.  Van beide cursussen is de doorgang gegarandeerd.
Neem nu contact met ons op voor het speciale ondernemers tarief.
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Heeft u de BHV voor uw onderneming voor elkaar? Misschien kunnen wij u hier 
in ondersteunen. Wij hebben de afgelopen periode diverse BHV trainingen aan-
geboden speciaal voor ondernemers uit Midden-Drenthe (en omgeving) waar 
wij al diverse collega’s van u hebben opgeleid tot vakbekwaam en gecertificeerd 
BHV’er. Maandag 13 mei a.s. van 09.00 tot 16.00 uur hebben wij nog een paar plek-
ken vrij op de basis BHV-cursus in Beilen. Tevens hebben wij 6 en 13 mei, 2 avon-
den van 18.30 tot 22.15 uur een basis opleiding in Beilen. Van beide cursussen is 
de doorgang gegarandeerd.

Neem nu contact met ons op voor het speciale ondernemers tarief.

Zorgboerderij Diever zoekt:

CHAUFFEURS
Vrijwilligers voor halen & brengen 

van onze deelnemers.
Tijdelijk, voor inval of met regelmaat. 

Dagen in overleg en altijd eerst op proef.

Kijk voor 
meer informatie op: 

of bel 0521-590212

Voor meer informatie of
een brochure kunt u
bellen of kijk op
onze website.

Kasteel 12A
7981 AN Diever
T 0521-590212
info@fledderushoeve.nl
www.fledderushoeve.nl

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

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

* GEZOCHT;  
CYCLOP – MAAI BINDER  
06-45548284

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

DONDERDAG-VRIJDAG-ZATERDAG

Gemarineerde Varkensfi let 
100 gram € 0.89

Houthakkerssteak
 100 gram  € 0.98
Kipburgers vers per stuk € 0.98

Zaterdag 27 april (Koningsdag) 
zijn wij open van 8.00 tot 12.00 uur. 

Vraag van de maand april 2019

Stress 
‘Ik vind het ‘s ochtends soms lastig om iedereen op tijd de deur uit 
te krijgen. Mijn zoon van 10 wil altijd nog op de tablet en dat wordt 
dan strijd. Ik kan hem maar met moeite zijn ontbijt laten eten. Ook 
zijn zusje van 8 treuzelt vreselijk met haar eten. Ik verlies regelmatig 
mijn geduld en dan wordt het volgens mij nog erger. Maar ja; ik moet 
zelf ook aan het werk.’ 
De moeite die u soms heeft om ’s ochtends alles zo te organiseren dat 
iedereen op tijd komt, is waarschijnlijk voor veel ouders herkenbaar. Even-
als de nodige spanning en irritatie die dit met zich meebrengt.
Zoals u zelf al aangeeft is ‘rustig blijven’ de grootste uitdaging; dat zou 
waarschijnlijk zowel uzelf als uw kinderen helpen. Echter, onze automa-
tische piloot maakt dat we vaak te snel geïrriteerd raken. Maar rustig en 
geduldig blijven is makkelijker gezegd dan gedaan, we zijn tenslotte alle-
maal mensen. 
Wellicht is de training ‘Mindfulness en ouderschap’ iets voor u. De trai-
ning wordt aangeboden vanuit het CJG en start in mei. Tijdens deze trai-
ning leren ouders om hun eigen stressniveau te checken en op tijd een 
adempauze te nemen. Ook besteden we aandacht aan de communicatie 
tussen ouders en kinderen. Het zijn vaak de simpele dingen die de sfeer 
in huis gezellig houden. Kijk voor meer informatie over deze training op 
www.cjgmiddendrenthe.nl of neem contact op met Navya Dijkstra via: n.
dijkstra@welzijnswerkmd.nl.  
Heeft u een vraag over opvoeden en opgroeien? Stel uw vraag aan 
de frontoffice van het CJG via 0593 -522262 info@cjgmiddendrenthe.
nl. Wordt uw vraag (anoniem) geplaatst in deze column? Dan ont-
vangt u twee vrijkaartjes voor de gemeentelijke zwembaden in Mid-
den-Drenthe.

Praktijk 
Fyto-therapie 

in Hoogersmilde

Joke van den Ende  
Tel. 0592-242557

Email: jbws31@hotmail.com

Kleine ongemakken zoals verkoudheden, 
griep, keelpijn, blauwe plekken of jeuk zijn 
goed te  behandelen. Ook ziektebeelden zoals 
reuma, jicht, beginnende prostaatvergroting en 
behandeling van de rest verschijnsel en van de 
ziekte van Lyme 
zijn prima te 
ondersteunen met 
kruiden.

NIEUWE 

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)

Nieuwe praktijk fyto-therapie in Hoogersmilde
Ons dorp is een kruidengeneeskundige rijker: 
Joke van den Ende heeft na een 3-jarige stu-
die haar deuren geopend om mensen te hel-
pen en te ondersteunen met hun lichamelijke 
ongemakken.
 
Kruidengeneeskunde, ook wel fyto-therapie 
genoemd, is het behandelen van gezondheids-
klachten en ziektes met plantaardige middelen. 
Het gebruik van kruiden als geneesmiddel is 
zo oud als de mensheid. Vroeger was de mens 

sterk verbonden met de natuur waardoor de 
plant intuïtief ingezet werd. Tegenwoordig ge-
beurt dit gebruik op basis van de kennis van de 
inhoudsstoffen van de plant.
 
Kleine ongemakken zoals verkoudheden, griep, 
keelpijn, blauwe plekken of jeuk zijn goed te  be-
handelen. Ook ziektebeelden zoals reuma, jicht, 
beginnende prostaatvergroting en behandeling 
van de restverschijnselen van de ziekte van 
Lyme zijn prima te ondersteunen met kruiden.

In deze tijd, waarin geneesmiddelen minder 
vaak vergoed worden, zijn de kruiden een mooi 
en goedkoop alternatief.
In het, ongeveer een uur durende, consult wordt 
ook het ziekteverleden meegenomen.
Allicht is er een kruid dat u verder kan helpen.
 
Joke van den Ende  
Tel. 0592-242557
Email: jbws31@hotmail.com.
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VV Smilde 1  
stevig op de derde plaats 

VV Smilde '94 1 heeft haar derde plaats in 
de competitie verstevigd. 

Afgelopen donderdag speelde de ploeg 1-1 
tegen PJC 1. Zondag pakten de Smilde-
gers de volle winst tegen SPW 1 via een 1-0 
overwinning. In beide wedstrijden werden 
voldoende kansen gecreëerd maar kwam 
Smilde moeilijk tot scoren. 

Aankomende zondag speelt VV Smilde '94 1 
(thuis) tegen koploper HOC 1. HOC 1 heeft 
het kampioenschap inmiddels binnen. Op 
vrijdag 3 mei staat de thuiswedstrijd tegen 
FC Ambiona op het programma.

WIK dames 1 promoveert naar 
derde klasse

Op 5 april heeft Dames 1 hun laatste wedstrijd van dit seizoen gespeeld. Deze werd 
verloren met 4-0 maar dit had gelukkig geen effect op de eindstand. Ze zijn kampioen 
geworden! Dit is een super goed resultaat. Het team promoveert naar de 3de klasse. Bij 
kampioenen hoort natuurlijk ook een mooie schaal. Deze werd door het bestuur over-
handigt, namens de Nederlandse Volleybalbond, aan het team. Ook bedankt het bestuur 
Justus voor zijn inzet om het team zover te krijgen. Dames 1 heeft haar coach Jorn 
bedankt voor zijn inzet dit seizoen.

Fama grijpt naast promotie
Het is de volleybalsters van Fama uit Smilde afgelopen weekend niet gelukt om een 
plek in de eerste klasse te bemachtigen. In een driekamp werd gestreden om één eerste 
klasse-plek. SSS uit Emmer-Compascuum bleek tijdens het toernooi de sterkste ploeg.
Fama speelde haar eerste wedstrijd tegen SSS. De Smildeger dames stonden strak van 
de spanning en kwamen er in het eerste deel niet aan te pas. De ploeg leefde nog wel op, 
maar kon niet voorkomen dat SSS de wedstrijd in de wacht sleepte. 
In het tweede duel tegen Tyfoon uit Stadskanaal speelde Fama een stuk sterker. De 
ploeg maakte minder fouten en liet een sterke pass en aanval zien. De Smildeger dames 
hielden Tyfoon continu goed onder druk en kwam geen enkel moment echt in de proble-
men. Fama won deze wedstrijd overtuigend. 
SSS versloeg ook Tyfoon en kwam daardoor als winnaar uit de bus in de promotie/
degradatie-strijd. Fama eindigde als tweede en blijft daarmee op hetzelfde niveau spe-
len als afgelopen seizoen. Alleen als een team zich nog terugtrekt uit de eerste klasse, 
maken de Fama-dames nog een kleine kans op promotie.  
Ondanks deze tegenvaller heeft Fama geen tijd om bij de pakken neer te zitten. Het team 
uit Smilde bereidt zich nu voor op de bekerfinale die zij hebben weten te bereiken. Die 
finale is op 11 mei in Ommen. 

Foto: Wiljon Witvoet

Foto: Jan Koning

Zomerfair op 6 juli 2019 a.s.
Op zaterdag 6 juli organiseert Dorpsbelangen een 
zomerfair, met o.a. Heel Hoogersmilde bakt, een 
brocantefair(tweedehands), kindermarkt en een duur-
zaamheidsmarkt. Nadere gegevens volgen, maar wie 
denkt ik kan heel goed bakken, bak een mooie taart. Dit 
is ook bedoeld voor onze andere culturen (inwoners en 
gasten) die hier in Hoogersmilde wonen of verblijven, 
laat ook jullie bakkunsten zien. De eigen gebakken pro-
ducten worden beoordeeld door een onpartijdige jury van 
buiten Hoogersmilde. Ook kan men exposeren met eigen 
kunstwerken of een foto expositie. Men kan zich wel al-
vast voor alle zaken aanmelden. Na aanmelding voor de 
bakwedstrijd, ontvangt u hiervoor een inschrijfformulier 
en regelement.

Ook wie op de markt wil staan kan zich al hiervoor aan-
melden, Jesca Maasen e-mail louisjesca@hotmail.com, 
Bertha Warries e-mail berthawarries948@gmail.com of 
bij velde1615@gmail.com.

De Smildeger Pesjun
The Passion is een moderne vertelling van de laat-
ste uren van Jezus’ leven, lijden en opstanding. Sinds 
2011 een terugkerend spektakel in ons land waarin re-
ligie een steeds kleinere rol speelt. Sommige mensen 
genieten van het spektakel anderen vinden het niets. 
Zo gaat dat. 

Onlangs had ik zelf weer een soort visioen. Heb ik elke 
week wel een keer. Een visioen waarin ik een Smilde-
ger variant op de The Passion voor me zag. Bij de koe-
pelkerk. Over het leven en lijden van Bartje.  Het leven in 
het destijds arme Drenthe, het lijden onder ‘bruine bo-
nen’ en een Spartaanse opvoeding. Ik zie het voor me, 
onze eigen Bartje bungelend boven de menigte aan 
een hijskraan van een plaatselijk bouwbedrijf. Voor de 
rol van Bartje heb ik al iemand die er voor geknipt is. 
Een klein en ondeugend mannetje uit Smilde. Dat kon 
ook niet moeilijk zijn.  Er voldoen er veel aan dat profiel 
dus bij ziekte zal vervanging ook geen probleem zijn. 

Een aantal wat oudere Smildegers zullen een enorme 
verlichte boerenklomp door het dorp dragen van de 
schuine brug naar de Koepelkerk. Onze eigen burge-
meester zal optreden als verteller van het verhaal.  Zelf 
zal ik de titelsong ‘Ik bid niet voor brune bonen’ voor 
mijn rekening nemen. Een echte smartlap. Voor het 
publiek zijn gratis tissues beschikbaar want het wordt 
janken en zo ziet de regie dat graag.   

Groet, 
King 

Column King
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RaboCup Loopcircuit
Tijdens de 1e run van 2019 van de RaboCup Assen en 
Noord-Drenthe werd op 3 februari het sponscontract 
met 3 jaar verlengd. Sinds dit sponsorschap is ook 
de Rabo Zuidlaardermarktloop onderdeel van het 
Loopcircuit geworden. 
 
600 kids aan het rennen in 2019  
mede dankzij partnership Rabobank
Het partnership met de Rabo Scholencompetitie 
Assenruns is met 3 jaar verlengd! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De bikers van TFC Gieten  
in een nieuwe outfit!
De nieuwe clubkleding is prachtig geworden, de 
bank is dan ook trotse sponsor van TFC Gieten.

Rabofonds bijdragen  
eerste kwartaal 2019

Sponsornieuws

Rabobank Assen en Noord-Drenthe 
www.rabobank.nl/assen-nd    T  (0592) 32 39 11

Rabobank Assen en Noord-Drenthe heeft 
in het eerste kwartaal ruim € 70.000 
uitgekeerd aan verenigingen en  
stichtingen die een steuntje in de  
rug nodig hebben voor een  
bijzonder project in de gemeenten Aa en 
Hunze, Assen, Midden-Drenthe en Tynaarlo
De Rabobank doet de donaties vanuit het zogeheten 
Rabofonds. De doelstelling van dit fonds is het 
bevorderen en ondersteunen van initiatieven die 
gericht zijn op versterking van (sociaal)economische, 
culturele en maatschappelijke ontwikkelingen in het 
werkgebied van Rabobank Assen en Noord-Drenthe. 
Een speciale commissie, bestaande uit leden en 
medewerkers van de bank, beoordeelt elk kwartaal  
de aanvragen aan de hand van de criteria.

Rabobank

in uw regio

Gezondere sportkantine
De bank is samen met Drenthe Gezond/JOGG  
(Jongeren Op Gezond Gewicht) en Team:Fit gestart  
met het aanbieden van de gratis kantinescan bij de  
voetbal- en hockeykantines in haar werkgebied. 
Inmiddels hebben zo'n 14 kantines de scan uitgevoerd. 

Glasvezel ledenactie
1.000 van onze leden worden gelukkig gemaakt met 
een bijdrage uit ons maatschappelijk fonds. Deze snelle 
inschrijvers ontvangen een bijdrage van €50,- voor een 
glasvezelaansluiting. Dit project is een partnership met 
Drents Glasvezel Collectief.  
www.drentsglasvezelcollectief.nl 

Lezen moet leuk zijn!  
Partnership Biblionet en Rabobank
Scoor een Boek! Zet de kracht van voetbal in voor 
het stimuleren van leesmotivatie en leesplezier bij 
leerlingen én gezinnen. Binnen dit project werken 

bibliotheken samen met Betaald Voetbal  
Organisaties (BVO's) uit de Eredivisie en Eerste Divisie. 
Het programma kent een Schooleditie voor leerlingen 
van groep 5 en 6, en een Thuiseditie voor het hele gezin. 
De bank is partner in de gemeente Tynaarlo. Op 14 mei is 
de finaledag bij VAKO in Vries, samen met 640 kids uit de 
gemeente. 

Gemeente Midden-Drenthe, culturele 
gemeente van Drenthe 2019/2020
Gemeente Tynaarlo heeft het stokje overgedragen aan 
een andere gemeente in ons werkgebied. Ons bank 
ondersteunt ook de gemeente Midden-Drenthe  
met 7 projecten in het cultureel jaar. Op zondag  
7 april is het cultureel jaar geopend door  
een (zingende) burgemeester Mieke Damsma. 

 
 
 
 
 
 
 
Drents Sportgala en de  
Rabobank Publieksprijs
Op 11 maart, tijdens het Drents Sportgala in  
theater De Nieuwe Kolk in Assen is volleybal-
vereniging SUDOSA uitgeroepen tot de winnaar 
van de Rabobank Publieksprijs verkiezing. Via 
een filmpje van 1 minuut konden alle Drentse 
sportverenigingen hun verenigingstrots laten zien. 
 
 

Vereniging Dorpsbelangen Anderen 

St. Dorpscentrum Eexterveen 

Sport en Spel commissie St. de Spiker 

Buurtvereniging Duurschen Oost 

St. Dorpshuis “De Eekhof” 

Herv. Stichting Begraafplaats Annerveen 

St. Buurderij De Wilde Haan 

St. ATB Drenthe 

TFC Gieten 

Ver. Dorpsbelangen Eexterveenschekanaal 

St. Paard en Sport Eext 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Blend Assen  

IJsvereniging Het Evenveen 

St. Vaart en Welzijn 

St. Het Drentse Landschap/Hunzeloop 

Historische Vereniging Beilen 

Sportvereniging WIK Bovensmilde 

St. Terug naar Westerbork 

St. Bevrijdingsfestival Amherst Zuidlaren 

IJsclub Zeijen 

Tafeltennisvereniging Vries 

St. Klompenmuseum Gebr. Wietzes

Verdeling Rabofonds  

Deze verenigingen ontvangen een donatie: 16   € 1.250

5   € 3.000

12   € 1.800

15   € 5.500

14   € 1.500

20   € 1.500

21   € 1.500

22   € 3.325

13   € 8.500

19   € 1.250

10   € 3.000

11   € 5.500

17   € 1.000

8   € 4.000

7   € 2.000 9   € 5.000

5   € 2.500

1   € 1.000

6   € 2.000

2   € 1.200

18   € 12.500

Totaal   € 70.485Midden-Drenthe

Assen

Tynaarlo

Aa en Hunze

Heeft u ook een goed initiatief?  Kijk dan op onze website!

In de voorgaande jaren heeft Rabobank Assen en 
Noord-Drenthe de Rabobank Clubkas Campagne 
georganiseerd. Met dit initiatief investeren we een 
deel van het coöperatief dividend in de samenleving. 
Deelnemende verenigingen en stichtingen 
ontvangen een donatie op basis van een stemming 
door de Rabobank-leden. In 2019 krijgt de campagne 
een nieuwe naam, Rabo ClubSupport.  

Onze verenigingen krijgen een bericht voor de 
inschrijving. De stemperiode voor Rabobank leden 
is halverwege september. Houdt onze website in de 
gaten voor meer informatie.

Rabo Clubkas Campagne 
wordt Rabo ClubSupport 

Ondertekening  tijdens de 1e run van 2019, de Forte 10 van  
Assen door bestuur en directeur Ludo Mennes van de bank.

Maatschappelijk nieuws
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Wandelroute Tulpenvelden 
Hoogersmilde

(Circa 1.5 uur) 

Startpunt bij de receptie van Camping de Reeënwissel, 
Bosweg 23 Hoogersmilde.
•  Vanaf de receptie volgt u de paaltjes van de  mtb 

route  tot het betonnen fietspad
• Ga linksaf het betonnen fietspad op
• 2de pad links 
• Einde pad rechts
• Over de heuvel linksaf het betonnen fietspad op
• 1ste  pad links het bos in
• 1ste  pad linksaf  (tussen sloot en afrastering door
• Einde weg links
•  Voorbij vervallen huis rechtsaf slaan aan de linker kant 

van de sloot langs
• Tegen het bos rechtsaf
• Linksaf om het bos
• Voorbij zeecontainer rechts en direct weer links
• In het bos links aanhouden
• Einde pad rechts
• Einde pad links de camping weer op
• 1ste pad links (verhard pad)
•  Dit pad alsmaar links aanhouden en u komt weer bij de 

receptie.

De route is overigens vanaf afgelopen weekend aange-
geven met rode pijlen.

Fietsroute Tulpenvelden 35,6 km 
Hijken, Tulpenpluktuin, Eemster, Lhee

Start bij eetcafé de Dorpskern Oranjekanaal Zuidzijde 51 Hijken. 
Ga richting Oranje langs het Oranjekanaal en ga het eerste fietspad linksaf de heide op 
en volg 7  

 36  
 81
 94  ga richting Lhee, 

einde weg rechts 
eerste weg links
eerst weg rechts
einde weg links en vervolg naar knooppunt 95

 96  
Richting  81 maar ga eindeweg rechts (Lheebroek)
Eerste fietspad links  Smilde
Einde fietspad links  Smilde
1ste brug over en daarna volg 39  

 4 ga richting 2 en u bent weer bij het startpunt 
Route liever digitaal? De link hiervan is te vinden op onze Facebookpagina.

Fietsroute Tulpenvelden 41,7 km 
Hijken, Tulpenpluktuin, Geeuwenbrug, Dwingeloo, Lhee

Start bij eetcafé de Dorpskern Oranjekanaal Zuidzijde 51 Hijken.
Ga richting Oranje langs het Oranjekanaal en ga het eerst fietspad linksaf de heide op 
en volg 7

 73
 72 maar ga na de zandafgraving op t splitsing linksaf (Koekoeksweg)

Einde weg links en u bent op knooppunt  70 
 76
 93  
 Planetron 

Op kruising Drift/Esweg links Esweg op
2de weg rechts (Lheeweg)   
Weg volgen tot op knooppunt 95

 96  
 81
 36  
 38
 39  
 4 dan richting 2 en u bent weer bij het startpunt

Route liever digitaal? De link hiervan is te vinden op onze Facebookpagina.

Tulpenroutes

facebook.com/smildegerneiskrant
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Containers week 18 
GRIJS & 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 
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)

Donderdag 25 april: Kom een mooie tulp beschilderen. 
Tijd: 14.00 uur De voorjaarsbloem van Nederland en zeker 
van Midden-Drenthe. Kosten 5 euro. Warenhuis Tigelaar 
Hoogersmilde. Reserveer je tulp. 0592-459005 of info@
tigelaar.nl
Vrijdag 26 april: Comedy-avond in de Rank Smilde. Zaal 
open 19.30u. Leden 10,- Niet leden 12,50. Info zie website 
oranjevereninging.
Zondag 28 april, samenkomst waar een actuele bood-
schap uit de Bijbel gebracht wordt. Van 17.00 – 18.00 uur 
in MFA ‘de Spil’, Bovensmilde. 
Dinsdag 30 april: Afdelingsavond vrouwenbeweging Pas-
sage christelijk-maatschappelijke om 19.45 uur in “Het 
Kompas”. Spreker: Mevr. H. Mous-Bangma uit Lemmer.
Thema: “Een fietstocht op klompen van Oost naar West 
Amerika”. Gasten zijn welkom.
Woensdag 1 mei: Vanaf 18.15 het oud papier in Hoo-
gersmilde gehaald door IKC Pieter van Thuyl.
Zaterdag 4 mei: Oud papierinzameling PKN Jeugdraad in 
Bovensmilde vanaf 09.00 uur, graag gebundeld of in kliko 
aan de straat
Zondag 12 mei: VoorDoor bij het CultuurPodium Boven-
smilde, Hoofdweg 186. Muziek Door Smildegers Voor Smil-
degers. Reserveren via cultuurpodiumbs@gmail.com. In-
loop vanaf 14.30 uur. Entree gratis! 

Zondag 28 april
Prot. Gem. Smilde, Koepelkerk
9.30 uur Ds. B. Urgert, Elp
Geref. Kerk Vrijgemaakt, De Rank 
10.00 uur Ds. Tj. Van Dijk
16.30 uur Ds. W. Jagersma, Assen-Zuid
Prot. Gem. Hoogersmilde, KC De Schakel
9.30 uur Mw. S.A. Grit, Smilde
Protestantse Gemeente Bovensmilde
9.30 uur Ds. S.D. Kits
Stichting Interkerkelijk Recreatiewerk Witterzomer
11.00 uur Voorganger: Dhr. G.J. van Enk
 M.m.v.:  Chr. Evangelisch Koor
 M.b.: Dhr. N. Meilof

Vorderingen in de Appelhof
Dankzij subsidies van de Gemeente Midden-
Drenthe, de Rabobank en andere sponsoren zijn 
de vrijwilligers van het Fruitgilde Smilde in 2017 
gestart met het herstel van de Appelhof de Oude 
Veenhoop. Op aanwijzing van enkele voormalige 
bewoners van de Oude Veenhoop zijn samen 
met leerlingen van de beide scholen inmiddels 
24 oude rassen van appel-, peren- en walnoot-
bomen aangeplant. Om iedere bezoeker ook te 
laten zien welke rassen bomen er staan, is vrij-
dag jl. een informatiebord geplaatst met op een 
plattegrond de plaats en de namen van de soor-
ten fruit. De tuin is verder verfraaid met enkele 
banken en een uitgebreide bessentuin.

Om van Smilde een “eet-
baar” dorp te maken staan 
al enige tijd op verschillen-
de locaties 17 historische 
rassen appel-, peren-, en 
walnotenbomen. Samen 
met de omwonenden zul-
len zij onderhouden wor-
den en eenmaal per jaar 
door het Fruitgilde worden 
gesnoeid. Het geoogste 
fruit is gratis beschikbaar 
voor de bewoners van 
Smilde.
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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

Zaterdag
GESLOTEN

Op 
Konin� dag 

vieren wij

feest!

UITNODIGING
ALGEMENE LEDENVERGADERING

Uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer Bovensmilde’ 

Te houden op: woensdag 1 mei 2019
Locatie: M.F.A. “De Spil”, 
 Floralaan 2 te Bovensmilde
Aanvang: 20:00 uur

1. OPENING
2. VASTSTELLING AGENDA
3. VERSLAG 25 APRIL 2018
4. INGEKOMEN STUKKEN
5. JAARVERSLAG 2018 VAN DE SECRETARIS
6. JAARVERSLAG 2018 VAN DE PENNINGMEESTER
7.  VASTSTELLING PAKKET EN CONTRIBUTIE VOOR 

2019 EN 2020
PAUZE
8. MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR
9. RONDVRAAG
10. SLUITING

N.B. Het verslag van de Algemene Ledenvergade-
ring 2018 alsmede de jaarverslagen liggen een half 
uur voor aanvang van de vergadering ter inzage.

Advertentie IM

De verbouwing van het nieuwe pand van HHSPORT en FLEXCO BEDRIJFSKLEDING 
is nog in volle gang en loopt nog steeds volgens plan.
“Het is een mooi en groot project voor mij als eigenaar maar ook voor het dorp en 
de buurt” aldus Henry.
Het pand was van binnen volledig gestript en helemaal leeggehaald. Er wordt nu 
volop gewerkt aan de afwerking en aankleding van het pand. De buitenkant wordt 
ook in zijn geheel aangepakt. Langzamerhand krijgt het zijn uiteindelijke vorm.
Blijf op de hoogte via social media van de ontwikkelingen van het oude bankgebouw, 
die wordt omgetoverd naar een winkel voor de specialist in sport- en bedrijfskleding.

Van bank naar sportzaak  deel 2

S M I L D E | 2 0 1 9

Muziek van Isa Zwart 10 mei a.s.

Isa…..Isa Zwart, winnares van het  
Drents Liedties Festival 

Nestel je mooi in het gras of leun lekker achterover en geniet van haar mooie muziek.
Laat je betoveren door haar fluweel zachte stem en geniet van de prachtige liedjes 
van haar eigen hand of de fraai bewerkte en soms verrassende covers van mooie 
klassiekers.
Met haar gitaar neemt ze je mee op haar ontdekkingsreis als 18-jarige, met als recente 
inspiratie haar reis naar Australië waar ze geïnspireerd raakte door de natuur, plaatsjes 
als Byron Bay, de Aboriginals en hetgeen waar backpakkers naar op zoek zijn. Isa bege-
leidt zichzelf op gitaar en maakt daarnaast ook gebruik van een loop station, war resul-
teert in fraaie muziekcomposities. Met haar mondharmonica geeft ze een verrassende 
wending aan enkele van haar nummers.
Isa’s liedjes zijn vooral gevoelig en rustig met een scheutje folk, een beetje americana, 
een vleugje indie en misschien een mespuntje pop.

Kompas zalencentrum
Veenhoopsweg 12/B,  9422AA Smilde

Tel.:  O592 412584
Email:  info@kompassmilde.nl

Reserveren wordt aanbevolen
info@cultureleraadsmilde.nl
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“Zonne-energie met de beste
  prijs kwaliteit verhouding,
  bij u in de buurt.”

Hoofdweg 185  |  9421 PD Bovensmilde  |  0592 - 820 300

www.waardevolt.nl  |  contact@waardevolt.nl

VACATURE 

ONLINE!


