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Bovensmilde

Dodenherdenking 

Smilde

Afgelopen zaterdag kwamen we met zo’n tachtig mensen op de be-
graafplaats in Bovensmilde samen om zij die voor onze vrijheid gestor-
ven zijn te herdenken.
Bijzonder tijdens deze eerste dodenherdenking in Bovensmilde was het 
verhaal van de heer Sterken die ons meenam naar april 1945 toen hij als 
zestienjarige jongen in de landerijen eieren zocht. Uiteindelijk vonden de 
jongens het lichaam van de verdronken SAS soldaat Gabriel de Sablet. 
Dankzij het verhaal van de heer Sterken kregen de aanwezigen en beeld 
van de belevenissen van een gewone Nederlandse jongen die ongewild 
geconfronteerd wordt met de gevolgen van de oorlog waarin hij op dat 
moment opgroeit.

Na een herdenkingsbijeenkomst in de Koepelkerk waarbij wethouder 
Anique Snijders een openingswoord hield, begon om 19:45 uur de Stille 
Tocht richting Villa Maria. Hier werden bloemen en kransen bij het Al-
gemeen Monument, het Joods Monument en het Veteranen Monument 
gelegd. Bij de herdenking waren ook leerlingen van IKC Piter van Thuyl en 

CBS de Vaart uit Hoogersmilde aanwezig, samen met dominee mevrouw 
A. Donker van de PKN gemeente Hoogersmilde.

Na de Stille Tocht ging het gezelschap richting het Kompas om na te 
praten.

Gemaakt door M. Schaap; De heer Sterken verteld.

Gemaakt door M. Schaap; De stoet met aanwezigen loopt langs de graven.

Foto: Smildeger Neiskrant Foto: Smildeger Neiskrant

Vanuit CBS de Wingerd waren er drie kinderen aanwezig die een zelfge-
schreven verhaal voordroegen waarin het leed dat de oorlog voortbrengt 
het onderwerp was.
Na de twee minuten stilte die werden ingeleid door de taptoe en afgeslo-
ten door het Wilhelmus volgde de bloemlegging bij het graf van Gabriel 
de Sablet en Jan Boer. Waarna de aanwezigen in een rij langs beide gra-
ven liepen en eventueel hun zelf mee gedragen bloemen op de graven 
legden.
Na afloop van de herdenking kwam een deel van de aanwezigen nog 
samen in het Buurtinfohuis om
gezamenlijk onder het genot van een kop koffie deze bijzondere eerste 
herdenking in Bovensmilde af te sluiten.
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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

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

Drentse schnitzels 
 4 voor  € 5,00
Varkensfiletrollade 
 kilo  € 9,98
Hamburgers  4 voor   € 2,98
Kip cordon bleu  4 voor  € 3,98

uw zelfslachtende slager

Het gemis zal altijd blijven.

De blijken van medeleven tijdens de ziekte 
en na het overlijden van

Willem Schreuder

hebben ons goed gedaan. Onze oprechte 
dank voor uw steun.

 Fam. Schreuder

Het gemis zal altijd blijven, maar de blijken 
van medeleven in de vorm van vele kaarten, 
bloemen en telefoontjes, tijdens het kort 
ziek-zijn en na het overlijden van mijn lieve 
man en (schoon)vader

Henk Diever

hebben ons goed gedaan.
Wij willen iedereen voor deze steun oprecht 
bedanken.

 Hennie Diever-Middelbos
 Piet
 Marjan en Angelo

Mei 2019
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Juweliershuis
HENK BRAAM

Eigen reparatie atelier.
Gespecialiseerd in
antieke klokken.
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www.juweliershuishenkbraam.nl
Openingstijden: donderdag t/m zaterdag

• diamant
• goud
• zilver
• horloges
• klokken
• barometers
Kanaalweg 184
Bovensmilde
bij Van Liersbrug.
0592-412848
3 km vanaf Assen.

Collecte longfonds 
13 t/m 18 mei

Het longfonds is voor iedereen met een longziekte en niet 
alleen voor mensen met astma. Ook zetten we ons al jaren in 
om gezonde longen te houden.
Nog steeds lukt het om ruim 75% van de inkomsten van het 
longfonds te besteden aan het onderzoek.

Collecte voor 

Nationaal Fonds Kinderhulp
De collecte voor Nationaal Fonds Kinderhulp heeft dit jaar 
het mooie bedrag van €  1275,92 opgebracht.
Mede dankzij de enthousiaste collectanten, de statiegeldac-
tie bij de supermarkten in Smilde en Bovensmilde en de Tup-
perware Bingo (in samenwerking met Erna van Sinttruijen).
Collectanten, bingospelers en gevers: namens alle kinderen, 
hartelijk dank!
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Activiteiten voor mei 2019
Iedereen is welkom in het Buurtinfohuis, J. de Wals-
traat 3, Bovensmilde! Wij zijn open op maandag, woens-
dag donderdag en van 10.00- 11.30 uur voor koffie en 
thee en een praatje. 

•  WRAP cursus: dinsdag 7 en 21 mei om 13.00 tot 16.00 
uur. Info/contact: Anita Kuiper, ervaringsdeskundige 
GGZ Drenthe/Hoeksteen. Telefoon 06- 52412276.

•  Loop/wandelgroep wandelen in en om Bovensmilde: 
maandag van 9.30- 11.00 uur. Na afloop koffiedrinken. 
Aanmelden is niet nodig, loop mee voor de conditie en 
de gezelligheid.

•  Kleding-inbreng-ophaal-kamer: NOPPES: maandag 
van 10.00-11.30 uur, woensdag 14.00-16.00 uur. Za-
terdag 11 en 25 mei van 14.00-16.00 uur. Het is weer 
bijna lente, tijd om uw eigen garderobe na te kijken. 
Breng bij ons wat u niet meer draagt, want: Weggooi-
en? Mooi Niet! En snuffel dan ook even tussen onze 
kleding, de eerste zomer spullen hangen er al. Ook 
voor jongens en heren hangt er mooie kleding tussen.

•  Klus- en tuingroep: maandagochtend vanaf 10.00 uur
•  Zanggroep: woensdag 15 en 29 mei van 9.30 -11.30 

uur. Je hoeft geen groot zangtalent te zijn om mee te 
doen. Gewoon genieten van samen zingen? Kom ge-
rust langs en zing mee.

•  Huiskamerontmoeting: Donderdag 16 mei een lezing 
over chakra’s. Netty Langenkamp kan u daar alles over 
vertellen. Zoals altijd van 10.00 tot 12.00 uur. Aanslui-
tend kunt u mee lunchen voor €2.50 pp. Hemelvaarts-
dag zijn we gesloten. 

•  Crea-doe-tafel: de paasworkshop was een succes. 
Heeft u ook zin om in kleine setting creatief bezig te 
zijn op allerlei gebied? Kom dan langs op 9 en 23 mei. 
met eigen werk en of kies uit de uit aangeboden acti-
viteit(en). We vragen €2, - voor het materiaal en koffie/
thee. Tijd: 13.30 -16.30 uur. Gewoon komen, ook hier: 
aanmelden niet nodig.

•  Koffie Met! Onder leiding van Diete Kits dinsdag 21 
mei vanaf 10.00 uur. Koffie met is koffie met een goed 
gesprek, dat spontaan ontstaat bij de aanwezigen of 
met een extra aanzetje van de gastvrouw.

•  Welzijnswerk Midden Drenthe: Inloopspreekuur eer-
ste woensdag van de maand van 10.00–11.30 uur.(of 
op telefonische afspraak. Tel: 088-16 51 200) Josiena 
van de West is met zwangerschapsverlof. Haar waar-
nemer is Ferdy Speelman.

•  Actium: Inloop spreekuur elke eerste maandag van de 
maand. van 10.00 -11.30 uur (of op telefonische af-
spraak. Tel. 0592-400100)

Vrijwilligers gevraagd voor o.a. NOPPES en koffieochten-
den. We bieden een gezellige sfeer en werkomgeving in 
ruil voor uw inzet. Misschien wilt u alleen zo nu en dan als 
invaller? Ook dan bent u van harte welkom!

Hebt u zelf een initiatief, bel of mail met: 
Juul Mustamu, 06-46053093, jmustamu@home.nl of 
Wout Stam, 06-53580418, wol31hetnet.nl 
Volg ons op Facebook, op de Dorpsagenda en in de 
Smildiger Neiskrant!

Mondprothetiek Oosterwolde 
laat u stralen!

Buurlage Tandtechniek heet voortaan Mondprothetiek Oosterwolde. Waarom de ver-
trouwde en kleinschalige tandtechnische praktijk voor een andere naam heeft geko-
zen? Omdat Frank niet langer de enige eigenaar van de praktijk is. Zijn voormalige 
leerling Eko Bot en hij hebben besloten om als compagnons verder te gaan. Eko Bot 
is sinds afgelopen najaar gediplomeerd tandprotheticus.

Al meer dan 20 jaar is de praktijk een vertrouwd adres in de regio: het is de plaats waar 
ambachtelijk werk, perfectie en persoonlijke aandacht samenkomen. In principe blijven 
we doen wat we altijd al deden: gebitsprotheses maken, advies geven en aanpassingen 
en reparaties verzorgen. We hebben alleen de stap gezet om voortaan samen verder te 
gaan. Om dat te bezegelen zaten we op 18 maart jl. bij de notaris om onze naam te wij-
zigen. Met vernieuwde energie gaan we verder en hopen we nog jarenlang een heleboel 
mensen weer een stralende lach te geven.

Met controle voorkom je problemen 

Mondprothetiek Oosterwolde richt zich op het aanmeten en maken van gebitsprotheses 
met of zonder implantaten. Vernieuwen van een bestaande prothese is niet altijd nodig. 
Opvullen is vaak ook voldoende en natuurlijk repareren wij ook protheses. Bij ons is een 
prothesecontrole altijd vrijblijvend, maar zeker aan te bevelen. Je kunt er een heleboel 
ellende mee voorkomen. Het is gewoon beter om als je een kunstgebit hebt, daar onder-
houd aan te laten plegen. Ook als je nog geen prothese hebt, maar wel een slecht gebit 
ben je van harte welkom bij ons. Wij werken samen met tandartsen en implantologen 
in de regio.

Heeft u last van uw kunstgebit? Bent u lang niet meer op controle geweest? Of durft u 
eindelijk de stap te zetten naar een gebitsprothese? Ook als u nog geen patiënt bent, kunt 
u terecht bij Mondprothetiek Oosterwolde. Wij staan graag voor u klaar! 

Voor meer informatie of het maken van een afspraak,  
zie: www.buurlage-mondprothetiek.nl. Tel.: 0516-520544

Nieuws van Biologische pluktuin De Groene Stap/
Duurzaam Bovensmilde: Er is weer rabarber te 
oogsten en er komt een Velt Open Tuinendag.

In de zelfpluktuin De Groene Stap van Duurzaam Bovensmilde kan er weer volop rabar-
ber worden geoogst. U kunt de hele week terecht en op de zaterdagmiddagen van 14.00 
tot 17.00 uur zijn er vrijwilligers aanwezig die u kunnen vertellen hoe het werkt op de tuin. 
Op de overige dagen wijzen de borden u de weg.
De Groene Stap doet dit jaar ook mee met de Velt Open 
Tuinen Dag. Op zaterdag 1 juni kan iedereen komen kij-
ken. Nader bericht volgt.
Kom vooral eens een kijkje nemen om te genieten, kijken, 
proeven en te plukken. Adres: Molenwijk, Bovensmilde, 
naast het Dierenpark Het Meulenparkie.
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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

Uitvaartverzorger 
Jochem Hatzmann

Dag en nacht bereikbaar.
Ongeacht waar u verzekerd bent 

of geen uitvaartverzekering heeft.

 Telefoon:  0592-413412
 Mobiel:  06-13732218

Ons adres is: P.R. Roelfsemaweg 36 A, 
9423 RB Hoogersmilde 06-54973737

Beplanting en materialen 
geleverd op bestelling.

Ook zaag/snoeiwerk met 

hoogwerker en versnipperen afval
en stobben frezen

Hoveniersbedrijf
Erik Pieters

Inloopmiddag bij 

Beautysalon Up2you
Nog geen inspiratie voor moeder? Kom dan woensdagmiddag 8 mei langs!
Vanaf 13.00 uur staat de deur open om een kadobon te halen of een natuurlijk cosmeti-
caproduct. Maar wil je gewoon even kijken, dat kan natuurlijk ook. Bewonder & ervaar de 
natuurlijke cosmetica van Couleur Caramel of ZAO essence of nature, of ruik de heerlijke 
geuren van Les Gavots de Provence. Je bent van harte welkom! 
Graag tot ziens, Anja Doorenbosch – 06 462 762 41

Vanaf maandag 27 mei is de Gemeentewinkel geves� gd aan de 
Elzenlaan 10.

Maandag 13 mei:   alleen mogelijkheid halen van documenten in 
Villa Maria

Maandag 20 mei:   geen openstelling Gemeentewinkel Smilde

Openings� jden:  iedere maandag van 8.30 -12.00 uur

Gemeentewinkel Smilde

GAAT VERHUIZEN

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

VACATURE
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en zelfstandige magazijnmedewerker die ons team 
part time komt versterken. Het betreft lichte en allerlei voorkomende magazijnwerkzaamhe-
den. Uren en werktijden in overleg (10-15 uur per week).

Functie eisen:
• Je vindt het leuk om in het magazijn te werken
• Je bent fl exibel en kunt goed samenwerken
• Je woont in Smilde of omgeving
• Je kan zelfstandig werken

Ben jij de persoon die we zoeken?! 
Stuur dan je CV en motivatiebrief naar: info@retail-brands.nl
Retail Brands bv  |  Industrieweg 9  |  9422 CX Smilde
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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!

Sander Albertslaan 6
8431 AJ Oosterwolde
Tel. 0516-520544

W W W.BUURL AGE TA NDTECHNIEK .NL

REPARATIES:
Klaar terwijl u wacht!

Ook ‘s avonds en in 
het weekend!

* Reparaties
* Opvullen (rebasen)
* Nieuwe prothese met of zonder implantaten
* Gratis controle van uw prothese
* Aan huis service mogelijk

Stap gerust binnen voor vrijblijvend advies!

DE PLAATS WAAR AMBACHTELIJK WERK EN PERFECTIE SAMENVLOEIEN.

Aangesloten bij:

Bel 0516-520544

KUNSTGEBITTEN
KUNSTGEBITTEN

KUNSTGEBITTEN

* Reparaties

KUNSTGEBITTEN

KUNSTGEBITTEN

MONDPROTHETIEK OOSTERWOLDE

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

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

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

Moederdagtip van

Beautysalon
Laat moeder Natuurlijk Stralen!
Natuurlijk met ee n cadeaubon

Voor elk gewenst bedrag
Cadeaubonnen worden mooi ingepakt.

De lekkerste cadeaus voor moeder !
100 soorten kaas tegen messcherpe prijzen

o.a. Boerenrookkaas, Milde peperkaas en nu weer GRASKAAS
Ruime keus uit heerlijke wijnen, o.a. voor bij de asperges

Wij maken er graag een leuk cadeautje van.

www.kaaskoperij-smilde.nl
Veenhoopsweg 25-3 Smilde, 0592-420181

En vergeet die zelfgebrande nootjes niet!

SmillegerRoet:
muziektheater
met verhalen van de Smildes

GEZOCHT!
Actrices en acteurs

(met en zonder ervaring)
uit de Smildes voor de uitvoering van:

Smilleger Roet
Muziektheater voor en door Smillegers 

op te voeren in de periode maart t/m juni 2020.
Repetities beginnen in september 2019

Meld je aan Smillegers!
info@smillegerroet-muziektheater.nl

Informatie: Rob Tuijt, 0592 318527 of 06 23666020
Facebook Smilleger Roet

Productie: Historische Vereniging De Smilde en
Culturele Raad Smilde CRAS

TURFJES

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

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

* Monique’s pedicure. 
Medisch pedicure. 
Ook voor de diabetische 
en reumatische voet 
(ziekenfonds). Tel. 413051, 
Kanaalweg150e
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"Spektakel op de Vaart”
(vooraankondiging)

Op 21 juni organiseert CRAS het;

Midzomer Shantyfestival
In het seizoen 2019-2020 is de gemeente Midden-Drenthe culturele gemeente van 
de provincie Drenthe. CRAS haalt in dat kader een oude traditie van stal. Shantykoren 
langs en in de Drentse Hoofdvaart!

Vanaf 1999 heeft een aantal mensen deze festiviteit een paar keer in de winter georga-
niseerd. De gedachte was om de feestelijk verlichte Drentse Hoofdvaart extra luister bij 
te zetten met sfeervolle zang van Shantykoren. Dit bleek een groot succes, waarvan vele 
Smildegers intens hebben genoten.

CRAS is blij dat we deze bijzondere activiteit op 21 juni, dit keer in de zomer, van 2019 
opnieuw kunnen organiseren. 

Vanaf een uur of 18.00 gaan er 2 historische schepen varen vanaf Bovensmilde en Hoo-
gersmilde naar de koepelkerk in Smilde. Al varend zingen de Shantykoren voor het hope-
lijk massaal aanwezige publiek langs de route. 
Als afsluiting van het festival zal er vanaf ca. 20.00 uur op het openluchtpodium achter 
de koepelkerk een optreden van 3 Shantykoren plaatsvinden.

Reserveer de datum en kijk voor de actuele programmering in de Smildeger Nieskrant in 
de week van 10 juni. Ook op onze website is het programma dan te vinden.

We rekenen op uw komst! 

Culturele Raad Smilde
www.cultureleraadsmilde.nl

Advertentie IMAdvertentie IM

De 3de Kleurrijke Kimena Fair 

Kom Beleven,  
Kijken en Proeven

Kom proeven van 10 gerechten uit verschillende lan-
den o.a Polen, Suriname, Bosnië, Indonesië, Palestina 
en nog meer. Verschillende kramen van ondernemers.

Kom de Hulpverleningsdag beleven met Brandweer, 
Politie, Ambulance, 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. Brandweer-
spelletjes, Schminken, Grabbeljurk  en de Model-
spoorclub.

Aanwezig op deze dag is ook de politie en brandweer 
om u diverse preventietips te geven. Ook zijn aanwe-
zig de EHBO, Lotus en Hartveilig Drenthe. Die geven 
voorlichting over reanimatie en hoe kan ik burger-
hulpverlener worden en waar in de gemeente hangen 
AED’s die 24/7 beschikbaar zijn. 
Om ± 14.00 uur zal Henk Rook zijn ervaring met u de-
len hoe hij na een reanimatie het leven weer oppakte. 

Aan de markt nemen ook diverse organisaties deel 
die samenwerken op het gebied van welzijn, wonen 
en zorg, vooral gericht op hoe mensen langer ple-
zierig thuis kunnen wonen. Bewustwording is hierbij 
een van de speerpunten. De markt is een uitgelezen 
mogelijkheid om hier aandacht aan te besteden. De 
deelnemers binnen het samenwerkingsverband zijn: 
de gemeente Midden-Drenthe, Woonservice, Actium, 
GGZ Drenthe, Welzijnswerk Midden-Drenthe, Cosis, 
Bezinn, Derkshoes, Icare, Zorggroep Drenthe en In-
terzorg.

Kortom voor jong en oud weer een bijzonder gevari-
eerd dagje op de Smilde.
ZATERDAG 18 MEI.   
Van 11.00-16.00 uur. In en om het Kompas. Veen-
hoopsweg 12B in SMILDE

Opening Appelhof Smilde 
uitgesteld

Wat  op 11 mei a.s. een feestelijke opening had moeten worden van de Appelhof de 
Oude Veenhoop is helaas door de natuur zelf ingehaald. Na een periode van droogte, 
hagelbuien en op dit moment een rupsenplaag van de spanrups en de grote en kleine 
wintervlinder is het aanzicht van de bomen allesbehalve feestelijk.
Sommige bomen hebben geen blad meer, andere vertonen alleen bruin, aangevreten 
blad aan de takken.
Daarom heeft het Fruit Gilde Smilde besloten om de opening tot nader order uit te 
stellen.
Na het herstel van de bomen kunnen de vrijwilligers van het Fruit Gilde Smilde weer 
met de plannen voor de opening verder. 

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 kwar-
tet. De muziekstijlen variëren hevig van traditioneel, klassiek tot modern. 
Bij veel van de optredens is meezingen gewenst! Iedereen is welkom. 
Mede mogelijk gemaakt door Culturele Gemeente 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.
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Herdenken
Afgelopen zaterdag was het weer tijd om te herden-
ken. Het is belangrijk dat mensen herdenken of über-
haupt denken. Liefst voordat ze een mening geven of 
oordelen. 

Herdenken is eigenlijk stilstaan bij wat er in het verle-
den gebeurd is. Dat we hier en nu in vrijheid en vrede 
leven en dat dat niet vanzelfsprekend is. “Ik ben twee 
minuten stil” zo zie ik veel mensen verklaren op de so-
ciale media. Dat is mooi. Echter, het verleden kunnen 
we niet meer veranderen en met herdenken op zich 
veranderen we de toekomst niet. 
(Overigens, sommige mensen mogen dat stil zijn wel 
het hele jaar volhouden. ) 
Des te vreemder is het dat zoveel mensen niet komen 
opdagen bij verkiezingen. Slechts 56% opkomst bij de 
recente verkiezingen. Geen zin, geen tijd, geen me-
ning. Verkiezingen gaan over de toekomst. Aan welke 
leiders of clowns vertrouwen wij deze wereld toe? Lei-
ders die onze waarden, vrede en vrijheid bewaken? Of 
leiders die nog geen partij kunnen besturen laat staan 
een heel land? 

Vind je het verleden belangrijk? Blijf dan vooral herden-
ken.
Vind je de toekomst belangrijk? Ga dan ook stemmen. 

Groet, 
King 

Column KingVerdeling dorpsgelden 
Bovensmilde 2019

Jaarlijks reserveert de gemeente € 0,50 per inwoner van de Gemeente Midden-drenthe
ten behoeve van de verschillende dorpsbelangen verenigingen in Midden-drenthe.
De verdeling van het beschikbaar gestelde dorpsbudget van Bovensmilde is voor het
derde jaar in handen van de “Werkgroep Dorpsgelden Bovensmilde”. We hebben in 2018
12 aanvragers kunnen verblijden met een bijdrage voor hun initiatief. Voor 2019 is er
weer een bedrag beschikbaar waarvoor u uw aanvraag kunt indienen. Het gaat ook dit
jaar weer om een bedrag van €1.800,- .
Deze gelden zijn voor het algemeen belang van de inwoners van Bovensmilde.
Stichtingen, verenigingen of bijvoorbeeld een wijk kunnen hier aanspraak op maken ten
behoeve van een activiteit, een vernieuwend idee of een reeds bestaand idee.

Mail vóór 15 mei 2019* je aanvraag naar:
dorpsgeldenbovensmilde@gmail.com

* aanvragen ná 15 mei, of onvolledig, worden niet in behandeling genomen!

Vermeld in de aanvraag de volgende gegevens:
•  Naam, adres, woonplaats (NAW) en telefoonnummer van de aanvrager/stichting/

vereniging,
•  Het IBAN nummer waar we, na beoordeling en toekenning , het bedrag naar kunnen 

overmaken,
•  een omschrijving van jullie plan en een korte motivatie waarom de gelden nodig zijn,
•  een kostenoverzicht / begroting met daarin benoemd het door u gewenste bedrag uit 

de pot “Dorpsgelden Bovensmilde”

Na beoordeling van alle binnengekomen aanvragen zal de werkgroep de aanvragers op
de hoogte brengen van een eventuele toekenning, tevens zal de werkgroep via de media
publiekelijk bekend maken aan welke aanvragen een bijdrage is toegekend.
De commissie is overigens nog steeds op zoek naar nieuwe leden vanuit diverse
instellingen/verenigingen voor een objectief oordeel over de in gediende aanvragen.
Info is te verkrijgen via bovenstaand mailadres.
Met vriendelijke groet,
Werkgroep Dorpsgelden Bovensmilde

ol
d 

S
m

il
d

e
g

e
r 

ne
is



8Smildeger neiskrant - 7 mei 2019

T
U
IN

P
A
G
IN

A

Volop 
HANGING 
baskets

Schitterende 
PLANTENBAKKEN

voor binnen 
en buiten

Prachtige
BOEKETTEN

LAST MINUTE EEN BOEKET NODIG? 
Zondag 12 mei zijn onze boeketten verkrijgbaar bij de Gulf!

www.tuincentrumbodenstaff.nl 

Moederdag = bloemendag!  
Verwen moeder zondag met een bloemetje

HUBO LUBBERS 
HOOFDWEG 6

9422 AE SMILDE
TEL: 0592-414131

Eigen reparatie- en serviceafdeling

Spectaculaire voorjaarsaanbieding
bij Bosma Smilde

999,-

HUSQVARNA  AUTOMOWER
● Volledig automatisch en een perfect 
 resultaat
●  Geen afval en gratis bemesting
●  Mos verdwijnt!
●  Stroomverbruik €1,50 per maand
●  Lage onderhoudskosten

HUSQVARNA RIDER
● Wendbaar met zijn knikbesturing
● Geen afval en gratis bemesting
● Uitstekend overzicht
● Comfortabele positie bestuurder
● Eenvoudige servicepositie

199,-
2999,-
Vanaf:

Vanaf:

Vanaf:

U kunt ook bij ons terecht voor reparatie, onderhoud en onderdelen
BEZOEK ONZE NIEUWE 

WINKEL: Rijksweg 42!BEZOEK ONZE NIEUWE 

TUINMACHINES WERKKLEDING GEREEDSCHAPPEN HENGELSPORT DIERBENODIGDHEDEN

Rijksweg 42    9422 CD    SMILDE     T. 0592 - 459 161     W. Bosmasmilde.nl

Goed gereedschap is het juiste werk dealer

SABO LOOPMAAIER
● Vangt ook op met nat weer
● Centrale maaihoogte verstelling
● Aluminium legering maaidek
● TurboStar systeem
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Diabetes Classic:  
we zijn er bijna

De Diabetes Classic die a.s. 19e mei voor de 7e maal ver-
reden zal worden, heeft hoofdzakelijk ten doel geld bijeen 
te brengen om wetenschappelijk onderzoek naar Diabe-
tes Type 1 te bevorderen. 
In Nederland lijden 120.000 mensen aan Diabetes Type 
1. Elk jaar komen daar 1600 mensen bij.  Relatief lijkt dat 
misschien een kleine  groep, maar als u beseft hoeveel 
kinderen, vaders en moeders geraakt worden als naaste 
van een kind, jongvolwassene of volwassene met Diabe-
tes Type 1, dan kun je het aantal mensen dat te maken 
heeft met Diabetes type 1 minstens verviervoudigen. 
Dankzij de jaarlijkse donatie van organisaties als de Stich-
ting Diabetes Type 1 en Topsport die de Diabetes Classic 
organiseert, komt een oplossing voor deze ziekte dichtbij. 
Prof dr. Eelco de Koning - werkzaam in het LUMC en leider 
van het onderzoek - durft zelfs te zeggen dat dankzij alle 
inspanningen van nu er voor de volgende generatie een 
oplossing zal zijn. Alle reden voor de leden van de werk-
groep Diabetes Classic u op te roepen om mee te fietsen 
of hen financieel te steunen via een donatie ten name van 
de Stichting op rekeningnummer NL62RABO0149630557.

Smilde ’94 verslaat FC Amboina 

Smilde ’94 heeft FC Amboina vrijdagavond in de vierde klasse D een pijnlijke neder-
laag bezorgd. Op sportpark ’t Kylot te Smilde wonnen de Smildegers met 7-0. 
FC Amboina begon goed aan de wedstrijd bij de buurman, maar het was toch de thuis-
ploeg die na een klein half uur in de eerste helft op 1-0 kwam door Abel de Vries. Thom 
de Vries zorgde voor een 2-0 ruststand. 
In de tweede helft zakte FC Amboina weg en was er geen houden meer aan tegen een 
ontketend Smilde '94. Abel de Vries (2x) Thom de Vries, Herman Koops en Martijn Boon-
stra brachten de eindstand op 7-0.
VV Smilde ’94 verstevigde haar positie op de ranglijst maar een periodetitel zat er net 
niet in. Zondag 12 mei gaat de ploeg naar Gieterveen. Zondag 19 mei 14:00u de kraker 
SV Hoogersmilde 1 - VV Smilde '94. 

Nieuws Beiler Bridge Kring 
De vierde en laatste competitieronde (6 zittingen op maandagavond) van dit speelsei-
zoen is afgerond. De uitslag in A-lijn met 15 paren met gemiddelde score is;
1 Joke & Ben van der Kraan    54,28%
2 Henny Sluiter & Bert de Bruin   54,15%
3 Corrie Kouwenberg & Jacques van IJsseldijk 53,68%
In de B- lijn bestaande uit 13 paren zijn de drie promotieplaatsen naar de A-lijn voor;
1. Bernard & Mien Sattler    57,90%
2. Georgette Slieker & Bep Smit   56,13%
3. Wemmi Hemmink & Theo Wieringa    55,07%
In de woensdag middag competitie waar in één lijn (8 rondes met 14 paren) werd ge-
speeld, is de uitslag;
1. Corrie Kouwenberg & Jannie Sattler  59,31%
2. Anna Draaijer & Mien Sattler    57,62%
3. Aafke Holman & Aaldert Sattler   55,89%

Recentelijk is door voorzitter Wiebe Oldenkamp namens de Nederlandse Bridge Bond 
een gouden hangertje uitgereikt aan Corrie Kouwen-
berg en Anna Draaijer voor het behalen van 2000 mees-
terpunten en zij zijn nu formeel “Districtsmeester” en 
elk een zilveren hangertje/speld aan “Clubmeester”; 
Wemmi Hemmink, Marga Lubbers, Corrie van der Poel, 
Annie & Gerrit Herink voor het behalen van 500 punten.
Voor elke Bridge liefhebber is er wederom de Open Zo-
mer Bridgedrive in het Wilhelmina Zalen Centrum aan 
het Wilhelminaplein 2 te Beilen. Deze drive wordt iedere 
maandag avond gehouden van 13 mei t/m 26 augustus (m.u.v. 2e Pinksterdag). 
Voor meer info kunt u contact opnemen met secretaris Yvonne Kalis (0593-522297).

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)

Foto: Jan Koning
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Containers week 20 
ORANJE

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)

KERKDIENSTEN

AGENDA
Woensdag 8 mei: 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.
Zondag 11 mei: Dagtocht De Smeltherieders door 
Drenthe - Overijsel. Vertrek 10:00 uur clubhuis Suer-
mondsweg 27a, Smilde
Zondag 12 mei: VoorDoor bij het CultuurPodium Boven-
smilde, Hoofdweg 186. Muziek Door Smildegers Voor Smil-
degers. Reserveren via cultuurpodiumbs@gmail.com. 
Inloop vanaf 14.30 uur. Entree gratis! 

Zondag 12 mei
Prot. Gem. Smilde, Koepelkerk
9.30 uur ds. A.P. Donker-Kremer
Geref. Kerk Vrijgemaakt, De Rank 
10.00 uur ds Tj. Van Dijk
16.30 uur ds J.E. Kramer, Assen-Marsdijk
Prot. Gem. Hoogersmilde, KC De Schakel
9.30 uur Ds H Jumelet Erica
Protestantse Gemeente Bovensmilde
9.30 uur Ds. G.W. van der Werff
Stichting Interkerkelijk Recreatiewerk Witterzomer
11.00 uur Voorganger: Dhr. T.J.F.M. van der Wee
 M.m.v.: Koor Masjaal
 M.b.: Mw. J. Zaytseva

Gebed 

Laat mij in de morgen Uw liefde horen
in U stel ik mijn vertrouwen

wijs mij de weg die ik gaan moet
 mijn ziel verlangt naar U.

De Bijbel, Psalmen 143:8 (NBV)

www.debijbelopeninsmilde.nl

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

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

Doe-dag zaterdag 11 mei 2019 Kerkelijke 
Gemeente Hoogersmilde De Schakel

Aanstaande zaterdag 11 mei is het zover bij de Kerkelijke Gemeente te Hoogersmil-
de. Op deze dag zal de doe-dag gehouden worden. Klussen om de kerk en klussen en 
schoonmaken in de kerk. We willen met een grote groep mensen aan de slag, vele han-
den maken licht werk. 
We starten deze zaterdag om 9.00 uur. Om ca. 10.15 uur drinken we koffie, thee of fris 
en om 12.30 uur sluiten we de doe-dag af met gezellig samen eten. En dan met een volle 
maag en vast met een heel goed gevoel!! weer naar huis. Wij hopen op mooi weer en 
een gezellige “doe-dag”
Ook meehelpen en een steentje bijdragen of wil je meer weten?
Jans Koops 06-303 43 165 en Dineke Kiers 0592-459 157 wachten op uw telefoontje, zij 
geven tekst en uitleg, opgeven kan bij hun!
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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        Moederdag aanbieding
2 droge worsten
1 boerenmetworst
1 knoflookworstje  voor €	10,-
WOENSDAG GEHAKTDAG
Gehakt h.o.h.  kilo  €	5,50
Uiengehakt  kilo  €	6,50
DONDERDAG - VRIJDAG - ZATERDAG
Pampaschijven  500 gr.  €	7,48
Gem. filetlapjes 5 halen 4 BETALEN
MENUTIP VAN DE WEEK
Asperges met beenham en krieltjes
Aspergesoep

MAANDAG EN DINSDAG 

Slavinken 5 halen 4 betalen
VOOR OP EEN BROODJE
Runderrookvlees 
 150 gr. halen 100 gr. betalen
VOOR BIJ EEN GLAASJE

Moederdag salade  per stuk  €	15,-

ONZE MAALTIJDSERVICE
3X PER WEEK BEZORGD

Bel gerust voor informatie 412485

Ssstiltewandeling

Een wandeling waar je stil 
van wordt

Op zaterdag 11 mei organiseert Buitencentrum Drents-
Friese Wold  een wandeling met als thema ‘stilte’. Op 
een ontspannen manier ontdek je de rust die de natuur 
biedt. 
Nationaal Park Drents-Friese Wold, het op één na groot-
ste aaneengesloten bosgebied van ons land. Een bosge-
bied vol variatie. Met moeras en stuifzand, vennetjes en 
heide, bolle akkers en bloeiende beekdalen.
 
Ontdek de rust en de natuur van het Drents-Friese Wold. 
De gids van Staatsbosbeheer neemt je mee door bossen 
en open velden, onder andere door het prachtige Aekin-
gerzand. Op enkele plekken laat je de stilte op je inwer-
ken en  verdiepen we ons inzicht. Zo vind je jouw “eigen” 
boom in de Keltische boomcirkel en ontdek je misschien 
de kracht van de oude beuken. 
Tijdens de ongeveer 5 km lange wandeling krijg je onder-
weg een kop warme thee aangeboden.
 
Informatie in het kort
Datum: zaterdag 11 mei 2019
Tijden: 13.30-15.30 uur
Start: Buitencentrum Drents-Friese Wold, Terwisscha 6a, 
8426 SJ Appelscha
Kosten: € 6,- volwassenen, voor kinderen is deze wande-
ling niet geschikt 
Aanmelden noodzakelijk: 
www.staatsbosbeheer.nl/drentsfriesewold
Plaats: Buitencentrum Drents-Friese Wold, Terwisscha 
6a, 8426 SJ Appelscha. 
Voor meer informatie en overige activiteiten kunt u kij-
ken op www.staatsbosbeheer.nl/DrentsFrieseWold

Foto: Jaspar Moulijn

Sinds afgelopen week kunnen de bewoners van ’t Beurtschip in Smilde de rode schob-
robot inclusief zwaailicht door de gangen zien glijden. Het is een van de nieuwste uitvin-
dingen in de schoonmaakwereld. TDS is met de aanschaf het eerste lokale schoonmaak-
bedrijf in de Benelux die gebruikt maakt van deze hypermoderne vloerreinigingsrobot. In 
het noorden van Nederland heeft alleen Google zo’n ding verteld Tieme Dolstra, eigenaar 
van Schoonmaakservice TDS. 
Tieme verteld dat de aanschaf van de robot ervoor zorgt dat hij verder kan groeien. Dit 
is zonder robot bijna niet mogelijk omdat er simpelweg geen mensen te vinden zijn 
voor het werk. Hierdoor heeft Tieme al een paar keer nee moeten verkopen aan nieuwe 
klanten. 
De robot neemt veel werk uit handen en is een goede aanvulling op de werknemers van 
het schoonmaakbedrijf. Door het ingebouwde navigatiesysteem hoeven de medewer-
kers alleen nog maar op de start knop te drukken. De robot maakt gebruik van lasers om 
obstakels en muren te onderscheiden. Ook zitten er sensoren in waardoor de machine 
niet van de trap kan vallen en gelijk tot stilstand komt als er bijvoorbeeld een persoon 
ten val is gekomen. 

TDS neemt hypermoderne 
reinigingsrobot in gebruik

Advertentie IM

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

VRAAG NAAR DE MOGELIJKHEDEN

• UNIEKE ONTWERPEN
• DIVERSE STIJLEN• MATERIAAL VAN TOPKWALITEIT

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