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Verkeersles voor groep 8  
van CKC De Wingerd

Maandag 13 mei heeft groep 8 van Dalton Kindcentrum 
De Wingerd deelgenomen aan een verkeersles met als 
onderwerp: de dode hoek. Door middel van een filmpje 
hebben de leerlingen gezien wat een dode hoek is en 
waarom dit zo gevaarlijk is. De leerlingen hebben ge-
leerd door in de vrachtauto te zitten en om de vracht-
auto te lopen, wat een dode hoek is. Ze hebben letterlijk 
ervaren wanneer je elkaar niet meer ziet en wanneer je 
wel zichtbaar bent. Deze kennis zullen de leerlingen ge-
bruiken bij hun deelname in het verkeer en zeker als ze 
op de fiets naar de middelbare school zullen gaan. 

Geslaagde sponsorloop  
IKC Prinses Margriet

Nadat de kinderen van IKC Prinses Margriet vele 
sponsoren hadden gevonden, werd op woensdag 15 
mei de sponsorloop georganiseerd door Lifestyle, in 
samenwerking met de ouderraad. 
De zon scheen en de temperatuur was fantastisch. Onder 
begeleiding van gezellige muziek ging de eerste ronde om 
10.45 uur van start. De onderbouw en de kinderopvang 
liepen 20 minuten rondjes door het park! De jongere kin-
deren liepen gemiddeld 6 à 7 rondjes, een hele prestatie! 
Daarna was het de beurt aan de bovenbouw. Ook deze 
kinderen werden begeleid door Lifestyle en de ouderraad 
verzorgde de elastiekjes per ronde, een hele goede samen-
werking. Uiteindelijk liepen de oudere kinderen gemiddeld 
10 rondjes! En dus werden er veel elastiekjes uitgedeeld 
deze morgen! De meesters en de juffen, de ouderraad en 
Lifestyle zijn ontzettend trots op deze prestatie. De kinde-
ren kunnen hun sponsoren opzoeken en het geld innen. 
Dan weten we hoeveel geld deze sponsorloop heeft op-
geleverd. Met dit geld zullen er allemaal leuke activiteiten 
georganiseerd worden voor de kinderen van het IKC. Op 
naar een nieuw, leerzaam en uitdagend schooljaar, mede 
mogelijk gemaakt door de leerlingen zelf! 

KIMENA FAIR 2019  
weer geslaagd!

Zaterdag 18 mei was er alweer de derde KIMENA fair. Ook nu weer in het Kompas en 
nu ook rondom het Kompas. En deze fair was nog weer groter dan de andere jaren. 
Ook door de samenwerking met Welzijn, Wonen en Zorg en door de komst van de 
Politie en Brandweer. 

De opening werd verricht door Dhr. Bouwman, wethouder Midden-Drenthe gezamenlijk 
met de voorzitster van KIMENA Mevr. Bel. 
De KIMENA fair bestond uit veel proeverijen o.a. uit Polen, Syrië, Koerdistan, Palestina, 
Bosnië, Suriname, Indonesië en Nederland waar veel gebruik van gemaakt werd. 
Buiten waren de brandweer en politie aanwezig. Voor zowel de kinderen maar ook liet de 
brandweer zien hoe mensen uit een beknelde auto werden gehaald. Maar ook daar konden 
kinderen en volwassenen in een politiebus kijken en hoe dit er uit ziet en wat erin zit. 
Verder waren er buiten stands van de ANWB, EHBO, Lotus en Hartveilig Drenthe met ver-
schillende soorten informatie zoals waar de AED’s in Smilde hangen en informatie hierover. 
Ook waren er diverse organisaties die samenwerken op het gebied van welzijn, wonen en 
zorg. De gemeente Midden-Drenthe, Woonservice, Actium, Welzijnswerk Midden-Drenthe, 
Cosis, Bezinn, Derkshoes, Icare Zorggroep Drenthe en Interzorg. Er was veel gelegenheid 
tot vragen stellen over wat deze organisaties eigenlijk precies deden of konden doen voor 
iemand. En hier werd ruim gebruik van gemaakt. 
Het doel is ook deze KIMENA fair weer bereikt. Door mensen met elkaar te laten kennis-
maken en het laten proeven van verschillende recepten uit verschillende landen, ontstaan 
er contacten. Heel vaak werd er om recepten gevraagd en waren er contacten tussen de 
verschillende culturen. Dit gebeurde ook buiten bij de hulpdiensten en de organisaties op 
het gebied van welzijn, wonen en zorg. Informatie was zo makkelijker te verkrijgen. 
Het bestuur van KIMENA kan terugzien op een geslaagde dag. De fair is ook dit jaar weer 
drukbezocht. Weer meer als vorig jaar. Wel willen we graag dat ook de middenstand van 
Smilde zich hier meer laat zien en ook het bestuur is wel aan verjonging toe. Ook omdat de 
Kimena fair een steeds groter feest wordt. En nieuwe ideeën altijd welkom zijn.
We willen graag de organisaties die het buitengebeuren georganiseerd hebben bedanken.
Dit waren de EHBO, Bewonersplatform en de Brandweer en Politie en met name Arwoud 
Snippe van Hartveilig Drenthe. Hij heeft hier veel in gedaan. 

Ook de vele vrijwilligers die zich ingezet hebben deze dag weer te laten slagen, hartelijk dank!

Foto’s: Graddy IJzerman

Foto: CKC De Wingerd

Foto: IKC Pr. Margriet

Advertentie IM
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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

Zo’n twintig jaar geleden bedreigde de 
gevreesde ziekte haar gezondheid. Ze heeft het 
gered, werd genezen verklaard en we konden 
gelukkig door met ons leven. 
Het afgelopen jaar klopte die kwelgeest opnieuw 
aan haar deur, maar alles leek na een ingreep in 
orde. Tòch bleek hij niet verdwenen en dat werd 
haar fataal. In het begin nog wat langzaam, maar 
op het eind erg snel, gleed ze uit mijn leven.

Mien leif dapper wieffi e is er niet meer.

Onnodig lijden is haar bespaard en ik kijk terug 
op een bijzonder mooie tijd waarin we samen 
door het leven stapten en heel veel wensen in 
vervulling gingen. 

Ik deel u mede dat mijn allerliefste, het mooiste 
wezen die ik in mijn leven tegenkwam, is 
overleden

Janny Aly Hilberts-Smalberg
Janneke

 11 april 1949 † 10 mei 2019

Lute

Hoofdweg 111 
9422 AM Smilde

De crematieplechtigheid heeft inmiddels 
plaatsgevonden.

We danken u hartelijk voor uw medeleven in 
woord en gebaar rondom het overlijden van onze 
moeder

Rieuwertien Smeenge-Gent

- Rie -

Het heeft ons goed gedaan.

 Roelof - Joke
 Marchien - Rinus
 Henderika - Roelof
 klein- en achterkleinkinderen

Mei 2019

Wij ontvingen het droevige bericht dat onze buur-
vrouw is overleden 

Hennie van de Belt-Renkema 

Wij wensen Jan, kinderen en kleinkinderen veel 
sterkte toe. 

 Buren Elzenlaan

Bovensmilde zaterdag  
25 mei 2019

U heeft vast leuke artikelen weten te scoren op één van de vele vrijmarkten tijdens Ko-
ningsdag. Wij waren toen vrij, maar nu zijn we er weer, voor het geval er iets mankeert 
aan uw aankopen. Kom gerust langs met koffiezetapparaten, stofzuigers, broodbakma-
chines, te lange pijpen aan uw nieuwe broek, grasmaaier die vastgelopen is, schemer-
lamp zonder snoer of stekker, enz., enz., enz. Wilt u nu al van uw aankoop af? De ruiltafel 
staat in de hal. iemand anders is er vast blij mee.
Als het erg druk is kunt u in de gang op uw beurt wachten onder het genot van een gratis 
kopje koffie en of thee. 
En nogmaals:
Bent u handig? We kunnen nog wel wat mensen gebruiken. Loop gerust eens binnen om 
kennis te maken en beginnen uw handen te jeuken? Eén zaterdag in de maand repareren 
of gastvrouw zijn in een gezellige omgeving. U bent van harte welkom! 

Tot ziens in het Repair café Bovensmilde in De Walhof in Bovensmilde. Tijd: 13.00 uur 
tot 16.00 uur.

Repair Café is een initiatief van Duurzaam Bovensmilde e.o.

Open Tuinendag 
Groene Stap/ Duurzaam 

Bovensmilde
Velt organiseert in Nederland en België de Velt eco-tuin-
dagen. Tijdens het hele weekend zijn er ruim 190 tuinen 
gratis te bezoeken. Op zaterdag 1 juni bent u welkom 
in de biologische moestuin/samentuin/pluktuin van de 
Groene Stap/Duurzaam Bovensmilde. De tuin is open 
van 13.00 tot 17.00 uur. Wat is er te zien: In de tuinen 
wordt met verschillende methodes geëxperimenteerd 
(biologisch, permacultuur, kruiden…). Er is ook een boom-
gaard gerealiseerd en er is een kruidenspiraal. Momen-
teel is er een stuk tuin in ontwikkeling als voedselbos. 
In de nieuwe blokhut met terras kunt u een lekker kopje 
kruidenthee drinken. Er is verkoop van producten uit de 
tuin en een planten/stekjesmarkt. Ook is er een proeverij 
en worden er rondleidingen gegeven.
Locatie: Tuinen Groene Stap, Molenwijk Bovensmilde. 
Naast dierenpark Meulenparkie.
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Voorjaarsconcert Oranje 
Nassau wordt interactief! 

Met als thema ‘Top2000” presenteren wij een groot aan-
tal bekende nummers waaruit jij een keuze maakt!
Ben je nieuwsgierig geworden en wil je het graag meema-
ken? Kom dan 25 mei naar de Rank, Suermondsweg 1 in 
Smilde. Het concert zal om 19.30 uur beginnen, maar de 
zaal is al open vanaf 19.00 uur. Entree bedraagt €4,- inclu-
sief gratis koffie of thee in de pauze. *

Deze week collecteren wij in Smilde voor het Prins Bern-
hard cultuurfonds (anjeractie). 
*Pinnen is bij ons helaas nog niet mogelijk

Heel graag tot dan!

Meestershof verrast  
met tuinbank

In het kader van "Bovensmilde Doet" als alternatief voor NL Doet heeft Rob den Hartog 
een verrijdbare tuinbank gemaakt. Dit is mogelijk gemaakt door donaties van OPA (Oud 
Papier Actie) en WZB (Wij zijn Bovensmilde). De bewoners van De Meestershof waren 
blij verrast en zien er naar uit om de bank op het nog aan te leggen terras in gebruik te 
kunnen nemen. 11Jaargang 15  -  nummer 194  -  mei 2019

Trap van zijn paard 
Op een stormachtige zaterdagmorgen er-

gens in februari ging de telefoon. Mijn zoon 

nam op en vertelde me dat ik een spoed-

gevalletje had aan iemands bovenprothese. 

‘Nou laat maar komen, ‘ zei ik meteen. En zo 

kon het gebeuren dat de man een half uur 

later bij mij aan de balie stond. 

Verontrustend keek ik de man aan, want z’n 
gezicht zat vol met bloed. Terwijl ik zijn gebit 
aan het repareren was, vertelde hij me wat er 
gebeurd was. Tijdens het voeren van één van 
z’n paarden had hij een trap tegen z’n gezicht 
gekregen. Gelukkig had hij nog net weg kun-
nen duiken, maar voelde hij wel meteen dat er 
iets niet helemaal goed zat in zijn mond. Dat 
zijn bovenprothese gebroken was in meerdere 
stukken, dat wist hij nog niet. 

Na de ‘puzzel’ weer in elkaar te hebben ge-
zet, heb ik meneer toch even aangeraden om 
naar de eerste hulp te gaan in het ziekenhuis 
in Drachten om zijn kaak te laten onderzoeken 
op eventuele kwetsuren. Een paar dagen later 
belde hij me op en vertelde hij zo goed be-
handeld te zijn door me. Ik had hem het juiste 
advies gegeven, zei hij,  en daar was hij erg blij 
mee. Altijd leuk om zoiets te horen. In hetzelfde 
gesprek vroeg hij me of het mogelijk was een 

nieuwe prothese aangemeten te krijgen. Nou, 
dat is natuurlijk geen probleem bij ons, want wij 
zijn per slot van rekening een tandprothetische 
praktijk met een gediplomeerde tandprotheti-
cus. Door het voorval paste zijn prothese niet 
geheel goed meer en dus kreeg de nieuwe 
prothese voorrang van ons. In één dag klaar 
was ons idee en zo gezegd zo gedaan. De pa-
tiënt was gelukkig en wij ook. 

We zijn zo enthousiast geworden door de re-
actie van deze man, dat wij hebben besloten 
vanaf nu een nieuwe prothese voor u kunnen 
aanmeten in één dag. In de vroege ochtend 
maken we beginafdrukken, tussendoor is er 
een pasfase en aan het eind van de middag 
is de prothese in zijn geheel klaar. Meerkosten 
zijn er niet. 

Voor informatie kunt u bellen met: 
Buurlage Mondprothetiek te Oosterwolde. 
Tel: 0516-520544. Doen! 

Frank Buurlage & Eko Bot 

1-4 R kop
Veelzeggen logopedie

Intro 2 kolom

Intro 2 kolom

Intro 2 kolom

Intro 2 kolom 

Platte tekst 2 kolom

1-4 R kop
Omnia
Intro 2 kolom

Intro 2 kolom

Intro 2 kolom

Intro 2 kolom 

Platte tekst 2 kolom

1-4 R kop
Bibliotheken ZO FRL
Intro 2 kolom

Intro 2 kolom

Intro 2 kolom

Intro 2 kolom 

Platte tekst 2 kolom

Vooraankondiging schilderen 
in de open lucht!

Op 5, 12 en 19 juni aanstaande vindt er een schilderwork-
shop in de open lucht plaats begeleid door Galyna Aguf 
in samenwerking met het CultuurPodium Bovensmilde. 
Het oudste monument van Bovensmilde de Waterstaats-
kerk is het uitgangspunt. Deelnemers wordt gevraagd hun 
schilderij beschikbaar te stellen ten behoeve van een vei-
ling. Opbrengst van de veiling komt ten goede aan het ver-
duurzamingsproject van het CultuurPodium Bovensmilde 
i.s.m. EnergieCooperatie Duurzaam Bovensmilde en om-
geving. Iedereen met enige schilder- of tekenervaring kan 
meedoen voor 1 of meerdere dagen. Op 5, 12 en 19 juni 
beginnen we bij voldoende aanmeldingen om 10 uur en 
de plein air eindigt om 16.00 uur. Meer info over kosten 
en opgave via galyna.aguf@gmail.com of  06 576 55 269. 

Advertentie IM

Foto: Priscilla Lok
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VERLOREN

Beveiliging
Camerasystemen

Bekabeling
NEN3140

Voor zowel zakelijk als particulier
0592-413603

Massagepraktijk 
Richard Jansen

06 - 33 72 07 39

sport & ontspanning

Dorn therapie
Hot Stone
Blessures
Medical taping

Voor al uw problemen met plaagdieren
voor bedrijf en particulier

Tel.: 06-13992224 of 0592-269625
E-mail: info@proactief-ongediertebestrijding.nl
Website: www.proactief-ongediertebestrijding.nl

SCHILDERSBEDRIJF

J. HAVEMAN
Voor al uw voorkomende schilderwerken,
alle soorten beglazing.

Wij leveren: ����� verf
����� behang
����� saus
����� glas
����� schildermaterialen

Ook maken wij geheel vrijblijvend offertes

HJ

Rijksweg 68, 9422 CE Smilde
Tel. 0592 - 414725

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

Rijksweg 195 - Hoogersmilde
Telefoon 0592-459280

Wij verkopen elke dag vers brood en banket

uw zelfslachtende slager

DONDERDAG-VRIJDAG-ZATERDAG

Varkenshaassaté 500 gr. € 5,98

Rundergehakt kilo € 4,98

Binkburgers per stuk € 1,25

Kipfilet	 kilo € 8,49

* Verloren sleutelbos
Verloren op maandag 13 
mei, omgeving Jagerspad, 
Wilhelminalaan, parkje. 
Sleutelbos met VW-au-
tosleutel en 5 á 6 andere 
sleutels. Gevonden? Graag 
contact opnemen van de 
redactie: 420062 

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

* Ook een turfje plaatsen?! 
Mail de redactie via 
info@smildegerneiskrant.nl

Hoofdweg 17, 9422 AE Smilde  |  E: info@drukkerijhevo.nl  |  I: www.drukkerijhevo.nl

• UNIEKE ONTWERPEN
• DIVERSE STIJLEN• SNELLE LEVERING

BEKIJK DE PRACHTIGE COLLECTIE

geboortekaartjes

Sudoku
Voor de Smildeger puzzelaars onder ons

Aan deze sudoku zijn geen prijzen verbonden.



Smildeger neiskrant - 21 mei 2019



6Smildeger neiskrant - 21 mei 2019

Advertentie IM

Grote energieslurpers
Heb je een hoge energierekening, maar snap je niet 
goed waar dat door komt? Misschien heb je onge-
merkt 1 of meer grote stroomverbruikers in huis. We 
laten je zien welke apparaten energie slurpen, en wat 
je eraan kunt doen.

Tuinvijverpomp
De vermogens van vijverpompen lopen uiteen, afhan-
kelijk van de capaciteit. Een gemiddelde vijverpomp 
heeft een vermogen van 20 watt. Als zo'n pomp con-
tinu aan blijft staan, verbruikt hij 180 kWh per jaar (40 
euro; prijspeil 2019). Bij zwaardere vijverpompen kan 
het vermogen oplopen tot meer dan 200 watt. Als 
zo'n pomp altijd aan blijft staan, kost dat 1800 kWh 
per jaar (400 euro, prijspeil 2019). Schakel je pomp in met een tijdklok. 
Zo blijft er toch voldoende zuurstof in het water en bespaar je aanzienlijk 
op je stroom.
 

Elektrische kachel
Vooral elektrische kachels zonder thermostaat kunnen veel stroom ver-
bruiken. Ze blijven namelijk de hele tijd dat ze aanstaan op vol vermogen 
werken. Kachels met thermostaat gebruiken een lager vermogen of gaan 
uit als de ruimte de gevraagde temperatuur heeft. Stel dat je een elektri-
sche kachel (1000 watt) zonder thermostaat 500 uur per jaar gebruikt, 
dan is het verbruik 500 kWh (120 euro; prijspeil 2019). Bij 100 uur per jaar 
is dat 100 kWh (25 euro).

Waterbed
De hoeveelheid elektriciteit die nodig is om het water op temperatuur te 
houden varieert tussen verschillende typen waterbedden, maar is gemid-
deld zo'n 750 kWh (160 euro). Voor waterbeddeneigenaars is het vaak de 
grootste energieverbruiker in huis. Wees je bewust van het gebruik. Ook 
hier kan een tijdklok uitkomst bieden om te besparen

Ventilatie box
Mogelijk heb je een oude ventilatie box en draait deze 
nog op wisselstroom. Een ventilatie box op gelijk-
stroom is vele malen zuiniger. De terugverdientijd bij 
vervanging is ca. 5 jaar

Tweede koelkast/vriezer
Oude koelkasten of vriezers gebruiken aanzienlijk 
meer energie dan de nieuwe modellen. Een 15 jaar 
oude koelvriescombinatie verbruikt ongeveer 350 
kWh per jaar, dat is zo'n 80 euro per jaar. Ter verge-
lijking: een nieuwe koelvriescombi met energielabel 
A+++ verbruikt nog maar zo'n 160 kWh: zo'n 35 euro.

Airconditioner
Afhankelijk van het model en het energielabel, verbruikt een airco per jaar 
160 tot 430 kWh, dat kost 35 tot 100 euro aan stroom (prijspeil 2019).
Een energiezuiniger en daardoor milieuvriendelijker alternatief voor ver-
koeling is de ventilator. Deze koelt de lucht niet, maar zorgt voor lucht-
stroom waardoor de gevoelstemperatuur 2 tot 3 graden daalt. Een ven-
tilator gebruikt maar zo'n 15 kWh aan stroom per jaar (3 euro; prijspeil 
2019).

Op dit moment is de consumentenprijs voor elektrisch ca. 23 cent. Ver-
wacht wordt dat deze prijs de komende jaren aanzienlijk zal stijgen. Een 
reden te meer om goed na te denken over ons apparaat gebruik. Minder 
stroomverbruik loont dus steeds meer!

Als je groene stroom gebruikt van onze coöperatieve leverancier Energie Van Ons is 
de CO2 uitstoot zeer laag. Bovendien komt de energieleverancier Energie van Ons 
als de op twee na beste leverancier uit de test van de consumentenbond. Als bonus 
geeft je als klant van Energie Van Ons enkele tientjes per jaar aan De energie Coöpe-
ratie Bovensmilde en omgeving die hiermee lokale projecten financieel ondersteunt. 
Wil je een vrijblijvende voorbeeldberekening voor je energieafname bij Energie van 
Ons, stuur dan een mailtje naar durzaambovensmilde@gmail.com. 

Tips energiebesparing mei 2019
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Gezellige Avondvierdaagse  
in Bovensmilde

Afgelopen week genoten ruim 200 wandelaars van de 5 en 10 km routes tijdens de 
Avondvierdaagse in Bovensmilde. Na drie prachtige avonden te hebben gehad begon 
en vrijdag toch nog te regenen. Gelukkig was het niet veel en konden alle festiviteiten 
gewoon door gaan. De muziek was ook dit jaar weer van Smeil orkest Appelscha. Zij 
zorgden er voor dat de optocht aan het einde van de Avondvierdaagse door het hele dorp 
te horen was. Veel mensen kwamen een kijkje nemen. De organisatie bedankt de vele 
vrijwilligers en sponsoren Jumbo Pepping Smilde en Poiesz Bovensmilde. Mede door 
hen kon dit evenement weer plaatsvinden. 

Advertentie IM

Foto’s: Joop Geerdink

Activiteiten van juni 2019
Nog nooit binnen geweest? Iedereen is welkom in het 
Buurtinfohuis, J. de Walstraat 3, Bovensmilde! Wij zijn 
open op maandag, woensdag donderdag en van 10.00- 
11.30 uur voor koffie en thee en een praatje. 

•  WRAP cursus: dinsdag 2 en 18 juni 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 8 en 29 juni van 14.00-16.00 uur. Gratis kleding 
voor iedereen!

•  Klus- en tuingroep: maandagochtend vanaf 10.00 uur
•  Zanggroep: woensdag 12 en 26 juni van 9.30 -11.30 

uur. U heeft vast genoten van hun optreden tijdens 
VoorDoor van 12 mei jl. in de Waterstaatskerk in Bo-
vensmilde. Gewoon genieten van samen zingen? Kom 
gerust langs en zing mee. 

•  Huiskamerontmoeting: donderdag 13 en 27 juni. Zo-
als altijd van 10.00 tot 12.00 uur. Aansluitend kunt u 
mee lunchen voor €2.50 pp. 

•  Crea-doe-tafel: Op 6 juni een workshop speksteen be-
werken. Kosten €10, - inclusief speksteen, gebruik van 
gereedschap en koffie en of thee. Opgave vóór 4 juni bij 
Jantje Appeldoorn tel:414578 of mail: appeldoorn93@
hetnet.nl. Tijd: 13.30 -16.30 uur

  En 20 juni met eigen werk en of kies uit de uit aange-
boden activiteit(en). Kosten: €2, - voor het materiaal en 
koffie/thee. Tijd: 13.30 -16.30 uur. Gewoon komen, ook 
hier: aanmelden niet nodig.

• Geen Schilderen.
• Geen Koffie Met! 
•  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) 

•  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, tuinwerkzaamheden, klussen in en om het huis. 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!

Ontmoetingsboswandeling bij 
Buitencentrum Drents-Friese Wold

Op zondag 26 mei organiseert Buitencentrum Drents-Friese Wold, Terwisscha 6a, Ap-
pelscha, een Ontmoetingsboswandeling. Samen met een gids van Staatsbosbeheer 
wandel je door het prachtige Nationaal Park Drents-Friese Wold. Naast genieten van de 
natuur staat deze wandeling in het teken van het opdoen van nieuwe sociale contacten, 
en bestaande contacten versterken en kom je in contact met andere deelnemers.
 
Voor veel mensen is er een drempel om alleen op pad te gaan door de natuur. Zij missen 
een maatje die gezellig mee gaat. Dit terwijl een wandeling in de natuur juist een goede 
manier is om ontspannen nieuwe mensen te ontmoeten. De verwondering voor natuur 
werkt verbindend, zeker bij mensen die in ieder geval al twee dingen gemeen hebben: ze 
houden van wandelen en van de natuur. Daarom organiseert Staatsbosbeheer in 2019 
meerdere Ontmoetingswandelingen, ieder seizoen één, in de hoop dat er vele mooie 
wandelingen mogen volgen.

Tijd: 13.30 – 16.00 uur. Kosten: € 9,50 inclusief koffie/thee en iets lekkers (enkel voor 
volwassenen). Aanmelden: www.staatsbosbeheer.nl/drentsfriesewold
Voor meer informatie en overige activiteiten kun je kijken op www.staatsbosbeheer.nl/
drentsfriesewold

Wijziging afvalinzameling 
Hemelvaartsdag

Donderdag 30 mei, Hemelvaartsdag, wordt er geen afval 
ingezameld. De inhaaldag is op zaterdag 1 juni a.s.
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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

WWW.RIJSCHOOLVANESSEN.NL

Kraaiheide 12 • 9421 ND  Bovensmilde • telefoon: 0592 413 414

Theorieles voor de auto
elke dinsdagavond in juni bij De Spil 

Bezoek onze website en meld je snel aan.

in Bovensmilde van 
19:30 tot 21:00 uur

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!

NATUURLIJK STRALEND

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

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

Beautysalon

 

• 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

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

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

* 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
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Containers week 22 
GRIJS & ORANJE

KERKDIENSTEN

AGENDA

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

www.staatsbosbeheer.nl/DrentsFrieseWoldGEEN KRANT  
ONTVANGEN?

Meld het de redactie.

DIENSTEN IN SMILDE
Alarmcentrale: 1-1-2 Als iedere minuut telt
Géén spoed, Wél politie. 0900 - 88 44
Akkie de Jong, spreekster bij uitvaarten 

Tel: 06-30928133  •  Email: info@akkiedejong.nl
Apotheek Smilde, tel. 414045 

Geopend ma. t/m vr.: 8.00-17.30 uur 
Buiten deze uren voor spoedgevallen: 
Wilhelmina apotheek (in het ziekenhuis),  
tel. 302324  
Locatie MFA ‘de Spil’ Bovensmilde 
ma-vr.15.30-17.00 uur. zat. gesloten

Bewonersplatform Smilde, bewonersplatformsmilde@ 
kpnmail.nl - www.Bewonersplatformsmilde.nl

Dierenartspraktijk Anna Deen 
Beek 2A, 9406GV Assen tel. 0592-460409 
www.dierenartsdeen.nl info@dierenartsdeen.nl

Dierenhulp Noord-, Mid.-Drenthe: tel. 088 8113360.
Glas Diergeneeskunde 

Tel. 0521-591378 Hoofdweg 151, Bovensmilde
Huisartsen Bovensmilde 

H.M. van der Veen 
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)

Zaterdag 25 mei: Smelterieders: Dagtocht over de grens 
Duitsland. Vertrek 9:30 uur clubhuis Suermondsweg 27a, 
Smilde 
Zaterdag 1 juli: Oud papierinzameling PKN Jeugdraad in 
Bovensmilde vanaf 09.00 uur, graag gebundeld of in kliko 
aan de straat
Woensdag 5 juni: Vanaf 18.15 het oud papier in Hoo-
gersmilde gehaald door IKC Pieter van Thuyl.

Zondag 26 mei

Protestantse Gemeente Smilde, Koepelkerk
Gezinsdienst
10.00 uur Ds. A.P. Donker-Kremer

Geref. Kerk Vrijgemaakt, De Rank 
10.00 uur br F.H. Folkerts, Assen
16.30 uur Ds. D.F. Ensing, ‘t Harde

Prot. Gem. Hoogersmilde, KC De Schakel
9.30 uur Ds. Gardenier Appingedam

Protestantse Gemeente Bovensmilde
9.30 uur Ds. G.W. van der Werff

Stichting Interkerkelijk Recreatiewerk Witterzomer
11.00 uur Voorganger: Ds. G.W. van der Werff
 M.m.v.: Koor Together
 M.b.: Dhr. N. Meilof

Het Songfestival
Duncan Laurence wint het Songfestival. Mooie song, sympathieke winnaar en met 
een Smildeger randje kan ik u vertellen. De achterneef van de zwager van Duncan 
heeft vroeger namelijk aan de KW-laan gewoond!

Tot zover het goede. In eerste instantie dacht ik er nog aan om het Songfestival, met 
steun van prins Bernhard naar Het Kompas in Smilde te halen. Moeten we niet doen. 
Nederland moet een statement maken door te weigeren om mee te werken aan deze 
corrupte bende. Deze wanvertoning van vriendjespolitiek. Van buurlanden die elkaar 
elke keer weer ‘douze points’ geven voor het lied van een rochelende trol. Of 12 punten 
voor Rusland omdat anders Poetin binnenvalt. 

Nederland moet karakter tonen en aan dat kitscherige feestje een einde maken. Het 
Songfestival is a losing game. 

Trouwens, ik heb veel bewondering voor Madonna maar het was jammer dat ze de 
avond ervoor een theelepeltje in haar oog had gekregen. Dat ooglapje deed haar en 
haar stem geen goed. Je merkte het aan haar hele oog-stem coördinatie. Met 1 oog 
zingen is geen goed idee. 

Groet, 
King 

Column King

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.
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Advertentie IM

Geslaagde turnwedstrijd  
SSS-Smilde

Afgelopen zaterdag hadden wij als vereniging de organisatie van een turnwedstrijd 
RWS-C.
Er waren behoorlijk wat deelneemsters en de dag was verdeelt in drie wedstrijden. Wat 
hebben we genoten van de prestaties! Voor sommigen hun eerste wedstrijd, wat een 
spanning. Mooie resultaten en ook podiumplaatsen voor de dames van SSS-Smilde, en 
daar zijn we best trots op. In de eerste wedstrijd was er een 1e plaats voor Riva Wierenga 
en Merel Koenen ging er vandoor met de 3e plaats. In de tweede wedstrijd was de 1e 
plaats voor Manouk Ruiter en voor Noa van de Biesebos een prachtige 2e plaats. In de 
afsluitende wedstrijd was het Lieke Doek die de 1e plaats op het podium innam en een 
hele mooie 2e plaats voor Dide Otten. Alle dames hebben flink hun best gedaan en mooie 
scores neergezet. Top dames! Op naar de het volgende seizoen. 

SV Hoogersmilde 1 –  
VV Smilde ’94 1     0-1

Een warme dag, een broeierig sfeertje, prima omstan-
digheden voor een derby.
VV Smilde '94 begon goed. In de eerste helft had de ploeg 
de betere kansen maar was niet scherp genoeg in de af-
ronding. De thuisploeg kleunde er af en toe stevig in en 
zocht hierin de grenzen wat op. In de eerste helft hielden 
de ploegen elkaar in evenwicht: 0-0 ruststand.
VV Smilde '94 moest het geduld bewaren en vertrouwen 
in eigen kunnen. Dat betekent blijven voetballen en de te-
genstander onder druk houden. SV Hoogersmilde speelde 
wat meer de lange bal en probeerde op deze manier een 
goaltje mee te pikken. De omstandigheden waren zwaar 
waardoor een echt spektakel uitbleef. 
Het harde werken en het geduld van Smilde werd beloond 
met een treffer. Abel de Vries kopte binnen in de 70e mi-
nuut. Dat was tevens de eindstand 1-0. 

Foto: Jan Koning

Record aantal deelnemers
Wat een mooie dag, wat een vrolijke gezichten, wat een gezelligheid en mooie verhalen. 
De Diabetes Classic van 19 mei 2019 kan de boeken in als een geslaagde dag met een 
record aantal deelnemers (meer dan 800) met een record aan vrijwilligers. 
Dankzij de 90 vrijwilligers is ook deze editie goed verlopen. Alle vrijwilligers ontvingen weer 
een heerlijk lunchpakket van Subway Assen en na afloop een goodybag van de Makro.
De deelnemers kwamen uit heel Nederland, maar ook uit België. Twee Belgen waren zelfs 
vrijdag op de fiets vertrokken om de Classic te kunnen fietsen; een van de kinderen heeft 
namelijk Diabetes Type 1. Nb. Tijdens wedstrijden van Martijn in België zijn de contacten 
een paar jaar geleden gelegd.
Opvallende zaken waren: 200 deelnemers en vrijwilligers die hun bloedsuiker lieten contro-
leren, het grote aantal mountainbikers voor de 100 en 125km, de dorst en de honger van 
de deelnemers. Naar aanleiding van de tocht en het tekort aan voedsel in 2018 was er be-
sloten om een dubbele hoeveelheid voedsel in te slaan en toch bleek dat nog niet genoeg.
Tijdens de dag bleek wel weer hoe belangrijk het is om de 560km aan routes goed uit te 
zetten! De meeste fietsers hebben “haast”, kletsen onderweg, en ja…dan mis je weleens 
een bordje! De organisatie neemt alle ontvangen tips van deelnemers en vrijwilligers mee 
in de evaluatie.
Tenslotte wil het bestuur van de stichting Diabetes Type 1 en Topsport alle vrijwilligers en 
sponsoren hartelijk dankzeggen voor hun geweldige bijdrage om deze tocht tot een suc6 
te maken.

Foto: Piet Verschoor

2019
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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

4 gegrilde kippenpoten voor  € 5,50
WOENSDAG GEHAKTDAG

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

Houthakkersteaks  4 halen 3 betalen
Boeren schnitzels  4 halen 3 betalen
MENUTIP VAN DE WEEK

Shoarmaschotel
Mosterdsoep met spekkies

MAANDAG EN DINSDAG

Fijne saucijzen  10 voor  € 8,98
VOOR OP EEN BROODJE

Beenham  150 gr. halen 100 gr. betalen
VOOR BIJ EEN GLAASJE

Zeeuws spek

ONZE MAALTIJDSERVICE
3X PER WEEK BEZORGD

Bel gerust voor informatie 412485

WIK Bovensmilde daagt alle 
straten in Bovensmilde uit!

Ons jaarlijks terugkerende evenement “stratenvolleybal” 
staat gepland voor 7 juni. Durf jij het aan om samen met 
je straat de strijd aan te gaan? Het evenement vind plaatst 
in “De Spil”. We starten om 19:00 uur met de eerste wed-
strijden. Graag aanwezig om 18:45 om even lekker warm 
te spelen. Een kleine bijdrage per deelnemer kan bij aan-
vang betaald worden. 
Wil je graag met je straat een paar keer oefenen? Geen 
probleem, dit kan op woensdag avond 29 mei en 5 juni 
vanaf 21:00. Je team aanmelden kan via onze facebook 
pagina, of stuur een berichtje naar bestuur@wik-boven-
smilde.nl. Ook voor meer informatie kan je een mailtje 
sturen.

We zien jou en je team graag op 7 juni in de Spil, Boven-
smilde!

Stratenvolleybal Hoogersmilde

5, 6 en 7 juni 

De teams zijn gevormd en de indeling is bekend, dit jaar 
vind het straten volleybaltoernooi plaats van woensdag 
5 tot en met vrijdag 7 juni. Dit jaar doen er in totaal 15 
teams mee.
Er wordt nu druk gewerkt om het indelingsboekje klaar te 
krijgen, zo gauw als deze klaar is komt het overzicht op 
de site van SVH (www.svhoogersmilde.nl) onder de link 
volleybal, of neem contact op met de contactpersoon van 
de straat die het boekje krijgt waar ook alle overzichten 
in staan. 
Als er nog mensen zijn die het organiseren van het stra-
ten volleybaltoernooi willen overnemen aangezien dit het 
laatste jaar is van het huidige bestuur, Meld je aan op de 
speelavonden zelf of via de mail jhpieters@hetnet.nl. 
Wij hopen op een sportief en gezellig straten volleybal-
toernooi.
Natuurlijk zou het ook leuk zijn als er weer toeschou-
wers aan de kant zitten om de teams aan te moedigen. 
Iedereen is van harte welkom.

Vraag van de maand mei 2019

Vechtende broertjes 
‘Mijn zoons van 4 en 6 jaar maken vaak ruzie. Ze willen tegelijkertijd op de computer, 
allebei als eerste in de auto zitten, uit dezelfde beker drinken… Je kunt het zo gek niet be-
denken of ze hebben er strijd om. Soms gaat het er fysiek best ruig aan toe. Ik grijp dan in, 
maar soms vraag ik me af of het niet beter is als ze het eerst zelf proberen op te lossen.’  
Het is goed om uzelf dat af te vragen. Ouders hebben vaak de neiging om snel in te grij-
pen. En dat is begrijpelijk; het is niet fijn als kinderen ruzie maken. Toch is het soms goed 
om even tot tien te tellen en te kijken of ze het zelf op kunnen lossen. 
Natuurlijk is het belangrijk om een oogje in het zeil te houden; uw zesjarige zoon is bij-
voorbeeld sterker dan uw zoon van drie. Dreigt het uit de hand te lopen? Grijp dan zeker 
in. Het is daarbij goed om te kijken naar de manier waarop u dat doet. De kunst is om 
niet te snel als scheidsrechter op te treden, maar juist als mediator. 
Als bemiddelaar kunt u beschrijven wat er gebeurt, zonder daar direct een oordeel aan 
te verbinden. Bijvoorbeeld ‘Ik zie jou een speeltje afpakken’ of ‘Ik zie jou slaan.’ In het 
algemeen kunt u dan zeggen: ‘Slaan doen we hier niet, dat doet pijn.’ Vervolgens is het 
belangrijk om kinderen zelf verantwoordelijk te maken: ‘Jullie willen allebei op de com-
puter. Hoe kunnen we dat oplossen?’ Op deze manier leren ze naar elkaar te luisteren en 
zelf ruzies op te lossen. Succes!
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) ge-
plaatst in deze column? Dan ontvangt u twee vrijkaartjes voor de gemeentelijke zwem-
baden in Midden-Drenthe.

Aangepaste openingstijden zwembaden, 
sporthallen en gymzalen op Hemelvaartsdag 

Op donderdag 30 mei Hemelvaartsdag zijn de zwembaden De Peppel in Beilen en De 
Smelte in Smilde gesloten. Zwembad De Boskamp in Westerbork is open van 12.00 tot 
17.00 uur.
De sporthallen Drenthehal, Smeltehal, Börkerkoel en de gymzalen van de gemeente 
Midden-Drenthe zijn open, alleen voor toernooien.

Dauwtrappen op Hemelvaartsdag
De zon komt net op, dauw ligt op het gras. Het is nog wat fris maar je voelt de warmte 
van de zon al langzaam toenemen. Ga mee dauwtrappen op Hemelvaart! Vanuit Bui-
tencentrum Drents-Friese Wold organiseert Staatsbosbeheer op donderdag 30 mei een 
eigentijdse versie van deze eeuwenoude traditie. Ga mee met onze gids voor een afwis-
selende en ontspannen wandeling. 
Tijd: 5.00 - 9.00 uur, locatie: Buitencentrum Drents-Friese Wold
Kosten: € 15,00 volwassene; € 12,50  kind t/m 12 jaar; incl. ontbijt
Aanmelden noodzakelijk: www.staatsbosbeheer.nl/dauwtrappen
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Sander Albertslaan 6
8431 AJ Oosterwolde
Tel. 0516-520544

W W W.BUURLAGE-MONDPROTHETIEK.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

KUNSTGEBITTEN

KUNSTGEBITTEN

KUNSTGEBITTEN

KUNSTGEBITTEN
KUNSTGEBITTEN

MONDPROTHETIEK OOSTERWOLDE

NIEUW KUNSTGEBIT
NU ZELFS

IN ÉÉN DAG MOGELIJK*

*) na intake en bepaalde voorwaarden


