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Mededeling van de 
Huisartsenpraktijk 

Bovensmilde
De praktijk is op woensdag 5 juni de hele dag gesloten.

Voor spoedgevallen kunt u die dag terecht bij de 
Huisartsenpraktijk in Smilde (De Sluiskampen 41).  
Telefoon: 0592-412505.  
Wij verzoeken u vriendelijk de herhaalmedicatie op tijd 
bij ons aan te vragen.

- Team Huisartsenpraktijk Bovensmilde

Meiden MO19 Smilde ’94 
kampioen

Afgelopen week is het meidenteam van Smilde ‘94 voor de 3e keer in 4 jaar tijd kampioen 
geworden. Om dit te bereiken moest er gewonnen worden van Loppersum. Smilde begon de 
wedstrijd goed en er werden vele mogelijkheden gecreëerd, het duurde echter tot halverwe-
ge de eerste helft voordat het eerste doelpunt voor Smilde viel. Loppersum kwam er niet aan 
te pas en Smilde liep uit naar een 8-0 overwinning. De meiden lieten met deze overwinning 
GVAV Rapiditas, Helpman en Leo Loon op grote achterstand waarmee het kampioenschap 
een feit was. Afgelopen donderdag zou Loppersum nog naar Smilde komen om daar de 
laatste wedstrijd te spelen, helaas zagen ze er vanaf om deze kampioenswedstrijd voor het 
thuispubliek mogelijk te maken. Jammer maar gelukkig waren de jongens b2 wel bereid om 
een huldigingstrainingswedstrijdje te spelen. Na afloop werden de speelsters in het zonnetje 
gezet en werd ook trainer Stephan van Zeele bedankt voor zijn inzet in de afgelopen 4 jaar. 
Het team van de MO19 zal nu doorstromen en verder gaan als Smilde 94 VR1. We kun-
nen hiervoor nog speelsters (vanaf 16 jaar en ouder) gebruiken. Kun je voetballen of wil 
je als keeper bij het team aansluiten? Meld je aan of vraag eens naar de mogelijkheden. 
Info te verkrijgen bij jeugdcommissie@smilde94.nl

De jongens en meisjes van BSVV 
JO9-2 ongeslagen kampioen

V.l.n.r. bovenste rij; Jesper Hansma, Cheyenne Matita-
putty, Viani Skenderi, Stan Warners, Iwan de Vries
Onder: Lauren van der Wee, Sylvie Tol, Thijs Baron, 
Max  Middelbos

De meiden van BSVV JO11-2 
ook KAMPIOEN!

De meiden hebben een topseizoen gevoetbald. Op naar het volgende seizoen!

Smilde ’94 JO17-1 kampioen
Afgelopen zaterdag werd de competitie afgesloten met 
en inhaalduel tegen Achilles uit Assen. Smilde ‘94 was 
al kampioen en wist in een fantasieopstelling de laat-
ste wedstrijd ook te winnen. Het leek in de competitie 
te gaan tussen Stanfries uit Appelscha, FC Assen en 
Smilde ‘94, maar de jongens van Smilde ‘94 hadden de 
langste adem en wisten tegen het eind van het seizoen 
op de belangrijke momenten de punten binnen te halen 
daar waar de concurrent punten ging morsen. Smilde 
‘94 JO17-1 een terechte kampioen!

Foto: Johan van Sleen

Foto: Agnes van der Meer

Foto: Jacinta Tillema

Foto: Bianca Hoorn
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Wentel uw weg op de Heer en vertrouw op Hem, 

Hij zal het maken.
PSALMEN 37:5

Na een kort ziekbed, hebben wij los moeten 
laten, onze lieve papa en trotse opa 

Roelof Oldenwening
Roel

 22 maart 1940 † 30 mei 2019

Bertha Oldenwening - Oving in liefdevolle herinnering

 Herbert in liefdevolle herinnering
 Dineke en Martijn, Liv, Felice, Juliëtte
 Bernadette en David, Florence, Lourdes
 Jaro en Henrike, Thijs, Nick
 Peter en Monique, Luca

Onze dank gaat uit naar de medewerkers van het 
zorgteam van Icare Smilde en Altingerhof Beilen, voor 
de liefdevolle aandacht en zorg voor onze lieve papa.

Papa is thuis.

Wij nodigen u uit om afscheid te nemen van 
Roel op woensdag 5 juni, van 15.00 uur tot 
16.00 uur, thuis aan de Elzenlaan 21 in Smilde.

De dankdienst voor het leven van Roel vindt 
plaats op donderdag 6 juni om 14.00 uur in de 
Koepelkerk, Veenhoopsweg 12b te Smilde.
Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de 
algemene begraafplaats Kyllot in Smilde.

Voorafgaand aan de dienst is er vanaf 13.00 uur 
gelegenheid tot condoleren en ook wordt u koffi e 
en thee aangeboden.

Correspondentieadres:
Fam. Oldenwening
Oranjestraat 13, 9422 EP Smilde

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

Met droefheid hebben we kennis 
genomen van het overlijden van ons lid:
 

Tinus Snippe
 
Wij wensen zijn vrouw en kinderen heel 
veel sterkte toe.
  
  Bestuur en leden van de 

Senioren biljartvereniging  
“Beurtschip“ te Smilde

Na een periode van afnemende gezondheid is 
overleden onze buurman

Roel Oldenwening

Wij wensen kinderen en kleinkinderen veel 
sterkte toe.

Buren Elzenlaan en Boerenlaan

Bedankt  
Gea de Vries en Rob den Hartog 

voor de spontane hulp bij mijn val met de fiets 

bij de ijsbaan in Bovensmilde op Koningsdag.  

Hartelijk dank, Berta Haanstra - Voortman

Familieberichten
U kunt uw familieberichten  

ook plaatsen in de  
Smildeger Neiskrant.

Advertenties kunt u mailen naar  
info@smildegerneiskrant.nl. 

of aanleveren via 
www.smildegerneiskrant.nl

Voor informatie kunt u bellen 
met tel. 0592 - 420062

Weekendhulp 
GEZOCHT

Cafetaria/Café Hoogersmilde

0592-459171

Uitvaartverzorger 
Jochem Hatzmann

Dag en nacht bereikbaar.
Ongeacht waar u verzekerd bent 

of geen uitvaartverzekering heeft.

 Telefoon:  0592-413412
 Mobiel:  06-13732218

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

* Te koop nieuwe en gebr. 
fietsen. Fietshandel Reiber, 
Brink 23, Dwingeloo, tel. 
0521-591326, ook inruil.
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Vanwege Pinksteren verschijnt de Smildeger Neis-
krant volgende week niet op dinsdag maar op 
woensdag 12 juni.

Afsluiting Samen wonen in 
Bovensmilde

De initiatiefgroep Samen Wonen Bovensmilde heeft met bewoners en externe des-
kundigen de afgelopen 1,5 jaar woonplannen uitgewerkt voor de locaties De Wingerd, 
Het Kruispunt (de kerklocatie die te koop is) en de Seringenstraat (voormalige volks-
tuinen). Deze locaties zijn door de gemeente hiervoor beschikbaar gesteld.

De groep zocht samen met u naar mogelijkheden voor levensloopbestendig, grondge-
bonden wonen, voor jong en oud, koop of huur.
Door middel van presentaties in De Spil bent u geïnformeerd en kon u uw belangstelling 
kenbaar maken. Met de belangstellenden zijn terreininrichtingen en woningtypen uitge-
werkt. Externe deskundigen hebben ons bijgepraat over alle projectkosten, de financie-
ringsmogelijkheden en de planning.
De start was met 7 belangstellende families en halverwege was dit gegroeid naar 13 
families. 
Door verschillende factoren zoals onzekerheden over planning, procedures en toestem-
ming voor bepaalde woningtypen, sterk stijgende bouwkosten, onzekerheden wereld-
wijd, financiële risico’s, en dergelijke, is er uiteindelijk geen uitvoerbaar plan ontstaan.
We hebben met elkaar in een zeer prettige sfeer samengewerkt, met tussentijdse infor-
matieve terugkoppelingen naar de gemeente. Iedere deelnemer heeft weloverwogen een 
keuze kunnen maken om al of niet door te gaan met het initiatief. 
De evaluatie van het bewonersinitiatief is recent toegelicht en overhandigd aan wet-
houder Dennis Bouwman en de betrokken ambtenaren Rinette Ipema, Ellen Folkerts en 
Douwe van der Laan.

De activiteiten van de Initiatiefgroep zijn hiermee afgerond.
Wel is duidelijk geworden dat er behoeft is en blijft aan levensloopbestendige, grondge-
bonden woningen. Wij hopen dat deze mooie plannen nog verwezenlijkt gaan worden 
in Bovensmilde. Belangrijk is dan dat een deskundige partij het complexe proces en 
bepaalde financiële risico’s voor haar rekening neemt, en samen wil werken met betrok-
ken bewoners.

Herinnering

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. Graag dus opgave hiervoor, bij te weinig 
aanmeldingen, kan dit mooie evenement helaas en jam-
mer genoeg niet doorgaan, dus geef u op. En 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 jul-
lie bakkunsten zien. Er zijn drie prijzen en een wisselbeker 
beschikbaar. De eigen gebakken producten worden beoor-
deeld door een onpartijdige jury van buiten Hoogersmilde. 
Ook kan men zich voor het exposeren met eigen kunstwer-
ken of een mooie foto expositie opgeven. Verder zullen er 
twee elektrische auto,s staan voor info, ook is er de mo-
gelijkheid om er een proefrit in te maken. Meldt u zich wel 
alvast aan voor dit evenement. Aanmelding voor 9  juni 
a.s. bij  Jesca Maasen email louisjesca@hotmail.com , 
Bertha Warries email berthawarries948@gmail.com of bij 
velde1615@gmail.com

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 28 JANUARIJ 1869

* Smilde, 24 Jan. Voor eenige dagen is op eene in het logement “de Veen-
hoop” daartoe expresselijk belegde vergadering van schippers en andere 
belangstellenden besloten, een adres aan Ged. Staten van Drenthe te zen-
den, inhoudende het verzoek, om de aan de Drentsche en Overijsselsche 
schroefstoombootmaatschappij verleende consessie tot eene dagelijksche 
stoombootdienst tusschen Assen en Zwolle in te trekken. Requestranten 
gronden hun verzoek op de omstandigheid, dat de vaarts-wallen niet be-
stand zijn tegen de door de booten in het water aangebragte deining, 
waardoor op vele plaatsen geheele zandmassa’s in de vaart storten, welke 
ondiepten veroorzaken, die de scheepvaart zeer belemmeren, en verder, 
dat telkens de in de vaart vastliggende bokken van hunne plaatsen worden 
losgewerkt en beladene bij het passeren der boot gevaar loopen van te 
zinken. Dit adres, van een zestigtal handteekeningen voorzien, is bereids 
door eene daartoe uit hun midden gekozene commissie aan den commis-
saris des konings overhandigd. Oppervlakkig beschouwd, tracht men met 
het verzoek, zooals het is gedaan, in onzen tijd van vooruitgang eene ach-
terwaartsche beweging te bewerken, doch wij moeten zulks billijken, met 
het oog op de groote beletselen en ongerijf, welke die tak van nijverheid 
ondervindt, waarvan deze gemeente als het ware haar bestaan te danken 
heeft. Het is dan ook op dien grond, dat wij de hoop koesteren, dat de 
bevoegde autoriteit het verzoek in ernstige overweging zal nemen, het 
billijke daarvan inzien en de tot wederopzeggens toe verleende consessie 
zal intrekken.

Historisch nieuws van ‘De Smilde’

Meer interessante berichten vindt u op de website van de Historische Vereniging ‘De 
Smilde’- www.desmilde.nl - Voor € 17 per jaar bent u lid en ontvangt u tevens 4x 
per jaar het tijdschrift Levend Verleden. (tel.: 0592-413248)

WIJ 
Bestaat er nog zoiets als ‘WIJ’? Een vraag die ik mijzelf 
met het verstrijken van de jaren vaker stel. Als het erop 
aankomt is het toch vaak ‘IK’ en is ‘WIJ’ ver te zoeken. 

Als het erop aankomt kiezen mensen veelal voor zich-
zelf. Voor een goed functioneren van ‘WIJ’ moet je 
bepaalde persoonlijke meningen en belangen terzijde 
schuiven. Mensen zijn steeds minder bereid om dat te 
doen. Het lijkt ook heel aantrekkelijk om altijd je eigen 
belang na te streven en vast te houden aan je eigen 
mening. Echter, als individu sta je niet sterk en samen 
wel. 

In Bovensmilde lijken ze dat goed te doen met ‘Wij zijn 
Bovensmilde’. Succesvolle initiatieven en onderne-
mers die dat steunen, mooi! Het suggereert een zeker 
‘WIJ’-gevoel en je ziet wat er dan kan ontstaan. 

Het vraagt om een open en constructieve houding ten 
opzichte van initiatiefnemers. Gewoon erachter gaan 
staan en meehelpen. In plaats van achteroverleunen 
en kritiek leveren. Op zaterdag 
8 juni 2019 de tweede editie van De 5 Mijl van Smil-
de. De volgende Smildeger bedrijven ondersteunen 
dit evenement: XXXXXXX & XXXXXX, XXXXXXX en 
XXXXXXXX. 

Doe mee, kom kijken. 
Wij zijn Smilde    ;-) 

Groet, King 

Column King
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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

Duitse biefstuk 100 gr. € 0,98
Bieflappen kilo € 9,98
Biefstuk tartaar p. st. € 0,89
Zigeuner gehaktschnitzels
  4 voor € 2,98

uw zelfslachtende slager
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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.

Algemene
Ledenvergadering

van de

UITVAARTVERENIGING
“LAATSTE EER”
te Hoogersmilde
op 25 juni 2019
in Kerkelijk Centrum De Schakel
Rijksweg 178, Hoogersmilde
aanvang 20.00 uur

Agenda:
1 Opening en vaststellen agenda
2 Notulen jaarvergadering 21 juni 2018
3 Jaarverslag secretaris
4 Financieel jaarverslag penningmeester
5 Vaststelling van:
 - begroting 2019
 - contributie leden 2020
 - vergoeding uitvaarten 2020
 - nieuwe tarieven Begraafplaats Hoogersmilde 

2020
6 Mededelingen en ingekomen stukken
7  Voorstel openstelling begraafplaats voor leden 

Smilde en Bovensmilde
8 Bestuursverkiezing
 Aftredend en herkiesbaar: mevr. I. Slagter-Kok.
 Het bestuur stelt voor om mevr. I. Slagter-Kok te 

herbenoemen. 
9 Rondvraag
10 Sluiting

De stukken voor deze vergadering zijn na 
afspraak in te zien bij alle bestuursleden. 
Voor meer informatie zie de website 
www.susmilde.nl/uitvaartvereniging-hoogersmilde

Namens het bestuur, 
A. Hoogeveen-Brinks,  voorzitter
A. van Goor-Hatzmann,  secretaris

Beveiliging
Camerasystemen

Bekabeling
NEN3140

Voor zowel zakelijk als particulier
0592-413603

Jaarlijkse 
boekenmarkt 

Kom gezellig snuffelen 
tussen de boeken op de 
jaarlijkse boekenmarkt in 
Westerbork. Naast boeken 
kopen, kun je ook je eigen 
boeken aanbieden. Je bent 
van harte welkom op 8 juni 
tussen 10.00 en 17.00 uur 
in het centrum van Wes-
terbork. Een feest voor ie-
dereen die van boeken en 
lezen houdt.

•   zaterdag 8 juni 2019 
10.00 - 17.00 uur

Vogelkijkhut 
Deskundige vogelaars zijn 
in de vogelkijkhut aanwe-
zig om uitleg te geven. Of 
u nu een ervaren vogelaar 
bent of niet, de deskundige 
vrijwilligers  vertellen u 
graag meer over de soor-
ten die op de voormalige 
vloeivelden voorkomen. 
Locatie: Vanaf het dorp 
Oranje de Zwarte Weg in-
slaan. De route is verder 
met bordjes aangegeven.
Bij de vogelkijkhut is een 
fotohut, vanuit de hut heeft 
u een prachtig zicht vlak 
over het water. U zit als het 
ware oog in oog met de 
vogels. 
•  zondag 9 juni 2019 

11.00 - 16.00 uur
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Hoofdweg 50, 9422 AJ SMILDE
Telefoon  (0592) 41 41 54

Voor al uw: 
gas, water, cv 

en loodgieterswerk

Peter Otten, RMT
Hoofdweg 183, Bovensmilde
info@makelaardijpeterotten.nl
06 - 14 41 25 30

www.makelaardijpeterotten.nl

Nieuw in de verkoop !!

Keurig afgewerkte tussenwoning
met een serre aan de achterzijde,
en een aangebouwde hal met 
toilet, bijkeuken, berging en een 
carport aan de voorzijde. 

Vraagprijs: € 179.000,- k.k.

Bovensmilde, Bremstraat 53

De woning is gelegen aan een 
(voor auto’s) doodlopende zijtak
van de Bremstraat en grenst aan 
de achterzijde aan het parkachtige 
speelveld. Energielabel: C.

N
IE

U
W Pilates 

Studio
Esmeralda
te Hoogersmilde
Meer dan alleen training!

Pilates Studio Esmeralda ondersteund jou graag naar een 
gezond en stressvrij leven. Je kan terecht voor;  
* Yin Yoga
* Pilates
* Mindfulness
* Ontspanningmassage

Kijk voor mogelijkheden en informatie op  
www.esmeraldavanliefland.nl 

Of reageer nu via 0653949000 of  
esmeralda.van.liefland@gmail.com

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

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

FAMILIEDRUKWERK
Vraag naar de mogelijkheden

zoekt: 
Coördinator Screening

Meer weten? Bel Aaltje Pol 
(secretaris) 06-43 66 65 87 
of kijk op www.voedsel-
banken.nl

Wildplukwandeling 

en -proeverij

Tijdens een ontspannen 
wandeling in de omgeving 
van het Buitencentrum 
leert de gids van Staats-
bosbeheer je van alles over 
de eetbare wilde planten 
die we onderweg tegen 
komen. Je ontdekt  welke 
planten je kunt eten en op 
welke manier je ze kan 
verwerken in de keuken. 
Natuurlijk gaan we na de 
wandeling samen aan de 
slag om een aantal kruiden 
te verwerken in eenvoudi-
ge, smakelijke gerechtjes.
Datum: zondag 9 juni 2019
Tijd: 13.00 - 16.00 uur
Locatie: Buitencentrum 
Drents-Friese Wold
Kosten: € 15,- per persoon
Aanmelden noodzakelijk: 
via www.staatsbosbeheer.
nl/drentsfriesewold
Voor meer informatie en 
overige activiteiten kun je 
kijken op www.staatsbos-
beheer.nl/DrentsFriese-
Wold
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Einde aan kledinginzameling Hoop 
voor Albanië Noord-Nederland

Op 1 augustus 2019 stopt de kledinginzameling van Hoop voor Albanië Noord-Ne-
derland. Bijna 20 jaar hebben vele mensen uit Norg, Veenhuizen, Een, Smilde en As-
sen kleding, hulpgoederen en giften ingebracht. Daarnaast waren er individuele en 
kerkelijke initiatieven die Hoop voor Albanië jarenlang hebben gesteund met kleding, 
hulpgoederen en giften. De grote groep enthousiaste vrijwilligers van HvA heeft ge-
durende deze jaren alle kleding en goederen gesorteerd, geladen in vrachtwagens 
en getransporteerd naar Albanië, met als doel de arme bevolking een beter leven te 
geven.
Onlangs heeft het landelijke bestuur van Hoop voor Albanië besloten, om de transpor-
ten van kleding en hulpgoederen af te bouwen en zich meer te gaan richten op andere 
projecten in Albanië. 

Onze grote dank gaat uit naar
Alle mensen, (kerkelijke) instanties en organisaties die gegeven hebben -in welke vorm 
of op welke wijze dan ook aan Hoop voor Albanië Noord-Nederland. Aan de vrijwilligers 
van HvA Noord-Nederland voor hun oprechte betrokkenheid en inzet! En speciale dank 
en grote waardering gaat uit naar Berend Huizing en zijn familie. Bijna 20 jaar lang was 
Berend ´het gezicht´, ´de trekker´ en de drijvende kracht van HvA Noord-Nederland.

Parkeeroverlast  
Bovensmilde op 11 juni 

Op dinsdagmiddag 11 juni 2019 herdenkt de Molukse ge-
meenschap dat 42 jaar geleden zes Molukse actievoer-
ders de dood vonden bij de bestorming van de trein bij 
de Punt. 

Vanwege de verwachte opkomst heeft het organiserende 
comité een aantal verkeersmaatregelen getroffen. Om de 
verkeersveiligheid in de Molukse woonwijk zoveel moge-
lijk te garanderen is de Magnoliastraat ter hoogte van de 
Schoolstraat tussen 14:00 en 16:30 uur voor inrijdend ver-
keer afgesloten.  

Omstreeks 16:15 uur vormen de bezoekers een stoet die 
zich om 16:30 uur naar begraafplaats de Boskamp in As-
sen zal bewegen. Op de Boskamp bevindt zich het mo-
nument waar de zes Molukse jongeren zijn begraven en 
waar vanaf 17:00 uur de herdenkingsplechtigheid plaats-
vindt. 

Het comité zet verkeersregelaars in om een en ander in 
goede banen te leiden en de overlast voor de omwonen-
den en omgeving zoveel mogelijk te beperken.

Repair Café Bovensmilde en  
De Walhof Bovensmilde

Het repair Café Bovensmilde mag al vijf en een half jaar gebruik maken van de huiskamer 
van De Walhof. Een keer per maand- de laatste zaterdag- herstellen daar de reparateurs  
de hele middag het ene na het andere apparaat. Naaisters verstellen kleding of nemen 
andere klussen aan, die op de naaimachine geklaard moeten worden. Op de gang staat 
de ruiltafel en een aantal gastvrouwen zorgen voor de intake en voorzien reparateurs, 
bezoekers en bewoners van de Walhof van koffie en thee. Het is een gezellige drukte.
De akoestiek is minder goed in de huiskamer. Een oplossing zou kunnen zijn: gordijnen 
over de volle breedte van de muur. De activiteitengelden Bovensmilde boden uitkomst. 
Met dank aan Welzijnswerk Midden Drenthe hebben we deze oplossing kunnen realise-
ren. Bewoners, bezoekers van De Walhof en de mensen van het Repair café hebben hier 
allemaal profijt van: voortaan minder galm en het oogt huiselijker!
Tot ziens in het Repair café Bovensmilde in de huiskamer van De Walhof!!
Tijd: 13.00 uur tot 16.00 uur.
Laatste zaterdag van de maand juni.

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

Foto: Repair Café

De Middenveldtentoonstelling 
in Beilen van 5 tot en met 

10 juni 2019 in Beilen
Beilen maakt zich op voor de landbouwtentoonstelling 
Het Middenveld waarbij niet alleen het landbouwgebeu-
ren onderdeel is maar op maatschappelijk breed terrein 
activiteiten zullen plaats vinden. Een greep uit het pro-
gramma;

De opening zal op woensdag 5 juni gebeuren door burge-
meester Damsma van de gemeente Midden-Drenthe met 
aansluitend een luchtballonfestival.
Donderdagmiddag is er een ouderenmiddag en ’s avonds 
een parade / optocht van versierde wagens e.d.
Vrijdag is er een Agrarische belevingsfair, georganiseerd 
door LTO voor meer dan 400 schoolgaande kinderen 
waardoor al hetgeen met de landbouw raakvakken heeft 
wordt gedemonstreerd.
Vrijdagavond is er een TAPTOE gevolgd door een groot 
VUURwerk
Zaterdag is er een concours Hippique voor springruiters, 
tuigpaarden en Hackneys. 
Tevens is er op die dag voor het gemeentehuis een op-
maakwedstrijd met bloemen op een melkbus met zeef.
Aan het eind van de middag zal de Middenveldbokaal 
worden uitgereikt aan de winnaar van één van de Midden-
veldgemeenten Beilen, Ruinen, Zuidwolde, Hoogeveen of 
Westerbork
Pinkstermaandag is er voor de 6e keer een boerderijen-
fietpuzzeltocht met als onderdeel een verloting voor 2 
fietsen onder de deelnemers.
Nagenoeg alle festiviteiten worden georganiseerd vanaf 
het evenemententerrein aan de Hoefslag nabij de mane-
ge van de Stroomruiters.

Voor een uitgebreid programma zie: www.lanijto.nl
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DJ Thyrza staat in  
finale Kunstbende en  

misschien op Mysteryland

Over een paar weken, 29 juni, is de landelijke finale van het Kunstbende Young Crea-
tors Festival. Een van de finalisten is Thyrza Postma uit Smilde. Zij vertegenwoordigt 
Drenthe in de categorie DJ en ze kijkt er naar uit.

Thyrza kreeg rond haar tiende interesse voor het DJ-werk. Ze wist toen nog niet echt wat 
ze deed maar was wel leergierig. Op haar 15e begon ze het eigenlijk pas te snappen. Ze 
werd steeds creatiever er creëerde haar eigen stijl. 

Haar muzikaliteit gaat verder dan mixen en nummers maken. Ze speelt ook gitaar en 
drumt een beetje. Thyrza komt uit een creatieve familie Haar moeder heeft ooit de eer-
ste editie van Kunstbede gewonnen en haar zussen vielen ook vaak in de prijzen. Haar 
zus Danytha dans op internationaal niveau en ook haar vader is creatief op muzikaal 
gebied. Ze heeft het dus niet van een vreemde en haar talent wordt ook onderkend, want 
ze heeft al heel wat draaiuren in clubs en op festivals. Ze stond afgelopen mei op het 
Bevrijdingsfestival en is ook tijdens de TT Nacht regelmatig te horen. Zo stond ze op het 
Bevrijdingsfestival in Assen en ze was ook tijdens de TT Nacht regelmatig te horen. Als 
Thyrza wint mag zij eind augustus op Topfestival Mysteryland in de Haarlemmermeer 
draaien! 

Foto: Ron de Vos

Volgende week  
woensdag 12 juni dan is ie er 

weer: De Kinderwampex 2019!

Buitenspeeldag
Traditioneel organiseert Wij zijn Bovensmilde de Kinder-
wampex op buitenspeeldag 2019.
Dat is een initiatief van Jantje Beton dat buitenspelen pro-
moot.

Speeltuinen
De Kinderwampex gaat langs zo veel mogelijk speeltui-
nen in Bovensmilde.
Waarbij bij elke speeltuin makkelijke of iets moeilijkere 
opdrachten gedaan worden.

Meedoen in teams
De kinderen van de scholen krijgen een inschrijfbriefje 
mee deze week die ze in de daarvoor bestemde doos 
kunnen doen. 
Inschrijving is per team. 
Groep 1 t/m 4 is onder begeleiding van een ouder.
Groep 5 t/m 8 mogen zonder begeleiding op pad.

Inschrijving en deelname
Inschrijving is per team van maximaal 4 kinderen per 
team.
De start is om 14:15 uur in Molo Oekoe en de finish is bij 
de IJsbaan in Bovensmilde. 
Voor de kosten check de website van Wij Zijn Bovensmil-
de.

Vrijwilligers
We zijn nog op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die op 
de dag zelf willen helpen bij een speeltuin om daar een 
leuke opdracht te begeleiden. Meld je aan via info@wij-
zijnbovensmilde.nl

Schaapscheermiddag bij 
Duurzaamheidscentrum Assen

Op maandag 10 juni,  tweede pinksterdag, worden tussen 13.00 en 16.00 de schapen 
bij de kinderboerderij van het Duurzaamheidscentrum Assen geschoren.  Er zijn ver-
schillende gratis activiteiten waarbij wol centraal staat.  

Adres: Duurzaamheidscentrum, Bosrand 2, 9401 SL Assen (navigatieadres: Stads-
broek 11). 

Kijk mee met de jaarlijkse scheerbeurt van de schapen van de kinderboerderij. Tijdens 
het scheren wordt uitleg gegeven over het scheren en de geschiedenis. 
Naast het schapen scheren zijn er andere leuke wol-activiteiten: Zo wordt er gespon-
nen met een spinnenwiel en kunnen kinderen een eigen armbandje vilten. Ook zijn er 
verschillende knutselactiviteiten rond wol en is er een speurtocht rond het Duurzaam-
heidscentrum. 
Rond het Duurzaamheidscentrum is altijd wat te doen: Zo kunnen kinderen heerlijk spet-
teren bij de waterspeelplaats, is een mooie tentoonstelling rond de bij en biodiversiteit 
en zijn er wandelroutes voor groot en klein rond verschillende thema’s. 

Kom, geniet, leer en verwonder. De schaapscheermiddag is gratis toegankelijk. 

LANGE PINKSTERWANDELING
Wandel je mee op tweede Pinksterdag  met de gids van 
Staatsbosbeheer? Tijdens een ontspannen, vier uur du-
rende struintocht wandelt u door de mooie afwisselende 
natuur van het Drents-Friese Wold. De gids vertelt je on-
derweg interessante wetenswaardigheden over de omge-
ving. De wandeling is ongeveer 15 kilometer lang.
Steeds vaker krijgen we de vraag naar de mogelijkheden 
om langere wandelingen te maken. De gemarkeerde wan-
delroutes zijn meestal maximaal zo’n 6 kilometer en een 
groeiend aantal wandelaars wil een dagdeel of dag lang 
op pad zijn. Op tweede Pinksterdag bestaat de gelegen-
heid om dit in groepsverband te doen. De natuur is in deze 
periode op zijn mooist met het frisse groen, de vogelzang 
is uitbundig: dit is een heerlijke dag om erop uit te trekken!
 
Datum: maandag 10 juni (2e Pinksterdag)
Tijd: 9.00 – 13.00 uur
Locatie: Buitencentrum Drents-Friese Wold
Kosten: € 9,- per persoon; kinderen tot 12 jaar € 6,- inclu-
sief koffie of thee.
Vooraf aanmelden noodzakelijk via onderstaande site. 
Kijk voor meer informatie en overige activiteiten op www.
staatsbosbeheer.nl/DrentsFrieseWold
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SmillegerRoet:
Muziektheater 
met verhalen van de Smildes

GEZOCHT!
Actrices en acteurs (met en zonder ervaring) 

en
Timmerlui en elektriciens

en
Mensen voor de hand- en spandiensten

Bij voorkeur 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

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

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

Duurzaam Bovensmilde e.o. 
Natuurlijk beheer

Wat groeit er langs de Vaart? 

Dikrandtonderzwam (Ganoderma australe met als 
synoniemen Ganoderma europaeum en Polyporus 
adspersus) is een meerjarige zwam. Ganoderma be-
tekent ‘glanzende huid’ en australe ‘zuidelijk’. Hij komt 
in Nederland algemeen voor en neemt toe mede onder 
invloed van de klimaatopwarming. In het Noorden (bo-
reaal) is de zwam veel zeldzamer. De dikrandtonder-
zwam leeft meestal–in het arboretum te Doorn staat 
een naaldboom die geinfecteerd is - op loofbomen op 
niet-levende plekjes op de stam, stamvoet of wortel-
aanzetten en veroorzaakt daar witrot. Bij witrot wordt 
in het hout lignine afgebroken (bij bruinrot wordt juist 
de cellulose afgebroken). Lignine tezamen met cellu-
lose zijn de twee hoofdbestanddelen van hout. Wan-
neer lignine (houtstof) wordt afgebroken, blijft cellulo-
se over. De aangetaste boom wordt hierdoor na enige 
jaren gevoelig voor stambreuk. Zoals bijvoorbeeld de 
beroemde kastanjeboom achter het Anne Frankhuis 
die door de wind geveld werd (dit wordt door deskun-
digen ‘windworp’ genoemd) na aantasting door deze 
zwam. Ondanks de inspanningen om het aangetast 
hout te verwijderen heeft de boom het niet gered. 
Bomen die aangetast zijn door witrot, proberen de 
aantasting te repareren door extra hout rond de aan-
getaste plek aan te maken. Zodoende is een boom 
die aangetast is door witrot vaak op afstand te her-
kennen door iemand met enige kennis van zaken. De 
roestbruine sporen vestigen zich in wondjes op met 
name beuk, eik, esdoorn, paardekastanje en wilg. De 
zwam is een zgn zwakteparasiet. Men gaat er van uit 
dat bestrijding zinloos is: nadeel van deze aanname 
is dat het zelfvervullend is. De aantasting verloopt 
traag. Elk jaar voegt de dikrandtonderzwam een laag 
toe aan de onderkant. De sporen zetten zich op de 
bovenkant van de zwam af door elektrostatische aan-
trekkingskracht. Ze zijn niet eetbaar maar bevatten 
wel interessante plantenstoffen met een antibacte-
riële en antitumor werking. En ook enkele enzymen 
die onderzocht worden op hun nut bij afvalverwerking 
en afbraak van pesticiden. De op de foto afgebeelde 
zwam teert waarschijnlijk op een boomwortel of oude 
stronk onder de grond die hier ooit heeft gestaan 
langs de Smilder Vaart gegraven dwars door de Smil-
der Venen. NB De foto kunt u in hoge resolutie bekij-
ken op www.wijzijnbovensmilde.nl.

OPENINGSTIJDEN 

rondom Pinksteren

Gemeentehuis
Het gemeentehuis in Bei-
len en de locatie in Smilde 
is gesloten op maandag 10 
juni (Tweede Pinksterdag). 

Zwembaden
Met Pinksteren zondag 9 
en maandag 10 juni zijn 
de zwembaden De Peppel 
in Beilen en De Smelte in 
Smilde gesloten. Zwem-
bad De Boskamp in Wes-
terbork is beide dagen 
open van 12.00 tot 17.00 
uur.

Sporthallen
De sporthallen Drenthehal 
/Smeltehal/ Börkerkoel en 
de gymzalen van de ge-
meente Midden-Drenthe 
zijn alleen voor toernooien 
open. 

Milieustraat
De Milieustraat is altijd ge-
sloten op maandag, dus 
ook op Tweede Pinkster-
dag. 
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Yoga Summer School 
Voor een ontspannen zomer

Ben jij op zoek naar een manier om de zomer ontspannen door te komen? Breng dan 
eens een bezoekje aan Yoga & Training in Bovensmilde. Deze zomer organiseren 
wij de Yoga Summer School. Stel je eigen zomerprogramma samen, op basis van je 
eigen behoefte. 
Op ons rooster staan lessen YinYoga, Pilates en Balance (een combinatie tussen 
Pilates en PowerYoga). De lessen worden gegeven op maandag- en vrijdagochtend 
en op maandag-, dinsdag- en donderdagavond. Het lesrooster met de actuele tijden 
vind je op www.yogaentraining.nl.

Zomerse aanbieding
Kom je bij ons trainen in juni, juli en/of augustus, dan betaal je € 8 per les (het normale 
tarief is € 9 per les). Ben je van plan om op regelmatige basis te komen, dan loont het 
om een strippenkaart te kopen. Voor 10 lessen betaal je € 60 en voor 20 lessen € 120 
(+ 5 lessen gratis!). 

Aanmelden kan via info@yogaentraining.nl of 0592-413125. Graag tot ziens!

Paardrijden in het  
Drents-Friese Wold

Het Nationaal Park Drents-Friese Wold is in ontwikkeling. Wat vinden we daar eigen-
lijk van? 
Renate Krans uit Zorgvlied rijdt paard en runt hotel restaurant Villa Nova dat zich voor een 
groot deel richt op paardentoerisme. ‘De rust die je ervaart met zo’n dier. Je staat met een 
paard dichter bij de natuur. Je kunt hier uren op pad zijn zonder gestoord te worden door 
drukke snelwegen.’
Slechts 16 procent van Nederland is beschermd natuurgebied. Het Nationaal Park Drents-
Friese Wold is met 6700 hectare een van de grotere natuurgebieden. Daar gaan ze nu een 
klein stukje natuur inrichten waar de natuur echt zijn gang kan gaan en van waaruit de na-
tuur zich kan herstellen. Je mag er wel in, maar paden worden niet onderhouden.
Renate maakte zich wel zorgen. In hoeverre word je beperkt in je mogelijkheden om van de 
natuur te genieten? Renate laat zich regelmatig informeren over de ontwikkelingen. ‘Veel 
mensen denken dat het bos dicht gaat. Maar dat is niet het geval. Ter compensatie van 
de paden die verdwijnen komen er nieuwe paden. En daar hebben we ook inbreng in en er 
wordt ook echt rekening met ons gehouden. We keken ook sceptisch naar de ontwikkelin-
gen in het Doldersummerveld, maar dat is nu wel een prachtig gebied geworden.’
Lees het uitgebreide verhaal op https://bit.ly/2MgZYp4.

‘Diabetes Classic’ ondersteunt 
jeugdige renner

De Classic is voorbij; de evaluatie heeft plaatsgevonden; 
de laatste zaken worden afgerond terwijl de eerste schet-
sen voor de 8e Diabetes Classic al voorzichtig getekend 
worden. Op de rekening van de penningmeester druppe-
len nu de toegezegde gelden binnen. Over een exacte op-
brengst zullen we u later informeren, maar tezamen met 
de gelden van deelnemers wordt zeker een bedrag van 
boven de 15.000 euro verwacht.
Zoals bekend is, blijft dat geld niet lang in kas. Zonder dat 
een cent aan de strijkstok blijft hangen, wordt het grootste 
deel overgemaakt ten behoeve van het wetenschappelijk 
onderzoek naar een oplossing voor Diabetes Type 1. Een 
tweede deel vindt z’n weg naar de Sugarkids die o.a. kam-
pen beleggen voor kinderen en ouders om te leren om te 
gaan met Diabetes Type 1. Met het laatste bijeengebrach-
te geld, wordt het fonds voor de materiele en immateri-
ele ondersteuning van  jonge ambitieuze sporters van de 
Stichting aangevuld. Leuk is om u te vertellen dat na het 
turntalent Angelina Kuper en het tennistalent Floor Kus-
ter ‘de stal’ van de Stichting Diabetes Type 1 en Top-
sport, dankzij sponsors en deelnemers, nu uitgebreid 
kan worden met een fietstalent. De Stichting ontving en 
honoreerde het verzoek van de 16 jarige Tom Tiegelaar 
en stelt hem graag financieel in staat deel te nemen aan 
een “Talent ID Camp van Team Type 1 / Novo Nordisk“ 
in Amerika. Wie weet, vindt hij zo zijn sportieve weg naar 
een mooie sportcarrière en bewijst hij, net als zijn voor-
gangers Martijn Verschoor en Brian Kamstra, dat er ook 
mogelijkheden zijn voor sporters met Diabetes Type 1 om 
op een hoog niveau te presteren.
Mocht u nog niet hebben bijgedragen aan de ondersteu-
ning van de doelen van de Stichting, dan mag u natuurlijk 
alsnog een gift over maken op NL62 RABO 0149 6305 57 
t.n.v. Stichting Diabetes Type 1 en Topsport. 

Samen zullen we jeugddiabetes verslaan! 

Advertentie IM

Nieuwe winkel HHSport en 
Flexco feestelijk geopend

Afgelopen zaterdag 1 juni werd het voormalige Rabobankpand aan de Suermondsweg 
in Smilde officieel in gebruik genomen door HHSport.
Vrijdagavond werd er een soort housewarming georganiseerd voor de buurgenoten zo-
dat zij kennis konden komen maken en het pand konden bewonderen. De opkomst was 
goed en de mensen waren erg enthousiast en blij dat het pand weer in gebruik werd 
genomen. Ze vonden het allemaal prachtig! 
Zaterdag was het vanaf 9:30 uur eigenlijk de hele dag druk. Ondanks de warmte hebben 
veel mensen de moeite genomen om een kijkje te komen nemen en de felicitaties over 
te brengen. Van de openingsacties is goed gebruik gemaakt en er kan teruggekeken 
worden op een zeer geslaagde dag.

Meer hierover kunt u in de krant van volgende week lezen! Foto: HHsport
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Containers week 24 
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)

Woensdag 5 juni: Vanaf 18.15 het oud papier in Hoo-
gersmilde gehaald door IKC Pieter van Thuyl.

Donderdag 13 juni: workshop vaderdagkado maken 
voor papa. Je kunt uit 2 verschillende dingen kiezen om 
voor de aller stoerste papa of liefste opa te gaan maken. 
Kosten 5 euro aanvang 15.00 uur Warenhuis Tigelaar, 
Hoogersmilde 0592459005

Dinsdag 25 juni: Workshop vaas ertsen.Je maakt 
je eigen creatie/ mal zodat je met een unieke vaas 
naar huis gaat. Kosten 10 euro aanvang 14.00 uur  
Warenhuis Tigelaar, Hoogersmilde 0592459005

Zaterdag 29 juni: Inbreng goederen Hoop voor Albanië op 
parkeerplaats bij ‘De Rank’, Kon. Wilhelminalaan 1, Smilde. 
Tijd: 10.00 tot 12.00 uur. I.v.m. de aanstaande beëindiging 
van transporten naar Albanië is dit de laatste inbreng.

Zondag 9 juni  1e Pinksterdag

Protestantse Gemeente Smilde, Koepelkerk
9.30 uur ds. A. de Vries

Geref. Kerk Vrijgemaakt, De Rank 
10.00 uur ds. Tj. Van Dijk
16.30 uur br. F.H. Folkerts, Assen

Prot. Gem. Hoogersmilde, KC De Schakel
9.30 uur ds. Marsman Rolde

Protestantse Gemeente Bovensmilde, Jeugdkerk
9.30 uur ds..G.W. van der Werff

Stichting Interkerkelijk Recreatiewerk Witterzomer
11.00 uur Voorganger: Ds. A.W. Riepma
 M.m.v.: Dhr. W. Rumahloine
 M.b.: Dhr. J. Hazenberg

Opbrengst 
Longfonds-

collecte
De collecte van het Long-
fonds die van 13 tot en 
18 mei 2019 plaatsvond, 
heeft in Smilde en Bo-
vensmilde in totaal maar 
liefst € 2515,05 euro opge-
bracht.

Smilde € 1264,04
Bovensmilde € 1251,01

God is je Schepper

U was het die mijn nieren vormde,
Die mij weefde in de schoot van mijn moeder.

Ik loof U voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan,
Wonderbaarlijk is wat U gemaakt hebt.

Ik weet het tot in het diepst van mijn ziel.

Psalm 139:13 en 14 (NBV)

www.debijbelopeninsmilde.nl

De
 Bijbel open in 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

DE HELE WEEK

Babi pangang  500 gram  3,98
WOENSDAG GEHAKTDAG

Gehakt h.o.h.  kilo  5,50
Boeren gehakt  kilo  6,50
DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG

Voor een heerlijk lang 

pinksterweekend
Entrecôte  500 gr  8,98
Alles voor de barbecue

MENUTIP VAN DE WEEK

Shoarmaschotel
Tomatensoep

VOOR OP EEN BROODJE

Rauwe ham
  150 gr halen 100 gram betalen

VOOR BIJ EEN GLAASJE

Gevulde eitjes

Massagepraktijk 
Richard Jansen

06 - 33 72 07 39

sport & ontspanning

Dorn therapie
Hot Stone
Blessures
Medical taping

Sudoku
Voor de Smildeger puzzelaars onder ons

Aan deze sudoku zijn geen prijzen verbonden.

LEUKE BAAN, 
LEKKER VERDIENEN

Waarom zou jij bezorger van de 
Smildeger Neiskrant worden? 

Bijvoorbeeld omdat:
•   je met een paar uurtjes werk per week al snel 

een aardig centje bijverdient;
•   je meestal in je eigen vertrouwde buurt kunt 

werken;
•   je als bezorger actief bent in de buitenlucht;
•   het een baan is voor zowel jongeren 

(vanaf 13 jaar) als ouderen.

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

Meld je dan aan via info@smildegerneiskrant.nl

RESERVE BEZORGERS GEZOCHT

Buiten spelen in  
Midden-Drenthe

Op 12 juni wordt er in 11 verschillende openbare speeltuinen in gemeente Midden-
Drenthe gespeeld tijdens de Nationale Buitenspeeldag 2019. In de dorpen Boven-
smilde, Smilde, Hijken, Hooghalen, Zwiggelte, Nieuw-Balinge, Holthe en op meerdere 
plekken in Beilen organiseren speeltuinorganisaties allerlei activiteiten.

5e Buitenspeeldag in de gemeente
Alle leden van het Speeltuinoverleg zijn gevraagd om op woensdag 12 juni een gezel-
lige middag te organiseren tijdens de 5e gemeentelijke Buitenspeeldag. Het bestuur van 
het Speeltuinoverleg zorgt samen met de Buurtsportcoach voor de coördinatie. Ze stelt 
kleurrijke posters en flyers beschikbaar ter promotie van de activiteit. Daarnaast biedt ze 
een subsidie voor een tegemoetkoming in de gemaakte kosten.

Waar is wat te doen?
Wil je meer weten over activiteiten bij jou in de buurt, kijk dan op de website van het 
Speeltuinoverleg: www.speeltuinoverlegmiddendrenthe.nl. Houd 12 juni vrij in je agenda, 
kom een kijkje nemen en doe mee!

Nationale Buitenspeeldag
Deze dag sluit aan de bij de Nationale Buitenspeeldag georganiseerd door onder andere 
Jantje Beton, waarbij landelijk tienduizenden kinderen betrokken zijn.
De Nationale Buitenspeeldag is bedoeld om aandacht te vragen voor veilige buiten-
speelruimtes. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die veel buitenspelen en bewegen, 
gezonder en evenwichtiger opgroeien dan kinderen die dat niet doen. Buitenspelen is 
belangrijk voor de lichamelijke en sociale ontwikkeling van kinderen. 

Sinds een tijdje zwerft er 
op de Riegheide in Boven-
smilde een kat rond. Deze 
zit nu dagelijks bij een 
bewoner achter huis. Is 
iemand zijn kat kwijt? Het 
betreft een zwarte poes 
met bruine glans en een 
witte rechter voor- en ach-
terpoot en befje. 
Eigenaar kan contact op-
nemen met de redactie.

GEVONDEN
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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

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!

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

Bij Antonie Bruins Tuinservice kunt u terecht  
voor al uw tuinwerkzaamheden zoals: 
 

 Tuinontwerp, 
 Aanleg, 
 Renovatie, 
 Onderhoud. 

 
Antonie Bruins Tuinservice luistert naar uw  
wensen en bekijkt voor u wat de mogelijkheden zijn.  
 
Voor een afspraak of meer informatie 
kunt u mailen of bellen naar: 
 
E: antoniebruinsTS@gmail.com 
T: +316 83100510 
W:  www.abtuinservice.nl 
 

Peter Otten, RMT
Hoofdweg 183, Bovensmilde
info@makelaardijpeterotten.nl
06 - 14 41 25 30

www.makelaardijpeterotten.nl

Nieuw in de verkoop !!

Geschakelde eindwoning op
een kindvriendelijk woonerf, 
aan de rand van het dorp en 
vlak bij het “Kyllotsbosch”. 

Deze woning beschikt over
vier slaapkamers, een vaste
trap naar de 2e verdieping, 
een aangebouwde keuken 
en -bijkeuken, en een extra 
grote stenen schuur. 

Vraagprijs: € 150.000,- k.k.

Smilde, Prins Clausstraat 39

N
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Leverbaar in: 140-220 nu € 89,00
 200-220 nu € 129,00
 240-220 nu € 149,00

De tijk van coolmax en een vulling  
van 100% katoen, 

het ideale dekbed voor de zomer.

KIES DAN VOOR EEN ZOMERDEKBED

WARM IN BED?

TURFJES

TURFJES

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

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

* Gezondheidsklachten? 
Probeer het met kruiden.
Joke van den ende 
jbws31@hotmail.com 

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


