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

En de winnaar is…
Annemiek Vrieling! Tot 1 juni konden lezers van de 
Smildeger Neiskrant de oplossing van de Friterie-
puzzel inleveren om kans te maken op patat inclusief 
snacks voor vier personen. De Friterie ontving veel 
reactie op de puzzel waarvan de oplossing “eten aan 
de vaart” was. Uit de trekking kwam Annemiek dus als 
winnaar uit de bus. Van harte gefeliciteerd met je prijs!

Foto: Smildeger Neiskrant

Foto: ifotografie
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MEDEDELING VAN 
HUISARTSENPRAKTIJK 

SMILDE
De praktijk is op vrijdag 21 juni 2019 de hele dag 
gesloten.
Uitsluitend voor spoedgevallen kunt u die dag terecht 
bij Huisartsenpraktijk Bovensmilde, Floralaan 46. 
Telefoon 0592-412 447.

WIJ VERZOEKEN U VRIENDELIJK DE 
HERHAALMEDICATIE OP TIJD BIJ ONS AAN TE 

VRAGEN.

Meer dan 100 kinderen lieten zien dat slecht weer niet bestaat. In miezerige regen was 
het de hele middag een groots feest op de vele speelplaatsen in de wijk. Free running 
werd free glijden en de luchtkussens verdeeld langs de route bleven lang in gebruik. Nog 
nooit zoveel blote voeten gezien en lachende gezichten op een natte buitenspeeldag 
volgens voorzitter en M-opperhoofd Peter Daalman. Deze werd nog blij verrast door 
wethouder Schipper. Speeltuin de Kleine Molen word nog dit jaar aangepast zodat het 
toegankelijk wordt voor alle kinderen. Ook mindervaliden kunnen straks gewoon spelen 
in deze speeltuin. 

Kinderwampex Bovensmilde 
afgelast

Afgelopen woensdag zou tijdens de Buitenspeeldag traditiegetrouw de Kinderwampex 
worden gehouden. Door de slechte weersvoorspellingen waarin gewaarschuwd werd 
voor onweer, heeft de organisatie besloten om geen risico te nemen en het evenement 
af te blazen. De kinderen vonden het jammer toen het nieuws in de klas werd verteld.
Niet getreurd! De Kinderwampex 2019 zal natuurlijk nog wel worden gehouden! Houd de 
website en Facebookpagina van Wij Zijn Bovensmilde in de gaten voor de exacte datum!

Foto’s: ifotografie

Wethouder brengt  
nieuws tijdens langste 

buitenspeeldag in Smilde

Midzomer Shantyfestival 
Smilde

Het festival vindt op vrijdag 21 juni a.s. plaats.

Om 18.45 uur vertrekt boot ”Vrouwe Teuntje” uit Hoo-
gersmilde met aan boord Shantykoor “Storm en Averij” 
uit Muggenbeet.
Vrouwe Teuntje vaart vanaf de kade bij Kalkzand-
steenfabriek richting Smilde. Bij alle bruggen zal kort 
worden gestopt en gezongen door Storm en Averij.
Om 19.20 uur vertrekt boot “GERARDA” vanaf de Nor-
gervaart Bovensmilde met aan boord Shantykoor “Bij 
Nacht en Ontij” uit Assen, richting Smilde.
De “GERARDA” stopt ook bij alle bruggen naar Smilde 
voor een kort optreden.
Om ca. 21.00 uur leggen Vrouwe Teuntje en GERARDA 
aan bij de Koopbakkersdraai in Smilde, waarna om ca. 
21.00 uur het optreden van Shantykoor “De Compag-
nievaarders” uit Oosterwolde met haar optreden be-
gint op het podium in het park achter de koepelkerk.
Tussen 21.00 en 22.30 uur zullen de drie Shantykoren 
optreden. 
Rond 22.30 uur sluiten we de avond af.
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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

 Als het lijf niet meer te vertrouwen is
 dan is geestkracht leidend……

Verdrietig hebben wij afscheid moeten nemen 
van mijn man, onze vader, schoonvader, opa en 
sinds kort zelfs overgrootvader

Gerrit Draaijer
 13 februari 1927    † 6 juni 2019

Wij gaan hem erg missen.

 Hendrien Draaijer-Stoel

  Andre Draaijer
  Janneke Draaijer-de Vries
   Folker en Megan
   Arnout en Marieke, Wessel

  Petra Douwes-Draaijer
  Erwin Douwes
   Tom en Tess
   Raf

We hebben hem herdacht in de beslotenheid van 
de familie.

Correspondentie adres:
J.A. Draaijer
Carry van Bruggenstraat 26, 9422KN Smilde
andredraaijer@gmail.com

Op 6 juni is overleden onze medebewoner 

Gerrit Draaijer
We wensen zijn vrouw, kinderen en klein-
kinderen veel sterkte toe de komende tijd.

 De bewoners van de 
 “Sluiswachter”

Na een leven van altijd werken is geheel onver-
wacht van ons heengegaan op de leeftijd van 
85 jaar mijn lieve man, onze lieve vader en opa

Berend Johannes Dik
Bé

 29 november 1933 † 15 juni 2019

16 juni 1977

 Hilly Dik-Snijder

  Leon en Bianca

   Amber en David

   Caspar

Kanaalweg 9
9422 BA Smilde

Bé is opgebaard in de Aula aan de Boerenlaan 9 
te Smilde. Condoleancebezoek woensdag 19 juni 
van 19.00 tot 20.00 uur.

De crematie zal in besloten kring plaatsvinden.

Geheel onverwacht hebben wij kennis genomen 
van het overlijden van ons lid
 

Girbe Tingen
 
Wij wensen zij vrouw en familie heel erg veel 
sterkte toe in de komende tijd.
  
 Leden en bestuur van de 
 senioren biljartvereniging
 “Beurtschip”te Smilde.

Een woord, een kaart.
Een hand, een zoen.

Ze kunnen zoveel voor je doen.

Hartelijk dank hier voor.
Dit alles heeft ons goed gedaan bij het afscheid

van mijn man, onze vader en opa.

Jan Onderdijk
Annie
Bert
Annet en Bert
    Kevin
    Ymke en Pieter-Johan
    Joni en Ward

Bovensmilde, juni 2019
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www.StallingOpslagSmilde.nl

Eekhoutswijk 5,  9422 VD Smilde  |  mail@smilande.nl  |  06-15 90 99 70

Wilt of kunt u de deur niet uit? 
Geef uw bestelling door en wij bezorgen het gratis!

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

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

www.makelaardijpeterotten.nl

Nieuw in de verkoop !!

Nette 2-onder-1-kapwoning 
met aangebouwde garage en 
vrijstaand tuinhuis, op een
perceel van 339 m2.

Deze woning beschikt over
drie slaapkamers en een vaste
trap naar de 2e verdieping 
met mogelijkheid tot extra
kamers. Woonoppervlak: ca. 
111 m2. Energielabel: C. 

Vraagprijs: € 209.000,- k.k.

Smilde, Bonkelaar 8
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OUD-PAPIER
ACTIE
vrijdag

21 juni a.s.
komen wij weer bij U 

langs om het 
oud-papier op te halen.
Graag voor 18.00 uur 

gebundeld aan de 
straat zetten.

Commissie

v.v. Smilde ’94

Stalling en Opslag in Smilde
Voor professionals, ZZP’ers en particulieren komt zeer binnenkort een ideale opslag-
ruimte in Smilde om spullen te stallen die ze thuis niet meer kwijt kunnen vanwege 
uitbreiding in hun werkzaamheden, voorraad of verhuizing. 
N.M. Bouwknecht Vastgoed B.V. bouwt momenteel een bedrijfsverzamelgebouw in 
Smilde met 32 kleinere units en 16 grote units met als oogmerk; luxe hoogwaardige 
afwerking, zeer duurzaam, compleet, klantvriendelijk, maar vooral heel toegankelijk en 
zeer goedkoop!
Nico Bouwknecht, directeur van Bouwknecht Vastgoed B.V. weet als ervaren onderne-
mer heel goed dat kosten een ondernemer vaak enorm parten speelt. ‘’Aan ondernemers 
worden vandaag de dag door overheid en banken zoveel onzinnige eisen gesteld via re-
gelgeving, dat huisvesting steeds lastiger wordt. Simpelweg omdat het resterende geld 
wat de ondernemer dan nog besteden kan niet meer voldoende is om een fatsoenlijk 
onderkomen te verkrijgen om haar spullen te stallen’’, zegt Nico. Hij vindt dat nieuwe en 
kleine ondernemers bij de basis al geholpen moeten worden om zo te kunnen ontwik-
kelen en groeien zodat ze zelfstandig hun broek kunnen ophouden in de toekomst.
Dat maakt de maatschappij sterker en past bij de Nederlandse zelfstandigheid.
‘’Overheid, gemeente en banken stimuleren dat allerminst vandaag de dag, dus begin ik 
zelf maar met een voorzet. Ook particulieren hebben bij een verhuizing of kleiner wonen 
vaak moeite om een tijdelijke opslag te vinden die ook kort gebruikt kan worden en te-
vens goedkoop is. Nog een week of 5 en dan zijn we denk ik wel klaar voor de nieuwe 
klanten’’, aldus Nico.
Deze stallinglocatie op ‘’Industrieterrein Leemdijk’’ te Smilde, is voorzien van veel diefstal 
werend avond en nacht LED-licht met 10 camera’s, wifizone, toiletruimtes, watertappun-
ten, stroompunten per unit en daarbij zeer ruime parkeermogelijkheid en rangeerruimte 
rondom, zodat niemand op elkaar hoeft te wachten omdat een buurman nog wat aan het 
uitladen is. De ideale 32 kleine verhuur units zijn tevens volledig overdekt zodat laden en 
lossen bij (particuliere) verhuizingen te allen tijde droog zal zijn.
Bij de 16 grote units kan je zelfs zo naar binnen rijden met auto en aanhanger. 

Het bouwverloop is met foto’s te volgen op www.StallingOpslagSmilde.nl.
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Algemene
Ledenvergadering

van de

UITVAARTVERENIGING
“LAATSTE EER”
te Hoogersmilde
op maandag 24 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

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

Massagepraktijk 
Richard Jansen

06 - 33 72 07 39

sport & ontspanning

Dorn therapie
Hot Stone
Blessures
Medical taping

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

Hamlappen  kilo  € 7,98
Nasivlees  500 gram € 3,98
Hamburgers  4 voor  € 2,98
Kipburgers vers  
 per stuk  € 1,09

uw zelfslachtende slager

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

VERLOREN
* Eerste Pinksterdag, 
mijn gouden zegelring  
met zwarte steen.  
J. Huizing, Tel. 0592-45 98 27 
Vaartweg 79 Smilde

* 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.

* 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

* 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

Beveiliging
Camerasystemen

Bekabeling
NEN3140

Voor zowel zakelijk als particulier
0592-413603

TURFJES
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Woensdag 19 juni: van 10 tot 16 uur buiten schilderen bij 
het oudste monument van Bovensmilde. Voor iedereen 
met enige schilder- of tekenervaring. Meer info via galyna.
aguf@gmail.com of  06 576 55 269.
Donderdag 20 juni: Oud papier IKC de Meenthe
Vrijdag 21 juni: Midzomer Shanty festival. 18:45u ver-
trek eerste boot Hoogersmilde. 19:20u vertrek boot vanaf 
Norgervaart. boten stoppen kort bij alle bruggen. 21:00u 
optreden achter Koepelkerk. Meer info www.culturele-
raadsmilde.nl
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.
Woensdag 3 juli: Vanaf 18.15 het oud papier in Hoo-
gersmilde gehaald door IKC Pieter van Thuyl.

Zondag 23 juni

Protestantse Gemeente Smilde, Koepelkerk
09.30 uur Ds. G. Olde
Geref. Kerk Vrijgemaakt, De Rank 
10.00 uur Leesdienst
16.30 uur ds T. Groenveld, Drachten
Prot. Gem. Hoogersmilde, KC De Schakel 
Voorbereiding Heilig Avondmaal
9.30 uur Ds L Cnossen Oosterwolde
Protestantse Gemeente Bovensmilde
Heilig Avondmaal
9.30 uur Ds. G.W. van der Werff
Stichting Interkerkelijk Recreatiewerk Witterzomer
11.00 uur Voorganger: Dhr. G.J. van Enk 
 M.m.v.: MarCant en Sound of Joy 
 M.b.: Mw. A.M. Duursema

Containers week 26 
GRIJS & ORANJE

KERKDIENSTEN

AGENDA

S TA AT S -
BOSBE HE 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)

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 27 MEI 1858

Smilde, 24 Mei. De achtermiddag van den tweeden Pinksterdag wordt op 
vele plaatsen aan publieke vermakelijkheden toegewijd. Zaklooperijen, aal-
stekerijen, hardlooperijen, harddraverijen worden er gehouden; ja, soms 
hier en daar eene kat uit den ton geworpen, of een haan den kop afgesla-
gen. Zulke volksvermaken, waarbij dieren op eene erbarmelijke wijze wor-
den gepijnigd en ter dood gebragt, zijn, onzes inziens, zeer af te keuren. 
Den redelijken mensch voegt, vooral op dezen dag, een meer redelijk ge-
not, en dit voorregt viel ons heden te beurt. Het alhier, onder de leiding van 
den onderwijzer Venekamp bestaande zanggezelschap, voerde in de kerk 
eenige zangstukken uit, die zeer goed voldeden. Na afloop hiervan stemde 
het talrijk opgekomen publiek met de leden van het zanggezelschap in en 
zong onder begeleiding van het orgel uit Psalm 66, het 1e en 2e vers, en 
het 7e vers uit Psalm 89, waarna men zeer voldaan over het gesmaakte 
genoegen huiswaarts keerde.

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)
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Sponsors Straten Volleybaltoernooi Hoogersmilde BEDANKT
Geweldig dat jullie elke jaar weer stratenvolleybal steunen!!!

Vorige week van woensdag 5 tot en met vrijdag 7 juni was er een sportieve strijd in 
de sporthal ‘De Bosrand’ in Hoogersmilde. Er deden in totaal 15 teams mee, die erg 
goed aan elkaar gewaagd waren. Er waren soms zeer spannende momenten en zat 
het punten aantal zeer dicht bij elkaar. De winnaar van de vrijdagavond de ‘ere divisie’ 
is gewonnen door Geeuwenbrug.
 
Bij deze willen wij alle deelnemers bedanken voor het meedoen, dankzij jullie is het een 
leuk, gezellig en sportief toernooi geworden.
Ook zijn wij niets zonder vrijwilligers zoals EHBO, scheidsrechters, tellers, bardienst en 
sponsoren. Heel veel dank dat jullie al die jaren ons hebben willen helpen, zonder jullie 
kon het toernooi niet plaatsvinden. 
Dit jaar was het de 35ste editie en tevens voor dit bestuur de laatste. Wij hopen dat als 
er vrijwilligers opstaan om het organiseren op te pakken dat ook zij ook weer terecht 
kunnen bij de sponsoren.
En natuurlijk als laatste willen wij alle deelnemers bedanken voor het meespelen en het 
publiek bedanken voor het aanmoedigen van de teams al die jaren.
Op de facebooksite ‘stratenvolleybal Hoogersmilde’ zijn de foto’s te zien van de 3 speel-
avonden ook staan de uitslagen hierop.
Namens het bestuur, Alie, Izabela, Petra, Wendy en Angelique.

De winnaars Geeuwenbrug

Stratenvolleybal Hoogersmilde 2019

Nederlandse Handbal-toppers  
verzorgden clinic voor SVH-Handbal

Woensdag 12 juni 2019 heeft SVH-Handbal haar jeugd een handbalclinic aange-
boden welke werd verzorgd door twee Internationals uit het Nederlands dames 
team. 
Angela Malestein en Maura Visser waren bereid om in Smilde onze jeugd een leuke 
en leerzame avond te bezorgen. In de middag kreeg Werner onze eventcoördinator 
het even benauwd omdat Maura ziek was geworden. Maar gelukkig kon Angela 
voor een heel goede invaller zorgen Delaila Amega. 
Angela is prof handbalster in Duitsland bij SG BBM Bietigheim. Daarnaast heeft zij 
meer dan 120 Interlands achter haar naam staan in het Nederlands team. 
Delaila speelt eveneens als prof in Duitsland bij Tüs Metzingen. Haar eerste inter-
land speelde zij op 27 september 2017. Op dit moment heeft zij 17 interlands achter 
haar naam. 
Alle jeugdspelers 47 in totaal werden bij aanvang verrast op een shirt wat hen door 
Angela en Delaila werd uitgereikt. Tegelijkertijd werden de spelers in 4 groepen verdeeld, waarbij de indeling van de groepen ongeveer gelijkwaardig 
was. Tot 20.00 uur kreeg de jeugd van SVH-Handbal op een leuke wijze training van deze beide toppers. Volgens Angela en Delaila loopt er in Smilde 
talent rond wat Team-NL waardig is. De verwachtingen voor de resultaten van volgend jaar zijn dan ook hoog. 
Na afloop van de clinic namen Angela en Delaila uitgebreid de tijd voor groepsfoto’s, selfies, handtekeningen etc. Nadat de Angela en Delaila een 
presentje aangeboden hebben gekregen van één van de jeugdleden en we natuurlijk ook iets hebben meegegeven voor de zieke Maura konden we 
met elkaar na afloop terugkijken op zeer geslaagd event. 
Uiteraard kan een dergelijke clinic niet plaatsvinden zonder sponsoren. Hierbij dan ook hartelijk dank aan onze lokale ondernemers voor hun bijdrage 
aan dit evenement. De sponsoren zijn: Myromi, Autoschade Ter Veer, Supermarkt COOP Meintjes, HD-Houtwerken, HE-Infra Projectbegeleiding, Lo-
gotext, Moves4U, Multi Drukwerk, Schilderbedrijf Naber, Sportcafé Radix, Univé Samen, Van Aken Hekwerken. Allemaal hartelijk bedankt. 

Advertentie IM

Advertentie IM
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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

St. leverworst, st. grillworst, st. kookworst
  voor  € 6,98
WOENSDAG GEHAKTDAG

Gehakt h.o.h.  kilo  € 5,50
Zomergehakt met ananas kilo  € 6,50
DONDERDAG T/M ZATERDAG 

voor op de barbecue

3 pepersteaks  voor  € 5,98
Gem. filetlapjes  4 halen 3 betalen
MENUTIP VAN DE WEEK

Asperges in beenham met krieltjes en ei
Aspergesoep

MAANDAG EN DINSDAG

Slavinken  5 halen 4 betalen

VOOR OP EEN BROODJE

Beenham  150 gr halen 100 gr betalen

VOOR BIJ EEN GLAASJE

Gehaktballetjes in ketjapsaus

ONZE MAALTIJDSERVICE
3X PER WEEK BEZORGD

Bel gerust voor informatie 412485

Diplomazwemmen zwembad 
de Smelte Smilde  

29 mei 2019 

A diploma; Hanna Schmidt, Kyan Kremer, Amy Betzema, 
Ruben Martens, Jaser Ayham, Iris van der Veen, Elicia van 
der Veen, Renske Meijering, Indy Claus
B diploma; Emma Dekker , Roelf Jan Klokker, Linn Kiers, 
Lenette van den Hurk, Marley Bos, Milan Wiegersma
C diploma; Justin Harms, Valerie Rispens, Thijs Oldenwe-
ning

Eerste Midden-Drenthe 
Zomercup komend weekend

Op vrijdag 21 en zaterdag 22 juni wordt er op alle voetbalaccommodaties in Mid-
den-Drenthe in alle leeftijdscategorieën gevoetbald om de Midden-Drenthe Zomer 
Cup Bokaal. 

De Midden-Drenthe Zomer Cup is een gezamenlijk toernooi dat wordt georganiseerd 
door en voor de voetbalverenigingen in Midden-Drenthe. Het unieke evenement gaat 
plaatsvinden op alle sportparken in onze gemeente. Bij iedere voetbalvereniging 
speelt een andere leeftijdscategorie, verdeeld over de vrijdagavond en zaterdag. Het 
toernooi wordt afgesloten op zaterdagavond met een toernooi van de 1e elftallen op 
Sportpark Noord West in Beilen. De Midden-Drenthe Zomercup wordt gespeeld in 
7x7 formatie, om zo de klasse verschillen te beperken. 

Op vrijdagavond 21 juni spelen de Seniorenheren elftallen en 35+/45+, Dameself-
tallen en 35+, JO19 en JO17. Zaterdag 22 juni spelen Overige jeugd (overdag), 1e 
elftallen (avond). Meer informatie over dit toernooi is te vinden op de website van de 
Midden Drenthe Zomercup (https://www.middendrenthezomercup.nl/).

Welke Midden-Drentse club wint de Zomercup?
Uiteindelijk komt er uit het toernooiweekend één winnende vereniging. Alle teams 
verdienen punten door deelname en uitslagen binnen het toernooi. Je speelt dus 
als team niet alleen voor je eigen winst in jouw categorie, maar ook voor jouw club. 
Er komt een verdeelsleutel waardoor het niet zo is dat de grootste club, of hoogst 
spelende club automatisch wint. Iedere vereniging heeft kans om te winnen en alle 
teams hebben invloed op de uitkomst. De winnende club krijgt de wisselbokaal en 
mag zichzelf één jaar lang de beste club van 
Midden-Drenthe noemen.

In het verleden werd er in de voormalige ge-
meente Smilde gestreden om de Smildeger 
Cup en in de voormalige gemeente Beilen om 
de Johan Zijlbokaal . Het was toen alleen een 
strijd tussen de eerste elftallen van de deel-
nemende verenigingen. De ervaringen uit het 
verleden leren dat deze toernooien toen veel 
publiek op de been brachten. De wedstrijden 
werden gespeeld met veel strijd en passie. De 
eerste editie van de Midden-Drenthe Zomercup 
is een strijd van alle teams uit alle leeftijdsca-
tegorieën. De toernooiorganisatie hoopt met 
deze eerste editie van dit toernooi veel publiek 
te trekken. 

Op 13 juni ben ik met mijn praktijk ‘Kindercoach Assen’ 
naar Smilde verhuisd en ik wil mij graag even voorstellen. 

Ik ben Stefanie Hadderingh, 37 jaar en ik heb 2 kinderen 
van 5 en 1 jaar. Ik hou van gezelligheid, sporten, kinde-
ren, lezen en mensen helpen. Dit alles kan ik met veel 
passie combineren in mijn werk als Kindercoach. 
 
Ik begeleid kinderen (en hun ouders) die om wat voor 
reden dan ook ergens tegenaan lopen of niet lekker in 
hun vel zitten. Dit kan zijn door bijvoorbeeld: onzeker-
heid, stress, spanningen, (faal) angst, concentratiepro-
blemen, hoogsensitiviteit, slaap- of gedragsproblemen, 
scheiding van ouders of verlies van een dierbare.
 
Het is mijn missie om deze kinderen met een lach en 
voldoende zelfvertrouwen de toekomst in te laten gaan.
 
Meer informatie kunt u lezen op 
www.kindercoachassen.nl of neem gerust contact met 
mij op via info@kindercoachassen.nl.
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“Zonne-energie met de beste
  prijs kwaliteit verhouding,
  bij u in de buurt.”

Hoofdweg 185  |  9421 PD Bovensmilde  |  0592 - 820 300

www.waardevolt.nl  |  contact@waardevolt.nl

VACATURE 

ONLINE!


