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

Bestel op tijd je contactlenzen, brillen en zonnebrillen.

Wij gaan op vakantie van 29 juli t/m 11 augustus.

Foto onder: Kim Stellingwerf

Foto: Friterie Foto: De Oude Veenhoop

Foto boven: Cosima Hatzmann

Zondag zat een groot deel van de inwoners van de Smildes bij de vaart om de 
ellenlange file van TT-bezoekers te aanschouwen. De laatste dag van de TT Assen, de 
enige dag van het jaar dat er een driebaansweg langs de Drentse Hoofdvaart ligt.
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Mededeling van de 
Huisartsenpraktijk  

Bovensmilde
Onze assistente Hilda stopt binnenkort met haar werk 
in Bovensmilde. Donderdag 4 juli a.s. is er vanaf 
19.30 uur in de praktijk aan de Floralaan 46 te Boven-
smilde een receptie en heeft u de gelegenheid om 
persoonlijk afscheid van haar te nemen.

Team huisartsenpraktijk Bovensmilde

Motoren
Motorrijden is stoer. Het straalt iets uit van vrijheid en 
onafhankelijkheid. Iets rebels. Als klein ventje had ik 
dat snel door. Zeer onder de indruk stond ik tijdens de 
TT bij de Kolk in Assen te kijken naar al die motoren. 
 
Zo’n motorpak helpt ook. Het heeft iets stoers en on-
kwetsbaars. Echter, een slappe zak in een motorpak 
blijft natuurlijk wel een slappe zak. Overigens, vaak be-
driegt de schijn. Hoe meer leer, ringen en tattoos, hoe 
kwetsbaarder vaak de persoon in kwestie. 
Met mijn elektrische fiets zit ik de motorrijder qua 
stoerheid op de hielen. Zeker nu ik er ook een mo-
torpak bij draag. Dit in verband met de eikenpro-
cessierups die onze mooie provincie opnieuw 
teistert. Mijn lidmaatschap bij No Surrender laat 
nog even op zich wachten. De club heeft wat be-
stuurlijke problemen. Iets met een angstcultuur.  
 
Wel mocht ik met mijn Batavus E-Go en motorpak 
meerijden met de TT Nightride. Maar wat een onnozel 
verschijnsel is dat zeg. Hoezo rebels? Met 1000 moto-
ren in een vrijwillige file door een stad vol klapvee. Een 
intocht zonder Sinterklaas. Volgend jaar ga ik weer 
meedoen. Tegen de stroom in. Stoer en onafhankelijk.  
 
Groet, 
King

Column King

uiTTocht 2019
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Met grote verslagenheid hebben wij kennis 
genomen van het bericht dat ons erelid

Rein Claus
op dinsdag 18 juni is overleden.

Rein is jarenlang zeer actief geweest bij onze 
vereniging en wij zijn hem zeer dankbaar voor al 
zijn inzet.

Wij wensen Joke, de kinderen en kleinkinderen 
veel sterkte met het verlies van hun steun en 
toeverlaat.

Bestuur en leden van v.v. Smilde'94

Smildeger neiskrant - 2 juli 2019
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Geheel onverwachts is overleden onze broer, 

zwager en oom

Bé Dik
Echtgenoot van Hilly Snijder

Wij wensen Hilly en de kinderen heel veel sterkte toe.

Namens familie Dik

Niet te bevatten

Ons  “grote”  kleine broertje

Jan-Wiebe
is er niet meer.

Tom en Janny

 Wat was  dat een prachtige morgen

Zolang de lente maar blef komm'n
en dan de zomer
en dan de herfst
En as de winter maar blef dromen
van neie blader'n aan de bomen
Zolang de Moane maar blef zorgen
veur zilver'n licht
en eb en vloet
en als de liefde moar blef winnen
komt 't allemoal wel goed

-Daniël lohues

Met grote verslagenheid geven wij jullie kennis 
van het plotseling overlijden van mijn allerliefste 
man, trotse vader en geweldige opa.

Jan-Wiebe Rispens

 10 september 1964 † 30 juni 2019

Wilma

Mariska 
Kyan & Vayèn

Jeffrey

Eekhoutswijk 1
9422 VD Smilde

Plots uit het leven…
Onze lieve zwager en oom is overleden.

Jan-Wiebe Rispens

 10 september 1964 † 30 juni 2019

Yvonne en Albert Boxma
   Natasja en Richard
   Teunis
   Tobias

Marion Vosselman, Jelle Rispens † 
Manuela en Jordan

     Mika, Damon
Maarten en Manon
Wouter en Anna
Debbie

De rugge recht de kop omhoog,

hâld de toekomst in ’t oog.

Als ’t liekt dat alles teegn zit,

hâld d’r uut wat in ’t lebn zit.

En de woorden valt als regen op joe neer

D’r valt een Doodse Stilte.

Met verslagenheid en onuitsprekelijk verdriet 
geven wij u kennis dat, voor ons veel te vroeg 
en geheel onverwacht, is overleden onze mede-
eigenaar en collega
                  

Jan-Wiebe Rispens

Wij verliezen in Jan-Wiebe een zeer gewaardeer-
de collega, techneut in hart en nieren. Hij stond 
betrokken en menselijk, met een grap en een 
grol altijd klaar voor onze klanten en voor ons. 
Wij zullen hem enorm missen!

We wensen Wilma, Mariska, Jeffrey, 
kleinkinderen, familie en vrienden veel sterkte.

Autobedrijf de Tiessen bv

Henk Vrieling
Sander Smallenbroek
Harry Kwant
Gerko Kroeze
Edith Weurding
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www.StallingOpslagSmilde.nl

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

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

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

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

Foto’s: Kids First Bovensmilde

Smildeger neiskrant - 2 juli 2019

TURFJES

Fancy Fair Kids First 
Bovensmilde

Afgelopen 6 juni was het zover. De Fancy Fair bij de kinderopvang Kids First in Boven-
smilde. Er was een gezellige middag georganiseerd, waar van alles te beleven was. 
Met mooie en leuke dingen om te doen, kopen, proeven en winnen. Zo was er een 
knutselmarkt waar alle kinderen van te voren mooie knutselwerkjes voor hadden ge-
maakt om te verkopen. Van plantenkopjes tot etagères, wat hebben ze hard gewerkt 
en wat waren ze mooi! Er was een schminktafel, sjoelen, doelschieten, rad van Fortuin 
waar iedereen leuke prijzen kon winnen. Aan het einde was er de superronde loterij! 
Ook de bbq stond aan en was het smullen met eierkoek versieren. Zo was er voor jong 
en oud wat te beleven. We hebben veel kinderen, ouders, opa’s, oma’s vriendjes en 
vriendinnetjes mogen verwelkomen wat het een zeer geslaagde en gezellige middag 
maakte. 

Tijdens de Fancy Fair is geld opgehaald voor het financieren van een speciale 
activiteit/workshop voor de kinderen die gebruik maken van de opvang Kids First in 
Bovensmilde. Een deel van de opbrengst wordt gedoneerd aan de stichting van de 
CliniClowns. Er is een mooi bedrag opgehaald van €685,-  waar we heel dankbaar en 
trots op zijn. We willen een ieder daarvoor heel erg bedanken. 

Met dank aan verschillende sponsoren die deze middag mogelijk hebben gemaakt (By 
Bart, Bruna, Bloemkwekerij Martijn Daling, Slagerij Wolvenberg, Kringloop, Koers Trans-
port, Kaasboer Smilde, De Bridge, Ikea, Baby Planet, SC Heerenveen, Bodenstaff, Auto-
service Ruben, Defensie, Poiesz, Pinokkio Outdoor, Brandweer Smilde, Klussenbedrijf 
Koops, Bosbad Hoogersmilde, De Veenbloem, Sportique).

Advertentie IM
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Klussenbedrijf KOOPS
Hoofdweg 139, 9421 PA Bovensmilde Tel. 0592 - 414639 

www.klussenbedrijfkoops.nl    info@klussenbedrijfkoops.nl

Voor al uw klussen en onderhoud
Tevens kleding verstellen

Lid van
de VLOK

Activiteiten van juli en augustus 2019
In de laatste editie van de Thuisblijver van juni staat een mooi interview met twee van 
onze projectleden over het Buurtinfohuis. Daarin staan nog eens al onze activiteiten 
genoemd. Nieuwsgierig? Lezen!

De zomervakantie staat voor de deur. Even niks, geen verplichtingen en hopelijk  mooi 
weer. Ook voor het Buurtinfohuis staan alle activiteiten op een laag pitje. Wij blijven 
open op maandag, woensdag donderdag en van 10.00- 11.30 uur voor koffie en thee 
en een praatje. 
• 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 gezel-
ligheid.
• Kleding-inbreng-ophaal-kamer: NOPPES: maandag van 10.00-11.30 uur, woensdag 
14.00-16.00 uur. In verband met de vakantie niet  zaterdag open. Gratis kleding voor 
iedereen!
• Klus- en tuingroep: maandagochtend vanaf 10.00 uur
• Zanggroep: woensdag in de even weken van 9.30 -11.30 uur. Gewoon genieten van 
samen zingen? Kom gerust langs en zing mee. 
• Welzijnswerk Midden Drenthe: Inloopspreekuur eerste 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 afspraak. Tel. 0592-400100)

Vrijwilligers gevraagd voor o.a. NOPPES en koffieochtenden, tuinwerkzaamheden, 
klussen in en om het huis. We bieden een gezellige sfeer en werkomgeving en gratis 
koffie en thee in ruil voor uw inzet. Misschien wilt u alleen zo nu en dan als invaller? Ook 
dan bent u van harte welkom!

De vrijwilligers wensen iedereen een fijne zomer toe!

Hebt u zelf een initiatief, bel of mail met: 
Juul Mustamu, 06-46053093, jmustamu@home.nl of Wout Stam, 06-53580418, wol-
31hetnet.nl 
Volg ons op Facebook, op de Dorpsagenda en in de Smildiger Neiskrant!

De Poppenfabriek mogelijk 
herdrukt

Met enige regelmaat is er vraag naar een herdruk van 
het boekje ‘De Poppenfabriek’ van Sjoerd Post. Het is 
het verhaal van de 10-jarige Joodse jongen Herbert 
Steinweg die in 1933 met zijn ouders uit nazi-Duitsland 
naar Nederland vlucht. Hij weet door onder te duiken in 
de Peel aan de verschrikkingen van de Tweede Wereld-
oorlog te ontkomen. Na de oorlog begint hij een bedrijfje 
dat pluche beren maakt en in 1949 vestigt hij zich aan 
de Hoofdweg in Bovensmilde. In het speelgoedbedrijf 
Elcee-Haly hebben honderden vrouwen en meisjes uit 
Smilde en wijde omgeving gewerkt.
Voor een herdruk moeten minimaal tien exemplaren be-
steld worden. Opgave bij Sjoerd Post, telefoon 413579 
of via sjoerdenria@ziggo.nl

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

Magere Runderlappen 
  kilo      € 8,98

Biefstuk Tartaar per stuk  € 0,98

Spekburgers       per stuk  € 0,98

Kip Tv Sticks      kilo  € 4,98

uw zelfslachtende slager

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

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

Smildeger neiskrant - 2 juli 2019
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De grote 

ZOMEROPRUIMING 
begint in juli!

Dat betekend dat wij weer heel veel monturen 
en zonnebrillen enorm afprijzen!

     
Wees er snel bij want OP=OP!

€ 25,-MONTUREN EN ZONNEBRILLEN VANAF 

Smildeger neiskrant - 2 juli 2019
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Zondag 7 juli

Protestantse Gemeente Smilde, Koepelkerk
09.30 uur ds. A.P. Donker-Kremer
Geref. Kerk Vrijgemaakt, De Rank 
10.00 uur ds Tj. van Dijk
16.30 uur ds J.E. Kramer, Assen-Marsdijk
Prot. Gem. Hoogersmilde, KC De Schakel 
Themadienst
9.30 uur Living Lord Singers
Protestantse Gemeente Bovensmilde
Jeugdkerk
9.30 uur Ds. G. Olde, Smilde
Stichting Interkerkelijk Recreatiewerk Witterzomer
11.00 uur Voorganger: Dhr. T.J.F.M. van der Wee
 M.b.: Mw. G. Kikkers

Woensdag 3 juli: Vanaf 18.15 het oud papier in Hoo-
gersmilde gehaald door IKC Pieter van Thuyl.
Zaterdag 6 juli: Oud papierinzameling PKN Jeugdraad in 
Bovensmilde vanaf 09.00 uur, graag gebundeld of in kliko 
aan de straat.
Woensdag 10 juli: Broodmaaltijd Welzijnswerk, aanvang 
18.00 uur in ‘t Beurtschip. Opgave: lijst in ‘t Beurtschip of 
tel. 413666 (mevr. F. Bij de Vaate) Plusbus T: 088 16 51 
200 (Welzijnswerk Midden-Drenthe) Ma. t/m do. 08.30-
13.30, vr. 08.30 - 12.00.

Containers week 28 
ORANJE

KERKDIENSTEN

AGENDA

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)

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

* 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

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

*Te Koop: nieuwe 
eetaardappelen, 
Smit Meesterswijk 7, 
Bovensmilde. Tel 414629.

* Gevraagd betrouwbare 
huishoudelijke hulp voor 2 
x 4 uur per 4 weken. Goede 
beloning. Info: 06-46036347

TURFJES Open Imkerijdagen op de 
Iemenhof

13 en 14 juli 
Deze dagen is iedereen van harte welkom om onze 
bijenstand te bekijken. Wij geven uitleg over bijen en 
bijenhouden, het slingeren van honing, en over andere 
bijenproducten. Natuurlijk kunt u zuivere bijenhoning 
proeven en ook kopen. Verder is er een  observatiekast, 
een wilde bijenhotel, oude imkerijmaterialen en nog 
veel meer.

Tijdens deze dagen is er ook een
Expositie van glas objecten in onze grote tuin
Deze zijn geschikt voor binnen en buiten 

De toegang is gratis, de koffie en thee ook
Grietmanswijk 17 Bovensmilde

Gebed 

Jezus zei: Kom naar Mij toe
 allen die vermoeid en belast bent,

 en Ik zal u rust geven.

De Bijbel, Mattheus 11 : 28 (HSV)

www.debijbelopeninsmilde.nl

Smildeger neiskrant - 2 juli 2019
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Firma Snippe komt weer langs!

met een grandioze 
collectie damesmode
op dinsdag 9 juli 2019
in Het Beurtschip in Smilde
Verkoop van 10.00 tot 12.00 uur

A. SNIPPE
Schepershof 56, 7885 GP Nieuw Dordrecht, 
Mob. 06 51 80 83 25

www.facebook.com/albertenjannekedamesmode

Uitvaartverzorger 
Jochem Hatzmann

Dag en nacht bereikbaar.
Ongeacht waar u verzekerd bent 

of geen uitvaartverzekering heeft.

 Telefoon:  0592-413412
 Mobiel:  06-13732218

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

Beplanting en materialen 
geleverd op bestelling.

Ook zaag/snoeiwerk met 

hoogwerker en versnipperen afval
en stobben frezen

Hoveniersbedrijf
Erik Pieters

Mijmeringen van een emeritus
‘Wisselen wij het ene geloof in voor het andere?’
Menig ouder is er bekend mee: kinderen die doof lijken voor het (christelijk) geloof. Vele 
uitzonderingen daargelaten, en het is zeker niet allemaal onverschilligheid, maar er 
voor gaan? ‘Waarom zou je christen worden, wanneer je het bewijs van dit geloof niet 
in handen hebt, en je veel dingen niet meer kunt doen die je nu wel doet? Je wordt ook 
nog voor gek versleten, maar zonder dit geloof voelt het heerlijk vrij! Even goed kunnen 
we gelukkig worden, terwijl we nog steeds kunnen zeggen dat we ook best wat voor 
een ander over hebben.’
We zijn terecht gekomen in een tijd dat we als samenleving heel anders denken. De do-
minantie van de kerk ligt ver achter ons, en zacht uitgedrukt: dat was niet allemaal oké. 
Er zat veel bij dat niets met het christelijk geloof te maken had. Tegenwoordig geloven 
we anders; lang niet alles is ongeloof. Er is inzet voor allerlei acties. Neem bijvoorbeeld 
de vele acties tegen diverse ziekten. 
Dus wat is er tegen die verandering? 
Met excuses aan de goede actievoerders, de gemene deler van het niet of anders ge-
loven lijkt intussen erg ik- gericht. Zijn we vooral gaan geloven in de eigen zelfontplooi-
ing? Is dit het nieuwe dominante geloof, waar we ook als christenen trouwens vaak 
voor gaan? En nemen we de schade (aan relaties, aan de aarde) op de koop toe? Maar 
door reclame e.a. wordt dit ‘kiezen voor jezelf’ in onze cultuur nog meer aangewakkerd. 
Het zou zo maar een sterke reden kunnen zijn voor de slechte ontvankelijkheid voor het 
Evangelie. Dan kan alleen de gedachte al dat er een God is die zich met ons leven zou 
bemoeien voldoende zijn om af te haken. Maar de vraag is: is dit geloof in ‘zelfverwer-
kelijking’  de nieuwe afgod geworden, en daarmee een doodlopende weg? 
Dwars tegen deze stroom in roept het Evangelie ons op tot een radicale omkeer. 
Zouden we dat kunnen: God lief hebben boven alles en de naaste als onszelf, Jezus 
volgen?

W.S. (dswim.smit@quicknet.nl)

Schuimparty in Bovensmilde
Vrijdag 5 juli a.s. organiseert Wij zijn Boven-
smilde de jaarlijkse schuimparty op de Brink 
Baru bij Molo Oekoe.

De entree is ook dit jaar € 2,00 en daarvoor 
is er weer snoep, ranja, lekkere muziek 
en natuurlijk een groot schuimkanon! De 
schuimparty is bedoeld voor alle kinderen 
t/m groep 8 uit Bovensmilde en omgeving.

De schuimparty voor kinderen t/m groep 4 is 
van 19:00 uur t/m 19:45 uur, de schuimparty 
voor kinderen van groep 5 t/m groep 8 is van 
20:00 uur t/m 20:45 uur. 

De ingang/kassa is bij de gele WZB tent.

Advertentie IM

Besparingskadokaarten voor Voedselbank
EnergieCooperatie Duurzaam Bovensmilde en omgeving (EC-DBSeo) zet zich in voor 
klimaatneutraliteit van de Smildes. Onder andere door levering van groene stroom 
en CO2 gecompenseerd gas. Besparen is ons eerste gebod. Zelfs voor eenvoudige 
besparingsmaatregelen is natuurlijk geld nodig. Sommige huishoudens hebben hier 
weinig ruimte voor. EC-DBSeo heeft besloten besparingskadokaarten te geven aan 
de cliënten van de Voedselbank in de Smildes ter waarde van € 75. Zo kunnen ook zij 
met name hun energiegebruik verminderen. De 
kaarten kunnen besteed worden bij de Hubo in 
Smilde. Zo stimuleren we de lokale economie. Bij 
verzilvering ontvangt men een duurzame attentie 
van de Hubo. Deze actie van EC-DBSeo is mede 
mogelijk door DOEK-gelden van de gemeente 
Midden-Drenthe. Hoe meer Smildegers klant wor-
den bij EC-DBSeo hoe meer we kunnen doen voor 
de verduurzaming van de Smildes. Ook meedoen? Bel met 0642160369 of mail uw 
telefoonnummer naar duurzaambovensmilde@gmail.com 

Advertentie IM

Smildeger neiskrant - 2 juli 2019
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Wat groeit er langs 
de Vaart? 

Nu de zomer ons vergast op hete dagen en nachten 
is het misschien een goed idee een verkoelend plantje 
als onderwerp te nemen van deze column. Dat gewoon 
sneeuwklokje (Galanthus nivalis) geldt als de bood-
schapper van de lente staat dit nauwelijks in de weg. 
Het is een bolgewas uit de narcissenfamilie. Er is ook 
een grote variant. Hij bloeit vroeg, soms het wachten 
moe en ongeduldig, al in de winter. Zeker in de zachte 
die we tegenwoordig hebben. De bloem lijkt wit maar is 
kleurloos. Wrijf maar eens een bloemdekblad fijn tus-
sen je vingers: je perst dan de luchtbelletjes die tussen 
de bladcellen zitten weg. Dan blijkt het bloemblad glas-
helder te zijn. De luchtbelletjes weerkaatsen het inval-
lende licht in alle richtingen waardoor wij mensen het 
bloemdekblad als wit waarnemen. Vroeg actieve bijen 
en hommels halen bij gunstig weer al vanaf februari 
uit de sneeuwklokjes licht oranjekleurig pollen of stuif-
meel en zelfs een beetje nectar. De zaden worden door 
mieren versleept, omdat er een voor hen aantrekkelijk 
mierenbroodje aan zit. Maar de veruit belangrijkste vorm 
van vermeerdering gaat via de ongeslachtelijke voort-
planting: de vermeerdering van de bollen. De planten 
zijn tweeslachtig (een bloem heeft zowel mannelijke als 
vrouwelijke geslachtsorganen). Sneeuwklokje - ik ver-
schreef me en toen stond er ‘sneeuwvlokje’ (ook mooi 
en wellicht nog meer verkoelend) – is een stinseplant 
die zich lang kan handhaven. De geslachtsnaam Ga-
lanthus is een samenstelling van Oudgrieks γάλα, gala 
(melk) en ἄνθος, anthos (bloem), nivalis (van ‘niveus’) 
betekent: in of bij de sneeuw groeiend. Vroeger werd een 
afkooksel van de bloembol gebruikt als braakmiddel. 
Een van de alkaloïden, galantamine, wordt momenteel 
onderzocht op een  vertragende werking bij de ziekte 
van Alzheimer. Het pollen van kruidachtige planten 
zoals sneeuwvlokje vergaat snel. En daarom weten we 
niet of sneeuwklokje in het verleden deel uitmaakte van 
de oorspronkelijke bosflora in Nederland. Eli Hermans 
vond het sneeuwklokje ‘een dankbaar voorwerp om te 
bedichten’. Hij dichtte: "Geen mens groot of klein, die 
niet weet dat er sneeuwklokjes in de wereld zijn...” Laat 
uw dichterlijk gemoed ook gerust los op dit prachtige 
plantje. Misschien houdt het het hoofd wel koeler. NB De 
foto kunt u in hoge resolutie bekijken op www.wijzijnbo-
vensmilde.nl.

Smildeger neiskrant - 2 juli 2019

OPENINGSACTIE 
HHSPORT / FLEXCO Bedrijfskleding
01 juni was het dan eindelijk zover, HHSPORT en FLEXCO Bedrijfskleding openden de 
deuren van hun nieuwe locatie aan de Linthorst Homanweg 10 te Smilde.
Vele geïnteresseerden kwamen een kijkje nemen in beide bedrijven van Henry Haveman,  
waarbij er natuurlijk ook een paar leuke acties bedacht waren.
Johanneke en Anita hadden een aantal mooie acties bedacht, zei Henry, waar iedereen 
aan mee kon doen.
- We hadden schot in de roos, waarbij een klant bij aankoop van een artikel aan-
koopkorting kon schieten op een dartbord van 5 meter hoog. Superleuk om te doen.
- Verder kon iedereen aan een overall hangen, de tijd werd vervolgens genoteerd 
en in 2 categorieën hadden we prijzen te verdelen.
- In de sportzaak kon men raden wat het gewicht was van een tweetal sportbal-
len, hoe lang sommige mensen kunnen nadenken en overleggen over een verschil van 
10 gram is leuk om te zien.
- Bij elke aankoop werd een extra kassabon in een ton gestopt en deden we 
wederom de BON IN DE TON actie waarbij er 5x 2 kaarten weggegeven werden voor 
pretpark Duinenzathe te Appelscha.

Al met al een mooie en drukke openingsdag met vele cadeaus en louter positieve reacties.
De raad het gewicht actie en de bon in de ton actie duurden een week en daarna werden 
de prijswinnaars ingelicht.
Woensdag 19 juni jl. om 18.00 uur waren alle prijswinnaars aanwezig om hun prijs in 
ontvangst te nemen.

De acties zijn zeker geslaagd en we wensen alle prijswinnaars veel plezier met hun 
prijzen.

Advertentie IM
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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.

Onderlinge wedstrijd 
Zaterdag 6 juli Torenruiters 

Smilde
Aanstaande zaterdag wordt de onderlinge wedstrijd verreden van de Torenruiters. Le-
den en niet-leden mogen aan deze wedstrijd meedoen. Paarden en pony’s rijden dres-
suur in de klasse B t/m M, en ook kunnen deelnemers zich opgeven voor het onderdeel 
Bixie. Hieraan kunnen ruitertjes of amazones vanaf 4 jaar meedoen. Deze rubriek is 
erg in trek en hiervoor hebben zich al diverse combinaties opgegeven.
De wedstrijd wordt verreden in Smilde, manege Kyllot dat gelegen is aan de Boeren-
laan bij de voetbalvelden en de ijsbaan.
Opgave is nog mogelijk, aanvang is 13.00 uur en publiek is van harte welkom om de 
deelnemers aan te moedigen.

Hoofdweg 50, 9422 AJ SMILDE
Telefoon  (0592) 41 41 54

Voor al uw: 
gas, water, cv 

en loodgieterswerk

IN DRENTHE GAAN WE VOOR 
MONO

Smartphonegebruik op de fiets per 1 juli verboden
Vanaf vandaag is het wettelijk verboden: bezig zijn met je smartphone op de fiets. 
Wie dat wel doet, riskeert een boete van 95 euro. Want smartphonegebruik op de fiets 
zorgt geregeld voor ongevallen, ook in Drenthe. Het Verkeers- en Vervoersberaad 
Drenthe (VVBD) sloeg daarom de handen ineen met de politie, Veiligheidsregio Dren-
the, Veilig Verkeer Nederland en ANWB om samen smartphonegebruik in het verkeer 
tegen te gaan. Ze roepen in Drenthe iedereen op: rij MONO!
MONO staat letterlijk voor één of alleen. MONO is ongestoord onderweg zijn, zonder 
afleiding van appjes of social media posts. Niet alleen op de fiets, maar ook in de auto.
Op Fietse? Telefoon in je broekzak
De komende weken worden fietsers in Drenthe op verschillende manier gewezen op de 
nieuwe wetgeving. Zo is er op fietspaden, bij bedrijven, op scholen, in stadscentra en bij 
fietsenstallingen een krijtboodschap te zien. De boodschap herinnert fietsers eraan om 
hun telefoon op te bergen voor ze op de fiets stappen. Ook via social media is er aan-
dacht voor de nieuwe wet. Tot slot krijgen fietsers bij verschillende verkeersactiviteiten 
in de provincie handige schoonmaakdoekjes waarmee ze hun telefoon schoon kunnen 
houden.
Samen richting Nul verkeersslachtoffers
Het VVBD, de politie, Veiligheidsregio Drenthe, VVN en ANWB zetten zich met het motto 
‘Samen richting Nul verkeersslachtoffers’ in om afleiding in het verkeer tegen te gaan. Ze 
richten zich daarbij de komende tijd op fietsers en woon-werkverkeer in de auto.

Ssstiltewandeling
Een wandeling waar je stil van wordt

Op zaterdag 6 juli organiseert Buitencentrum Drents-Friese Wold  een wandeling met 
als thema ‘stilte’. Op een ontspannen manier ontdek je de rust die de natuur biedt.
Nationaal Park Drents-Friese Wold, het op één na grootste aaneengesloten bosgebied 
van ons land. Een bosgebied vol variatie. Met moeras en stuifzand, vennetjes en heide, 
bolle akkers en bloeiende beekdalen.
Ontdek de rust en de natuur van het Drents-Friese Wold. De gids van Staatsbosbeheer 
neemt je mee door bossen en open velden, onder andere door het prachtige Aekinger-
zand. Op enkele plekken laat je de stilte op je inwerken en  verdiepen we ons inzicht. 
Zo vind je jouw “eigen” boom in de Keltische boomcirkel en ontdek je misschien de 
kracht van de oude beuken.
Tijdens de ongeveer 5 km lange wandeling krijg je onderweg een kop warme thee aan-
geboden.

Informatie in het kort
Datum: zaterdag 6 juli 2019
Tijden: 13.30-15.30 uur
Start: Buitencentrum Drents-Friese Wold, Terwisscha 6a, 8426 SJ Appelscha
Kosten: € 6,- volwassenen, voor kinderen is deze wandeling niet geschikt
Aanmelden noodzakelijk: www.staatsbosbeheer.nl/drentsfriesewold
Plaats: Buitencentrum Drents-Friese Wold, Terwisscha 6a, 8426 SJ Appelscha.
Voor meer informatie en overige activiteiten kunt u kijken op www.staatsbosbeheer.nl/
DrentsFrieseWold

Smildeger neiskrant - 2 juli 2019
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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

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

 

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!
Vanaf 4 juli 2019 staan wij elke donderdag van 

10.30 tot 11.30 uur in de hal van De Driemaster.

Dichtbij verse producten voor de bewoners van 
De Driemaster, ‘t Beurtschip en de Meerpaal.

• 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

Bovensmilde haalt de wereld 
in huis 

Kom naar de ontmoetingsdag op 18 juli 2019
Kom op 18 juli naar de Brink Baru in Bovensmilde en ontmoet de jongeren van de 
dansgroep ‘SANGGAR SENI YELMASU’ uit MERAUKE, een stad aan de zuidkust van 
PAPOEA NIEUW-GUINEA.

Een groep jonge mensen met een cultuur die het waard is om te leren kennen!
Staat u open voor nieuwe ervaringen en wilt u kennismaken met deze groep uit Papua 
en hun cultuur kom dan op 18 juli naar de brink Baru in Bovensmilde. 
De ontmoetingen staan aan de basis van één van de uitgangspunten van SIVO: 
Ontmoeting en cultuuroverdracht.

Vanaf 13.00 uur kunt u deelnemen aan diverse workshops voor jong en oud op het 
gebied van muziek, dans, eten enz. 
Workshops, die gegeven worden door de mensen uit Papoea in samenwerking met 
Bovensmildigers. Een mooie mix van beide culturen. 
U kunt genieten van optredens van de dansgroep en van de  mensen die hebben deel-
genomen aan de workshops . En proeven van de producten uit de workshop koken. 
Eindtijd van de ontmoeting is 22.00 uur.

Hobbyisten bieden we de gelegenheid om hun producten aan te bieden. Kramen zijn 
aanwezig. Heeft u belangstelling en wilt u meer info, neem contact op met Mietje 
Hully, tel.06-57488627. e-mail: hully.mietji@gmail.com . Of met Ans Stam, tel. 06-
531182697, e-mail: wol31@hetnet.nl.
Opgave graag vóór 5 juli.

Iedereen is welkom!
Zie ook: Sivofestival.nl // facebook.com /sivofestival

Zaterdag 6 juli gezellige 
zomerfair

met veel activiteiten.  
O.a. expositie, heel Hoogersmilde bakt, duurzaamheid 
met elektrische auto’s, brocante markt, graffiti voor de 
jeugd, reisinfo senioren enzovoort. 
Aanvang markt 10.00 uur t/m 16.00 uur. Inbreng stand-
houders vanaf 8.30 uur. 

Smildeger neiskrant - 2 juli 2019
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Met ingang van 1 juli a.s. beëindigt Janneke Ties haar 
pedicure praktijk in Smilde. De laatste 4 jaar had ze haar 
praktijk voor voetverzorging in ’t Beurtschip. 
Vanaf 15 juli zal Ina Wichers haar daar gaan opvolgen. 
Ook zij behandelt als medisch pedicure onder andere 
patiënten met diabetes en reuma.
Zaterdag 13 juli van 14.30-16.00 uur is er gelegenheid 
om een kijkje te nemen in de vernieuwde praktijk.

Voor het maken van een afspraak vanaf 1 juli kunt u 
bellen met Ina Wichers Pedicure 
(06-39821873)

* Te koop: 1 rolstoel, 1 
rollator, 1 postoel. Tel: 
459059

* 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

TURFJES

OOK EEN 
ADVERTENTIE 

PLAATSEN?

MAIL DE 
REDACTIE  

VAN DE 
SMILDEGER 
NEISKRANT!
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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

Barbecue worstjes
Barbecue burgers   5 halen 4 betalen
WOENSDAG GEHAKTDAG

Gehakt hoh  kilo €  5,50
Boerengehakt  kilo €  6,50
DONDERDAG - VRIJDAG - ZATERDAG

Cotelette suisse  4 halen 3 betalen
Magere runderlapjes  kilo €  9,98
MENUTIP VAN DE WEEK

Chili con carne
Tomatensoep met balletjes

MAANDAG EN DINSDAG

Verse worst grof  kilo  € 8,98
VOOR OP EEN BROODJE

Zure zult  150 gr halen  100 gr betalen
VOOR BIJ EEN GLAASJE

Kip Bali cocktailstokjes

ONZE MAALTIJDSERVICE
3X PER WEEK BEZORGD

Bel gerust voor informatie 412485

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 18 NOVEMBER 1887

Hijkersmilde, 16 Nov. Op ‘de Scheid” is de varkensziekte uitgebroken.
WOENSDAG 23 NOVEMBER 1887

Mijnheer de Redacteur!
In het no. uwer courant van 17 Nov. jl. kwam een bericht voor, dat op 
de Friesche Scheid de varkensziekte was uitgebroken. Ik verzeker u, 
dat dit bericht onwaar is, er is hier althans niets van bekend.
Met de plaatsing dezer regelen zal UEd. zeer verplichten,  

Uw bestendig lezer
    Scheid, 22 Nov. ’87 J. WIELDRAAIJER.

DONDERDAG 24 NOVEMBER 1887
Mijnheer de Redacteur!
De heer J. Wieldraaijer noemt het bericht omtrent de varkensziekte 
onjuist. Hij getrooste zich de moeite wat beter te gaan informeeren.
Hoogachtend,

Smilde, 22 Nov.     UEd. dw. Correspondent.

DINSDAG 29 NOVEMBER 1887
Mijnheer de redacteur!
Uw correspondent geeft mij den raad beter te informeren. Ik ben zoo 
vrij die raad ook te geven. Een correspondent vooral moet zorgen dat 
zijne berichten waarheid bevatten. Anders ontaardt onze pers in een 
middel om schade enz. te veroorzaken, terwijl volgens mijne beschei-
den meening de roeping der pers is om waarheid en publieke belangen 
te behartigen. Uw correspondent heeft een van twee, een verkeerde 
informatie ingewonnen of het bericht uit zijn duim gezogen.

       J. WIELDRAAIJER.

DONDERDAG 1 DECEMBER 1887
Mijnheer de redacteur!
De heer J. Wieldraaijer schijnt nog maar steeds niet op de hoogte te 
zijn van de zaak, waarover hij schrijft. Nogmaals herhaal ik daarom 
den hem reeds gegeven raad, wat beter te gaan informeeren. Zeer 
geschikt zal hij dat b.v. kunnen doen bij den heer J. Boelen.
Smilde, 30 Nov.   Hoogachtend, UEd. dw. Correspondent.

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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Verlenging sponsorcontracten 
en partnerships 

Sport

WV Meteoor
De sponsorcontracten met de 4 fietsclubs worden 
met 3 jaar verlengd. Afgelopen maand was het 
ondertekeningsmoment bij WV Meteoor Assen-
Roden bij het wielerhome in Assen. Namens de bank 
ondertekende manager bedrijven, Karl Pladdet, 
het contract.
 
Cultuur

Koren- en Oliemolen De Wachter
In de molen werd in de ruimte Dieks Dele het 
partnership met onze bank weer voor 3 jaar 
bevestigd. Ludo Mennes, directievoorzitter, 
ondertekende het contract.

Derde dinsdag en DNK 
De Rabozaal in Theater De Nieuwe Kolk is ook het 
komend seizoen weer het podium voor de derde 
dinsdaglezingen. Het contract werd onder feestelijke 
omstandigheden met een jaar verlengd.
 
Events

Leefbaarheid in de dorpen stimuleren
Ook het sponsorcontract met de Stichting OVVR 
voor de organisatie van Roldermarkt is verlengd 
met 3 jaar.

Rabofonds bijdragen  
tweede kwartaal 2019

Sponsornieuws

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

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

Rabobank

in uw regio

Rabo ClubSupport 
Met Rabo ClubSupport vieren we samen de winst. De echte winst van 
clubs, stichtingen en verenigingen. Mensen samenbrengen. Talenten 
benutten. Een sociaal netwerk opbouwen. Elkaar verder helpen. 
Daar heeft de hele maatschappij baat bij. Dat moeten we niet alleen 
koesteren maar ook steunen. Daarom geven we als coöperatieve bank 
ieder jaar een deel van onze winst aan verenigingen. 
Zodat zij kunnen blijven doen wat ze nu al doen. Onze omgeving, buurt 
voor buurt, beter maken. Aanmelden kan via: 
https://www.rabobank.nl/clubsupport/

Word nu lid! 
Ben je naast klant nog geen lid van Rabobank 
Assen en Noord-Drenthe en wil je graag 
meebeslissen over de verdeling van het geld  
van Rabo ClubSupport? 
Vraag dan nu het lidmaatschap aan via:
http://www.rabobank.nl/lokale-bank/assen-
noord-drenthe/lidmaatschap
 
 

Verdeling Rabofonds  

Deze verenigingen ontvangen een donatie: 

Maatschappelijk nieuws

Rabobank. Growing a better world together. 

Gesponsorde events 
komende periode 

14 t/m 21 juli
Oostermoer feestweek in Gieten

31 augustus en 1 september
Bloemencorso Eelde

5 t/m 10 september
Roldermarkt feestweek 
(7 september bedrijvenparade)

13 september
Rabo Midnightwalk Assen

www.rabobank.nl/assen-nd        

0592- 32 39 11

Rabobank Assen en Noord-Drenthe

Word GRATIS lid

Leden-

aanbiedingen

Stemmen op uw 

favoriete club 

tijdens Rabo 

ClubSupport
Ledenmagazine 
Dichterbij

Uitnodigingen 
voor exclusieve 
ledenevents

BENT U NAAST KLANT OOK 

LID VAN DE RABOBANK?

2   € 1.000

3   € 3867,50

1   € 500

Totaal   € 70.750,38

Assen

Tynaarlo

Aa en Hunze

4   € 350 5   € 350

6   € 832,88

7   € 1.250
8   € 1.250

9   € 2.50010  € 1.75011   € 500

12   € 4.000

13   € 2.500

14   € 5.000

15   € 5.000

16   € 3.000

17   € 12.100

18   € 7.500

19   € 5.000

20   € 3.000

21   € 4.500

22   € 5.000

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

Raad voor Ouderen Zuidlaren

Protestantse Gemeente te Vries

HHCombi, Hooghalen/Hijken

Stichting de MaasStee, Assen

Vereniging Dorpsbelangen, Eexterveen

Stichting Tienkamp Zuidlaren

FC Assen

Buurtvereniging Kromveen Naweg, Eext

Stichting Molen de Eendracht, Gieterveen

St. Rondom Magnus, Anloo

Stg. Jacobspad Gr-Dr, Assen
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VV LTC, Assen

St. Koren- en oliemolen DE Wachter, Zuidlaren

Dorpsbelangen De Groeve

Stichting Oude Drentse Kerken, Smilde

Stichting Garage TDi, Assen

Stichting Dorpshuis Schipborg

Stichting Bloemenorso Eelde

St. Plateau openbaar onderwijs, Assen

Stichting De Amer, Amen

IJsvereniging Yde - De Punt

Stichting Vrienden van het Drents Archief, Assen

Midden-Drenthe

Smildeger neiskrant - 2 juli 2019


