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

Bestel op tijd je contactlenzen, brillen en zonnebrillen.

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

Speeltuin De Kleine Molen 
Bijna, bijna is speeltuin De Kleine Molen klaar, alleen 
het 'droge' weer zit niet mee. Het gras laat nog even 
op zich wachten. Wel is het uitstekend 'speelweer' en 
vanaf afgelopen week zijn de geweldige speeltoestel-
len een heuse attractie.   
Wat zijn ze trots, het bestuur, staand v.l.n.r, bestaande 
uit Sabine Wolf, Minneke van Rutten en Peter Daalman. 
Ze kijken al met volle tevredenheid naar het reeds be-
haalde resultaat. Dit was het wachten meer dan waard!
De finishing touch zal de komende maand voltrekken, 
desalniettemin wordt er nu al naar hartenlust gespeeld 
door jong en oud! Voor een mooi, groen resultaat zal de 
speeltuin deels nog afgezet worden, waarna we voor 
jaren gegarandeerd speelplezier voor iedereen hebben.

En dan..., de opening! Het bestuur is alweer druk in de 
voorbereiding en ze hopen dit eind augustus plaats te 
laten vinden. 

Foto: Margriet Daalman

De Smildeger Neiskrant

gaat op vakantie!
Volgende week is de laatste krant voor de vakantie. 
De eerstvolgende krant die daarna bij u door de bus 

komt is op dinsdag 27 augustus.  
 

Wij wensen onze lezers alvast een fijne vakantie toe.

De Feestplaneet in De Kiem
Vorige week werd in MFA De Kiem in Bovensmilde twee keer de musical ‘De Feestpla-
neet’ opgevoerd. Op de dinsdag 9 juli door CKC De Wingerd en op de woensdag 10 juli 
door IKC de Meenthe.
Beide scholen werkten ook dit jaar samen bij de afscheidsmusical van groep 7 en 8. 
Doordat beide scholen in overleg kozen voor dezelfde musical: ‘De feestplaneet’, konden 
ze gebruik maken van hetzelfde decor. Hierdoor moest de bibliotheek worden ontruimd, 
zodat er een grote gezellige theaterzaal ontstond met een mooi aangekleed podium. 
De Feestplaneet handelt over een schoolklas die per ongeluk  zogenaamd  wordt ge-
lanceerd. De klas komt er uiteindelijk achter dat ze niet echt in de ruimte zijn geweest. 
Dat vinden ze niet erg, want het gaat uiteindelijk om het avontuur dat je samen beleeft: 
Missie geslaagd!!
Beide avonden zat de zaal vol met belangstellende toeschouwers die konden genieten 
van een wervelende musical. De musicalsterren kregen dan ook een luid applaus.

De Meenthe hield na afloop 
van de musical een verlo-
ting en dat bracht in totaal 
€ 312,- op voor een goed 
doel. Deze opbrengst komt 
ten goede van het Provinci-
aal Drents Dierentehuis in 
Beilen.

De teams van beide kind-
centra wensen iedereen 
een fijne vakantie en hopen 
na de vakantie weer goed 
van start te gaan.

Foto: CKC De Wingerd

Foto: IKC De Meenthe

Foto: CKC De Vaart

Vossenjacht op CKC de Vaart
Afgelopen vrijdag 12 juli is de laatste 
schooldag niet ongemerkt voorbijge-
gaan! 

Alle kinderen mochten meedoen aan 
een vossenjacht met spelletjes in het 
dorp. De vossenjacht werd georgani-
seerd door onze ouderraad, hulpou-
ders en de kinderen van groep 8. Het 
was een groot succes! Na de vossen-
jacht hadden de kinderen en ouders 
best trek gekregen, maar gelukkig 
stonden de patat en ranja al klaar. We 
kijken terug op een geweldige laatste 
schooldag. Op 26 augustus beginnen 
we weer aan een nieuw schooljaar!
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DEGENE DIE IK LIEF HEB VERLAAT IK
OM DEGENE DIE IK LIEFHAD TERUG TE VINDEN.

 Groot was haar liefde
groot het verdriet

mooi de herinneringen
die zij achterliet

Verdrietig nemen wij afscheid van mijn lieve 
vrouw, onze zorgzame moeder en oma.

Na de laatste droevige gebeurtenis had ze niet 
meer de kracht om verder te gaan.

Aaltje Wieldraaijer - Vredeveld

 Hoogersmilde, 11 september 1951
† Hoogersmilde, 13 juli 2019

 Jan Wieldraaijer

 Mariska en Folkwin
  Niels
  Stein

 Silvia en Frans
  Iris
  Fleur

Mijn vrouw, onze moeder en oma is opgebaard 
in rouwcentrum De Boskamp, waar dinsdag van 
18.30 tot 19.30 uur gelegenheid is afscheid te 
nemen.

Wij nodigen u uit samen met ons afscheid te 
nemen op woensdag 17 juli om 9.30 uur in 
De Boskamp, Boskamp 5 te Assen. 

Na afl oop bent u welkom in de koffi ekamer.
Na afnemende gezondheid hebben wij afscheid 
moeten nemen van onze tante

Aaltje Wieldraayer - Vredeveld

Wij wensen Oom Jan
 Mariska en Folkwin   Niels en Stijn
 Sylvia en Frans   Iris en Fleur

heel veel sterkte voor nu en in de toekomst.

 Rolf
 Jan en Femmie

Na een moedig gedragen ziekte is toch nog vrij 
snel overleden mijn buurvrouw en onze vriendin

Aaltje Wieldraaijer

Wij wensen Jan, kinderen en kleinkinderen veel 
sterkte met dit verlies.

 Annie Warries
 Gerrit en Tineke Pieters

Onze lieve schoonzus en tante is niet meer. 
Eindelijk heeft ze nu rust.

Aaltje Wieldraaijer - Vredeveld
Hoogersmilde 13-07-2019

 Zwaan en Rob (in herinnering)
 Janny
 Siet en Luuk
 Hannes en Jantje
 Trijn en Jannes (in herinnering)
 Hilda en Piet

 neven en nichten
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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

Houden van is
ook kunnen loslaten 

Na een moedige strijd vol wilskracht is overleden 
mijn lieve, dappere man, onze zorgzame vader, 
broer, zwager en oom

Henk Blomsma

 Smilde, 9 november 1961
† Bovensmilde, 12 juli 2019

 Janneke

 Robin en Tabitha 

 Thomas

 Max, Sam 

 Greta en Anton 
  Kevin 
  Kimberly en Brian 
  Nick

Henk is bij ons thuis. 

Woensdag 17 juli van 18.30 tot 20.00 uur is daar 
gelegenheid afscheid van hem te nemen.

De crematie zal plaatsvinden in besloten kring.

Correspondentieadres: 
Kanaalweg 156, 9421 SX Bovensmilde
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Bovensmilde blijft thuis op 
donderdag 18 juli!

Helaas! Dansgroep SANGGAR SENI YELMASU uit Papoea Marauke komt niet naar 
Bovensmilde.
Via de organisatie SIVO is vernomen dat de groep zich niet heeft gemeld bij de Neder-
landse ambassade in Jakarta. Dat betekent voor de organisatie “Bovensmilde haalt de 
wereld in huis” dat het hart uit het evenement in Bovensmilde is.
Daarom gaat het hele gebeuren op donderdag 18 juli a.s. niet door.
We bedanken iedereen – gastgezinnen, chauffeurs, standhouders, muzikanten, dans-
groepen en vrijwilligers – voor hun enthousiasme en inzet
Volgend jaar beter!

De vele bezoekjes, telefoontjes en de vele 
kaartjes die wij ontvingen na het overlijden van 
onze man, vader en opa

Bé Dik
hebben ons goed gedaan.

Het verlies is groot, maar dat jullie aan ons 
dachten deed ons goed. Bedankt.

Speciale dank voor Bertus Vochteloo,
Huisarts dr. van Veen en afdeling B1 van het 
Wilhelmina Ziekenhuis.

Hilly Dik
Leon en Bianca
Amber en David
Caspar

Smildeger neiskrant - 16 juli 2019

Het gemis zal al� jd blijven maar de blijken van mede-
leven na het overlijden van mijn lieve man, onze lieve 
pa en trotse opa

Reinhard Claus
Rein

hebben ons goed gedaan.

Wij willen u voor deze steun oprecht bedanken. 

 Joke
 Kinderen en kleinkinderen

Smilde, juli 2019

Never again without the hand
That warms my heart
Never so far again
Never so far again
Never again without the love
Of one who has wanted for me
 Andrea Bocelli ‘Mai piu cosi lontano’

Met groot verlies, maar met mooie 
herinneringen, delen wij u mee dat van ons is 
heengegaan mijn allerliefste man, onze lieve 
vader, schoonvader en opa

Albert Grit

 Assen, 4 juli 1941
† Groningen, 13 juli 2019

 Miny Grit - Udinga

 Annelien en Dick  
  Vincent en Amanda 
  Victor

 Jan Albert en Annemieke 
  Lennart   
  Maarten   
  Else

 Ina en IJnze   
  Lex   
  Vester   
  Gilles

Albert is bij ons thuis.

Wij nodigen u uit samen met ons afscheid te 
nemen op woensdag 17 juli om 13.00 uur in 
de Berkenzaal van rouwcentrum De Boskamp, 
Boskamp 5 te Assen. 

Na afl oop bent u welkom in de koffi ekamer.

Correspondentieadres: 
Kleine Veenbes 10, 9421 NJ Bovensmilde Vakantielezen in de bibliotheek van start

15 juli lanceert het project ‘Vakantielezen in de bibliotheek’ in verschillende Drentse bi-
bliotheken. Tot 25 augustus kunnen kinderen elke week op reis gaan naar een nieuwe 
bestemming. Kinderen ontvangen bij het inschrijven een eigen paspoort. Hiermee kun-
nen zij naast het lezen van themaboeken ook deelnemen aan verschillende activiteiten.
 
Paspoort

Elke deelnemer ontvangt bij het inschrijven een eigen paspoort. In dit paspoort staan op-
drachten die de deelnemer in de bibliotheek uit kan voeren. Voor elke goed uitgevoerde 
opdracht ontvangt de deelnemer een stempel. Voor het verzamelen van alle stempels 
van de week ligt er een beloning te wachten bij de balie. 

Deelnemen

Potentiële deelnemers kunnen kijken op www.bibliothekendrenthe.nl/vakantielezen 
welke vestigingen deelnemen. In deze vestigingen kan men zich bij de balie inschrijven.

Gedachte achter Vakantielezen in de bibliotheek

Het doel van Vakantielezen in de bibliotheek is om kinderen door middel van thema-
tische activiteiten naar de bibliotheek te krijgen. Door de collectie aan te sluiten op de 
thematische activiteiten, en deze ook in de activiteiten te verwerken beoogt dit project de 
leesvaardigheid van kinderen op een speelse en leuke manier te onderhouden.
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RABO CLUBSUPPORT
Ook dit jaar gaat weer van start 

Rabo ClubSupport 
(voorheen Rabo ClubkasCampagne).

Dat houdt in dat, als u een rekening heeft lopen bij de 
Rabobank Assen en Noord-Drenthe en op 1 augustus 
2019 ook lid bent van deze bank U drie stemmen mag 
uitbrengen waarvan maximaal 2 stemmen op ons en 
1 stem op een andere deelnemer. Voor iedere stem op 
ons geeft de bank ons een bedrag.

Wij roepen daarom iedereen die een rekening heeft bij 
de Rabobank Assen en Noord-Drenthe en nog geen lid 
is zich aan te melden als lid. Dat kan via een telefoontje 
naar de Rabobank, 0592 323911 of via de website 
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/assen-noord-
drenthe/lidmaatschap

Het lidmaatschap is gratis en u krijgt 4x per jaar het le-
dentijdschrift “Dichterbij”, waarin interessante artikelen 
en soms leuke aanbiedingen staan.

Beveiliging
Camerasystemen

Bekabeling
NEN3140

Voor zowel zakelijk als particulier
0592-413603

Zomersluiting 
Gemeentewinkel Smilde 

Tijdens de zomervakantie van 15 juli  t/m 25 augustus  is 
de Gemeentewinkel in Smilde gesloten. Locatie Smilde is 
op maandag 26 augustus a.s. weer geopend.
Tijdens de zomervakantie helpen wij u graag in Beilen! 

Openingstijden Beilen
Maandag 8.30 - 16.30 uur
Dinsdag 8.30 - 14.30 uur
Woensdag 8.30 - 16.30 uur
Donderdag 8.30 - 20.00 uur
Vrijdag 8.30 - 16.30 uur
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WOENSDAG GEHAKTDAG

H.O.H. GEHAKT
1 KILO € 3,98  |  2 KILO € 6,98

Rijksweg 195 - Hoogersmilde
Telefoon 0592-459280

Wij verkopen elke dag vers brood en banket

DONDERDAG-VRIJDAG-ZATERDAG

Rundergehakt  kilo € 4.98

Rundersteak  100 gram € 1.29

Kip-saté schnitzels p.st. € 0.98

Kip-kerrie salade 100 gr. € 1.19

uw zelfslachtende slager

Vrouwenvoetbal in de lift!
v.v. Smilde'94 is voor het seizoen 2019/2020 op zoek naar een 

enthousiaste trainer voor haar dames elftal (VR1) 
Smilde'94 VR1 komt uit in de 5e klasse district Noord.

Profi elschets:
• Affi  niteit heeft met dames/meidenvoetbal
•De trainer is minimaal in bezit van het diploma juniorentrainer en/of bereid om een 
passende trainerscursus te gaan volgen.
•Is in staat om jonge, talentvolle spelers technisch en tactisch beter te maken
•Bezit communicatieve vaardigheden en is in staat om een jonge groep speler s te 
overtuigen en motiveren
•Is resultaatgericht, waarbij het opleiden van spelers niet uit het oog verloren mag 
en kan worden.

Functieomschrijving:
•De trainer verzorgt de trainingen op dinsdag en donderdag en begeleidt het team, 
samen met de leider, bij de wedstrijden op zaterdag
•De trainer draagt zorg voor de wedstrijdbespreking en aansturing.
•De trainer heeft periodiek overleg met het bestuurslid voetbalzaken omtrent de 
voortgang tijdens het seizoen 

Voldoe je aan dit profi el en ben jij een enthousiaste (beginnende of ervaren) trainer 
die een bijdrage wil leveren aan de ontwikkeling van het damesvoetbal op Smilde?

Stuur dan je CV naar voetbalzaken@smilde94.nl

* Onze salons blijven open 
tijdens de vakantieperiode. 
Ook ‘ avonds en zaterdag 
vanaf 7 uur. MannenMorgen 
24 juli, 7 en 21 aug. en 4 
sept. Afspraak? Bel/app 
414448/06-27395673 
Kapsalon de Bigoudi 

* 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

TURFJES

Sudoku
Voor de Smildeger puzzelaars onder ons

Aan deze sudoku zijn geen prijzen verbonden.
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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

www.StallingOpslagSmilde.nl

OUD-PAPIER
ACTIE
vrijdag

19 juli 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

De grote 

ZOMEROPRUIMING 
begint in juli!

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

     
Wees er snel bij want OP=OP!

€ 25,-MONTUREN EN ZONNEBRILLEN VANAF 

TURFJES
* 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
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Schilderen voor een monument
Schilder je graag? Draag je de Waterstaatkerk in Bovensmilde een warm hart toe en lijkt 
het je leuk om dit monument eens te schilderen? CultuurPodium Bovensmilde en de 
schildergroep van het Buurtinfohuis nodi-
gen iedereen met enige schilderervaring 
uit op vrijdag 26 juli van 9.30-16.00 uur dit 
monument te komen schilderen. Bij mooi 
weer buiten, anders binnen. Het monu-
ment is op die dag uitgangspunt voor een 
schildering, tekening, foto, collage, klei-
reliëf of wat je ook maar kunt bedenken. 
Het kan een realistische weergave zijn of 
een meer impressionistische of abstracte 
weergave. De buitenkant kan je inspireren, 
maar het interieur of juist een detail van 
het gebouw ook. Zo zullen er veel verschil-
lende impressies van de kerk ontstaan! De 
bedoeling is om de gemaakte werkstuk-
ken ten toon te stellen in het monument 
en uiteindelijk te veilen. De opbrengst van 
de veiling is bestemd voor de noodzake-
lijke verduurzaming van het monument. 
Spelregels: ieder neemt zelf het benodigde 
materiaal mee en kan zelfstandig aan het 
werk. Eigen lunch meenemen, voor koffie 
en thee wordt gezorgd. Aan deelname zijn 
geen kosten verbonden. Informatie en op-
gave vòòr 20 juli  bij: Godfried Westen, gw-
westen@xs4all.nl of Hannie van der Gijp, 
hvdgijp51@gmail.com 06 27427752
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Voor al uw problemen met plaagdieren
voor bedrijf en particulier

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

SCHILDERSBEDRIJF

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

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

Ook maken wij geheel vrijblijvend offertes

HJ

Rijksweg 68, 9422 CE Smilde
Tel. 0592 - 414725

Zomerfair Hoogersmilde

Op zaterdag 6 juli werd voor de vierde keer in Hoogersmilde een zomerfair gehouden. Er 
waren diverse standhouders die graag hun producten onder de aandacht wilden brengen. 
Ook waren er kinderen die een centje bij wilden verdienen door hun spullen te verkopen. 
Verder kon er informatie over een elektrische auto worden verkregen, en mocht er ook 
in gereden worden als men daar behoefte aan had om zo daar ook gevoel bij te krijgen.
Voor kinderwerk was er ook een leuke klus, zij mochten ware kunstwerken van de koppen 
maken, die vorig jaar bij de voorstelling van Tjerk Vermaning waren gebruikt. Tevens wa-
ren er binnen in de Olde Bieb prachtige kunstwerken te bewonderen die door onze lokale 
schilders en schilderessen uit het dorp gemaakt waren.
En mocht dat allemaal nog niet genoeg zijn was er ook jurering van de taarten bakwed-
strijd. Er waren allemaal prachtige taarten binnengebracht, zodat de jury het heel moeilijk 
had. De jury die bestond uit Eric de Vries, banketbakker, Egbert Jan Zwiers, kok en cate-
raar, en Gea Hoogeveen voorzitter van de historische vereniging, hadden het dus heel erg 
moeilijk om hieruit een winnaar te kiezen maar het is hun uiteindelijk toch gelukt. 
De eerste prijs was voor: Sabrina Uktolseja. De tweede voor: Helena Tigelaar en de derde 
prijs was voor Aafke Bakker. De winnaars kregen een mooie beker en envelop met inhoud 
uit handen van wethouder Dennis Bouwman. Ook was er voor de winnaar een wisselbeker. 
Voor alle deelnemers was er een leuk aandenken voor hun deelname. Na dit spektakel 
werd de jury bedankt voor hun moeilijke taak en wethouder Bouwman voor het uitreiken 
van de prijzen.
Ondanks dat het weer niet helemaal mee zat, kijken wij van dorpsbelang terug op een 
geslaagde dag, en willen iedereen bedanken voor hun medewerking en inzet. Tevens 
willen wij van deze gelegenheid gebruik maken om iedereen een fijne zomervakantie te 
wensen.

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

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

Kijken met je neus bij 
Buitencentrum Drents-Friese Wold
De zomervakantie komt eraan, tijd om lekker naar buiten te gaan. Heerlijk wandelen, 
fietsen, beleef het Blotevoetenpad of ontdek met één van de rugzaktochten die spe-
ciaal voor de verschillende leeftijdsgroepen zijn ontwikkeld. Het “Kabouterpad” voor 
de allerkleinsten tot het “Hulp-boswachterspad” voor de stoere jongens en meisjes 
van 8-12 jaar. 
Wil je de natuur op een bijzondere manier ervaren, leer dan eens kijken met je neus! Ga 
samen met de natuurgidsen van Staatsbosbeheer een geurcocktail maken. Bewonder 
met een speciaal oog de toppen van de bomen en verbaas je over alle kleuren van de 
natuur. Kijken met je neus is geschikt voor jong en oud en heel geschikt als gezinsacti-
viteit. Bij de speelse opdrachtjes komen alle zintuigen aan bod en staat samenwerken 
en plezier voorop. 
Data:  dinsdag 23 & 30 juli en 6 augustus 2019
Tijd:  14.00 – 15.00 uur
Start:  Buitencentrum Drents-Friese Wold, Terwisscha 6a, 8426 SJ Appelscha.
Kosten:  € 5,00 per persoon, kinderen tot 12 jaar: € 2,50 

Graag vooraf aanmelden: 0516-464020 of DrentsFrieseWold@staatsbosbeheer.nl
Voor meer informatie en overige activiteiten kun je kijken op www.staatsbosbeheer.nl/
DrentsFrieseWold
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Drents water 
Mensen bestaan voor een groot deel uit water. Water 
is belangrijk. Een eerste levensbehoefte. Dat staat als 
een paal boven water. Onze watervoorziening is in 
handen van het Drentse Waterbedrijf WMD. De WMD 
moet zorgen dat er schoon (drink)water uit de kraan 
komt. Meer niet. De WMD moet geen water naar de 
zee dragen. 

Het sterrenbeeld van de voormalig directeur is Water-
man. Bij de WMD voelde hij zich als een vis in het wa-
ter. Bij anderen stond het water soms aan de lippen. 
Bij de WMD niet. De WMD had geld als water en de 
directeur zag de zon in het water schijnen. Echter, de 
directeur verloor het bestaansrecht van de WMD uit 
het oog en al zijn projecten vielen in het water. Feitelijk 
heeft de WMD miljoenen in het water gegooid. 

De aandeelhouders deden niets en lieten het water 
stromen zoals het water gaat; naar het laagste punt. Ik 
voelde al heel lang dat het mis zou gaan. U weet vast 
waaraan ik dat voelde. 

Groet,
King  

Column King
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Fama zoekt volleybalmannen!
Iets om over na te denken deze vakantie??

v.v. Fama is dringend op zoek naar versterking van een paar heren/
jongens om beide herenteams in competitie te houden.
Lijkt het je leuk om samen met een aantal ervaren heren en jong 
talent te spelen in de 3e klasse of iets fanatieker te spelen in de 1e 
klasse, dan nodigen we je van harte uit op de 1e training van het 
nieuwe seizoen op dinsdag 27 augustus as.

Informatie is op te vragen via info@vvfama.nl of vz@vvfama.nl.

Advertentie IM

Advertentie IM

De volgende kinderen hebben 
op 10 juli hun zwemdiploma 

gehaald in Zwembad De Smelte
A
Othman Almousa, Ibtisam Balad, Ronin Bosma, Toni Dik, 
Samantha de Groot, 
Mohammad Jokhadar, Finn Klinkhamer, Madeleine 
Koenrades, Fleur Koops, Allaya-Isa Oost, Ganesh Parmar, 
Eva Singadji, Rosa Sinnige, Isa de Wit, Myrthe Zevenberg

B
Amy Betzema, Indy Claus, Esmée Dörholt, Ayham Jaser, 
Kyan Kremer, Ruben Martens, Renske Meijering, Jorrit 
Moorlag, Hanna Schmidt, Elicia van der Veen, Iris van der 
Veen

Zwemvaardigheidsdiploma 1
Christa Hofman
Tessa Sjoers

Uitslag verloting t.b.v. 
de halve marathon van 

Bovensmilde en trimloop 2019
Georganiseerd door ijsvereniging "Voorwaarts" Boven-
smilde.

De hoofdprijs van € 150,00 is gewonnen door: 
L Blomsma, Burgemeester Gerritsstraat  Bovensmilde.

De volgende prijswinnaars ontvangen € 50,00
Fam. Udding, Kanaalweg Smilde
v/d Voort, Boerheem Bovensmilde
Rubingh, Vredeslaan Bellingwolde
Vivante, Assen
Smidt, Kraaiheide Bovensmilde
Middelbos, Walhof Bovensmilde
Doek, Mr. Weijerstraat Bovensmilde
Louwes, Sleedoornlaan Bovensmilde
D. Mulder Witterweg, Bovensmilde

Kopers en verkopers allemaal bedankt namens het bestuur 
van ijsvereniging "Voorwaarts" Bovensmilde

RUIM 200 DEELNEMERS HALVE MARATHON 
VAN BOVENSMILDE

TOM HENDRIKSE LOOPT NIEUW PARCOURSRECORD OP DE 4 MIJL

Meestal is het heel erg warm in Bovensmilde als de IJsvereniging Voorwaarts samen 
met de SV Friesland daar hun prestatieloop organiseren. Dit jaar was dat niet het geval. 
Lekker hardloopweer al waaide het op de open stukken aardig hard. Maar het was 
best te doen met zoveel verzorging onderweg.

De hardloopkalender www.hardlopendnederland.nl staat overvol met lopen, trails, triat-
lons en andere loopevenementen zodat de spoeling dunner wordt dan in vroegere jaren.
Gelukkig melden zich 200 lopers zich aan voor de jeugdloop, de 4 mijl, 10 km loop en 
halve marathon. De meesten komen uit Noord-Nederland maar ook waren er van ver af 
naar Bovensmilde gekomen om deel te nemen aan deze mooie loop.
Eerst was de jeugd aan de beurt, ze mochten gratis meedoen en voor de snelsten waren 
er mooie bekers en iedereen kreeg een medaille. 
De 4 mijl is een gewilde afstand waar ruim 50 deelnemers zich hadden aangemeld. Tom 
Hendrikse uit Assen won in een nieuw parcoursrecord 19.40. Het oude stond ook op zijn 
naam 20.05.  Meindert Roosjen (Leeuwarden) was de oudste deelnemer (75 jaar) tijd 51.28.
De oudste deelnemer op de 10 km was de 69-jarige Harm de Boer uit Heerenveen, tijd 
51.46.
Overall winnaar van de halve marathon was Richie Azombo (Heerenveen) 1.13.27. Hij 
kreeg de winnaarsenvelop maar ook nog één extra omdat hij gewoon de snelste was. 
Speaker Jan Kooistra bedankte al de sponsoren voor hun financieel bijdrage, al de vrijwil-
ligers voor hun inzet en de deelnemers voor hun komst.
Meerdere fotografen maakten een mooie fotoreportages. De lopers waren blij met hun 
geldprijzen en de vrouwen kregen ook nog een bos bloemen mee naar huis.

https://myalbum.com/album/PRYc2EDoEinf fotoreportage Toli Schanssema
Uitslagen zie www.svfriesland.nl en www.ijsverenigingvoorwaarts.nl 
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Sport(ief) nieuws....
Stuur het in...

Ook volgend Smildeger Neiskrant seizoen zijn we weer op 
zoek naar sportief nieuws. U mag deze vrijblijvend naar 
de redactie sturen. Ook uitslagen of wedstrijdschema’s 
worden bij ruimte geplaatst.
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P.R. Roelfsemaweg Rzn-weg 13  9423 RA Hoogersmilde 
tel: 06 - 310 45 007 | puurbyalinde@outlook.com

www.puurbyalinde.nl

Nieuwe pedicure in Hoogersmilde
Schoonheidssalon Puur by 
Alinde breidt uit.

Puur by Alinde had al een 
breed assortiment, maar heeft 
nu het complete plaatje.

Niet alleen voor het knippen 
en lakken met shellac (lak 
die uithard onder een lamp 
en langer blijft zitten) kunt 
u terecht in de salon, maar 
nu ook voor een pedicure-
behandeling.
 
Heeft u last van ingegroeide 
teennagels, likdoorns, kalk-
nagels? 
Maak dan gauw uw afspraak.
U bent van harte welkom. Voor meer informatie: www.puurbyalinde.nl 

Advertentie IM

Advertentie IM
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!

Kei aangetroffen
Tussen de bloeiende planten in de heemtuin op de Brinkbaru te Bovensmilde is een 
opvallende kei aangetroffen door de heemtuinier. 
De kei is jaren geleden gevonden in Norg door een boer en wellicht niet op eigen gelegen-
heid in onze contreien belandt. De kei is oeroud, zoals veel zo niet alle Drentse stenen 
van enig formaat. Er is met de hand een tekst in gebeiteld door een telg uit een oud 
geslacht van steenhouwers. Welke tekst er op staat? Kom hem zelf gerust even lezen. 
Laten we hier volstaan met de naam van de dichter Rainer Maria Rilke. De tekst is een-
duidig bedoeld om aan te zetten tot overdenking, iets waar in onze haastige tijd velen 
weinig ruimte voor vinden. Weet dat de bank die bij de heemtuin geplaatst is iedereen, 
echt niemand uitgezonderd (behalve misschien vandalen), noodt tot plaats nemen voor 
een moment van contemplatie. Wie precies verantwoordelijk is voor plaatsing van deze 
mysterieuze steen is in nevelen gehuld. Mede door een bijdrage van de EnergieCoopera-
tie Duurzaam Bovensmilde is het mogelijk gemaakt. Wilt u ook meer van dit soort duur-
zame (wat is toekomstbestendiger dan een keirots?) verrijking van uw leefomgeving? 
Wordt dan lid van EC-DBSeo. 

Op donderdag 11 juli zijn alle kinderen van groep 8 van 
CKC De Wingerd de school uit gefietst. Door een haag 
van kinderen fietsten ze, onder de boog door, hun vrijheid 
tegemoet.
Het was hun laatste dag op De Wingerd. Na de vakantie 
gaan ze allemaal op de fiets naar het voortgezet on-
derwijs.

Wat nooit mag, mocht nu wel: 
fietsen in De Wingerd!

Foto: Groep 8 de wingerd

Foto: Godfried Westen

Smildeger neiskrant - 16 juli 2019
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Wie kent “Jacquelien van de dokter” niet? We duiken even 
25 jaar terug in de tijd.
In 1994 haalde Jacquelien haar diploma doktersassistente 
aan de 3-jarige opleiding MDGO-AG in Zwolle en ging in au-
gustus 1994 in de praktijk van dokter Batelaan en dokter 
Van de Berg aan de Veenhoopsweg aan het werk. Ze was al 
een bekend gezicht in de praktijk, want haar stageperiode 
had ze hier ook vervuld.
Een kleine balie en een kleine wachtkamer en vol was vol. 
Dan “hing je” gewoon even in de hal en ondertussen had 
Jacquelien wel even tijd voor een praatje. Ze kende haar 
patiënten en meestal de hele familie, hun vreugde werd 
gedeeld, maar ook hun verdriet. Voor een luisterend oor of 
goede raad, ze was er “gewoon”. De computer deed zijn 
intrede, maar in het begin werd er gewoon nog gewerkt met 
de kaartenbak met meestal het onleesbare doktershand-
schrift.
In 1997 ging de praktijk samen met de praktijk van dok-
ter Huiges en werd het team door de jaren heen uitgebreid 
naar 4 huisartsen, 5 doktersassistentes en 3 praktijkonder-
steuners en verhuisde de praktijk naar een gloednieuw ge-
bouw aan De Sluiskampen.
Jacquelien haalde in 2010 jaar diploma praktijkondersteu-
ner en begeleidt met veel plezier mensen met diabetes, 
astma/COPD, mensen met hart- en vaatziekten en is zeer 
fanatiek in het stoppen met roken programma. Jacquelien 
is een allround POH’er die in de hele praktijk inzetbaar is, 
is verantwoordelijk voor het personeelsbeleid en onder-
steun en vervangt de praktijkmanager bij afwezigheid. In 
de wachtkamer ging het een tijdje geleden over Jacque-
lien. “Oh zei een oudere patiënt, doar kuj gewoon plat met 
praot’n, die heurt bij de inventaris want wie kent heur nou 
niet”! Op de vraag hoe lang ze nog blijft werken in Smilde 
antwoordt ze steevast: Nou ik kan nog 20 jaar tot mijn 
pensioen, ik werk hier met heel veel plezier dus ik blijf nog 
wel even! Dus voorlopig hoort u nog vaak aan de telefoon 
“Huisartsenpraktijk Smilde met Jacquelien!”….. En dat dus 
al 25 jaar inmiddels!
Op 1 juli hebben wij als praktijk dit heugelijke feit gevierd, 
aangezien Jacquelien op 1 augustus geniet van een wel-
verdiende vakantie.
We zijn erg blij met Jacquelien als collega en we hopen 
nog lang van haar kwaliteiten en aanwezigheid te genieten!
Namens de medewerk(st)ers van Huisartsenpraktijk 
Smilde:
P.P. de Jonge, A.J. de Greeff, G.D. van den Berg-Plui-
mers, J.A.A. Everts, M. Slagman, P. Stegeman
Ria van Goor, Janna Smidt, Marja Merema, Lucinda Huur-
man, Suzan Kremer, Albertien Bruins, Chantal van der 
Weide

Jacquelien Kuiper-Klomp 25 jaar in 
dienst bij Huisartsenpraktijk Smilde

Advertentie IM

Door duurzaamheid meer geld 
voor leefbaarheid

Gemeente betaalt deel aanschaf zonnepanelen

Zes dorpshuizen in Midden-Drenthe krijgen geld van de gemeente voor de aanschaf 
van zonnepanelen op het dak. Het college heeft besloten 25% van de kosten te be-
talen. Met deze bijdrage wil de gemeente dorpshuizen helpen kosten te besparen.

De aanschaf van zonnepanelen is vaak een flinke aanslag op het budget van dorpshui-
zen. “Met onze bijdrage wordt het voor dorpshuizen makkelijker om zonnepanelen te 
kopen. Zonnepanelen leveren een flinke besparing op waardoor het geld kan worden 
besteed aan de leefbaarheid in het dorp. En daar zijn uiteindelijk de dorpshuizen voor 
bedoeld”, aldus wethouder Dennis Bouwman.

Voorbeeldfunctie
Wethouder Erjen Derks is ook blij met de wens van de besturen om hun dorpshuis te 
verduurzamen: “Dorpshuizen vervullen een voorbeeldfunctie voor het hele dorp als het 
gaat om duurzame energieopwekking. Het is mooi om te zien dat de opbrengst van de 
zonnepanelen door de dorpshuizen zelf kan worden gebruikt. Het mes snijdt met de 
komst van de panelen aan meerdere kanten.”

Onbeparkt holdbaar IV
In de afgelopen jaren zijn er drie projecten geweest onder de naam ‘Onbeperkt Holdbaar’. 
Deze projecten richtten zich op verduurzaming waarbij vele maatregelen zijn getroffen 
zoals het isoleren van wanden en vloeren tot het vervangen van bijvoorbeeld koelkasten. 
De zes dorpshuizen die nu geld krijgen, hebben meegedaan aan alle drie projecten van 
Onbeparkt Holdbaar. Ze waren toe aan de volgende stap: zelf energie opwekken door 
middel van zonnepanelen. De gemeente is daarom het project ‘Onbeparkt holdbaar IV’ 
gestart.

Dorpshuizen
De volgende dorpshuizen krijgen zonnepanelen: ‘De Heugte’ in Nieuw Balinge, ‘MFA De 
Spil’ in Bovensmilde, ’t Haoler Hoes’ in Hooghalen, het dorpshuis in Elp, ‘De Weidehoek’ 
in Wijster en het dorpshuis in Oranje.

Bijdrage
Ieder dorpshuis krijgt 25% van het benodigde bedrag van de gemeente. In totaal draagt 
een kleine € 33.000 bij in de kosten.

Met een biertje in de hand 
wegdromen op het Taribush 

Kuna festival
Muziek, theater, kunst, poëzie, workshops, foodtrucks en allerlei (ont)spannende acti-
viteiten. En dat midden in de natuur aan de rand van het Dwingelderveld. Dat is het 
Taribush Kuna festival, dat gehouden van donderdag 18 juli tot en met zondag 21 juli. 

Taribush Kuna is in 2008 begonnen als een kleinschalig kunst- en cultuurfestival, maar 
is ondertussen uitgegroeid tot een begrip in Drenthe en ver daarbuiten. Dit jaar beleeft 
Taribush Kuna haar elfde editie. 

Taribush Kuna is zeker de moeite waard voor muziekliefhebbers. Er zijn verschillende 
podia waar bands en singer-songwriters optreden. Maar Taribush Kuna is meer dan 
muziek. Er is theater, met een erg divers programma. Voor zowel jong en oud is er wat 
te beleven. Denk aan cabaret en kleinkunst, improvisatietheater, kindervoorstellingen en 
uitvoeringen voor volwassenen. Kunst mag niet ontbreken op het festival. Zo exposeren 
diverse kunstenaars hun werk op het festivalterrein. Nieuw dit jaar is een heuse Kunst-
expeditie binnen het thema ‘Kado voor de Natuur’. Verder is er de Bedrijvigheid: de plek 
waar je creatieve workshops kunt volgen. De meeste daarvan zijn zeer geschikt voor 
(jonge) kinderen. De Stille Weide is de plek waar je even helemaal tot rust kunt komen. 
Bijvoorbeeld met een workshop yoga, of trakteer jezelf op een van de massages die daar 
aangeboden worden. Het terras op het Eetplein is tot slot een prima plek om onder het 
genot van een hapje en een drankje je volgende activiteit te plannen. 
Tickets en meer informatie? www.taribushkuna.nl 

Smildeger neiskrant - 16 juli 2019
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Zondag 21 juli

Protestantse Gemeente Smilde, Koepelkerk
09.30 uur ds. G. Olde

Geref. Kerk Vrijgemaakt, De Rank 
10.00 uur Leesdienst
16.30 uur br F.H. Folkerts, Assen

Prot. Gem. Hoogersmilde, KC De Schakel 
Zomervakantie
9.30 uur Ds A Donker-Kremer Hoogersmilde

Protestantse Gemeente Bovensmilde
9.30 uur Ds. S.D. Kits

Stichting Interkerkelijk Recreatiewerk Witterzomer
11.00 uur Voorganger: Dhr. D. Kruyt
 M.b.: Dhr. J. Kroeske: orgel
 Dhr. M.K. Onrust: piano

Zondag 21 juli: Dagtocht, provincie Groningen. Vertrek 
10:00 uur clubhuis Suermondsweg 27a, Smilde 

Woensdag 26 juli: Schilderen voor een monument, 
Hoofdweg 186. Van 9.30 uur tot 16.00 uur. Meer info via 
0642160369. Aanmelden via hvdgijp51@gmail.com.

Woensdag 14 augustus: Broodmaaltijd Welzijnswerk, 
aanvang 18.00 uur in ‘t Beurtschip. Opgave: lijst in ‘t Beurt-
schip 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 30 
GRIJS & 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)

Valt het doek voor Koffertje Kunst?
Koffertje Kunst is met spoed op zoek naar leden en extra handen hulp. Sinds 2004 
organiseert de werkgroep Koffertje Kunst twee keer per jaar kunstzinnige workshops 
voor de kinderen in de basisschoolleeftijd van Bovensmilde. Zo worden kinderen op een 
ongedwongen manier in aanraking gebracht met kunst- en cultuuruitingen. De laatste 
jaren deden er gemiddeld 300 kinderen mee aan de workshoprondes. 
Vanwege diverse redenen stoppen een aantal leden met Koffertje Kunst. Met de huidige 
club is het niet mogelijk om een workshopronde organisatorisch rond te krijgen. Daarom 
zijn we op zoek naar versterking. Als werkgroep zoeken we naar leuke projecten en 
workshopleiders die dit uit kunnen voeren met de kinderen, zorgen we voor de opgaves, 
regelen we de locaties, groepsindeling en voldoende hulpouders. We schrijven fondsen 
aan om de workshops zo betaalbaar mogelijk te houden en zijn we vooral heel enthou-
siast aanwezig bij de verschillende workshops om de kinderen een creatieve middag te 
laten beleven en hun kwaliteiten te laten ontdekken. 
Daarnaast gaan we een pool samenstellen van helpende handen die graag een extra 
handje hulp willen bieden, maar niet in de werkgroep plaats willen nemen. Denk daarbij 
aan hulp bieden bij meerdere workshops, zodat er voldoende begeleiding aanwezig is. 
Draag je Koffertje Kunst een warm hart toe en wil je helpen voorkomen dat we moe-
ten stoppen? Iedereen is welkom, enthousiaste ouders, opa’s, oma’s en buurtgenoten. 
Neem voor meer informatie contact op met Marion Roelfs (06-30776360 of mail naar 
koffertjekunst@gmail.com). 
Hopelijk tot ziens!
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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  € 5,98
WOENSDAG GEHAKTDAG

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

Malse hamlapjes  kilo  € 8,48
Pampaschijven  500 gr.  € 7,48

MENUTIP V/D WEEK

Verse macaroni
Groentesoep
MAANDAG - DINSDAG

Rundersaucijsjes  10 voor  € 7,98
ALLES VOOR DE BARBECUE

Bel en bestel

ONZE MAALTIJDSERVICE
3X PER WEEK BEZORGD

Bel gerust voor informatie 412485

Reeënexcursie op de fiets
’s avonds zoeken naar reeën in  

Nationaal Park Drents-Friese Wold

Maak samen met de gids van Staatsbosbeheer een 
prachtige tocht op de fiets. De tocht start bij Buitencen-
trum Drents-Friese Wold. Tijdens de fietstocht ontdekt 
u de grote variatie van Nationaal Park Drents-Friese 
Wold en gaat u samen met de gids proberen om reeën 
te spotten. 

De ree is van oorsprong een dagdier. Vanwege vele ver-
storingen door de mens is de ree vooral actief vlak na 
zonsopkomst of in de avondschemer. De ree is een "knab-
belaar" die van alles eet: bramen, bessen, kruiden, jonge 
blaadjes, grassen, bladeren en diverse landbouwgewas-
sen. Dit is allemaal goed te vinden in het Drents-Friese 
Wold en daarom komen er ook veel reeën voor in dit ge-
bied. Tijdens de fietstocht gaan we op pad om reeën te 
spotten. Ook als je geen reeën ziet, kun je vrij gemakkelijk 
vaststellen dat ze er wel zijn. Reeën laten namelijk diverse 
sporen achter in het veld, bijvoorbeeld veegsporen, loop-
routes en vraatsporen. 

Informatie
Datum: dinsdag 23 & 30 juli, 6, 13 & 20 augustus
Tijd: 19.00 - 21.30 uur
Locatie: Buitencentrum Drents-Friese Wold
Kosten: € 8,- per persoon (€ 5,00 kinderen tot 12 jaar)
Tip: trek donkere kleding aan en neem een verrekijker mee
Aanmelden noodzakelijk: www.staatsbosbeheer.nl/
DrentsFrieseWold

Voor meer informatie en overige activiteiten kun je kijken 
op www.staatsbosbeheer.nl/DrentsFrieseWold

old Smildeger neis
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Bij Lamberink bent u aan het juiste adres voor uw (nieuwe) thuis! 

Aankoop, verkoop, nieuwbouw, onafhankelijk hypotheekadvies 

en verzekeringen. Bij ons vindt u alles onder één dak

Type: hoekwoning
Bouwjaar: 1970
Woonoppervlakte: 97 m2
Inhoud: 498 m3

Perceeloppervlakte: 378 m2
Slaapkamers: 4
Royale hoekwoning
Vraagprijs € 159.500,- k.k.

BOVENSMILDE, Hortensiastraat 2     

Type: vrijstaand
Bouwperiode: 1992
Woonoppervlakte: 139 m2
Inhoud: 578 m3

Perceeloppervlakte: 926 m2
Slaapkamers: 4
Slapen en baden op begane grond 
Vraagprijs € 389.500,- k.k.

SMILDE, Molenpark 10     

Lamberink, uw makelaar en financieel adviseur in Noordoost-Nederland 
Vestigingen in Groningen (2x), Appingedam, Assen (2x), Rolde, 
Zuidlaren, Emmen, Coevorden en Hardenberg. 

Javastraat 10-18, 9401 KZ Assen 
(0592) 33 84 10, assen@lamberink.nl
lamberink.nl

druk- en zetfouten voorbehouden

Lamberink, ook voor de beste hypotheek

Type: vrijstaand
Bouwjaar: 1986
Woonoppervlakte: 137 m2
Inhoud: 497 m3

Perceeloppervlakte: 431 m2
Slaapkamers: 3
Slapen en baden op begane grond
Vraagprijs € 325.000,- k.k.

BOVENSMILDE, Bentgras 3     

NIEUWNIEUW

Type: vrijstaand
Bouwjaar: 1895
Woonoppervlakte: 204 m2
Inhoud: 892 m3

SMILDE, Tramweg 72    

Onze makelaars v.l.n.r. Ronald Zuidhof, Johannes Havinga, Zwanet Akker, Harald Engelsman, 
Marieke Henkelman, Roxanne Schoo, Mini Stegehuis, Harry Lamberink

Het gemak van alles onder één dak

Vraagprijs € 375.000,- k.k. (bieden v.a.)

Benieuwd wat uw huis waard is? GRATIS waardebepaling (0592) 33 84 10
Smilde, Binnenroede 4

VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD

Smilde, Kanaalweg 10

VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD SUCCESVOL JE HUIS VERKOPEN?

Onze klanten beoordelen ons met een 9!! 

Deskundig, lokale marktkennis en een 

 uitstekende service en begeleiding. 

Bel voor een GRATIS waardebepaling 

(0592) 33 84 10

• alle hypotheekaanbieders onder 1 dak 
• deskundig en onafhankelijk advies 

• desgewenst ook na kantooruren
• rentevoorbeeld: 20 jaar vast vanaf 2,00% met NHG

Perceeloppervlakte: 2.015 m2
Slaapkamers: 4
Karakteristiek vrijstaand woonhuis

Groningen

Zuidlaren

Assen Rolde

Emmen

Hardenberg

Coevorden

Appingedam
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