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

C.M.A. ZINGT IN 
KOEPELKERK SMILDE

Op zaterdag 31 augustus 2019 verleent het Chr.Man-
nenkoor Assen medewerking aan “ZINGEND NAAR 
DE ZONDAG” in de KOEPELKERK te Smilde, Aanvang: 
19.30 uur.
Het koor staat onder leiding van haar dirigent Bert 
Duijst. Het orgel wordt bespeeld door Harm Hoeve en 
op trompet spelen Arjan en Edith Post.
Er staan prachtige liederen op het programma door het 
koor, ook met samenzang.

Orkest Adorable opent 
nieuwe seizoen bij het 

CultuurPodium Bovensmilde

We gaan weer van start met onze maandelijkse concer-
ten in het monument in Bovensmilde aan de Drentse 
Hoofdvaart. En wel op zondag 8 september om 15.00 
uur. De stijl van Orkest Adorable is te kenschetsen als 
variabel en afwisselend, er wordt gespeeld op veel ver-
schillende instrumenten. De muziek is vrolijk, speels, 
meeslepend, hartverwarmend en wordt met een knip-
oog gespeeld. Breed repertoire van bekende melodieën 
uit verschillende landen en windrichtingen. Orkest Ado-
rable bestaat uit 5 musici die meerdere instrumenten 
bespelen. Ook is er plaatselijk kunstenaar Hannie van 
der Gijp bereid gevonden om haar werk tentoon te stel-
len en er wat over te vertellen. De deur gaat zondag 8 
september open om 14.30 uur en we beginnen met een 
kopje koffie en thee. Om stipt 15.00 uur start het con-
cert. Entree 8,50 (tot en met 16 jaar gratis). Het concert 
vindt plaats in het prachtig gerestaureerde monument 
aan de Hoofdweg 186 te Bovensmilde.
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Op 8 januari 2019 overleed onverwachts onze trouwste supporter Henk Stel. Henk 
was een bijzondere man. Sinds jaar en dag was hij te vinden bij ons eerste elftal. 
Naast BSVV’er was Henk echter ook in Assen te vinden. Waar hij op zaterdag bij 
BSVV te vinden was, ging hij op zondagen steevast naar FC Assen. Ook daar kwam 
het nieuws van zijn overlijden hard aan.

Omdat Henk zo veel voor onze beide vereni-
gingen betekende besloten BSVV en FC As-
sen om hem gezamenlijk eer te bewijzen. 
Er werd besloten om een vriendschappe-
lijke wedstrijd te spelen geheel in het teken 
van Henk. Zo werd de Henk Stel memorial 
in het leven geroepen. De eerste editie zou 
in Henk zijn woonplaats Bovensmilde wor-
den gespeeld, op het gras van zijn tweede 
thuis bij BSVV. De wedstrijd werd gepland 
voor zaterdag 24 augustus 2019.

In de voorbereiding droegen velen hun 
steentje bij. Het sfeerteam van BSVV be-
reidde een mooie opkomst voor en vanuit 
BSVV werd geregeld dat het wedstrijdaffi-
che op het advertentiescherm naast de A28 
zou worden weergegeven. Ook RTV Dren-
the werd betrokken om verslag te doen van 
de bijzondere dag.

24 augustus was eindelijk daar en het bleek 
een warme zomerdag te zijn. Geen ideaal 
voetbalweer, maar zeker mooi toeschou-
wersweer. Het werd dan ook snel gezellig 
op het terras van BSVV voorafgaand aan de 
wedstrijd. De sfeer zat er al goed in.

Terwijl mensen binnen rond konden kij-
ken in de grote verzameling BSVV attribu-

ten van Henk, konden de kinderen buiten 
spelen op het springkussen. Ondertussen 
maakten BSVV en FC Assen zich op voor 
de komende wedstrijd.

Het was een dag waar het eigenlijk niet 
om de uitslag van de wedstrijd ging. Beide 
teams betraden het veld, begeleid door 
vuurwerk en rookpotten en namen plaats 
achter een rij kinderen die een speciaal voor 
de memorial vervaardigd spandoek ophiel-
den. De teams maakten er in het warme 
weer een sportieve wedstrijd van die werd 
geleid door clubscheidsrechter Hans Been-
ker. In de eerste helft kwam BSVV al vrij 
snel op een 1-0 voorsprong. 

In de tweede helft kwam het klassever-
schil tussen het zaterdag 5e klasse elftal 
van FC Assen en 3e klasser BSVV beter tot 
uitdrukking. De eindstand werd 4-1, maar 
daar maalde eigenlijk niemand om. De be-
sturen van beide clubs spraken de wens 
uit om aan het begin van volgend seizoen 
de memorial te herhalen bij FC Assen met 
een wedstrijd tussen het zondag elftal van 
FC Assen en BSVV. Wij kijken terug op een 
mooie zaterdagmiddag waarin wij Henk 
Stel op een waardige manier hebben her-
dacht, hij zou er zelf van hebben genoten.

Henk Stel memorial

WERELDDANS in Smilde
In de Roef van het Beurtschip aan de Beatrixstraat 
wordt vanaf 2 september vanaf 13.30 weer gedanst.
De groep van ruim 14 dames van 60 jaar en ouder oe-
fent o.b.v. Karin Bellaart diverse dansen, muziekstijlen 
van over de gehele wereld passeren in anderhalf uur de 
revue. Behalve dat bewegen heel erg goed is, is het ook 
nog eens leuk en gezellig. Er is ook ruimte voor sociaal 
contact. Nieuwe leden zijn altijd welkom. Wilt u meer 
weten, bel mij dan: Frieda Schreuder, tel. 0592 412896
Tot ziens op 2 september 2019.
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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

Een handdruk zo warm
even een arm om je heen.
Zoveel liefde en steun
aan ons gegeven.
Een kaart, brief of bloemen
was een troost in deze moeilijke tijd.

Hartelijk dank voor uw blijk van medeleven 
na het overlijden van mijn lieve man, onze 
zorgzame (schoon)vader en opa

Albert Grit
 Miny Grit - Udinga
 kinderen en kleinkinderen

Bovensmilde, augustus 2019

Na een leven waarin zowel geluk als verdriet 
haar deel werd, is rustig ingeslapen, onze 
lieve moeder en zorgzame oma

Grietje Meinders - Smidt

 Smilde, 8 december 1928
† Assen, 19 augustus 2019

 Geert Meinders in liefdevolle herinnering

  Jannes en Roelie
  Grietje  en Pieter   in liefdevolle herinnering

  Teun en Brenda, Bastiaan

Wij bedanken het zorgteam van verpleegafdeling 
‘de Den’ in De Wijde Blik voor de liefdevolle zorg 

van onze moeder en oma.

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Correspondentieadres:
Fam. Meinders, Vaartweg 20, 9422 CN Smilde

Verdrietig zijn wij door het overlijden van ons 
gewaardeerd teamlid

Meneer Ruiter
 5 november 1940 † 14 augustus 2019

Meneer Ruiter was, vanaf de start in 2005, zeer 
betrokken bij ons en het bedrijf. Gedurende 
een periode van 10 jaar was hij wekelijks 
verschillende ochtenden voor ons op pad. 
Naast deze fysieke ondersteuning gaf hij ook 
graag gevraagd en ongevraagd advies, zowel 
zakelijk als persoonlijk.
We zullen hem herinneren als een warm, 
betrokken, bedachtzaam, trots en oprecht man 
die perfectionistisch was in alles wat hij deed.

We wensen zijn familie, en in het bijzonder 
mevrouw Ruiter, heel veel sterkte toe met dit 
verlies.

AutoTotaal Service Robert van der Veen

Robert & Ellen,
Eline en Lars

Leendert & Alie
Joël & Sylvia

Jan en Saskia
Wesley

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

Vaartweg 15, 9422 CM Smilde - Tel: 06-48206214
www.caravanwandherstel.nl - www.camperwandherstel.nl - www.gevelschadeherstel.nl

Herstel van kleine schades aan uw caravan of camper
(tevens herstel van schades aan staal, aluminium en kunststof gevelbekleding)

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

TURFJES
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Advertentie IM

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.O.H. GEHAKT
1 KILO € 3,75  |  2 KILO € 7,50

Rijksweg 195 - Hoogersmilde
Telefoon 0592-459280

Wij verkopen elke dag vers brood en banket

DONDERDAG-VRIJDAG-ZATERDAG

Satévlees  500 gram € 5.98
Gemarineerde varkensfilet
 500 gram € 4.98
Verse kipburgers  p. st.  € 0.98

Bretonse gehaktschijven
 per stuk € 0.89

uw zelfslachtende slager

www.StallingOpslagSmilde.nl
veren/dons kussen maat 60-70

nu p. stuk .......................... € 19,00

per 2 stuks  ........................ € 35,00

ZEER SPECIALE 
KUSSENAANBIEDING

  zolang de voorraad strekt!!!
 Gun u zelf een goed hoofdkussen.

Appelscha - Er komt toch een derde editie 
Volksloop Ooststellingwerf 

De Volksloop wordt op vrijdagavond 30 augustus gehouden en 
start in Oosterwolde. De organisatie Volksloop Ooststellingwerf 
LSV-Invictus heeft dit keer besloten om de 4 mijl van Oosterwolde 
naar Appelscha te laten lopen. Er worden bussen ingezet om de 
deelnemers van Appelscha naar Oosterwolde te vervoeren. 
 
De start is op de Stationsstraat in Oosterwolde en de finish op de Boe-
restreek in Appelscha. De start voor de wandelaars is om 19.45 uur 

en voor de hardlopers om 20.15 uur.
De jeugdloop en de G loop vinden vanaf 19.00 uur plaats rondom het Boerestreekplein in 
Appelscha. Net als andere jaren zal er muziek langs het parcours zijn.
 
Na afloop (21.00 uur) volgt een afterparty met een optreden van Syb van der Ploeg (zan-
ger van De Kast). De inschrijving kan via www.volksloopooststellingwerf.nl.

Workshop Muziek op Schot in Bibliotheken Midden-Drenthe
De bibliotheken in Midden-Drenthe organiseren 
in augustus en september workshops Muziek 
op Schoot. Dit in het kader van de Week van 
de Alfabetisering ( 9 t/m 15 september 2019). 
Voorgaande jaren bleken deze workshops een 
groot succes. Het is meteen de start van de 
Kind- en Oudercafes in alle bibliotheken. 
De workshops Muziek op Schoot worden ge-
geven door Lauri Bruins, docent algemene mu-

zikale vorming. Tijdens de Kind- en Oudercafés 
staat taal centraal. Voorlezen aan kinderen kan 
al op heel jonge leeftijd, zelfs al aan baby’s. Ook 
door liedjes te zingen met je kindje zal je kindje 
woorden horen en klanken herkennen. Dit is erg 
goed voor de taalontwikkeling.
De workshops zijn op: vrijdagmorgen 30 augus-
tus in Beilen, woensdagmorgen 4 september in 
Westerbork en op dinsdagmorgen 10 septem-

ber in Smilde. Aanvang is iedere keer 9.30 uur en 
de workshop duurt tot ongeveer 10.30 uur.
Kom gezellig samen met je (oppas) kindje naar 
de bibliotheek en doe mee! Opgave is niet nood-
zakelijk, maar wel heel prettig.
Vanaf oktober zijn de Kind- en Oudercafés op de 
eerste woensdag van de maand in Westerbork, 
de tweede dinsdag van de maand in Smilde en 
de derde vrijdag van de maand in Beilen.
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Containers week 36 
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)

TURFJES
* Loonbedrijf Alkema 
Kraanwerk (opritten, tuinen, 
vijvers), sloot onderhoud, 
mestuitrijden, inkuilen,  
kleine pakjes persen.  
M. 06 - 25373406  
www.loonbedrijf-alkema.nl Zondag 1 september

Protestantse Gemeente Smilde, Koepelkerk
Afscheidsdienst
14.30 uur Ds. A.P. Donker-Kremer
Geref. Kerk Vrijgemaakt, De Rank 
10.00 uur Ds F.J. Bijzet, Emmen
16.30 uur br F.H. Folkerts, Assen
Prot. Gem. Hoogersmilde, KC De Schakel 
9.30 uur Ds. P de Vries Beilen
Protestantse Gemeente Bovensmilde
9.30 uur Ds. G.W. van der Werff
Stichting Interkerkelijk Recreatiewerk Witterzomer
11.00 uur Voorganger: Dhr. H. Venema
 Koor: Gospelkoor Vision
 M.b.: Dhr. O. Selles

Uitnodiging
Op zondag 1 september neemt ds. Anja Donker na zeven en een half jaar afscheid van 
de kerkelijke gemeenten in Smilde en Hoogersmilde. 
De afscheidsdienst in Hoogersmilde begint om half tien, de dienst in Smilde begint om 
half drie. Dit zullen feestelijke diensten zijn waarin veel wordt gezongen en u bent van 

harte uitgenodigd om één of beide diensten bij te wonen. 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om hierbij aanwezig te 
zijn, dan kunt ook afscheid nemen na de diensten onder 
het genot van een kopje koffie, thee of fris.
Iedereen is van harte welkom!

Maandag 9 september: Senioren van Nu Midden-Drenthe 
en P.C.O.B. hebben weer rijbewijskeuring. Aanmelden: 
G.  ten Cate, 413479 en L. Boer 412381
Dinsdag 10 september: Workshop- Vlinder mozaïeken, 
14.00 uur - deelname kost 12,50 inclusief materiaal. 
Graag even bellen voor opgave. Warenhuis Tigelaar Hoo-
gersmilde 0592-459005

Zangdienst in Koepelkerk 
(“Zingend naar de Zondag”)

Op zaterdag 31 augustus organiseert het Evenementen Comité Koepelkerk Smilde 
een “zangavond” in de Koepelkerk in Smilde, Veenhoopsweg 13. 
Aanvang: 19.30 uur. Deur open: 19.00 uur. Toegang:  gratis  Collecte voor onkosten
Medewerking wordt verleend door het “Christelijk Mannenkoor Assen“ o.l.v. de bekende 
dirigent Bert Duijst, begeleiding op orgel en vleugel zal verzorgt worden door de nationaal 
en internationaal bekende Harm Hoeve. Ook zal medewerking worden verleend door 
het nationaal en internationaal bekende trompet spelende echtpaar Arjan en Edith Post. 
Ds. Gerold Olde heeft graag zijn medewerking toegezegd aan deze bijzondere avond. Hij 
zal een korte meditatie houden. U bent allen van harte welkom.
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De boerka
Op 1 augustus 2019 is ook in Nederland een boerka 
verbod van kracht geworden. Het moet gezegd deze 
wetgeving blijkt zeer effectief. Sinds genoemde datum 
heb ik in Smilde geen boerka meer gezien. 

Lastig en gevoelig onderwerp. Enerzijds raakt het hele 
basale grondrechten waar we niet te lichtvaardig over 
moeten denken. Anderzijds raakt het onze open sa-
menleving en het gevoel van veiligheid. Qua aantallen 
gaat het eigenlijk nergens over. 

Over vrijheid bestaan veel misverstanden. Sommigen 
menen dat vrijheid betekent dat de schreeuwende 
meerderheid het voor het zeggen heeft. Gelukkig niet 
zeg. Het is ook een misvatting om te denken dat vrij-
heid betekent dat alles kan. Fout gedacht.
De vrijheid van de een raakt nou eenmaal de vrijheid 
van de ander. Vrijheid moet dus grenzen kennen. Per-
soonlijk denk ik dat het boerkaverbod de vrijheid van 
godsdienst niet in de weg hoeft te staan. 

Een boerka zou overigens wel uitkomst bieden voor 
mensen met een chronisch chagrijnige kop. Boven-
dien zeer effectief tegen de eikenprocessierups.  
Mijn voorkeur gaat echter wel uit naar een open sa-
menleving waarin mensen de communicatie zoeken. 
In die zin is het jammer dat veel mensen alleen nog 
maar op hun telefoon kijken, een capuchon dragen, 
een zonnebril of altijd maar die “oortjes”. Een in zich-
zelf gekeerde samenleving van “mind your own busi-
ness”. 
Niet verboden maar denk er eens over na. 

Groet,
King

Column King

Duurzaam Bovensmilde en omstreken  Natuurlijk beheer
Wat groeit er langs de Vaart? 
Veel planten langs de Vaart heb ik beschreven. Daarom heb ik langs de Vaart wat ‘opgerekt’ en steeds ruimer opge-
vat. Toch valt mijn oog zo af en toe op een nieuwe plant langs de Vaart zoals zeepkruid (Saponaria officinalis). De 
Nederlandse naam is afgeleid van de giftige stof saponine die de plant bevat. Zeepkruid behoort tot de anjerachtigen. 
Saponaria is afgeleid van het Latijnse sapo of het Griekse sapon (zeep) en het achtervoegsel ‘arius’ (achtig). De soort-
aanduiding officinalis geeft aan dat de plant medicinaal werd gebruikt. En wel tegen ontstekingen. Inwendig gebruik 
moet met de nodige voorzichtigheid plaats vinden.Teveel kan leiden tot misselijkheid en braken. Saponine zit vooral in 
de wortel en gaat schuimen bij contact met water. De wortels van de plant werden vroeger gebruik om wasgoed te ble-
ken. Een aftreksel van de wortels werd daartoe schuimig geklopt en het schuim werd gesprenkeld over het wasgoed 
dat op een bleekveld uitgespreid lag. Na droging in de zon werd het gedroogde schuim afgeborsteld. Iemand merkte 
op dat in oude geschriften weinig te vinden is over deze toepassing als bleekmiddel. Maar zeker is dat zeepkruid al 
eeuwen bekend staat om zijn waskracht vooral bij tere stoffen en bij het verwijderen van vetvlekken (in Culpeper’s 
Complete Herbal uit de 17e eeuw en in Flora Batava uit 1800). Geurstoffen uit zeepkruid worden nog steeds toege-
voegd aan zeep. Ze geuren zowel overdag als ’s nachts heel sterk en trekken dan ook veel langtongige insecten zoals 
vlinders en nachtvlinders aan die voor de bestuiving en bevruchting zorgen. Nu zijn er ook korttongige hommels die 
niet op een normale manier bij de nectar kunnen komen. Zij laten zich echter de nectar niet door de neus boren en 
boren daadkrachtig een gat onderin de kelk. Mede omdat ze niet iets terutdoen voor de plant, zoals bijdragen aan 
bestuiving, noemen we dit verschijnsel ‘inbraak’. Deze hommels hebben daar hun specialisme van gemaakt en doen 
het ook bij smeerwortel en rode klaver. Zeepkruid wil zelfbestuiving voorkomen en zorgt er voor dat de helmknoppen 
eerder rijp zijn dan de stempels. Een prettige eigenschap van zeepkruid is dat het makkelijk verwilderd en ook lekker 
woekert (getuige foto).  Geef deze prachtig geurende plant toch eens wat ruimte in uw tuin. Wie meer wil weten verwijs 
ik naar Jac P. Thijsse die veel bloembiologisch onderzoek aan Zeepkruid gedaan heeft. In de volgende column een 
tweede vondst. Een ronduit spectaculaire plant die uit Nederlang zo goed als verdwenen is om bekende en minder 
bekende redenen. NB De foto kunt u in hoge resolutie bekijken op www.wijzijnbovensmilde.nl.

Reünie in Villa Maria in Smilde
Zaterdagmiddag 14 september 2019 vindt er een reünie plaats in 
Villa Maria, het voormalige gemeentehuis van de gemeente Smilde. 
Vanaf 1931 is Villa Maria in gebruik geweest als gemeentehuis. Net 
voor de zomer van dit jaar is het gemeentelijk loket verhuisd naar 
Elzenlaan 10 in Smilde.

De voormalige bode/conciërge van de gemeente Smilde, Arwoud 
Snippe, vond dit een mooi moment om een reünie te organiseren. Sa-
men met een aantal collega’s van de voormalige gemeente Smilde 
hebben ze het plan opgepakt en uitgewerkt. 

Uitnodigingen
Er zijn 138 uitnodigingen verstuurd naar oud-medewerkers, burgemeesters en raadsle-
den (van de laatste raad) van de voormalige gemeente Smilde. Er zijn al veel aanmel-
dingen binnen met mooie reacties, foto’s en anekdotes. Veel adressen zijn achterhaald. 
Wellicht is niet iedereen benaderd.   

Aanmelding
Degene die geen uitnodiging heeft ontvangen kan zich voor 5 september nog aanmel-
den  door een e-mail te sturen naar oudsmilde@middendrenthe.nl of bellen naar Arwoud 
Snippe, telefoon (0593) 53 92 00. Na de aanmelding volgt het programma.

Open Dag bij de Asser Roeiclub 
op 7 september

Wil je fanatiek sporten, of wil je graag bewegen bij een gezellige club? Dan is roeien bij 
de Asser Roeiclub (ARC) iets voor jou. Zittend gebruik je vrijwel  alle spieren. Eenmaal 
bedreven in de roeikunst, kun je meedoen aan wedstrijden, marathons, toertochten of 
recreatief roeien op een voor jou geschikt tijdstip.

Heb je interesse om het roeien eens uit te proberen? Kom dan naar de open dag op 
zaterdag 7 september a.s. Een ploegje ervaren roeiers staat klaar om je op te vangen 
en je op de roeimachine en/of  in een brede boot de eerste beginselen van het roeien bij 
te brengen. En als je het roeien wat vaker wilt proberen kun je eerst aspirant-lid worden. 
Mocht je die dag niet kunnen, dan kun je altijd op een andere dag binnenstappen. Of 
mailen naar info@asserroeiclub.nl voor het maken van een vrijblijvende afspraak.

De Asser Roeiclub (ARC) is  een gezellige roeivereniging , met prima water en een goede 
accommodatie. De uitgebreide vloot is dagelijks beschikbaar voor recreatief of presta-
tiegericht roeien, individueel of in groepsverband.  Als het weer het toelaat roeien we het 
hele jaar door! Zie voor meer informatie www.asserroeiclub.nl. 
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www.up2you.info
Meer informa� e vind je op:

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

Beautysalon
GA VOOR GOUD, GA VOOR DE

zomerbehandeling!

DJEMBÉ voor beginners
Workshops / lessen
In Smilde of locatie naar keuze
Djembés zijn aanwezig

BELANGSTELLING?
Janki Klokker-Vos
06 - 225 853 46
janki.klokker@gmail.com

Wat was het leuk!
Vorig winterseizoen volgde een enthousiaste begin-
nersgroep met veel plezier mijn djembé-lessen.
In oktober start ik weer aan de Elzenlaan in Smilde met 
een nieuwe groep. Les duurt ongeveer 1 uur met koffie/
theepauze. Lesavond/middag wordt bepaald na opgave.
Gevorderden zouden kunnen aansluiten bij de 2e-
jaars, mits ze bekend zijn met de arrangementen van 
Kaan Taprak, oud-docent ICO Assen.
Ook eenmalige workshops zijn mogelijk, met bijv. buren, 
collega’s of vrienden.
Doe mee en play de djembé!

Vishandel Anerpa
Ben jij flexibel, stressbestendig en een aanpakker?

Ben je beschikbaar op woensdag in Smilde en/of op donderdag in

Noordwolde en heb je zin om in onze kraam vis te verkopen? 

Meld je even op woensdag of vrijdag bij onze kraam bij Winkelcentrum Veenstaete 

en laat je gegevens achter. Wie weet word jij wel onze nieuwe collega!

Erwin & Anita Jousma

Dan zijn wij op zoek naar jou!

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

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

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

Rijopleidingen
Vaartweg 34, Smilde  b.g.g.

voor auto, motor en aanhanger

www.twinsrijopleidingen.nl
06-46194272
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BADMINTONCLUB SMILDE
Seizoen 2019/2020 gaat weer beginnen. Voor alle men-
sen die van sporten houden ongeacht de leeftijd zijn van 
harte WELKOM om een paar keer GRATIS mee te spelen.

De speeltijden zijn op maandagavond vanaf 26 augustus 
van 20.00 tot 21.30 uur en op de vrijdagmiddag vanaf 
30 augustus van 14.15 tot 15.30 uur.
Vrijdagmiddag is creatief en op de maandagavond is er 
een groep die uit spelen gaat. Dorpencompetitie. Dus 
voor elk wat wils en is niet aan leeftijd gebonden.
Trek je sportkleding aan en kom geheel vrijblijvend mee 
spelen. Racket is aanwezig. 

Wil je meer inlichtingen dan is dat mogelijk bij onder-
staande personen:
Voorzitter: agnessnippe@home.nl, tel. 0592-413017
Secretaris: michelokken@hotmail.nl, tel. 0630987772

v.v. Fama zoekt volleybalmannen!
Heb je er in de vakantietijd over nagedacht om te gaan volleyballen, welkom!

v.v. Fama uit Smilde is dringend op zoek naar versterking van een paar he-
ren/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. Om 
19.30u (H2) of. 21.00u (H1). Je mag 3x gratis meetrainen.
Meer informatie is op te vragen via info@vvfama.nl of vz@vvfama.nl.

Leden van de 
biljartvereniging “Beurtschip“

Het zomerreces is weer voorbij, vanaf 2 september kan 
er weer in competitieverband gebiljart worden.

Op maandag 2 september beginnen we met een nieuw 
rooster bandstoten. Op dinsdag 3 september gaan we 
verder met ons libre rooster. De Drentse seniorencompe-
titie begint op 12 september, met een wedstrijd van het 
1e team. Het 2e team speelt op 18 september en op 19 
september wordt de derby tussen het 3e en het 4e team 
gespeeld. Allemaal veel succes.

De voorzitter

NIEUWE LEDEN ZIJN WELKOM BIJ DE 
ZWEMCLUB VAN SC BARTJE IN SMILDE

Zwemmen is voor veel mensen met een beperking een ideale sport. In Smilde zwemt 
iedere donderdagavond van 19.30 – 20.30 uur een enthousiaste groep zwemmers en 
begeleiders in Het Smelte-bad (Boerenlaan 7, 9422 JK Smilde). Er wordt individueel, 1:1 
en in groepsverband gezwommen op diverse niveaus. Door de beweegbare bodem is 
het bad goed toegankelijk voor rolstoelers en slecht ter been zijnde zwemmers. We heb-
ben plaatsen vrij voor nieuwe leden (in overleg evt. met eigen begeleiding)! 
Mocht u/jij met ons mee willen zwemmen, of eens willen komen kijken, neem dan 
contact op met mevrouw C. Bremer: 06-29223591.
Uitgebreide informatie over SC Bartje is te vinden op de website: www.sportclubbartje.nl 

VV Smilde '94 1 - HH Combi 1   3-0
De eerste oefenwedstrijd voor VV Smilde '94. Een nieuwe trainer in de persoon van Thom 
de Vries en enkele andere spelers die het dit seizoen moeten gaan doen. De omstandig-
heden waren zwaar. Voor de rust creëerde de thuisploeg wel kansen maar verzuimde te 
scoren. Ook HH Combi had nog wat mogelijkheden. Na de rust zakte HH Combi verder 
in en kwam de thuisploeg wel tot scoren. Aanvoerder Stefan Klok was met het hoofd 
trefzeker uit een hoekschop. Daarna waren het Quentin van Sleen en spits Roy Jongsma 
die de 2-0 en 3-0 voor hun rekening namen. Zondag 1 september as. speelt VV Smilde 
'94 uit tegen SC Makkinga voor de beker.Yogaschool Yoga & Training 

in Bovensmilde

Vanaf september opent Yoga & Training haar deuren in 
Bovensmilde . Na metamorfose is de danszaal van Spor-
tique nu een Yogazaal. Er worden verschillende yogavor-
men aangeboden zoals Yin, Hatha, Vinyasa, Balance en 
Mindful Yoga. De hele maand september kunnen liefheb-
bers kennismaken met de lessen en docenten voor €35. 
Kom gerust eens langs voor meer informatie of een gra-
tis proefles. Ben je toe aan ontspanning, heb je last van 
blessures of wil je soepeler en sterker worden of meer in 
balans ben je welkom. Meer info via telefoon 0592  413125 
of www.yogaentraining.nl

Start peuterdans en jeugdfitness bij Sportique
Vanaf deze week kunnen peuters weer dansen op woensdag ochtend van 10.45-11.30 uur. Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor kinderen van 2 en 3 
jaar.Voor de basisschool kinderen vanaf 8 jaar zijn er 2 groepen om lekker in beweging te zijn met fitness en spelelementen. Wij nodigen ze uit voor 
een gratis proefles op dinsdag of donderdag van 17.30-18.30. Aanmelden kan via telefoon 0592 413125 of mail Info@sportique.nu
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Bij Antonie Bruins Tuinservice kunt u terecht  
voor al uw tuinwerkzaamheden zoals: 
 

 Tuinontwerp, 
 Aanleg, 
 Renovatie, 
 Onderhoud. 

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

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

Natuurlijk in Uitvaarten – Saskia Geerts en 
Natuurbegraafplaats De Velden 

organiseren een informatiemarkt, met als doel bezoekers te inspireren 
bewust om te gaan met hun laatste levensfase.

Datum:  zondag 1 september 2019
Tijd:  11.00 tot 16.00 uur
Locatie:   Natuurbegraafplaats De Velden (dicht-

bij Bovensmilde, richting Norg). De 
ingang is in Zuidvelde, het Tonckens-
straatje, tegenover Asserstraat 75.

Rondleidingen: 12.00 en 14.00 uur

Wat kunt u verwachten?
Bezoekers kunnen tijdens de markt kennisma-
ken met een breed scala van diensten en produc-
ten gerelateerd aan de fases voor, tijdens en na 
een uitvaart. Deelnemers aan de markt zijn o.a.:
Marga van der Glind – mantelzorgmakelaar | Ita 
Duursema – mindfulness bij verlies en verande-
ring | Waddenwood – houten urnen | Kathy de 
Jong, Alice Snijder, Gea Aling – funerair sprekers 
| Kuipers Bazuin – notariaat | Wim Koning – 
rouwbakfiets | St. nabestaanden na zelfdoding | 
Van Bergen uitvaartassistentie – uitvaartkisten | 
Bio Sac 200 – natuurlijk opbaren | Femmy Krol – 
levensloopschilderijen | Ineke Flokstra – rouwfo-
tografie | Anneke Douwsma – Passieflora | Pien 
van der Most – beschilderen kisten | Doety Klijn-
stra – portrettekenen | Monique Branse – Jouw 
laatste levensfase | Live muziek op maat | Saskia 
Beentjes – wades | Saskia Geerts – Natuurlijk in 
Uitvaarten | Natuurbegraafplaats De Velden 

Natuurbegraafplaats De Velden
Begraven worden in de natuur staat voor 
eeuwigdurende grafrust. Graven worden niet 
geruimd en er zijn geen onderhoudskosten 
voor nabestaanden. Je kunt zelf kiezen voor 

een plekje in het bos, op een brink of in een 
grafheuvel.

Natuurlijk in Uitvaarten
Saskia Geerts heeft al veel uitvaarten mogen 
verzorgen in Assen, Smilde en wijde omgeving. 
Zij heeft gemerkt dat mensen die bewust bezig  
zijn met hun laatste levensfase een voorsprong 
hebben. Hoewel het spannend kan zijn daarmee 
bezig te zijn, omdat het confronterend is, helpt 
het wel. 
We vinden het heel gewoon het begin van elk 
leven goed voor te bereiden. Het zou zo mooi zijn 
als we hetzelfde doen aan het eind van het leven.

www.natuurbegraafplaatsdevelden.nl

www.natuurlijkinuitvaarten.nl

Sytske Haveman, Natuurbegraafplaats De Velden en 
Saskia Geerts, Natuurijk in Uitvaarten

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!

Woensdag   10.45 - 11.30 uur 
Cursus 7 weken  €30 

Dinsdag en donderdag  17:30-18:30 uur 
Per maand 1x pw €20/ 2x pw €25 


