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’t Meuleparkie viert  
tienjarig bestaan

Op een paar buien na was het prachtig weer voor een gezellige dag bij ’t Meulenparkie. 
Ze bestaan deze maand 10 jaar en vierden dit afgelopen zaterdag dan ook groots. In de 
ochtend waren circa 50 genodigden aanwezig om onder het genot van koffie, thee en 
een stukje gebak een mooie toespraak bij te wonen van voorzitter Harm Hopman. Hij 
nam ze mee terug in de tijd, naar de mooie en minder mooie gebeurtenissen die zich in 
de afgelopen jaren voor hebben gedaan. Na de toespraak was er en hapje en drankje 
terwijl scoutinggroep De Zwervers uit Assen bezig was een kleine speeltuin te bouwen. 
De middag was open voor iedereen die maar wilde komen. Over de hele dag zijn er zeker 
75 kinderen met ouders geweest die gebruik maakten van de speeltuin, broodjes konden 
bakken, suikerspinnen konden eten, knutselen en zich op het springkussen uit konden 
leven. Ook was Henk Arends er met zijn reptielen. Kinderen (en ouders) konden slangen, 
vogelspinnen en andere exotische dieren van dichtbij bekijken en zelfs aanraken en vast-
houden. Een groot succes voor velen! Net als de rest van de dag, waar iedereen met veel 
plezier op terug kan kijken. Op naar de volgende tien jaar!

Foto’s: Boven en rechtsonder Hennie Koerts, linksonder Smildeger Neiskrant

Foto: Hilda Sielhorst

Hoog bezoek voor  
diamanten echtpaar Boers

Op 3 september 1959 tra
den Henk Boers en Aaltje 
Vochteloo in het huwelijk 
in de voormalige gemeente 
Smilde. 

Zij betrokken een woning aan 
de Jonkerswijk en kregen 3 
kinderen. Henk Boers was 
het grootste gedeelte van zijn 
werkzame leven timmerman, 
Aaltje heeft toen de kinderen 
eenmaal het huis uit waren veel 
vrijwilligerswerk gedaan in de 
gemeente, onder andere in het 
Beurtschip. Inmiddels zijn er 8 
kleinkinderen en 5 achterkleinkinderen waar zij erg van genieten. Henk en Aaltje wonen 
nog steeds met veel plezier in Smilde. Namens de gemeente Midden-Drenthe bracht 
mevrouw Damsma het echtpaar de felicitaties over en ontvingen zij een ingelijste kopie 
van hun trouwakte uit 1959. Dit werd zeer op prijs gesteld.

Speeltuin de Kleine Molen 
feestelijk geopend door 

burgemeester Mieke Damsma
De afgelopen periode zijn er genoeg dagen geweest 
waarop het weer uitnodigde om in de speeltuin te gaan 
spelen. Helaas was dit afgelopen woensdag niet het 
geval, wat gelukkig weinig mensen weerhield om naar 
de officiële opening van speeltuin de Kleine Molen te 
komen. 

Het heeft al met al drie jaar geduurd om de verouderde 
speeltuin op te knappen. Dit kwam mede doordat Henk 
Suurd, werkzaam bij de gemeentelijke buitendienst, 
een speciaal toestel voor de speeltuin wilde ontwik-
kelen. Een speeltoestel waar iedereen gebruik van kan 
maken, zowel kinderen met als zonder beperking. 
Peter Daalman, voorzitter van de speeltuinvereniging, 
kwam een aantal jaren geleden met het idee om bij 
de vernieuwing van de speeltuin rekening te houden 
met de bezoekers en bewoners van het naastgelegen 
Joyce-House. Al snel kwam men er achter dat een 
dergelijk speeltoestel waarop mensen in een rolstoel 
zelfstandig kunnen spelen, nog nergens ter wereld be-
stond en zou moeten worden ontwikkeld. Henk Suurd 
ging bezig, met als inspiratie zijn zoon Richard, die op 
18-jarige leeftijd overleed. Hij diende twee ontwerpen 
in bij de bouwer en daarvan staat een ontwerp nu in 
de Kleine Molen. 

Merle Stegeman, ergotherapeut bij het Joyce-House is 
ervan overtuigd dat de schommel met aangepaste zit 
erg populair gaat worden onder de bewoners. “Wat hier 
is neergezet is echt prachtig voor onze cliënten”.

Foto: Peter Daalman

Stroopwafelactie  
CBS De Wingerd

Op woensdag 11 september organiseert de ouderraad 
van CBS de Wingerd de jaarlijkse stroopwafelactie. 
Vanaf 17.00 uur kunt u de leerlingen van groep 6, 7 en 
8 bij u aan de deur verwachten. De gehele opbrengst 
wordt gebruikt voor activiteiten die de kinderen in de 
loop van het jaar doen zoals: de schoolreis, sinterklaas-
viering en sportdag.
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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

“Veilig in Jezus armen”

Door haar Heer en Heiland thuis gehaald 
mijn lieve vrouw, onze fantastische moeder 
en geweldige oma,

IJmkina Wouters - Dijkema
Kiny

 Annen, 17 augustus 1935
† Smilde, 3 september 2019

 Klaas Wouters 
  Jan en Trees
  Marjan en Abel
   Jasper, Harmen 

Onze dank gaat uit naar het zorgteam van 
Icare Smilde voor de liefdevolle verzorging.

Stuurboord 105, 9422 HT Smilde

De begrafenisplechtigheid heeft inmiddels 
plaatsgevonden.

Voor de vele blijken van medeleven na het over-
lijden van mijn lieve vrouw, moeder, schoon-
moeder en onze oma

Linie Adelhûtte Gropstra

willen wij u hartelijk bedanken. 
Uw belangstelling en medeleven hebben wij als 
een troost ervaren.

 Horst

 Gerda en Eelco

 Kleinkinderen

Na het overlijden van mijn lieve man, onze vader 
en opa

Sake Ruiter
ontvingen wij zoveel steunbetuigingen dat 
we onmogelijk iedereen persoonlijk kunnen 
bedanken. 
Het was hartverwarmend, bedankt!

 Mede namens kinderen en kleinkinderen,
 Jankie Ruiter-Wolters

Te vroeg is overleden onze lieve en dappere 
buurvrouw

Tineke de Jonge

Wij wensen Koos en de kinderen sterkte met dit 
intense verlies.

De bewoners van de Rebenscheidtstraat in Smilde

 Wist u dat:
• Buurtvereniging Nieuwbouw al is opgericht op 01 maart 1965?
• De Buurtvereniging zo’n 250 leden heeft?
•  De Buurtvereniging de regio beslaat vanaf de Gulf tot aan de Veenhoopsbrug aan 

beide kanten van de vaart en de gehele nieuwbouw?
• Dat inwoners in deze buurten allemaal lid kunnen worden van onze vereniging?
•  De Buurtvereniging een dagelijks bestuur heeft met verschillende werkgroepen die 

activiteiten organiseren?
• De Buurtvereniging een eigen website en een eigen facebook account heeft? 
• De Buurtvereniging meedoet aan RABO Clubsupport?
De Buurtvereniging Nieuwbouw organiseert veel activiteiten zowel voor haar leden maar 
ook voor niet-leden. Vaak zijn dit jaarlijks terugkerende activiteiten maar er is nog altijd 
een klaverjascompetitie en sjoelcompetitie met vleesprijzen. Ook vinden er in de winter-
maanden bingoavonden plaats met heel veel  leuke prijzen. 
Wij zijn op zoek naar nieuwe leden, nieuwe activiteiten of activiteiten die nieuw leven 
ingeblazen kunnen worden!!

Kijk op onze website en meld u aan als nieuw lid. U kunt hiervoor of voor andere infor-
matie over onze vereniging ook altijd mailen naar info@buurtverenigingnieuwbouw.nl. 
Kortom, Wij zien u graag als lid!!

Voor het 10-jarig bestaan van 
Cinebieb gaat de rode loper uit

Extra feestelijke filmavond, iedere 10de bezoeker vrij entree

Cinebieb met de film: BOHEMIAN RHAPSODY  
13 september 2019 
Bibliotheek Smilde  20.00 uur, inloop 19.30 uur
Kon. Julianastraat 65
Email info@ bibliotheeksmilde.nl 
Telefoon 088 0128265
Reserveren is aan te bevelen (dinsdag, donderdag, vrijdag)
Een samenwerking van CRAS en de Bibliotheek 

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

* MannenMorgen woensdag 
18 september inloop 9-11 
uur in Driemaster Kapsalon 
de Bigoudi tel Kw 414448 
3m 06-27395673

TURFJES
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www.StallingOpslagSmilde.nl

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

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

Voor een warme en persoonlijke uitvaart

0593 37 02 99  |  06 215 176 60  |  www.kirstenboerema.nl  |  Hoofdstraat 21A  |  9431 AB Westerbork

  24 uur per dag bereikbaar

   Ongeacht waar u verzekerd bent

WWW.CJGMIDDENDRENTHE.NL 

 

Voor al uw vragen  
over opvoeden  
en opgroeien 

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

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

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

TURFJES

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

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

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

TURFJES
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WOENSDAG GEHAKTDAG

H.O.H. GEHAKT
1 KILO € 3,98  |  2 KILO € 7,50

Rijksweg 195 - Hoogersmilde
Telefoon 0592-459280

Wij verkopen elke dag vers brood en banket

DONDERDAG-VRIJDAG-ZATERDAG
Houthakkerssteak
 100 gram  € 0.98
Varkensfilet met ui en mosterd
 100 gram  € 0.98
Kip krokantschnitzel 
 per stuk € 0.89
DEZE WEEK VERS LAMSVLEES

uw zelfslachtende slager

 Z.Z.P Man 50+

Heeft van half 
november tot half 
maart tijd over 

voor diverse werkzaamheden.

Op dit moment werkzaam in 
Land- en Tuinbouw.

Weet u iets voor mij?
Tel. 414866 na 20.00u

Massagepraktijk 
Richard Jansen

06 - 33 72 07 39

sport & ontspanning

Dorn therapie
Hot Stone
Blessures
Medical taping

Jumbo en Historische vereniging De Smilde 
bundelen krachten voor een unieke spaaractie
Een aantal maanden geleden is de "Historische vereniging De Smilde" door Jumbo 
ondernemer Dries Pepping gevraagd of er een samenwerking mogelijk was om een uniek 
boek samen te stellen met historische plaatjes van "De Smildes". Het enthousiasme bij de 
vereniging was erg groot en Henk Jonkers en Gerrit Helder van de historische vereniging 
zijn er vol overgave mee aan de slag gegaan. Deze mannen hebben enorm veel werk verricht 
om alle foto's voor het boek te selecteren. Uiteindelijk zijn het 216 foto's geworden die een 
compleet beeld geven van de historie van De Smildes. De boeken worden huis aan huis in 
de Smildes verspreid en vanaf  woensdag 18 september as kunt u de plaatjes sparen bij 
de Jumbo in Smilde. Bij elke € 10.00 aan boodschappen krijgt u een zakje met 4 plaatjes. 

Op de foto nemen voorzitter Geja Hoogeveen en Henk Jonkers de eerste exemplaren 
van het boek in ontvangst van Jumbo ondernemer Dries Pepping.

Pijn in de rug?
Heeft u er ook wel eens last van, pijn in de rug? 
Niets zo vervelend als rugpijn. Bij elke beweging word u er aan herinnert. In de tijd dat 
ik bij een Chiropractisch centrum in Beilen werkte, zag je veel mensen die klachten had-
den in de rug, schouders en nek. Wanneer je vroeg hoe lang ze er al mee liepen was dan 
het meest voorkomende antwoord, "al een hele poos, ik weet eigenlijk niet hoe lang al". 
Natuurlijk te gek voor woorden dat wij mensen er zolang mee door blijven lopen en het is 
daarnaast ook nog eens heel slecht ook. 
Waarom slecht?...Heel simpel 
Stel je hebt last van je linker enkel/been, dan gaan we ons gewicht op rechts zetten zodat 
we links minder pijn hebben. Doe je dit een dag dan gaat je lichaam nog niet protesteren, 
maar ga je dit veel langer doen, weet je zeker dat je aan de rechterkant ter hoogte van de 
knie of heup ook klachten krijgt. Dit principe zie je ook bij rugklachten, lage rugpijn links - 
klachten rechts middel rug en daarna klachten links schouder/nek. 
De klachten in schouder/nek zijn op dat moment zo erg dat de rest van de pijntjes niet 
meer gevoeld worden. Toch zit en blijft de oorzaak zitten onder in de rug waar het begon, 
maar doet minder pijn dan de pijn in schouder/nek. Mensen, laat het niet zover komen 
wees zuinig op je lichaam. Als de auto maar een raar geluid maakt gaan we direct naar 
de garage, maar als wij lichamelijk wat ben moet het vanzelf overgaan. Dit terwijl een 
auto gemiddeld 10 jaar mee gaat en dat wij mensen veel langer met ons lichaam moeten 
doen. Kortom, denk eens wat eerder aan je lichaam, dan duurt het herstel minder lang. 
Maak eens een afspraak bij de masseur en ervaar dat je lichaam een stuk soepeler kan 
zijn! 
Massage praktijk Richard Jansen 0633720739  
Nu voor maar 15 euro de 1ste behandeling, normaal 18 euro half uur.

Nazomeren in eigen dorp en genieten van nieuwe oogst! 
Het kookteam van het Dorpsdiner in Bovensmilde e.o. wil iedereen weer van harte uitnodigen om te komen eten op vrijdag 27 september in De Spil.
Het Dorpsdiner is er voor iedereen die eens samen wil eten en de ander wil ontmoeten.

Wanneer: vrijdag 27 september 2019
Waar      : MFA De Spil, Floralaan 2, Deur open: 17.30 uur, diner 18.00 - 19.45 uur
Kosten    : € 8,- p.p., kinderen t/m 12 jaar € 4,50 
vegetarisch of dieet is mogelijk, dit graag bij opgave vermelden.

Opgeven t/m 25 september bij: Marianne Karssen tel.: 414800 marianne@karssen.net
of bij Jantje Appeldoorn tel.: 414578 appeldoorn93@hetnet.nl
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JUMBO Pepping  |  Veenhoopsweg 21-4  |  Smilde  
maandag t/m zaterdag 08:00 - 21:00 uur  |  elke zondag 13:00 - 18.00 uur

Samen met de Historische Vereniging De Smilde hebben wij 
een prachtig album samengesteld waarin de geschiedenis 
van onze mooie dorpen in een notendop staan samengevat in 
tekst en beeld. 

Het leuke is dat je met het sparen van 216 stickers het album 
compleet maakt. Bij elke 10 euro besteding ontvang je GRATIS 
een zakje met historische stickers. Vanaf volgende week 
woensdag 18 september start de actie!

Pepping

Sparen voor 
een uniek 

historisch album!

Nog maar 1 week en 
dan gaan we van start
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Dorpsfeest Hoogersmilde
Wat een geweldig feest hebben we gehad in Hoogersmilde. Heel erg mooi weer en 
ontzettend veel bezoekers. 
We startten donderdag met de fietstocht door het mooie Drentse en Friese landschap. 
’s Avonds was er de grote bingo, waar men super mooie prijzen kon winnen. De tent zat 
bomvol, met meer dan 350 deelnemers. Op vrijdag was er de minimeerkamp en panna 
toernooi, waar de kinderen van de lagere scholen streden om de beker. De avond werd 
afgesloten met de band Solidair. Het was een zeer gezellige sfeer en super leuke muziek. 
Op zaterdag was er de grote meerkamp, waar 12 teams tegen elkaar streden. Het sport-
veld stond vol met geweldige spellen, sommige wat zwaar maar dat mocht de pret niet 
drukken. Op zaterdagavond was er de band De Moeflons. De dansvloer stond vol van 
begin tot het einde van deze geweldige zaterdagavond. Zondagmorgen zijn we gestart 
met een feestelijke kerkdienst, waar men creatief bezig was.
Als afsluiting van het dorpsfeest was er de paardensport, met heel veel deelname en veel 
gezelligheid. We kunnen terugkijken op een super geslaagd feest, met heel warm weer, 
veel deelname en natuurlijk niet te vergeten, veel publiek. 
Namens het bestuur van Stichting Dorsfeest Hoogersmilde, willen wij alle sponsoren, 
vrijwilligers en iedereen die bij dit feest betrokken was, ontzettend bedanken voor dit 
geweldige feest.

Zonder jullie allen kunnen we dit niet realiseren. We zien jullie allen graag volgend jaar 
terug, tijdens ons 25 jarig jubileum.

Uitslagen van de spellen tijdens het feest zijn:

Minimeerkamp 4, 5 en 6 jarigen: 7, 8 en 9 jarigen:
1e plaats: Jesse Klok 1e plaats: Lean Grit
2e plaats: Finn Bosker 2e plaats: Matthijs de Wit
3e plaats: Tess Lunshof 3e plaats: Luuk Meilof

10. 11 en 12 jarigen:
1e plaats: Isa Blijsie
2e plaats: Isa Grit
2e plaats: Lars de Vreede

Pannatoernooi 4, 5 en 6 jarigen: 7, 8 en 9 jarigen:
1e plaats: Dani Benthem 1e plaats: Marieke Havinga
2e plaats: Levi Bel 2e plaats: Michiel de Wit
3e plaats: Senna Vredeveld 3e plaats: Sem Eleveld

Meerkamp jeugd: Meerkamp 16 +
1e plaats: Bier Team 1e plaats:  De Kauwgomballenbende
2e plaats: De Houtbouwers 2e plaats: Gillende Keukenmeiden
3e plaats: The Peaky Blinders

Dokter Fernhout begint 
werkzaamheden bij 

Huisartsenpraktijk Bovensmilde

Mevrouw J.M. Fernhout is sinds vorige week werkzaam 
bij Huisartsenpraktijk Bovensmilde. Ze begon haar car-
rière als huisarts in augustus 2012 in Beilen nadat ze een 
jaar in Malawi was geweest. In Malawi werkte ze in een 
lokaal ziekenhuis waar ze mensen opleidde, afdelingsarts 
was en opereerde. Een geweldige levenservaring als dok-
ter en mens; waar ze ook zag dat we in de westerse we-
reld veel sneller naar de huisarts gaan, waar ze in Afrika 
vaak wel wat eerder een bezoekje aan de arts zouden kun-
nen brengen. "Eenmaal terug in Nederland besefte ik me 
wel dat dit Nederland is, en iedereen gelukkig in staat is 
om naar de huisarts te gaan wanneer dit nodig wordt ge-
acht. Ik voel mijzelf een dorpsdokter. Ik sta graag dichtbij 
de mensen, help en adviseer ze graag in hetgeen waar-
voor ze komen". Na het gymnasium in Assen te hebben 
afgerond, ging ze verder studeren in Maastricht waar ze 
Geneeskunde volgde. De keuze om huisarts te worden 
werd gemaakt omdat dit een vak is waar alle specialisa-
ties samenkomen, en waar je in je eigen vrijheid de men-
sen van dichtbij kunt helpen. Ze houdt er van om mensen 
van alle verschillende leeftijden voorbij te zien komen en 
te kunnen helpen/adviseren.  

Oorspronkelijk komt dokter Fernhout uit Drenthe, waar-
door ze het platte Drentse dialect goed beheerst. Eén van 
haar ouders komt uit Smilde, waar ze zelf ook nog een 
jaar als huisarts in opleiding heeft gewerkt. Hier zouden 
sommigen haar dus van kunnen kennen. Zelf woont ze in 
Kloosterveen en heeft drie kinderen. Twee meisjes van 4 
en 6 jaar, en een jongen van 8 jaar. Dokter Fernhout werk 
op maandag, dinsdag en donderdag in de praktijk. "The-
oretisch gezien kan ik op de fiets naar mijn werk, maar 
omdat we in het geval van spoed snel weg moeten kun-
nen, is dat niet mogelijk. Misschien dat ik op termijn hier 
een auto neerzet zodat ik toch fietsend naar mijn werk 
kan". Dokter Fernhout is te midden van diverse bossen 
bloemen met volle moed en enthousiasme begonnen als 
huisarts in Bovensmilde.

Foto: Smildeger Neiskrant

Optreden van De Opkikkers

Wanneer: Dinsdag 24 september
Tijdstip: 19.30-21.30u

Waar: ’t Beurtschip

Voor vervoer naar het Beurtschip kunt u gebruik maken van de Plusbus. Graag ten 
minste een dag van tevoren reserveren (werkdagen 8.30-12.00u): tel. 088 16 51 200. 
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Sportvereniging WIK Bovensmilde 
zoekt volleybal trainer

Sportvereniging WIK Bovensmilde is per direct op zoek naar een 
volleybal trainer voor onze recreanten teams "Heren" en "Mix".
Beide teams trainen gezamenlijk op woensdagavond van 20:30 tot 21:45.
Lijkt jou het leuk om onze teams van enthousiaste recreanten te trainen 
en denk jij hun niveau daarmee te kunnen verbeteren? Neem dan contact 
met ons op via bestuur@wik-bovensmilde.nl.

SSS-Smilde doet mee aan de 
Rabo Club Support

Dit jaar doet onze vereniging mee aan de Rabo Club Sup-
port. Voor u een kleine moeite, voor ons en onze leden 
een groot plezier. Met deze actie willen heel graag ons 
doel bereiken om de nodige materialen aan te schaffen en 
toestellen te vervangen/onderhouden. Naast gym/turnen 
is er bij ons ook mogelijkheid tot dans en freerunning en 
ook daar zijn de nodige attributen nodig. 
Wat kunt u doen om ons te helpen, ga naar de site van 
de Rabobank en klik op de balk Rabo Club Support en het 
wijst zich vanzelf.

Namens de leden van SS-Smilde alvast bedankt.

3e editie Handbal Gemeente 
Midden-Drenthe cup in Smilde

Op zondag 15 september wordt er in Smilde voor de derde keer De Handbal Midden-
Drenthe Cup georganiseerd. De wedstrijden worden gespeeld in toernooivorm. 
Deze handbaldag is ontstaan naar aanleiding van een aantal gesprekken tussen de ge-
meente Midden-Drenthe afdeling Sportzaken, Welzijnswerk Midden-Drenthe, de handbal-
verenigingen SVWW en Beilen, SVH afdeling handbal en HHSPORT. Het gaat om twee 
jeugdwedstrijden, een promotie wedstrijd jongens en dames A en een damessenioren pou-
le. De invulling van de teams mag bepaald worden door de vereniging zelf, zolang een speel-
ster maar niet ouder is dan de maximum aangegeven leeftijdsgrens bij de behorende poule.
De vereniging die uiteindelijk de meeste winstpunten behaald, is winnaar van deze wissel-
bokaal en mag zich een jaar lang de beste handbalvereniging van de gemeente noemen. 
Winnaars van de vorige edities waren: SVWW en HV Beilen.

Programma:
Jeugdcategorie Meisjes t/m 10 jaar (geboortejaar 2009 of jonger)
S.V.W.W. U11 - HV Beilen U11 10.00 - 10.45 uur  
Jeugdcategorie Meisjes t/m 12 jaar (geboortejaar 2007 of jonger)
HV Beilen U13 – S.V.W.W. U13 10.50 - 11.35 uur  
Promotiewedstrijd jongens
SVH – HV BEILEN 11.40 – 12.25 uur
Promotiewedstrijd dames A
SVH- S.V.W.W.     12.35 – 13.40 uur
Seniorencategorie Dames
SVH 1 – HV Beilen 1 13.50 - 14.55 uur
HV Beilen 1 – S.V.W.W. 1 15.05 - 16.10 uur 
S.V.W.W. 1 – SVH 1 16.20 - 17.25 uur
Direct na de laatste wedstrijd zal de uitreiking plaatsvinden van de Gemeente Midden-Dren-
the wisselbokaal. Tot ziens zondag 15 september as.

Onderlinge wedstrijd 
Torenruiters Smilde

Aanstaande zaterdag 14 september en zondag 15 sep
tember organiseert de Torenruiters een opengestelde 
onderlinge dressuur en springwedstrijd voor paarden 
en pony’s.
Zaterdag wordt de dressuur verreden in de klasses Bixie 
t/m M dressuur. Deze wedstrijd is voor leden en niet le-
den. Voor leden is dit tevens de strijd om het clubkampi-
oenschap.
Zondag 15 september komen de springcombinaties aan 
bod. Springen op aangegeven hoogte voor diegene die 
nog niet bedreven zijn om een parcours te springen en 
tevens een mooie oefening voor een jong paard of pony. 
Ook kan men hogere parcoursen springen, BB t/m Z. En 
de Bixie amazones komen ook aan bod. Hetzelfde par-
cours maar aangepast in hoogte. Ook strijden de leden 
hier om het clubkampioenschap.
Aanvang van beide wedstrijden is 13.00 uur. Toegang is 
gratis. Wil je nog meedoen? Opgave kan via www.start-
lijsten.nl

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 12 DECEMBER 1887

-Heden hebben we weder eene werkstaking onder de arbeiders 
aan het kanaal. Nagenoeg 35 man, in erge mate vertoornd, trok-
ken van morgen joelende en tierende langs de straat, omdat hun 
over deze week voor het ledigen van eene modderschuit slechts 
45 cent in plaats van 60, zooals vroeger was overeengekomen, 
werd uitbetaald. Voor die loonsverlaging ware waarschijnlijk veel 
aan te voeren, zoo ze slechts tijdig aan de betrokkenen was me-
degedeeld.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINSDAG 13 DECEMBER 1887

Smilde, 13 Dec. Toen hedenmorgen de arbeiders, werkzaam aan 
de verbreeding en verdieping der hoofdvaart alhier, op het werk 
kwamen, weigerden de meesten den arbeid te beginnen en liepen 
zingende en schreeuwende bijlangs het werk, daarbij bedreigin-

gen uitende tegen hen, die aan de werkstaking niet mee wilden 
doen.
Gelukkig kwam omstreeks 9 uur onze veldwachter Hogenberk op 
het terrein der werkstaking en maande de werklieden aan zich 
bedaard en kalm te gedragen, hen aanradende zoo mogelijk de 
kwestie men den aannemer van het werk, den heer Aberson, in 
der minnen te schikken. De arbeiders echter, in plaats van met den 
heer Aberson in overleg te treden, zochten hun heil in de jenever, 
zoodat, ware Hogenberk niet tusschenbeide getreden, het tus-
schen sommigen van hen op eene vechtpartij zou zijn uitgedraaid. 
Naar men verneemt, moet Hogenberk den heer burgemeester 
met een en ander in kennis hebben gesteld. Toen te ongeveer 1 
uur de gemoederen weer wat waren bedaard, nam de zaak eene 
gunstige wending, daar eenige der arbeiders het met den heer 
Aberson eens werden, waarna allen den arbeid hebben hervat, 
uitgezonderd degenen, die het werk reeds hadden verlaten.

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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viert 5 jarig bestaan!
Sinds 2004 zijn Herma en Sandra Duker begonnen met het opvangen van kinderen als 
gastouder vanuit de boerderij. Na hun diplomering en de nodige verbouwingen, runnen 
Herma en Sandra sinds 1 februari 2014 de kinderopvang. Dit jubileum wilden zij graag 
met alle kinderen en hun ouders vieren. Zaterdag 31 augustus jl. was het zover, wat 
hebben wij het getroffen met het weer.
De kinderen konden zich uitleven op een stormbaan en een springkussen. De kleinere 
kinderen konden zich vermaken met eendjes vangen. Ook kon er geschminkt worden en 
werd gezellig gevoetbald. Zowel ouders al kinderen werden goed verzorgd. Met name de 
kinderen genoten van de waterijsjes, suikerspinnen en popcorn. 
Sandra en Herma kijken terug op een geslaagd feest.

Foto’s: ‘t Boeren Olifantje

Vacature
Wij zijn op zoek naar een oproepkracht 
die ingezet kan worden in de bediening en 
als hulp in de keuken. 
Ervaring is een pre, en enthousiasme 
is noodzakelijk. Een verzorgd uiterlijk 
spreekt voor zich. 

Voor meer informatie of voor het maken 
van een afspraak kun je bellen, 0592-
412584, of mailen naar Nico van der Graaff; 
info@kompassmilde.nl  

Open Monumentendag 
Waterstaatskerk

Open Monumentendag is een jaarlijks evenement in het 
tweede weekend van september, waarbij duizenden mo-
numenten in Nederland gratis toegankelijk zijn voor pu-
bliek. 
In het kader Open Monumentendag 2019 staat de Water-
staatskerk van Bovensmilde op 14 september van 10:00 
tot 16:00 uur open voor bezoekers..
Open Monumentendag heeft in 2019 als landelijk thema 
Plekken van plezier.
Hoe hebben mensen zich in de loop der eeuwen vermaakt, 
en welke monumenten zijn daarvoor het decor of het po-
dium geweest? Met het thema Plekken van plezier sluiten 
we aan bij het actuele thema van de European Heritage 
Days 2019: Arts and Entertainment. Open Monumenten-
dag is onderdeel van deze Europese monumentendagen.
Het thema van dit jaar gaat over de plekken waar mensen 
voor en mét plezier naartoe gingen en gaan. 
Er is informatie van de Stichting Het Drentse Landschap 
als eigenaar van de kerk, de Protestantse Gemeente van 
Bovensmilde en de Stichting CultuurPodium Bovensmil-
de als gebruikers en beheerders van het monument. Er 
zijn mensen aanwezig om uitleg te geven.

Adorable swingt
De muziekgroep Adorable beloofde vooraf veel variatie. Nu, dat hebben ze waargemaakt. 
Een nummer van Grace Jones (fantastisch), langs de Amsterdamse grachten, zigeuner-
muziek, jazz etc etc. Heel bijzonder was een lied over het Smildeger Diep – lichtelijk 
scabreus  -  in drs. P stijl. Kortom, geslaagd gezellig genieten op een zondagmiddag in de 
vroege herfst. De plaatselijke kunstenares Hannie van der Gijp had veel mooi, kleurig en 
ook gevarieerd werk meegebracht. Zowel schilderijen als diverse bustes en/of torso’s. 
Het monument werd er nog mooier van. Mooi ook om te vernemen hoe de levensweg in 
de kunst zijn grillige, ondoorgrondelijke gunstige loop neemt. 

Hoofdweg 87, 9422 AL  Smilde    T. 0592 - 412 562    E:  info@snijdersinterieur.nl    W: www.snijdersinterieur.nl

SHOWROOMSHOWROOMSHOWROOMSHOWROOM
OPRUIMING

De meeste keuze 
voor snelle beslissers

Hoofdweg 87, 9422 AL  Smilde    T. 0592 - 412 562    E:  info@snijdersinterieur.nl    W: www.snijdersinterieur.nl

OPRUIMING
Hoofdweg 87, 9422 AL  Smilde    T. 0592 - 412 562    E:  info@snijdersinterieur.nl    W: www.snijdersinterieur.nl

INTERIEUR

Diverse showroommodellen gaan met hoge kortingen de deur uit!

LAATSTE WEEK!
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Containers week 38 
ORANJE & GRIJS

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 
J.M. Fernhout 
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)

Dinsdag 10 september: Koffiemorgen Passage in “Het 
Kompas” te Smilde. Aanvang: 9.30 uur. Spreker: Mevr. 
Monique Bodegom, regiocoördinator van de Stichting 
“Vier het Leven”.  Gasten zijn welkom.

Woensdag 11 september: 
•  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 (Wel-
zijnswerk Midden-Drenthe) Ma. t/m do. 08.30-13.30, vr. 
08.30 - 12.00.

•  Vrouwen van Nu Bovensmilde organiseert een demo 
reddingshonden in café The Bridge. Belangstellenden 
zijn welkom.

Dinsdag 17 september: Bingo in de Rank. Aanvang 19:45 
u. Leden en niet-leden zijn welkom. Organisatie Buurtver-
eniging “Nieuwbouw”.

Vrijdag 20 september: Klaverjasclub De Wiek Klaverjas-
avond aanvang om 19.45 uur in de Spil Floralaan 2 Bo-
vensmilde.

Zondag 15 september

Prot. Gem. Smilde, Koepelkerk, startzondag
09.30 uur Ds. G. Olde

Geref. Kerk Vrijgemaakt, De Rank 
10.00 uur Ds F.J. Bijzet, Emmen
16.30 uur Ds A.G. Bruijn, Uithuizen

Prot. Gem. Hoogersmilde, KC De Schakel 
9.30 uur Ds. K Snijder, Diever

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

Tienerdienst NeXT level bij 
Kerkelijk Centrum De Schakel 

Hoogersmilde
Hey tieners,
Op zondag 15 september gaan we weer beginnen. Tiener-
dienst NeXT level. Met een nieuwe opzet. Maar met het-
zelfde doel. Meer van Jezus leren. De aftrap na de zomer, 
na de vakantie gaat over vertrouwen, het vertrouwen in 
elkaar en in Jezus. Een cool onderwerp om mee te begin-
nen. Kom ook, en laat je verrassen of jij je vrienden wel 
echt vertrouwd, of dat je de bubble burst aandurft en of de 
preek van de week je aanspreekt. Lukt dat allemaal, dan 
kijken we hoe jullie Engels is. 
Kortom, kom langs op de 15e om 9:30 uur, in het gebouw 
De Schakel achter de kerk, Rijksweg 178 te Hoogersmilde.

Dag van 
de filosofie 
definitief!  

Noordelijke Spinozakring 
en CRAS Filocafe hebben 
de Dag van de Filosofie 
rond met als thema Vrij-
heid. Reserveer alvast 
zaterdag 23 november 
van 11 tot 17 uur. Thema 
Vrijheid. Keynote spea-
ker: Bert Keizer. Locatie: 
het monument aan de 
Hoofdweg 186 in Boven-
smilde. Meer inlichtingen 
en aanmelding via www.
cultureleraadsmilde.nl
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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 
 

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

 

Beveiliging
Camerasystemen

Bekabeling
NEN3140

Voor zowel zakelijk als particulier
0592-413603

Complete schade-afhandeling
W.A. Scholtenweg 5

9422 BR  Smilde
Tel. 0592 - 415225

www.autoschadeterveer.nl
EUROGARANTBEDRIJF

Advertentie: +80 mm breed x + 110 mm.  

 

 

Te huur gevraagd: 
Landbouwgrond voor de teelt van 

zaai-, plant- en zilver-uien 
 

Condities:  
 Voorvrucht: Lelies, tulpen, bieten of graan 
 Perceel groter dan 8 ha  
 Oppervlaktewater of bron aanwezig 

 
Eigenschappen: 

 Teelperiode: april tot 1 sept.  
 Evt. voor meerdere jaren huren  
 Passende huurprijs!  

 
 

 
                Roy Voortman       06 52 41 71 54  
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Pilates & Yoga Studio 
Esmeralda
Hoogersmilde

The Power Of Yin 
Yoga, Yoga, Pilates

In het dagelijks leven voelen we ons nog steeds gejaagd 
of wordt er teveel spanning ervaren. Alle emo� es en 
spanningen slaan we op. Belasten we onze lichaam en geest.

Yin Yoga/Yoga/Pilates in combina� e met mindfulness 
kan jou hierbij helpen, om leren los te laten, sterker 
worden mentaal en lichamelijk. Je leert je lichaam kennen, 
beheersen en accepteren.

Kijk voor les mogelijkheden en informa� e op 
www.esmeraldavanliefl and.nl 

esmeralda.van.liefl and@gmail.com  |  06-53 94 90 00
Kleine groepsverband max. 7 pers.

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!

TE HUUR 
HOOGERSMILDE

BEDRIJFS/ 
OPSLAGRUIMTE  

OF 
MACHINESTALLING

OPSLAG 
CARAVANS

HEFTRUCK 
AANWEZIG

INFO:  
06 27 00 89 60
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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

4 gebr. gehaktballen  voor  € 5,00
WOENSDAG GEHAKTDAG

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

Magere hamlapjes  kilo  € 7,98
Houthakkersteaks  4 halen 3 BETALEN
MENUTIP V/D WEEK

Hutspot met rundvlees
Ossenstaartsoep

MAANDAG - DINSDAG

Verse worst  kilo  € 7,98
VOOR OP EEN BROODJE

Rauwe ham  150 gr halen 100 gr betalen
VOOR BIJ EEN GLAASJE

Zeeuws spek

ONZE MAALTIJDSERVICE
3X PER WEEK BEZORGD

Bel gerust voor informatie 412485

Vraag van de maand september 2019

Nee, nee, nee!
‘Mijn dochter is drie jaar en zit momenteel in de ‘nee-fase.’ Of het nu gaat om het 
aantrekken van haar schoenen, een broodje eten of in bad gaan: tegenwoordig is 
haar antwoord negen van de tien keer ‘nee!’ De ene keer kan ik daar beter tegen 
dan de andere keer. Hebben jullie tips hoe ik hier het beste mee om kan gaan?’ 

De ‘nee-fase,’ ook wel de peuterpuberteit genoemd, begint rond het tweede jaar en 
eindigt als het kind ongeveer vier jaar oud is. In deze periode ontdekken kinderen hun 
eigen ik en daarmee ook hun eigen wil. En dat gaat gepaard met het verkennen van 
grenzen. Dit is een belangrijke periode in de ontwikkeling van een kind; het is de eerste 
stap naar onafhankelijkheid en zelfstandigheid. Dat neemt niet weg dat de peuterpu-
berteit voor ouders soms lastig kan zijn. 

Kinderen proberen van alles uit en willen steeds meer zelf doen. Natuurlijk lukt (nog) 
niet alles meteen en dat zorgt voor frustratie. Het niet aankrijgen van de schoenen, 
niet omhoog komen op het grote klimrek; de kleinste dingen kunnen al leiden tot de 
grootste driftbuien. 

Soms kunt u een driftbui voorkomen, door de frustratie voor te zijn. Bijvoorbeeld door 
haar schoenen samen aan te trekken, of een alternatief te bieden (‘probeer eerst dat 
lage klimrek eens’). Dit kan (en hoeft) overigens niet altijd. Soms is ‘nee’ gewoon ‘nee.’ 
Vertel uw kind rustig waarom iets niet mag en wees daarin consequent. 

Kortom: aan de ene kant heeft uw dochter de vrijheid nodig om zich te ontwikkelen. 
Aan de andere kant heeft ze behoefte aan sturing en grenzen. Het is belangrijk om 
hierbij steeds de afweging te maken of iets veilig is en op basis daarvan afspraken 
te maken. Wil uw dochter bijvoorbeeld helpen met koken? Groenten snijden is nog te 
moeilijk, maar de groenten wassen kan ze vast prima alleen. Succes!

Heeft u een vraag over opvoeden en opgroeien? Stel uw vraag aan het CJG via 0593-
524136 of info@cjgmiddendrenthe.nl. Wordt uw vraag (anoniem) geplaatst in deze 
column? Dan ontvangt u twee vrijkaartjes voor de gemeentelijke zwembaden in Mid-
den-Drenthe.

Grensgevallen beginnen aan 
Rammelbakken Reis

Appelscha- De afgelopen tijd was er al regelmatig een opval-
lende auto met sirenes en toeters te zien en te horen in Ap-
pelscha en omstreken. Het is de Volvo van Cas de Jong en 
June Bouwknecht. Samen met hun vrienden Dennis Karsten 
en Remco Otter doen ze zaterdag 15 september mee aan 
de 7e editie van Rammelbakken Reis. De vriendengroep, die 
zichzelf De Grensgevallen noemt, zal in een week tijd van 
Breda naar Boedapest reizen. Hierbij doorkruizen ze maar 
liefst zes landen: Nederland, Duitsland, Tsjechië, Slowakije, 
Hongarije en Oostenrijk. De uitdaging is om met een auto 
met een aanschafwaarde beneden € 750 en een bouwjaar 
van 2001 of ouder de rit te volbrengen. Onderweg krijgen 
ze ludieke opdrachten waarmee punten en prijzen verdiend 
kunnen worden. In de zomermaanden werd er al flink geklust 
en vergaderd. Ook uit Smilde hebben ze steun gekregen. De 
Grensgevallen bedanken, Snijder’s Interieur, Cooling Service 
Holland, Eetcafé Hulst, H.G. Kamies en Catch Totaalbelet-
tering voor hun bijdrage. Zaterdag is het zover, dan zullen 
de Grensgevallen beginnen aan de reis met hun rammelbak.

Advertentie IM

Burendag Tuinen Groene Stap/ Duurzaam Bovensmilde
Zaterdag 28 september bent u van harte welkom op de biologische zelfpluktuin van de Groene Stap/Duurzaam Bovensmilde aan de Molenwijk 
in Bovensmilde (naast dierenpark het Meulenparkie).

Het is Burendag en wij willen van de gelegenheid gebruik maken iedereen 
uit te nodigen om eens een kijkje te komen nemen in de tuin. 
U bent van harte welkom om:
•  Eens te komen buurten, kennis te maken met buurtgenoten, tuinvrijwil-

ligers en tuinierders,
•  Mee te helpen met oogsten, b.v.  van de pompoenen, het herinrichten 

van de insectenhotels en andere tuinwerkzaamheden,
• Ons mooie tuinhuis te bekijken,
• Te proeven van onze lekkere kruidenthee en andere tuinproducten

•  Te horen over onze nieuwste ontwikkelingen en 
plannen…….

Tijd: van 13.00 tot 17.00 uur.
Plaats: Zelfpluktuin De Groene Stap/Duurzaam 
Bovensmilde, Molenwijk, Bovensmilde

De tuin is alle dagen open voor publiek en op maandag, woensdag, vrij-
dag en zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur zijn er vrijwilligers aan-
wezig die u wegwijs kunnen maken op de tuin.



Smildeger neiskrant - 10 september 2019

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: vrijstaand
Bouwjaar: 1997
Woonoppervlakte: 174 m2
Inhoud: 667 m3

Perceeloppervlakte: 540 m2
Slaapkamers: 4
Stijlvol en zeer goed onderhouden
Vraagprijs € 369.000,- k.k.

BOVENSMILDE, Wollegras 33         

Type: woonboerderij
Bouwperiode: 1926
Woonoppervlakte: 69 m2
Inhoud: 306 m3

Perceeloppervlakte: 2708 m2
Slaapkamers: 3
Rustig en landelijk 
Vraagprijs € 275.000,- k.k.

SMILDE, Eekhoutswijk 13         

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

Type: geschakelde woning
Bouwjaar: 2002 
Woonoppervlakte: 181 m2
Inhoud: 700 m3

Perceeloppervlakte: 182 m2
Slaapkamers: 3 (4e mogelijkheid) 
Zeer ruime (!) woning aan het water
Vraagprijs € 325.000,- k.k.

ASSEN, TJALK 22    

NIEUWNIEUW

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

SMILDE, Molenpark 10    

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

Benieuwd wat uw huis waard is? GRATIS waardebepaling (0592) 33 84 10

Perceeloppervlakte: 926 m2
Slaapkamers: 4
Slapen en baden op de begane grond
Vraagprijs € 369.500,- k.k.

EXCLUSIEF WONEN Is dit het moment om te kopen of te verkopen?

Donderdag 19 september
Locatie: kantoor Lamberink, Javastraat 10-18, Assen.
U kunt gratis parkeren op het terrein naast het kantoor.

19.00 uur
Presentatie Woningmarkt Assen
Presentatie Hypotheekmarkt

19.30 uur
Presentatie Nieuwbouw
Presentatie Notariële zaken

20.00 uur
Presentatie Woningmarkt Assen
Presentatie Hypotheekmarkt

20.30 uur
Presentatie Nieuwbouw
Presentatie Notariële zaken

Net buiten Assen    

Type:  stijlvol gemoderniseerde 
woonboerderij 

Bouwjaar: 1906
Woonoppervlakte: 334 m2

Inhoud: 2.293 m3

Perceeloppervlakte: 4500 m2

Slaapkamers: 6

Met paardenbak en -boxen
Hogere prijsklasse, Prijs op aanvraag

NIEUW

Is dit het moment om te kopen of te verkopen?

INLOOPAVOND


