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Vredesconcert  
in de Koepelkerk

Het was een prachtige avond met een redelijk bezette kerk. Het koor was jong, heel 
jong en ouder en deze combinatie van mannen en vrouwenstemmen klonk enorm 
mooi.
Een orkest van violen, orgel, trompet, hobo en fluit maakte het geheel compleet. Met 
veel enthousiasme werd er gemusiceerd door allen. Tussen de optredens door werd er 
gedeclameerd, dit waren o.a. teksten van Martin Luther King en bisschop Tutu.
Het begon met: Vrede is luisteren, te beginnen met stilte. Toen was er ook een moment 
van stilte en hierna begon het concert. Stukken van Handel, Henry Purcell maar ook 
uit de Six Bible Songs werden gezongen. Een stuk over gevecht, vertrouwen en vrede 
wisselden elkaar af. Dit alles o.l.v. Sonja de Vries en Hoite Pruiksma als dirigent. Van 
alle zangers en zangeressen maar vooral van de jonge kinderen straalde een enorm 
enthousiasme uit.
De bezoekers die er waren hebben erg genoten van deze bijzonder muzikale avond op 
de eerste dag van de komende Vredesweek.

Foto: Jenny de Rooij-Mons

Eize-Jan Drent Kampioen 
DMX Noord

Zondag 15 september is Eize-Jan Drent uit 
Bovensmilde gehuldigd als kampioen DMX Noord 
in de 85 cc Grote Wielen. De wedstrijden voor DMX 
Noord worden verreden in de provincies Drenthe, 
Groningen en Friesland. Ook crossers uit Noord-
Holland en de Waddeneilanden zijn aanwezig bij deze 
wedstrijden. Deze wedstrijden zijn ook open voor 
deelnemers uit andere provincies, waardoor er altijd 
een grote deelname is. Het kampioenschap bestaat 
uit 13 wedstrijden van begin april tot eind september. 
In alle wedstrijden heeft Eize-Jan laten zien, dat hij de 
sterkste was in zijn klasse. Een hele prestatie!

Sammy Hatzmann  
finisht als 83ste bij  

endurance wedstrijd in Pisa
Wat een prestatie! Sammy Hatzmann, lid van de 
Stroomruiters, finishte op 19 september als 83ste van de 
255 gestarte deelnemers. Samen met haar paard Grafit 
reed ze een CEI** (120 km) in Pisa Italië. Sammy (15) 
is momenteel de jongste Nederlandse Endurance ruiter. 

Foto: Catrinus Hatzmann

Foto: DMX Noord Emmen, bbs-fotografie.nl

Nieuws Hertenkamp Smilde 

Hertenkamp Smilde is afgelopen seizoen in beweging geweest! Met dank aan vrijwilligers 
is er in het voorjaar een mooi geitenhok in elkaar getimmerd en konden de geiten daarna 
hun intrek nemen in het hertenkamp. Het zijn erg leuke beesten, die wel van wat aandacht 
houden en zo naar je toe komen lopen bij het hek. Ook over de konijnen krijgen we 
veel positieve reacties. Vooral bij de jongere kinderen zijn ze in trek. Heeft u het nieuwe, 
grotere hok al gezien dat afgelopen week geplaatst is? Met veel dank aan een vrijwilliger 
die het speciaal voor het hertenkamp, naar de wensen van de verzorgers, op maat in 
elkaar heeft getimmerd. Hier zijn wij als stichting heel blij mee.
Sinds deze zomer mogen wij ook elke maand bewoners van het Joyce-House 
verwelkomen. Zij helpen mee met de verzorging van de dieren en doen kleine klussen. 
Daarbij kijken we niet naar de beperking, maar naar de mogelijkheden van deze 
enthousiaste bewoners. Het schenkt ons veel voldoening dat we ook op deze manier tot 
betekenis kunnen zijn voor de omgeving. 
Wilt u Het Hertenkamp steunen om in beweging te blijven? Dan kunt u Vriend worden. De 
bewoners van Smilde vinden hiervoor een flyer in deze krant. Ook start eind september 
de Rabobank Clubsupport actie, waarbij leden van deze bank een stem op ons kunnen 
uitbrengen. We rekenen op u!
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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

Langs deze weg willen wij u bedanken voor 
uw hartelijk medeleven ons betoond na 
het overlijden van mijn lieve vrouw, onze 
dappere moeder en fantastische oma 

Jantje Hummel - Sluiter
Aangezien het ons onmogelijk is u allen 
persoonlijk te bedanken betuigen wij u 
op deze wijze onze oprechte dank voor 
de belangstelling die wij van u mochten 
ontvangen.

 Thies
  Klaasje en Jan
   Nico en Marleen, Delysha, Djélynn
   Theo en Suzanne, Romée, Nova
  Harma en Jacob
   Stijn

September 2019

Family
where life begins

and love never ends

Wij zijn intens verdrietig, maar vol 
bewondering voor haar wilskracht. 

Helaas heeft zij die zo van het leven hield, 
met nog zoveel plannen, deze strijd niet 

kunnen winnen, mijn lieve vrouw, 
onze lieve mama, schoonmoeder en oma

Paula 
Moerland - Ulrich

* Smilde,  † Assen, 
28 mei 1961 21 september 2019 

Erik Moerland

Nienke en Samuel
   Djévano
   Jamiro
   Eliyas

Evelien en René
   Romée
   Glenn

Arthur en Lianne

Correspondentieadres:
A.E. Moerland, Jagerspad 16, 9422 EN  Smilde

Paula is thuis.

De plechtigheid voorafgaand aan de crematie 
wordt gehouden op zaterdag 28 september 
om 11.30 uur in De Boskamp, Boskamp 5 in 
Assen. Na de plechtigheid is er gelegenheid 
om ons te condoleren.

Mocht u geen gelegenheid hebben om de 
plechtigheid bij te wonen, dan is er de 
gelegenheid om op donderdag 26 september 
van 15.00 tot 16.00 uur en van 19.00 tot 
20.00 uur thuis afscheid te nemen van Paula.

Sire bekend van o.a. campagnes als “DOESLIEF” 
en ‘Kortlontje” is een nieuwe campagne gestart, 
omdat uit onderzoek bleek, dat consumenten 
hun defecte stofzuiger of strijkijzer nauwelijks 
een tweede leven gunnen. Mensen denken dat 
een nieuw product goedkoper is dan het oude te 
laten maken. Als gevolg van onze welvaart zien 
we de waarde van onze spullen niet meer. Dus 
stel, je koffiezetapparaat is stuk, dan zet je hem 
niet direct bij de vuilnisbak maar - en daar komen 

wij in beeld-  dan kom je naar het Repair Café in 
Bovensmilde.
We zijn weer op zaterdag  op de zaterdag 28 
september in de Walhof in Bovensmilde. Van 
13.00 tot 16.00 uur. Voor bijna al uw kleine 
mankementen aan elektrische apparatuur, kleding, 
speelgoed, fotolijsten, rollators, tuingereedschap 
en fietsen. De ruil- en koffie/theetafel staan in de 
hal van de Walhof. Aan de overkant is de kleding 
ruil/inbrengwinkel NOPPES (gratis baby-, kinder- 

dames en herenkleding, 6 stuks per persoon) van 
het Buurtinfohuis open van 14.00- 16.00 uur. De 
eerste winterkleren hangen al in de rekken. Alles 
gratis en voor iedereen! 

Tot ziens op zaterdag 28 september  
in het Repair Café in Bovensmilde!
Tijd: 13.00 uur tot 16.00 uur.

Repair Café is een initiatief van Duurzaam Bovensmilde e.o.

WAARDEER HET! REPAREER HET!
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Zegeningen van hemelwater: 

45 regentonnen  
voor de Smildes

EnergieCoöperatie 
Duurzaam Bovensmilde en 
omgeving (ECDBSeo) heeft 
het initiatief genomen voor 
het project Zegeningen 
van hemelwater. 
ECDBSeo zet zich in voor 
klimaatneutraliteit van de 
Smildes. Onder meer door 
het opwekken en leveren van 
duurzame groene energie 
in de Smildes. We willen zo 
veel mogelijk Smildegers 
overhalen om energie te 
laten leveren door Energie 
VanOns via EC DBSeo. We 
beogen met het project 
Zegeningen van hemelwater 
inwoners van de Smildes 
bewuster te maken van 
de mogelijkheden van 
hemelwater. Dat is nodig 
omdat de klimaatveranderingen ook hemelwater gaat raken. Er zullen zich volgens 
deskundigen meer extremen voordoen, bijvoorbeeld lange periodes van droogte zoals 
we die deze en de vorige zomer hebben beleefd. In het kader van dit project stellen 
wij 45 regentonnen (100 liter) beschikbaar aan inwoners van de Smildes inclusief een 
vulsysteem die willen overwegen klant te worden van onze energiecooperatie. Hoe 
meer klanten hoe meer we kunnen investeren in de verduurzaming van de Smildes. 
Verschillende leden van ECDBSeo en enkele maatschappelijke organisaties hebben al 
een regenton ontvangen. Dit project is mede mogelijk gemaakt door Waterschap Drents 
Overijsselse Delta en gemeente Midden Drenthe (DOEK). Later in de herfst organiseren we 
een kennissessie over hemelwater. Wil je één van de regentonnen? Stuur dan een mailtje 
naar duurzaambovensmilde@gmail.com. Je ontvangt dan meer info over deze actie van 
ECDBSeo.   

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)

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 11 JANUARI 1886

Hoogersmilde, 8 Jan. In de nacht van 1 op 2 Januari is bij den landbouwer Jacob 
Duker, wonende te Hoogersmilde, met een pistool een glasruit ingeschoten, welker 
slag zoo hevig was, dat er, behalve het glas dat ingeschoten werd, nog twee glazen 
zijn stuk gesprongen.
Daar de ramen van buiten met luiken waren afgesloten, heeft de onverlaat het 
pistool afgeschoten door een gat, hetwelk in een der luiken was, om des morgens het 
daglicht binnenshuis te kunnen zien en heeft hij zoodoende het gordijn ook nog stuk 
geschoten. Van dit misdrijf was aangifte geschied en heeft de politie toen onderzoek 
gedaan, doch zonder goed succes; thans is het onzen gemeente-veldwachter T. v.d. 
Leij gelukt den dader, zekeren Jan Knorren, wonende te Hoogersmilde, op te sporen, 
welke nu zijn verdiend  loon in deze wel zal ontvangen.

Vrouwenquotum
Het vrouwenquotum. Voor alle duidelijkheid; er is 
geen vrouwenoverschot en er is geen noodzaak 
tot het inkrimpen van de vrouwenstapel. Ook het 
preventief ruimen van vrouwen vanwege CO2 
uitstoot is niet aan de orde. Integendeel. 
Er zijn te weinig vrouwen aan de top en ik ben het 
daar hartgrondig mee eens. Mannen aan de top 
maken er een potje als het gaat om leefbaarheid 
en duurzaamheid. Narcisten en psychopaten. 
Welbespraakt, oppervlakkig, manipulatief, impulsief 
en behept met grootheidswaan. De Trumpen en 
Johnsons van deze wereld zeg maar. 

De bankencrisis hebben we te danken aan dit type 
mens. Met bescheiden, bedachtzame, en geduldige 
mensen aan de top was dit niet gebeurd. Gesteld 
kan worden dat men de top meestal niet heeft 
bereikt met bescheidenheid, bedachtzaamheid, 
zorgzaamheid, geduld, empathie en eerlijkheid. 
Serieus, met deze eigenschappen kom je er niet.  

Gemiddeld genomen zijn vrouwen beter uitgerust 
met dit type eigenschappen. Vrouwen hebben 
meer oog voor de lange termijn, voor de volgende 
generatie. Een juiste mix van mannen en vrouwen 
is goed voor deze wereld. Met alleen maar vrouwen 
aan de top komen we ook niet vooruit. Dat behoeft 
geen toelichting toch? 
Tot slot, ik pleit wel voor een vierdaagse werkweek 
voor de vrouw aan de top. Immers, de stofzuiger 
moet af en toe nog wel door de woning.  
Hahahahahaha, dat was een grapje hoor!

Groet, 
King

Column King

Open Koffiemorgen  
Netwerk Vrouwen 

Op woensdag 2 oktober organiseert Netwerk voor de 
21e keer een Open Koffiemorgen voor vrouwen van alle 
leeftijden.

Thema: Levend Water 

Zoals je kunt verlangen naar water als je dorst hebt, zo 
kun je ook verlangen naar méér van God. Of je een moeilijk 
leven hebt of dat je alles hebt wat je hart begeert, je kunt 
het echte contact met God soms missen. Hoe komt dat 
en wat kun je daar aan doen?
Tjitske Meijer komt daarover spreken. 

De muzikale begeleiding deze ochtend wordt verzorgd 
door Kirsten Alting en Dinanda van den Berg. Er is ervaren 
kinderoppas aanwezig.

Zalencentrum de Rank, Kon. Wilhelminalaan 1, Smilde. 
Van 9.15  tot 11.30 uur.

We zien er naar uit om weer met veel vrouwen samen te 
zijn. Je bent van harte welkom!
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OPENING ZONNEWENDE  
in Bovensmilde 3 oktober

In Bovensmilde opent Netty Langenkamp Zonnewende, 
haar spirituele praktijk met cursussen met een open 
avond op 3 oktober in de Burgemeester Gerritsstraat 29. 
Inloop 18.30 uur. Lezing 20.00 uur opgave noodzakelijk, : 
Healing. Intuïtieve ontwikkeling, tel: 06-29936122  www.
nettylangenkamp.wordpress.com. 

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

Rijksweg 195 - Hoogersmilde
Telefoon 0592-459280

Wij verkopen elke dag vers brood en banket

DONDERDAG-VRIJDAG-ZATERDAG
Magere runderlappen  kilo € 8.98
Hacheevlees  500 gram € 4.98
Rundergehakt  kilo € 5.49
Kip-boomstammetjes 500 gram € 6.49

WIJ ZIJN GESLOTEN VAN  
30 SEPTEMBER T/M 8 OKTOBER.
WIJ STAAN WOENSDAG 9 OKTOBER  

WEER VOOR U KLAAR.  

uw zelfslachtende slager

Voor al uw problemen met plaagdieren
voor bedrijf en particulier

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

Massagepraktijk 
Richard Jansen

06 - 33 72 07 39

sport & ontspanning

Dorn therapie
Hot Stone
Blessures
Medical taping

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)

Rijopleidingen
Vaartweg 34, Smilde  b.g.g.

voor auto, motor en aanhanger

www.twinsrijopleidingen.nl
06-46194272

OPEN AVOND ZONNEWENDE
Bovensmilde, 3 oktober

Vrije inloop: 18.30 uur
Lezing: 20.00 uur, opgave noodzakelijk

"Wat houdt Healing en Intuïtieve Ontwikkeling in?"

Start cursussen: 7 oktober
Netty Langenkamp. tel.06-29936121

Burg. Gerritsstraat 29
www.nettylangenkamp.wordpress.com

TURFJES
* GROENTE & FRUIT, ETC.: 
Onbespoten eigen product 
Zonder kunstmest 
Lokaal, Dagvers 
Verpakkingsvrij 
Wél duurzaam 
Biologisch gecertificeerd 
product tevens aanwezig 
Ook biologische 
groentenplanten te koop 
www.woutskwekerij.nl 
Rijksweg 104, Smilde

* Te Huur: Paardenweide 
van 30 ha. Ligt via 
Suermondsweg aan 
Boerenlaan. Geschikt 
voor berijding i.v.m. 
naastgelegen ruiterroute. 
Tel: 412917

Ook een turfje plaatsen? 
Mail de redactie: 
info@smildegerneiskrant.nl

BOVENSMILDE
RUIMT OP

5 oktober a.s. van 11.00 
uur tot 16.00 uur.

Op de eerste zaterdag van 
de maand oktober openen 
de bewoners aan de 
Rozenstraat en Bremstraat 
in Bovensmilde de garage 
deuren, om hun overtollige 
spullen uit te stallen en te 
koop aan te bieden. Voor 
iedereen is er wel wat bij.
De buurtbewoners gaan 
er in ieder geval ook nog 
eens een gezellige dag van 
maken, dus dit mag je niet 
missen!

Gemeentehuis 
eerder gesloten

1 oktober 

Het gemeentehuis is 
dinsdag 1 oktober vanaf 
13.30 uur gesloten 
in verband met een 
bijeenkomst voor alle 
medewerkers.
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Wanneer: donderdag 3 oktober 2019
Hoe laat: inloop vanaf 19.00, start programma 19.30u 
Waar: ’t Beurtschip, Stuurboord 1, Smilde

Voor wie: Het Zorgcafé Dementie Smilde is er voor iedereen die op de één of andere 
manier te maken heeft met dementie. Het Zorgcafé biedt onder andere informatie 
en lotgenotencontact aan mantelzorgers, hulpvragers, hulpverleners, vrijwilligers en 
geïnteresseerden. 

Fred te Riet laat aan de hand van sprekende voorbeelden zien hoe domotica en 
digitale hulpmiddelen kunnen helpen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen als 
je dementie hebt.

De toegang is gratis.

Het Zorgcafé Dementie Smilde is een initiatief van: 
Het Zorgcafé Dementie Smilde is een initiatief van: Het Zorgcafé Dementie Smilde is een initiatief van: 

Zorgcafé Smilde
Thema: Domotica en digitale hulpmiddelen bij dementie

Drentse Humor In MFA De Spil

DRENTHE PLAT ZATERDAG 
5 OKTOBER IN BOVENSMILDE 

Drenthe heeft al jarenlang een naam op te houden als het om de dialecthumor gaat. Toppers 
als Laamert Oet Zweel, Klein Rieksie Oert Rolde en Beern`d Oet Drenthe brachten door 
de jaren heen het publiek in vervoering met onvergetelijke conferences en aanstekelijke 
theatervoorstellingen. En wat is het dan heerlijk, dat het gezelschap Drenthe Plat nu alweer 
ruim 40 jaar lang deze prachtige Drentse humor in ere houdt volgens de allerbeste tradities 
van hun illustere voorgangers.

Ook in het seizoen 2019/2020 brengt Drenthe Plat weer een gloednieuwe voorstelling, 
waarin alle ingrediënten terug te vinden zijn, die de Drentse humor zo aanstekelijk maakt. 
Heerlijke conferences, prachtige liedjes en sprankelende sketches worden aaneen geregen 
tot een bont programma, waarin de gulle lach voorop staat. Drenthe Plat is, evenals z`n 
illustere voorgangers, keigoed in het neerzetten van dolkomische typetjes en in het 
nieuwe programma passeren dan ook een aantal knotsgekke figuren de revue. Zoals de 
hartsvriendinnen Aaltje & Trijntje, die het opnieuw in het vet krijgen met hun mannen. En 
zoals Mans de beveiliger, die alweer het Binnenhof onveilig maakt. En natuurlijk ook Hendurk 
& Geessie, die dolkomische anekdotes ophalen uit hun geboorte dorp. Daarnaast staan de 
vier leden van de groep hub mannetje als het om de muziek. De aanstekelijke liedjes in het 
programma worden live begeleidt op een grote verscheidenheid aan instrumenten.
Drenthe Plat speelt opnieuw een oergezellig, onvergetelijk en avondvullend programma, 
waar het zeer goed toeven is. Op zaterdag 5 oktober komt de groep in MFA De Spil, Floralaan 
2, Bovensmilde, tel. 06 23473734. De entreekaarten kosten € 12.50 per persoon en zijn vanaf 
heden al in voorverkoop verkrijgbaar aan de zaal. Telefonisch reserveren kan ook. Bel dan 
met De Reserveerlijn onder telefoon 074 3841718 en uw kaarten liggen vanaf 1 uur voor 
aanvang van de voorstelling voor u klaar aan de kassa (geen extra kosten). Aanvang van de 
voorstelling is 20.00 uur.  
Haast u met de aanschaf van uw kaarten, want de belangstelling is groot.
Kijk ook eens op www.drentheplat.com 

Advertentie IM

Foto: Drenthe Plat

Lezing “De Russische ziel” 
van Karel van Olffen

Dit gaat over de bijzondere en ontwikkeling van 
de Russische literatuur en muziek. De 19de eeuw, 
waarin de Russen eindelijk hun eigen nationale stijl 
hebben gevonden, staat hierbij centraal. Er worden 
dwarsverbindingen gelegd met de Russische 
schilderkunst. Karel van Olffen is musicus. Na zijn 
opleiding aan het conservatorium in Amsterdam 
specialiseerde hij zich in de geschiedenis van de 
Russische muziek en haar dwarsverbindingen met de 
Russische literatuur en schilderkunst

Bibliotheek Smilde 2 okt. ’19 om 20.00 uur
Kon.Julianastraat 65
Tel.  088 01265
Email info@bibliotheeksmilde.nl
Reserveren wordt aanbevolen. Dinsdag, donderdag, vrijdag.

Cinebieb met de film  
“GROUNDHOGDAY” 

4 oktober 2019

Tv-weerman wordt elke morgen wakker in exact 
dezelfde situatie, alsof er geen tijd verstrijkt. Elke dag 
weer Groundhog Day, het feestelijke moment waarop 
de bosmarmot het voorjaar aankondigt. Maar Phil zit 
het niet mee, ook niet in de liefde. Hij is veel te veel met 
zichzelf bezig. Hij zit in een time-loop. Hoe komt hij hier 
uit? Door zich anders te gaan opstellen! Maar dat moet 
je eerst wel leren. Komisch en tot nadenkend stemmen. 
Geweldig spel van Bill Murray en Andie MacDowell

Bibliotheek Smilde
Kon. Julianastraat 65
Tel. 088 0128265
Email info@bibliotheeksmilde.nl
Reserveren wordt aanbevolen: dinsdag, donderdag, vrijdag
Een samenwerking van CRAS en de Bibliotheek

Noaberschap in de uitvaart
Aulavereniging “Smilde” is het overkoepelend 
samenwerkingsverband tussen de drie 
uitvaartverenigingen van Bovensmilde, Smilde en 
Hoogersmilde.
In opdracht van de uitvaartverenigingen verzorgt de 
aulavereniging de uitvaarten in Smilde van leden en 
van niet-leden. Het doel is om de nabestaanden zoveel 
mogelijk bij te staan en te ontzorgen in de moeilijke 
periode kort na een overlijden. De medewerkers van 
de Aulavereniging vervullen zo de “noaberplicht”, wat 
vroeger door de buren (noabers) werd gedaan. Door 
natuurlijk verloop is de aulavereniging dringend op zoek 
naar nieuwe dragers (man/vrouw), en naar gastdames. 
Ook zijn we op zoek naar een technische man/vrouw voor 
het bedienen van de geluidsinstallatie.
Na een inwerkperiode en eventueel aanvullende training 
wordt u ingezet bij uitvaarten in alle drie de Smildes. 
Voor deze inzet ontvangt u een kleine vergoeding. Bent 
u geïnteresseerd in een van bovengenoemde functies 
dan kunt u contact opnemen met Betsy Koopmans: 06-
10863664 of Marten Blomberg: 06-51497799. Per mail 
kan ook naar aulaverenigingsmilde@ziggo.nl
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Containers week 40 
ORANJE

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)

KERKDIENSTEN

AGENDA
Woensdag 25 september: Klaverjassen en sjoelen in de 
Rank. Aanvang 19:30 u. Leden en niet-leden zijn welkom. 
Organisatie Buurtvereniging “Nieuwbouw”. 
Donderdag 26 september:
Historische Vereniging De Smilde: lezing “lopen op 
hout” door Frans Meek van het Klompenmuseum Eelde. 
Toegang: Voor leden en degene die lid willen worden. 
Aanvang 20.00 uur in de Spil, Bovensmilde
Vrijdag 27 september: Bingo-avond georganiseerd door  
BOC i.s.m. IJsver. Voorwaarts in de kantine van de 
ijsvereniging aanvang 20.00 uur
Zaterdag 28 september: Smeltherieders, dagtocht, Weer-
ribben Overijsel. Vertrek 10:00 uur clubhuis Suermonds-
weg 27a, Smilde
Woensdag 2 oktober: IKC Pieter van Thuyl haalt vanaf 
18.15 uur het oud papier in Hoogersmilde op.
Zaterdag 5 oktober: Oud papierinzameling PKN Jeugdraad 
in Bovensmilde vanaf 09.00 uur, graag gebundeld of in kli-
ko aan de straat
Woensdag 9 oktober: Broodmaaltijd Welzijnswerk, 
aanvang 18.00 uur in ‘t Beurtschip. Opgave: lijst in ‘t 
Beurtschip of tel. 413666 (mevr. F. Bij de Vaate) Plusbus T: 
088 16 51 200 (Welzijnswerk Midden-Drenthe) Ma. t/m do. 
08.30-13.30, vr. 08.30 - 12.00.
Zaterdag 12 oktober: Smildeger Golftoernooi op 
de Drentsche Golf & Countryclub Assen. Opgave tot 
5 oktober via Jim Milané op milane46@ziggo.nl

Zondag 29 september
Prot. Gem. Smilde, Koepelkerk
16+kerk
9.30 uur: ds. L. van der Veer, Oosterhesselen
Geref. Kerk Vrijgemaakt, De Rank 
10.00 uur Dr. L.J. Joosse, Groningen
16.30 uur Ds. J.J. Verwey, Leeuwarden
Prot. Gem. Hoogersmilde, KC De Schakel
9.30 uur Mw. B Olijve-Dam Smilde
Protestantse Gemeente Bovensmilde
Heilig Avondmaal 
9.30 uur Ds. S.D. Kits

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

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

* MannenMorgen woensdag 
2 en 16 okt. Inloop 9-11 in 
Driemaster. Kapsalon de 
Bigoudi tel. 414448/ 
06-27395673.

TURFJES

Goed is de HEER voor wie Hem zoekt 
en alles van Hem verwacht.

Goed is het geduldig te hopen
 op de HEER die redding brengt.

De Bijbel, Klaagliederen 3: 25,26  (NBV)

www.debijbelopeninsmilde.nl

De
 Bijbel open in Smilde
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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

Gegrilde spareribs  500 gr  € 4,98
WOENSDAG GEHAKTDAG

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

Rib-en haaskarbonade  kilo  € 8,98
Côtelette suisse  4 halen 3 BETALEN
MENUTIP VAN DE WEEK

Stamppot zuurkool met spekkies en worst
Aspergesoep

MAANDAG - DINSDAG

Fijne saucijsjes  10 voor  € 8,98
VOOR OP EEN BROODJE

Boterhamworst eigengemaakt
 150 gr. halen 100 gr. betalen
VOOR BIJ EEN GLAASJE

Zalmsalade

ONZE MAALTIJDSERVICE
3X PER WEEK BEZORGD

Bel gerust voor informatie

SMILDEGER 
KAMPIOENSCHAPPEN

vraagt uw stem als lid van de Rabobank

Het bestuur en de spelleiders van de Smildeger 
Kampioenschappen zijn alweer druk bezig met de 
voorbereidingen voor alweer de 41e editie op 17 en 18 
januari 2020.  Wij hopen een record aantal Smildegers als 
deelnemer of als toeschouwer te mogen verwelkomen.
Leden van de Rabobank kunnen ons helpen om dit 
financieel mogelijk te maken door op ons te stemmen bij 
de Rabo ClubSupport. Hiervoor heeft u van de bank een 
unieke code en informatie ontvangen hoe u uw stem op 
de SK kunt uitbrengen. Stemmen kan in de periode van 27 
september t/m 10 oktober. Alvast bedankt!

De Smildeger Kampioenschappen kan uw steun goed 
gebruiken. www.smildegerkampioenschappen.nl

VV Smilde '94 - SV 
Hoogersmilde 0-0

Een prachtige middag, op het voetbal na zo verklaarde een van de spelers na de wedstrijd.
VV Smilde '94 begon onrustig aan de wedstrijd. Na 10 minuten moest Justin ten Cate het 
veld verlaten omdat hij zijn arm uit de kom had. Zijn vervanger Robert Klok.
In de eerste helft had SV Hoogersmilde de betere kansen. Onder andere vanuit een vrije 
schop vlak voor rust maar Tom Blaauw redde uitstekend. Ruststand 0-0.
Na de rust kreeg SV Hoogersmilde opnieuw een uitstekende kans in de 49e minuut maar 
opnieuw hield Smilde stand. Ook Smilde kreeg een aantal kansen maar op geen enkele 
moment haalde de ploeg het niveau van de afgelopen weken. 
Een derby is toch een 
wedstrijd op zich zo bleek 
maar weer.
In de 90e minuut was VV 
Smilde '94 nog gevaarlijk 
en claimde een strafschop 
vanwege hands. SV 
Hoogersmilde schakelde 
razendsnel om en opnieuw 
moest keeper Tom Blaauw 
redding brengen om de 0-0 
vast te houden.
Zoals gezegd: een prachtige 
middag, op het voetbal na.

Foto: Jan Koning

Vrouw op scootmobiel  
raakt te water in Molenwijk

Afgelopen zondagmiddag was het druk aan de Molenwijk 
in Smilde. Een mevrouw reed daar met haar scootmobiel 
de Molenwijk. Hulpdiensten werden gewaarschuwd door 
een voorbijganger terwijl anderen te hulp schoten door de 
vrouw uit het water te halen. Familie zette kort daarna een 
zoekactie op touw om er achter te komen wie de personen 
waren die de mevrouw hadden geholpen. Ondertussen 
zijn de personen gevonden en wil de familie via deze weg 
iedereen bedanken voor de hulp, zowel tijdens als na het 
ongeval. 

Foto: Van Oost Media
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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

• Verkoop van occasions 
•  Xenon verlichting (verkoop en inbouw)
• Lichtmetalen velgen, nieuw en gebruikt
• Verkoop (winter) banden + montage, balanceren en opslag

Kanaalweg 121, Bovensmilde
T: 0592-414133  |  M: 06-50508323

E: info@tbouwautos.nl  |  www.tbouwautos.nl

APK  /  Onderhoud  /  Reparatie  /  Aircoservice

T Bouw Auto’s

Actie geldt van 16 t/m 28 september 2019. Vraag naar de voorwaarden.

OP RAAMDECORATIE
20% KORTING

Start nieuwe cursus 
Bloemsierkunst 

“Net even anders dan gewoon, gewoon even anders.”

Floriste & Styliste Margje Snippe verzorgt al 10 jaar 
cursussen bloemsierkunst. Tijdens de cursus leer je om 
eigen materialen, kleuren en ondergronden te kiezen 
zodat het helemaal jou persoonlijke creatie wordt. Wat 
mooi past in je eigen interieur. Je ontvangt technische tips 
en creatieve ideeën tijdens de cursus. Je maakt iedere les 
iets anders, waardoor je het bloemschikken op een leuke, 
creatieve manier onder de knie zult krijgen. Elke les een 
andere techniek. Niet de prestatie staat centraal maar het 
plezier in werken met bloemen en natuurlijke materialen. 
Ervaring is niet noodzakelijk. 
Lessen: 1 x keer per maand. 4 lessen op maandagavond ( 
20.00 - 22.00 uur) of 4 lessen op dinsdagmorgen (10.00-
12.00 uur). 
Interesse of meer info, datums en opgave formulier:  
Email: 01snippe@gmail.com
Opgave tot  29 September.
Cursuslocatie:  Vaartweg 122, Hoogersmilde.
Kijk voor een impressie van mijn bloemwerk op facebook: 
Margje Snippe Moes.

Natuurlijk, Bloemig Boeren 
voor U geschikt !

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


