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Informatiebord geplaatst  
bij Waterstaatskerk

Bij de Waterstaatskerk in Bovensmilde is donderdag 
3 oktober door de Stichting Oude Drentse Kerken een 
informatiebord geplaatst. Hierop wordt met foto’s in-
formatie gegeven over de geschiedenis van de rijks-
monumenten, kerk en pastorie.

Foto: Jan Vrieling

Leerlingen van  
IKC Prinses Margriet zijn  

klaar voor ruimtereis

Vol spanning wachtten kinderen van integraal kindcentrum Prinses Margriet in Smilde 
vandaag op de komst van astronaut André Kuipers. Het Lifestyleteam van Kits Primair 
organiseert speciaal voor de Kinderboekenweek ‘Reis mee’ een ruimtereis vanaf alle 
integrale kindcentra van de stichting. Een show met toneel, dans, muziek en een ken-
nistest over reizen in de ruimte. 
 
Lifestylecoördinator Albert Boers: “Op de schoolpleinen leggen we grote landingsplaat-
sen aan waar de ruimteraket van André Kuipers kan landen. Terwijl we wachten wordt 
er gezongen en gedanst.” “Ook spelen we een, inmiddels bekende, quiz om kinderen te 
testen op hun kennis over ruimtereizen”, vult Lifestylecoördinator Frank Klein aan. 
 
Lifestyle is een programma van Kits Primair dat zich richt op talentontwikkeling. De 
coördinatoren Albert Boers en Frank Klein zorgen ieder jaar voor een spectaculaire ope-
ning of afsluiting van de Kinderboekenweek. Een week lang bezoeken ze alle integrale 
kindcentra van Kits Primair om daar hun act op te voeren. 

Foto: De astronauten wachten op de komst van de ruimteraket (copyright IKC Prinses Margriet)

“Bewegen” was dit jaar het thema 
van Wereld Alzheimer Dag

Samen met groep 8 van Kindcentrum de Schutkampen in Smilde en bewoners van het 
Beurtschip hebben we donderdag 3 oktober veel plezier beleeft tijdens het Zorgcafé. 

De kinderen hebben op school een korte lezing en informatie over dementie gekregen 
om vervolgens naar het Beurtschip te gaan om samen met de ouderen te bewegen. 
Tevens hebben de leerlingen een korte rondleiding gekregen over de afdeling waar een 
aantal ouderen wonen. Afsluiting met een glas frisdrank, een stuk fruit en een leuke 
attentie. Het was een succesvolle en leerzame dag. Het doel om dementie wat meer 
bekendheid te geven is hierbij zeer geslaagd.
Iedereen bedankt voor de fijne samenwerking van deze ochtend!

Foto: Interzorg 

Dag van de filosofie 
Wat denkt u: Maakt filosofie vrij? Kom voor meerdere 
antwoorden op deze vraag naar de Dag van de filosofie 
op zaterdag 23 november, aanvang 10 uur in het mo-
nument te Bovensmilde aan de Hoofdweg. 

Voor aanmelding zie:
www.cultureleraadsmilde.nl/event/dag-van-de-filosofie
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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

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

Varkensfiletrollade  kilo  € 9.98

Deense schnitzels  kilo  € 7.98

Hamburgers  4 voor  € 2.98

Kip-satéschnitzels  p.st.  € 0.98

uw zelfslachtende slager

 Ik kan gaan slapen zonder zorgen,
 want slapend kom ik bij U thuis.
  PS. 4

Na een langzaam afnemende gezondheid is op 
83-jarige leeftijd toch nog onverwacht overleden, 
onze broer, zwager en oom 

Frederik Amsing
Freek

Geboren, 3 maart 1936
Overleden, 30 september 2019

Witterweg 30
9421 PG Bovensmilde

 Berend en Frouwk in herinnering
 Jeene
 Cobi en Hennie in herinnering
 Geert en Lies
 Aalt en Janke in herinnering
 Annie 
 Piet in herinnering
 Kees en Hennie
 Gerrit en Trijnie
  Neven en nichten

De begrafenisplechtigheid heeft inmiddels 
plaatsgevonden.

Correspondentieadres:
C. Amsing, Weglangen 8, 9431 HK Westerbork

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

Toch nog onverwacht hebben we afscheid 
moeten nemen van onze buurman 

Freek
 Dennis en Ilse
 Ernst en Joyce
 Hans
 Kees en Rina

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

Alleengaanden middag
Zondag 13 oktober van 14.30 tot circa 16.30 uur starten we weer met deze bijeenkom-
sten in het Kompas aan de Veenhoopsweg. Afgelopen jaar zijn al heel wat mensen aan-
geschoven voor een (gratis) kopje koffie/ thee en een praatje; juist de zondagmiddag 
kan voor nogal wat alleenstaande mensen behoefte geven tot ontmoeting met anderen, 
zeker nu de dagen korter worden en het weer wel eens minder uitnodigt om erop uit 
te gaan. De deur van het Kompas staat open voor mensen die wel eens in de kerk ko-
men maar zeker ook voor anderen: gezelligheid en onderlinge ontmoeting staan voorop. 
Daarom mag je deze middag ook later binnenkomen of eerder weer weggaan. Graag 
tot zondag! 
En wie vervoer nodig heeft…Info bij mevr. Tryntsje Bos, tel. 414521 of bij ds. Gerrold Olde 
tel. 213253.
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www.StallingOpslagSmilde.nl

Aulavereniging Smilde
Uitvaartbegeleiding    Laatste verzorging    Dragers    Medewerkers bediening

De aulavereniging Smilde is op zoek naar:

Dragers m/v

Door natuurlijk verloop heeft de aulavereniging momenteel te weinig dragers beschikbaar. 
Het doel is om een nieuwe groep dragers samen te stellen van 8 tot 10 personen, welke 
representatief is voor inzet in Smilde en de naaste omgeving.

Gedacht moet worden aan 5 tot 15 inzetten per jaar. Per inzet wordt een kleine vergoeding 
uitgekeerd.

Na een inwerkperiode en eventueel aanvullende training wordt u ingezet bij uitvaarten in 
Smilde en de directe omgeving.

Bent u bereidt om af en toe mee te werken aan een uitvaart en geïnteresseerd in deze 
functie neem dan contact op met Betsy Koopmans: 06-10863664 of Marten Blomberg: 
06-51497799. Per mail kan ook naar: aulaverenigingsmilde@ziggo.nl

Harde- zachte- dag- nacht- multifocale

contactlenzen
er kan zoveel

Maak vrijblijvend een afspraak dan kijken we 
samen wat voor jouw ogen de beste oplossing is.

Kom gerust langs om te passen!

Dan is onze nieuwe 

najaarscollectie brillen
voor u een betere oplossing. 

Geen contactlenzen?

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!

WWW.CJGMIDDENDRENTHE.NL 

 

Voor al uw vragen  
over opvoeden  
en opgroeien 
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Uitvaartbeurs 
laat zien dat het anders kan

Een rouwtruck voor de overleden vrachtwagenchauf-
feur, een voetbal in een bloemstuk voor de fervent 
voetballer of een uitvaartkist beschilderd met vlinders 
waar de overledene zo van hield. Het zijn een paar 
voorbeelden van mogelijkheden voor een uitvaart die 
zaterdag 12 oktober van 11.00 – 16.00 uur te zien zijn tijdens de gratis uitvaartbeurs 
Een Nieuw Einde in Hotel De Brink in Dwingeloo. 

‘Dat een uitvaart niet zwart/wit hoeft te zijn, dat het niet statig en stijf hoeft, dat je na-
denkt over wat iemand mooi vond, dát is wat we met deze beurs willen uitdragen,’ legt 
Lenie Lomulder van Anders Bloemstyling in Beilen uit. Lenie is een van de organisatoren 
van de beurs waarmee ze mensen willen laten nadenken over hun uitvaart. 

Samen met uitvaartonderneemster Kirsten Boerema in Westerbork organiseerde Lenie 
deze beurs twee maal eerder, toen in Westerbork. Voor de beurs in Dwingeloo schoven 
naast Kirsten ook Bety Nicolai van Wij’S Uitvaartzorg in Wilhelminaoord en Annegien 
Dinkla van Huid & Haar in Dwingeloo aan bij de organisatie.

Tijdens de beurs presenteren ruim dertig bedrijven hun aanbod. Zij laten vooral zien 
welke mogelijkheden er zijn naast een standaard, traditionele uitvaart. ‘Wie de beurs 
bezoekt zal versteld staan van de mogelijkheden’, zegt Bety. ‘Alle aanbieders kunnen 
uiteraard reguliere uitvaartdiensten verzorgen, maar laten je vooral nadenken over dat 
het ‘anders’ kan. Het moet uit het hoofd dat het gaat om ‘hoe het hoort’ en ‘wat een ander 
er van vindt’.’ 

Kirsten merkt in haar werk dat mensen de laatste vijf jaar meer over uitvaartwensen 
gaan nadenken. ‘Het gaat erom dat een uitvaart de overledene recht toe doet. Hield hij 
van goede muziek? Zorg dan voor een zangeres met pianist in plaats van een cd. Hield 
de overledene van lekker eten? Waarom geen foodtruck op zijn begrafenis?’ ‘Bloemstuk-
ken hoeven niet wit met een groot lint met Rust Zacht erop, vult Lenie aan. ‘Ik maak 
bloemstukken met breinaalden en wol als iemand van handwerken hield, gebruik de 
laarzen van een overleden motorrijder, de klompen van een boer of pluk bloemen uit de 
bloementuin van de overledene en creëer een tuintje op zijn of haar kist. Het bloemstuk 
vertelt het verhaal van de overledene. Als ik nabestaanden deze voorbeelden toon, zijn 
ze meteen in voor een persoonlijker bloemstuk.’

Annegien verzorgt postmortale make-up en merkt dat daar nog veel onduidelijkheid over 
is. ‘Met camouflage en/of make-up kun je de overledene langer herkenbaar houden. 
Dat kan belangrijk zijn voor het laatste herinneringsbeeld en de rouwverwerking. Als de 
kist eigenlijk dicht zou moeten dan kan ik nog heel veel doen. Een beurs is een ideale 
gelegenheid om mensen daarover meer uitleg te geven.’ De beurslocatie is niet voor 
niets gekozen: de zaal van Hotel de Brink wordt vaak voor afscheidsdiensten ingezet. De 
onlangs volledig vernieuwde, stijlvolle zaal is tijdens de beurs uitgebreid te bewonderen. 
Ook de naastgelegen Siepelkerk en kerkplein worden bij de uitvaartbeurs betrokken. 

‘Het onderwerp uitvaart is voor mensen misschien een drempel om bij de beurs binnen 
te stappen. Maar het is niet alleen een onderwerp voor oude of zieke mensen. Iedereen 
krijgt er mee te maken, het is goed om je te oriënteren, je te laten informeren. Voor je 
eigen uitvaartwensen of die van een naaste. Hoe vaak komt het niet voor dat mensen 
met hun verdriet en in het korte tijdsbestek keuzes maken waarvan ze achteraf spijt 
hebben? Hadden ze maar geweten dat het ook anders kon. Wil je dat voorkomen, kom 
dan gewoon op 12 oktober en laat je inspireren.’

Gratis entree, meer informatie over de deelnemers op Facebook: Een Nieuw Einde.

Het zijn mooie 
repetitieavonden

“ Het zijn mooie repetitieavonden” zei regisseur Bart 
van Mulkom tegen mij. Ik heb het over het muziekthe-
ater Smilleger Roet “ in de maak”. Zelf had ik de eer-
ste avond meegemaakt en toen dacht ik al: dit komt 
wel goed. Ja, er waren wat weinig mannen t.o.v. aantal 
vrouwen, maar dat trekt nog wel wat bij.

Dat is ook wel enigszins gebeurd. Men is inmiddels al 
volop aan de slag, elke dinsdagavond in De Spil in Boven-
smilde.
De tekst is een concept, tot het volledig is uitgeprobeerd, 
want een goede regisseur staat open voor suggesties van 
de spelers. Dus al werkende weg gaat er iets ontstaan, 
dat uiteindelijk in mei over het voetlicht wordt gebracht 
op de drie Smildes. De plekken waar we het stuk zullen 
gaan spelen is nog wel een zoektocht, bij voorkeur in groet 
boerenschuren of -loodsen. We hopen daar de komende 
maand uit te zijn, evenals met het vaststellen van de defi-
nitieve data in mei 2020.
Smilleger Roet wordt gemaakt door Smillegers en wordt 
uitgevoerd door Smillegers. Daarbij kunnen we nog steeds 
mensen gebruiken, die willen helpen met decors, sjouwen, 
koffie, stoelen zetten, timmeren, gastheren en -vrouwen 
en wat je maar kunt bedenken om mee te doen.

Aanmelden kan via info@smillegerroet-muziektheater.nl. 
U kunt ons ook volgen op Facebook Smilleger Roet.

Blijven wonen of verhuizen
BEILEN - Een dilemma waar veel senioren voor komen 
te staan, wordt 23 oktober a.s. behandeld. Senioren van 
Nu Midden-Drenthe wijdt een informatiemiddag aan dit 
onderwerp.

Tijdens de bijeenkomst in de Karspelhof, kan met elkaar 
van gedachten gewisseld worden over hoe we kunnen en 
willen wonen, naarmate we ouder worden.
Iedereen die over dit onderwerp nadenkt of wil weten wat 
de mogelijkheden zijn, is welkom. 
Er wordt informatie gegeven, tips en ervaringen uitgewis-
seld, voor- en nadelen besproken.
Hoe dan? Wat dan? Waar dan? Vele vragen kunnen aan 
bod komen.

Mieke Sol en Giny Achterop, beiden ervaringsdeskundi-
gen, zullen een bijdrage aan deze bijeenkomst leveren.

U bent allen, dus ook mensen die in Midden-Drenthe wo-
nen en geen lid zijn van Senioren van Nu Midden-Drenthe, 
woensdag 23 oktober om 14:00 uur welkom in de Kar-
spelhof.

Bibliotheek Smilde viert feest op 10 oktober
Op 10 oktober viert de bibliotheek in Smilde een feestje. De bibliotheek bestaat dit najaar namelijk 50 jaar.

Op deze donderdagmiddag is de bibliotheek 
van 14.00 tot 17.00 uur geopend en zijn er tal 
van feestelijke activiteiten. Er is een fototen-
toonstelling van de bibliotheek door de jaren 
heen, Jeanet Landman komt verhalen vertellen 
voor groot en klein. Er is schminken, een ran-

jakoe, en ontdekken met robotjes. Om 14.30 
uur vind de officiële opening van de middag 
plaats. Wethouder Erjen Derks zal de feest-
taart aansnijden. Ook zal hij de winnaars van de 
wedstrijd voor basisscholieren bekend maken. 
Kinderen hebben via de scholen een flyer ge-

kregen en worden uitgedaagd om te tekenen, 
knutselen of op te schrijven hoe zij denken dat 
de bibliotheek in Smilde er over 50 jaar uit ziet. 

Komt u dit feest met ons mee vieren? De koffie 
en thee staan klaar.
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Boer zoekt steun 
Terwijl Marianne Thieme afscheid neemt van de 
politiek rijden de boeren in colonne naar Den Haag. 
Mooie stad achter de duinen met corrupte wethouders. 
In veel dingen had Marianne Thieme gelijk: de wereld 
is gek en dat geldt zeker voor de voedingsindustrie. 
Nederlandse varkens worden geëxporteerd naar Italië 
en komen weer terug als parmaham. Pluimvee uit 
Nederland wordt geëxporteerd naar Engeland terwijl 
wij kip uit Polen eten gekruid met antibiotica. 
Dezelfde mensen die nu met de duim omhoog de 
boeren steunen kopen bij de Albert Heijn weer 
een Argentijnse kiloknaller.  Trots op onze boeren 
maar niet op hun producten? 

Nederlandse boeren lopen voorop in Europa op 
milieugebied terwijl in de Oekraïne trekkers rondrijden 
met de uitstoot van een Boeing 747. Laat iedereen op 
het gebied van duurzaamheid een voorbeeld nemen 
aan het bankwezen. De grote banken ING en ABN 
AMRO zijn een voorbeeld voor een ieder. Op grote 
schaal dragen zij bij aan een schoner milieu door 
het witwassen van smerige tegoeden. Trots op onze 
banken. 
Ondertussen is het Nederlandse publiek solidair 
met iedereen. Met het onderwijs, met de zorg, met 
de politie, met hulpverleners, bijna ontroerend al die 
solidariteit. Als het er op aankomt mensen draait het 
gewoon om geld. Keuzes maken. Als alles belangrijk 
is dan is uiteindelijk niets belangrijk. Geld uitgeven aan 
het een is minder geld uitgeven aan het ander maar 
dat wil de solidaire Nederlander niet zien. Meer, meer, 
meer.  
Economische groei en behoudt van koopkracht zijn 
onze hogere doelen. Het systeem is achterhaald maar 
moeilijk te veranderen.  Gaan we op dezelfde voet 
verder dan moeten we accepteren dat de wereld naar 
de kloten gaat. 
Willen we dat voorkomen dan is er nog genoeg stikstof 
tot nadenken. 

Groet, 
King 

Column KingPrachtige Natuurfilm
van Henk en Janetta Bos

Bevlogen natuurfilmers uit Drenthe, met een passie voor het bestaan…

Wanneer: Woensdag 16 oktober
Tijdstip: 19.30-21.30u
Waar: ’t Beurtschip

De specifieke manier van natuurbeleving zoals dat door het tweetal op film wordt vast-
gelegd geeft de Drentse natuur alle kansen zich van haar mooiste kant te laten zien en 
wordt door de kijker als een waar avontuur beleefd. 
Er is plaats voor 50 personen dus wees er snel bij. In het beurtschip hangen intekenlijs-
ten om u op te geven.
Voor vervoer naar het Beurtschip kunt u gebruik maken van de Plusbus. Graag ten min-
ste een dag van te voren reserveren (werkdagen 8.30-12.00u): tel. 088 16 51 200. 

Duchenne Heroes 2019

Wij zijn inmiddels al weer drie weken terug van 
onze moutainbike tocht van 700 km voor Du-
chenne Heroes. Zoals u wellicht in eerdere be-
richten van ons heeft gelezen fietsen wij deze 
tocht om geld op te halen voor onderzoek naar 
de spierziekte Duchenne spierdystrofie. Een 
spierziekte die voornamelijk bij jongens voor-
komt en voor afbraak van de spieren zorgt. 
Wij zetten ons hier al een aantal jaren voor in 
en maken onderdeel uit van het team Riding-
4Nick. Nick is onze teamcaptain. Nick is 15 
jaar, woont in Kesteren en heeft Duchenne. 
Een hele vrolijke en spontane jongen. Nick zit 
inmiddels in een elektrische rolstoel en verliest 
steeds meer spierkracht. 

Wij kunnen alleen deelnemen aan Duchenne 

Heroes als wij minimaal € 2500,00 per persoon 
aan sponsorgeld meenemen. Door diverse ac-
ties, waaronder het paasontbijt van dit jaar, heb-
ben wij dit ruim gehaald. Als team hebben wij 
ruim €25000,00 bij elkaar kunnen krijgen. 

Ook voor volgend jaar staan wij inmiddels weer 
ingeschreven om mee te doen aan Duchenne 
Heroes. Zolang wij onze spieren in kunnen zet-
ten om geld op te halen voor onderzoek naar 
deze vreselijke ziekte zullen wij dat doen. 

De eerste evenementen staan dan ook al weer 
gepland. Op 19 oktober a.s. organiseren wij 
Darten voor Duchenne. Een koppeldart toer-
nooi voor funprijzen. Inschrijven kan nog via 
het telefoonnummer 06 51579356. Ook voor 

meer informatie kunt u contact opnemen met 
Frans Gerding op genoemd telefoonnummer of 
via de email: dartenvoorduchenne@gmail.com. 
Iedere deelnemer ontvangt een t-shirt. Toe-
schouwers zijn uiteraard ook welkom. Dit alles 
vind plaats aan de Industrieweg 27 te Smilde, 
aanvang vanaf 15,00 uur.  Ook voor de kinderen 
zijn er leuke activiteiten. 

Volgend jaar kunt u uw paasontbijt ook weer bij 
ons bestellen! Nadere informatie hierover volgt 
nog. 

Wij willen iedereen die ons dit jaar al heeft en 
nog gaat sponsoren enorm bedanken!

Frans Gerding en Jannes Jonker. 

Foto: Frans Gerding
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‘Altijd met beweging’ 
in het monument

Carien Stuker (dwarsfluit), Denise Doek (dwarsfluit) en Gerda Geutskens (klarinet/bas-
sethoorn) vormen samen met trio Sempre con Moto. Zij zullen zondag 13 oktober het 
maandelijkse concert van het Cultuurpodium Bovensmilde verzorgen. Sempre con Moto 
kent een niet alledaagse bezetting van twee fluiten en een klarinet. Zij doet haar naam 
eer aan. Sempre con Moto betekent: ‘Altijd met beweging’ en dit ludieke damestrio is 
voortdurend bezig met het speuren naar mooie trio’s in allerlei stijlen voor haar concer-
ten. Op het programma staat klassiek repertoire (Mozart, Gluck, Reicha enz.) maar ook 
de lichte muziek komt uitgebreid aan bod. Om een andere klankkleur te krijgen wordt bij 
sommige stukken de klarinet vervangen door een bassethoorn. Die zal bijzonder mooi 
klinken in ons monument. Om de cultuurvreugde verder te verhogen heeft het Cultuur-
podium Bovensmilde natuurfotograaf Jan Boer bereid gevonden een selectie van zijn 
foto’s presenteren. Hij maakt vooral foto’s in de Noordelijke natuur met af en toe een 
uitstapje naar de Veluwe. De deur gaat zondag 13 oktober open om 14.30 uur en we be-
ginnen met een kopje koffie en thee. Om 15.00 uur start het concert. Entree 8,50 (tot en 
met 16 jaar gratis). Het concert vindt plaats in het prachtig gerestaureerde monument 
aan de Hoofdweg 186 te Bovensmilde. Reserveren is niet nodig: we vinden altijd voor 
iedereen een plekje! 

Parkeerplaatsen en 
voetpaden onkruidvrij

Uw hulp gevraagd!

SIGHT Landscaping B.V. gaat in de weken 42 t/m 
44 in opdracht voor de gemeente Midden-Drenthe 
de parkeerplaatsen in uw dorp/wijk reinigen. Uw 
medewerking is daarbij van belang. 

Help mee!
De veegmachine kan beter en sneller het werk 
doen als er géén geparkeerde auto’s langs het trot-
toir staan of op de parkeerplaatsen. U kunt SIGHT 
Landscaping helpen door tijdens de dagen dat er 
werkzaamheden in uw straat zijn, de voetpaden en 
parkeerplaatsen vrij te houden of uw auto even te 
verplaatsen. Via borden wordt aangegeven wanneer 
er in uw straat gewerkt wordt. 

Planning
Smilde (14 t/m 18 oktober)
Bovensmilde- Smilde- Hoogersmilde- Oranje- Hijken- 
Hooghalen

Beilen (21 t/m 25 oktober)
Beilen- Zwiggelte- Spier- Wijster- Drijber- Bruntinge

Westerbork (28 oktober t/m 1 november) 
Elp- Westerbork- Witteveen- Garminge – Balinge- 
Mantinge- Nieuw Balinge

Alvast dank voor uw medewerking! 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 6 NOVEMBER 1878

Smilde, 4 Nov. Jaar op jaar verlaten tal van arbeidersgezinnen deze ge-
meente, om zich elders, vooral te Nieuw-Amsterdam, met der woon te 
vestigen. Naar ’t zich laat aanzien zal ook in ’t aanstaande voorjaar die 
verhuizing weder op vrij ruime schaal plaats vinden.
Wie hieruit zoude opmaken, dat voor de arbeidende klasse te Smilde geen 
werk meer is te vinden, zou zich zeer vergissen; de landbouw en landont-
ginning vragen den geheelen zomer en herfst zooveel hulp, dat er dikwijls 
gebrek aan handen is. De veenen echter korten in en zij, die in de eerste 
plaats hunne verdiensten zoeken bij de turfbereiding, vertrekken naar de 
nieuwen veenkoloniën, waar ze naar hartenlust tegen de “zwarten” kun-
nen vechten en waar in ’t voorjaar voor den flinken arbeider veel te ver-
dienen is.

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)

Ondernemer in  
Midden-Drenthe? 

Praat mee over het 
economisch beleid!

Bent u ondernemer in Midden-Drenthe? Dan willen 
we graag met u in gesprek over onze koersnota Eco-
nomie. Samen met de ondernemersverenigingen in 
onze gemeente hebben we een concept koersnota 
opgesteld. Dat concept willen we aan onze onder-
nemers voorleggen. Het concept kunt u vinden op 
www.middendrenthe.nl. U zoekt op ‘koersnota’. 

Wilt u reageren? Dan kan op verschillende manieren: 
U kunt bellen of mailen onze medewerkers Econo-
mie, Matthijs Beute of Sale Wiersma. Zij zijn te be-
reiken via m.beute@middendrenthe.nl , tel. (06) 27 
09 18 20 of s.wiersma@middendrenthe.nl , tel. (06) 
23 34 45 11.

Inloopbijeenkomst 16 oktober
U kunt ook op de nota reageren tijdens de inloopbij-
eenkomst op woensdag 16 oktober van 17.00 uur tot 
18.00 uur in het gemeentehuis te Beilen, kamer 0.75. 

Gratis activiteiten voor 
kinderen in Midden-Drenthe 

Oktober Kindermaand biedt creatieve activiteiten en voorstellingen door heel Drenthe

In oktober is het kindermaand in Drenthe. Dit betekent dat kinderen tijdens deze speciale 
maand gratis kunnen meedoen aan culturele activiteiten in musea, molens, theaters en 
ateliers. De deelnemende instellingen geven in de weekenden spannende rondleidingen, 
leuke workshops en bieden voorstellingen speciaal voor kinderen van 4 tot en met 12 
jaar. Op www.kindermaand.nl staat een totaaloverzicht.

In de gemeente Midden-Drenthe kunnen jonge dierenvrienden in het Provinciaal Drents 
Dierentehuis in Beilen asieldieren schilderen en bij Queno Sport & Fitness kunnen twee 
lessen yoga worden gevolgd. De lessen zijn voor kinderen met één volwassene. Cultu-
reel Centrum De Muzentuin heeft twee workshopdagen georganiseerd met muzikale 
safari’s en theaterworkshops. In het Museum voor Papierknipkunst kunnen niet alleen 
papierknipkunstwerken worden bewonderd, maar ook zelf gemaakt.
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Torenruiter van der Horst 
Internationaal

Torenruiter Iris van der Horst reed met Kazan d’ Havenne als combinatie hun eerste 
internationale wedstrijd Endurance in Epe. De totale afstand die afgelegd moest worden 
was 84 km. 3 Fijne rondes werden er gereden wat resulteerde in een 1e plaats.

IJsvereniging “Voorwaarts” 
organiseert een skeeler clinic voor 

basisschoolkinderen van Bovensmilde
IJsvereniging “Voorwaarts” gaat de jeugd van Bovensmilde een 
steuntje in de rug geven. In samenwerking met de scholen  
wordt op woensdag en donderdag a.s. een skeeler clinic voor 
de basisschooljeugd van Bovensmilde georganiseerd, waarmee 
de vereniging inspeelt op een voorbereiding op een eventuele 
ijswinter. Dit zal net als vorig jaar tijdens de kunststofijsbaan met 
de scholen in het lesprogramma worden opgenomen, ook weer 
met een lespakket voor de groepen 3- 4, 5- 6 en 7- 8.
Basisschoolkinderen woonachtig in Bovensmilde, die niet in Bo-
vensmilde naar school gaan en een clinic willen volgen kunnen 
woensdagmiddag om 14.30 deelnemen aan een clinic
Ook jeugdleden die naar de basisschool gaan en niet in Bo-
vensmilde woonachtig zijn kunnen deelnemen aan diezelfde 
clinic.

Wij gaan er vanuit dat je de clinic leuk vindt, daarom organiseren we ( bij goed weer ) 
een skeelertocht op de Meesterswijk. Zaterdag 12 oktober vanaf 10.00 uur gaan we 
van start. 
Een ieder is van harte welkom. Ouders en grootouders mogen ook mee. 
Kom zoveel als mogelijk is met eigen skeelers en beschermingsuitrusting.
Voor degene die geen skeelers en beschermingsuitrusting bezitten, bieden wij de mo-
gelijkheid deze te lenen.

Bestuur ijsvereniging “Voorwaarts”

Biljart  
Beurtschip 1 – BVOG 1 20 - 4
Beurtschip 1 – Ons Genoegen 1 3 - 1
Beurtschip 2 –  Karspelhuis 2 13 - 11
Beurtschip 2 – SBK 2 10 - 14
Beurtschip 3 – Beurtschip 4 10 - 14

SPORTUITSLAGEN

SPORTAGENDA

SVH Handbal
2 thuiswedstrijden, 6 oktober:
Smilde, 10:00 uur 
B-Jongens - Kwiek HB1 18-29
Smilde, 11:10 uur 
Heren 1 - H.V.R. '97 HS1 32-23

5 uitwedstrijden, 6 oktober:
Groningen, 09:25 uur 
V en S DB1# - B-Meiden 7-17
Groningen, 11:50 uur 
V en S DS2 - Dames 1 18-16
Winschoten, 10:55 uur 
Blue Stars DC1 - C-Meiden 19-15
Meppel, 11:00 uur 
Meppel AZ DS1 - Dames 2 13-11
Klazienaveen, 11:50 uur 
Actief Kl. E2 - E-Meiden 3-19

SVH Handbal
Zondag 13 oktober, Smilde:

09:00 uur E-Meiden - Beilen E2
10:00 uur   C-Meiden - JD Techniek/Hurry Up DC2
11:10 uur  B-Meiden - Aeolus/H.V.A. DB1
12:15 uur  Dames 2 - Kwiek DS2
13:30 uur  Dames 1 - Aeolus DS1
14:45 uur  Heren 1 - Beilen HS1
16:00 uur  B-Jongens - SVBO/DOS/E&O/HVC HB1 

Wandel, beleef en geniet!
6e Spektakeltocht vindt plaats op zondag 27 oktober 2019

De Spektakeltocht, een inmiddels jaarlijks te-
rugkerend wandelevenement in de herfstva-
kantie, staat weer op het programma. Dit jaar 
gaan we ‘de paden op, de lanen in’ op zondag 
27 oktober. De organisatie belooft weer veras-
sende en gevarieerde wandelroutes, door de 
prachtige natuur rondom Norg. 

Dit jaar staat er een nieuwe tocht op de planning! 
De ‘Sport Tour’ maakt zijn entree in het mooie rij-
tje van wandelroutes. In deze tour gaan we naast 
het lopen van een route onszelf op de proef stel-
len met reactie, kracht en snelheidsoefeningen. 
Verdeeld over de route vind je verschillende sta-
tions met verschillende oefeningen die iedereen 
op zijn of haar eigen niveau kan uitoefenen. Het 

leuke aan de  Sport Tour is dat je er voor kunt 
kiezen om te wandelen of te joggen, als je jezelf 
nog net iets meer wilt uitdagen.

Hoe goed ken jij je achterbuurman, overbuurvrouw 
of de mensen in dat ene prachtige huis verstopt 
achter een paar bomen waar je vaak langsfietst? 
Wie weet schuilt er wel een ongekend talent in een 
van deze mensen. Schilderen, beeldenhouwen of 
musiceren, je komt tijdens deze ‘Talenten Tour’ 
van 10 kilometer van alles tegen op de meest on-
verwachte en mooie plekken. Talenten in Norg en 
omgeving zetten tijdens de spektakeltocht hun 
deur wagenwijd voor jullie open. Geniet van deze 
unieke gastvrijheid en neem de tijd om alles te be-
kijken, beluisteren en te voelen. 

Houd je van wandelen met een lekker hapje tus-
sendoor? Dan is onze ‘Proef en Beleef Tocht’ van 
16 kilometer echt iets voor jou. Gezellig met je 
partner, familie, vrienden of met je collega’s. 
Tijdens de tocht wandel je door de mooie natuur 
rondom Norg en krijg je op vijf verschillende lo-
caties iets lekkers te eten voorgeschoteld

Informatie over starttijden en kosten zijn te vin-
den op www.spektakeltochtnorg.nl, waar je je 
ook  online kunt inschrijven tot 20 oktober aan-
staande. Daarna kun je je nog aanmelden bij 
de balie van Bewegingscentrum Norg aan de 
Eenerstraat 52a in Norg. Dit is tevens de startlo-
catie van alle routes.
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TURFJES
* Te koop nieuwe en gebr. 
fietsen. Fietshandel Reiber, 
Brink 23, Dwingeloo, tel. 
0521-591326, ook inruil.

* MannenMorgen woensdag 
16 en 30 okt. 9-11 inloop. 
Kapsalon de Bigoudi  
3m 06-26 37 56 73   
Kw 41 44 48

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

Vraag van de maand oktober 2019

Onzeker
‘Mijn dochter (9 jaar) is soms wat onzeker. Ze maakt weinig oogcontact met an-
deren en praat -zeker met vreemden- zacht en onduidelijk. Ook op school- en bij 
haar huiswerk vraagt ze vaak om bevestiging. Hoe geef ik mijn dochter meer zelf-
vertrouwen?’ 

Het ene kind heeft meer last van onzekerheid dan het andere. Verschillende factoren 
spelen hierbij een rol. Denk aan genetische aanleg, maar ook opvoeding en persoon-
lijke ervaringen hebben invloed op het zelfvertrouwen van een kind. 

Dat betekent dat u als ouder veel kunt doen om het zelfvertrouwen van uw kind te 
bevorderen, hieronder een aantal handige tips:

1.  Vertel dat u van haar houdt. Het lijkt voor de hand liggend, maar een kind kan niet 
vaak genoeg horen hoeveel ouders om hem of haar geven.

2.  Geef opbouwende kritiek. Noem -naast een verbeterpunt- ook iets wat het kind 
goed heeft gedaan. 

3.  Geef uw kind inbreng. Gaat u in het weekend iets leuks doen met het gezin? Geef 
uw kind dan een aantal opties waaruit hij of zij kan kiezen. 

4.  Neem uw kind serieus. Vraag om zijn of haar mening en hecht daar waarde aan. 
5.  Help uw kind bij tegenslag. Tegenslagen horen bij het leven. Zorg dat uw kind 

weet dat dit erbij hoort en zich daardoor niet uit het veld laat slaan. 

Met de bovenstaande tips komt u al een heel eind. Daarnaast is het heel belangrijk 
om uw dochter complimenten te geven. Kinderen vinden dat heerlijk en een betere 
manier om het zelfvertrouwen van een kind te laten groeien is er niet. Prijs niet alleen 
het eindresultaat, maar sta ook stil bij haar inzet en doorzettingsvermogen. 

Heeft uw dochter nog een extra zetje in de rug nodig? Dan is een weerbaarheidstrai-
ning wellicht iets voor haar. Het CJG biedt verschillende trainingen aan: ‘Schatjes, 
katjes, watjes’ voor kinderen van groep 5/6 en PowerKidzzz voor kinderen van groep 
7/8 van de basisschool. Kijk voor meer informatie op www.cjgmiddendrenthe.nl. Heel 
veel 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 
Midden-Drenthe.

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

Duurzaam Bovensmilde en 
omstreken Natuurlijk beheer

Wat groeit er langs de Vaart? 
Wilde eerst iets schrijven over een plantje dat ik aantrof 
in de Smilder Veenen: bosmuur. Maar tijdens de wan-
delingen die ik de laatste dagen maakte schoten de 
paddenstoelen voor mijn voeten uit de grond. Wat een 
pracht en praal! De opslagruimte in mijn telefoon is na-
genoeg volgeraakt van de foto’s die ik niet kan nalaten te 
maken. De herfst is in onze contreien aanbeland en dus 
is het tijd voor een paddenstoel. En wat voor één. Het 
betreft er wel een die ook in de zomer al tot forse afme-
ting kan groeien en zich dus onttrekt aan het stereotiep 
dat paddenstoelen ‘herfstig’ zijn.  De Reuzenbovist (Cal-
vatia gigantea, synoniem Langermannia gigantea) is een 
grote jongen, een kanjer: hij kan een doorsnee van wel 
80 cm en meer hebben. Jaren geleden is er in het dorpje 
Vila de Um Santo (Noord-Portugal) een gevonden die 
twintig kilo woog. Hij werd tentoongesteld in het plaat-
selijke café. Mogelijk betrof dat overigens een reuzenbo-
leet die vaak verward wordt met een reuzenbovist. Ik trof 
het exemplaar op de foto aan langs een aardappelveld 
grenzend aan een schouwsloot. Als het vruchtvlees wit 
is, dan is de reuzenbovist eetbaar. Veel smaak schijnt er 
niet aan te zitten al kan je daar wel degelijk over twisten. 
Er is een risico dat er relatief veel zware metalen in zitten 
wanneer ze op vervuilde grond staan. Ook is er bij pad-
denstoelen natuurlijk altijd het risico van een giftige soort 
die lijkt op een eetbare soort. De reuzenbovist verkleurt 
naar vaalbruin zo gauw de sporen rijp worden. Ze groei-
en zeer snel en vergaan ook snel. De aanduiding calvatia 
is afgeleid van het Latijnse woord ‘calvus’ voor ‘kaal’ en 
calvaria wat ‘schedeldak’ betekent. Bovisten en andere 
stuifzwammen werden in de middeleeuwen gebruikt om 
het bloeden te stelpen. Men vergaarde ze dan vlak voor 
de wedstrijd, ik bedoel veldslag. Het bevat ook een klein 
beetje calvacin, dat tumoren kan bestrijden. Voorts ben 
ik van mening dat (vrij naar Cato) iedere Smildeger recht 
heeft op een regenton van Energie Cooperatie Duurzaam 
Bovensmilde en omgeving. NB De foto kunt u in hoge 
resolutie bekijken op www.wijzijnbovensmilde.nl.

JONGE HELDEN in Midden-Drenthe GEZOCHT! 
Je kunt jouw held tot 15 oktober aanmelden via ww.middendrenthe.nl/jeugdlintje

Ken jij een jongere tussen de 6 en 18 jaar uit Midden-Drenthe die zich op één of andere 
manier inzet voor onze samenleving? Misschien komt hij of zij dan wel in aanmerking 
voor een mooie onderscheiding: het Jeugdlintje!

Meer weten?
Kijk op www.middendrenthe.nl/jeugdlintje waarvoor iemand een Jeugdlintje kan krijgen, 
wie iemand kan voordragen en hoe en wanneer jij iemand kunt voordragen. 
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Containers week 42 
GROEN

KERKDIENSTEN

AGENDA

S T A A T 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)

Woensdag 9 oktober: Broodmaaltijd Welzijnswerk, aan-
vang 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: Uitvaartbeurs Een Nieuw Einde in 
Hotel De Brink in Dwingeloo van 11.00 – 16.00 uur. Toe-
gang gratis.
Zondag 13 oktober: Sempre con Moto bij het Cultuur-
Podium Bovensmilde, Hoofdweg 186. Inloop vanaf 14.30 
uur en tot en met 16 jaar gratis! 
Vrijdag 18 oktober: Klaverjasclub De Wiek Klaverjas 
avond, aanvang 19.45 uur in de Spil Floralaan 2 Boven-
smilde.

Zondag 13 oktober
Prot. Gem. Smilde, Koepelkerk
Viering Heilig Avondmaal, 16+kerk
9.30 uur:  Ds. G. Olde
Geref. Kerk Vrijgemaakt, De Rank 
10.00 uur Ds. J.E. Kramer, Assen Marsdijk
16.30 uur Ds. J.H. Soepenberg, Assen-Zuid
Prot. Gem. Hoogersmilde, KC De Schakel
9.30 uur Ds. M. Hazeleger, Beilen
Protestantse Gemeente Bovensmilde
9.30 uur Ds. S.D. Kits

Tienerdienst NeXt Level Hoogersmilde
Zondag 13 oktober is het weer zover, de Tienerdienst! Het thema van deze morgen is:  
Liefde en de vraag of je Liefde ook terug vind in televisie en films.
Je mag vanmorgen je telefoon meenemen naar de Tienerdienst. Die heb je namelijk 
nodig! Tot de 13e in de zaal van Kerkelijk Centrum De Schakel te Hoogersmilde, aanvang 
09.30 uur.

Zangmiddag met  
De Heeren van Diever

Zaterdagmiddag 2 november komen De Heer en van Diever 
optreden in de dorpsruimte De OldeBieb, te Hoogersmilde.
Dit onder leiding van de dirigent Annelette van der Linden en de 
accordeoniste Nelleke Seegers. Aanvang 15.00 uur. Er worden 
hele mooie en bekende oude liedjes gezongen, die bij menigeen 
herinneringen doen herrijzen en glimlachen. Het zijn vaak voor 
velen bekende oude schoolliederen die gezongen worden, en natuurlijk meezingen mag 
ook. Ook is er die middag een verloting, verder is het gratis entree, en de consumpties 
voor eigen rekening

Vervoer kan eventueel geregeld worden. 0610140263 of 0682589180
velde1615@gmail.com
Deze middag wordt georganiseerd door Dorpsbelangen samen met de Heeren van Diever 
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www.uwuitvaartbegeleider.nl

Laten we het er maar wel over hebben
-het ongemak van de dood en wat er op je afkomt-

Nu de dood en het sterven bijna een taboe-onderwerp lijkt in onze maatschappij, kan het 
gesprek erover juist helpen om het als een deel van het leven te zien en ermee om te gaan, 
voordat het onverwacht komt. Vanuit dit spanningsveld willen uitvaartbegeleider Daniel Haan 
uit Beilen en ds. Gerrold Olde uit Smilde het gesprek aangaan over wat er praktisch en principieel 
op ons af komt. Vragen zullen we ook kort bespreken zoals: begraven of cremeren, hoe spreek 

je er met kinderen over, de laatste ontwikkelingen op het gebied 
van wetgeving en gewoonten, wel of niet vanuit de kerk…. 
En natuurlijk willen we op uw vragen ingaan.

Aanvang op donderdag 17 oktober 
om 20.00 uur in het Kompas, 

Veenhoopsweg Smilde; 
de ko�  e staat (gratis) klaar vanaf 19.30 uur. 

Informatie via tel. 0592-213253. 

* 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

TURFJES

www.kaaskoperij-smilde.nl

Mooie wijnen 
uit o.a. Frankrijk, 
Spanje, Portugal, 

en Macedonië.

Spectaculaire wijnopruiming!

En natuurlijk als altijd: 
heerlijke kaas, zelf gebrande nootjes en bijzondere worstjes.

Kortingen van:

Veenhoopsweg 25-3 
Smilde, 0592-420181

De mooiste 
woonlocatie 
van Appelscha

Indrukwekkende rust en ruimte Goede bereikbaarheidVoorzieningen op korte afstandNabij de bossen van Appelscha

Informatie & verkoop
058 233 73 33

KLEIN
Appelscha
23 betaalbare 
en ruime 
woningen

vanaf
€183.000 v.o.n

Netto €595,- 
per maand*

*Let op: Dit betreft een voorbeeld berekening en geen financieel 
product of reclame. Feiten kunnen anders zijn en afhankelijk van 
de eigen persoonlijke situatie. Voor een exacte berekening willen 
wij je doorverwijzen naar een financieel specialist

DE BOUW START BINNENKORT!

Complete schade-afhandeling
W.A. Scholtenweg 5

9422 BR  Smilde
Tel. 0592 - 415225

www.autoschadeterveer.nl
EUROGARANTBEDRIJF
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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

Babi pangang  500 gr  € 4,50
WOENSDAG GEHAKTDAG

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

Houthakkersteaks  4 halen 3 BETALEN
Gemarineerde speklapjes z/zw kilo  € 7,98
MENUTIP V/D WEEK

Chili con carne
Goed gevulde bonensoep

MAANDAG - DINSDAG

Rolladeschijven 5 halen 4 betalen
VOOR OP EEN BROODJE

Casselerrib 150 gr halen 100 gr betalen
VOOR BIJ EEN GLAASJE

Knabbelspek

ONZE MAALTIJDSERVICE
3X PER WEEK BEZORGD

Bel gerust voor informatie 412485

Sudoku
Voor de Smildeger puzzelaars onder ons

Aan deze sudoku zijn geen prijzen verbonden.

Langs de oude  
en nieuwe Bosbeek

Deze wandelexcursie over de Bosbeek in het Asserbos start op zondag 13 oktober om 
14.00 uur op de parkeerplaats van De Hertenkamp, Hertenkamp 10, 9401 HL Assen. 
Deelname is gratis en aanmelden niet nodig. 

Eeuwen geleden is Assen ontstaan aan de randen van de Drentsche Aa. Een stelsel van 
beekjes stroomde door en langs Assen, om aan de oostkant samen te komen en verder 
te stromen via het Anreperdiep en Deurzerdiep. Uiteindelijk stroomde het water via de 
stad Groningen naar zee. 
Eén van die oude beekjes is de Bosbeek. Waar de meeste beken zijn verdwenen of recht-
getrokken, kronkelt de Bosbeek nog altijd door het Asserbos. Dit is dan ook meteen het 
oudste deel van dit bijzondere bos. Het vermoeden bestaat dat dit deel van het bos nog 
uit de 13e eeuw stamt. Dit is terug te zien aan de vegetatie die langs de beek groeit. 

Eenmaal buiten het bos was ook de Bosbeek vergraven tot een onopvallend slootje, maar 
daar is recent verandering in gekomen. Het water loopt nu weer kronkelend richting het 
Deurzerdiep. Nu deze werkzaamheden klaar zijn, raken de oevers van deze nieuwe beek 
begroeid met de eerste planten. Welke soorten zijn dat? Hoe gaat het vanaf nu verder? Zegeningen van hemelwater: 

45 regentonnen voor de Smildes
EnergieCoöperatie Duurzaam 
Bovensmilde en omgeving 
(ECDBSeo) heeft het initiatief 
genomen voor het project Ze-
geningen van hemelwater. We 
beogen met het project Zege-
ningen van hemelwater inwo-
ners van de Smildes bewuster 
te maken van de mogelijkheden 
van hemelwater. In het kader 
van dit project stellen wij 45 re-
gentonnen (100 liter) inclusief 
een vulsysteem beschikbaar 
aan inwoners van de Smildes 
die klant en lid willen worden 
bij onze energiecooperatie. Hoe meer leden hoe meer we 
kunnen investeren in de verduurzaming van de Smildes. 
Bestaande leden van ECDBSeo en enkele maatschappe-
lijke organisaties hebben al een regenton ontvangen. Dit 
project is mede mogelijk gemaakt door Waterschap Drents 
Overijsselse Delta en gemeente Midden Drenthe (DOEK). 
Later organiseren we een kennissessie over de zegeningen 
van hemelwater. Ben je geïnteresseerd  in de zegeningen 
van hemelwater en een regenton? Stuur dan een mailtje 
naar duurzaambovensmilde@gmail.com. Je ontvangt dan 
meer info over deze actie van ECDBSeo.   
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Witterzomer 7  |  9405 VE Assen  |  T 0592 393 535  |  www.bijskik.nl

Kom je ook spelen in onze nieuwe indoorspeeltuin? 

Springen, spelen, bouwen, glijden en klimmen 

op een ’echte’ klimrots, er is genoeg te doen voor 

urenlang speelplezier. Naast dagentree kunt u bij 

ons ook terecht voor uw kinderfeestje, familiedag 

of groepsuitje!

altijd 
wat te 
beleven!

Wilt u uw Skik-ervaring nog leuker maken? 
Kom dan ook een keertje bowlen op een van de 
vier nieuwe bowlingbanen. De bowlingbanen zijn 
ook apart te boeken of te combineren met een 
Witterzomer groepsarrangement.

Daarnaast kunt u in Skik ook heerlijk  dineren met een eigen samengestelde 
pizza en de avond goed afsluiten met een heerlijk bolletje Italiaans schepijs!

Komt u na 17.00 uur wat eten bij Skik dan hebben de  

(klein)kinderen gratis toegang tot de indoorspeeltuin.

DINER 
ACTIE!

Vanaf 1 september is onze 
indoorspeeltuin & bowling Skik 
open gegaan voor daggasten.


