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

Koffertje Kunst  
neemt afscheid

Vijftien jaar heeft Koffertje 
Kunst vele creatieve en 
kunstzinnige workshops 
georganiseerd voor de 
basisschoolkinderen uit 
Bovensmilde. Met veel 
plezier heeft het team 
de afgelopen jaren deze 
workshops praktisch, logistiek en financieel mogelijk 
gemaakt. Dit tijdperk is nu ten einde gekomen. Het is 
niet gelukt om het bestuur weer op volle sterkte te krij-
gen. Hierdoor is het niet mogelijk om als team Koffertje 
Kunst nog met plezier te kunnen functioneren, naast 
ons gezin, werk en andere hobby’s. 

Wij willen alle workshopleiders die ons vele jaren met 
hart en ziel hebben ondersteund met hun ideeën, mate-
riaal en onuitputtende motivatie om de kinderen nieu-
we creatieve vaardigheden bij te brengen ontzettend 
bedanken. Ook alle ouders die ons met veel regelmaat 
hebben bijgestaan met hun helpende handen willen 
we bedanken, zonder jullie was het niet mogelijk om 
de soms wel 350 kinderen per workshopronde goed 
te begeleiden. 

Het doet pijn om afscheid te nemen van Koffertje 
Kunst, maar het stelt ons gerust dat in het dorp de kin-
deren niets te kort komen qua activiteiten die georga-
niseerd worden.

Petra, José, Anneke, Myrthe en Marion
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Heikoop Optiek 

EN DE HERFST
De herfst is ook bij Heikoop Optiek 
een mooi seizoen.

Naast alle mooie kleuren buiten is 
er ook weer een prachtige collectie 
monturen bij ons binnen. De trend 
is minimalistisch en ultralicht zo-
dat je je bril bijna niet voelt!
Ook in de brillenglazen staat de ont-
wikkeling nooit stil. Nieuwe NIKON 
brillenglazen met een scherper 
zicht, lichter gewicht en coatings 
die je ogen beschermen tegen het 
blauwe licht en hinderlijk licht van 
tegemoetkomende auto’s.
Kortom het is herfst en tijd voor u 
om te genieten van al die mooie 
kleuren met een mooie nieuwe bril 
van Heikoop Optiek!

Zie binnen in deze krant een herfst 
special editie van ons met een 
leuke prijspuzzel!

Wij heten u van harte welkom voor een gratis uitgebreide oogmeting en een heerlijk 
kopje koffie!

Foto: IKC de Meenthe

Voorleeswedstrijd

Op IKC de Meenthe is vrijdagmorgen 11 oktober een feestelijke afsluiting geweest van de 
Kinderboekenweek. Er is een heuse voorleeswedstrijd gehouden. In alle groepen is door 
de kinderen veel geoefend met voorlezen. Er zijn voorrondes gehouden, waarvan de win-
naar op vrijdag nog een keer mocht lezen. Er waren twee kampioenschappen, voor groep 
1 t/m 4 en voor roep 5 t/m 8. Kaylee, Samantha, Eline en Lisa mochten als eerste plaats-
nemen op de voorleesstoel en hun boek nog een keer voorlezen. Daarna was de beurt aan 
de groepen 5 t/m 8. Wendelien, Marwa, Jasper en Doortje hebben op hun mooist voorge-
lezen. Een vakkundige jury had er een zware dobber aan om een uiteindelijke winnaar uit 
te kiezen. Samantha uit groep 2 werd de winnaar van de onderbouw. Jasper uit groep 7 is 
met een verhaal uit ‘Mees Kees gaat verhuizen’ de winnaar van de bovenbouw geworden. 
Hij mag de Meenthe vertegenwoordigen bij de regionale voorleeswedstrijd. 

Florence besluit 16 jaar na de dood van haar man om 
een boekwinkel te openen in de vissersplaats waar zij 
woont.
Naast de liefdevolle herinneringen aan haar lezende 
echtgenoot, is eigenlijk haar belangrijkste motief, dat 
ze zelf dol is op lezen. Ze gaat voortvarend te werk 
en koopt, ondanks tegenstribbelingen van haar bank-
directeur, The Old House, een pand dat al 7 jaar leeg 
staat en voor Florence de ideale plek is om haar droom 
te verwezenlijken.
Ze verhuist naar The Old House en begint….
Het verhaal van het boek blijft fascineren, ook filmisch.

Bibliotheek Smilde 1 nov. 20.00 uur
Kon. Julianastraat 65
Tel.  088 0128265
Email info@bibliotheeksmilde.nl
Reserveren wordt aanbevolen. Dinsdag, donderdag, vrijdag.

Samenwerking van CRAS en de Bibliotheek

Cinebieb met “The Bookshop”
1 november
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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

Houthakkerssteak 
 100 gram € 1.09
Varkensfilet met ui en mosterd
 100 gram € 1.09
Bretonse schijven 4 voor € 2.98
Kip-zigeunerschnitzel 
 per stuk € 0.98

uw zelfslachtende slager

DIABETES EN MASSAGE 
Veel mensen met diabetes hebben moeite met het op peil houden van hun bloedgluco-
sewaarden en lopen het risico op gezondheidsklachten. 

Diabetespatiënten hebben vaak last van de voeten, bloedvaten en zenuwen kunnen worden 
beschadigd door de verstoorde stofwisseling. De voeten raken minder goed doorbloedt en 
het gevoel in de voeten is dan verstoord of zelfs geheel verdwenen. Men voelt dan geen 
pijn of druk en ook geen warmte of kou, iets wat soms grote gevolgen kan hebben. Kleine 
verwondingen worden niet opgemerkt en kunnen zich ontwikkelen tot grotere wonden.
Wanneer mensen minder gevoel in de voeten hebben, kan het zijn dat mensen in een 
andere houding gaan lopen, iets wat weer kan leiden tot vervorming van voeten en druk 
plekken. Onder een eeltplek kunnen ongemerkt ontstekingen zitten. 
Ook genezen wondjes bij mensen met diabetes minder snel en dat maakt de behandeling 
ervan moeilijk.  Soms lukt de behandeling niet goed. Bij 15% van de mensen met diabetes 
gaat het zelfs zover, dat uiteindelijk de tenen of soms zelf de hele voet moet worden ge-
amputeerd. 

BEHANDELING 
Door regelmatig een adermassage te ondergaan en oefeningen toe te passen kan de door-
stroming in de benen, enkels en voeten bevorderd worden. Hierdoor zullen klachten als 
pijn en kramp en het vasthouden van vocht afnemen. Ook stimuleert de adermassage de 
aanvoer van zuurstof en voedingsstoffen en hiermee een betere genezing.
Hebt u last van bovenstaande klachten, neem dan contact op en maak een afspraak. U zult 
direct verschil merken, want na 1 behandeling heeft u al resultaat. Op de eerste behande-
ling krijgt u tijdelijk  €5,- korting (diabetes massage) tot eind november 2019.

Sport/ontspanningsmassage Richard Jansen - tel 0633720739 

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

Rijopleidingen
Vaartweg 34, Smilde  b.g.g.

voor auto, motor en aanhanger

www.twinsrijopleidingen.nl
06-46194272

Deze reiger
staat op zijn 

50e

nog op de 
steiger

Olde Smilde, oktober 2019

De bloemen, kaarten en bezoekjes die wij 
mochten ontvangen tijdens de ziekte en na het 
overlijden van mijn lieve man, trotse pa en opa

Thijs Pieters

hebben ons ontzettend veel steun gegeven. 
Wij danken u hiervoor.

Met een lach denken we aan hem terug, en 
gaan onze weg zoals hij het had gewild, met 
opgeheven hoofd vol moed en optimisme.

Betty, 
kinderen en kleinkinderen

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

Ook een turfje plaatsen? 
Mail de redactie: 
info@smildegerneiskrant.nl
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Peter Otten, RMT
Hoofdweg 183, Bovensmilde
info@makelaardijpeterotten.nl
06 - 14 41 25 30

www.makelaardijpeterotten.nl

Vraagprijs: € 315.000,- k.k.Nieuw in de verkoop !!

Royaal uitgebouwde 2-onder-1-kap
woning op een royaal perceel van
maar liefst 511 m2.  

Bovensmilde, Witterweg 24b

De woning beschikt over een 
uitgebouwde woonkeuken, een 
garage met opbouw, en vijf royale
slaapkamers waarvan drie met een
dakkapel. De inhoud bedraagt ca. 
509 m3, het woonoppervlak ca.
137 m2. Energielabel: A !! 
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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!

www.StallingOpslagSmilde.nl

Voor een warme en persoonlijke uitvaart

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

  24 uur per dag bereikbaar

   Ongeacht waar u verzekerd bent

NATUURLIJK 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

 

TURFJES
* Monique’s pedicure. 
Medisch pedicure. 
Ook voor de diabetische 
en reumatische voet 
(ziekenfonds). Tel. 413051, 
Kanaalweg150e
* Loonbedrijf Alkema 
Kraanwerk (opritten, tuinen, 
vijvers), sloot onderhoud, 
mestuitrijden, inkuilen,  
kleine pakjes persen.  
M. 06 - 25373406  
www.loonbedrijf-alkema.nl

Aulavereniging Smilde
Uitvaartbegeleiding    Laatste verzorging    Dragers    Medewerkers bediening

De samenwerkende uitvaartverenigingen Smilde organiseren 

een lichtjesavond op zaterdag 2 november
van 18.30 tot 20.00 uur

Om samen te gedenken
Op 4 begraafplaatsen in Smilde

Bovensmilde Witt erweg
Smilde  Boerenlaan 
  (Kyllot en Kerkenveld)

Hoogersmilde Rijksweg
De begraafplaatsen zijn sfeervol verlicht. 

Olielampen en grafl ichten zijn beschikbaar, maar kunnen ook van thuis worden 
meegenomen.

Een avond om samen te herdenken, samen troost te vinden.
www.susmilde.nl

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

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

* Te koop landbouwplastic 
wit, zwart en transparant.  
Per rol maar ook per meter 
Ho Agrab hoogersmilde 
0592-459550
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Containers week 44 
ORANJE

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
Huisartsenpraktijk Bovensmilde 

H.M. van der Veen 
J.M. Fernhout 
Tel. 412447 Spoed kies 1 of (0592)415345.  
Herhaalmedicatie: 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 23 oktober: Klaverjassen en sjoelen in de 
Rank. Aanvang 19:30 u. Leden en niet-leden zijn welkom. 
Organisatie Buurtvereniging “Nieuwbouw”.
Vrijdag 25 oktober: Bingo-avond georganiseerd door 
BOC i.s.m. IJsver. Voorwaarts in de kantine van de ijsver-
eniging aanvang 20.00 uur
Dinsdag 29 oktober: Passage christelijk-maatschappe-
lijke vrouwenbeweging houdt om 19.45 uur haar afde-
lingsavond in “Het Kompas”. Spreker: Dhr. J. Hazenberg 
uit Assen.  Thema: “Leven op de Molukken”. Gasten zijn 
welkom.
Zaterdag 2 november: Oud papierinzameling PKN 
Jeugdraad in Bovensmilde vanaf 09.00 uur, graag gebun-
deld of in kliko aan de straat
Woensdag 6 november: IKC Pieter van Thuyl haalt vanaf 
18.15 uur het oud papier in Hoogersmilde op.
Dinsdag 12 november: Bingo in de Rank. Aanvang 19:45 
u. Leden en niet-leden zijn welkom. Organisatie Buurtver-
eniging “Nieuwbouw”.
Woensdag 13 november: Broodmaaltijd Welzijnswerk, 
aanvang 18.00 uur in ‘t Beurtschip. Opgave: lijst in ‘t Beurt-
schip of tel. 413666 (mevr. F. Bij de Vaate) Plusbus T: 088 
16 51 200 (Welzijnswerk Midden-Drenthe) Ma. t/m do. 
08.30-13.30, vr. 08.30 - 12.00.

Zondag 27 oktober
Prot. Gem. Smilde, Koepelkerk
9.30 uur:  Ds. G. Olde
Geref. Kerk Vrijgemaakt, De Rank 
10.00 uur Ds. B. Dubbink, Assen-Kloosterveen
16.30 uur Ds. Tj. van Dijk 
Prot. Gem. Hoogersmilde, KC De Schakel
Opendeurdienst
10.00 uur Dhr. A. Weemstra, Vries
Protestantse Gemeente Bovensmilde
9.30 uur Ds. S.D. Kits

PKN Bovensmilde 
Zondag 27 oktober

19.00 uur:  Zanggroep “Resin” uit Hooghalen
Thema:  “Kom naar de Bron”

Opbrengst 
collecte 

De opbrengst van de col-
lecte voor de Dierenbe-
scherming in Middensmil-
de is  € 729,03
Alle collectanten en alle ge-
vers ontzettend bedankt!
Fijn dat U om de dieren 
geeft!

Opgelet!
De tijd gaat weer een  
uurtje terug. 
In de nacht van zaterdag  
26-10 op zondag 27-10 
wordt de klok om 3.00 
uur (zomertijd) teruggezet 
naar 2.00 uur (wintertijd)



Openingstijden: Dinsdag t/m vrijdag 9.30  -  18.00 uur.  Zaterdag 9.30  -  17.00 uur.

De kleuren veranderen ook in de na-
tuur en ook in het modebeeld. We 
zien veel pure kleuren en ook veel 
goud en rosé kleuren. Mooie diepe 
warme kleuren. De brilmonturen zijn 

van duurzame en lichtgewicht materi-
alen gemaakt. Waarbij de nadruk ligt 
op de ronde vormen die terugkomen 
in de gezichtsvormen. We zien veel 
combinaties van glimmend goud met 

een warme donkere tint. Ook strakke 
zilverkleuren en transparante en licht 
getinte monturen. Te veel om op te 
noemen u moet echt maar eens ko-
men passen.

Openingstijden: Dinsdag t/m vrijdag 9.30  -  18.00 uur.  Zaterdag 9.30  -  17.00 uur.

We genieten lekker van zo’n heerlijk 
najaarszonnetje maar in het verkeer 
kan het voor lastige situaties zor-
gen. Allemaal hebben we wel eens 
gemerkt dat de zon in het najaar en 
de winter lager staat en best fel in je 

ogen kan schijnen. Een goede zonne-
bril kan dan echt noodzaak zijn. Een 
gepolariseerd glas zorgt dan voor een 
extra helder beeld. Vraag ons naar de 
beste oplossing voor u. Meekleuren-
de brillenglazen zijn voor veel mensen 

ook een fijne oplossing, deze glazen 
passen zich moeiteloos aan. Als u naar 
buiten gaat wordt het een zonnebril 
en als u weer naar binnen gaat zijn de 
glazen in ongeveer 15 minuten weer 
helemaal terug gekleurd.

HERFST 2019Mode & TRENDS

in het 
najaar 
en winter



BLUE SECURE: ONS ANTWOORD OP 

schadelijk blauw licht
Blauw licht is overal. Het 
komt niet alleen van de zon, 
maar ook van tal van digitale 
apparaten én van uw LED 
verlichting. Daardoor krijgen 
onze ogen veel meer blauw 
licht te zien dan goed voor ze 
is. Dat kan prikkende ogen, 
visuele vermoeidheid en zelfs 
maculadegeneratie tot ge-
volg hebben een ingrijpende 
oogaandoening waardoor de 
gezichtsscherpte afneemt.

BESCHERMING
Ons antwoord op al dat scha-
delijke blauwe licht is Blue Se-

cure. Dat is een fraai, helder 
brillenglas zonder restreflex, 
dat zowel binnen- als buitens-
huis bescherming biedt. 
Het geheim zit ‘m in een inno-
vatief blauwlichtfilter in het 
brillenglas dat schadelijk
blauw licht absorbeert. Nikon 
Blue Secure glazen zijn le-
verbaar met alle mogelijke 
ontspiegelingen en ze zijn ge-
schikt voor alle brildragers. 

Komt u een keer vrijblijvend 
langs voor meer informatie? 
Wie weet geeft u ons groen 
licht!

Met Presio Master Infinity 
introduceert Nikon een 
nieuwe standaard voor mul-
tifocale brillenglazen.
Voor dit bijzondere glas zijn 
maar liefst 3 technologieën 
ontwikkeld. En dat allemaal 
om u een onvergelijkbare 
stressvrije kijkervaring te ge-
ven.

EEN STUKJE TECHNIEK:
*  Nikon heeft Blur Control, 

wat er voor zorgt dat u 
minder storende effecten 

ervaart van de overgangs-
zones in het glas.

*  Deformation Tuner zorgt 
voor minder vertekening 
in de randgebieden.

*  Binoculair Tuner zorgt voor 
vloeiende kijkbeweging 
waarbij rekening gehouden 
wordt met de verschillende 
sterktes van het rechter- en 
het linkerglas.

Ook mooi: 97% van de dragers  
hoeft niet eens te wennen 
aan dit glas!

DRIE TECHNOLOGIEËN VOOR ÉÉN NIEUW 

multifocaal brillenglas

NIKON Blue secure: een innovatieve doorbraak



Relaxsee Neo, Neo Lite en 
Neo Air zijn unifocale asferi-
sche glazen voor mensen die 
langdurig op een computer 
of andere digitale apparatuur 
willen werken zonder last te 
krijgen van hun ogen. Door 
de speciale Twin Technolo-
gie kunnen Relaxsee dragers 
moeiteloos accommoderen 
van ver naar nabij. 

HOE ZIT DAT?
Een Relaxsee glas heeft een 
lichte sterkteverandering 
onderin het glas en bestaat 

uit 2  verschillende zones. De 
clear zone is voor het veraf 
zicht en de relax zone voor 
het nabij zicht. 
Deze unieke combinatie ga-
randeert een moeiteloze 
overgang tussen dichtbij en 
veraf en helpt zodoende vi-
suele stress te verminderen 
tijdens het (computer)werk. 
Omdat u tussendoor ook 
veraf alles perfect kunt zien, 
bieden deze glazen een opti-
maal kijkcomfort. U vergeet 
dat u een bril draagt. 

RELAXSEE, VOOR WIE 

relaxed wil kijken

Scherp zien zonder bril! Al 
is het maar om geen last te 
hebben van de vervelende 
regendruppels op je bril.

Tijdens het sporten is het 
heerlijk om geen bril op je 
neus te hebben en contact-
lenzen raken nooit uit de 
mode!

Wij kijken samen met u naar 
een passende oplossing.

Zijn dat nachtlenzen, de lens 
die je ’s nachts draagt en 
waarbij je overdag echt hele-
maal vrij bent?

Of daglenzen, die je na 1 dag 
dragen weggooit en dus 
nooit hoeft te poetsen?

Harde lenzen die heel veel 
oogcorrecties kunnen oplos-
sen of juist zachte lenzen die 
door hun comfort echt pret-
tig voelen?

Multifocale lenzen zijn te-
genwoordig ook bijna voor 
iedereen geschikt.

Kortom, wil je een bril en 
contactlenzen combineren? 
Kom langs en wij helpen je 
bij de juiste keuze.

contactlenzen

NIKON relaxsee: u vergeet dat u een bril draagt



ter waarde van 

€ 688,-

50% korting OP DE 2e BRIL

Puzzel EN WIN *

U krijgt van ons bij aanschaf van een 
bril, een tweede bril met 50% korting. 
Wilt u bijvoorbeeld graag een zonne-
bril op sterkte of een extra leesbril 
of een beeldschermbril, dat kan met 

deze leuke aanbieding. En u hoeft 
ook niet eens direct te beslissen. 
U krijgt een kadokaart mee, deze is 
geldig tot een half jaar na aanschaf 
van de nieuwe bril! Wilt u zelf geen 

tweede bril, dan mag u de kadokaart 
ook weggeven aan iemand anders. 
Deze ontvangt dan 50% korting op 
een nieuw montuur bij aanschaf van 
een nieuwe bril.

Openingstijden: Dinsdag t/m vrijdag 9.30  -  18.00 uur.  Zaterdag 9.30  -  17.00 uur.

Openingstijden: Dinsdag t/m vrijdag 9.30  -  18.00 uur.  Zaterdag 9.30  -  17.00 uur.

1 Model van een bril wordt ook wel dit genoemd
2 Hier koopt men doorgaans een bril
3 Dit bieden wij aan tijdens uw zoektocht naar de perfecte bril
4 Zo wordt bijziendheid ook wel genoemd
5 Ray-Ban is onder andere een merk voor
6 Te hoge oogdruk noemt men
7 Wat kan je ook dragen in plaats van een bril?
8 Wat is hinderlijk in het najaar en de winter?
9 Wat maakt NIKON naast camera’s?
10 Waarmee maak je de mooiste foto’s?
11 Wat volgen we bij Heikoop Optiek op de voet?

Vul je oplossing in:

Naam  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Telefoonnummer .....................................................................................................................................................................................................................................................................................

987654321 10 11

Lever deze bon in voor 10 november en wie weet win jij deze fantastische NIKON CAMERA

* Vraag ons naar de voorwaarden
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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)

ORANJE NASSAU HAALT 
TROMPETKWARTET C4  

(Maestro-orkest) NAAR SMILDE
Op vrijdag 8 november geeft het harmonieorkest Oranje 
Nassau een bijzonder concert waaraan het Trompet-
kwartet C4 zal meewerken. Dit trompetkwartet bestaat uit 
professionele musici van het Orkest van het Oosten, het 
symfonieorkest dat iedereen kent van het tv-programma 
Maestro. De repetities voor het gezamenlijke optreden in 
Smilde zijn al in volle gang en het resultaat dat op 8 no-
vember gepresenteerd zal worden, wil je zeker niet mis-
sen! Oranje Nassau heeft veel nieuwe muziek ingestu-
deerd, uiteenlopend van de sfeervolle Peer Gynt Suite tot 
spectaculaire filmmuziek (How To Train Your Dragon) en 
blues-, soul- en jazzmuziek van Ray Charles. Het Trom-
petkwartet C4 zal een aantal solistische blokken voor zijn 
rekening nemen maar natuurlijk ook samen met het har-
monieorkest een weergaloos optreden verzorgen waarbij 
het publiek versteld zal staan van de extreme virtuositeit 
van de trompettisten!  
Het concert vindt plaats in De Rank, Kon. Wilhelminalaan 
1 en begint om 20.00 uur, entree € 7,50 (incl. drankje in de 
pauze), kinderen tot 12 jaar gratis.

Advertentie IM

Bovensmilde, 26 oktober 2019
WAARDEER HET! REPAREER HET!  

Ook de FIETSVERLICHTING!
Dat hebben we geweten, vanaf 13.00 uur liep het storm. 
Het was een drukte van belang. Stofzuigers, Magnetron, 
koffiezetapparaten, kleding, lampen, van alles kwam voor-
bij. Helaas was het zo’n dag dat enkele stukken niet te re-
pareren waren. Dat kan ook gebeuren. Onze reparateurs 
doen hun best, want: Weggooien? Mooi niet!
Zaterdag 26 oktober is er weer een Repair Café. Naast de 
gewone klussen staat oktober in het teken van de fiets-
verlichting.
Hoe zit het met uw fietsverlichting? De ANWB wijst alle 
fietsers op het belang van goede fietsverlichting. Kom 
langs als uw fietsverlichting het niet doet. Ook rollators 
zijn zo nu en dan aan een controlebeurt toe; remmen bij-
stellen bijv. 
De koffie/theetafel staat in de hal voor een kopje thee of 
koffie en een gezellig praatje voor als u even moet wach-
ten Aan de overkant is de kleding ruil/inbrengwinkel NOP-
PES (gratis baby-, kinder- dames en herenkleding, 6 stuks 
per persoon) van het Buurtinfohuis open van 14.00- 16.00 
uur. Winterkleding, alles gratis en voor iedereen! En op de 
ruiltafel vindt u misschien iets van uw gading; neem ge-
rust mee!

Tot ziens op zaterdag 26 oktober in het Repair Café in de 
Walhof, J. de Walstraat in Bovensmilde!
Tijd: 13.00 uur tot 16.00 uur.

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

Natuurwerkdag zaterdag 
2 november in het Kyllotsbos

Al jaren is een enthousiaste club vrijwilligers actief om samen met het bestuur te klussen 
in het Kyllotsbos. Er zijn twee vaste vrijwilligersdagen per jaar en u bent hierbij van harte 
welkom. Tijdens de werkdag is er altijd wel tijd om u antwoord te geven op vragen over 
het onderhoud en beheer van het Kyllotsbos. Een mooie gelegenheid dus voor jong en 
oud om, op een gezellige manier, meer kennis te maken met het Kyllotsbos en zo een 
bijdrage te leveren aan de zorg en het behoud van het bos.
Op zaterdagochtend 2 november van 9.00 tot 12.00u. is de halfjaarlijkse werkdag. Deze 
ochtend haken we weer aan bij de landelijke natuurwerkdag. Mede georganiseerd door 
Landschaps Beheer Drenthe. We zullen deze ochtend gebruiken om een gedeelte van de 
lanen op te schonen en eventueel rond de dobbe op te schonen en af te maken.
We verzamelen dan weer op de parkeerplaats van de tennisvereniging aan de Suer-
mondsweg even voor 9.00u.
We gaan de ochtend gebruiken om een gedeelte van de lanen op te schonen, de tank-
gracht op te schonen, enkele afvalbakken te vervangen en enkele dode jonge eikjes in de 
laan te vervangen door nieuw plantgoed.
Voor de inwendige mens wordt gezorgd, er is koffie/thee voor de ouderen en drinken 
voor de kinderen. De ochtend wordt afgesloten met een lekkere kop soep. Als Stichting 
Beheer Kyllotsbos stellen wij de betrokkenheid van de inwoners van Smilde bij het wel en 
wee van het bos zeer op prijs. Het bestuur van het Kyllotsbos hoopt daarom op een grote 
opkomst, noteer deze datum alvast in uw agenda mocht u van plan zijn deel te nemen 
aan de vrijwilligersdag. Een email is ook altijd handig om te laten weten dat u meedoet 
(kyllotsbos@planet.nl) 
Dus voor wie het niet laten kan!, en als je nog iemand weet die ook graag mee zou willen 
klussen in het bos, vraag diegene dan gerust om mee te komen!! Vele handen maken 
licht werk!!

U bent dus van harte welkom op zaterdag 2 november , wij waarderen uw inzet zeer!

14 Bovensmildegers opgeleid 
tot burgerhulpverlener

Elke eerste zaterdag van de maand (m.u.v. augustus) wordt er oud papier opgehaald 
in Bovensmilde. Dit wordt gedaan door OPA (Oud Papier Actie), ontstaan vanuit PKN 
Bovensmilde.
Eens per jaar wordt er een gedeelte van de opbrengst geschonken aan goede doelen 
en initiatieven.
Zo is er het afgelopen jaar een AED aangeschaft. Deze is bevestigd aan de gevel van 
Witterweg 24, onder de carport. Deze is 24/7 beschikbaar indien nodig.
Naast de aanschaf van de AED zijn er ook 14 mensen, uit Bovensmilde en omstre-
ken, opgeleid tot burgerhulpverlener. Dit gebeurde op 14 oktober door Wim Klaucke. 
Tijdens deze avond kwamen reanimatie, verstikking en het gebruik van de AED aan 
bod. Uiteraard werd de theorie ook in de praktijk geoefend. Aan het eind van deze 
geslaagde avond, kon iedereen met een ERC certificaat naar huis.
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SPORTUITSLAGEN

WIK Bovensmilde
SUDOSA H7 - WIK heren Recreanten  3-0

Ruinerwold 1 - 1 VV Smilde '94

"Ruinerwold laat Smilde '94 ontsnappen" zo luidt de kop 
boven het verslag van de thuisploeg Ruinerwold. Dat is 
maar een deel van de waarheid.

Vroeg in de wedstrijd ontsnapte Ruinerwold zelf aan een 
rode kaart na een smerige overtreding op Robert Klok. Na 
enige verzorging kon Robert gelukkig verder. 
Na twintig minuten spelen was het een andere Klok die 
Smilde op voorsprong zette via een prachtige kopbal. 
Stefan Klok kopte binnen op een voorzet van Ivo van der 
Velde. 

Tot de rust ging het nog redelijk gelijk op qua kansen ook 
al was het de thuisploeg die het spel maakte.
Na de rust was Ruinerwold de bovenliggende partij en 
kwam Smilde er maar moeilijk uit. De defensie van Smilde 
vormde een uitstekend slot op deur. Tot de 66e minuut.
Een vrij ongevaarlijk schot van Ruinerwold werd ongeluk-
kig van richting veranderd en trof doel. 1-1.
In de 77e minuut was er nog een grote kans voor Roy 
Jongsma op een voorzet van Quentin van Sleen maar hier 
ontsnapte Ruinerwold aan een tweede tegentreffer.
In de slotfase was het pompen of verzuipen voor Smilde 
maar ook de thuisploeg werd nog twee keer gered door 
haar grensrechter die op discutabele momenten voor bui-
tenspel vlagde. 

Eindstand 1-1.

Smildeger Kampioenschappen
Het bestuur van de Smildeger Kampioenschappen was maandag tijdens de uitreiking 
van de cheque van de Rabo Clubsupport 2019 blij verrast met het door haar te ontvan-
gen bedrag.
Dankzij de leden van de Rabobank die een stem op ons hebben uitgebracht mogen wij 
een bedrag van € 567,42 in ontvangst nemen en daar bij doet de Rabobank nog € 100,00 
boven op. Wij willen alle leden die hun stem aan de Smildeger Kampioenschappen heb-
ben gegeven en de Rabobank heel hartelijk bedanken.

Smildeger sportneis
Ook een stukje sport, sportverslag of sportuitslagen 
plaatsen in de Smildeger sportneis?... Dat kan.
Mail de redactie op info@smildegerneiskrant.nl.

Advertentie IM

Tweede elftal van SV Hoogersmilde  
in het nieuw gestoken

'Afgelopen week is het tweede elftal van SV Hoogersmilde in het nieuw gestoken door 
hun trouwe sponsoren.
De voetbaltenues zijn gesponsord door Hoveniersbedrijf Erik Pieters en de trainingspak-
ken mochten zij ontvangen van Sportpaarden Jan Otten.'

Foto: Jan Koning
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Vanaf 28 oktober hebben we plaats bij verschillende groepen om te werken aan een 
betere conditie. We nodigen graag mensen uit die een (nieuwe) start willen maken met 
meer bewegen. Tijdens de lessen bieden we de kans om mee te doen op eigen niveau. 
Kom gratis kennismaken in de week na de herfstvakantie bij Total Bodytraining, Condi-
tietraining, Spinning of maak een afspraak voor persoonlijke begeleiding in de fitness-
zaal. Bel of mail voor meer info: Sportique, 0592 413125 of info@sportique.nu

Nieuwe Yogalessen 
In de week na de herfstvakantie kunt u gratis kennismaken met Yoga. de lessen worden 
gegeven in Bovensmilde. Yoga draagt bij aan een betere conditie, meer kracht, lenigheid 
en balans. Bij Yoga & Training  worden lessen aangeboden van ma t/m za: Hatha, Yin, 
Vinyasa, Balance of Pilates. Alle lessen hebben een ander doel. Bel of mail voor meer info 
of lestijden: Yoga & Training 0592 413125 of info@yogaentraining.nl

Nieuwe cursus Peuterdans
Vanaf wo 30 oktober is er plaats bij de nieuwe cursus peuterdans voor 2- en 3 jarigen op 
woensdagmorgen. De cursus duurt 8 weken en kost €30. Voor meer info en aanmelding 
bel Sportique 0592 413125 of mail info@sportique.nu

Advertentie IM

Advertentie IM

448 lokale verenigingen/stichtingen ontvangen samen 
bijna € 200.000 van de Rabobank

Tijdens de finale avond van de Rabo ClubSupport van Rabobank Assen en Noord-Drenthe heeft voetbalvereniging ACV uit Assen € 1.692,48  in ont-
vangst mogen nemen. Zij eindigden op de eerste plaats met de meeste stemmen bij de ClubSupport. Leden van Rabobank Assen en Noord-Drenthe 
mochten een budget van €150.000 verdelen door stemmen uit te brengen over de 448 deelnemende verenigingen en stichtingen. Er zijn in totaal 
32.000 stemmen uitgebracht. Dit is het dubbele van vorig jaar!

Foto: Marcel J. de Jong fotografie 

De uitslag van de Rabo ClubSupport werd bekend gemaakt 
tijdens de finale avond op 14 oktober in Theater De Nieuwe 
Kolk in Assen. Alle deelnemende verenigingen en stichtin-
gen uit de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Midden-Dren-
the en Tynaarlo, waren daarbij aanwezig. Deze avond was 
een onderdeel van de Week van de Coöperatie; een week 
vol evenementen speciaal georganiseerd voor leden van 
de bank.

Extra cadeautje deelnemers
Naast de bijdrage die de deelnemende verenigingen en 
stichtingen met het stemmen hebben verkregen, deed 
de Rabobank er dit jaar nog € 100 voor iedere deelnemer 
extra bij. Dit cadeautje werd met groot applaus in de zaal 
ontvangen.

Programma met als thema vrijheid 
Herbert Dijkstra, sportverslaggever, was de presentator 
van deze avond. De openingsact werd uitgevoerd door een 
aantal acteurs en dansers van de  ‘Blauwe Vlinder’. In deze 
theaterproductie van Geke Hoogstins is gekozen voor een 
sterk beeldend verhaal in muziek, theatraal spel, dans, film 
en beleving om zodoende het thema Vrijheid en grenzen 
zichtbaar en invoelbaar te maken. Daarnaast ontving Her-
bert voormalig Olympisch en wereldkampioen bij het open-
waterzwemmen, Maarten van der Weijden. Maarten is 'Vrij' 
van een slopende ziekte, die hij 4 jaar met zich meesleepte 
en heeft het zwemmen daarna weer opgepakt. In juni van 
dit jaar heeft hij als eerste persoon ooit de 196 km lange 
Elfstedentocht succesvol zwemmend afgelegd.

Leden verdelen de winst
Rabobank Assen en Noord Drenthe draagt het verenigings-
leven een warm hart toe. Jaarlijks wordt een deel van de 
winst – het zogenaamd coöperatief dividend – verdeeld 

in de lokale gemeenschap. De basisgedachte van ClubSupport is dat leden van Rabo-
bank Assen en Noord-Drenthe inspraak hebben op de verdeling van een gedeelte van de 
winst van de bank. Deze winst vloeit zo terug naar het lokale verenigingsleven. Hoe meer 
stemmen een vereniging of stichting binnenhaalt, hoe hoger het bedrag is dat de ver-
eniging of stichting in ontvangst mag nemen. 'Het is mooi om te merken hoe de Rabo-
bank ClubSupport is gaan leven bij de verenigingen en stichtingen van onze bank' geeft 
directievoorzitter, Ludo Mennes aan. ‘Met een start 5 jaar gelden van 180 deelnemers, 
sluiten we dit jaar af met bijna 450 deelnemers. Het is een campagne, waarmee wij als 
coöperatieve bank met behulp van ledeninvloed het lokale verenigingsleven in onze regio 
willen steunen. In totaal heeft 29% van onze leden een stem uitgebracht. Daar mogen we 
trots op zijn!’, geeft Mennes. De volledige uitslag is te vinden op de website van de bank:  
www.rabobank.nl/assennd.

Pakketbezorger Ronnie weer 
terug op Smildeger grond

Alweer drie jaar geleden startte Jan Radix een 
petitie nadat bezorger Ronnie een andere wijk 
toegewezen kreeg door PostNL. Met 1087 hand-
tekeningen was dit een geslaagde actie. De hand-
tekeningen werden overhandigd aan PostNL en 
nu, dik drie jaar later, is Ronnie terug. 

Op Facebookpagina “Smilde actief” laten vele Smil-
degers weten dat ze erg blij zijn dat de vertrouwde 
bezorger terug is op Smildeger grond. Voor nu be-
zorgd Ronnie alleen in Bovensmilde maar wie weet 
gaat dat in de toekomst uitgebreid worden naar de 
rest van de Smildes. Jan Radix sprak al kort met 
Ronnie over de telefoon. Ronnie vertelde dat hij erg 
blij was terug te zijn en de actie van drie jaar gele-
den erg waardeerde. 

Ronnie, welkom terug!

Gezonde leefstijl  
met meer beweging
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“Zonne-energie met de beste
  prijs kwaliteit verhouding,
  bij u in de buurt.”

Hoofdweg 185  |  9421 PD Bovensmilde  |  0592 - 820 300

www.waardevolt.nl  |  contact@waardevolt.nl


