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

Rijdende Popschool komt naar Bovensmilde
Cultuur Podium Bovensmilde en Wij Zijn Bovensmilde 
(jeugdactiviteiten) organiseren in samenwerking met de 
Rijdende Popschool muzieklessen voor de jeugd in Bo-
vensmilde. Voor de groepen van 8-12 jaar en van 12-16 

jaar zijn er twee verschillende work-
shops, te weten muziekles in een bandje 
(8-12 jaar) en DeClick (12-16 jaar), pro-
duceren/releasen van muziek door rap-
pers, dj’s, zangers, muzikanten en produ-
cers. De lessen starten in januari 2020 
op de woensdagavonden. Ze monden uit 

in een optreden op de jaarlijkse VoorDoor bij het Cultuur 
Podium Bovensmilde op 17 mei 2020. Daarbij zullen be-
staande muzikanten uitgenodigd worden om samen met 
de jongeren een optreden te verzorgen. Meer informatie 
volgt in de loop van november via de Smildeger Neiskrant, 
Facebook, Instagram en de websites van Wij Zijn Boven-
smilde en Cultuur Podium Bovensmilde. Aanmelding kan 
vanaf eind november/december, maar mocht je niet kun-
nen wachten, mail dan alvast je gegevens naar wijzijnbo-
vensmilde@gmail.com. Deelname kan gratis zijn indien 
alle lessen gevolgd worden, mede door een subsidie uit 
de Fakkelestafette van Welzijn Midden Drenthe in kader 
van Culturele gemeente.

44e Jaargang, nr. 45
5 november 2019

Samenwerking Gert’s 
Sportmassage en Zonnestudio 

de Vaart Smilde

Gert masseert al jaren en is vorig jaar zelfs uitgeroepen tot beste masseur van Neder-
land. Hij had voorheen zijn praktijk aan huis in Bovensmilde maar verhuisde samen met 
Trijny naar Smilde. Halverwege dit jaar trouwde hij met Trijny. Zij werkte voorheen in de 
horeca maar heeft besloten het roer om te gooien en samen met Gert het bedrijf uit te 
breiden met een zonnestudio. In de studio staat een gloednieuwe zonnebank waar je 
al vanaf € 5,- gebruik van kunt maken. Ze hebben een druk jaar achter de rug met de 
verbouwing van hun huis en studio’s, Gert zijn sportmassagemarathon voor Kika, de 
trouwerij en de daarbij horende huwelijksreis. Nu is er weer rust in de tent en de ver-
bouwing zit er op. Ze hebben naast hun studio’s een ruimte gecreëerd waar je samen 
met vrienden, vriendinnen of familie twee uren lang trouwjurken kan passen, ook wel 
“weddingdressfun” genoemd. Door de verschillende diensten die Gert en Trijny bieden 
kan men makkelijk een eigen arrangement samenstellen. Een ontspanningsmassage 
na een bezoekje aan de aanwezige sauna (wat ook nog eens de vetverbranding bevor-
derd), een vriend(in)en dagje compleet met bubbels, trouwjurken passen en een hapje 
tussendoor of zelfs een High Tea, High Wine of High Beer, in overleg is veel mogelijk. Bij 
Trijny kan je ook terecht voor het stomen van je trouwjapon of galajurk! Ook voor verhuur 
van nieuwe galajurken kun je bij Trijny terecht. 

Aanstaande zaterdag 9 no-
vember houden Gert en Trij-
ny open huis! 
Iedereen die nieuwsgierig is 
geworden en graag eens een 
kijkje wil komen nemen is 
van harte uitgenodigd langs 
te komen tussen 11.00 en 
16.00 uur aan Vaartweg 14 
in Smilde. 

Lampionnenshow IKC Prinses 
Margriet

Donderdag 31 oktober was de jaarlijkse lampionnenshow in IKC Prinses Margriet.
Het thema dit jaar was “reizen” en daarmee sloot de school aan bij het thema van 
de Kinderboekenweek: Reis 
mee! Reizen over water, 
door de lucht, over de weg, 
alles was te zien. Alle kinde-
ren hadden in een workshop 
timmeren zelf voertuigen 
gemaakt. Ook deze konden 
bewonderd worden. Dankzij 
het decoratieteam van IKC 
Prinses Margriet zag alles 
er fantastisch uit. Het was 
erg druk in het IKC en geluk-
kig blijft het nog even staan. Bij de deuren stonden ook de nieuwe wegwijzers met 
daarop de missie van het IKC; EigenWijs, samen op reis. Foto’s: IKC Prinses Margriet

Rijdende Popschool komt 
naar Bovensmilde

Cultuur Podium Bovensmilde en Wij 
Zijn Bovensmilde (jeugdactiviteiten) 
organiseren in samenwerking met 
de Rijdende Popschool muzieklessen 
voor de jeugd in Bovensmilde. 

Voor de groepen van 8-12 jaar en van 12-16 jaar zijn 
er twee verschillende workshops, te weten muziek-
les in een bandje (8-12 jaar) en DeClick (12-16 jaar), 
produceren/releasen van muziek door rappers, dj's, 
zangers, muzikanten en producers. 
De lessen starten in januari 2020 op de woensdag-
avonden. Ze monden uit in een optreden op de jaar-
lijkse VoorDoor bij het Cultuur Podium Bovensmilde 
op 17 mei 2020. Daarbij zullen bestaande muzikan-
ten uitgenodigd worden om samen met de jongeren 
een optreden te verzorgen. 

Meer informatie volgt in de loop van november via 
de Smildeger Neiskrant, Facebook, Instagram en de 
websites van Wij Zijn Bovensmilde en Cultuur Podi-
um Bovensmilde. Aanmelding kan vanaf eind novem-
ber/december, maar mocht je niet kunnen wachten, 
mail dan alvast je gegevens naar wijzijnbovensmil-
de@gmail.com. 
Deelname kan gratis zijn indien alle lessen gevolgd 
worden, mede door een subsidie uit de Fakkelesta-
fette van Welzijn Midden Drenthe in kader van Cultu-
rele gemeente.
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WOENSDAG GEHAKTDAG

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

Rijksweg 195 - Hoogersmilde
Telefoon 0592-459280

Wij verkopen elke dag vers brood en banket

DONDERDAG-VRIJDAG-ZATERDAG

Hamlappen kilo € 7.98
Drentse schnitzels
 4 voor € 5.00
Kip-sateschnitzels
 per stuk € 0.98
Runderhamburgers   
 4 voor € 3.98

uw zelfslachtende slager

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

Uitvaartverzorger 
Jochem Hatzmann

Dag en nacht bereikbaar.
Ongeacht waar u verzekerd bent 

of geen uitvaartverzekering heeft.

 Telefoon:  0592-413412
 Mobiel:  06-13732218

Ons adres is: P.R. Roelfsemaweg 36 A,  
9423 RB Hoogersmilde 06-54973737

Beplanting en materialen  
geleverd op bestelling.

Ook zaag/snoeiwerk met  

hoogwerker en versnipperen afval
en stobben frezen

Hoveniersbedrijf
Erik Pieters
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Juweliershuis
HENK BRAAM

Eigen reparatie atelier.
Gespecialiseerd in
antieke klokken.
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www.juweliershuishenkbraam.nl
Openingstijden: donderdag t/m zaterdag

• diamant
• goud
• zilver
• horloges
• klokken
• barometers
Kanaalweg 184
Bovensmilde
bij Van Liersbrug.
0592-412848
3 km vanaf Assen.

Hoofdweg 50, 9422 AJ SMILDE
Telefoon  (0592) 41 41 54

Voor al uw: 
gas, water, cv 

en loodgieterswerk

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

* Kilometerteller fiets. 
Gevonden ter hoogte van de 
Korenmolen. Af te halen bij 
Hoofdweg 17, Smilde

TURFJES

GEVONDEN

Workshop 
Pompoen-
chutney & 

vleesvervan-
gers

Duurzaam Bovensmilde 
en omgeving organiseert 
opnieuw de traditionele 
workshop Pompoenchut-
ney maken op zaterdag 
16 november. WE gebrui-
ken 100% biologische 
Bovensmildeger pom-
poenen van de Groene 
Stap. Deze keer gaan 
we experimenteren met 
het exotisch kruid karde-
mom, familie van gem-
ber! We maken ook een 
vleesvervanger (en proe-
ven hem ook natuurlijk!). 
Het aantal deelnemers 
is beperkt. Deelname is 
gratis. We beginnen za-
terdag de 16de om 13.30 
uur en naar verwachting 
ronden we af rond 16.00 
uur. Locatie: Groene Stap 
te Bovensmilde. Aanmel-
ding via duurzaambo-
vensmilde@gmail.com
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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

Klussenbedrijf KOOPS
Hoofdweg 139, 9421 PA Bovensmilde Tel. 0592 - 414639 

www.klussenbedrijfkoops.nl    info@klussenbedrijfkoops.nl

Voor al uw klussen en onderhoud
Tevens kleding verstellen

Lid van
de VLOK

Tussen winkelcentrum  ‘t Forum & de  Triade

WWW.MERCURIUSJUWELIERS.NL

VOOR UW OUD GOUD EN ZILVER!
Legitimatie verplicht. Bij ons geen tegoedbonnen

of de verplichting om iets terug te kopen!

CONTANT GELD

Ceresstraat 44 - Assen 

Telefoon: 0592-300883
Ook het juiste adres voor al uw reparaties

• 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

 

Grote unit: 200 m3 

Prijs:  € 225,- 
Licht 
Stroom  
WI-FI 
Camera’s 
Toilet 
 
Kleine unit: 44 m3 

Prijs:  € 99,- 
Licht 
Stroom  
WI-FI 
Camera’s 
Toilet  
 

 

www.stallingopslag.net 

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

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

Ook een turfje plaatsen? 
Mail de redactie: 
info@smildegerneiskrant.nl
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Vijfde editie 
De Hel van Bovensmilde

Op zaterdag 9 november a.s. zal de vijfde editie van De Hel van Bovensmilde plaats-
vinden. Dit jaar zullen maar liefst 500(!) deelnemers deze mudrun met een knipoog 
trotseren. 

Net als vorig jaar zal de start- en finish bij de ijsbaan (IJsvereniging Voorwaarts) in 
Bovensmilde zijn en zullen er in en rondom Bovensmilde méér dan 30 hindernissen 
worden opgebouwd. Net als vorig jaar zijn de inschrijvingen bij MFA De Spil. Deelne-
mers ontvangen per e-mail meer informatie over meld- en starttijden. De eerste lopers 
starten om 12:00 uur en tijdens de route kunnen de lopers op 2 punten ervoor kiezen 
om een extra lus te lopen. (4, 6 en 8 km) 
 
Méér dan 30 hindernissen
Dit jaar zullen er méér dan 30 hindernissen op het parcours worden uitgezet, waaron-
der bijvoorbeeld een autowrak- en dorpshindernis op de Brink Baru én een spokenhuis 
op het terrein van de ijsbaan. Kortom heel veel variatie en zowel leuk voor de deel-
nemers als voor de toeschouwers! Voor de toeschouwers is er dit jaar een speciale 
wandelroute uitgezet, deze route leidt je langs 20 hindernissen in het dorp. 
 
Brink Baru
Dit jaar zullen er op de Brink Baru maar liefst 9 hindernissen worden opgesteld. Om dit 
mogelijk te maken zal het stuk van de Schoolstraat die door de Brink Baru loopt  zijn 
afgesloten voor verkeer tussen 12:00 uur en 18:00 uur. 
Op de Brink Baru is dit jaar ook weer dorpshindernis; bij deze hindernis mag het publiek 
skippyballen loslaten op de deelnemers, een leuke hindernis met een knipoog. 
 
Feestavond 
Traditioneel wordt De Hel van Bovensmilde weer afgesloten met een feestavond in 
café The Bridge. Vanaf 20:00 uur is iedereen welkom! De muzikale invulling van deze 
avond zal door niemand minder worden verzorgd dan J&J entertainment! Uiteraard is 
de entree gratis!
 
Bedankt!
De organisatie wil op voorhand al alle 130(!) vrijwilligers, IJsvereniging Voorwaarts, 
MFA De Spil en alle sponsoren bedanken voor hun medewerking!

Duurzame tip van EC-DBSeo: 
eerst de daken!

Er liggen heel veel aanvragen voor zonneparken op 
akkers in onze gemeente. Ook EnergieCooperatie 
Duurzaam Bovensmilde eo (EC DBSeo) is in gesprek 
met ontwikkelaars en boeren. Maar wij zijn als 
EnergieCooperatie eigenlijk van mening dat het de 
voorkeur verdient eerst de daken vol te leggen met 
zonnepanelen. Bij 1 bedrijf in de Smildes zijn de 
gesprekken in vergevorderd stadium en zal als alles 
volgens plan verloopt het schuurdak vol gelegd worden. 
De lokaal opgewekte stroom zullen wij aanbieden als 
Smilder Stroom. Maar er zijn nog veel meer daken die 
geschikt zijn. Veel boeren en MKB’ers die wij benaderd 
hebben zijn uiterst terughoudend. Men wil er niet aan of 
geeft aan het zelf te willen doen. Maar dan ligt dat dak daar 
vaak nog jaren ongebruikt. Natuurlijk zijn er nu soms ook 
problemen met aansluiting op het net. Boeren en MKB’ers 
die met ons in zee gaan krijgen een bedrag per jaar per 
paneel en de dakeigenaren worden volledig ontzorgd. 
Hoogte van dit bedrag is afhankelijk van aansluitkosten 
en dakligging. Maar veel dakeigenaren wachten tot op 
heden liever af. En dat terwijl de kans eerder toeneemt 
dan afneemt dat de subsidie naar beneden gaat en er 
straks belasting betaald moet worden over opgewekte 
energie. Dus: hebt u een dak van voldoende omvang 
(minimaal 1000 m2 ) met gunstige ligging stuur dan een 
mailtje naar duurzaambovensmilde@gmal.com. Een 
andere manier om bij te dragen aan klimaatneutraliteit is 
klant worden van onze coöperatieve energieleverancier 
via EC DBSeo. Hoe meer klanten hoe meer we kunnen 
investeren in verduurzaming van de Smildes. Vraag 
gerust een vrijblijvende voorbeeldberekening aan via 
duurzaambovensmilde@gmail.com.

Lichtjesavond 
Zaterdag 2 november organiseerden de gezamenlijke uitvaartverenigingen van Boven-
smilde, Smilde en Hoogersmilde weer een lichtjesavond op de begraafplaatsen. 

De avond is heel goed bezocht en de reacties weer hartverwarmend. Er waren fakkels 
en lichtjes beschikbaar om de graven te bezoeken en een kaarsje te branden voor 
overleden dierbaren, er was ruimte voor een gesprek en een kop koffie, thee en warme 
chocomel.  Heel fijn om dit te mogen en kunnen organiseren. 

De bestuursleden willen bij deze graag alle vrijwilligers en bezoekers bedanken voor 
hun bijdrage en aanwezigheid. De uitvaartverenigingen van de Smildes dragen zorg 
voor een betaalbare, waardige uitvaart zonder winstoogmerk voor al hun leden. 

Wilt u meer informatie over een lidmaatschap van één van de verenigingen kijk dan op 
www.susmilde.nl . Of bezoek één van onze jaarlijkse ledenvergaderingen, aankondigen 
hiervan verschijnen in de Smildeger Neiskrant.
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Het wonder van de van Lierswijk 

Foto: Gerrit Appelo
Zaterdag 2 november was het weer zover dat de Diaconie de aardappelen voor de voed-
selbank Midden-Drenthe kon rooien. Martin Klok op de van Lierswijk was bereid gevon-
den om dit jaar de aardappelen op zijn land te verbouwen. Vrijdag de gehele dag een 
miezerige motregen, ’s nachts nog eens 9 mm water op het land. Zaterdag morgen 
half acht als de aanhanger met de nog lege kratjes opgehaald wordt zijn er ernstige 
gesprekken en bezorgde gezichten, diverse boeren hebben het rooien voor de zaterdag 
afgeblazen, het land is te nat. Maar eens kijken wat Kees Smit zegt die de aardappelen 
met zijn rooimachine er uit zal halen, we zien wel even, wordt daar gezegd. Om acht uur 
staan we voor het land waar de aardappelen staan, het al gerooide gedeelte is tamelijk 
nat, maar de vier rijen van de Diaconie zien er nog redelijk droog uit, en het is boven ons 
ook droog geworden. De tractoren banen zich met enige moeite naar het gedeelte toe, 
en het rooien kan beginnen. En dat gaat verrassend goed en er begint zelfs een klein zon-
netje te schijnen. Om 10.00 uur is alles er uit en de dertien vrijwilligers kunnen opgelucht 
adem halen, alles ging goed en het is de hele tijd droog gebleven. Om elf uur staan er 
133 kratjes met aardappelen bij de voedselbank in Beilen en zijn er twintig zakken met 
aardappelen voor het uitdeel punt in Smilde al weg gebracht, net op tijd binnen voor de 
regenbui van twaalf uur. En ondanks de bange voorgevoelens over de oogst bleek deze 
nog iets groter te zijn dan vorig jaar. Iedereen die op welke wijze ook behulpzaam is ge-
weest bij deze actie enorm bedankt voor dit mooie resultaat, en feitelijk weten we  ook 
tegenover wie we nog meer onze dankbaar mogen tonen. 
Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde. 

Duurzaam Bovensmilde en 
omstreken 

Natuurlijk beheer

Wat groeit er langs de Vaart? 
De vorige column ging over een paddenstoel die in de buurt 
van de Vaart groeien en deze ook weer. Want, nogmaals, 
wat een paddenstoelenjaar beleven we. Deze keer schrijf 
ik overeen spectaculaire, nl. de kleverige koraalzwam (Ca-
locera viscosa). Calocera is afgeleid van het Griekse kalos 
= mooi en kera = hoorn. Viscosa betekent ‘kleverig’. Die 
zwam leeft van de vertering van dood, vermolmd naald-
hout. Hij heeft daarbij een voorkeur voor sparren. Zo zie je 
maar weer: ook zwammen hebben zo hun voorkeuren net 
als mensen. Het is een oranjegele schimmel uit de familie 
Dacrymycetaceae. Na de regen van afgelopen periode kwam hij enkele weken geleden tevoorschijn op een beschaduwde plek in een bos. Je hebt 
verschillende andere, nauwelijks verwante  soorten koraalzwam: de rechte, slappe en fraaie koraalzwam. Hoewel zeer sterk lijkend op de koraal-
zwammen en de naam er mee delend, is het kleverig koraalzwammetje geen koraalzwam maar behoort het tot de trilzwammen. Het kleverig koraal-
zwammetje is ook nog eens makkelijk te verwarren met de kleinere gele hoorntje (Calocera cornea). Daar komt bij dat het gele hoorntje ook nog eens 
kleverig wordt wanneer het vochtig is. Gele hoorntjes groeien echter vooral op afgestorven loofhout, worden minder hoog, staan meer verspreid 
en worden ook aangeduid als ‘sprieterig’. Ze zijn wel verwant aan het kleverig koraalzwammetje, want ze behoren tot dezelfde familie. Enigszins 
verwarrend allemaal misschien, maar is dat niet vaak in het leven het geval? Tot zalf voor de verwarde ziel kan misschien dienen de wetenschap 
dat verwarring mag gelden als de moeder van creativiteit. Het kleverige koraalzwammetje is niet giftig, maar smakelijk is het ook niet. Toch zijn 
natuurfotografen er dol op, wat wel te begrijpen is mijns inziens: een lust voor de lens en het oog! En wat misschien nog wel het aller bijzonderste 
is, is dat dit zwammetje niet eens geldt als bijzonder of zeldzaam. Het mag nog zo algemeen zijn, voor mij blijft het echt een wonder. Voorts ben ik 
van mening dat (vrij naar Cato) iedere Smildeger klant zou moeten worden van Energie VanOns via EnergieCoöperatie Duurzaam Bovensmilde en 
omgeving (en een regenton ontvangen). 

NB De foto kunt u in hoge resolutie bekijken op www.wijzijnbovensmilde.nl.

Atelierroute 2019 

Kunst- en Cultuur 4Daagse 

Midden - Drenthe
In aanwezigheid van een groot publiek is afgelopen vrij-
dag de Atelierroute 2019 door de wethouder D. Bouw-
man formeel geopend. Deze opening vond plaats in het 
gebouw de Aventurijn in Smilde. Hier is ook een over-
zichtstentoonstelling te zien is van alle kunstenaars die 
meedoen met deze atelierroute. De wethouder was on-
der de indruk van de kwaliteit van de getoonde werken 
en gaf aan het belang van kunst en cultuur. Het thema 
dit jaar is verrijking. Cultuur verbindt en verrijkt mensen.
In totaal doen 20 kunstenaars, verspreid over 11 ateliers 
door de gehele gemeente Midden- Drenthe mee. Het is 
alweer de 17e keer dat deze route georganiseerd wordt 
door de Stichting Kunst- en Cultuur 4Daagse Midden- 
Drenthe.

Er is werk te zien op het gebied van de schilderkunst, 
beeldhouwen , keramiek en installaties. 
Het afgelopen weekend werden de diverse ateliers goed 
bezocht. 

Ook het komend weekend van 9 en 10 november  zijn de 
ateliers en de overzichtstentoonstelling  in de Aventurijn 
geopend van 11:00 uur  tot 17:00 uur.

Meer informatie over de deelnemende kunstenaars en 
de atelierroute is te vinden op www.kunstcultuur4daag-
se.nl. 
Hier kunt u ook de digitale folder downloaden. 
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Containers week 46 
ORANJE & GRIJS

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 w

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 (24 uur 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 6 november: IKC Pieter van Thuyl haalt vanaf 
18.15 uur het oud papier in Hoogersmilde op.
Vrijdag 8 november: Concert Oranje Nassau, met Trom-
petkwartet C4 (Maestro-orkest). 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.
Zondag 10 november: Het Noord-Drents Kamerorkest 
Divertimento bij het CultuurPodium Bovensmilde, Hoofd-
weg 186. Inloop vanaf 14.30 uur en tot en met 16 jaar 
gratis!
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 Beurtschip of tel. 413666 
(mevr. F. Bij de Vaate) Plusbus T: 088 16 51 200 (Wel-
zijnswerk Midden-Drenthe) Ma. t/m do. 08.30-13.30, vr. 
08.30 - 12.00.

•  afdelingsavond van de Vrouwen van Nu Bovensmilde. 
De Hr Mol komt een lezing houden over de prehistorie 
en stenen. Aanvang 19.30 u bij café The Bridge Boven-
smilde. Belangstellenden die lid willen worden ,zijn van 
harte welkom.

Woensdag 13 t/m zaterdag 16 november: Vogeltentoon-
stelling Smilde en omstreken. In de kantine van IJsvereni-
ging Voorwaarts te Bovensmilde. Woensdag van 20.30 
uur tot 22.00 uur, donderdag van 10.00 uur tot 21.00 uur, 
vrijdag van 10.00 uur tot 21.00 uur, zaterdag van 10.00 
uur tot 12.00 uur. Toegang gratis
Vrijdag 15 november: Klaverjasclub De Wiek klaverjas-
avond. Aanvang om 19.45 uur in de Spil, Floralaan 2 Bo-
vensmilde.

Woensdag 6 november  Dankdag voor Gewas en Arbeid
Geref. Kerk Vrijgemaakt, De Rank 
19.30 uur Leesdienst
Protestantse Gemeente Bovensmilde
19.30 uur Ds. P. de Vries, Beilen

Zondag 10 november
Prot. Gem. Smilde, Koepelkerk 16+kerk
9.30 uur  Ds. S. Bijl, Groningen
Geref. Kerk Vrijgemaakt, De Rank 
10.00 uur Ds. J. vd Wetering, Tuk
16.30 uur Ds. A.G. Bruijn, Gees
Prot. Gem. Hoogersmilde, KC De Schakel
Viering Heilig Avondmaal
10.00 uur Ds. P de Vries Beilen
Protestantse Gemeente Bovensmilde
10.00 uur Ds. S.D. Kits

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

* 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

Jezus zei: Ik ben het Licht der wereld;
 wie Mij volgt, zal niet in de duisternis wandelen

maar zal het licht van het leven hebben.

De Bijbel, Johannes 8:12

www.debijbelopeninsmilde.nl

De
 Bijbel open in Smilde
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Aan deze tekening zijn geen prijzen verbonden.

Voor de kleintjes
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Kremer Keukens steekt Fama 
Ds2 in nieuwe shirts

Afgelopen vrijdag mochten de dames van volleybalvereniging Fama nieuwe shirts in 
ontvangst nemen en staan er weer keurig netjes op.
Het is al de derde keer dat Kremer Keukens een team van de volleybalvereniging in het 
nieuw heeft gestoken, het bestuur is ze daar zeer erkentelijk voor.
De sponsoren konden zelf niet aanwezig zijn maar de bloemen en een attentie van het 
team zijn inmiddels overhandigd.
De dames wisten de wedstrijd in de nieuwe shirts tegen VEB’98 uit Borger ook te 
winnen met 4-0.

Advertentie IM

Foto: Johan van Sleen

Foto: Judith de Haan

Wisselende uitslagen tijdens 
volleybalavond Fama

De volleyballers van Fama speelden afgelopen weekend weer in eigen huis in Smilde. 
In de Smelthehal wisten Heren 2 en Dames 2 de volle winst te pakken.
Ook Dames 1 won, maar liet wel een van de sets liggen tegen Quinto uit Westerbork, 
het werd 3-1. Heren 1 en Dames 3 moesten genoegen nemen met één punt en verlo-
ren met 1-3. Op de zaterdag speelden in Smilde nog twee jeugdteams. Het mixteam 
B won zeer overtuigend met 3-0. Meisjes C speelde een spannende pot tegen AFC uit 
Appelscha en verloor deze met 1-2. 
Na dit speelweekend draaien Dames 1, Dames 2 en Heren 2 van Fama mee in de top 
van hun poules. Die plekken hopen zij vast te houden, in ieder geval tot de volgende 
thuisspeelavond in Smilde op  vrijdag 15 november. 

WIK dames winnen in 
Oosterwolde

Na een moeizame start van het nieuwe seizoen in een 
hogere klasse, zijn de Nevobo dames van WIK Boven-
smilde nu warm gespeeld. 
Nadat ze in Dwingeloo de eerste twee sets binnen heb-
ben gehaald, hebben ze afgelopen vrijdag in Oosterwol-
de alle vier de sets gewonnen.

VV Smilde ’94 neemt drie 
punten mee naar huis

Afgelopen zondag speelde VV Smilde ’94 1 uit tegen 
RKO 1. Een uur rijden naar Rutten in de Flevopolder. 
De eerste helft was van beide kanten niet hoogstaand. 
RKO had in het eerste kwartier twee uitstekende kan-
sen maar keeper Tom Blauw hield Smilde in de race en 
verdediger Maik de Jong haalde een bal van de doellijn. 
Vanuit een corner kopte Stefan Klok voor de Smildegers 
net over en een vrije schop van Ivo van der Velde ging 
naast. Een schot van Quentin van Sleen ging over het 
doel van RKO. Ruststand 0-0. 
In de tweede helft zette de ploeg uit Smilde goed druk 
via Roy Jongsma en Quentin van Sleen. Dit betaalde 
zich uit in de 0-1 via de ervaren Jongsma die knap bin-
nenschoot. Aansluitend had Smilde de kans om de wed-
strijd te beslissen maar liet dit na. Hierdoor bleef het nog 
even spannend maar de ploeg van trainer Thom de Vries 
kwam niet meer in de problemen. 

Komende zondag speelt Smilde thuis tegen VWC 1. 

Nikki-Fleur en M&M winnen 
Hippo’s concours

Vorige week wisten Nikki-Fleur de Haan en haar pony M&M het Hippos concours in 
Appingedam op hun naam te zetten. Beide manches was deze combinatie de snelste. 
Met haar pony Stakkato mocht Nikki-Fleur als 3e opstellen.
Zaterdag startte de Amazone uit Smilde met haar ponys Dublin en Stakkato in Bron-
neger. Met Stakkato wist ze als derde te eindigen. Met Dublin viel ze buiten de prijzen.

Woensdag 30 oktober
V.A.K.O. DMW2 - S.V.H. Midweek 28-5

Zondag 3 november
S.V.H. Meiden E- HVE 2000 E1 18-5
S.V.H. Meiden B - Actief P. DB1 19-2
S.V.H. Jongens B - F.H.C. HB1 18-16
S.V.H. Dames 1 - Cometas DS2 17-17
S.V.H. Heren 1 - Aeolus HS1 26-21

H.V.R.'97 DC1 - S.V.H. Meiden C 4-23
H.V.R.'97 DS1 - S.V.H. Dames 2 13-11

SPORTUITSLAGEN

SPORTAGENDA
Zondag 10 november 
11:00  S.V.H Meiden C - WM Kozijnen/SVBO DC2
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Oud ijzer inzamelen
Naast het inzamelen van oud papier is er bij 
v.v. Smilde’94 het initiatief ontstaan om één-
malig ook het oud ijzer te verzamelen bij onze 
vereniging. Dit gebeurt in samenwerking met 
Meijering Recycling Smilde.
Hiervoor zal er op de laatste zaterdag in no-
vember (30-11-2019) een container geplaatst 
worden bij onze vereniging waarin u uw oud 
ijzer kwijt kunt.

De volgende materialen kunt u bij ons inleveren:
Aluminium Brons
Elektro motor
Elektrische apparaten, raffi  neer 
(geen koelkasten/vriezers/tv/beeldschermen)
IJzer Pc’s
Kabels Koper rood/geel
Lood Messing
Rvs Zink

Deze kun U brengen op 30 november tussen 
9:00 en 14:00.
De opbrengst van het verzamelde oud ijzer 
zal naar de vereniging gaan.

v.v. Smilde’94

Bladblazerschaamte
Herfst. Een periode die feitelijk symbool staat voor 
de kringloop van het leven en de vergankelijkheid van 
het bestaan. De bladeren vallen en maken plaats voor 
nieuwe knoppen. Paddenstoelen ruimen afvalstoffen 
op  en eikels zoeken een plek in de bodem. 
Sommige eikels zijn er het hele jaar. 
Over die bladeren wil ik het met u hebben. Mijn tuin ligt 
er vol mee. Wekelijks harken dus. Tenzij u de beschik-
king heeft over het fenomeen bladblazer. Een mon-
sterachtige uitvinding van de mensheid in de categorie 
“gemak dient de mens”. Ik ben het daar niet mee eens. 
Gemak schaadt de mens. Mensen worden niet beter 
van gemak. 
De mens wordt lui, dik en de vrijgekomen tijd wordt 
niet goed besteed. Mensen gaan SBS kijken of zitten 
de hele dag op een of ander digitaal apparaat te kijken. 
Ongemak dient de mens. De mens moet ongemak 
omarmen. Een bladblazer is zwaar, maakt lawaai en 
verbruikt energie. 
Harken is rustgevend en welhaast therapeutisch in 
deze tijd vol prikkels. Blad harken is gezond. U bent 
buiten, u bent in beweging en de belasting is minimaal. 
Uw overprikkelde brein komt volledig tot rust. 

Ik ben dus een voorstander van de invoering van de 
bladblazertax en een beetje bladblazerschaamte acht 
ik ook op z’n plaats. 

Ik wens u een fijne week met een gezonde dosis on-
gemak. 

Groet, 
King

Column King

stelt zich voor...
Hallo, wij zijn sportvereniging W.I.K. Bovensmilde. Misschien heb je al eens van ons ge-
hoord, misschien ook nog niet. Graag stellen wij ons bij deze (nogmaals) aan jullie voor.

Sportvereniging W.I.K. Bovensmilde bestaat sinds 1994 en ontstond door het samen-
gaan van Christelijke sportvereniging ADO (Alles Door Oefening) en sportvereniging 
GVBS (Gymvereniging Bovensmilde).

Verschillende sporten
Momenteel bieden wij 3 sporten aan waar onze leden aan kunnen deelnemen; badmin-
ton, gymnastiek en volleybal.
De badminton groep is vrij recent weer begonnen en bestaat uit een leuke en fanatieke 
groep die elke week trainen op donderdag avond.
Wij hebben 2 gymnastiek groepen; een jeugd groep voor kinderen van de basisschool 
en een senioren groep. Dus of je nu jong of iets minder jong bent… er is altijd een mo-
gelijkheid om met ons mee te doen.
Voor volleybal hebben wij 4 teams; Dames 1 (volwassenen) en Niveau 2 (jeugd) spelen 
beide in de NeVoBo competitie. Daarnaast hebben wij ook nog 2 recreanten teams 
(Heren en Mix).

Trainers
Voor die laatste 2 zoeken wij overigens nog een trainer, dus mocht jij hier interesse in 
hebben dan horen we dat graag!

Kortom, er is voldoende te doen bij Sportvereniging W.I.K. Bovensmilde en jij bent van 
harte welkom om eens bij ons te komen kijken! Heb jij interesse in 1 van onze sporten 
en wil je eens proberen? Geen probleem, je kunt geheel vrijblijvend tot 3 keer met ons 
mee trainen.

Wil je meer informatie, kijk dan eens op onze website www.wik-bovensmilde.nl of mail 
ons op info@wik-bovensmilde.nl

Wellicht tot snel!

Discozwemmen in zwembad de 
Smelte

15 november a.s. 

In zwembad De Smelte in Smilde wordt op vrijdag 15 november van 19.30 tot 21.30 
uur weer discozwemmen gehouden. Je bent van harte welkom als je minimaal een 
A-zwemdiploma hebt en op de basisschool zit. De kosten zijn € 3,00 p.p. voor een spet-
terende discoshow met DJ verzorgd door Lightbeams. Jij komt toch ook?

Informatie 
Voor meer informatie over het discozwemmen: Zwembad De Smelte, Boerenlaan 7, 
Smilde (0592) 41 31 50.

Je juf of meester gaat staken?
Kom zwemmen op 6 november! 

Ben je woensdag 6 november vrij vanwege de onderwijsstaking? Kom dan naar het 
zwembad! De zwembaden in Beilen en Smilde hebben verruimde openingstijden. Ook 
kun je die dag voordelig recreatief zwemmen. We hebben de actie: 2 voor de prijs van 1! 

Zwembad  Recreatief zwemmen
De Peppel Beilen 13.00 – 17.00 uur
De Smelte Smilde 10.00 – 12.30 uur
 14.30 – 17.00 uur
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15 NOV. 2019
18.00 - 21.00 uur

S T O E R& sfeervol

Advertentie IM

Het verhaal van de film speelt van 1955 tot 1998.

LIEK ACHTER DE BADDE
Dankzij een rijke, ziekelijke echtgenote wordt Lucas Hospes, een eenvoudige boer uit 
Westerwolde, herenboer in Eerste Exloërmond. Hij staat op standsverschil. Hij meent 
dat hij als herenboer alles naar zijn hand kan zetten. Zijn zoon Gerrit mag geen omgang 
hebben met Mia, de dochter van de boerenknecht. Hij mag het werk van de knecht, zoals 
de brug voor een schip afdraaien, niet doen. Als hij dat toch een keer doet krijgt de zoon 
klappen met de leren broeksriem van de boer en wordt verminkt. De zoon haat zijn vader 
en zet hem op het aardappelland voor schut.  Hij wordt geen boer maar gaat naar de HBS 
in Groningen. Nadat hij zijn vader heeft betrapt op aanranding van de moeder van Mia, 
besluit hij zijn vader te chanteren. 
De boer wordt hoogmoedig, neemt een maîtresse, begint een renstal en leent geld uit. 
Hij schenkt de gemeente, die het kanaal (de Mond) en wijk wil dempen, een deel van 
zijn land onder de voorwaarde dat zijn brug (badde) als monument blijft liggen. De boer 
raakt verstrikt in zijn manier van leven. Hij wordt door zijn maîtresse verlaten. Zijn zoon 
ontneemt hem alles. De herenboer raakt aan lager wal. Hij is macht en aanzien kwijt. Hij 
zorgt dat hij een revolver krijgt. Maakt duidelijk dat hij zijn schuldenaren en zoon af wil 
maken door hun namen op de muur te schrijven en er een streep door te trekken. Zorgt 
ervoor dat zijn zoon dit te zien krijgt. Schiet zich een kogel door de kop, maar zoon wordt 
verdacht van moord op zijn vader.  Blijkt de laatste boze zet van zijn vader te zijn. Door 
studie en erfenis wordt Gerrit een man van de wereld, maakt van de renstal een succes. 
Als dat minder wordt, verkoopt hij alles  behalve de boerderij, en gaat een paar jaar op 
reis. Terug in Nederland begint hij een hennepkwekerij met als doel, er weet te kweken 
met een hoog THC gehalte, geschikt voor medicinaal gebruik.  

Sander Albertslaan 6
8431 AJ Oosterwolde
Tel. 0516-520544

W W W.BUURL AGE TA NDTECHNIEK .NL

REPARATIES:
Klaar terwijl u wacht!

Ook ‘s avonds en in 
het weekend!

* Reparaties
* Opvullen (rebasen)
* Nieuwe prothese met of zonder implantaten
* Gratis controle van uw prothese
* Aan huis service mogelijk

Stap gerust binnen voor vrijblijvend advies!

DE PLAATS WAAR AMBACHTELIJK WERK EN PERFECTIE SAMENVLOEIEN.

Aangesloten bij:

Bel 0516-520544

KUNSTGEBITTEN
KUNSTGEBITTEN

KUNSTGEBITTEN

* Reparaties

KUNSTGEBITTEN

KUNSTGEBITTEN

MONDPROTHETIEK OOSTERWOLDE

Plaatjesbingo BWC KiMeNa
Op dinsdag 29 oktober heeft BWC KiMeNa voor de twee-
de keer een plaatjesbingo georganiseerd voor de cliënten 
van de Bolster.
Om 19.00 uur waren er 14 cliënten die wel een kansje wil-
den wagen.
Ook deze keer was er voor iedereen een prijs, die ze ook 
nog eens zelf mochten uitkiezen. De spanning was dan 
ook van de gezichten af te lezen.
Op het laatst was er ook nog een hoofdprijs. De winnaar 
hiervan mag gezellig met iemand van de leiding naar de 
bioscoop.
Een hapje en een drankje en soms een grapje maakte 
deze avond compleet.
We willen vooral ook de vrijwilligers bedanken voor hun 
hulp.
BWC KiMeNa kan terug kijken op een geslaagde bingo en 
is zeker voor herhaling vatbaar. 

Foto: Amy de Vries
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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 hoh kilo € 5,50
Herfstgehakt kilo € 6,50
DONDERDAG - VRIJDAG - ZATERDAG

Entrecôte 500 gr € 8,50
Runder riblapjes kilo € 9,50
MENUTIP VAN DE WEEK

Chili con carne
Tomaten-groentesoep

MAANDAG EN DINSDAG

Slavinken 5 halen 4 betalen
VOOR OP EEN BROODJE

Gebr. gehakt 150 gr halen 100 gr betalen

VOOR BIJ EEN GLAASJE

Slagers leverworst

ONZE MAALTIJDSERVICE
3X PER WEEK BEZORGD

Bel gerust voor informatie

Fotoworkshop Hoogersmilde
Tijdens deze workshop gaan jullie aan de slag met het maken van de juiste compositie 
van een foto. Onder deskundige begeleiding van Anneke Bloenen gaan jullie na de uitleg 
de straat op om Hoogersmilde vast te leggen zoals jullie Hoogersmilde zien.

De 2de bijeenkomst is op 21 november van 19.00 tot 21.00 uur. Daar worden jouw 5 
mooiste foto’s bekeken en mag ieder zijn 2 mooiste foto’s uitzoeken. Deze worden dan 
op hoge kwaliteit afgedrukt en tentoongesteld in maart 2020 op de finaledag van de 
Culturele Fakkel Estafette

Opgeven kan via: astrid@awitteveen.nl / 06-13881362
rispenswendy88@hotmail.com / 06-10957262

Opgeven kan tot 9 november

Betty Simonides

Niets staat op zichzelf!
Haar atelier in Smilde is een en al werk in wording en voor 
de bezoeker een visuele speurtocht naar de antwoorden 
op vragen die Betty zichzelf heeft gesteld. Vaak ishet werk 
conceptueel en zelfs formeel waarbij het eindresultaat ge-
vormd wordt door het onderzoeken van een stelling.

Ook werkt ze vanuit een vertaling van haar handschrift 
waarbij een fysieke en mentale inzet gevraagd wordt. Ze 
laat ons een proces zienendaarmee het werk dat ontstaat 
vanuit het voorafgaande. Die werken ogen kaal, enkel-
voudig en compositorisch ontleed tot op het bot. Maar 
zo poëtisch en rustgevend, als een grens tussen praten 
en tekenen.

Zoals haar serie Van 1 tot duizend punten. Lijnen volgen 
de punten die vanuit haar eigen handschrift gezet zijn 
aangestuurd door haar brein. Vlakken ontstaan uit het lij-
nenspel, die dan weer uitgangspunt zijn van nieuwe com-
posities die Betty zo zuiver mogelijk in verf schildert. 
Een bezoek aan haar atelier geeft inzicht in haar ervaring 
dat ze om de dingen heen kijkt; anders dan dat ze bedoeld 
zijn, anders dan de functionaliteit en mogelijkheid die stelt. 
Betty heeft aan de kunstacademie Minerva in Groningen 
gestudeerd.

Het werk op de foto is getiteld; 1 liter verf op een doek van 
2/2 meter.
Tekst; Anneke Verstegen   Foto: Henk- Jan Huiting
Atelierroute K&C 4 daagse Midden-Drenthe 2/3 en 9/10 
november 2019.  11.00-17.00 uur   Overzichtsexpositie 
van kunstenaars; Aventurijn Beukenlaan Smilde  Informa-
tie over de atelierroute is te zien op; www.kunstcultuur-
4daagse.nl

Unieke Dag van de filosofie 
voor de Smildes en omgeving

NSK (Noordelijke Spinoza Kring) en Filocafé-CRAS  presenteren met trots De “Dag van 
de filosofie Midden-Drenthe” in het monument aan de Hoofdweg 186 in Bovensmilde. 
De dag begint om 11 uur en eindigt tegen 17 uur. Op 23 november 2019 bieden zij een 
gevarieerd programma met 3 lezingen, 3 workshops en voldoende gelegenheid voor 
vragen. Het centrale thema van de dag is “vrijheid”. We gaan het hebben over voltooid 
leven, hoe kan filosofie ons vrij maken, spanning tussen innerlijke en uiterlijke vrijheid 
en nog veel meer. Bert Keizer is hoofdspreker. Bert is filosoof en arts (specialist oude-
ren geneeskunde) bij de levenseinde kliniek (expertise centrum euthanasie) en bekend 
om zijn columns in het dagblad Trouw over euthanasie en dergelijke. Verder zullen Mi-
riam van Reijen en Yoram Stein ons meenemen naar “Spinoza`s weg naar de vrijheid”. 
De verschillende workshops zijn opgezet door Gerrit van de Most, Godfried Westen 
en Willy van Olffen. We sluiten deze dag af met een hapje, een drankje en muziek. 
Deze dag is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Culturele Gemeente Midden 
Drenthe. Opgave via info@cultureleraadsmilde.nl

Divertimento komt naar Bovensmilde
Op zondag 10 treedt Divertimento, ook wel het Noord-Drents Kamerorkest, op in het oudste monument van Bovensmilde. 

Divertimento is een van de oudste orkesten in Drenthe: het bestaat al meer dan 45 jaar. Dirigent is Kees van der Harst met een uitzonderlijke brede en 
rijke podiumervaring. Divertimento speelt werken van o.a. van Dvorak een blazersserenade opus 44 met 9 blazers, cello en contrabas. 
Ook een werk van Hendrik Andriessen, het concert voor harp, dwarsfluit en strijkers. Voor het intermezzo is uitgenodigd Geesje Wanningen die enkele 
schilderijen tentoon zal stellen en geinteriewd zal worden. 
De deur gaat zondag 10 november open om 14.30 uur en we bieden u dan graag een kopje koffie en thee aan. 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!
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Iederen is van harte welkom 
tussen 11 - 16 uur

Vaartweg 14, Smilde

Open huis
9 november 

Ook hèt adres voor het stomen 
van trouw- en galajurken!

06-30 62 82 18 | 06-38 28 68 17

Zonnebank Weddingdressfun Massage en sauna

Dat vieren we met een 

NOVEMBERACTIE*

• Actiefschuim & Shampoo

• Borstelwassen, 2 x wielwassen, hoge druk reiniging zijkant, onderkant wassen 

• Polish Protect (beschermd de auto tegen strooizout en blijft 8-10 weken 

op de auto zitten)

• Drogen
Deze actie is gelding van 5 november t/m 30 november 2019

Tankstation

Westerbaan

Ta
nkstation

Westerbaan

TANKEN

WASSEN

SHOPPEN

GRAAG TOT ZIENS BIJ GULF WESTERBAAN SMILDE, HOOFDWEG 38, SMILDE, 0592-414102

* Programma 
 Platinum  
 normaal € 12,95   

 nu €10,-

Op zaterdag wassen wij uw auto gratis voor!

Hoera, 2 jaar!

Huiswerkbegeleiding Kaas 
Kees in Bovensmilde

Op woensdag 6 november a.s. opent Kaas Kees haar 
deuren. Kaas Kees biedt huiswerkbegeleiding aan leer-
lingen van het voortgezet onderwijs en mbo en wordt 
gerund door Karin Wieldraaijer, vanuit haar huis, in 
Bovensmilde. Karin is docent Nederlands, geeft secre-
tariële vakken en is daarnaast loopbaanbegeleider en 
mentor.
Als ouder wil je je kind zo goed mogelijk helpen, ook 
met het huiswerk, maar daar is niet altijd ruimte voor, 
waardoor de relatie met je kind kan verstoren. Kaas 
Kees ondersteunt brugklassers, omdat de overgang 
van het basis naar het voortgezet onderwijs groot is 
en de leerling onzeker kan zijn, en helpt de wat oudere 
leerlingen, omdat zij het maken van huiswerk meestal 
niet op de eerste plaats hebben staan en gebaat zijn bij 
structuur en een stok achter de deur.
Het doel van de huiswerkbegeleiding is dat de leerling 
betere cijfers haalt, waardoor de motivatie toeneemt 
en de leerling met meer plezier naar school gaat. Bo-
vendien blijft hierdoor meer tijd over voor leuke dingen 
en hoeft het thuis niet altijd een punt van discussie te 
zijn.

Meer lezen?  www.kaas-kees.nl of vraag naar de 
mogelijkheden: karin@wieldraaijer.nl 


