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

Drukbezochte Sfeeravond  
bij Bodenstaff

Al vroeg stond de parkeerplaats van het tuincentrum 
vol en werden bezoekers door verkeersregelaars naar 
een vrij plekje gewezen. Binnen was het gemoedelijk 
warm en druk. Bij binnenkomst kreeg men een praline 
met glühwein of een advocaatje met slagroom. Ver-
schillende ondernemers uit de Smildes hadden hun 
spullen uitgestald. Het tuincentrum was zoals altijd 
weer sfeervol aangekleed. 
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Smilde wordt nog mooier en 
veel ruimer

Na een half jaar van voorbereiding startte vorig jaar de bouw van een nieuw complex, 
bedoeld voor stalling en opslag voor ondernemers en particulieren.
Bouwknecht Vastgoed b.v. had het al 20 jaar vervallen en braakliggend stuk industrieter-
rein daarvoor aangekocht op industrieterrein Leemdijk in Smilde en vond dat het nu tijd 
werd daar iets zeer duurzaams en sociaals te ontwikkelen wat geheel past in deze tijd.
Dit werd een uniek en zeer duurzaam hybride bedrijfsverzamelgebouw gemaakt van hout 
met een binnen casco van beton, voor stalling en opslag met als doel deze te bouwen voor 
beginnende en kleine ondernemers met ruimtegebrek, maar ook als handige goedkope 
opslag voor particulieren.
Nico Bouwknecht (eigenaar) is zelf al 30 jaar ondernemer en weet als geen ander hoe 
moeilijk het is om als ondernemer een goedkope bedrijfsopslagruimte te vinden of parti-
culier een stallingruimte.
‘’Ik zie om mij heen dat iedereen flink moet betalen voor een kleine opslagruimte en dan 
zit je vaak ook nog in een oud achteraf gelegen brandgevaarlijk of vochtig gebouw. Vooral 
zie ik vaak dat verhuurders helemaal voorbijgaan aan de wensen van hun klanten en dat 
heb ik nu juist als eerste gedaan alvorens ik met mijn stalling en opslag schetsplan begon.’’
Zo heeft Bouwknecht een zeer ruime rondgang en passage gemaakt voor rondrijdende en 
parkerende auto’s en is het gebouw voorzien van wel 10 camera’s, veel beveiligingslicht, 
wifi en toiletten. Daarnaast lijkt het luxe gebouw geheel van hout te zijn opgetrokken maar 
het gehele gecompartimenteerde binnenwerk bestaat volledig uit dik beton wat zorgt voor 
een ultieme inbraak en brandveiligheid. De chique kleurstelling van het gebouw en de eco-
logische graskeiparkeerstroken geheel rondom, maken dit het tot wellicht het mooiste 
stalling en opslag en bedrijfsverzamelgebouw van noord Nederland. Bouwknecht heeft 
eerder bij zijn andere nieuwe bedrijf zelfs een stuk spoorrails aangelegd met een stootblok 
en seinpaal als verwijzing naar de NTM stoomtram tijd uit 1915. Deze Leemdijk locatie was 
toen een zeer belangrijke economische groeischakel. Met dit stuk rails blijft die tijd mooi 
in herinnering en is ruim 100 jaar na dato die economische locatie nog steeds groeiende. 
Al met al is wederom een mooie nieuwe invulling erbij gekomen op bedrijvenpark Leemdijk 
in Smilde.

Winnaar  
Nikon puzzel  

Heikoop Optiek

Meneer Jans Vrieling uit Smil-
de is de winnaar van de puzzel 
die een aantal weken geleden 
in onze krant verscheen. Hij 
heeft de prijs ondertussen in 
ontvangst genomen. 

Van harte gefeliciteerd! Foto’s: Smildeger NeiskrantFoto: Heikoop Optiek
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SCHILDERSBEDRIJF

J. HAVEMAN
Voor al uw voorkomende schilderwerken,
alle soorten beglazing.

Wij leveren: ����� verf
����� behang
����� saus
����� glas
����� schildermaterialen

Ook maken wij geheel vrijblijvend offertes

HJ

Rijksweg 68, 9422 CE Smilde
Tel. 0592 - 414725
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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

Zij leeft voort geworteld in ons 
hoofd en in ons hart. 

Na een werkzaam leven waarin zowel geluk als 
verdriet haar deel werd is rustig ingeslapen, 
onze ma en oma

Jentje Kok-Boer

 Hoogersmilde, 14 december 1937
† Assen, 1 november 2019

Sinds 15 februari 2008 
weduwe van Harm Cornelis Kok

 Henk en Jacqueline
  Mariska en Jacco
   Anna Liz
  Janneke en Peter
   Jurgen, Marthijs

 Rina en Jaap
  Bianca en Edwin
   Twan, Collin O, Esmee
  Joey

 Sipko en Kiena
  Wesley en Linda Regina
  Kimberley en Mark      
  Jeffrey en Astrid

 Marchinus en Coby
  Damian
  Zoë

De crematieplechtigheid heeft inmiddels 
plaatsgevonden.

Correspondentieadres: 
M. Kok, Dopheide 51, 9421 NH Bovensmilde

Met liefde hebben wij onverwacht afscheid 
genomen van onze broer, zwager en oom 

Jan Hagedoorn
O Bovensmilde, 11 september 1932

† Smilde, 12 november 2019

 Henk in herinnering
 Jannes in herinnering en Trijn
 Jo in herinnering en Sjoukje
 Lammie
 Marchienes en Janny

 Neven en nichten

De crematie heeft in familiekring plaatsgevonden.

Correspondentieadres: 
M. Hagedoorn, Stroom 94 9406 ET Assen

Bedroefd zijn we door het overlijden van ons 
oud erelid

Jan Hagedoorn

Met verbijstering hebben wij kennis genomen 
van het overlijden van Jan Hagedoorn.

Een leven lang BSVV, dit is echt van toepassing 
op Jan geweest. Jan Hagedoorn was al vanaf het 
prille begin bij BSVV.
Jan Hagedoorn heeft diverse functies vervuld 
bij de club, van jeugdtrainer en scheidsrechter 
tot voorzitter. Zijn lange staat van dienst heeft 
er in geresulteerd dat hij bij zijn afscheid als 
voorzitter benoemd is tot erevoorzitter. 
Groot was de schok in alle geledingen van de 
vereniging toen wij  het bericht kregen dat Jan 
Hagedoorn was overleden. Wij zijn hem heel 
veel dank verschuldigd voor alles wat hij voor 
BSVV heeft betekent. Wij wensen zijn familie en 
nabestaanden veel sterkte in deze droevige tijd.

Wij wensen de nabestaanden sterkte met dit verlies.

Bestuur en leden BSVV
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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 

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!

Pompoenchutney en 
vleesvervangers bij  
DBS De Groene Stap

Zaterdag is tijdens een gezellige middag met een 7-tal deelnemers hard gewerkt om een 
flink aantal potten pompoenchutney te maken. 
De twee vleesvervangers die bereid en geproefd konden worden vielen in de smaak. 
Wilt u ook de recepten ontvangen? Stuur dan een mailtje naar duurzaambovensmilde@
gmail.com. En/of: kom eens langs op DBS De Groene Stap om wat te proeven van de 
vele producten die er door vrijwilligers gemaakt zijn met de grootste zorg. Alles biolo-
gisch!

Welkom Sinterklaas in Smilde

Zaterdag 23 november komt Sinterklaas om 13.30 uur aan op het plein bij Het Beurt-
schip/Meerpaal. De Sint heeft gevraagd of alle kinderen willen komen want dan maken 
wij er een gezellige feestelijke intocht van met vrolijke muziek. De Sint wordt welkom 
geheten door wethouder Anique Snijders en hij heeft verklapt dat hij veel vrolijke pieten 
meeneemt. Kom Sint welkom heten en alle kinderen die de mooi gekleurde kleurplaat 
inleveren krijgen een presentje. De prijswinnaars worden door de Sint gebeld en ook dit 
jaar zijn er weer leuke prijzen te winnen.
De ondernemersvereniging heet iedereen van harte welkom bij de Sinterklaas intocht 
aanstaande zaterdag.

Smildeger neiskrant - 19 november 2019

Foto: Godfried Westen
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LEUKE BAAN, 
LEKKER VERDIENEN

Waarom zou jij bezorger van de 
Smildeger Neiskrant worden? 
Bijvoorbeeld omdat:
•   je met een paar uurtjes werk per week al snel 

een aardig centje bijverdient;
•   je meestal in je eigen vertrouwde buurt kunt 

werken;
•   je als bezorger actief bent in de buitenlucht;
•   het een baan is voor zowel jongeren 

(vanaf 13 jaar) als ouderen.

Natuurlijk ben je je bewust van de verantwoordelijk-
heid die je als bezorger hebt: je moet ervoor zorgen 
dat de kranten netjes én op tijd worden bezorgd.

Lijkt het je leuk?
Meld je dan aan via info@smildegerneiskrant.nl

BEZORGER GEZOCHT IN
SMILDE

B
(per 1-1-20)

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

* 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

Smildeger neiskrant - 19 november 2019

Massagepraktijk 
Richard Jansen

06 - 33 72 07 39

sport & ontspanning

Dorn therapie
Hot Stone
Blessures
Medical taping

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

Bieflappen  500 gram  € 5.98

Biefstuk tartaar per stuk € 0. 98

Kip cordon bleu  per stuk  € 0.98

Snijworst  150 gram  € 1.49

uw zelfslachtende slager

Uitnodiging voor alle leden van de

IJSVERENIGING “KYLLOT”
ALGEMENE JAARVERGADERING 2019

Op dinsdag 3 december 2019, 
aanvang 20.00 uur in de Blokhut bij de ijsbaan.

Agenda:
1- Opening door de voorzitter.
2- Mededelingen.
3- Notulen en jaarverslag (secretaris).
4- Financieel overzicht (penningmeester).
5- Verslag kascommissie.
6- Bestuursverkiezing.
     Aftredend en herkiesbaar de heren J. Eleveld en 

J. Klok.
7- Rondvraag.
8- Sluiting

Beveiliging
Camerasystemen

Bekabeling
NEN3140

Voor zowel zakelijk als particulier
0592-413603

 LEZING  
metamorfose-massage
Bovensmilde 25 november

“Een zachte massage op voeten, handen, hoofd”
Tijd: 19.30 - 21.30 uur, opgave noodzakelijk

kosten: € 8,-  incl. thee  

Consulten: healing en reading
Netty Langenkamp. tel: 06-29936121

Burg .Gerritsstraat 29
www.nettylangenkamp.wordpress.com

TURFJES

Diplomazwemmen zwembad de Smelte 
Smilde, 13 november 2019

A diploma; Florian Matthias Hoogeveen, Dagmar Roorda, Linde Wiggering, Dave Schreu-
der, Amira Jokhadar, Djani Carabain, Yarick Rispens, Thijs Bouwman, Nikki Oosterloo, 
Noud Floris Smit, Jens Drenthen , Niek Jongsma, Malak Khateeb

B diploma; Samantha de Groot, Pepijn Moes, Fenna van Huis, Anne Bouwhuis, Sam 
Staal, Stijn Russchen, Syb Visser, Jasmijn Feijen, Hidde Teppema, Louan Vochteloo, 
Othman Almousa, Julian Tromp, Ibtisan Balad

C diploma; Ruben Martens, Johanna Naomi Schmidt, Aisha Alhaj Ali

Zwemvaardigheid (1); Anna Alida Stam, Aron Dokter

Zwemvaardigheid (2); Matthias van der Veen , Christa Hofman
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Z&PC Najade/Spatters organiseert ook dit jaar 
weer de nationale zwem-4-daagse

Wanneer: di. 19 tot/met vr. 22 november
Tijd: 18:30 - 20:00 uur
Waar: zwembad Smilde
Kosten: - 6 euro bij inschrijving via internet
 - 7 euro bij inschrijving in het zwembad

Wat is de bedoeling?
Het is de bedoeling dat op elk van de 4 dagen 
een aantal banen wordt gezwommen.
Voor kinderen tot en met 10 jaar zijn dat 10 ba-
nen en voor deelnemers ouder dan 10 jaar 20 
banen. Na 4 dagen zwemmen krijgen alle deel-
nemers een medaille. Mocht je een dag niet 
kunnen, dan mag je het op één van de andere 
dagen inhalen.

Voor wie?
Iedereen die minimaal zwemdiploma A heeft 
mag meedoen. Dus al je vriendjes/vriendinne-
tjes en natuurlijk ook je vader en moeder en/of 
opa en oma mogen ook meedoen.

Inschrijven:
Inschrijven is mogelijk op dinsdag 19 november 
en woensdag 20 november vanaf 18:30 uur in 
de hal van de sporthal.

Ook is het mogelijk je nu al in te schrijven via 
de website: www.zpcnajade.nl dan betaal je 
minder en hoef je minder lang te wachten op 
de eerste dag.

Smildeger neiskrant - 19 november 2019

Jantje
Ik ben een bevoorrecht mens. Ik ben blank, man, he-
tero en ben opgegroeid in een van de rijkste westerse 
landen ter wereld. Het nadeel van bevoorrecht zijn is 
dat veel mensen zelf niet meer zien hoe bevoorrecht 
ze zijn. Ze zien niet meer tegen hoeveel vooroordelen 
anderen in hun leven moeten opboksen en hoeveel 
achterstanden anderen soms moeten overwinnen om 
hetzelfde te bereiken. 
Vooroordelen zijn soms diepgeworteld en vaak zijn we 
ons daar niet van bewust. Soms is het ook gewoon 
dommigheid. 
Afgelopen zondag liep ik een rondje over het oude kerk-
hof in Smilde. U lag misschien nog op één oor of u ging 
naar de kerk of wellicht naar de moskee. De namen 
op de stenen zetten mij aan het denken. De vrouwen-
namen: Willemtje, Fokje, Geesje, Grietje, Trijntje, Aal-
tje, Lammigje, Jantje, Froukje, Annigje, Klaasje, Trien-
tje, Geertje, Immichje, Antje, Albertje, Roelofje, Pietje, 
Jankje, Jannegje, Hendrikje, Andriesje, Harmptje, Adri-
aantje, Jinkje, Elsje, Fokje, Ybeltje, Corientje, Willempje, 
Marretje, Stijntje. Zo kan ik nog wel even doorgaan 
mensen. Echt waar. Begin 1900 kregen vrouwen een 
verkleinnaam. Waar mannen het moesten doen met 
een volwaardig Jan, Roelof of Adriaan moesten vrou-
wen het doen met de verkleinde variant. De vrouwen 
waren volgens de tekst op de stenen allemaal zorg-
zaam. De mannen geen van allen. 
U vindt dit misschien geen seksisme maar dat is het 
natuurlijk wel. Onbewust maar toch. Al in hun naam 
werd de lat voor vrouwen lager gelegd dan bij de man-
nen. Zo gingen Jan, Roelof en Adriaan naar de ULO en 
Jantje, Roelofje en Adriaantje naar de huishoudschool. 
Blijkens de grafstenen van al deze mannen waren ze 
lieve vaders en echtgenoten en hun verkleinde naam-
genoten waren zorgzame moeders en echtgenotes. 
Het waren andere tijden maar de effecten ervan zijn 
nog zichtbaar. 

Groet, 
Jantje 

Column KingAdvertentie IM

Secretariaat; R.Schumacher
Cliffortstraat 9

9423PS  Hoogersmilde
dorpsbelanghoogersmilde@hotmail.com

Hoogersmilde november 2019

UITNODIGING:  
Voor de 50+ ers van Hoogersmilde:

Voor het jaarlijkse stamppotbuffet in de dorpsruimte de Olde Bieb op 12 december 2019.
Na het succes van alle eerdere jaren, ook dit jaar weer het december stamppotbuffet. 
Onder het genot van dit stamppotbuffet is er ook voldoende gelegenheid om even met 
elkaar in gesprek te gaan, en bij te praten of kennismaken. 

Programma:
17.00 uur: Ontvangst met een drankje.
17.30 uur: Opening buffet 
18.45 uur: Een drankje of een kopje koffie en even napraten
19.30 uur: Einde programma 

WAAR: In onze dorpsruimte ”De Olde Bieb”
WANNEER: 12  december 2019

Aanvangstijd: Vanaf 17.00 uur 

Consumpties  € 1.50    
Het ontvangstdrankje is voor rekening van Dorpsbelangen.

Voor slechts € 8,50  p.p. kunnen alle 50+ers  deelnemen aan dit buffet.
Deze bijdrage en de eventuele consumpties kunnen op die dag worden afgerekend.

Indien niet aanwezig zonder een tijdige afmelding, worden de kosten ad € 8,50 p.p. in 
rekening gebracht.

Opgave voor 7 december 2019 bij het secretariaat: 
Emailadres: dorpsbelanghoogersmilde@hotmail.com   
Bertha Warries 0592-866230  velde1615@gmail.com

Het bestuur van de Vereniging 
Dorpsbelangen Hoogersmilde.

Voor vervoer kan gezorgd worden, even melden 
Jan Everts  0610140263
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Historische Vereniging

De Smilde

BC Smilde Troef
BC Smilde Troef is een klein bridgegroepje met heel en-
thousiaste spelers. Er wordt op donderdagavond van 
kwart over zeven tot half elf gespeeld in het restaurant 
van de Driemaster. We spelen (nog) in één lijn, daarom 
zijn  nieuwe leden van harte welkom. Kom rustig vrijblij-
vend eens kijken. Voor meer informatie bel met Sjan Fon-
tijn 0592-420201 

Uitslag 1e competitie ronde (6 avonden): 
1 Marchien en Koos Strating 59,01% 
2 Kees & Marian Weesing 55,53% 
3 Wim en Loes van den Houten 52,16% 

Uitslag 1e avond 2e competitieronde: 
1 Wim en Loes van den Houten 57,61% 
2 Henk den Hartog en Iet Vervoort 55,63% 
3 Gé van Triest en Lammie de Jonge 54,79%

Vraag van de maand november 2019

Sinterklaas
‘Mijn dochter van 8 jaar gelooft nog in Sinterklaas. Veel van haar klasgenoten doen 
dat niet meer. Ik ben bang dat ze op school hoort dat de Sint niet bestaat en twijfel 
of ik het zelf moet vertellen.’

Veel ouders vinden het lastig om te vertellen dat de Sint niet bestaat. Hoe vertel ik het? 
En wanneer? Dat daar geen vaste regels voor zijn blijkt wel uit het feit dat uw dochter 
nog in Sinterklaas gelooft, in tegenstelling veel van haar klasgenoten. U moet er ook 
niet gek van opkijken als ze al een vermoeden heeft. Doordat ze iets heeft opgevan-
gen op het schoolplein of zich afvraagt hoe Sinterklaas bij haar op school kan zijn en 
tegelijkertijd op de school van het buurmeisje.    

Misschien vraagt ze u binnenkort zelf of Sinterklaas echt bestaat. Een tip is om de 
vraag dan terug te leggen: ‘Waarom vraag je dat?’ of ‘Wat denk jij als je klasgenootjes 
zeggen dat de Sint niet bestaat?’ De kans is groot dat ze een antwoord geeft waarin 
geloof en ongeloof naast elkaar bestaan. En dat is prima. Complimenteer haar met 
haar inzicht en geef eerlijk antwoord. Na de eerste teleurstelling zijn kinderen vaak ook 
trots dat ze groot genoeg zijn om het geheim te kennen.

Kinderen leven vaak ver van tevoren toe naar het Sinterklaasfeest. Gelooft uw dochter 
nog heilig in Sinterklaas? Dan is het misschien verstandig om dat nog even zo te laten. 
Als de magie van Sinterklaas na de feestdagen weer naar de achtergrond verdwijnt, 
kunt u voorzichtig aftasten hoe uw dochter tegen Sinterklaas aankijkt. Veel succes! 

Heeft u een vraag over opvoeden en opgroeien? Kijk dan op www.cjgmiddendrenthe.
nl of stel uw vraag via 0593-524136 of info@cjgmiddendrenthe.nl. Wordt uw vraag 
(anoniem) geplaatst in deze column? Dan ontvangt u twee vrijkaartjes voor de ge-
meentelijke zwembaden in Midden-Drenthe.

Van tweewielershop naar 
Meints Auto’s in 25 jaar

Op 16 november was het 25 jaar geleden dat Peter Meints 
aan de Kanaalweg begon als zelfstandig ondernemer. De 
toen 19-jarige Meints was op dat moment de jongste fiet-
senmaker van Noord-Nederland. De voormalige kunst-
mest opslagplaats werd verbouwd en al snel wisten de 
dorpelingen zijn fietsenzaak te vinden. De zaak floreerde 
en het pand werd verschillende malen verbouwd.
Meints kreeg veel steun van zijn vader, Henk Meints, die 
dagelijks in de winkel te vinden was. Hij verleende hand 
en span diensten en stond klanten te woord. De naams-
bekendheid van zijn vader was een goede reclame voor 
Meints. Het loonbedrijf Meints was zeer bekend in Smilde 
en omstreken. 

Autohandel:
In 2008 sloeg Meints een nieuwe weg in. De fietsen maak-
ten plaats voor personenauto’s. Enkele jaren later zag Pe-
ter Meints kansen in het verkopen van bedrijfsauto’s, dit 
bleek opnieuw een gat in de markt. 

Nieuw bedrijfspand
Het pand aan de Kanaalweg kon niet meer uitgebreid wor-
den, dus werd er verhuisd naar de Leemdijk 1c in Smilde, 
waar Meints op 8 oktober 2016 officieel de deuren open-
de.

25 jaar ondernemer
Peter Meints heeft afgelopen zaterdag zijn 25 jarig jubile-
um gevierd als ondernemer in Smilde, en kan terugkijken 
naar ruim 25 jaar fijn zakendoen met lokale en internatio-
nale klanten. Meints Auto’s heeft nog jaren de tijd om zich 
verder te ontwikkelen in de jonge luxe bedrijfsauto markt.

Foto: Mieke Meints

Op woensdag 20 november a.s. komen Henk en Janetta Bos, 
bevlogen natuurfilmers uit Drenthe in het Kompas!!

Ze gaan u de fantastische film “ De Groene Horizon” laten zien. Midden-Drenthe zoals 
weinigen het zien.
Gebieden als Holmers-Halkenbroek, het beekdal van de Elperstroom, Mantingezand en 
talloze andere kleine en grote gebieden vormen tesamen de weerklank van en reis die 
door de filmmakers gedurende twee volle jaren werd gemaakt.
De speelse manier waarop de film werd gemaakt dringt zich al op in de openingsbeelden.
Onmiddelijk zit je in de belevingswereld van Henk en Janetta. Bijna twee uur lang val je 
van de ene in de andere verbazing en vraag je je af hoe het mogelijk is om de natuur op 
zo'n indrukwekkende wijze te filmen.
De rode draad in de film wordt gevormd door de beleving van het zien en gezien worden. 
Een manier van filmen die erg moeilijk is omdat alles meerdere malen gefilmd moet 
worden om de interactie tussen mens (in dit geval Janette) en dier te onderstrepen.
Toch is het tweetal er verbazingwekkend goed en vaak op een komische manier in ge-
slaagd om een beeld te schetsen van de ontmoeting tussen mens en dier. De natuurfil-
mers laten zien dat hun ontmoetingen meestal onverwachts tot stand komen.
Om dat vervolgens op beeld vast te leggen vergt een onvervalst monnikengeduld.
Zij hebben een schitterend beeld geschetst van Midden-Drenthe.
De film is gratis voor leden van de Historische Vereniging en voor mensen die lid willen 
worden!
Namens de Historische Vereniging bent u van harte welkom in het Kompas!

Historische Vereniging

De Smilde

Smildeger neiskrant - 19 november 2019
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SVH
Zaterdag 16 november
S.V.H. Jongens B - Doles HB1  15 - 16
S.V.H. Heren 1 - H.V.C. HS2   27 - 17
Zondag 17 november
S.V.H. Meiden E - F.H.C. E1  18 - 5
S.V.H. Meiden B - F.H.V. DB1  19 - 8
S.V.H. Dames 2 - Meppel AZ DS1   22 - 12
S.V.H. Dames 1 - F.H.C. DS2  32 - 16

WIK
Niveau 2:
Wesseling Dok -WIK Bovensmilde  2 - 0
WIK Bovensmilde- Olhaco  2 - 0
Dames 1:
WIK Bovensmilde- VIOS/R  3 - 1
Recreanten gemengd:
Novak-WIK 2 - 1
Recreanten Heren:
WIK-Zonnereep 0 - 3

Biljarten
Beurtschip 1 – Nieuwe Hoek 2 16 - 8
Beurtschip 1 – Dwingeloo 1 6 - 18 
Beurtschip 2 –  Nieuwe Hoek 4 14 - 10  
Beurtschip 2 – Nieuwe Hoek 3 12 - 12  
Beurtschip 3 – Nieuwe Hoek 5 19 - 5 
Beurtschip 4 – SBK 4 17 - 7 
Beurtschip 4 – Karspelhuis 3 13 - 11

SVH
Zondag 24 november
10.00 uur  S.V.H. Meiden E - Cometas E1
11.00 uur  S.V.H. Jongens B - JD Techniek/Hurry Up HB2

Hoogersmilde/Smilde Vr1 
winnen fors

Afgelopen zaterdag stond de vrouwen voetbalwedstrijd tegen SVN’69 uit Nijeveen op 
het programma. Na een aantal lastige wedstrijden waarbij 2 keer een mooie voorsprong 
uit handen werd gegeven en 2 keer terecht werd verloren moesten de punten dit keer 
weer meegenomen worden naar de Smildes. Het jonge team dat de afgelopen weken 
werd achtervolgd door blessures begon de wedstrijd iets te slap en Nijeveen kreeg een 
tweetal mogelijkheden. Na zo’n 10 minuten kwam het Smildeger team beter in het spel 
en de 0-1 volgde al snel na een vlot uitgevoerde aanval. Vanaf dat moment was de druk 
van de schouders en werd er beter gecombineerd en volgden meerdere kansen en ook 
doelpunten. Bij de rust was het al 0-4. Na de rust was de overmacht groot, SVN’69 kwam 
af en toe nog eens in de buurt van het doel, maar grote kansen leverde dat niet op. De 
dames van trainer Van Zeele wisten daarentegen de score verder uit te bouwen naar een 
0-8 overwinning. Na afloop van de wedstrijd was het mooi om te horen dat de inspan-
ning van dit team om een nieuwe shirtsponsor aan te trekken ook was gelukt. Het team 
zoekt nog een paar speelsters en een vaste keeper. Heb je eerder gevoetbald, gekeept 
of denk je dat dit bij jou past en ben je 15 jaar of ouder, kom gerust een keer vrijblijvend 
meetrainen. Trainingsdagen op de dinsdag of woensdag van 19.30 uur tot 20.30 uur aan 
de Boerenlaan in Smilde.     

VV Smilde '94 ontpopt zich  
als cupfighter

In het bekertoernooi heeft Smilde al diverse ploegen achter zich gelaten: SVZ 1, FC Assen 
1, SC Makkinga 1 en vandaag sloot HOC 1 zich aan in het rijtje.
Voor de rust waren VV Smilde '94 en HOC aan elkaar gewaagd. Qua spel en qua kansen 
hielden de ploegen elkaar in evenwicht. De ruststand was dan ook 0-0.
In de tweede helft opende Roy Jongsma de score met een wereldgoal. Een doorgekopte 
bal van Jordy Koning werd in een keer op de slof genomen en liet de keeper van HOC 
kansloos. 
Even later werd Quentin van Sleen gevloerd in het strafschopgebied en de strafschop die 
daarop volgde werd opnieuw binnengeschoten door Roy Jongsma. 2-0 voor de thuis-
ploeg.
In de 67e minuut maakte HOC de aansluitingstreffer. HOC bleef druk zetten en in de 76e 
had de ploeg nog een grote kans die over het doel van Sander Zandvoort ging. 
In de 82e kwam HOC ook nog een keer met de schrik vrij op een afstandsschot van Ivo 
van der Velde. De slotfase was spannend en werd nog spannender. 
Na een glijpartij in het strafschopgebied van Smilde kreeg HOC nog een strafschop. HOC 
liet deze kans niet liggen en kwam in de 86e minuut langszij: 2-2.
Zoals vermeld. In de strafschoppenserie die daarop volgde ontpopte VV Smilde '94 zich 
tot een echte cupfighter. Smilde won en gaat door in het bekertoernooi.

Foto: Jan Koning

Vier teams in actie  
tijdens avondje Fama

In de Smelthehal in Smilde stond vrijdagavond weer een 
avondje Fama op het programma. Maar niet alle volley-
balteams van de vereniging uit Smilde kwamen in eigen 
huis in actie. Vier teams speelden een thuiswedstrijd en 
daarvan wist de helft een overwinning te behalen.
Die overwinningen waren voor Meisjes A en Heren 1. Het 
jeugdteam versloeg Smash uit Beilen met 2-1. Heren 1 
van Fama boekte de eerste zege van het seizoen. Flash 
Veendam werd met 3-1 verslagen. 
Dames 3 van Fama lukte het niet om punten in eigen 
huis te houden. De ploeg verloor met 0-4 van Oranje Nas-
sau uit Groningen. Daarna speelde Dames 1 nog een late 
wedstrijd. Het werd een lange en spannende strijd, waar-
in nipt werd verloren van Sleen (2-3). 
De volgende thuiswedstrijden in Smilde worden ge-
speeld op 29 en 30 november.

Smildeger neiskrant - 19 november 2019
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GEZOCHT
* Kat, Main Coon, 
weggelopen. Grijs/wit, 
luistert naar de naam 
“Rakker”. Omgeving Van 
Veen’s Park, Smilde. Gezien? 
Tel:06-28143938

* 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

TURFJES

Woensdag 20 november: Klaverjassen en sjoelen in de 
Rank. Aanvang 19:30 u. Leden en niet-leden zijn welkom. 
Organisatie Buurtvereniging “Nieuwbouw”. 

Dondag 21 november: Oud papier IKC de Meenthe 

Zaterdag 23 november: Bert Keizer trapt de Dag van de fi-
losofie in de Waterstaatskerk te Bovensmilde af. Aanvang 
10.30 uur. Aanmelding via info@cultureleraadsmilde.nl

Elke zondag: Voortzetting expositie Kunst4daagse, 
Dorpshuis “de Aventurijn”  Elzenlaan 14 in Smilde. Van 
11.00 uur tot 17.00 uur (en elke dag tijdens openingstij-
den van het Dorpshuis)

Zaterdag 7 december: Oud papierinzameling PKN 
Jeugdraad in Bovensmilde vanaf 09.00 uur, graag gebun-
deld of in kliko aan de straat

Vrijdag 13 en zaterdag 14 december: Kerstmark Boven-
smilde vrijdag van 16.00 tot 21.00 uur en zaterdag van 
11.00 tot 16.00 uur. Locatie: De Meestershof

Vrijdagavond 13 december: Kinderkerstdisco, voor kin-
deren tot 12 jaar. Tijd: 19.00 tot 20.00 uur in de hal tussen 
De Meestershof en De Walhof.

Zondag 24 november

Prot. Gem. Smilde, Koepelkerk
Eindejaars zondag
9.30 uur  Ds. G. Olde

Geref. Kerk Vrijgemaakt, De Rank 
10.00 uur ds J.M.A. Groeneveld, Assen
16.30 uur br F.H. Folkerts, Assen

Prot. Gem. Hoogersmilde, KC De Schakel
Laatste zondag kerkelijk jaar
10.00 uur Ds. J. Raatjes, Beilen

Protestantse Gemeente Bovensmilde
Voleindingszondag
10.00 uur Ds. S.D. Kits en ds. G.W. van der Werff

LEZING METAMORFOSE-
massage

Bovensmilde 25 november

In Zonnewende geeft Netty Langenkamp op 25 november 
een lezing over Metamorfose-massage. Dit is een heel 
ontspannende massage.

Tijd 19.30 uur. Kosten €8 incl. thee. Opgave noodzakelijk. 
Tel: 06-29936121. Burg. Gerritsstraat 29
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Containers week 48 
ORANJE

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
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)
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Aan deze kleurplaat zijn geen prijzen verbonden.
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Schilderijen voor duurzaamheid

Zou het niet leuk zijn als u een schilderij in huis zou kunnen halen van het oudste mo-
nument van Bovensmilde, de Waterstaatskerk? Het CultuurPodium Bovensmilde heeft 
afgelopen zomer diverse buitenschilderdagen georganiseerd in samenwerking met 
(amateur-)kunstenaars. Dat heeft een flink aantal schilderijen opgeleverd. Er hangt al 
een aanzienlijk aantal. Bekijk ze gerust tijdens activiteiten in de waterstaatskerk. Naar 
verwachting zullen in mei 2020 op een speciale VoorDoor de schilderijen geveild wor-
den. U hoeft echter niet te wachten met het uitbrengen van een bod (startbedrag is 50 
euro)! De opbrengst komt ten goede aan het verduurzamingsproject. Naast besparen op 
energieverbruik is ook verhogen van het comfort ons doel. Door een schilderij te kopen 
draagt u bij aan verduurzaming en daarmee behoud van het oudste monument van 
Bovensmilde. En met een schilderij kunt u ook thuis genieten van de prachtige monu-
mentale waterstaatskerk. Interesse: laat het ons weten. U kunt ons ondersteunen door u 
aan te melden als donateur (vanaf 15 euro per jaar), vriend of vrijwilliger. Stuur een mail 
aan cultuurpodiumbs@gmail.com. Via de nieuwsbrief houden we u graag op de hoogte. 

Smildeger neiskrant - 19 november 2019

Foto: Godfried Westen

Kerstconcert  
Margaretha Consort in de 

Waterstaatskerk Bovensmilde
Na de prachtige Johannespassion van vorig voorjaar in 
een uitverkochte Waterstaatskerk komt het succesvolle 
Margaretha Consort in de donkere dagen voor kerst op-
nieuw in Bovensmilde spelen! Op het programma staan 
aria's uit de Messiah van Händel, het Concerto Grosso 
"per la notte di natale" van Arcangelo Corelli en diverse 
bekende kerstliederen die uit volle borst mogen worden 
meegezongen. 
De leiding is in handen van Marit Broekroelofs en soliste 
is onder andere de jonge ster-sopraan Margreet Rietveld.  
Het belooft een warm, klassiek programma in kleine 
bezetting te worden dat we u zeer kunnen aanbevelen. 
Schrijf de datum dus vast in uw agenda: 15 december 
2019, aanvang 15.00 uur in de prachtig gerestaureerde 
Waterstaatskerk aan de Hoofdweg 186 te Bovensmilde. 
Reserveren via cultuurpodiumbs@gmail.com wordt ge-
adviseerd. 

Foto: CPB

  kerstmarkt bovensmilde 
in de meestershof

Dit jaar organiseert De Meestershof samen met Wij Zijn Bovensmilde maar liefst 2 da-
gen kerstmarkt, te weten: vrijdag 13 december a.s. van 16.00-21.00 uur en op zaterdag 
14 december a.s. van 11.00-16.00 uur. 
Naast de vele kraampjes waarin de standhouders hun artikelen aanbieden, zijn er ook 
diverse optredens en vindt er meerdere keren een kerstbingo plaats. Ook is er weer een 
verloting en voor de inwendige mens kunt u ook op de kerstmarkt terecht, zo zijn er 
onder andere weer oliebollen, kniepertjes, spekkedikken, broodjes knakworst/rookworst, 
snert, warme chocolademelk en Jägerthee. De markt is binnen, dus laat u niet weerhou-
den door evt. slecht weer. Er zijn nog enkele tafels vrij. Voor informatie en reserveren 
mailt u naar ina.snijder@gmail.com of belt u naar: 06-14416578.

Kerstdisco
Op vrijdagavond van 19.00-20.00 uur vindt er een Kerstdisco plaats voor de kinderen 
tot 12 jaar, in de hal tussen de Meestershof en de Walhof. Entree is gratis en voor de 
kinderen is er ranja en iets lekkers.

Zangmiddag Hoogersmilde
Zaterdagmiddag 2 november vond er in de dorpsruimte de Olde Bieb een zangmiddag plaats met de Heeren van Diever. Ongeveer een 45 ouderen 
waren hiervoor naar de dorpsruimte gekomen om van de zang van de Heeren van Diever onder leiding van dirigente Annelette van der Linden en be-
geleiding van accordeoniste Nelleke Seegers te genieten. Ook kon men uit de uitgedeelde mappen zelf meezingen, waar ook zeker gebruikt gemaakt 
van werd.
In de pauze werden er lootjes verkocht, om in de tweede pauze de ingebrachte prijzen te verloten. Deze prijzen waren door sponsoren beschikbaar 
gesteld, hierbij willen wij deze sponsoren nog hartelijk bedanken voor hun bijdrage aan de zeer geslaagde middag, en zeker volgend jaar voor herha-
ling vatbaar.

ZIE DE MAAN SCHIJNT DOOR 
DE BOMEN...in de poppenkast

Het is nacht in de poppenkast.
Kijk……
Een straatje met huisjes.
Een stil straatje.
Stil……? Helemaal niet!
Er gebeuren spannende dingen 
in het donker en niemand die het 
ziet….
Niemand??
Er is toch iemand…….
Ssssstttt!
Durven jullie te kijken naar dit 
spannende Sinterklaasverhaal 
in de poppenkast?
Zit je in groep 1, 2, 3 of 4? Kom dan maar op woensdag, 
27 november 2019 van 15:00 uur tot 16:00 uur naar de 
Bibliotheek, Kon. Julianastraat 65, Smilde.
Maar wel stil zijn hoor……..sssst!
Het kost € 2,50 en de begeleider mag gratis mee. 
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23 november Dag van de 
Filosofie Midden Drenthe

Een gevarieerd programma met 3 lezingen, 3 workshops en voldoende gelegenheid 
voor vragen. Thema is “ Vrijheid “. Voor meer informatie zie www.cultureleraads-
milde.nl en de flyer.
Er zijn 3 landelijk bekende sprekers. Bert Keizer is de hoofdspreker, hij is filosoof en voor-
malig arts(ouderen geneeskunde bij het Expertise Centrum Euthanasie) 
Bekend om zijn columns in Trouw over o.m. euthanasie.
Daarnaast nemen Mirjam van Reijen en Yoram Stein ons mee naar “Spinoza’s weg naar 
de vrijheid”. De workshops zijn opgezet door, Gerrit van der Most, Godfried Westen en 
Willy v. Olffen.
Deelnemers kunnen 1 workshop kiezen.
De dag wordt afgesloten met een hapje, drankje en muziek.

Organisatie NSK (Noordelijke Spinoza Kring) en Filocafé- CRAS
Waterstaatskerk Hoofdweg 186 Bovensmilde.
Tijd:  10.30 uur (inloop 10.00 uur) tot 17.00 uur
Opgave info@cultureleraadsmilde.nl
Kosten € 25.-  (inclusief lunch, koffie, thee en  drankje en hapje na afloop)
NL05 RABO 0359 8111 83 t.n.v. CRAS o.v.v. Filosofendag 2019.  En Uw naam
Betalen kan ook ter plekke

Organisatie: Godfried Westen, Gerrit van der Most, Willy van Olffen, Wim Snel, Herman en 
Lucie van de Poll, Pieter van de Water.

Herdenking overledenen  
in Koepelkerk

Zondag 24 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar voordat de nieuwe Ad-
ventstijd begint, wordt in veel kerken al langer gehouden als herdenkingszondag. Ook 
dit jaar zal onze dienst in het teken staan van het herdenken. Met name van dege-
nen die ons als geloofsgemeenschap het afgelopen jaar zijn ontvallen en van wie wij 
hardop nog een keer de namen noemen en voor wie wij een kaars aansteken, zodat 
deze later meegegeven wordt aan de familie. Maar gedenken houdt niet op bij wie het 
laatste jaar is overleden of bij wie bij deze kerkgemeenschap hoort: vele mensen meer 
houden hun plek in ons hart; en leegte en gemis doen zich soms na langere tijd nog 
steeds voelen. 

Daar willen wij deze zondag ook bij stilstaan, opdat wij hen-die-ons-zijn-voorgegaan 
niet vergeten. Maar als gemeenschap willen we ook om de nabestaanden heen staan 
in het verlies en in de zoektocht naar hoe het leven verder gaat en naar waar je (nieuwe) 
hoop vandaan haalt.

Met passende en veelal bekende liederen en speciale muziek, met  bloemschikking 
en beamerbeelden en een gedrukte liturgie hopen we op een bijzonder maar vooral 
troostrijk gedenken. Van harte welkom! De dienst begint om 9.30 uur. Welkom ook bij 
het koffiedrinken na afloop in het Kompas. Info: tel. 213253 

Gemeentehuis  
eerder gesloten 

Het gemeentehuis in Beilen is eerder gesloten op:

•  Vrijdag 29 november om 15.30 uur gesloten in ver-
band met vervanging van apparatuur

•  Dinsdag 3 december om 12.30 uur  gesloten in ver-
band met een interne bijeenkomst

•  Donderdag 5 december om 16.30 uur  gesloten in ver-
band met sinterklaasavond

Sudoku
Voor de Smildeger puzzelaars onder ons

Aan deze sudoku zijn geen prijzen verbonden.
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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

2 rookworsten met gratis zakje zuurkool
WOENSDAG GEHAKTDAG

Gehakt h.o.h.  kilo  € 5.50
Boeren gehakt  kilo   € 6,50
DONDERDAG - VRIJDAG - ZATERDAG

Houthakkersteaks  4 halen 3 BETALEN
Gepaneerde schnitsels  4 halen 3 BETALEN
MENUTIP VAN DE WEEK

Rode kool met hachee en aardappelpuree
Tomatensoep met balletjes
 

MAANDAG - DINSDAG

Verse worst  kilo  € 8,50
VOOR OP EEN BROODJE

Casselerrib 150 gr halen 100 gr betalen
VOOR BIJ EEN GLAASJE

Satéballetjes

ONZE MAALTIJDSERVICE
3X PER WEEK BEZORGD

Bel gerust voor informatie 412485
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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

BIJ AANSCHAF VAN EEN NIEUWE BRIL,
ONTVANGT U VAN ONS 50% KORTING OP DE 2e BRIL!

Dat kan een computerbril zijn of een zonnebril maar 
ook gewoon een leuke extra bril in een ander kleurtje!

* vraag naar de voorwaarden

WELKOM BIJ HEIKOOP OPTIEK
Dé opticien van Smilde en omstreken

Wij helpen u graag bij het zoeken naar de juiste kijkoplossing. 
Voor een bril of contactlenzen, pasfoto en ook de hoorservice 

van Better Horen kunt u bij ons terecht. Wij leveren 
topkwaliteit glazen van Nikon, met dé béste coatingen.

Plaatjes 
Jumbo ruilen

Nog op zoek naar ontbre-
kende plaatjes voor het 
boek van de Jumbo-actie 
‘Trots op de Smilde’?

Bij de tennisvereniging ’t 
Kyllot aan de Suermonds-
weg staan op  woensdag 
20 november a.s. van 
18.30 – 20.30 uur de deu-
ren van het park en clubge-
bouw open voor een ieder 
die Jumboplaatjes wil ko-
men ruilen. 
wWees van harte welkom. 
Maar kom op de fiets i.v.m. 
de beperkte parkeergele-
genheid!!

Nog een tip: Schrijf het 
nummer van het te ruilen 
plaatje duidelijk op de 
achterkant.

Persbericht Sinterklaas 
Intocht Bovensmilde  

23 november 2019

Ook dit jaar komt Sinterklaas weer naar Bovensmilde. Net als voorgaande jaren doet de 
Oranje Feest Vereniging Bovensmilde weer haar best om de Sint op ludieke wijze welkom 
te heten in het dorp. In de ochtend zullen er al Pieten in het dorp te vinden zijn. Deze Pieten 
brengen chocoladeletters naar alle zestig plus leden van de vereniging.
Op 23 november om circa 14:00 uur zal de Sint aankomen in de J. de Walstraat ter hoogte 
van slagerij van IJsselmuiden. De afgelopen weken heeft de Sint veel tractoren op de 
televisie gezien. Na het zien van zoveel tractoren wil hij graag ook een eigen tractor. Nu 
heeft hij op internet gelezen over een tractor uit Bovensmilde die te koop staat. Daarom zal 
Sinterklaas tijdens de intocht een proefrit maken op deze tractor. Als dat maar goed gaat!
Na de intocht gaan we feest vieren in de Spil. Dit feest is toegankelijk voor alle kinderen die 
lid zijn van de Oranje Feest Vereniging Bovensmilde. De kinderen gaan na het feest met 
een leuk cadeau van de Sint naar huis.

Bent u nog niet lid van de 
Oranje Feest Vereniging 
Bovensmilde en gunt u uw 
kind wel een leuk feest met 
Sint en zijn Pieten ? Word 
dan lid van onze vereniging 
voor 8 euro per gezin per 
jaar. Bovendien heeft u dan 
ook gratis toegang tot alle 
andere leuke activiteiten die 
we organiseren. 

Alle informatie over de Sin-
terklaas Intocht Bovensmil-
de kunt u vinden op: sinter-
klaas.ofvbovensmilde.nl

We hopen dat er dit jaar ook 
weer veel kinderen zijn die 
de Sint en zijn Pieten samen 
met ons welkom willen he-
ten in het dorp.

Foto: Mirjam Foppen-Wanders
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