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 Dagelijkse verkoop vanaf 10.00 uur.
 Ruim assortiment. Gratis in een net.
 Verkoop van de ideale Easy-Fix stander.
 Kwekerij Bruggenkamp  Tel: 0592-413873

Mts Boerma KERSTBOMEN
NORDMAN OMORIKA EN ABIES
Verkoop vanaf 6 december vanuit de schuur 

Ma t/m za van 9.30 tot 18.00 uur
Vaartweg 82 Smilde (Leembrug) 

tel 0592-459849 / 06-21633148

Bezorgen in Smilde is mogelijk

Diverse soorten en maten  
kerstbomen TE KOOP

Verkoop vindt plaats  
tussen Norgervaart 19 en 20 te Bovensmilde. 

Maandag t/m zaterdag van 9.00 – 17.00 uur. 

Voor info: 06-51630787.

Beste mensen, Smilde, 3 december 2019

Met ingang van 1 januari 2020  stop ik als huisarts in Smilde.
Na 23 jaar hier te hebben gewerkt heb ik besloten om op 31 december mijn praktijk 
over te dragen aan mevrouw J.A.A. Everts. Mevrouw Everts is inmiddels een vertrouwd 
gezicht in onze praktijk. Haar huidige functie zal worden overgenomen door mevrouw 
J.M. van Delden-Pellikaan.
Terugkijkend op de afgelopen jaren is de persoonlijke langdurige relatie met patiënten, 
assistentes  en collega’s voor mij het meest waardevol  geweest. 

Ik nodig u allen uit om op 18 december afscheid van mij te komen nemen onder het 
genot van een hapje en een drankje, muzikaal omlijst, in het Kompas; u welbekend.

Met vriendelijke groet,
A.J. de Greeff, huisarts

Locatie afscheid:  Het Kompas, Veenhoopsweg 12-B, 9422 AA Smilde
Woensdag 18 december. Inloop van 16.00 tot 18.00 uur

Mocht u iets willen geven als blijk van waardering dan is er de mogelijkheid om een bijdrage te 
doneren aan Artsen Zonder Grenzen. Dit kan via de website:  https://www.actiezondergrenzen.nl/
actie/greeff . Er staat ook een collectebus voor enveloppen in het Kompas.

Advertentie IM

 G.D. van den Berg-Pluimers 
Postbus 24 A.J. de Greeff
9422 ZG  SMILDE P.P. de Jonge
e-mail: huisartsenpraktijksmilde@ezorg.nl J.A.A. Everts
www.huisarts-smilde.praktijkinfo.nl
Bezoekadres: De Sluiskampen 41
 9422 AP  SMILDE
( 0592 – 41 25 05)

Koninklijk tintje 20-jarig jubileum 
Interzorg De Driemaster

Dit jaar bestaat Interzorg De Driemaster in Smilde 20 jaar. Dit jubileum werd 
donderdag 28 november gevierd met als speciale gast (loco) burgemeester Dennis 
Bouwman van de gemeente Midden-Drenthe. Hij zette mevrouw Suurd-Ax flink in 
het zonnetje en mocht haar een koninklijke onderscheiding opspelden.  

Tijdens het feestelijke buffet voor bewoners, vrijwilligers en medewerkers verscheen 
opeens de burgemeester met de familie van mevrouw Suurd-Ax. Deze kranige dame 
van 80 jaar was behoorlijk verrast toen zij naar voren werd gevraagd. Zij ontving 
de koninklijke onderscheiding voor haar vele inspanningen als vrijwilliger in de ge-
meente Midden-Drenthe. Zo is zij vanaf de oprichting van De Driemaster betrokken 
bij de bewoners van De Driemaster en dit jubileum was een mooi moment om stil 
te staan bij alle mooie dingen die ze samen met de andere vrijwilligers voor de be-
woners doet. 

Niet alleen werd mevrouw Suurd-Ax verrast, de bewoners van De Driemaster ontvin-
gen van de Stichting Vrienden van De Driemaster ook een duofiets! De sleutel van 
deze fiets werd door de penningmeester overhandigd aan een vertegenwoordiger 
van de bewoners. De Stichting Vrienden van de Driemaster is nauw verbonden met 
De Driemaster en wil voor- en ten behoeve van de bewoners van De Driemaster 
activiteiten financieren en kosten betalen die niet kunnen of mogen worden gefinan-
cierd uit het reguliere budget van het zorgcentrum. Deze duofiets is daar een mooi 
voorbeeld van. 

Foto: H. Pranger

Foto: Interzorg
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‘Lief en sterk
Zacht en zorgzaam
Trouw en eerlijk.’ 

Verdrietig zijn wij, dat na een liefdevol leven is 
overleden, onze allerliefste moeder, oma en omi 

Geertje Buist-Schut
Gé

O Hijken, 19 juli 1926
† Smilde, 29 november 2019 

Sinds 5 augustus 2008 weduwe van Hielke Buist.

 Girbe 
 Geke en Bertus 
  Esther 
   Lenthe, Danée  
 Brenda en Teun 
  Bastiaan
 Henk en Miranda

Onze dank gaat uit naar de medewerkers van de 
Driemaster voor de liefdevolle zorg

van onze moeder.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid 
te nemen van onze moeder, oma en omi, op 
donderdag 5 december om 14.00 uur in de 
Berkenzaal van crematorium de Boskamp, 
Boskamp 5 te Assen. 
U bent welkom vanaf 13.45 uur.

Na afl oop is er gelegenheid tot condoleren en 
wordt u koffi  e en thee aangeboden.

Correspondentieadres: 
familie Buist, Korenmolen 45, 9422 LH Smilde

Lieve mam

Wat ben ik dankbaar
dat jij mijn moeder bent geweest.

Liefs Géke

Lieve oma

dankbaar ben ik voor alle mooie herinneringen 
die we samen hebben gemaakt.

Dankbaar dat je mijn meisjes nog hebt zien 
opgroeien, ik zal je nooit vergeten. 

liefs Esther Monique

Bezige handen, nu gevouwen en stil.
Een leven vol ijver, zo was je wil.

Nu heb je rust, met lichaam en geest.
Vaak zullen wij denken aan wat is geweest. 

Na een lang en werkzaam leven hebben wij met 
liefde los moeten laten onze pa en opa

Klaas Meints 

O Bovensmilde 6 mei 1932
† Bovensmilde 30 november 2019 

Sinds 21 januari 1996 weduwnaar van 
Jannie Meints - Janssen

 Roeljo en Ingrid
  Anna en Kevin

Pa is thuis.

Kanaalweg 127, 9421 SV Bovensmilde 

De dankdienst voor het leven van onze pa en opa 
vindt plaats op vrijdag 6 december om 13.30 uur 
in de Koepelkerk, Veenhoopsweg 12b te Smilde.

Voorafgaand aan de dankdienst is er vanaf 
13.00 uur gelegenheid tot condoleren.

Na afl oop vindt de begrafenis plaats in besloten 
kring.

Indien u geen rouwkaart heeft ontvangen kunt u 
deze advertentie als uitnodiging beschouwen.

Mijn genade is u genoeg.

Na een moeilijke tijd is door de Heere thuisgehaald, 
onze lieve broer, zwager en oom

Klaas Meints
Weduwnaar van Jannie Jansen 

op de leeftijd van 87 jaar

Bovensmilde, 30 november 2019

Smilde:  Jantje † en Albert † Joldersma-Meints
Grand Rapids:  Folkert † en Etje † Meints-Turksma
Lelystad:  Luuk † en Henny † Meints-Schouten
Bovensmilde:  Jan en Annie Meints-van Dalen
Bovensmilde:  Henk † en Mini Meints-Slofstra
Barneveld:  Jannie en Jaap Feijen-Meints
Smilde:  Jan † en Gooitske Meints-van Dalen

 Neven en nichten
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TURFJES

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

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

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

Smildeger neiskrant - 3 december 2019
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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

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 

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

Uw 

Wij verzorgen ook alle reparaties 
voor deze en vele andere merken.

Ceresstraat 44 - Assen   Tel. 0592 - 300883

info@mercuriusjuweliers.nl   www.mercuriusjuweliers.nl

dealer van Assen

 Achter elke traan van verdriet 
 schuilt een glimlach van herinnering

Van ons is heengegaan onze moeder, 
oma en overgrootmoeder

Rika Udding - Duker
sinds 23 juni 2006 weduwe van Mans Udding

Beilen, 9 september 1938
Smilde, 25 november 2019

 Geja
  Saviël en Ella
  Aïsja en Bas

 Jannie en Koop †

  Joshua en Anne, Faye, James
  Jonathan en Ellen, Riley

 Mariska †

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Correspondentieadres: 
Händelplaats 5, 9402 VX  Assen

Na een periode van afnemende gezondheid 
is onze lieve schoonzus en tante overleden.

Gé Buist-Schut
 Boukje
 Jans en Antje
 Martje

 Neven en nichten
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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

Kerstmarkt in 
’t Beurtschip

Door een aantal enthou-
siaste vrijwilligers wordt 
ook dit jaar weer een ge-
zellige kerstmarkt geor-
ganiseerd in de hal van ’t 
Beurtschip, Stuurboord 1.

Zo zullen er dit jaar 
kraampjes zijn met o.a. 
kerstbakjes, knieperties, 
erwtensoep, loempia’s, 
handgemaakte kaarten en 
sieraden. Ook een aantal 
bedrijven/instellingen zal 
aanwezig zijn waaronder 
De Passage, Icare en In-
terzorg. 
De kerstmarkt is op vrij-
dag 13 december van 
10.0 tot 16.00 uur. Om 
10.00 uur zullen De Smel-
tezangers een optreden 
verzorgen. En natuurlijk 
is ook de Kerstman aan-
wezig.

Iedereen is van harte wel-
kom.

Smildeger neiskrant - 3 december 2019

 

 

 

 

 

  

 Zilver en Zo   
Sieraden, edelstenen en meer.. 

Tegen inlevering van deze 
advertentie ontvangt u in de 
maand december 10% korting op 
de hele collectie van Zilver en Zo.  
M.u.v. eigen werk en afgeprijsde artikelen.  

Dieversluis 2H  - Dieverbrug 
  

  

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)

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

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

Rijksweg 195 - Hoogersmilde
Telefoon 0592-459280

Wij verkopen elke dag vers brood en banket

DONDERDAG-VRIJDAG-ZATERDAG

Magere Runderlappen 
 kilo € 8,98
Hacheevlees kilo € 7,98
Verse Kipburgers 4 voor € 3,98

uw zelfslachtende slager

Gourmetschalen voor het heerlijk avondje 
van Sinterklaas of iets lekkers voor bij de 

koffie het kan allemaal bij ons.

Bestellen kan op  
tel. nummer 0592-459280

Uitvaartverzorger 
Jochem Hatzmann

Dag en nacht bereikbaar.
Ongeacht waar u verzekerd bent 

of geen uitvaartverzekering heeft.

 Telefoon:  0592-413412
 Mobiel:  06-13732218
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* Te koop nieuwe en gebr. 
fietsen. Fietshandel Reiber, 
Brink 23, Dwingeloo, tel. 
0521-591326, ook inruil.

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

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

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

TURFJES

Smildeger neiskrant - 3 december 2019

10.00 tot 17.00 uur

met 
koffie, thee
en ranja

SPECTACULAIRE
AANBIEDINGEN

VEEL NIEUWE
STANDHOUDERS

ZONDAG LIVE MUZIEK!
Shantykoor Westerbork

Kinderworkshop

Gezellige
gratis

NIEUW DIT JAAR!

SCHITTERENDE

7 & 8 DECEMBER 2019

IN DECEMBER GAAN WIJ KNALLEN! 

Dat is weer klinkende korti ng op veel 
monturen en een feestelijk cadeau  
bij elke bril of contactlenspakket!

*vraag naar de voorwaarden

Het is weer 

WINTERSALE! 

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

 

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!
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Containers week 50 
GRIJS & ORANJE

KERKDIENSTEN

AGENDA

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)

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 gebundeld of in kliko aan de 
straat

•  Maak je eigen kerststal met 7 figuren en een stal met 2 
schaapjes. Bij warenhuis Tigelaar, Hoogersmilde. Om 
13.30 uur voor € 21,50.

Woensdag 11 december: Workshop glazenblok met licht 
decoreren. Kosten 15 euro we beginnen om 19.30 uur in 
Warenhuis Tigelaar Hoogersmilde. Geef je wel even op.
Vrijdag 13 en zaterdag 14 december: Kerstmarkt 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 kinderen tot 12 jaar. Tijd: 19.00 

tot 20.00 uur in de hal tussen De Meestershof en De 
Walhof.

•  Klaverjasclub De Wiek Klaverjasavond. Aanvang om 
19.45 uur in de Spil Floralaan 2 Bovensmilde.

Zondag 15 december: Kerstconcert Margaretha Consort 
aanvang 15.00 uur in de prachtig gerestaureerde Water-
staatskerk, Hoofdweg 186 Bovensmilde. Reserveren via 
cultuurpodiumbs@gmail.com wordt geadviseerd. 
Dinsdag 17 december:
•  Kerstbingo in de Rank. Aanvang 19:45 u. Leden en 

niet-leden zijn welkom. Organisatie Buurtvereniging 
“Nieuwbouw”.

•  Kerstviering Passage christelijk-maatschappelijke 
vrouwenbeweging om 19.30 uur in “Het Kompas”.

Gasten zijn welkom.
Woensdag 18 december: Kerstklaverjassen en sjoelen 
in de Rank. Aanvang 19:30 u. Leden en niet-leden zijn 
welkom. Organisatie Buurtvereniging “Nieuwbouw”.

Zondag 8 december

Prot. Gem. Smilde, Koepelkerk
2e adventszondag, Tienerkerk 
9.30 uur  Ds. G. Olde
Geref. Kerk Vrijgemaakt, De Rank 
10.00 uur Ds. Tj. van Dijk
16.30 uur Ds. G.O. Sander, Assen-West
Prot. Gem. Hoogersmilde, KC De Schakel
2e Advent
10.00 uur Ds. K. Snijder, Diever
Protestantse Gemeente Bovensmilde
2e advent  
10.00 uur Ds. S.D. Kits

God heeft Zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd
 om een oordeel over haar te vellen,

 maar om de wereld door Hem te redden.

Johannes 3:17  NBV

www.debijbelopeninsmilde.nl

Cinebieb met  
“First Man“ 

Visueel krachtige biografi-
sche film, de tijdsgeest tref-
fend, over Neil Armstrong, 
de eerste man op de maan. 
In de periode 1961-1969, 
wordt er toegewerkt naar 
de maanlanding. 
Maar hoe ze het geflikt 
hebben, dat blijft meestal 
buiten beeld.
Kennedy zei: “ We choose 
to go tot he Moon “ […}
not because it’s easy, but 
because it’s hard” Dat het 
moeilijk was blijkt.

13 december 
Bibliotheek Smilde, 
20.00 uur
Koningin Julia straat 65
088 0128265
info@bibliotheeksmilde.nl

Reserveren is noodzakelijk via 
de Bieb telefoon 088 0128265
Dinsdag, donderdag, vrijdag.

Een samenwerking van 
CRAS en de Bibliotheek 
Smilde.
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• BANKEN • FAUTEUILS • EETHOEKEN • DRESSOIRS • WOONSETS  • SALONTAFELS 

• BOXSPRINGS • SLAAPKAMERS • MATRASSEN  • KUSSENS • DEKBEDSET • LAMPEN 

• SCHILDERIJEN • TAFELKLEDEN • BEDTEXTIEL • EN NOG héééél VEEL MEER!!!

Hoofdweg 87, 9422 AL  SMILDE     T. 0592 - 412 562     E:  info@snijdersinterieur.nl     W: www.snijdersinterieur.nl

Vrijblijvend proberen en te zien 
bij Snijder’s Interieur in Smilde

Kwaliteit v� r � n héle scherpe prijs!

De best verkochte eetkamerstoel  
   in Nederland. Eetkamerstoel Lotus     
       op wielen, nu

Perfecte relaxfauteuil
Nederlands fabrikaat. Leverbaar in 
handbediening en elektrisch.
ook in een Stap-op-Functie

Wie wil nou niet zo’n stoere bank. 
Leverbaar in een 2-3-4 zits en in hoekcombinatie. 
In vele soorten stoff en.

Fauteuil Eline in 
prachtige 
microstof.
Leverbaar in 
4 kleuren 
en zwart staal

Stevige eetkamerstoel op poten
in stof micro. Leverbaar in 3 kleuren

Eetkamerstoel Beau, draaibaar. 
Leverbaar in 5 kleuren Velvet

in 3 kleuren leverbaar 

In stof vanaf 

per stuk 

per stuk 

135,-

135,-

1300,-

99,-

Wie wil nou niet zo’n stoere bank. 

 NU TIJDELIJK SPOTGOEDKOOP

nu

800,-3 zits is er al vanaf 299,-
Kom gerust eens binnenkĳ ken naar al 
onze kwaliteitsmeubelen. 
Gratis montage en franco levering, 
dat kom je niet overal tegen!

Wij zijn CBW erkend
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foto : Kees de Jong

foto : Kees de Jong

2e kerstdag
KERSTWANDELING

jong & oud  | 5 km of  10 km

   incl. glühwein of warme chocolademelk met wat lekkers
                          Volwassenen: € 5,00 p.p. & kids v.a. 4  t/m 12 jaar € 2,50 p.p.

G A S T E R I J

Eten, drinken en meer...

AANVANG
v.a. 

13:30 uur

GRONINGERWEG 13 - 7981 LA  - DIEVER

 
     
  
 Volwassenen € 29,75
 Kinderen € 14,75
 (t/m 4 jaar #gratis)

   Aanvang: 17.30 

Kerstontbijt 

Volwassenen € 14,75
Kinderen € 7,75
 (t/m 4 jaar #gratis)

Aanvang 09.00 uur

Eten, drinken en meer...

KERST  SPECIAL | 2e Kerstdag 

                   
       RESERVEREN = NOODZAKELIJK
    

mail: horeca@wildryck.nl
    bel: 0521 - 59 46 79
    bij receptie of restaurant 

Landgoed ‘t Wildryck adres: Groningerweg 13, DIEVER   www.gasterij-wildryck.nl

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

Lezing van “De tuinen van Monet”
Wie kent ze niet: de wereldberoemde waterlelies van Claude Monet (1840-1926).

11 december, Bibliotheek Smilde 20.00 uur
Kon. Julianastraat 65

Tel. 088 0128265
Email: info@bibliotheeksmilde.nl

Reserveren wordt aanbevolen (dinsdag, donderdag, vrijdag).
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SPORTUITSLAGEN

SPORTAGENDA

Prijswinnaars 
kleurplaatwedstrijd

Zaterdag 30 november heeft Sint de prijswinnaars be-
kend gemaakt van de kinderen die bij de intocht op 23 
november een kleurplaat hadden ingeleverd. Sint had 
gevraagd of de kinderen naar de brandweerkazerne 
kwamen om hun prijs in ontvangst te nemen.
Noëlle, Twan, Camiel en Zoë kregen een persoonlijke 
mok gevuld met pepernoten.
Sint maakte van deze gelegenheid gebruik om de brand-
weer te bedanken dat zij vorige week o zo snel de 2 pie-
ten van het balkon hebben bevrijd. 

SVH
zondag 1 december
S.V.H. Meiden C - Blue Stars DC1 15-16
S.V.H. Meiden B - S.V.W.W. DB1 15-14
S.V.H. Dames 1 - Cirkeltijgers DS2 19-22

Kwiek E1 - S.V.H. Meiden E 5-14
Kwiek HB1 - S.V.H. Jongens B 20-15
Blue Stars DS1 - S.V.H. Dames 2 12-11

SVH
Zondag 8 december
10.00 uur S.V.H. Meiden E - D.O.S. E2
11.00 uur S.V.H. Meiden E - D.O.S. E2
12.10 uur S.V.H. Dames 2 - H.V.R. '97 DS1

VV Smilde '94 1 - Donkerbroek 1   0-0
Het enige doelpunt van deze middag kwam op naam van Sil, de pupil van de week.
Qua spelbeeld hielden de ploegen elkaar in de eerste helft in evenwicht. Beiden maak-
ten nog aanspraak op een strafschop en een knap schot van Ivo van der Velde werd ge-
pareerd door de keeper van Donkerbroek. Eind van de eerste helft zette de thuisploeg 
Donkerbroek wel onder druk maar kwam niet tot scoren.
Begin van de tweede helft kreeg VV Smilde een licht overwicht maar kwam opnieuw 
niet tot scoren. Keeper Tom Blaauw hield zijn ploeg in de 64e minuut nog in de race 
op een goed schot van Donkerbroek. In de 74e minuut kwam Smilde met 10 man te 
staan door een tweede gele kaart. Kort daarna kreeg Smilde nog een grote kans maar 
Sander Huiskes schoot rakelings naast op aangeven van Jordy Koning. Eindstand 0-0.

Twee maal winst en twee nederlagen 
tijdens avondje Fama

Vrijdag tijdens de thuisspeelavond van volleybalvereniging Fama uit Smilde kwamen 
maar vier teams in actie. Aan het einde van de avond was de weegschaal in evenwicht. 
Twee teams wonnen die avond, de twee andere teams moesten genoegen nemen met 
een nederlaag. 
Meisjes A verloor van Pegasus uit Ter Apel, het werd 0-3. Ook Heren 1 van Fama lukt het 
niet om een set te pakken. Het werd 0-4 tegen Oranje Nassau uit Groningen. 
De damesteams van die avond hadden meer succes. Dames 1 won met 4-0 van Tjoba 
uit Klazienaveen. Fama Dames 2 kwam uit op een 3-1 overwinning tegen Dok uit Dwin-
geloo. De volgende wedstrijdavond in de Smelthehal in Smilde is op vrijdag 13 decem-
ber, de eerste wedstrijden beginnen om 19.30 uur. 

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 
Fontijn 0592-420201 
Uitslag 3e avond 2e competitieronde: 
1. Jaap en Nel  Dansen 60,00% 
2. Dick Marchand en Joekie Bosma 59,38% 
3. Mannie en Tinus Kwint 55,21%

Inloopspreekuren Poliswijzer 

Vergelijk uw zorgverzekering
Zorgverzekering op maat
Wij vinden het belangrijk dat uw zorgver-
zekering aansluit bij uw zorgwensen én 
dat u niet betaalt voor zorg die u niet no-
dig heeft. Daarom is het belangrijk dat u 
elk jaar kijkt of uw verzekering nog bij uw 
wensen past. 

Vergelijk zorgverzkeringen op www.po-
liswijzer.nl/middendrenthe
Op de website www.poliswijzer.nl/mid-
dendrenthe bieden wij u nu de mogelijk-
heid om zorgverzekeringen met elkaar 
vergelijken op prijs en inhoud. Als u invult 
wat u nodig heeft, geeft deze website een 
advies welke zorgverzekering het beste 
bij uw persoonlijke situatie past en het 
meest voordelig is. 

Let op:
Als u betalingsachterstanden heeft bij 
uw huidige zorgverzekeraar, dan kunt u 
volgens de wettelijke regels helaas niet 
overstappen tot u deze achterstanden 
heeft voldaan.

Hulp bij het vergelijken
Veel mensen vinden het moeilijk om ver-
zekeringen te vergelijken. Daarom orga-
niseert de gemeente ook dit jaar hulp bij 
het vergelijken. Tijdens inloopspreekuren 
in een aantal dorpen, helpt iemand u met 

het gebruiken van Poliswijzer.nl/midden-
drenthe. Als u bepaalde vragen heeft, 
helpt deze persoon u met het vinden van 
een antwoord. Het gesprek kan u helpen 
om een goede keuze te maken. Deze hulp 
is gratis.

Inloopspreekuren
Dinsdagochtend 10 december van 8.30 – 
12.00 uur in het gemeentehuis in Beilen.
Donderdagavond 12 en 19 dec. van 17.00 
–20.00 uur in het gemeentehuis in Beilen.
Maandagochtend 9 en 16 december van 
9.00 – 12.00 uur Elzenlaan 10 in Smilde.
Maandagochtend 9 en 16 december van 
9.00 – 12.00 uur Annie Londohuis, Beu-
kenlaan 30 in Westerbork.

Meenemen
Neem uw huidige zorgpolis mee naar het 
gesprek. Voor een goede vergelijking is 
het belangrijk dat u weet hoeveel geld uw 
huidige zorgverzekering per maand kost. 

Website
U kunt zelf thuis uw zorgverzekering 
vergelijken, via www.poliswijzer.nl/Mid-
denDrenthe. Wilt u informatie over de col-
lectieve ziektekostenverzekering van de 
gemeente, kijkt u dan op www.midden-
drenthe.nl en zoek op ‘CZM’. Hier ziet u 
ook de informatie over de premie in 2020.

Advertentie IM
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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

WOENSDAG GEHAKTDAG

Gehakt h.o.h.  kilo  € 5,50
Wintergehakt met prei en ui kilo  € 6,50
DE HELE WEEK DIVERSE SINT AANBIEDINGEN

• Hartige gehaktstaven
• Diverse worst en vleesmandjes
• Worst plankjes
• Meters droge worst

Alles voor de gourmet
voor het heerlijk avondje

Zaterdag en zondag staan wij op de  
Kerstmarkt bij Bodenstaff
Kom langs en proef onze heerlijke aanbiedingen

MENUTIP VAN DE WEEK

Stamppot boerenkool met worst en spek
Goulashsoep

ONZE MAALTIJDSERVICE
3X PER WEEK BEZORGD

Bel gerust voor informatie 412485

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

Voor al uw: 
gas, water, cv 

en loodgieterswerk

Advent zangavond  
in Koepelkerk 

Op zaterdag 14 december wordt er een weer “zangavond” 
gehouden in de Koepelkerk in Smilde. Deze keer geheel 
in het teken van Advent en de komende Kerstdagen.
Medewerking wordt verleend door het “Interkerkelijk Man-
nenkoor Drachten” (IMD)“ o.l.v. de bekende dirigent Fred-
dy Veldkamp, begeleiding op orgel door Anja Heikamp, zij 
begeleidt meerdere mannenkoren, op de vleugel speelt 
Sebastiaan Schippers  ook hij zorgt voor de begeleiding bij 
meerdere koren en door Marthe van den Berg (dwarsfluit) 
zij is lid van dwarsfluitkwartet Fluitique en speelt 2e fluit 
bij het Veenkoloniaal Symphonie Orkest. Ook wordt me-
dewerking verleend door de inmiddels bekende sopraan 
Monique Topeeters uit Workum. Ds. Gerold Olde zal de 
verbindende teksten verzorgen en een korte meditatie 
verzorgen over het uitdagende thema: “Kunnen wij Hem 
hebben” n.a.v. de profetie van Jesaja.
Uiteraard is er samenzang van bekende Advent en Kerst-
liederen.
Aanvang: 19.30 uur, deur open om 19.00 uur. De toegang 
is gratis, wel wordt er een collecte gehouden voor bestrij-
ding van de onkosten.

Het “Interkerkelijk Mannenkoor Drachten” staat voor een 
aantal grote uitdagingen na een drietal Kerstconcerten 
werkt het koor op 18 januari mee aan een groot benefiet-
concert in het Dolfinarium te Harderwijk. Meer dan 300 
koorleden, bekende musici zoals Marco Bakker, Jan Vay-
ne, Annelies Schep e.a. zorgen daar samen met de dolfij-
nen voor een “Spetterend Nieuwjaarsconcert” o.l.v. Fred-
dy Veldkamp en hopen daar veel geld binnen te krijgen 
voor onderzoek naar Alvleesklierkanker. Entree € 15,-- p.p.
Op 21 maart organiseert het koor dan haar jubileumcon-
cert in de Lawei in Drachten om het 60 jarig bestaan mu-
zikaal te omlijsten. Entree € 15,-- p.p.

Wilt u kaarten bestellen voor deze concerten: 
www.imddrachten.nl.

Advertentie IM

Kerst- en 
Winterfair 
Appelscha

Op 7 en 8 december a.s. 
wordt in Appelscha weer 
de sfeervolle tweedaagse 
Kerst- en Winterfair gehou-
den in en langs de feeëriek 
verlichte bosrand van het 
Drents Friese Wold aan de 
Boerestreek. Vanaf de vele 
kramen en stands worden 
Kerst, Crea-, Food-, Winter- 
en streekproducten aan-
geboden. De Kerstman en 
levende Kerststal brengen u 
alvast in de kerstsfeer. Beide 
dagen is er volop amuse-
ment, als de Alphoornbla-
zers Joseph Ag, miniorgel De 
Clown in Dickensstijl, Jacht-
hoornblazers Apres Chasse, 
muzikanten en koren en 
zijn er diverse attracties  als 
een kinderdraaimolen. Za-
terdagavond om 18.30 uur 
treedt op het podium langs 
de fraai verlichte bosrand, 
het bekende Piratenkoor De 
Stormvogels op, rond 20.30 
uur gevolgd door een ´Spe-
cial Guest`, namens Harry´s 
Bar, Le Coq en ́ t Scha. Vanaf 
het evenement kunt u een 
boswandeling over het 2.2 
km lange Bosbergpad ma-
ken en een bezoek brengen 
aan de Bosbergtoren op het 
hoogste punt van Friesland 
met boven een fraai uitzicht. 
Daarna zullen glühwein, 
snert en oliebol u goed sma-
ken. Gezelligheid, een hapje 
en een drankje bij de langs 
de Kerstfair gelegen horeca/
terrassen en in de Hoolten 
Klinte met muziek en rad van 
fortuin. De Kerst- en Winter-
fair Appelscha is zaterdag  
van 14.30 tot 21.30 uur en 
zondag van 11.30 tot 17.30 
uur geopend.
Kerstsfeer proeven begint 
dus in Appelscha.

Kerstshow 2019
Zaterdag 7 & zondag 8 december (10:00 – 17:00)

De Kerstshow van Tuincentrum Bodenstaff; een gezellig, 
feestelijk weekend voor het hele gezin!! 
Zoals ieder jaar zijn er weer allerlei standhouders van de 
partij. Zo zijn er dit jaar stands met o.a. knutselspullen, 
sieraden, teff volkoren, cosmetica, zeepjes, knieperties, 
vogeltaarten, figuurzaagkunst en ga 
zo maar door. 

Natuurlijk mag het tijdens het Kerstshow weekend niet 
ontbreken aan sfeer! Daarom heeft het team van Tuin-
centrum Bodenstaff de winkel sfeervol ingericht met al-
lerlei lichtjes, Kerstbomen, sfeer- & Kerstartikelen. Gedu-
rende het weekend zijn er allerlei aanbiedingen en start 
de Kerstbomen verkoop.
In onze gezellige koffiehoek is er zoals altijd voor ieder-
een gratis koffie, thee & ranja. Daarnaast is er allerlei lek-
kers te verkrijgen, van een kop warme erwtensoep tot 
overheerlijke taart en nog veel meer. Ook kunt u zondag-
middag van het Kerstshow weekend genieten van live 
muziek (Shantykoor Westerbork)! 

Kerstshow bij Tuincentrum Bodenstaff; het gezelligste 
uitje voor het hele gezin!!
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Vanaf vrijdag 20 december tot en met 5 januari is 
Skik dagelijks vanaf 10.00 uur geopend. Zo kun je 
de hele kerstvakantie springen, spelen, bouwen, 
glijden en klimmen in onze indoorspeeltuin. Naast 
spelen kun je natuurlijk ook altijd komen bowlen 
op een van onze vier nieuwe bowlingbanen. En 
maak je bezoek compleet met een lekkere warme 
chocomel met slagroom.

altijd 
wat te 
beleven!

Zeker weten dat er een bowlingbaan vrij is?
Dat kan bijna elke dag, bestel een eigen samen-
gestelde pizza of maak gebruik van de verschillende 
plate menu’s. Zo wordt het altijd een compleet 
Skikke dag! Kijk voor de openingstijden tijdens de 
kerstvakantie op bijskik.nl/openingstijden.

In de kerstvakantie worden er allemaal extra activiteiten 
georganiseerd bij Skik, benieuwd wat er te doen is?
Kijk dan op bijskik.nl/activiteiten voor een overzicht.  

Wist jij dat Skik de gehele 
kerstvakantie open is?

KERST 
ACTIE!


