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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.

MET EEN TOTALE 
PRIJZENPOT VAN:

€ 1 . 2 7 5 , -
EINDE
JAARS
ACTIE
25.11 t/m 31.12.2019

Mts Boerma KERSTBOMENMts Boerma KERSTBOMENMts Boerma KERSTBOMEN
NORDMAN OMORIKA EN ABIESNORDMAN OMORIKA EN ABIESNORDMAN OMORIKA EN ABIES

Verkoop vanuit de schuur

Ma t/a t/a t m za van 9.30 tot 18.00 uur
Vaartrtr weg 82 Smilde (Leembrug) 

tel 0592-459849 / 06-21633148

Bezorgen in Smilde is mogelijk

Mededeling voor 
de patiënten van 

Huisartsenpraktijk Smilde
I.v.m. de afscheidsreceptie van dokter De Greeff 
is de praktijk woensdag 18 december 2019 vanaf 
15.30 uur gesloten.

Vrijdag 20 december 2019 is de praktijk gesloten 
vanaf 16.00 uur.

Uitsluitend spoedgevallen worden waargenomen 
door Huisartsenpraktijk Smilde tel. 0592-412447.
Houdt u rekening met het tijdig aanvragen van uw 
herhaalmedicatie.

Fama harkt (en blaast) 
geld bij elkaar voor de club

Foto: Herma Hulzebos

Leden van volleybalvereniging Fama uit Smilde gingen in het weekend aan de slag 
met harken en bladblazers. Bij de clubsponsor uit Gees zetten de volleyballers zich in 
om zoveel mogelijk geld op te halen voor de club. Het geld werd min of meer letterlijk 
bij elkaar geharkt. Zo’n dertig Fama-leden hebben de tuinen op het park aangepakt en 
bladvrij gemaakt. Hoeveel de actie exact heeft opgebracht, wordt op een later moment 
bekend gemaakt. 

U leest nu de kersteditie van de Smildeger Neiskrant en daarmee de laatste krant 
van 2019. Het afgelopen jaar informeerden wij u weer graag over actuele en rele-
vante lokale nieuwsfeiten en wetenswaardigheden. Wij hopen dat u met genoegen 
kennis nam van al het nieuws dat ons als Smildeger samenleving verbindt. Naast 
nieuws, leuke activiteiten en nuttige wetenswaardigheden vindt u in de Smildeger 
Neiskrant ook de rubriek familieberichten (overlijden, huwelijksjubilea etc.). Naast 
nieuwskrant is de Smildeger Neiskrant een blad waarin lokale bedrijven hun aanbod 
gericht op de inwoners uit de regio publiceren.

Wij bedanken onze adverteerders, want daardoor konden wij de krant weer uitgeven 
en laten bezorgen. We blikken terug op het afgelopen jaar en kijken vooruit naar het 
nieuwe jaar. We hopen dat u nuttige tips, ideeën en wetenswaardigheden weer met 
ons wilt delen.

Wij wensen u prettige feestdagen
Let op: de eerste editie van de Smildeger Neiskrant verschijnt weer op dinsdag 
7  januari 2020. De sluitingsdatum voor kopij en advertenties is vrijdag 3 januari 
om 12.00 uur!

Hartelijke groeten, 
redactie en uitgeverij van de Smildeger Neiskrant
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Voor uw blijken van medeleven na de afnemende 
gezondheid en het overlijden van mijn 
levenspartner, onze oom en fi jne opa

Antonie Berends
Toon

betuigen wij u onze oprechte dank.

  Lammie

  Jan en Harma
   Marissa en Martijn 
                 Dorinde
                 Esmee en Zjorz

  Gienes en Ina
   Manon en Christiaan
                  Danny en Chantal

  Berma

Bovensmilde, december 2019
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Na een afnemende gezondheid is overleden 
onze broer, zwager en oom

Hendrik Jan Feijen

 Familie Feijen

Rectifi catie

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

De volgende Smildeger Neiskrant komt 
weer uit op dinsdag 7 januari. 

Roelie Warries-Klok wenst 
alle familie, vrienden, 

bekenden, buren en oud-buren 
prettige kerstdagen 

en een gelukkig 2020.

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

Wij kunnen Kerst verzorgen 
VAN ONTBIJT TOT DINER!

Lekker brood en banket 
van de warme bakker

Rollades - vers lamsvlees - kip 
en nog veel meer lekkers

KOM EN KIJK IN DE WINKEL
Bestellijsten liggen voor u klaar

De lijsten kunnen ingeleverd 
worden tot en met 20 december

Wij zijn 24 december open 
van 8.00 tot 16.00 uur

Wij zijn 31 december open 
van 8.00 tot 16.00 uur

OUDJAARSDAG VERKOPEN WIJ 
OLIEBOLLEN VAN DE BAKKER

Wij zijn gesloten van 2 t/m 7 januari

Woensdag 8 januari 
zijn we weer open

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 10 MAART 1875

Smilde, 5 Maart. Heeft men elders van ’t ijs gebruik gemaakt tot het houden van hard-
rijderijen, ook hier bestond ambitie. Maandagavond den 1 Maart werd nl. door J. Hoo-
geveen en H. Offerein Cz. eene weddingschap aangegaan met H. Fledderus, om op 
schaatsen te rijden tegen dezen te paard en wel van den “Leembrug” tot A. Spier bij 
het Oranjekanaal, een afstand van ruim een kwartieruur gaans. De verliezer moest 
een anker champagnewijn betalen. Den volgenden morgen om 10 uur zou de strijd 
plaats hebben, doch H.O. bleef absent. Hoogeveen en Fledderus reden en Hoogeveen 
(schaatsrijder) werd overwinnaar. Naar men zegt moeten er tengevolge van het weg-
blijven van H.O. onaangenaamheden over de betaling zijn ontstaan, doch winnaar en 
getuigen, een 20tal, vonden de wijn heerlijk.

Historisch nieuws van ‘De Smilde’

Meer interessante berichten vindt u op de website van de Historische Vereniging ‘De 
Smilde’- www.desmilde.nl - Voor € 17 per jaar bent u lid en ontvangt u tevens 4x per jaar 
het tijdschrift Levend Verleden. (tel.: 0592-413248)
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24 december: Kerstsamenzang 
in Koepelkerk

Traditiegetrouw wordt er op de avond voor kerst een Kerstsamenzang georganiseerd 
in de Koepelkerk. Ook dit jaar is op dinsdagavond 24 december een ieder van harte 
welkom in deze monumentale kerk om met elkaar bekende kerstliederen te zingen, 
te luisteren naar muziek en zang en naar het lezen van o.a. het kerstevangelie door 
Gerrold Olde.
De muzikale medewerking wordt dit jaar verzorgd door het Chr. Mannenkoor Steen-
wijk o.l.v. Marco Hoorn, de Chr. Muziekver. Oranje Nassau o.l.v. Wim Stalman en Arjan 
Kroes op het orgel.
De Kerstsamenzang begint om 20.00 uur. Vanaf 19.40 uur zal Oranje Nassau en de 
organist alvast een aantal bekende kerstliederen laten horen. Na afl oop van de Kerst-
samenzang zullen de leden van  muziekvereniging Oranje Nassau als toegift ook nog 
een paar nummers spelen. Aan de uitgang wordt een collecte gehouden om de kosten 
van deze avond te dekken. De Kerstsamenzangcommissie hoopt ook deze keer op een 
goede opkomst. Het is ieder jaar weer een feestelijk gebeuren om samen op de avond 
voor kerst, de kerstavond, het kerstfeest in de Koepelkerk in te luiden.

Snertwandeltocht 
Op zondag 5 januari 2020 organiseert de voetbalvereniging Smilde 
‘94 opnieuw de Snertwandeltocht. Noteer deze datum alvast in de 
agenda/op uw nieuwe kalender van 2020.

Na de feestdagen kunt u heerlijk genieten van de schitterende om-
geving van het dorp Smilde. Gezellig met elkaar sportief bezig zijn, 
bijkletsen en actief zijn in de buitenlucht. U kunt  kiezen uit 2 verschil-
lende afstanden: +/- 5 of +/- 10 km. (zie ook de facebookpagina en 
site van vv Smilde ‘94)

Tussen 11.00 uur tot 14.00 uur kan er worden gestart vanaf de kantine van de voet-
balvereniging Smilde ’94, Boerenlaan 7a te Smilde. Het inschrijfgeld bedraagt € 6,00. 
Kinderen tot 12 jaar € 3,00. Onderweg wordt u getrakteerd op een kopje koffi  e, thee of 
warme chocolademelk.
De routes eindigen ook weer in de kantine. Daar staat, na een heerlijke wandeling, de 
snert voor u klaar. 

Namens de vrijwilligers, die deze dag mogelijk maken, wenst de voetbalvereniging u 
een mooie wandeltocht toe en hopen we u allen op zondag 5 januari 2020 te verwel-
komen.

Advertentie IM

Advertentie IM

“EINDEJAARS-CONCERT IN 
KERSTSFEER” 

Op zondagmiddag 22 december 2019 zal OBK een con-
cert in kerstsfeer verzorgen in de Waterstaatskerk aan 
de Hoofdweg in Bovensmilde. De aanvang is 14:30 uur. 
De zaal is open vanaf 14:00 uur.
Vanaf 14:00 uur tot aan het begin van het optreden van 
OBK zal Nico Meilof het orgel bespelen.
Het programma is gevarieerd en bevat niet alleen kerst-
muziek. Ook nummers van Anouk, Robbie Williams en 
Doe Maar komen voorbij. En wat denkt u van klassiekers 
als “Music from Frozen” en “Les Misérables”.
De toegangsprijs bedraagt € 5,00 per persoon. In de toe-
gangsprijs is inbegrepen een consumptie en cake.

Foto: Cultuurpodium Bovensmilde

Kerstbingo voor 
“Team 3 little birds”

Het duurt nog even voordat in het kader van het sport-
evenement Alpe d’HuZes op 4 juni 2020 voor de vijf-
tiende keer de 21 bochten van de Alpe d’Huez worden 
beklommen.  
Toch vinden her en der al acties plaats om voor dit eve-
nement geld in te zamelen voor onderzoek naar kan-
ker en naar verbetering van de kwaliteit van leven van 
mensen met kanker. Eén van de deelnemende teams 
is ‘Team 3 Little Birds’. De team captain van dit team is 
de 14-jarige Thomas Hegen uit Smilde. In augustus van 
dit jaar is bij hem botkanker geconstateerd, waarvoor 
hij nu een zware en langdurige behandeling ondergaat. 
Voetbalclub Smilde’94, waar Thomas lid van is, heeft 
vrijdagavond 13 december in samenwerking met Jumbo 
Pepping in Smilde een kerstbingo georganiseerd, waar-
van de opbrengst ten goede komt aan het Team 3 Little 
Birds. Zaterdag 14 december werd de royale opbrengst 
aan Thomas overhandigd door een delegatie van beide 
sponsoren. Thomas en het team zijn er uiteraard zeer 
verguld mee!
Uiteraard zijn donaties aan het team van harte welkom, 
iedere euro telt. Doneren kan via de link  www.opgevenis-
geenoptie.nl/fundraisers/3-little-birds.  
Bedrijven die het team willen sponsoren kunnen terecht 
op www.thomashegen.nl/SPONSOR-WERVING.

Foto: Mirjam Huiskes
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SMILDE
BEILENBEILEN
WESTERBORKWESTERBORKWESTERBORK

Wenst u een voorspoedig 
en heel gelukkig 2020

www.gbsbw.nl
Opgericht 15 mei 1970 - K.v.K. Meppel V048134

Beste Inwoners Van Midden-Drenhte,

Met Kerst en Oudejaar
Zitten we gezellig bij elkaar

Onze politieke partij heeft even pauze
En geniet van een goede dis met sauzen

U kon het hele jaar volgen wat wij deden
Hopelijk bent u daarover heel tevreden
Wij zijn nog lang niet moegestreden

Wij zijn recht door zee en hebben niets gemeden!

Smilde-Beilen-Westerbork, is een begrip
Of het nu voor of tegen zit

Wij luisteren naar u en u kunt altijd bellen
Als u ons iets wilt vertellen

Geld is macht, wijsheid een begrip, maar karakter dat is meer
En dat karakter dat is heel veel meer, dat zeggen we ook keer op keer

Nu is het Kerstfeest, dan Oudejaar en dan weer een nieuw begin
Van 2020, en dat vullen we op onze manier weer in……

De inwoners van Midden-Drenthe staan centraal
En daar doen we het voor, allemaal……
In 2020 bestaan we, let op, al 50 jaar!!!!

En nu komt het, let op, we zijn nog lang niet klaar……

En onze wensen voor u voor het nieuwe jaar:
Heel veel geluk en voorspoed,

Maar vooral een goede gezondheid!!!!!

Gineke Radix, Niels Maagd, Arjen Warners en Charles de Haas.

Fractie Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork

Uw onafhankelijke lokale partij:

Matthieu Smidt
Vaartweg 66a
9422 CS Smilde

e-mail: matthieusmidt@kpnmail.nl
tel.: 06 3093 8345

0592 269 094

e-mail: matthieusmidt@kpnmail.nlMatthieu Smidt

● Schilderwerk

Matthieu Smidt
Vaartweg 66a
9422 CS Smilde

e-mail: matthieusmidt@kpnmail.nl
tel.: 06 3093 8345

0592 269 094

● Glas
● Behang
● Kitwerk
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Voedselinzameling voor de 
voedselbank op 14 december jl.

Op zaterdag 14 december heeft voor het zevende achtereenvolgende jaar weer de 
voedselinzameling voor de Voedselbank Hart van Drenthe bij de plaatselijke Super-
markt in Bovensmilde plaats gevonden. Afgezien van de directe noodzaak ook een 
belangrijk signaal zo vlak voor de Kerstdagen dat niemand alleen voor zich zelf leeft en 
dat solidariteit een van de fundamenten is van onze samenleving. Ondanks de slechte 
weersvoorspellingen bleef het overwegend droog en tegen vijf uur kon de balans wor-
den opgemaakt. 48 dozen gevuld met houdbare producten uit de supermarkt en 146,70 
euro in de collectebus. Ook is er door de plaatselijke supermarkt een waarde cheque 
overhandigd.Voor alle vrijwilligers en gevers een heel mooi resultaat waar uit mag blij-
ken dat er een groot draagvlak is voor het omzien naar elkaar. De actie kon worden 
gehouden dankzij de hulp van 15 vrijwilligers die op deze zaterdag zich een paar uur 
hebben ingezet. Iedereen die op welke wijze dan ook heeft meegewerkt om deze actie 
ook dit jaar weer tot een succes te maken enorm bedankt. 

Diaconie P.G.B. 

Foto:  Gerrit Appelo

Foto: Godfried Westen

Kerstmusical “Goudeerlijk”
Op 22 december zal in de Koepelkerk de musical 
“Goudeerlijk” worden opgevoerd door 22 kinderen van 
de PKN gemeente uit Smilde. Al weken lang zijn ze druk 
aan het oefenen. De kinderen zijn erg enthousiast en 
hebben er veel zin in. 
Bent u ook zo benieuwd naar het eindresultaat? Dan 
bent u van harte uitgenodigd om deze leuke musical, 
met een mooie kerstboodschap, met ons mee te bele-
ven. De musical begint om 16.30 uur. Voor de kleinste 
kinderen is er kinderoppas aanwezig. 
Tot dan!

De leiding van de kindernevendienst

Sfeervol kerstconcert
Margaretha Consort wist de juiste toon te treffen in een bijna volle waterstaatskerk. 
Prachtige muziek in een mooie ambiance. Een betere manier om in de kerstsfeer te ko-
men is moeilijk voorstelbaar. Het CultuurPodium Bovensmilde wenst iedereen goede 
feestdagen en een mooi begin van het komend jaar. Het eerste concert in het nieuwe 
jaar vindt plaats op zondag 12 januari. Kijk even op website of Facebookpagina van 
het CultuurPodium Bovensmilde voor een impressie van het kerstconcert en meer info 
over het programma voor eerste helft 2020. 

Wat is er in de vakantie zoal 
te doen in de omgeving? 

Woensdag 18 december: Noord Nederlands Toneel 
en KVS - Dear Winnie: Junior Mthombeni, Fikry El 
Azzouzi en Cesar Janssens verbinden de levens van 
negen actrices, zangeressen en performers uit de 
Afrikaanse diaspora met dat van Winnie Mandela.

Elke donderdag: Hoogeveense Markt in de binnenstad.

Vrijdag 20 t/m zondag 22 december: Theater winter-
route van het Hunebedcentrum en Openluchttheater 
Borger. Voor jong en oud.

Vrijdag 20 t/m zondag 22 december: Kerstmarkt 
Assen op het Koopmansplein.

Zaterdag 21 december: Plantenasiel in het Duur-
zaamheidscentrum Assen. Planten omruilen, zo 
krijgt je plant een tweede kans.

Zaterdag 21 december: Dickens Kerstmarkt Havelte.

Zondag 22 december: Windlichtjes knutselen in het 
Speelgoedmuseum Kinderwereld te Roden.

Dinsdag 24 december: Doe-middag bouwen bij 
Duurzaamheidscentrum Assen.

Vrijdag 27 december: Plantenjacht bij 
Volkstuincomplex "Zuid-Es” Zuidlaren.

Zaterdag 28 december: Winteravond Gevangenismu-
seum met chocolademelk, poffertjes en vanaf 17.30 
uur kunt u aansluiten voor een warme maaltijd in het 
restaurant.

Zondag 29 december: 8e Midwinterhoorn wandel-
tocht in Schoonebeek.

Maandag 30 december: Poppentheatervoorstelling 
Wintermuis, Bezoekerscentrum Dwingelderveld in 
Ruinen.

Donderdag 2 januari: Kinderdoemiddag, 
boswachterslab bij Buitencentrum Drents-Friese 
Wold in Appelscha.

Meer info over de verschillende activiteiten vindt u op 

WWW.DRENTHE.NL

VAKANTIE AGENDA
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Aan deze kleurplaat zijn geen prijzen verbonden.

Kerst KLEURPLAAT
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Kerst KLEURPLAAT

2020

Fijne Feestdagen 
en een heel goed 2020 gewenst 

namens de Bibliotheken 
van Smilde en Bovensmilde

O o k  i n  2 0 2 0  i s  d e  B i b l i o t h e e k  e r  m e t :  
G ezellige en sp annende b oeken, digit ale c ursussen, 

� jdschri� en, dvd’s en e-books.

Welzijnswerk Midden-Drenthe 
wenst u fijne feestdagen

Welzijnswerk
Midden-Drenthe

2 0 2 0

V aartweg  141 B
9423 R K  H oog ersmilde

Wij wensen u 

pre�ge 

feestdagen 

en een 

groenrijk 2020
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Oranje 62, 9416 TD Oranje
www.grondverzetpomper.nl

info@grondverzetpomper.nl

wenst u fijne feestdagen
en een goed en gezond 2020

O n s adres is:  P .R . R oelfsemaweg  36 A ,  
9423 R B  H oog ersmilde 06- 54973737

Hoveniersbedrijf
Erik Pieters

P rettig e kerstdag en  en  
een  v oorsp oedig  2 0 2 0

Rijksweg 152a, Hoogersmilde  |  (0592) 45 90 72  
www.jankwint.nl  |  info@jankwint.nl
Wij zijn 6 dagen in de week open.

en medewerkers
wenst iedereen

gezondheid, geluk en 
veel fi etsplezier in 2020

Wij wensen iedereen
fijne kerstdagen en een

heel goed 2020

SCHILDERSBEDRIJF
J. HAVEMAN

Rijksweg 68,
9422 CE Smilde
Tel. 414725

Voor al uw voorkomende schilderwerken.

Wij wensen een ieder

kprettige erstdagen
en een

gelukkig nieuwjaar

H

Hoofdweg 35
9422AH Smilde
0592-371766
0614570555
info@renmtweewielers.nl
www.renmtweewielers.nl

wenst iedereen
prettige kerstdagen 

en een gelukkig 
en sportief 2020

Wij zijn gesloten tussen Kerst en Oud en Nieuw

W.A. Scholtenweg 5
9422 BR  Smilde

Tel. 0592 - 415225
www.autoschadeterveer.nl

Tussen Kerst en Oud en Nieuw zijn wij gesloten

EUROGARANTBEDRIJF

W.A. Scholtenweg 5

Familie Ter Veer en medewerkerswensen iedereen 
gezellige feestdagen en 

een gelukkig 2020

Prettige kerstdagen
en een gelukkig 2020
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Het  b est uur v an

V ereni gi ng D orp s b el angen H oogers m i l de,  en de werk -
groep en van;  O uderen onder D ak ,  B uurt ac adem i e,  

B uurtres taurant,  J eugdwerk ,  K i nderwerk ,  en de 
vri j wi l l i gers  van H oogers m i l de en H ertenk am p ,  

wensen alle r sgen ten hele ne en ge ellige 
eest agen aar  een ra htig en eilig 

uitein e  en een heel g e  en ge n  2020 t e.              

Het bestuur van 
Stichting Hertenkamp Smilde wenst u allen 

een heel goed 2020
Bent u nog geen donateur, maar wenst u ons te steunen,
ga dan naar www.hertenkampsmilde.nl en geef u op!

www.up2you.info
eer in r ati e in  e 

Prins C lausst raat  30a  |   9422 G N  S milde 
Mobiel: 06 462 762 41  |  E-mail:  info@up2you.info

Beautysalon

WENST  IEDEREEN 
FIJNE  FEESTDAGEN
EN  EEN  STRALEND 

NIEUWJAAR

Rijksweg 102
9422 CH Smilde

0592 - 459058

www.lahuisbv.nl
info@lahuisbv.nl

Wij wensen iedereenWij wensen iedereenWij wensen iedereenWij wensen iedereenWij wensen iedereenWij wensen iedereenWij wensen iedereenWij wensen iedereenWij wensen iedereenWij wensen iedereenWij wensen iedereenWij wensen iedereenWij wensen iedereenWij wensen iedereenWij wensen iedereen

Prettige feest
dagen en 

Prettige feest
dagen en 

Prettige feest
dagen en 

Prettige feest
dagen en 

Prettige feest
dagen en 

Prettige feest
dagen en 

een voorspo
edig 2020

een voorspo
edig 2020

een voorspo
edig 2020

Wij wensen alle klanten, vrienden en bekenden

Prettige kerstdagen en 
een gelukkig nieuwjaar

hele �jne 
feestdagen 
en een 
goed 2020

Hoofdstraat 21A
9431 AB Westerbork
06 215 176 60
www.kirstenboerema.nl

CONTACT
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EN MEDEWERKERS WENSEN IEDEREEN PRETTIGE 
KERSTDAGEN EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

Rijksweg 195 - Hoogersmilde        Telefoon 459280

WIJ WENSEN IEDEREEN FIJNE FEESTDAGEN!

Ook in 2020 staan wij weer voor u klaar!

Hoofdweg 138 
9421 PA Bovensmilde
0592 - 41 22 71

WATERONTHARDERS

WWW.SANIMOBIEL.NL/WATERLUXE

Hoofdweg 138, 9421 PA Bovensmilde

Hoofdweg 138, 9421 PA Bovensmilde

Vaartweg 15, 9422 CM Smilde - Tel: 06-48206214 - Fax: 0592-420120
www.caravanwandherstel.nl - www.gevelschadeherstel.nl

S M I L D E
DIESEL - SERVICE

Rijksweg 65  -  tel. 45 81 05

prettige feestdagen
en een

voorspoedig 2020

Massagepraktijk 
Richard Jansen

06 - 33 72 07 39

Een gezond en fit 2020 gewenst

Dorn therapie
Hot Stone
Blessures
Medical taping

Wij wensen u fijne feestdagen 
en een goed 2020

AUTOSERVICE SMILDE

Kanaalweg 96  |  9422 BH Smilde
Tel: (0592) 41 25 97  |  Fax: (0592) 41 53 73

info@autoservicesmilde.nl  |  www.autoservicesmilde.nl

Zonnedauw 28a Bovensmilde • Tel.: 06-13992224 of 0592-269625
E-mail: info@proactief-ongediertebestrijding.nl
Website: www.proactief-ongediertebestrijding.nl

wenst iedereen prettige feestdagen 
en een plaagdiervrij 2020!

Lubbers
Hoofdweg 6, SmildeHoofdweg 6, Smilde

tel. 414131tel. 414131
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Hoofdweg 87, 9422 AL  SMILDE     T. 0592 - 412 562     E:  info@snijdersinterieur.nl     W: www.snijdersinterieur.nl

Kerst- en oudej� r� how

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

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

per stuk 

21
9.00 - 17.00
DECEMBER

22
GESLOTEN
DECEMBER

23
GESLOTEN
DECEMBER

24
9.00 - 16.00
DECEMBER

25
GESLOTEN
DECEMBER

27
9.00 - 18.00
DECEMBER

28
9.00 - 17.00
DECEMBER

29
GESLOTEN
DECEMBER

30
13.00 - 18.00
DECEMBER

31
9.00 - 16.00
DECEMBER

26
12.00 - 17.00
DECEMBER

Wij zijn CBW erkend

Onze openingstijden:

Wij wensen u gezellige 

en huiselijke feestdagen en 

een gelukkig nieuw jaar 

met veel woonplezier!

Wij nodigen u van harte uit om onze 
fraaie collecties te komen bekijken

99,-€

nu

299,-€

€

20
9.00 - 18.00
DECEMBER

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

Wie wil nou niet zo’n stoere bank. 800,-

Eetkamerstoel Beau, 
draaibaar.  Leverbaar in 
5 kleuren Velvet 135,-€
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Wij wensen iedereen 
mooi feestdagen en een goed en gezond 2020

We wensen u
fijne

kerstdagen
en een

gelukkig
2020!

MCS wenst u
Fijne feestdagen

en de
beste wensen voor 2020

WENST U ALLEN FIJNE FEESTDAGEN 

EN EEN SPRANKELEND NIEUWJAAR

Rijksweg 128    9422 CJ Smilde    Tel. 0592-459252
info@tds-smilde.nl    www.tds-smilde.nl

wensen iedereen

 

en een 

Veenhoopsweg 7-8  Smilde

www.logotext.nl             www.multidrukwerk.nl

&

gezellige feestdagen

voorspoedig nieuwjaar!
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Tussen winkelcentrum  ‘t Forum & de  Triade

WWW.MERCURIUSJUWELIERS.NL

Ceresstraat 44 - Assen 
Telefoon: 0592-300883

Wij wensen iedereen

fijne feestdagen
en een 

gelukkig nieuwjaar!

Kringloopwinkel Bovensmilde
Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag 

van 09.00 tot 17.00 uur
Kanaalweg 133, 9421 SV Bovensmilde

Wij wensen iedereen
fijne kerstdagen

en een 
gelukkig nieuwjaar!

Kringloopwinkel
BOVENSMILDE

WIJ WENSEN IEDEREEN 
EEN FIJNE KERST 

EN EEN 
GELUKKIG NIEUWJAAR

Team Friterie

PATAT SNACKS EN IJS
0592 414525

PATAT SNACKS EN IJS
0592 414525

PATAT SNACKS EN IJS
0592 414525

PATAT SNACKS EN IJS
0592 414525

Adres  W.A. Scholtenweg 3  Smilde     |     T.  0592-730967     |    info@kosdata.nl     |     kosdata.nl      

Bedrijfs- en kantoorautomatisering

KOSdata   |   Inventariseren  -  Adviseren  -  Installeren  -  Beheren

√ Bedrijfsinformatie veilig afgeschermd, versturen en bewaren.
√ Altijd een up to date netwerk.
√ Bestanden altijd en overal benaderen én (online) delen. 
√ Werknemers werken weer efficiënt en zijn weer goed bereikbaar.

De continuïteit van uw bedrijfsvoering is voor een belangrijk deel in handen van 
een goed geautomatiseerd systeem. Loopt uw automatisering nog op rolletjes? 

F ij ne f eestdagen en een gelukkig 2020

www.kinderopvang-barbabella.nl     06-207 343 25

wenst iedereen 

Prettige
 Kerstdagen 

en een gezond, 

gelukkig 2020 toeen een gezond, 

gelukkig 2020 toe

B e e k  2 a   |   9 4 0 6  G V   A s s e n   |   T e l . :   0 5 9 2  4 6 0  4 0 9  |  i n f o @ d i e r e n a r t s d e e n . n l   |   w w w . d i e r e n a r t s d e e n . n l
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Wij wensen u

Goede jaarwisseling
Fijne feestdagen

Het team van Drukkerij Hevo

en een

Wij wensen u

Het team van Drukkerij Hevo

P.R. Roelfsema Rzn-weg 31, 9423 RB Hoogersmilde 
06 - 17147075  • info@hindrikskeukens.nl  • www.hindrikskeukens.nl

wenst iedereen 
   fijne feestdagen 
     en een goed 2020

2020
Het bestuur van v.v. Smilde’94  
wenst u hele fijne feestdagen 
en een gelukkig, gezond en  

sportief

Wij bedanken iedereen voor  
zijn of haar bijdrage in 2019  

en hopelijk mogen we in  
2020 weer op jullie rekenen. 

2020
Bestuur v.v. Smilde’94  

Elize, Erik, Chantal, Anne,  
Yvonne, Wim en Roderik 

Het bestuur van v.v. Smilde’94  
wenst u hele fijne feestdagen 
en een gelukkig, gezond en  

sportief

Wij bedanken iedereen voor  
zijn of haar bijdrage in 2019  

en hopelijk mogen we in  
2020 weer op jullie rekenen. 

Bestuur v.v. Smilde’94 
Elize, Erik, Chantal, Anne,  
Yvonne, Wim en Roderik

HUISARTSENPRAKTIJK SMILDE WENST IEDEREEN EEN 
HEEL GELUKKIG EN VOORAL EEN GEZOND 2020 TOE!

OOK IN 2020 STAAN WIJ MET ONS TEAM WEER VOOR U KLAAR!

PRAKTIJKINFORMATIE
Telefoonnummer : 0592 - 412 505
Spoednummer : 0592 - 412 427
Receptenlijn : 0592 - 420 884 (24 uur per dag in te spre-
ken)
Email algemeen : huisartsenpraktijksmilde@ezorg.nl
Email praktijkondersteuners : praktijkondersteuners.smilde@ezorg.nl
Website : www.huisarts-smilde.praktijkinfo.nl
Bezoekadres : De Sluiskampen 41, 9422 AP  Smilde
Postadres : Postbus 24, 9422 ZG  Smilde

AANWEZIGHEID VAN DE ARTSEN
G.D. van den Berg-Pluimers   maandag / woensdag / donderdag
P.P. de Jonge  dinsdag / woensdag / donderdag / vrijdag
J.A.A. Everts  maandag / dinsdag / donderdag
J.M. van Delden-Pellikaan  maandag / dinsdag / vrijdag
J.M. van Delden-Pellikaan werkt op maandag voor de praktijk van P.P. de Jonge, 
op dinsdag voor alle praktijken en vrijdag voor de praktijk van J.A.A. Everts. Op de 
dagen dat uw huisarts afwezig is wordt er alleen waargenomen voor spoedgevallen.

Op onderstaande tijden kunt u bellen voor:
08.00 – 10.00 uur Maken van afspraken, aanvragen huisbezoek
11.30 – 12.00 uur Telefonisch spreekuur voor het opvragen van 
 uitslagen en overige vragen

Tussen 11.00 en 11.30 uur is er dagelijks overleg tussen de huisartsen, 
praktijkondersteuners en praktijkassistentes.
Onze lunchpauze is tussen 12.30 en 13.00 uur.
’s Middags zijn de assistentes bezig met administratieve werkzaamheden en 
spreekuren. Wij verzoeken u vriendelijk om zoveel mogelijk ’s morgens te bellen.

BELANGRIJK!!!
Bent u gewijzigd van zorgverzekeraar?
Geeft u deze wijziging dan z.s.m. door (bij voorkeur via e-mail)
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GROTE OLIEBOLLENAKTIE

Dinsdag
31 december

Handgemaakte oliebollen volgens grootmoeders recept.

Bestellingen allen per mail: 

oliebol@oranjenassausmilde.nl

Bestellingen kunnen 31 december vanaf 10.00 uur afgehaald 
worden bij de werkplaats gebr. Blomberg, Hoofdweg 64.

  Werkplaats van gebr. Blomberg (Hoofdweg 64)
 (9.00 tot 16.00 uur)
 Oliebollenkraam winkelcentrum Smilde
 (9.00 tot 16.00 uur)

ZATERDAG 28 EN MAANDAG 30 DECEMBER 
STAAT ONZE OLIEBOLLENKRAAM 

OOK IN DE A.M. SORGSTRAAT 
OPEN VAN 10.30 UUR TOT 16.00 UUR

Wij wensen iedereen
fijne feestdagen en

een voorspoedig 2020

Warna’s Voeten enzo
Pedicure/schoonheidssalonPedicure/schoonheidssalon

Hoofdweg 97 Smilde  |  0592 - 415057
Medisch pedicure  |  Schoonheidsspecialiste

Warna Vos-Brink

 v.o.f. “De PALISSADE”
   Bestratings materialen

   Kanaalweg 36
                                           9422 BC Smilde 
              tel: 0592-412982  / 412714 
 

Wij wensen iedereen
     goede feestdagen 
         en een gezond 2020

N.B. Wees niet te veeleisend.

Het team van Kapsalon de Bigoudi 
wenst u goede dagen 

en mogen al uw wensen uitkomen 
in 2020!!

  Kapsalon 
“De Bigoudi”

Tot gauw bij:

Kanaalweg 36  tel: 414448  |  Driemaster  tel: 06-27395673

H.O. Agrab
wenst iedereen Prettige Kerstdagen 

en een Goed 2020!
(Kerstweek gesloten, daana wordt het bedrijf overgenomen).

Voor ons zit het er op.
Bedankt voor de samenwerking en het vertrouwen.

Harm, Egbert, Willie en familie

Groetjes 
Erik en Carolien
Mitchell, Scharissa 
en Purdy Blomsma

Zet de rollator maar klaar, 

Hans wordt zaterdag 

50 jaar50 jaar50 jaar
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NAAM: .......................................................................................................................................................................................................................

ADRES: ......................................................................................................................................................................................................................

TEL: .......................................................................... EMAIL: ................................................................................................................................

 1 ...............................................................................................

 2 ...............................................................................................

 3 ...............................................................................................

 4 ...............................................................................................

 5 ...............................................................................................

 6 ...............................................................................................

 7 ...............................................................................................

 8 ...............................................................................................

 9 ...............................................................................................

 10 .............................................................................................

 11 .............................................................................................

 12 .............................................................................................

 13 .............................................................................................

 14 .............................................................................................

 15 .............................................................................................

 16 .............................................................................................

 17 .............................................................................................

Bij welke eindejaarsdeelnemer stapt u door welke voordeur?

5

10

1

6

11

15

2

7

12

16

3

8

13

17

4

9

14

De oplossingen kunt u tot 31 december 2019 inleveren bij Drukkerij Hevo aan de Hoofdweg 17 in Smilde
(mag ook in de brievenbus naast de deur) of via de mail: info@smildegerneiskrant.nl

Onder de goede inzendingen worden drie prijswinnaars getrokken. 
Deze worden persoonlijk benaderd en zullen uiterlijk in week 4 van 2020 bekend worden gemaakt 

door middel van een artikel met foto in de Smildeger Neiskrant.

VUL HIER DE JUISTE VOORDEUREN IN:
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Het bestuur van de 
SmildegerSmildeger

Kampioenschappen
wenst iedereen fijne feestdagen 

en een sportief 2020
Allemaal tot ziens op 17 & 18 januari 2020

tijdens de 41e Smildeger Kampioenschappen

Op weg naar een goed voornemen!

Prettige feestdagen
en een voorspoedig 2020

Badkamer

www.klussenbedrijfrichardfeenstra.nl

Isolatie

2020

wenst  alle v rienden en b ekenden

prettige kerstdagen 

en een voorspoedig 2020

V eenhoop sweg 7 - S milde - T el. 413115

JUWELIERSHUIS

Henk Braam
IN KERSTSFEER

Voor iedere bezoeker een leuke kerstattentie

Geopend:  
Donderdag  9.30 - 12.00 uur - 13.00 - 17.30 uur
Vrijdag 9.30 - 12.00 uur-  13.00 - 17.30 uur
Zaterdag 9.30 - 16.00 uur

Extra geopend op dinsdag 24 december

Wij wensen u prettige feestdagen
en een fantastisch 2020

Kanaalweg 184, Bovensmilde
bij Van Liersbrug

Tel. 0592-412848 3 km vanaf Assen

Bij ons vindt u een 
fonkelende collectie sieraden

OFFICIEELDEALERVAN

www.timmerbedrijf-demeester.nl

wenst u prettige kerstdagen 
en een voorspoedig 2020

Melkveebedrijf en Loonbedrijf 
TIMMERMANS

en medewerkers

wensen iedereen
 fijne feestdagen 

en een fantastisch 2020

Duikersloot 2
9421 VA Bovensmilde
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OUD-PAPIER
ACTIE
vrijdag

20 december a.s.
komen wij weer bij U 

langs om het 
oud-papier op te halen.
Graag voor 18.00 uur 

gebundeld aan de 
straat zetten.

Commissie

v.v. Smilde ’94

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

* GROENTE & FRUIT, ETC.:
Onbespoten eigen product
Zonder kunstmest
Lokaal, Dagvers
Verpakkingsvrij
Wél duurzaam
Biologisch gecertifi ceerd 
product tevens aanwezig
Ook biologische 
groentenplanten te koop
www.woutskwekerij.nl
Rijksweg 104, Smilde

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

TURFJES

TURFJES

TURFJES TURFJES

TURFJES

Bedankt alle vrijwilligers en sponsoren voor 
een succesvol verlopen jaar!

We hopen dat jullie in 2020 in alle gezondheid weer willen bijdragen aan:

kinderwampex
De Hel 

van 
Bovensmilde

Bovensmilde
Kerstmarkt

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

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

W ij  wensen u gezellige feest dagen en een  

v oorsp oedig 2020.  

V anaf maandag 23 dec emb er zij n wij  geslot en. 

O p  maandag 6 j anuari st aan wij  weer v oor u klaar.  

S t oringen kunnen gewoon gemeld worden. 

* Mannen, let op. Woensdag 
8 januari MannenMorgen 
9-11 inloop in Driemaster. 
Kapsalon de Bigoudi, Kw 
414448  3m 06-27395673

* Te koop nieuwe en gebr. 
fi etsen. Fietshandel Reiber, 
Brink 23, Dwingeloo, tel. 
0521-591326, ook inruil. 
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“ Fijne feestdagen en 
                    een zonnig 2020 gewenst ”
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Rijksweg 42    9422 CD    SMILDE     T. 0592 - 459 161     W. Bosmasmilde.nl

TUINMACHINES TUINARTIKELEN WERKKLEDINGGEREEDSCHAPPEN HENGELSPORT DIERBENODIGDHEDEN

Bestel nu je Vuurwerk tijdens 
  de voorverkooop weken...

en haal veel voordeel in huis!

Bestel nu je Vuurwerk tijdens 
  de voorverkooop weken...

en haal veel voordeel in huis!

Bestel via BOSMASMILDE.nl

Bestel tijdens de voorverkoop (tot 29 december) dan profi teer je van lagere prijzen en... 
• Altijd gegarandeerd in huis wat je besteld!  •  1+1 gratis acties

• Gratis vuurwerk bij besteding van 50,- of meer etc. 

Wij hebben 
ook Carbid
• 1 kg: € 3.50
• 5 kg:  € 15.00
• 25 kg: € 62.50

Glasvezel heeft alleen maar voordelen

Nooit meer wachten tijdens het internetten? Of trage wifi en haperende filmpjes? Met glasvezel 

heeft u een supersnelle internetverbinding waarmee u alles kunt doen. Daarnaast krijgt u  

ook nog een geweldige beeldkwaliteit op uw tv en kunt u genieten van interactieve televisie.  

Om de prijs hoeft u het niet te laten, want die is vergelijkbaar met die van de kabel of schotel. 

Inschrijven

Op onze website vindt u alle informatie over de providers en abonnementen. Wacht niet langer 

en profiteer nu ook mee van het snelste internetnetwerk van het land! Aanmelden kan op: 

www.sterkmiddendrenthe.nl/diensten/inschrijven www.sterkmiddendrenthe.nl

Prettige Kerstdagen
en een supersnel 2020!

Weijerdstraat 7, 9411 PJ Beilen

10.00 - 17.00 uur

0593-760021

info@sterkmiddendrenthe.nl 



Smildeger neiskrant - 17 december 2019

Stil staan
Over het algemeen heeft iedereen het druk, dagen, weken en 
maanden vliegen voorbij. Druk met werk, hobby’s  en sociale con-
tacten. Tot er op een dag iemand in je gezin of naaste omgeving 
na een ziekbed of plotseling overlijdt en je iemand moet loslaten. 
Dan staat alles stil, ik hoor het vaak van mensen : “hoe kan het dat 
alles om ons heen gewoon door gaat, terwijl we intens verdrietig 
zijn en onze dierbare hebben verloren”
Een duidelijk antwoord op deze vraag is er volgens mij niet, we 
gaan door ook voor de ander die nog wel bij ons is. Iedereen zal 
zijn eigen weg gaan en een manier vinden om te kunnen omgaan met het verlies en het 
verdriet, de herinnering aan iemand blijft altijd.

Ook ik sta af en toe stil en kijk ik terug naar het verlies van de nabestaanden die ik heb 
mogen begeleiden in de eerste fase van het moeten loslaten. Door samen met hen een 
goed afscheid te mogen organiseren is dat het begin van het verwerken van het verlies. 
Ik wens alle nabestaanden in de Smilde’s en omgeving veel kracht toe om in het komende 
jaar door te kunnen gaan op uw eigen weg om het verlies van uw dierbare een plaats te 
kunnen geven.
Bedankt voor het ontvangen vertrouwen dat ik u heb mogen begeleiden, ook het komende 
jaar ben ik er voor u op het moment dat alles stil staat.

Daniël Haan
Namens de uitvaartverenigingen Hoogersmilde, Smilde en Bovensmilde.

SMILDE HOOGERSMILDEBOVENSMILDE

Samenwerkende uitvaartverenigingen Smilde
www.susmilde.nl

Daniël Haan
06 - 17 40 66 12

Voor meer informatie en contactpersonen: www.susmilde.nl

Voor een persoonlijk en dierbaar afscheid

06 - 17 40 66 12

Prijs en kwaliteitsgarantie op basis van:
Keurmerk persoonlijke Uitvaart

Voor leden en niet leden

Achter in Juweliershuis 
Henk Braam

Achter in Juweliershuis 
Henk Braam, heb ik Fok-
kiena Braam mijn Galerie/
Atelier gevestigd. Naast 
mijn liefde voor ons juwe-
liersvak, is mijn grote pas-
sie het schilderen.
Ik doe dit inmiddels al 
meer dan 25 jaar. Met veel 
plezier heb ik dit jaar ook 
weer een grote kerstman 
geschilderd. Dit doe ik 
al een aantal jaren en ik 
laat dit ook graag aan de 
mensen zien. Tijdens de 
openingsdagen van Ju-
weliershuis Henk Braam 
bent u van harte welkom 
om een kijkje te komen ne-
men. Wie weet tot ziens!

I N  D E C E M B E R  G A A N  W I J  K N A L L E N !  

D a t is weer n ende o  ng o p  v eel  
m o ntu ren en een f eestel ij k  c a dea u   
b ij  el k e b ril  o f  c o nta c tl ensp a k k et!

*vraag naar de voorwaarden

H e t  i s  w e e r  

W I N T E R S A L E !  

Advertentie IM

De ledverlichting op alle 
bruggen is een feit

St. Kerstverlichting aan de Vaart heeft 2 jaar lang ac-
ties gevoerd om het voor elkaar te krijgen dat de brug-
gen langs de vaart duurzaam verlicht zouden worden. 
Dankzij de vele giften zoals van de provincie, Gemeente 
Midden-Drenthe, Rabobank, Koers en individuele giften 
zijn we fi nancieel rond gekomen om dit te realiseren. 
Daarnaast willen wij alle vrijwilligers van buurtverenigin-
gen en buurtcommissies bedanken voor de inzet om de 
brugverlichting te vernieuwen dit jaar. We wensen ieder-
een goede feestdagen toe.
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wenst u fijne feestdagen 
én een gezond en veilig 2020

Jochem en Hinke Hatzmann 
wensen alle vrienden en kennissen 

fi jne kerstdagen 
en een 

voorspoedig 2020

Fysiotherapiepraktijk
Betsema & Stroetinga

De Sluiskampen 42, Smilde tel. 0592 - 414188
www.fysiosmilde.nl

wensen iedereen

hele fijne feestdagen
& een gezond 2020

Janet's haarmode 
Fijne feestdagen en 
een gelukkig nieuwjaar
Janet Pronk, Vaartweg 62a, Smilde - 458055

ViKaNa Mirije ViKaNa Mirije 
Visagie, Kapsalon, NagelstudioVisagie, Kapsalon, Nagelstudio

ViKaNa Mirije 
Visagie, Kapsalon, Nagelstudio

ViKaNa Mirije ViKaNa Mirije 
Visagie, Kapsalon, Nagelstudio

ViKaNa Mirije 
Dames en Heren

Rijksweg 171
9423 PC Hoogersmilde

06 14 42 40 86
www.vikanamirije.nl - info@vikanamirije.nlwww.vikanamirije.nl - info@vikanamirije.nl

ViKaNa  Mirije wenst u f ijne 
feestdagen en een gelukkig 2020

R i j k s w e g  1 7 1 ,  H o o g e r s m i l d e
tel. 0592 - 45 90 05  |  www.tigelaar.nl

Warenhuis Tigelaar
wenst iedereen

prettige kerstdagen
en een voorspoedig 2020

Lid van 
de VLOK

Hoofdweg 139, 9421 PA Bovensmilde Tel. 0592 - 414639 
www.klussenbedrijfkoops.nl

G r a a g  t o t  z i e n s  b i j :

Wij wensen iedereen 
prettige feestdagen 

en een  fleurig 2020

Het team van apotheek Smilde wenst u

fijne feestdagen en een gezond 2020

-

-- R i j ks w e g  9 A
9 4 2 2  C A  S mi lde
te lefoon: 0592 412083
mobiel :  0651 799541
info@autototaalservicesmi lde.nl
www.autototaalservicesmi lde.nl

Fi jne  f e es tdagen en  e en  ve i l ig  2020
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wenst iedereen een 

prettige Kerst en 
een voorspoedig 2020

BROOD • KOEK • BANKET

DE WARME BAKKER VAN DE MARKT
BAKKERIJ ’T STOEPJE

Wij wensen iedereen prettige 
kerstdagen en een goed 2020

Poelier
Kamperman 

Vers van uw Poelier!
Wij wensen 
iedereen fijne 
feestdagen 
en een gelukkig 
nieuwjaar

Aannemersbedrijf Gebroeders Blomberg  wenst u 
gezellige kerstdagen en een (op)bouwend 2020.

Tevens willen we een ieder graag bedanken voor de vele 
hartelijke reacties ter ere van ons 100 jarig bestaan.

Een ‘hoflijke’ groet,
Gebr. Blomberg

Wij wensen 
u gezegende 

kerstdagen en een 
gelukkig nieuwjaar

WWW.RIJSCHOOLVANESSEN.NL

Kraaiheide 12 • 9421 ND  Bovensmilde 
telefoon: 0592 413 414
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Loonbedrijf Alkema

T. 0592 - 412008
M. 06 - 25373406
Smilde
www.loonbedrijf-alkema.nl
info@loonbedrijf-alkema.nl

wenst u fijne 

feestdagen en 

een goed en 

gezond 2020

wenst iedereen fijne kerstdagen
en een gezond 2020

GEBR. RIDDER
NATUURSTEEN

wenst iedereen fijne kerstdagen
en een gezond 2020

wenst iedereen fijne kerstdagen

NATUURSTEEN

S� ch� ng Dorpsfeest Hoogersmilde,
wenst alle sponsoren, vrijwilligers 

en alle b et rokkenen 

F I J N E  F E E S T D A G E N  E N  E E N  
G E Z O N D  E N  G E L U K K I G  2 0 2 0

Bestuur Sti chti ng Dorpsfeest Hoogersmilde

VAN AKEN
HEKWERK
SMILDE 0592 - 414434

Industrieterrein Leemdijk - Industrieweg 5F - 9422 CX Smilde

GAASHEKWERK, SPIJLENHEKWERK, DRAAI-EN SCHUIFPOORTEN,

DEMONTEREN - HERPLAATSEN, SCHADE - REPARATIE

Het Team van Engelen wenst u 

gezellige feestdagen 
en alle goeds in 2020
www.notariaatengelen.nl

TIMMERFABRIEK

Hans de Jong

wenst iedereen

prettige kerstdagen
en een

voorspoedig 2020
Industrieweg 11 Smilde - tel. 459622

www.tifahansdejong.nl

T eam C oop C omp ac t M ein tj esT eam C oop C omp ac t M ein tj esT eam C oop C omp ac t M ein tj es

w en st iedereenw en st iedereenw en st iedereen

gezellige kerstdagengezellige kerstdagengezellige kerstdagen
en een voorspoedig 2020en een voorspoedig 2020en een voorspoedig 2020

Wij wensen u 
fijne kerstdagen 

en een fantastisch 2020

AUTOBEDRIJF VOS
Veenhoopsweg 32, 9422 AC Smilde

Tel. 0592 - 412486  www.vossmilde.nl

Loonbedrijf
H. Pomper & zn.

wenst iedereen prettige kerstdagen 
en een gelukkig nieuwjaar!

Vaartweg 84 9422 CT Smilde  Tel. 0592-459213
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wensen iedereen fijne feestdagen 
en een goed uiteinde

Van 23 december t/m 6 januari hebben wij vakantie.
In het nieuwe jaar staan we weer voor u klaar!

Wij staan elke donderdag van 11.00 tot 18.00 uur
met onze viskraam bij het winkelcentrum in Smilde 

en volg onze
activiteiten!Word vrieden met

ons op facebook

Eekhoutswijk 5,  9422 VD Smilde  |  mail@smilande.nl  |  06-15 90 99 70  |  www.smilande.nl

Wij wensen iedereen gezellige kerstdagen 
en een gelukkig en gezond 2020!

Wij wensen u sfeervolle feestdagen 
en een goed en gezond 2020.

Wij wensen iedereen fi jne feestdagen 

en een gelukkig nieuwjaar!
Fam. Timmer

www.debaandernorg.nl

restaurant - cafetaria
tap en tentverhuur

info@debaandernorg.nl   |   0592-613500
Peesterstraat 1, 9331 AJ Norg
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1e kerstdag gesloten
2e kerstdag vanaf 16.00 uur geopend

Marten, Alie en medewerkers wensen iedereen 
een prettige Kerst en een gelukkig 2020

The Bridge 

Ca
fé Restaurant

Wij wensen u

prettige feestdagen
en een voorspoedig 2020

Grietmanswijk 5a • 9421 TL  Bovensmilde
www.loonbedrijfkeesdegier.nl

Toekomst jeugdsoos Bovensmilde
Helaas moet de jeugdsoos afscheid nemen van Joop Beute. De afgelopen jaren heeft 
Joop samen met Leonie Blomsma elke woensdag en vrijdag een mooie groep jongeren 
een plek gegeven waar ze bij elkaar kunnen komen. Joop Beute kan helaas vanwege 
gezondheidsproblemen dit niet meer doen. De afgelopen tijd is de jeugdsoos opge-
vangen door Leonie Blomsma, Nathalie Blomsma en Dorien Zandman. Zij konden dit 
gelukkig tijdelijk doen, maar in februari gaat dat niet meer lukken. Graag zouden Leonie, 
Dorien en ik, Arjanne ter Bork Welzijnswerk Midden-Drenthe, met inwoners van Boven-
smilde in gesprek willen gaan over het voortbestaan van de jeugdsoos. Zou jij wel 
iets willen betekenen voor de jeugdsoos? Of zou je gewoon alleen hierover mee willen 
praten? We nodigen alle geïnteresseerden van harte uit op donderdag 9 januari 2020 
om 20.00 uur in MFA de Spil, Floralaan 2 te Bovensmilde. 

Sudoku
Voor de Smildeger puzzelaars onder ons

Aan deze sudoku zijn geen prijzen verbonden.

Gemeente Assen verhoogt 
toeristenbelasting tijdens de TT

Een overnachting tijdens het jaarlijks terugkerend evenement op het circuit van As-
sen gaat toeristen vanaf 2020 geen € 1,35 per nacht kosten maar € 3,-. Campinghou-
ders hebben hun ongenoegen hierover geuit. 

De afgelopen tijd is er overleg geweest tussen de gemeente en de campinghouders. 
Hierin zou zijn gesproken over de verhoging van de toeristenbelasting. Hoe hoog deze 
zou worden is verder niet besproken. 
Ook moeten campinghouders vanaf volgend jaar voldoen aan de registratieplicht die in 
het leven is geroepen. Ze moeten bijhouden hoeveel gasten er op de campings staan. 
Volgens verschillende campingeigenaren is dit niet te doen. 

Gemeente Assen snapt de teleurstelling van de campingeigenaren maar zegt dat dit 
onontkoombaar is. De verhoging van de toeristenbelasting moet de gemeente onge-
veer 250.000 euro opleveren.

Foto: Racecracks.nl

Ga samen met de boswachter van Staatsbos-
beheer op ontdekkingstocht door de wilde 
natuur van het Drents-Friese Wold. Hij kent 
de mooiste plekken in dit gebied en legt je uit 
hoe Staatsbosbeheer een aantrekkelijker na-
tuurgebied gaat realiseren. Na afl oop staat er 
een kop koffi  e of thee voor je klaar en houdt de 
boswachter spreekuur. Je mag hem dan al je 
vragen stellen...

Het Nationaal Park het Drents-Friese Wold 
is een groots en ruig natuurgebied. Groots in 

schoonheid en natuurlijkheid. De natuur mag 
hier zoveel mogelijk haar gang gaan. Nu wer-
ken we nog aan meer variatie in een aangelegd 
productiebos. We werken voor een natuurlijk 
en gevarieerd bos. Een bos aantrekkelijker 
voor dieren, planten en mensen.

Datum: vrijdag 27 december 2019 en zaterdag 
11 januari 2020

Tijd: 13.30 – 15.30 uur

Start: Buitencentrum Drents-Friese Wold, Ter-
wisscha 6a, 8426 SJ Appelscha.

Kosten: € 7,50 p.p. (kinderen t/m 12 jaar 5,00)

Graag vooraf aanmelden: www.staatsbosbe-
heer.nl/DrentsFrieseWold

Voor meer informatie en overige activiteiten 
kun je kijken op www.staatsbosbeheer.nl/
DrentsFrieseWold

Woldsafari met de boswachter door Nationaal Park Drents-Friese Wold
Het Drents-Friese Wold, een groots natuurgebied waar je de wilde natuur kan beleven! Kom op vrijdag 27 december of zaterdag 11 januari naar 
het Boswachterslab in Buitencentrum Drents-Friese Wold en ga samen met de boswachter op pad. 
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Heren 2 en Dames 1 Fama 
sluiten jaar af met volle winst

De teams van volleybalvereniging Fama uit Smilde 
speelden vrijdag hun laatste thuiswedstrijden van 2019. 

En het werd een mooie afsluiting van het jaar voor Heren 
2 en Dames 2, beide ploegen pakten met een 4-0 over-
winning de volle winst. Meisjes A en Heren 1 lukte het net 
niet om hun wedstrijden te winnen. Heren 1 van Fama 
verloor in een spannend duel met 2-3 van Exstudiantes 
uit Groningen. Meisjes A verloor met 1-2 van Stentor uit 
Haren. Dames 2 speelde een moeizame pot. Tegenstan-
der Oostermoer uit Gieten bleek een maatje te groot en 
won met 0-4. Op de zaterdag kwam het Mix B-team van 
Fama nog in actie. Dat verloor met 0-3 van Sudosa uit 
Assen. Alleen Fama Dames 2 komt dit jaar nog een keer 
in actie in een wedstrijd. De rest van de ploegen heeft nu 
een maand rust. 

Midweek woensdag 11 december
S.V.H. Midweek 1 - Aeolus DMW1  14-11

Zondag 15 december
S.V.H. Meiden C - F.H.C. DC2   10-12
S.V.H Dames 2 - S.V.B.O DS3   14-13
S.V.H. Dames 1 - H.V.A. DS1   24-16
S.V.H. Heren 1 - JD Techniek/Hurry Up HS3  25-19

D.O.S. DB1 - S.V.H. Meiden B  14-17

Woensdag 18 december
20:00 S.V.H. Midweek 1 - Cometas DMW1 

SPORTUITSLAGEN

SPORTAGENDA

Maren en Jasmin van SSS 
Smilde nemen deel aan 

plaatsingswedstrijd NK
Afgelopen zaterdag heb-
ben Maren en Jasmin 
meegedaan aan hun eer-
ste plaatsingswedstrijd 
voor de halve fi nale van 
het NK. 

Wat hebben de turnsters 
het goed gedaan! Jasmin 
begon gisterochtend in 
de 1e ronde. Het eerste 
toestel wat ze moest tur-
nen was de brug, daarna 
de balk. Als laatste was 
de vloeroefening aan de 
beurt Ze heeft mooie oe-
feningen laten zien. Jas-
min is 7e van de 26 deel-
nemers geworden. Een 
hele mooie plek voor de 
eerste wedstrijd. Goed ge-
daan Jasmin! In de laatste 
ronde kwam Maren aan de 
beurt. Voor het eerst voor 
Maren een plaatsingswed-
strijd voor de halve fi nale 
van het NK. Een nieuw 
niveau en nieuwe oefe-
ningen. Maren begon bij 
sprong, 2 super mooie sprongen wat in de cijfers ook te zien was. Een goed begin voor 
deze wedstrijd. Daarna de brug en de balk. Ook voor haar als laatste de vloer. Ook Ma-
ren heeft knappe oefeningen laten zien. Voor Maren een mooie 11e plaats. 

We weten welke toestellen we nog moeten oefenen maar wat heb jullie het goed ge-
daan! Een wedstrijd om trots op te zijn!

Foto: SSS Smilde

Bij het eerdere overleg waren de volgende or-
ganisaties betrokken:
Oranje Feestvereniging, Vereniging Maluku 
Bovensmilde, Vrouwen van nu, Dorpsdiner, 
Wij zijn Bovensmilde, Duurzaam Bovensmilde 
e.o., Welzijnswerk Midden-Drenthe, gemeente 
Midden-Drenthe, Protestante Gemeente Bo-
vensmilde, Buurtinfohuis, EC DBS, MFA De 
Spil, Cultuurpodium Bovensmilde.

Voor dit komend overleg worden ook vv. 
BSVV, Buurtvereniging Boveneind, IJsvereni-
ging Voorwaarts en het Meulenparkie uitge-
nodigd. 
Natuurlijk zijn ook andere belangstellenden 
van harte welkom!

De Kracht van Samen Doen heeft als doel:
Het versterken van saamhorigheid en welbe-
vinden via het organiseren van dorps brede 
sociale en culturele activiteiten.

Op 13 januari aanstaande willen we als eerste 
informatie met elkaar delen over de activitei-
ten van de afgelopen periode en de verdere 
plannen voor 2020.
Deze uitwisseling biedt verdere mogelijkhe-
den om de verschillende activiteiten op elkaar 
af te stemmen en diensten uit te wisselen.

Ook willen we verder invulling geven aan de 
volgende overkoepelende thema’s 
•  Problematiek van mensen met een smalle 

beurs
•  Veilige en gezonde leefomgeving voor de 

jeugd,
• Gezondheid
• Zelfredzaamheid
• Zingeving
• Duurzaamheid

De avond begint om 19.45, inloop vanaf 19.30.

DE KRACHT VAN SAMEN DOEN
Na eerdere bijeenkomsten op 17 februari en 6 mei dit jaar hebben we op maandag 13 januari 2020 in de Spil een volgend overleg.
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WIJ WENSEN IEDEREEN EEN 
SPORTIEF EN GEZOND 2020

Industrieweg 5d

9422 CX Smilde
06 38 19 90 84
info@moves4u.nl

Logopediepraktijk van Gool

wenst u fijne

feestdagen!

info@logopedie.help
www.logopedie.help

06 4848 0356

Fijne feestdagen en een goed 2020

Hoofdweg 65, 9422 AJ Smilde  •  Tel (0592) 41 41 66
E-mail info@kremerkeukens.nl  •  www.kremerkeukens.nl

A dres:  V aartw eg  7 6 a,  9 4 2 2  C S  S milde
w w w . tb oeren olif an tj e. n l |  0 6  8 6  6 8  5 7  6 4

Wij wensen iedereen 
een goed en gezond 2020

H erma en  S an dra D u ker

Monique’s     Pedicure Salon
Medisch Pedicure

Kanaalweg 150e, 9421 SX Bovensmilde
Tel. 0592 413051

et estuur an e
ti hti ng ulturele aa  il e

wenst u een i ultureel nieuw aar

Wilt u ook een rijk cultureel leven in de Smildes?
Steun CRAS en wordt donateur.

Ga naar: www.cultureleraadsmilde.nl
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Advertentie IM

Fysiotherapie Midden – Drenthe 
start met Hydrotherapie in 

zwembad De Smelte
Sinds een aantal jaren is Fysiotherapie Midden – Drenthe actief in het zwembad in 
Beilen om daar te revalideren met onze patiënten. Hydrotherapie is inmiddels een zo 
goed bevallen therapie vorm geworden, dat ze gaan uitbreiden in uren. Hiervoor gaan 
ze zelfs een nieuwe locatie toevoegen en zo verbreden zij ook hun bereikbaarheid 
voor mensen in Midden – Drenthe.

Revalideren in verwarmde water is onder andere ideaal voor het eerste traject na een 
operatie. In het verwarmde water worden de spieren minder zwaar belast doordat u 
in het water “lichter” bent. Hierdoor is er minder weerstand op de gewrichten en of de 
spieren, waardoor u al in een vroeg stadium kunt starten met revalideren.

Hydrotherapie is vooral nuttig bij post operatieve revalidatie zoals: kruisband recon-
structie, meniscus of kraakbeenletsel, rugoperaties (bv hernia), reumatoïde artritis, ar-
trose, neurologische ziektes/aandoeningen (bv CVA, Parkinson) en verschillende

Heeft u vragen of wilt u graag meer informatie, dan kunt u terecht bij één van onze 
specialisten op het gebied van hydrotherapie.

Vanaf vrijdag 17 januari 2020 zullen wij starten met de Hydrotherapie in zwembad De 
Smelte te Smilde. Mocht u interesse hebben, neem dan contact met ons op.

Er zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij!

Hydrotherapie wordt op de volgende momenten aangeboden:

Zwembad De Peppel te Beilen
Dinsdag 9:00- 9:45 uur/ 9:45-10:15 uur/ 10:15-11:00 uur
Donderdag 9:00- 9:45 uur/ 9:45-10:15 uur/ 10:15-11:00 uur

Zwembad De Smelte te Smilde
Vrijdag 8:30 – 9:00 uur/ 9:00 – 9:45 uur

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)

DIENSTEN IN SMILDE

Stamppotbuffet Dorpsbelangen 
Hoogersmilde 2019

Afgelopen donderdag 12 december vond het jaarlijkse stamppotbuffet weer plaats. 
In een prachtige aangeklede zaal werden zo’n 60 inwoners van Hoogersmilde verwel-
komd met een drankje. Na het welkom en de opening en de huishoudelijke regels werd 
het buffet geopend en kon men van al deze lekkere stamppotten opscheppen.  Deze 
lekkere stamppotten die door de keukenbrigade van Dorpsbelangen, Bertha Warries, 
Alie Pieters, Jesca Maasen en Ruud Schumacher waren gemaakt. Er waren 4 soorten 
klaargemaakte en prachtig uitziende stamppoten met alles er op en eraan. Na van deze 
stamppotten te zijn verzadigd en in afwachting van het toetje, werd er een prachtig 
verhaal voorgelezen door de voorzitter van het Huus van de Taol, dhr. Emke Dolfi ng. 
Het was een verhaal dat is geschreven door Jan Germs.

De voorlezer werd hartelijk bedankt voor zijn bijdrage. Hierna werden dhr. J. Dik en H. 
Koenrades uitgeroepen tot vrijwilligers van het jaar voor hun bijdrage van vele jaren aan 
de hertenkamp in Hoogersmilde en ontvingen de hiervoor betreffende oorkonde en een 
leuke attentie. De hertenkamp valt vanaf 1 januari 2020 ook onder Dorpsbelangen. Ook 
werd de keukenbrigade niet vergeten en met applaus en een kleine attentie bedankt 
voor de lekkere klaargemaakte en smaakvolle stamppotten. Na dit alles was er een 
kleine verloting met beschikbaar gestelde prijsjes. Hierna werd door de voorzitter nog 
even aangehaald, het 75 jarig bevrijdingsfeest in 2020 en de culturele estafette en werd 
de vlag van Hoogersmilde getoond die voor de inwoners nu te koop is voor 15 euro. 
Daarna kon men zich laven aan het toetje, en met het iedereen te bedanken voor hun 
bijdrage en aanwezigheid werd deze hele gezellige en sfeervolle avond afgesloten.
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Containers week 52 
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.

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.

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”.

Donderdag 19 december: 
•  (Kerstbroodmaaltijd) Broodmaaltijd Welzijnswerk, aan-

vang 18.00 uur in ‘t Beurtschip. Opgave: lijst in ‘t Beurt-
schip of tel. 413666 (mevr. F. Bij de Vaate) Plusbus T: 
088 16 51 200 (Welzijnswerk Midden-Drenthe) Ma. t/m 
do. 08.30-13.30, vr. 08.30 - 12.00. 

•  Oud papier IKC de Meenthe

Vrijdag 20 december Bingo-avond georganiseerd door 
BOC i.s.m. IJsver. Voorwaarts in de kantine van de ijs-
vereniging aanvang 20.00 uur.

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

Zondag 22 december, 4e adventszondag 

Prot. Gem. Smilde, Koepelkerk 
Kerstontbijt
9.30 uur Ds. P.J. Huiser, Nijkerk
16.00 uur kinderkerstfeest
Geref. Kerk Vrijgemaakt, De Rank 
10.00 uur Ds. D.F. Ensing, ‘t Harde
16.30 uur Ds. T. Groenveld, Drachten
Prot. Gem. Hoogersmilde, KC De Schakel
10.00 uur Ds. E. van der Meulen, Erica
Protestantse Gemeente Bovensmilde
10.00 uur Dhr. D. Kruyt, Leek

Dinsdag 24 december, Kerstnachtdienst

Protestantse Gemeente Bovensmilde
22.00 uur Ds. G.W. van der Werff

Woensdag 25 december 1e Kerstdag

Prot. Gem. Smilde, Koepelkerk
9.30 uur  Ds. G. Olde
Geref. Kerk Vrijgemaakt, De Rank 
10.00 uur Ds. Tj. Van Dijk
Prot. Gem. Hoogersmilde, KC De Schakel
10.00 uur Ds. F. de Jong, Leek
Protestantse Gemeente Bovensmilde
10.00 uur Ds. S.D. Kits

Zondag 29 december

Prot. Gem. Smilde, Koepelkerk
9.30 uur  Ds. G. Olde
Geref. Kerk Vrijgemaakt, De Rank 
10.00 uur Ds W. Jagersma, Assen-Zuid
16.30 uur Br. F.H. Folkerts, Assen
Prot. Gem. Hoogersmilde, KC De Schakel
10.00 uur Ds. B. Urgert, Elp
Protestantse Gemeente Bovensmilde
10.00 uur Ds. W. Smit, Smilde

Dinsdag 31 december Oudejaarsdag

Prot. Gem. Smilde, Koepelkerk
19.30 uur  Ds. E.P. van der Veer, Oldemarkt
Geref. Kerk Vrijgemaakt, De Rank 
19.30 uur Ds. J.J. Verwey, Leeuwarden
Prot. Gem. Hoogersmilde, KC De Schakel
19.30 uur Oudjaarsdienst
Protestantse Gemeente Bovensmilde
19.30 uur Ds. G.W. van der Werff

Woensdag 1 januari Nieuwjaarsdag

Protestantse Gemeente Bovensmilde
10.30 uur Ds. G.W. van der Werff

Zondag 5 januari 

Prot Gem. Smilde, Koepelkerk
Tienerkerk
9.30 uur Ds. G. Olde

God kwam bij ons

Het volk dat in duisternis wandelt, 
zal een groot licht zien.

Zij die wonen in het land van de schaduw 
van de dood, over hen zal een licht schijnen.

Want een Kind is ons geboren, 
een Zoon is ons gegeven,

en de heerschappij rust op Zijn schouder.

En men noemt Zijn Naam
Wonderlijk, Raadsman, Sterke God,

Eeuwige Vader.

Jesaja 9:1 en 5 (HSV)
www.debijbelopeninsmilde.nl
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DOE HET ZELF TAFELEN

GOURMET DELUXE................ p/p €7,00
Alles uit eigen slagerij!
Biefstuk, schnitzel, kipfilet, cordon bleu,
slavink, hamburger, shaslick, kipspies,
runderburger, saucijsje

KINDERGOURMET ............... p/p €4,00
Schnitzel, slavink, hamburger, saucijsje,
runderburger

STEENGRILL DELUXE.......... p/p €8,00
Alles uit eigen slagerij! 
Biefstuk, schnitzel, kipfilet, kalkoenfilet, 
varkenshaas, slavink, worstje

DIVERSE LUXE SALADES
Opgemaakt met luxe vleeswaren
Rundvleessalade ........................ p/p €3,75
Huzarensalade ........................... p/p €3,25
Zalmsalade................................. p/p €4,95

LEKKERNIJEN
Hartige gehaktstaven
Saucijzenbroodjes
Gevulde stokbroodjes
Gevulde eieren
Diversen patès
Peppedew
Monchourolletjes
Luxe borrelschalen
Droge worsten
Boerenmetworstjes
Knoflookworstjes
Vleesmandjes
Worstplankjes
Kerstpakketten

GROOT VLEES ASSORTIMENT

Varkensfiletrollades
Procoreurrollades

Runderrosbeef
H.o.h. rollades
Runderrollades

Tournedos
Ossenhaas

Varkenshaas
Ribeye

Fricandeau
Entrecôte

Steaks

KIP EN KALKOEN
Hele kalkoen
Kalkoendijen
Kalkoenfilet

Uw Kerstbestelling voor 2e Kerstdag 
mag ook die dag worden gehaald om 13.00 uur.

Oudjaarsdag zijn wij om 15.00 uur gesloten. 

Wij wensen u smakelijke 
en gezellige feestdagen toe.

Wij zijn gesloten van 1 januari t/m 5 januari, maandag 6 januari zijn wij weer geopend.

Kwaliteits Slagerij Henk Eleveld
E en b egrip  b ij  de W itte W ij k!  

Rijksweg 39, Smilde  |  Tel. 0592-412485  |  hmeleveld@hotmail.com




