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Dalton Kindcentrum 
De Wingerd komt in actie!

Opnieuw is er een landelijke onderwijsstaking van het onderwijs aangekondigd.
Als school vinden wij de noodzaak hoog dat er een signaal afgegeven wordt aan de 
politiek dat we ons grote zorgen maken over de toekomst van het basisonderwijs. Wij 
willen onze mooie vak in het onderwijs kunnen blijven uitoefenen, daarom staken wij 
een dag mee. Onze leus is: 'Van een gelukkige leraar leer je de mooiste dingen'. 

Wat maakt ons op school nou zo gelukkig? De leerkrachten van Dalton Kindcentrum 
De Wingerd uit Bovensmilde vertellen het graag. Elk kind wordt gezien bij ons vanaf 
de begroeting bij binnenkomst in het lokaal. Het geeft een goed gevoel om kinderen 
op een positieve manier gewenst gedrag aan te leren daarom hanteren we Positive 
Behaviour Support. We bieden modern onderwijs waarbinnen kinderen creatief worden 
uitgedaagd. Kinderen hebben inspraak vanuit de leerlingenraad. De collegialiteit en 
sfeer in ons team zorgen ervoor dat we goed met elkaar kunnen samenwerken. Het 
aller belangrijkste is dat bij ons altijd het kind voorop staat. Daarom zien wij kinderen 
die met plezier naar school gaan. We hebben een prachtig beroep!
Daarom laten wij deze week onze stem nogmaals horen.

Foto: De Wingerd

Teken de petitie voor 
situatiewijzigingen aan de N371

Al veel te vaak zijn er ongelukken gebeurd op de N371 
(Smilde en Bovensmilde e.o.). Er moet toch iets ver-
anderen? Teken deze petitie en laat weten dat er iets 
moet gebeuren aan de kruispunten van deze provinci-
ale weg in en buiten de dorpen. Flitspalen, drempels, 
stoplichten, rotondes, een vangrail... als er maar íets 
veranderd want zo kán het toch niet langer?

Tekenen kan via 
www.petities.com/situatiewijzigingen_kruispunten_
n371_smilde_bovensmilde of scan de QR-code 

DUO Chan & Sara in Waterstaatskerk
Het duo dat komende 9 februari optreedt bij het CultuurPodium Bovensmilde bestaat 
uit jazz pianiste Chanyang Park (Chan voor vrienden) en klassiek violiste Sara Gon-
zález. Beide studeren aan het prins Claus Conservatorium in Groningen. Chanyang 
zingt ook en Sara rondt binnenkort een studie muziektherapie af. Ze houden beiden 
van improviseren, klassiek, jazz. De diversiteit van hun beider achtergronden en mu-
ziekstijlen is zo groot dat er maar 1 ding te voorzeggen is, namelijk dat bezoekers 
zullen muzikaal verrast worden. Als intermezzo maken we kennis met keramiste 
Roelanda Bonder uit Smilde. Zij zal prachtige keramisch werk ten toon stellen. Meer 
informatie via onze website en Facebook van het CultuurPodium Bovensmilde. Ook 
kunt u genieten van de vaste tentoonstelling van schilderijen en andere kunstwerken 
die afgelopen zomer gemaakt zijn ten behoeve van verduurzaming met het monu-
ment als inspiratie. Kortom: mis het niet! De deur gaat zondag 9 februari open om 
14.30 uur en we bieden u dan graag een kopje koffie en thee aan. Om 15.00 uur start 
het concert. Entree 8,50 (tot en met 16 jaar gratis). Het concert vindt plaats in het 
prachtig gerestaureerde monument aan de Hoofdweg 186 te Bovensmilde. Reserve-
ren is niet nodig: we vinden altijd voor iedereen een plekje! Vergeet niet de datum in 
uw agenda te zetten! 

Als ik een dichtersgeest bezat...
Gelukkig is dat niet nodig om mee te doen met de 
Smildeger dichtwedstrijd. Om u toch een beetje op 
weg te helpen kunt u zich opgeven voor de Dicht-
workshop op zaterdag 8 februari van 14-16.30u. Sa-
cha Landkroon, dichter, zal u op een laagdrempelige 
manier aanzetten tot dichten. De workshop wordt ge-
houden in Westerbork, Westeinde 52a, tijdens de ex-
positie Visie op Vrijheid, 6 kunstprojecten. Voor meer 
informatie zie: www. kunstcultuur4daagse.nl. Samen 
met de dichtwedstrijden voor kinderen en volwasse-
nen maakt de workshop deel uit van de Dichtmanifes-
tatie op 1 maart a.s. 
Opgave Dichtworkshop: info@cultureleraadsmilde.nl
Georganiseerd door de stichting Kunst en Cultuur4daagse, 
Cultuurpodium Bovensmilde en CRAS in het kader van cultu-
rele gemeente Midden-Drenthe.
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Familieberichten
U kunt uw familieberichten ook plaatsen in de Smildeger Neiskrant.

Advertenties kunt u mailen naar info@smildegerneiskrant.nl.  
Voor informatie kunt u bellen met tel. 0592 - 420062

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

Rijksweg 195 - Hoogersmilde
Telefoon 0592-459280

Wij verkopen elke dag vers brood en banket

DONDERDAG-VRIJDAG-ZATERDAG

Boerenschnitzels kilo € 7.98

Houthakkerssteak 100 gram € 1.09

Winterburgers 4 voor € 3.98

Kipschnitzels 4 voor € 3.98

uw zelfslachtende slager

DONDERDAGMIDDAG  
ZIJN WIJ GESLOTEN!

De overweldigende en hartverwarmende 
belangstelling en deel neming welke wij hebben 
ontvangen na het overlijden van onze allerliefste 
moeder, oma en omi 

Geertje Buist-Schut
Gé

hebben ons goed gedaan.

Wij zijn u dankbaar voor de steun en troost 
welke dit ons heeft gegeven.

  Kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen

Smilde, januari 2020

Wij willen u graag bedanken voor u medeleven 
in welke vorm dan ook tijdens het ziek zijn en 
na het overlijden van onze pa en opa

Klaas Meints

Uw belangstelling en medeleven hebben wij als 
troost ervaren.

 Roeljo en Ingrid
 Anna en Kevin

Januari 2020

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

ZONNEWENDE LEZINGEN:

 3 feb. : Gronden, reinigen energielichaam
 10 feb. : Chakra's
 17 feb.      : Genezende werking van kleur
 24 feb. : Healing en reading
 2 maart : Medicijnwiel
 9 maart : 5-elemententheorie
 16 maart : Contact met engelen
 23 maart : Beschermende werking van de aura

Kosten: €8,50 -opgave noodzakelijk- aanvang: 19.30 uur
Inl. en opgave: Netty Langenkamp tel: 06-29936121

Burg. Gerritsstraat 29, Bovensmilde
www.nettylangenkamp.wordpress.com

Zorgcafé Dementie Smilde
Thema: Wat is dementie?

Wanneer:  Donderdag 6 februari 2020
Hoe laat:  inloop vanaf 14.30u, start programma 15.00u tot 17.00u 
Waar:  ’t Beurtschip, Stuurboord 1, Smilde

Voor wie: Het Zorgcafé Dementie Smilde is er voor iedereen die op de één of andere 
manier te maken heeft met dementie. Het Zorgcafé biedt onder andere informatie en 
lotgenotencontact aan mantelzorgers, hulpvragers, hulpverleners, vrijwilligers en geïn-
teresseerden. Dit keer gaat het over het verschil tussen vergeetachtigheid en dementie. 
Een gastspreker komt langs om hier uitgebreid over te vertellen en u wordt in de gele-
genheid gesteld vragen te stellen.

Tijdstip: Dit keer organiseren we het Zorgcafé overdag zodat ook mensen, die in de 
avond niet kunnen, de gelegenheid hebben langs te komen.

Wat is het zorgcafé dementie?
Het zorgcafé is een ontmoetingsplaats waar u:
• informatie kunt krijgen over dementie;
• vragen kunt stellen;
• kennis kunt delen;
• ervaringen kunt uitwisselen.

Het Zorgcafé Dementie Smilde is een initiatief van: 
Het Zorgcafé Dementie Smilde is een initiatief van: Het Zorgcafé Dementie Smilde is een initiatief van: 
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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 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!

DE LAATSTE  OPRUIMINGSMONTUREN

25
euro

SALE
125
euro

100euro75euro50
euro

SALESALE

ROET 25

Afgelopen woensdag hebben de kinderen weer flink geknutseld o.l.v. Janny van Veen. 
In 2 druk bezochte groepen werden de kinderen stapsgewijs verteld wat ze moesten 
doen. Aan het eind waren alle creaties zo mooi geworden dat de vogels er een heerlijke 
traktatie aan hebben. Alle vrijwilligers weer heel erg bedankt voor jullie hulp. 

Komende vrijdagavond is er weer een soos avond voor de groepen 7 en 8. 
Het is een gratis inloopavond vanaf 19.00 tot 21.00 uur. 
Je kunt er van alles doen, gamen, praten, karaoke, variatie het spel bierpong (zonder 
bier maar met leuke opdrachten), darten, enz.
Kom gezellig langs. Opgave is niet nodig.

Foto: Roet25

Vlag Heerlijckheid Hoogersmilde
Hallo Dorpsgenoten, dorpsbelangen heeft deze vlag van de Heerlijckheid Hoogersmil-
de laten maken. De vlag heeft de afmeting van 1.50m x 1.00m en heeft een kostprijs 
van € 15.00. Het zou wel heel mooi zijn als er zoveel mogelijk inwoners een vlag zouden 
willen aanschaffen en dan om in ieder geval bij speciale gelegenheden deze vlag uit te 
steken. Het zou het dorp heel fleurig maken 
als deze vlag de straten versiert. 

Dorpsbelangen biedt de vlag aan voor de 
prijs waar ze voor gemaakt worden, dus 
€ 15.00 en ze zijn te koop bij Supermarkt 
Meintjes en Warenhuis Tigelaar. Ook zijn 
ze verkrijgbaar bij dhr Jan Everts, Roelfse-
maweg 22. Hopelijk zien we veel van deze 
vlaggen in Hoogersmilde.

Advertentie IM
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KERKDIENSTEN

AGENDA

S T A A T S B O S B E H E E R 
Meer info:

www.staatsbosbeheer.nl/DrentsFrieseWold

GEEN KRANT  
ONTVANGEN?

Meld het de redactie.

DIENSTEN IN SMILDE

COLOFON
Smildeger neiskrant 
is een uitgave van drukkerij 
Hevo, Hoofdweg 17, Smilde
Kantoor:
Hoofdweg 17, Smilde
Tel. 0592 - 420062
Postadres:
Hoofdweg 17, 
9422 AE Smilde
Telefonisch bereikbaar op 
maandag en vrijdag 
van 08.00 tot 16.00 uur 
en woensdag
van 8.00 tot 12.00 uur
Redactie:
Jaline Hordijk - Hoekstra
Website:
www.smildegerneiskrant.nl
E-mail:
info@smildegerneiskrant.nl

De Smildeger Neiskrant kan 
geen enkele aansprakelijkheid 
aanvaarden voor schade van 
welke aard dan ook, ontstaan 
door niet, niet tijdig, of onjuist 
plaatsen van advertenties en 
teksten.

Alarmcentrale: 1-1-2 Als iedere minuut telt
Géén spoed, Wél politie. 0900 - 88 44
Akkie de Jong, spreekster bij uitvaarten 

Tel: 06-30928133  •  Email: info@akkiedejong.nl
Apotheek Smilde, tel. 414045 

Geopend ma. t/m vr.: 8.00-17.30 uur 
Buiten deze uren voor spoedgevallen: 
Wilhelmina apotheek (in het ziekenhuis),  
tel. 302324  
Locatie MFA ‘de Spil’ Bovensmilde 
ma-vr.15.30-17.00 uur. zat. gesloten

Bewonersplatform Smilde, bewonersplatformsmilde@ 
kpnmail.nl - www.Bewonersplatformsmilde.nl

Dierenartspraktijk Anna Deen 
Beek 2A, 9406GV Assen tel. 0592-460409 
www.dierenartsdeen.nl info@dierenartsdeen.nl

Dierenhulp Noord-, Mid.-Drenthe: tel. 088 8113360.
Glas Diergeneeskunde 

Tel. 0521-591378 Hoofdweg 151, Bovensmilde
Huisartsenpraktijk Bovensmilde 

H.M. van der Veen 
J.M. Fernhout 
Tel. 412447 Spoed kies 1 of (0592)415345.  
Herhaalmedicatie: kies 2 (24 uur per dag)  
www.bovensmilde.praktijkinfo.nl 
 Uitsluitend voor spoedgevallen na 17.00 uur ‘savonds, 
‘snachts, weekend en feestdagen  
CHD: tel: 0900-112 0 112

Huisartsenpraktijk Smilde 
G.D. van den Berg-Pluimers/P.P. de Jonge  
J.A.A. Everts/J.M. van Delden-Pellikaan 
Tel. 412505, spoed kies 1 of (0592)412427 
Receptenlijn (24 uur per dag) tel. 420884 
www.huisarts-smilde.praktijkinfo.nl 
Uitsluitend voor spoedgevallen na 1700 uur ‘s avonds, ‘s 
nachts weekend en feestdagen CHD:  
tel. 0900 - 112 0 112

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)

Dinsdag 27 januari: afdelingsavond Passage in “Het 
Kompas” te Smilde. Aanvang: 19.45 uur. Spreker: Drs. 
K. Oosterhuis uit Haren. Thema: Drs. Oosterhuis vertelt 
een persoonlijk verhaal. Hij verliet het bedrijfsleven en 
werd geestelijk verzorger. Gasten zijn welkom. 

Vrijdag 31 januari en zaterdag 8 februari: Jaarfeest 
Buurtvereniging Jonkersbrug in ‘t Kompas, aanvang 
20.00 uur

Zaterdag 1 februari: Oud papierinzameling PKN 
Jeugdraad in Bovensmilde vanaf 09.00 uur, graag ge-
bundeld of in kliko aan de straat.

Woensdag 5 februari: IKC Pieter van Thuyl haalt vanaf 
18.15 uur het oud papier in Hoogersmilde op.

Zondag 2 februari

Prot. Gem. Smilde, Koepelkerk
9.30 uur  Ds. G. Olde
Geref. Kerk Vrijgemaakt, De Rank 
10.00 uur Ds. H.M. Smit, Zuidwolde
16.30 uur Br. F.H. Folkerts, Assen
Prot. Gem. Hoogersmilde, KC De Schakel
Viering Heilig Avondmaal.
10.00 uur Ds. H. Jumelet, Erica
Protestantse Gemeente Bovensmilde
Jeugdkerk
10.00 uur Ds. A.W. Riepma, Assen

Publicatie containerlediging 2020

Vanaf 2020 plaatsen wij geen informatie meer wat be-
treft de lediging van de containers. De routes zijn enorm 
veranderd waardoor er 6 verschillende routes door ons 
verspreidingsgebied lopen. Wij hebben gekeken of wij dit 
op een of andere manier nog zouden kunnen publiceren 
zodat iedereen hier iets aan heeft. Helaas wordt dit te 
complex waardoor wij hebben moeten beslissen te stop-
pen met de publicatie. Wel zullen wij elke week verwijzen 
naar de app en website van de gemeente Midden-Drenthe 
voor meer informatie.

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

* Teken en schilderlessen 
Volwassenen maandag 
20.00 uur. Kinderen vrijdag 
15.45 uur. www.jannekeboer. 
weebly.com 
Mob: 0652279675

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

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

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

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

Spirituele lezingen in 
ZONNEWENDE Bovensmilde

In ZONNEWENDE Bovensmilde worden iedere maandag-
avond in februari en maart spirituele lezingen gegeven 
door Netty Langenkamp.
Het zijn afgeronde stukjes uit haar praktijk van onschat-
bare waarde. Netty heeft haar praktijk sinds 1980. Ook 
start een workshop MetamorfoseMassage op 4 dins-
dagavonden.
Of kom langs op maandagmiddag om Moeder Aarde 
kaarten leggen die veel zelfinzicht geven. Info zie adver-
tentie.
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NIEUWS BRIEF DORPSHUIS SMILDE

We streven ernaar om de officiële opening van het dorpshuis medio maart 2020 te 
realiseren. Er is nog veel te doen.
De zalen kunnen nog wel een “opfrisbeurt” gebruiken. De gangen moeten gerenoveerd 
worden en een aantal sloten worden vervangen. 
We gaan een ophang- en verlichtingssysteem aanbrengen in de gangen. Het kunste-
naarscollectief wil een permanente kunstexpositie gaan organiseren voor professio-
nals, amateurs als ook voor kinderen. De kunst is er voor iedereen.
De toekomstige gebruikers van de zalen kunnen, in overleg, hun eigen sfeer creëren 
zolang de zaal ook maar door anderen te gebruiken blijft. Naast de permanente gebrui-
kers zijn er 8 zalen en 2 zolders in 3 dagdelen beschikbaar voor incidenteel gebruik. 
Genoeg ruimte dus voor het organiseren van activiteiten en vergaderingen door bewo-
ners en verenigingen.
Bent u toe aan vervanging van uw T.V. of stereo-installatie ? Wij geven hen een tweede 
leven !
We zijn ook heel blij met de ontwikkelingen rond de nieuwe dorpsvereniging om wat 
meer activiteiten te ontwikkelen voor de jongvolwassenen. Al jaren een wens die nu 
vorm krijgt.
Voor de dinsdagmorgen en donderdagmiddag worden koffieochtenden en spelmid-
dagen georganiseerd. Alleen gaanden kunnen op de zondagochtend terecht voor een 
praatje en een spelletje. De toneelverenigingen zijn druk bezig met de repetities voor 
de nieuwe uitvoeringen.

Heeft u nog wat tijd over? Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die mee willen denken 
over het beheer en de exploitatie van het dorpshuis. Niet elke dag maar één of twee 
keer in de maand. U kunt contact opnemen via informatie@hetbakensmilde.nl

Aanleveren materiaal voor 
de krant van week 7  

(11 februari)
In verband met vakantie vragen wij u uw persberich-
ten, artikels, advertenties etc. aan te leveren voor 
vrijdag 7 februari 12:00 uur. Wanneer er later aangele-
verd wordt kan het zijn dat we niet over kunnen gaan 
tot plaatsing. U ontvangt hierover dan bericht. 

- de Redactie

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)

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 7 FEBRUARIJ 1865

+ Smilde, 4 Febr. Het zuidwestelijk dezer gemeente was heden in rep en 
roer. Men meende nl. bij den hond van H.W. dolheid te bespeuren. De 
hond, die aan een ketting lag, ontkwam door den halsband over den kop 
te stroopen. Los zijnde, beet hij den zoon van den timmerman A.D. De va-
der sneed in angst, zijn zoon met een scheermes de toegebragte ondiepe 
wond met eenig omliggend vleesch uit het dijbeen, waarna geneeskundi-
ge hulp werd ingeroepen.
Intusschen vervolgden vele buren den hond in den omtrek en in het 
bosch bij de Leembrug. Zonder ophouden duurde de vervolging voort, tot 
men op de hoogte van het Oranje-kanaal het snelvlugtende dier eeniger 
wonden toebragt. Deze waren echter niet zoo erg of de hond liep altoos 
nog sneller dan de vlugste zijner vervolgers. Bij het huis van Jan Eis te 
Hooger-Smilde, verliet hij den straatweg en liep in de richting van Diever 
eerst naar de Veldhuizen. Hoe talrijk, en met geweren, vorken en stokken 
gewapend, de vervolgers ook waren, mogt het toch niet gelukken, den 
hond meester te worden.
Ten minste de personen, welke heden te vier uur terugkwamen, keerden 
vermoeid. doch onverrigter zake naar huis. Intusschen is er berigt naar 
Diever gezonden, dat zich de dolle hond in de rigting van dat dorp heeft 
begeven.

Winterse zondagwandelingen 
bij Buitencentrum 

Boomkroonpad 
Elke zondag in februari is er een wandelexcursie bij Bui-
tencentrum Boomkroonpad. Je kunt met een gids van 
Staatsbosbeheer een leuke winterwandeling maken 
door de prachtige omgeving. De tocht is geschikt voor 
jong en oud! 
 
Laat je niet weerhouden door de kou, maar ga lekker 
struinen door de Drentse bossen! De gidsen nemen je 
mee voor een leuke en gevarieerde wandeling. Zij zullen 
je van alles laten zien over de natuur in de winter. Ook de 
sporen van dieren komen aan de orde, dus laat je verras-
sen en ontdek welke dieren en vogels er allemaal in het 
bos leven! Mocht er sneeuw liggen, dan wordt het hele-
maal spannend! Je kunt dan nog makkelijker de sporen 
van de dieren in de sneeuw ontdekken. Voor zowel kin-
deren als volwassenen een leuke en leerzame ervaring.
 
Bij het Boomkroonpad kun je wandelen door de toppen 
van de bomen. Maar er is meer te beleven bij Buitencen-
trum Boomkroonpad van Staatsbosbeheer! Het Buiten-
centrum is het startpunt voor verschillende wandel- en 
fietsroutes, bijzondere routes voor kinderen en leuke 
activiteiten. Het is ook de expeditiepoort Bos van het 
Unesco Geopark De Hondsrug. In Buitencentrum Boom-
kroonpad hebben we een expositie over bosbeheer en 
hout. Ben je op zoek naar originele cadeautjes kijk dan 
rustig rond in onze gezellige winkel. Het Buitencentrum 
is in februari geopend op zaterdag van 12.00 tot 16.00 
uur en zondag 10.00 tot 16.00 uur, tijdens de voorjaars-
vakantie is het Buitencentrum dagelijks open van 10.00 
tot 16.00 uur.
 
Informatie
De winterse zondagwandelingen vinden plaats op 2, 16 
en 23 februari (9 februari is er een Vollemaanwandeling).
De wandelingen starten om 13.30 uur bij Buitencentrum 
Boomkroonpad en duren ongeveer 1,5 uur tot 2 uur.
De kosten zijn € 6,00 voor volwassenen en € 3,00 voor 
kinderen t/m 12 jaar. 
Graag vooraf aanmelden: www.staatsbosbeheer.nl/
boomkroonpad  
Plaats: Buitencentrum Boomkroonpad, Steenhopenweg 
4, 9533 PN in Drouwen. 
Voor meer informatie en overige activiteiten kunt u kijken 
op www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad   
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Voor een warme en persoonlijke uitvaart

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

  24 uur per dag bereikbaar

   Ongeacht waar u verzekerd bent

Hoogersmilde doet mee aan de Culturele fakkelestafet-
te. Dit houdt in dat er verschillende activiteiten worden 
georganiseerd. De eindproducten worden op 14 maart 
2020 gepresenteerd op een feestelijke middag in de 
Olde Bieb. Verder is er een expositie van schilderijen van 
amateur schilders uit Hoogersmilde. 
De expositie vindt  plaats in De Olde Bieb op 14, 15, 21 en 
22 maart van 14.00 uur tot 17.00 uur.
De activiteiten worden georganiseerd door een werk-
groep en zullen voor alle leeftijden zijn.

Schilderen op klein doek
Datum 11-02-2020
Tijd 19.00 uur tot 21.00 uur 
Locatie Olde Bieb Hoogersmilde
Leeftijd Vanaf 12 jaar
Opgave Voor 5-02-2020

Schilderen op klein doek
Datum 26-02-2020
Tijd 14.15 uur tot 16.00 uur 
Locatie Olde Bieb Hoogersmilde
Leeftijd Vanaf 4 jaar tot 12 jaar
Opgave Voor  19-02-2020

Auto pimpen
Datum  29-02-2020
Tijd  14.00 uur tot 17.00 uur 
Locatie  garage van Dam graffiti spuiten
Leeftijd  Vanaf 10 jaar
Opgave  Voor 21-02-2020

Opgeven kan bij Astrid Boerma  
 astrid@awiteveen.nl
 06-13881362
 Wendy Rispens 
 rispenswendy88@hotmail.com 
 06-10957262 

Hoogersmilde Jaarfeest Buurtvereniging 
Jonkersbrug

Vrijdag 31 januari en zaterdag 8 februari houden wij weer ons traditionele jaarfeest.
Dit wordt gehouden in zalencentrum het Kompas.
De zaal is open vanaf 19.30 uur en we gaan om 20.00 uur van start met het feest.
Entree voor leden € 5.00 en niet leden € 10.00 kinderen tot en met 12 jaar mogen  
gratis mee.
Kaarten hier voor kunnen besteld worden bij:
Wim ter Wal 06-53292232  Danny Nagelhout 06-22192254 maar wees er snel bij want 
er zijn alleen nog kaarten voor zaterdag 8 februari.
Afhalen bij Wim op afspraak.

Het  toneelstuk “ De geweldige dokter Paul” 
Vol enthousiasme begint Dokter Paul aan zijn eerste werkdag als dierenarts in zijn eigen prak-
tijk. Echter komt hij er al snel achter dat zijn voorganger, Dokter van Meulen, er wat bij kluste 
en het daarbij niet al te nauw nam met de ethiek. Maar dit is niet het enige probleem voor de 

nieuwe dokter, ook zijn ex Rita valt hem behoorlijk lastig.
Arie en Corrie hebben huwelijksproblemen en vallen daarmee Dokter Paul steeds lastig, Berend 

de biologieleraar heeft een kuurtje nodig, maar of dit wel goed uitpakt… Rebecca komt ook 
geregeld met haar kattenreismand langs, maar of het bezoek nu altijd voor het beestje is of voor 

iets anders? De enige die wel met dieren langs komt is Wilhelmina, maar ook zij is een geval 
apart. Tot slot is er nog de postbode, die erg nieuwsgierig is en leest daarom alle post. 

Hoe moet deze chaos ooit weer tot een goed einde komen? 

Na afloop zal er een verloting zijn en kan men nog even gezellig napraten.
En als men dat wil kan er gedanst worden op de muziek.
 
We zien jullie graag en vergeet de presentjes niet voor de verloting.
 
Met vriendelijke groet
Bestuur Buurtvereniging Jonkersbrug

Foto: Facebook Buurtvereniging Jonkersbrug
Impressie 2019

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

DE HELE WEEK

Babi pangang  500 gr  € 3,98
WOENSDAG GEHAKTDAG

Gehakt hoh  kilo  € 5,50
Indisch gehakt  kilo  € 6,50
DONDERDAG - VRIJDAG - ZATERDAG

Magere hamlapjes  kilo  € 7,98
Houthakkersteaks 4 halen 3 betalen
MENUTIP VAN DE WEEK

Chili con carne
Kippensoep

MAANDAG EN DINSDAG

Slavinken  5 halen 4 betalen
VOOR OP EEN BROODJE

Gebr. spek rollade  
 150 gr halen 100 gr betalen
VOOR BIJ EEN GLAASJE

Boerenmetworstjes  3 voor € 10,00

ONZE MAALTIJDSERVICE
3X PER WEEK BEZORGD

Bel gerust voor informatie 412485

SPORTUITSLAGEN

SPORTAGENDA

Advertentie IM

Inschrijving 8e Diabetes 
Classic van start

Kom met de Stichting Diabetes Type 1 en topsport en haar werkgroep Diabetes Classic 
in beweging!

De werkgroep Diabetes Classic die in opdracht van de Stichting Diabetes Type 1 en 
Topsport jaarlijks in mei haar toerfiets- en MTBtochten organiseert, heeft eerder dan 
andere jaren de inschrijving geopend.

Met een team van door de wol geverfde vrijwilligers aangevuld met nieuwe vrijwil-
ligers werden de toertochten nog voortvarender opgepakt dan voorgaande jaren. Het 
resultaat is dat de mensen van de familie- en weg toertochten, dit jaar over 30, 75 
en 125 kilometer, hun huiswerk al afhebben  en een beschrijving klaar hebben op de 
website. De jongens van de MTB, die dit jaar de 40, 75 en 125 kilometer uitzetten, 
zwerven op dit moment nog op de modderige wegen rond Smilde om de puntjes op 
de i te zetten, maar ook zij liggen op schema. Om een tipje van de sluier op te liggen, 
mag verklapt worden dat rond Grolloo en Borger de nodige kuitenbijters opgenomen 
zijn. Al met al lonkt op de zondag 17 mei weer een hele uitdaging. Hopelijk springt 
Drenthe massaal op de fiets en neemt deel  aan de Classic om zo een bijdrage te 
leveren aan een oplossing voor Diabetes Type 1 (jeugddiabetes).

De doelen van de Classic zijn onveranderd. Die doelen zijn ten eerste het geld inza-
melen voor wetenschappelijk onderzoek naar een oplossing voor Diabetes Type 1, 
voor de kinderkampen van Sugarkids en voor de ondersteuning van jonge sporters 
met Diabetes Type 1, terwijl daarnaast de Stichting met haar werk informatie wil 
verstrekken over een goede levensstijl met gezond eten en voldoende beweging. Kijk 
voor meer informatie op www.diabetesclassic.nl en schrijf u in. 

WIK Bovensmilde
WIK recreanten gemengd - Fama:  2-1
WIK Dames 1- Wesseling DOK 5:  4-0

BC Smilde Troef 
23-01-2020:

Ronde 3, 3e zitting 
1. Henk en Betty den Hartog           61,11% 
2. Sjan Fontijn en Annie Tuinbeek  59,03% 
3. Riet Kabel en Koos Strating        54,17%

SVH 
Zondag 2 februari
10:30 S.V.H. Jongens B - Kwiek HB1

SVH
Woensdag 22 januari
S.V.H. Midweek - Assen '75 DMW1   7-10

Zondag 26 januari
S.V.H. Meiden E - Hurry Up E2  17-9
S.V.H. Meiden C - Borger DC2   12-15
S.V.H. Meiden B - Jahn II DB1   14-14

JD Techniek/Hurry UP HB2 - S.V.H. Jongens B  24-18

Minicursus Yoga in 
Bovensmilde

In februari bieden wij een aantal nieuwe yogalessen 
aan ter kennismaking. U kunt kiezen uit Hatha yoga, 
Vinyasa, Yinyoga of Balance. Elke cursus bestaat uit 
3 lessen en kost slechts €15. Voor meer informatie 
of aanmelding kunt u bellen: 0592-413125 of kijk op 
www.yogaentraining.nl
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Actie geldt van 27 januari t/m 8 februari 2020. Vraag naar de voorwaarden.

OP RAAMDECORATIE
20% KORTING


