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Bovensmilde is drie AED’s en 
48 burgerhulpverleners rijker

Sinds een aantal weken is Bovensmilde 3 AED’s en maar liefst 48 burgerhulpverleners 
rijker. Een werkgroep van 4 buurtbewoners heeft zich ervoor ingezet om de AED’s aan 
te kunnen schaffen en te plaatsen aan de brugwachtershuisjes van de Grietmansbrug, 
Meestersbrug en Van Liersbrug. 
Het idee ontstond anderhalf jaar geleden bij Monique Bruggenkamp, zelf woonachtig 
aan “de stille kant”. Wanneer ’s zomers de bruggen met regelmaat en soms lang open 
staan, zijn de AED’s in Bovensmilde niet of te laat bereikbaar wanneer deze nodig zou-
den zijn aan de stille kant van de vaart of op de wijken. AED’s op een meer centrale en 
goed bereikbare plek zouden een mooie aanvulling zijn op de AED’s die het dorp op dat 
moment al rijk was. 
Met hulp van een drietal buurtgenoten, Wessel Raaphorst, Marjon Kalsbeek en Anne-
marie Timmermans werd een werkgroep opgericht. (Lokale) sponsoren werden bena-
derd, subsidies aangevraagd en met succes. Drie AED’s inclusief verwarmde kasten en 
servicecontracten konden worden aangeschaft. Ook werd een inventarisatie gehouden 
onder buurtbewoners. Alleen met AED’s ben je er niet, er zijn mensen nodig die ze kun-
nen bedienen. Maar liefst 48 buurtgenoten hebben zich opgegeven en zijn geschoold 
voor reanimatie/AED. Daarmee kunnen zij zich aanmelden als burgerhulpverlener via 
het oproepsysteem voor reanimatie, HartslagNu. 
Als werkgroep zijn we ontzettend trots op het behaalde resultaat en wij bedanken alle 
lokale sponsoren, het Rabofonds, de Stichting Dorpsgelden, Univé en de gemeente 
Midden-Drenthe heel hartelijk voor hun bijdragen! 

Advertentie IM

Foto: Annemarie Timmermans

Vrijwilligers Fruitgilde en  
Groene Stap snoeien 

fruitboomgaard Bovensmilde

Onder vakkundige leiding van snoeideskundige Jan 
Vulperhorst hebben de vrijwilligers van het Fruitgilde 
Smilde en de Groene Stap de fruitbomen van de bi-
ologische pluktuin de Groene Stap in Bovensmilde 
weer helemaal klaar gemaakt voor het nieuwe groei-
seizoen. Er is gesnoeid, zorgadvies gegeven en be-
mest. Het wachten is nu op een mooie oogst.

In het kader van Eetbaar Dorp zijn afgelopen jaren 
door Duurzaam Bovensmilde in de openbare ruimtes 
van Bovensmilde op diverse plekken bessenstruiken, 
fruit- en notenbomen geplant. Wij zoeken nog vrijwil-
ligers die zich willen inzetten voor het onderhoud van 
de fruitbomen. Er is een mogelijkheid om te kunnen 
deelnemen aan een snoeicursus. 

Voor informatie: duurzaambovensmilde@gmail.com

Foto: Emy Noya

Dichtwedstrijd 
Basisscholen

De werkgroep Dichten heeft ook dit jaar weer 
een gedichtenwedstrijd voor basisscholen ge-
organiseerd. 
De basisschool De Meenthe is de enige school 
die deze keer mee deed. Hierbij de gedichten 
van winnaars plus de gedichten met een eer-
volle vermelding. 
Met dank aan de jury bestaande uit Hannie de 
Vink en Rensje Westen-de Boer. 

Veel leesplezier! 

Als je op een dag weer van me houdt
Zeggen we lieve woordjes Je ogen je mooie 
Prachtige ogen zo helder als de zee zo
licht als water
fonkelende sterren in de maneschijn
as ik naar je kijk
Als je op een dag weer van me houdt
Zijn we eerlijk lachen we veel
en doen we soms een beetje gek
Als je op een dag weer van me houdt
Wil ik niet meer dat je verandert, want
Ik vind je lief zoals je bent         

Benne, winnend gedicht groep 8

kat
zacht lief
Djees is klein
hij vindt spelen leuk
Oranje

Jolien, winnend gedicht groep 3

Bij de buren
Botsen met de skelters
Het is leuk om in de sloot te vallen
Het is nog leuker om er uit gesleept te worden
Bij de buren
Botsen met de skelters

Daniël, winnend gedicht groep 5/6
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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

Shoarmavlees 500 gram € 3.98

Boerensaucijzen kilo € 7.98

Beefburgers 4 voor € 3.98

Kip-t.v sticks kilo € 4.98

uw zelfslachtende slager

Verdrietig maar met fi jne herinneringen moeten 
wij na jaren van ziekte afscheid nemen van onze 
dappere schoonzus en tante

Aukje Feijen - Kloosterman

 zwagers en schoonzussen 
 neven en nichten
 Familie Feijen

Het is mooi geweest!

We houden een warm gevoel over aan de vele 
belangstelling en medeleven, die wij als familie 
hebben ontvangen na het overlijden van onze pa 
en opa

Frits Koers
Bedankt hiervoor, het is ons tot grote steun 
geweest.

 kinderen en kleinkinderen

Hoogersmilde, februari 2020

Graag willen wij iedereen bedanken voor 
de overweldigende aandacht en blijken van 
medeleven die we mochten ontvangen na het 
overlijden van

Ale Postema

Uw warmte en betrokkenheid hebben ons goed 
gedaan tijdens deze verdrietige periode.

 An Postema
 Kinderen
 Kleinkinderen

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

Voor de jaarlijkse Boekenmarkt in de Koepel-
kerk op de derde zaterdag in februari zijn er 
weer  veel mooie boeken ingebracht in allerlei 
categorieën. Dit jaar is er op de boekenmarkt 
speciale aandacht voor de Tweede Wereldoor-
log en 75 jaar bevrijding. Op de galerij, maar 
ook beneden in de kerk vindt u hierover een se-
lectie van mooie en interessante boeken. Be-
neden is er bovendien extra aandacht voor een 
gedeelte uit de collectie van de in 2018 over-

leden historicus dr. Jan Ridderbos uit Assen. 
Deze collectie bevat veel boeken over het Ver-
zet en de Bezetting. Ridderbos was vooral ken-
ner van de oorlogsgeschiedenis. Hij schreef 
bijv. de Kroniek van de Jodenvervolging in As-
sen en was medeauteur van een boek over alle 
oorlogsmonumenten in Assen. 
Verder kan men op de boekenmarkt terecht 
voor tijdschriften, puzzels, spellen, sokken, 
bloemstukken etc. Natuurlijk is er een ‘koffie’-

hoek, waar vanaf half twaalf erwtensoep wordt 
verkocht.

Het is zeker de moeite waard  om een bezoek 
te brengen aan deze boekenmarkt welke open 
gaat om 09.30 uur en sluit om 14.00 uur. Gratis 
entree!!

En… de opbrengst komt geheel ten goede aan 
het onderhoud van de Koepelkerk.

Grote Boekenmarkt op zaterdag 15 februari in de Koepelkerk
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Ook voor woning, winkel en bedrijfsontruiming.
A.H.G. Fokkerstraat 24   |  9403 AP Assen
M 06-15 316 905  |  M 06-51 745 983   |  w.hoeve@home.nl

OP HET STADSBEDRIJFSPARK

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

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!

Complete schade-afhandeling
W.A. Scholtenweg 5

9422 BR  Smilde
Tel. 0592 - 415225

www.autoschadeterveer.nl
EUROGARANTBEDRIJF

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

TURFJES
* Bijles en examentraining 
natuur-, schei- en wiskunde 
van bevoegd docent. 
Witterweg 30, Bovensmilde.
www.bijlessenexact.nl 
06 222 34 851
* Te Koop: eetaardappelen, 
Smit Meesterswijk 7, 
Bovensmilde. Tel 414629.
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Dinsdag 11 februari: 
•  Bingo in de Rank. Aanvang 19:45 u. Leden en niet-leden 

zijn welkom. Organisatie Buurtvereniging “Nieuwbouw”.
•  Feestelijke jaarvergadering PCOB Smilde voor leden en 

belangstellenden in ”Het Beurtschip” aanvang 14.00 uur. 
Na de pauze mevrouw Anneke Schep uit Raalte met het 
programma ”Zet jij de bloemetjes nog buiten

Vrijdag 14 februari: Bingo-avond georganiseerd door BOC 
i.s.m. IJsver. Voorwaarts in de kantine van de ijsver. aan-
vang 20.00 uur.

Vrijdag 21 februari: Klaverjasclub De Wiek Klaverjas-
avond, aanvang 19.45 uur in de Spil Floralaan 2 Boven-
smilde.
Dinsdag 25 februari: Jaarvergadering Passage in “Het 
Kompas” te Smilde. Aanvang: 19.30 uur. Spreker: Mevr. 
Martje Grondsma uit Marum die ons deze avond ver-
maakt met “Humoristische verhalen van deze tijd”. Gas-
ten zijn welkom.

Smildeger neiskrant - 11 februari 2020

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)

Zondag 16 februari

Prot. Gem. Smilde, Koepelkerk
9.30 uur  Ds. A. de Vries, Nijverdal
Geref. Kerk Vrijgemaakt, De Rank 
10.00 uur Ds D.F. Ensing, ‘t Harde
16.30 uur Br J.H. Kuiper, Assen
Prot. Gem. Hoogersmilde, KC De Schakel
10.00 uur Mw B. Olijve-Dam Smilde
Protestantse Gemeente Bovensmilde
10.00 uur Ds. S.D. Kits
M.m.v. Koor “Together”, Smilde

KERKDIENSTEN

AGENDA

Rijbewijskeuring 

75+ 
van de Ouderen Bonden; 
Senioren van nu Midden-
Drenthe en PCOB maan-
dag 9 maart, ’t Beurtschip. 

Aanmelden 
Dhr. Cj. ten Cate (413479) 
of Dhr L. Boer (412381)

Vrijdag
ochtendmarkt 

Smilde
Vanaf aanstaande vrijdag 
staan groente- en fruithan-
del R.H. Stevens uit Beilen 
en vishandel Zwaan uit 
Bunschoten-Spakenburg 
op de vrijdagochtendmarkt 
in Smilde. U bent tussen 
8.00 uur en 12.00 uur van 
harte welkom op het plein 
bij ’t Beurtschip. Graag tot 
dan!

LEUKE BAAN,  
LEKKER VERDIENEN

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

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

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

(vanaf 13 jaar) als ouderen.

(Het betreft een wijk met stukken buiten de 
bebouwde kom)

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

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

BEZORGER GEZOCHT IN
  HOOGERSMILDE

B
(per direct)



5Smildeger neiskrant - 11 februari 2020

SPORTUITSLAGEN

Spaart u vanaf 10 februari POIESZ munten met ons mee? De week van 28 maart is 
onze week, dan mogen wij ons in de winkel promoten. Komt u ook even aan voor 
uw boodschappen? Munten mogen bij de Poiesz in Bovensmilde in de koker van SSS 
Smilde! Munten uit andere Poiesz filialen mogen in Bovensmilde ingeleverd worden, 
maar ook in de brievenbus bij Pr. Margrietstraat 12 in Smilde. Dus… opa’s en oma’s, 
familie, vrienden en vriendinnen, buren…
SPAREN JULLIE MEE?

Advertentie IM

SVH
Woensdag 5 februari
Meppel AZ DS1 - S.V.H. Dames 2 22-21

Vrijdag 7 februari 
Actief P. DMW1 - S.V.H. Midweek 1 7-9

Zondag 9 februari
S.V.H. Meiden E - SVBO E1 14-9
S.V.H. Meiden C - JD Techniek/Hurry Up 31-28
S.V.H. Dames 2 - Meppel AZ DS1 14-9
S.V.H. Dames 1 - Borger DS2 26-5
S.V.H. Meiden B - Borger DB1 Afgelast
S.V.H. Jongens B - SVBO/DOS/E&O/HVC HB1 Afgelast
S.V.H. Heren 1 - Jahn II HS2 Afgelast

WIK
WIK D1 - Dio Oosterwolde D2 3-1
WIK N3 - Sudosa-Desto N3 2-0
WIK N3 - AFC N3 2-0
WIK N3 - Olhaco N3 0-2
Surf - WIK heren 0-3
Marsdijk- WIK gemengd 0-3

Bridgeclub Smilde Troef
Uitslag 5e avond 3e competitieronde:
1. Henk en Betty den Hartog 66,25%
2. Drea Meilof en Jannie Maat 65,63%
3. Francis Marchand en Harmien Meijer 52,08%

WIK Bovensmilde N3 heeft  
de smaak te pakken

Ook in Appelscha stond het jeugdteam niveau 3 van WIK weer zijn mannetje...Tim, 
Naud, Madelon, Dorien en Pepijn hadden 3 wedstrijdjes voor de boeg. Tijdens de trai-
ning op woensdag hadden ze samen met Alie flink geoefend op het passen en vangen. 
Dit wierp dan ook zijn vruchten af tijdens de wedstrijden.  Na een wat onwennige start 
tijdens de eerste wedstrijd, waren we wat beduusd dat we dik gewonnen hadden. Ook 
de tweede wedstrijd gingen we er o.a. door een paar mooie opslagen van Tim en Naud 
en een paar strakke passes en vangballen van Dorien, Madelon en Pepijn met de winst 
vandoor. De derde wedstrijd was het spannend, maar konden we helaas niet winnen. 
Op naar 14 maart, waar we in de sporthal van Dwingeloo aan de slag mogen. Lijkt het 
je leuk om een keertje met ons mee te trainen? Elke woensdag beginnen wij om 17.30 
uur met onze training, je bent van harte welkom in de Spil.

Buurtinfohuis Bovensmilde 

Inloophuis voor alle inwoners
KOFFIE OP VRIJDAG.

Het buurtinfohuis gaat ook op de 
vrijdagochtend open!

Vanaf vrijdagochtend 6 maart gaat het Buurtinfohuis in 
de J. de Walstraat nr. 3 ook één keer in de 14 dagen open. 
Onze opzet is een gezellig samenzijn in kleine kring in 
een rustige omgeving, onder het genot van (gratis) koffie 
en thee (en een koekje natuurlijk).
Tijd: van 10.00 tot 11.30.

Op deze ochtend worden geen speciale activiteiten ge-
organiseerd. Praten met elkaar of alleen maar luisteren, 
alles is goed. Het Buurtinfohuis is toegankelijk voor men-
sen in rolstoel, met rollator en scootmobiel. 
Is vervoer een probleem? Bel ons.

Ook inwoners uit Smilde en Hoogersmilde zijn van harte 
welkom. 

Namens de projectgroep:
Hannie van der Gijp 06 25510725
Wout Stam 06 53580418

Optreden muzikaal talent  
bij het CultuurPodium

Een betere manier om een stormachtige zondagmiddag door te brengen bestaat niet. 
De mooiste tango’s werden gespeeld bij het CultuurPodium Bovensmilde. En ook een 
werkelijk prachtig gespeelde melodie van Schubert. Kortom muzikaal genieten in het 
oudste monument van Bovensmilde. 1 maart komt Levi Weemoedt! En op 8 maart een 
programma rond de Franse componist Erik Satie. 

Foto: Godfried Westen

Toneelvereniging “De Aovendpraoters speelt:

“KRAAIEN IN HET VOSSENHOL”
Een toneelstuk in een toneelstuk, dus 2 voor de prijs van 1!

Houd 7 maart a.s. vrij.
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Fijne Valentijnsdag

Juweliershuis Henk Braam
goud - zilver 

horloges  
klokken 

barometers

Adres:
Kanaalweg 184

9421 TA in Bovensmilde
0592-412848

Geopend op:
Donderdag - vrijdag - zaterdag 
en op afspraak

Eigen reparatie atelier  |  Gespecialiseerd in antieke klokken

Ik geef je iets van zilver of goud

en zeg hiermee dat ik 

heel veel van je .....

H������� 108
9422 AM S�����

O� ��������� 13 �������� �� 
������� 14 �������� �������� ��� 

��� ������ ��� 
50 ������ ���� € 10,- 

Hoofdweg 17, 9422 AE Smilde  |  0592 - 41 35 96

info@drukkerijhevo.nl  |  www.drukkerijhevo.nl

VRAAG NAAR DE MOGELIJKHEDEN

Leuk voor
valentijn

FOTO AFDRUKKEN OP:

canvas  |  poster
hout  |  aluminium

Prins Clausstraat 30a  |  9422 GN Smilde  |  Mobiel: 06 462 762 41  |  E-mail:  info@up2you.info

www.up2you.info
Meer informa� e vind je op:

Beautysalon

VERRAS JE VERRAS JE VALENTIJNVALENTIJN  
DIT JAAR MET EEN DIT JAAR MET EEN 

LEUKE LEUKE CADEAUBONCADEAUBON!!

Vrijdag 14 februari: 

Valentijnsdag
 

Tot ziens bij 

www.kaaskoperij-smilde.nl
Veenhoopsweg 25-3 Smilde, 0592-420181

Wijn voor je Valentijn!Natuurlijk bij

-10% -20% -30%
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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 - vakantiepakkket
3 droge worsten
1 boerenmetworst
2 knoflookworstjes  voor  € 12,50
WOENSDAG GEHAKTDAG

Gehakt h.o.h.  kilo  € 5,50
Uien gehakt  kilo  € 6,50
DONDERDAG - VRIJDAG - ZATERDAG

500 gr Shoarma+4 broodjes+saus  voor   € 5,98
3 pepersteaks  voor   € 5,98
MENUTIP VAN DE WEEK

Hutspot met hachee

Kerriesoep met kip
MAANDAG EN DINSDAG

Rolladeschijven 5 halen 4 BETALEN
VOOR OP EEN BROODJE

Slagers beenham 150 gr halen 100 gr betalen
VOOR BIJ EEN GLAASJE

Boerenleverworst

ONZE MAALTIJDSERVICE
3X PER WEEK BEZORGD

Bel gerust voor informatie 412485

Advertentie IM

Werk je graag samen met kinderen en jongeren? Kun jij je goed inleven in deze doelgroep 
en kun je goed inschatten wat zij belangrijk vinden? Kun jij jongeren op een prettige wijze 
stimuleren en activeren? Durf jij ze aan te spreken op hun gedrag? Ben je proactief en 
creatief in het bedenken en uitvoeren van activiteiten? Dan zijn we op zoek naar jou.

AGOGISCH BEHEERDER
gemiddeld 8 uur per week (woensdagmiddag en vrijdagavond)

Het betreft in eerste plaats een aanstelling voor de duur van één jaar.

In Bovensmilde is een jeugdsoos gevestigd in MFA De Spil. De agogisch beheerder 
komt in dienst bij Welzijnswerk Midden-Drenthe en werkt nauw samen met vrijwil-
ligers en de jongerenwerker. De voorkeur gaat uit naar een beheerder die woont in de 
omgeving van Bovensmilde en/of de werkomgeving kent.

Taken
Je fungeert als gastheer/-vrouw voor het jongerencentrum en speelt in op de wensen 
en behoeften van de bezoekers (groep 7 en 8 en jongeren van 12-16 jaar). Jouw agogi-
sche kwaliteiten zet je in om samen met hen en de vrijwilligers een activiteitenplan te 
maken en activiteiten te organiseren. Daarnaast onderhoud je actief contact met het 
bestuur van MFA De Spil en overige netwerkpartners. Je bent er ook verantwoordelijk 
voor dat de ruimte en de ingang er netjes en schoon uitzien.

Profiel
•  Je beschikt aantoonbaar over een MBO werk- en denkniveau.
•  Je hebt ervaring in en affiniteit met het werken met kinderen en tieners.
•  Je hebt een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en je kunt goed omgaan met diverse 

gedragspatronen en omgangsvormen.
•  Je signaleert vroegtijdig ongewenst gedrag onder bezoekers en weet/durft hierin de 

juiste stappen te ondernemen.
•  Je hebt een probleemoplossend en improviserend vermogen.
•  Je bent dienstverlenend, proactief, zelfstandig en flexibel ingesteld en weet mensen 

te activeren.
•  Je bent bereid op verschillende dagen/tijden te werken.
•  Je beschikt over een BHV-diploma of bent bereid tot scholing.
•  Je beschikt over een rijbewijs en auto.

Ons aanbod en verloop sollicitatieprocedure 
Wij bieden een boeiende functie in een prettige en stimulerende werkomgeving en een 
salaris in schaal 5 (CAO Sociaal Werk). Sollicitaties kunnen t/m dinsdag 18 februari 
2020 gericht worden aan Welzijnswerk Midden-Drenthe, t.a.v. Fennie Meppelink (me-
dewerker Personeelszaken), f.meppelink@welzijnswerkmd.nl. De sollicitatiegesprek-
ken worden gehouden op maandag 24 februari tussen 11.00 en 13.00 uur.

Wil je aanvullende informatie of heb je vragen over deze vacature? Stuur dan een e-
mail naar Martinet Oosterhof (teammanager), m.oosterhof@welzijnswerkmd.nl. Zij 
belt u dan terug. Bezoek ook onze website: www.welzijnswerkmd.nl

Ciara 
“Dat mag geen naam hebben”. Dat gezegde gebrui-
ken we als iets van weinig betekenis is. 
Het omgekeerde is ook waar. Zodra we iets een naam 
geven krijgt het betekenis. Namen doen ertoe. 
Het voorlezen van 102.000 namen van slachtoffers 
op het voormalig Kamp Westerbork heeft impact. 
Meer dan het kille cijfer zelf. 
Ook een storm met een naam is onheilspellender. 
“Ciara komt eraan”. Nederlands eerste storm met 
een naam.  Man wat was ik bang. Komt ook omdat ik 
niemand ken die “Ciara” heet en wij mensen zijn toch 
altijd wat bang voor het onbekende. 
Zou het KNMI storm “Henk” aankondigen of Herman, 
Margriet of Manon dan zou ik gewoon wat lekkers ha-
len voor bij de koffie. Wellicht een extra kratje bier. Die 
namen klinken meer als een storm in een glas water. 
“Ciara” daarentegen deed mij toch het ergste vrezen. 
Niet alleen het KNMI begrijpt dat namen betekenis 
hebben. Ook de HEMA heeft het begrepen. Wat 
u er ook van vindt, het getuigt lef dat de HEMA de 
naam van de moorkop heeft omgedoopt naar choco-
ladebol. HEMA krijgt nu de wind van voren maar net 
als “Ciara” waait dat wel weer over. 

Tot slot. Na “Ciara” nog 6 stormen te gaan en dan 
komt storm “Jan”. Sla de waarschuwingen niet in de 
wind als storm “Jan” Smilde bereikt. Met stormen 
die “Jan” heten valt niet te spotten. U bent gewaar-
schuwd. 

Groet,
King

Column King

De Parkheemsterwichter 
Dit vrouwenkoor bestaat uit zo’n 20 personen waarvan het 
grootste gedeelte als vrijwilligster werkt. Ze noemen zichzelf 
een PUUR koor en laten hun stemmen klinken zonder verster-
king van een installatie. Het koor staat onder leiding van de 
enthousiaste accordeonist Roelof Hulshof uit Musselkanaal.

Wanneer: woensdag 19 februari van 19.30-21.30u
Waar: ’t Beurtschip 
Voor vervoer naar het 
Beurtschip kunt u ge-
bruik maken van de 
Plusbus. Graag ten 
minste een dag van te 
voren reserveren (werk-
dagen 8.30-12.00u): 
tel. 088 16 51 200. 
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Lamberink
Makelaars & Adviseurs

Denk je aan verhuizen en wil je wel eens weten wat jouw 

woning waard is? Of ben je op zoek naar een goede 

full-service makelaar? Bel ons voor een afspraak. Wellicht 

staat ons bord binnenkort in jouw tuin! Bel 0592 338410.

Het gemak van alles onder één dak!

	Huis kopen, verkopen, (ver)huren

	Aankoopmakelaar

	Droomhuis op eigen kavel

	Nieuwbouwprojecten

	Hypotheken en verzekeringen

	Bedrijfshuisvesting

Overweeg je om te verkopen? 
Vraag een gratis waardebepaling aan!
Wat is jouw huis waard? Géén kosten, wel duidelijkheid.
0592 338410 of kijk op lamberink.nl/waardebepaling

Javastraat 10-18, 9401 KZ Assen
0592 338410  |  assen@lamberink.nl

lamberink.nl

Vestigingen in Groningen, Appingedam, Assen, Rolde, Zuidlaren, Emmen, Coevorden en Hardenberg
Lamberink, jouw makelaar en financieel adviseur in Noordoost-Nederland

Lamberink
Bedrijfsmakelaars

Villa Maria 1893
Richtprijs: € 550.000 k.k.

Oppervlakte:  1400 m2

Perceel:  4907 m2

Hoofdweg 24, Smilde

In opdracht van Gemeente Midden-Drenthe 
staat het voormalig gemeentehuis in Smilde 
te koop. Gelegen in het hart van Smilde, langs 
de Drentse Hoofdvaart. Een pand met veel 
mogelijkheden.

Het informatiepakket met betrekking tot 
de verkoop bij inschrijving, de uitgebreide 
verkoopbrochure en aanvullende informatie is 
op te vragen bij Lamberink Bedrijfsmakelaars.

MONUMENTALE KANTOORVILLA
Inschrijven kantot donderdag 26 maart 202012:00 uur

TE KOOP

Lamberink Bedrijfsmakelaars - Javastraat 10-18, 9401 KZ Assen  |  0592 338420  |  bedrijfsmakelaars@lamberink.nl


