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Nieuws van 
Dorpsbelangen 
Hoogersmilde

Sinds 1 januari heeft Dorpsbelangen de hertenkamp van Hoogersmilde onder haar 
hoede genomen. 
De vrijwilligers Jo Dik, Rieks Koenrades en Jan Wieldraaier blijven nog wel eerst vrijwil-
liger en gaat het gewoon nog door zoals het was. Behalve de financiële behartiging, die 
neemt Dorpsbelangen op zich. Maar toch moeten er wel vrijwilligers opstaan om hen 
over een tijd op te volgen. De vrijwilligers die het nu doen en het ook al heel veel jaren 
hebben gedaan zullen op een gegeven moment opgevolgd moeten worden om dit toch 
prachtige dierenparkje in ons dorp te doen voortbestaan.
Dorpsbelangen en inwoners van ons dorp willen deze mannen heel hartelijk bedanken 
voor hun gedane inzet en voor al het werk dat ze nu nog steeds doen. Geweldig bedankt.

Fruitbomen in Hoogersmilde
Dorpsbelangen heeft het plan opgevat om in ons dorp een aantal fruit-
bomen te planten. In onze ogen hebben we een goede plek gevonden en 
daarover zijn we in overleg gegaan met de gemeente Midden-Drenthe, 
die het ook een goed plan vonden en het tevens ook eens waren met 
de locatie. De locatie is vlakbij en naast het senioren gebouw Het Wold-
huus- Hulzeboschstraat. De fruitbomen worden half maart ongeveer 
geleverd, en als het weer het toelaat dan ook geplant. 
Er worden 9 fruitbomen geplant, 4 soorten appel, 2 soorten peer, 
2 soorten pruim en een walnoot. Hopelijk mogen deze bomen later 
goed vrucht dragen waar de bevolking veel plezier aan heeft. 

Een knusse filmmiddag

Een knusse filmmiddag voor kinderen in de biblio-
theek van Smilde georganiseerd door CRAS.

In de voorjaarsvakantie beleefden ze met elkaar  de 
fantasievolle, spannende en vooral ook humoristi-
sche reis van Vaiana. De geweldige filmmuziek met 
fijne ritmes bracht sommige kinderen in vervoering en 
liet ze meebewegen op hun stoeltjes.
Dit maakte de beleving van de film nog sterker voor ze.

Foto: CRAS

Hallo Smildeger,
Het eerste evenement van de Dorpsvereniging Smilde 
is een feit! Op 28 februari is de “Vrijdag Smilde Borrel” 
in de Blokhut bij de ijsbaan. Gezellig met elkaar het 
weekend inluiden met een drankje en ouderwets spij-
kerslaan of met Stef stuntpiloot! Zien we jullie dan? 
Bekijk ook ons evenement op Facebook en zet jezelf 
op aanwezig.

COLLECTEWEEK  
AMNESTY INTERNATIONAL 

9 t/m 14 MAART 2020

Geef om vrijheid
Mensenrechtenorganisatie Amnesty International 
houdt in 2020 voor de achttiende keer haar landelijke 
collecte. In Smilde en Bovensmilde (sinds 2004), zul-
len van 9 tot en met 14 maart 2020 weer ruim 40 col-
lectanten de straat op gaan. Vorig jaar haalden zij in 
Bovensmilde en Smilde €1640,- op. 

Verduurzaming monumentale 
waterstaatskerk

Het CultuurPodium Bovensmilde is in samenwerking met de EnergieCooperatie Duur-
zame Smildes en het Drents Landschap ruim een jaar geleden gestart met een verduur-
zamingsproject voor de monumentale Waterstaatskerk. De werkgroep verduurzaming 
heeft voldoende geldelijke middelen verworven om te starten met fase 1. 

We danken de Gemeente Midden-Drenthe, het Rabofonds en het Prins Bernard Cul-
tuurfonds voor hun ruimhartige bijdragen. Nog dit jaar worden de achterzetbeglazing 
geplaatst in nauwe samenwerking met het Drents Landschap. Dit zal tocht en koudeval 
flink terugdringen. Voor nog meer comfort voor bezoekers en kerkgangers zijn we ook 
gestart met fase 2: installatie van radiatorventilatoren. Er is een deskundige benaderd 
voor nadere verkenning van de mogelijkheden door de EnergieCooperatie Duurzame 
Smildes. De verkoop van schilderijen van of geïnspireerd op de Waterstaatskerk is be-
doeld om middelen voor fase 2 te verwerven om nog meer te besparen en het comfort 
voor bezoekers en kerkgangers verder te verhogen! De muren hangen vol met de ware 
kunststukken. We zijn zeker bereid om nog veel meer schilderijen van het oudste mo-
nument van Bovensmilde te (laten) maken. We zijn pas tevreden als er in elk huis een 
schilderijen van het monument hangt. De stand is op dit moment dat er drie schilderijen 
verkocht zijn. 

Iedereen is hierbij uitgenodigd een kijkje te nemen tijdens de activiteiten in de kerk en 
bepaal welk schilderij u het meest aanspreekt. Zoals het eerstvolgende concert op 8 
maart (mee info hierover volgt en vindt u ook op onze website en Facebookpagina). Wilt 
u bijdragen aan verduurzaming van de monumentale kerk en een schilderij verwerven? 

Stuur dan z.s.m. een mailtje naar cultuurpodiumbs@gmail.com. 
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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
Drentse schnitzels 4 voor € 5,00
Kipburgers vers per stuk € 1,09
Kip-Ananasschnitzel p.st. € 0,98

uw zelfslachtende slager

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

Rijopleidingen
Vaartweg 34, Smilde  b.g.g.

voor auto, motor en aanhanger

www.twinsrijopleidingen.nl
06-46194272

Advertentie IM

Massage luxe of broodnodig?
Tja zoals de titel al zegt is massage misschien voor de 1 een luxe en voor een ander 
echt wel noodzaak. En ook dan kan het uit economische redenen wel een groot luxe 
zijn.
Maar volgens mij is het voor de meeste mensen ook broodnodig om 1 keer per maand 
je lichaam goed los te laten maken zodat het soepel en flexibel blijft. Want hoe langer 
we door blijven lopen met kleine pijntjes, hoe groter de pijntjes worden waarna de 
klachten zich verplaatsen omdat we er naar gaan lopen om de pijn te ontzien. Door 
ons elke maand goed los te laten masseren zorgen we ervoor dat niet het hele lichaam 
stijf en pijn gaat doen.
En natuurlijk kun je zonder dat je nog ergens last van heb ook van de luxe genieten 
door een heerlijke ontspanningsmassage te nemen met warme olie zodat je heerlijk 
ontspannen kunt genieten. Dit kan ook in combinatie met een Hotstone behandeling 
met warme stenen.
Mocht je interesse hebben gekregen of denken; ja eigenlijk heb ik die maandelijkse on-
derhoud voor mijn lichaam nodig. Neem dan contact op met massagepraktijk Richard 
Jansen 06-33720739 
De 1e behandeling met een korting van 10%

Samen met Dorpsbelangen Hoogersmilde en de gemeente Midden-Drenthe, wil Easy-
Driving mogelijk een deelauto initiatief realiseren voor alle belangstellende bewoners 
uit Hoogersmilde en omgeving. In dit artikel lichten we kort toe over het deelauto initi-
atief van EasyDriving en op welke manier u uw interesse vrijblijvend bij ons kunt delen 
zodat we mogelijk iets moois kunnen betekenen voor de bewoners uit Hoogersmilde.
EasyDriving kenmerkt zich door het delen van een (volledig elektrische) auto in beslo-
ten kring. Hierbij kan gedacht worden aan dorpen, wijken en buurten, maar ook aan 
wooncomplexen of bij gemeenten en bedrijfsverzamelgebouwen. De kring gebruikers 
is beperkt tot lokale bewoners, die elkaar kennen, of elkaar dan mogelijk leren ken-
nen. De meest gebruikte deelauto is de Nissan Leaf die door zijn actieradius (100 km) 
vooral geschikt is voor korte ritten. Maar u betaalt er dan ook slechts € 2,75 per uur (of 
€ 27,50 per dag) plus € 0,05 per kilometer voor. 
 Iedere belangstellende kan zich gemakkelijk aanmelden via de website om de app van 
EasyDriving te downloaden waarmee hij of zij de deelauto opent en gebruikt. De auto’s 
hebben gereserveerde parkeerplekken bij een laadpaal en zijn dag en nacht beschik-
baar voor abonnementhouders (5 euro per maand). Reserveren, rijden en betalen gaat 
volledig geautomatiseerd via de app. 

Voordelen
• geen hoge aanschaf- en afschrijvingskosten. 
• geen terugkerende kosten voor onderhoud, belasting of een autoverzekering. 
• geen hoge brandstofkosten.
• betalen naar gebruik.
• geen CO2 uitstoot

Duurzaam
Doordat meerdere personen of gezinnen samen gebruik maken van een elektrische 
deelauto zal het milieu minder belast worden. Bijkomend voordeel is dat er meer leef-
ruimte in de buurt ontstaat, omdat het bezit van de (tweede) auto overbodig wordt door 
de ingebruikname van een deelauto. Al verschillende gebruikers van EasyDriving heb-
ben hun auto verkocht om de stap te maken naar gedeeld, elektrisch en milieubewust 
rijden.

Deelinitiatief in Hoogersmilde
Heeft u interesse om, samen met buurtbewoners, een deelauto te gebruiken? Easy-
Driving is bereid om kosteloos deelauto’s te plaatsen bij wooncomplexen of in woon-
wijken met voldoende belangstelling. Bent u geïnteresseerd? Deel dan vrijblijvend 
uw interesse door te mailen naar renee@easy-driving.eu of velde1615@gmail.com 
0650272936. Geef in de mail aan hoe vaak u denkt gebruik te maken van de deelauto 
(aantal uren en kilometers per week of maand). Als we genoeg (vrijblijvende) aanmel-
dingen hebben, hopen we op korte termijn een deelauto initiatief te realiseren. Voor 
meer informatie over ons deelauto initiatief of voor vragen kun je kijken op onze web-
site: www.easydriving.eu.
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TURFJES TURFJES
* Te Koop: eetaardappelen, 
Smit Meesterswijk 7, 
Bovensmilde. Tel 414629.
* Loonbedrijf Alkema 
Kraanwerk (opritten, tuinen, 
vijvers), sloot onderhoud, 
mestuitrijden, inkuilen,  
kleine pakjes persen.  
M. 06 - 25373406  
www.loonbedrijf-alkema.nl

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

Herstel van kleine schades aan uw caravan of camper
(tevens herstel van schades aan staal, aluminium en kunststof gevelbekleding)

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

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 

Vanaf 

99,-

nu

299,-

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

1395,- €€

Eetkamerstoel Lotus    
De best verkochte eetkamerstoel  
           in Nederland. Op wielen en         
           leverbaar in 3 kleuren.

nu

per stuk 
135,-€

€

Laat het voorjaar maar komen!

Kom kijken naar onze collectie voorjaarsmodellen stoelen, 
banken en feuteuils. Allemaal nieuw in onze showroom!

Een geweldig zi� ende relax-
fauteuil.  Bij ons heeft u de 
keuze uit stof of leer.

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

Wij zijn CBW erkend

interieur
woonspecialist

Relaxfeuteuil 
Magic 4

Zitgroep Kirsten
Nieuw toegevoegd in onze collectie. Een slanke
zitgroep in een ruime variatie in 
opstellingen.

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!

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

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

De Smilde

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

Marga Haveman Uitvaartverzorging
 tel. 0646103676 - www.marga-haveman.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 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.
Woensdag 4 maart: IKC Pieter van Thuyl haalt vanaf 
18.15 uur het oud papier in Hoogersmilde op.
Zaterdag 7 maart: Oud papierinzameling PKN Jeugdraad 
in Bovensmilde vanaf 09.00 uur, graag gebundeld of in 
kliko aan de straat.
Dinsdag 10 maart: Bingo in de Rank. Aanvang 19:45 u. 
Leden en niet-leden zijn welkom. Organisatie Buurtver-
eniging “Nieuwbouw”.

Woensdag 26 februari
Protestantse Gemeente Bovensmilde
Aswoensdag - korte vesper
19.30 uur Ds S.D. Kits en ds G.W. van der Werff

Zondag 1 maart
Prot. Gem. Smilde, Koepelkerk 
Tienerkerk
9.30 uur  Ds. G. Olde
Geref. Kerk Vrijgemaakt, De Rank 
10.00 uur dr L.J. Joosse, Groningen
16.30 uur ds R.A. Schipper, Assen-Marsdijk
Prot. Gem. Hoogersmilde, KC De Schakel
10.00 uur Ds F den Arend, Exlo
Protestantse Gemeente Bovensmilde
Jeugdkerk en 1e zondag 40 dagentijd
10.00 uur Ds. G. W. van der Werff

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

* MannenMorgen 9-11 
inloop op woensdag 4 en 
18 maart. Op afspraak ook 
‘s avonds en op zaterdag 
vanaf 7.00 uur. Kapsalon 
de Bigoudi Kw414448 
3m 06-27395673

* Nieuw in Smilde en 
omgeving Trimsalon 
Doggy’s Delight 
Hondentrimster 
gediplomeerd sinds 1981 
komt aan huis! Voor het 
vakkundig knippen en 
trimmen van uw hond 
Mob: 0619830556

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

Jaarlijkse Ledenvergadering 
Historische Vereniging “De Smilde”  

Datum: 5 maart 2020
Locatie: “ De Schakel” Rijksweg te Hoogersmilde
Aanvang: 20.00 uur
Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar
De vergadering is alleen toegankelijk voor leden en de-
gene die lid willen worden!

Na het bestuurlijke gedeelte verzorgt Judith van Weepe-
ren een lezing over de Joodse schrijfster Carry van Brug-
gen.
Carry van Bruggen werd op 1 januari 1881 als Carolina 
Lea de Haan geboren in Smilde, waar haar vader Izak 
de Haan chazzan (voorzanger in de gebedsdienst) was. 
Judith van Weperen vertelt niet alleen over de carriere 
van de schrijfster, zij licht enkele boeken van haar toe 
en vertelt over de joodse samenleving in Smilde en het 
gezin waarin Carry van Bruggen is opgegroeid.

Historische Vereniging

De Smilde
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SPORTUITSLAGEN

Bridge club Smilde Troef 
Uitslag 1e avond 4e competitieronde:
1.  Marchien en Koos Strating 57,81%
2.  Dick Marchand en Joekie Bosma 56,77%
3.  Henk en Betty den Hartog 55,21%
 Jan en Lieke Böhm 55,21%

Uitslag Beiler Bridge Kring
De huidige competitiestand (met gemiddelde score) na 
7 zittingen in ronde 2 is volgt;
1 Tonnie Fennema & Annie Prakken 58,18%  
2 Henk Bos & Gerrit Herink 54,89% 
3 Annie Herink & Henny Knibbe 49,70%
4 Jan Haandrikman & Frits Hutten 49,64%

Activiteiten Torenruiters
Torenruiter Mariska Hoeks reed in Appelscha met Zo Apart een dressuurwedstrijd. 
In de klasse M1 behaalde ze 183 en 174,5 punten wat goed was voor 1 winstpunt.

De Torenruiters organiseren dit jaar weer officiële dressuurwedstrijden. De eerste staat 
gepland op zaterdag 18 april. De wedstrijd is voor paarden en pony’s, klasse BB t/m 
M. De andere wedstrijd staat gepland op 6 juni. Ook staan er weer opengestelde on-
derlinge wedstrijden op het programma, van klasse Bixie tot en met M dressuur en 
springen. Zie voor meer informatie www.startlijsten.nl

Opgave is al mogelijk.

Heeft u ook sportneis?!
Laat het ons weten

info@smildegerneiskrant.nl

Cinebieb met “THE WIFE” Drama
Veertig jaar lang heeft Joan Castleman haar eigen talenten, dromen en ambities opzij 
gezet voor de succesvolle literaire carrière van haar man. Ze heeft altijd zijn ontrouw 
genegeerd met gratie en humor. Maar op de avond dat hij naar Stockholm afreist om 
de Nobelprijs voor Literatuur in ontvangst te nemen, besluit Joan dat het genoeg is 
en onthult ze haar grote geheim. Goed geacteerd, pakkend verhaal. Fantastische film 
door subtiele opbouw, herkenbare patronen in de maatschappij die treffend worden 
weergegeven!

6 maart in Bibliotheek Smilde om 20.00 uur
Kon. Julianastraat 65 - Tel. 0880128265 - Email: info@bibliotheeksmilde.nl

Reserveren is verplicht via de telefoon, dinsdag, donderdag, vrijdag
Een samenwerking van CRAS en de Bibliotheek

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

Expositie: Visie op Vrijheid, 
6 kunstprojecten

In het kader van Midden-Drenthe Culturele Gemeente met als thema ‘vrijheid’ geven 
zes kunstenaars op eigen wijze hun visie op dit thema.
Anneke Verstegen exposeert samen met Han Bennink ‘Vrijheid in het nu’. Co Raatjes 
werkte aan de hand van foto’s van terrasbezoekers haar visie op Gastvrijheid uit. Colin 
de Rover, wonened en werkend in de buurt van het Oranjekanaal, laat met zijn Ka-
naalgravers in tekeningen en beelden de geschiedenis herleven. Helma van de Water 
combineert haar keramische objecten met de woorden van dichter Sacha Landkroon. 
Marijke van der Meij onderzoekt Vrijplaatsen in verf. Rien Broekhuijsen vertelt met de 
Reis van de Landman een verhaal over tolerantie en verdraagzaamheid.
De expositie is te zien in Westerbork, Westeinde 52a en is van woensdag t/m zondag 
van 11.00 tot 17.00 uur t/m 29 februari.

Activiteiten: 
23 februari    14.00u    Performance Anneke Verstegen/ Han Bennink
29 februari    16.00u   Finissage: Meet and Greet de kunstenaars

Sudoku
Voor de Smildeger puzzelaars onder ons

Aan deze sudoku zijn geen prijzen verbonden.
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5,
95

5,45
per ½ kilo

SOLIGHT 
TUINKRUIDEN

7,95
per kilo

OUD BELEGEN
KAAS

7,
95

JONG BELEGEN
KAAS

per kilo per 1/2 kilo

BOERENKAAS
BELEGEN

Hollandse bloemkool  ....................€ 0,99
Grote bos peen  .................................€ 0,99
Courgette  .....................................p.st. € 0,75

Zoete mango’s  ..........................3 st € 2,50
Zoete pitloze druiven...........doos € 1,50
Puike Bildtstar ........... baal 10 kg € 4,99

VOLOP VERS GESNEDEN GROENTEN UIT EIGEN KEUKEN! 

Groente en fruit op de markt

Voor de allerlekkerste mandarijnen komt u bij ons op de markt in Smilde
Nieuwe oogst Spaanse clementine  .................................................................... 18 stuks € 4,99

De Smildeger MarktMarktplein 
‘t Beurtschip    

elke Vrijdag  
8.00 - 12.00 uur

Zet- en drukfouten voorbehouden

Vishandel Zwaan 300 gram kibbeling 
2 lekkerbekken 

€    10,-SAMEN VOOR

Sliptong  ......... €    2,75

4 VOOR  ........... €    10,-

• Verkoop van occasions 
•  Xenon verlichting (verkoop en inbouw)
• Lichtmetalen velgen, nieuw en gebruikt
• Verkoop (winter) banden + montage, balanceren en opslag

Kanaalweg 121, Bovensmilde
T: 0592-414133  |  M: 06-50508323

E: info@tbouwautos.nl  |  www.tbouwautos.nl

APK  /  Onderhoud  /  Reparatie  /  Aircoservice

T Bouw Auto’s

Erik Satie bij het 
CultuurPodium

Zondag 8 maart kunnen bezoekers genieten van een gevarieerd programma rond 
de Franse componist Erik Satie met de titel ‘Absint’ uitgevoerd door het duo Pas-
sies en Havinga. Vóór de pauze wordt er verteld over het leven en de muziek van 
Satie, waarbij het duo enkele liederen en pianowerken laat horen. Na de pauze kijkt 
het publiek naar de film “Satie and Suzanne”.  Deze film vertelt het gedramatiseerde 
liefdesverhaal van Erik Satie en Suzanne Valadon. Dit verhaal wordt uitgevoerd door 
dansers van Cirque du Soleil.  Het geluid bij deze film wordt ingevuld door Gea Pas-
sies en Johanan Havinga. Johanan speelt de muziek (uiteraard van Satie), en Gea 
vertolk de gedachten van Suzanne. Beide delen zijn heel verschillend, maar ze zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Meer informatie via onze website en Facebook 
van het CultuurPodium Bovensmilde. Ook is er gelegenheid de vaste tentoonstelling 
te bekijken van schilderijen en kunstwerken die afgelopen zomer gemaakt zijn met 
het monument als inspiratie ten behoeve van verduurzaming. Kortom: mis het niet! 
De deur gaat zondag 8 maart open om 14.30 uur en we bieden u dan graag een kopje 
koffie en thee aan. Om 15.00 uur start het programma dat deze keer langer duurt dan 
normaal. Entree 8,50 (tot en met 16 jaar gratis). Het concert vindt plaats in het prach-
tig gerestaureerde monument aan de Hoofdweg 186 te Bovensmilde. Reserveren is 
niet nodig: we vinden altijd voor iedereen een plekje!  

Vergeet niet de datum in uw agenda te zetten!

Foto: CultuurPodium Bovensmilde

Mirjam 06-37203727

NIEUW 
in Smilde

Werkplaats De Click
Cultuur Podium Bovensmilde en Wij Zijn Bovensmilde 
(jeugdactiviteiten) organiseren in samenwerking met de 
Rijdende Popschool muzieklessen voor de jeugd in Bo-
vensmilde. Werkplaats De Click (digitaal produceren) is 
gestart maar je kunt nog steeds meedoen. We zijn op 
zoek naar muzikanten, vocalisten, rappers, producers, 
songwriters. Kortom iedereen die iets met muziek doet 
of graag iets creëert. Vind je het leuk om samen te wer-
ken en iets te maken met z'n allen, dan zien we je graag 
op woensdagavond 26 februari om 19.00 uur in MFA De 
Spil (jeugdsoos) om kennis te maken. 



7Smildeger neiskrant - 25 februari 2020

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

1kg hacheevlees met 1 kg uien 
   voor € 8,98
WOENSDAG GEHAKTDAG

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

Entrecôte  500 gram  € 7,98
Pampaschijven  500 gram  € 7,50
MENUTIP VAN DE WEEK

Bruine bonen met spek en worst
Champignonsoep

MAANDAG - DINSDAG

Fijne sausijsjes  10 voor  € 7,98
VOOR OP EEN BROODJE

Beenham  150 gr halen 100 gr betalen
VOOR BIJ EEN GLAASJE

Pittig gehaktbroodje485

ONZE MAALTIJDSERVICE
3X PER WEEK BEZORGD

Bel gerust voor informatie 412485

Ode aan de  
verkouden collega

Als de werkdag nog moet beginnen, 
komt hij met waterige oogjes binnen.
De verkouden collega betreedt kantoor, 
met lopende neus en lekkend oor.
Een zware werkdag heeft hij voor de boeg, 
maar voor een ziekmelding is hij net niet ziek genoeg.
Hij niest en proest en ploetert door, 
en besmet de flexplekken op kantoor.
Hij overleeft de dag op thee en pillen, 
zijn toetsenbord een broeinest van bacillen.
Hij snuit en snuit in katoenen zakdoek
en propt deze telkenmale in de zak van zijn broek.
Rond vier uur komt hij terug van de WC, 
en beschrijft de opkomende diaree. 
Mijn lieve collega vraagt of ik nog koffie wil, 
mijn antwoord ‘NEE’ klinkt als een gil. 
Toch waardeer ik collega’s stuk voor stuk, 
als onderdeel van mijn werkgeluk.
Iedereen is anders en alles is goed, 
Zo dankbaar dat ik tot mijn 67e werken moet. 

Haaaatsjoe
King

Column King

Voorlichtingsbijeenkomst 
valpreventie

Smilde – De laatste tijd zijn in de media veel berichten 
verschenen over de gevolgen die het voor ouderen kan 
hebben, wanneer zij komen te vallen, b.v. blijvende inva-
liditeit, dus verlies van zelfstandigheid.
Omdat u zelf veel kunt doen om vallen te voorkomen, 
hebben Senioren van Nu Midden-Drenthe en PCOB afd. 
Smilde een bijeenkomst voorbereid waar u kennis kunt 
nemen van valpreventie en oefeningen, die u hierbij kun-
nen helpen.
De bijeenkomst wordt 10 maart 2020 gehouden in ’t 
Beurtschip in Smilde en begint om 14.00 uur.
Onder het motto ‘Voorkomen is beter dan genezen’ nodi-
gen wij u graag uit deze middag te bezoeken.

WORKSHOP SCHILDEREN 
Na een succesvolle workshop schilderen met tegellijm, nu een workshop met verschil-
lende materialen en technieken, wederom gegeven door Greet Verschoor.
De workshop vindt plaats op 3 maart van 14.30 – 16.00 uur in de Aventurijn.
Ingang Beukenlaan. Ervaring is niet nodig. Opgave via info@cultureleraadsmilde.nl 

MELD JE SNEL AAN, WANT VOL IS VOL.

Activiteiten van maart 2020
De dagen lengen en het ruikt zo nu en dan al een beetje naar de lente. Kom genieten van de 
warme, gemoedelijke sfeer en ontmoet leuke mensen in ons Buurtinfohuis Bovensmilde. 
Koffieochtenden op maandag, woensdag, donderdag van 10.00 tot 11.30 uur voor koffie of 
thee en een praatje. 
Nieuw: vanaf 6 maart zijn we ook op vrijdagmorgen één keer in de veertien dagen open van 
10.00  tot  11.30 uur. Iedereen is welkom, ook mensen van buiten Bovensmilde!
NL Doet14 maart: Vanaf 10.00 uur wordt er in het Buurtinfohuis hard gewerkt om het huis en 
tuin spic en span te maken. Ook gaan we de directe omgeving bevrijden van zwerfafval. Zin 
om handen uit de mouwen te steken? Kom langs en doe mee. Wij verzorgen een lunch rond 
het middaguur.

•  Loop/wandelgroep wandelen in en om Bovensmilde: maandag van 9.30 tot 11.00 uur. Het 
is gratis! Na afloop koffiedrinken. Lekker lopen en genieten.

•  Huiskamerontmoeting: 5 maart: Bewegen en ouder worden, Tai Chi met fysiotherapeute 
Alie Keijzer. 19 maart: Gezellige koffieochtend. Hans Driessen vertelt over zijn ervaringen 
met het werken met paarden, deel 2. Om 12.00 uur staat een Surinaamse erwtensoep op het 
menu. Kosten worden hoofdelijk omgeslagen. 

•  Kleding-inbreng-ophaal-kamer: NOPPES: Maandag van 10.00 tot 11.30 uur, woensdag van 
14.00–16.00 uur. En laatste zaterdag van de maand: 29 maar (14.00 tot 16.00 uur). In de 
loop van maart gaan we de winterkleding vervangen door de zomerkleding. Dus iets voor u? 

•  Nieuw: 6 en 20 maart gezellig samen zijn in kleine kring. Kopje koffie en een praatje. Huis is 
toegankelijk voor rolstoelen enz. Problemen met vervoer, bel ons!

•  Zanggroep: woensdag 5 en 19 maart van 10.00 tot 11.30 uur. Gewoon genieten van samen 
zingen en oefenen voor optreden op Voor en Door in de Waterstaatskerk in mei.

•  Schilderen: 4 en 25 maart Deelnemers werken met eigen materialen. Kom langs en probeer 
het eens! Gratis koffie en thee. Tijd: van 19.00 tot 21.30 uur.

•  Crea doe: 13 en 27 maart: spelletje tafel en brei/crea-doe-“café”. Bent u bezig met een brei- of 
haakwerk en u komt niet verder, Coby, Jantje en Aafke helpen u weer op weg. Koffie/thee zijn 
gratis, materialen €2,-. Tijd: 13.30 tot 16.30 u

•  Koffie Met! Dinsdag 10 maart vanaf 10.00 uur, kopje koffie, een prettig gesprek met elkaar 
onder begeleiding van Diete Kits

•  Welzijnswerk Midden-Drenthe: Inloopspreekuur donderdag 5 maart van 10.00 tot 11.00 uur. 
(Of op telefonische afspraak. Tel: 088-16 51 200) 

•  Actium: Inloopspreekuur elke eerste maandag van de maand. Van 10.00 tot 11.30 uur (of op 
telefonische afspraak. Tel. 0592-400100)

Hebt u zelf een initiatief, bel of mail met: Juul Mustamu, 06-46053093, jmustamu@home.nl of 
Wout Stam, 06-53580418, wol31hetnet.nl Volg ons op Facebook, op de Dorpsagenda en in de 
Smildeger Neiskrant!
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Witterzomer

www.witterzomer.nl/werk

29 februari organiseert Vakantiepark Witterzomer voor het eerst zijn eigen banenmarkt! Zo kun je in contact 
komen met alle afdelingen en al je vragen stellen over de vacatures. De banenmarkt zal worden gehouden in 
onze nieuwe indoorspeeltuin Skik. Daarnaast is het ook mogelijk om alvast een rondje te lopen over het park 
en (wellicht) je nieuwe werkplek. Kom jij ook langs? De koffie staat al klaar! Wij zijn op zoek naar collega’s 
voor de volgende functies:

Direct solliciteren kan door middel van het sturen van je motivatie en CV naar:
info@witterzomer.nl t.a.v. G.J. Vliegenthart

Voor meer informatie over de vacatures en de banenmarkt kun je kijken op 
www.witterzomer.nl/banenmarkt

Witterzomer banenmarkt 

 Kom 
jij ook?

Zelfstandig werkend kok
Als zelfstandig werkend kok ben je verantwoordelijk 
voor de verschillende keukens op ons vakantiepark. 
Je draagt zorg voor het voorbereiden, klaarmaken 
en doorgeven van gerechten. 

Teamleider Horeca
Je bent een kartrekker, die zichtbaar aanwezig 
is op de werkvloer en een duidelijk en plezierig 
aanspreekpunt is voor collega’s, gasten en 
leveranciers. 

Weekend-/vakantiehulp - Receptie
Zoek je naast school of studie naar 
een leuke bijbaan waarin je veel 
met mensen werkt en geen dag 
hetzelfde is, dan is deze functie 
echt iets voor jou!

Buitendienst medewerker
Als buitendienstmedewerker ben 
je zeer divers inzetbaar. Je gaat 
aan slag met het groenonderhoud 
op het park, het schoonmaken en 
onderhouden van toiletgebouwen 
en faciliteiten, en ondersteuning bij 
bouwwerkzaamheden.

Weekend-/vakantiehulp
Terrein, fietsen en onderhoud
Je gaat aan de slag met het in 
elkaar zetten en onderhouden van 
de verhuur- fietsen en skelters. 
Daarnaast help je op het terrein met 
het netjes houden van onder andere 
de bossages en velden.

Toezichthouder zwembad
Als toezichthouder van ons zwembad 
zorg je voor een onbezorgd bezoek 
van onze gast aan het zwembad. 
Je ziet toe op het handhaven van de 
regels en zorgt voor het bijhouden 
en onderhouden van de zwembad 
faciliteiten en de directe omgeving.

Vakantiewerk
Voor het aankomende seizoen zijn wij 
op zoek naar enthousiaste en flexibele 
vakantiemedewerkers voor diverse 
afdelingen. Hou je van sleutelen? Dan 
kun je aan de slag als fietsenmaker. 
Maar we zoeken ook mensen voor de 
receptie, de huishoudelijke dienst, de 
supermarkt en de horeca. Ben je liever 
buiten? Dan is de buitendienst vast iets 
voor jou. Of houd je misschien liever 
toezicht bij het zwembad?

Stage bij Witterzomer
Voor het seizoen 2020 hebben we 
nog een aantal stageplaatsen vrij, o.a. 
op de receptie en terrein/onderhoud. 


