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Levi Weemoedt  
in de Waterstaatskerk

Zondag 1 maart, de eerste dag van de meteorologi-
sche lente, konden bezoekers genieten van optredens 
van Levi Weemoedt in de monumentale Waterstaats-
kerk te Bovensmilde. Het Cultuurpodium had hem in 
samenwerking met CRAS en Kunst&Cultuur4-Daagse 
ook leerlingen van de basisschool De Meenthe uitge-
nodigd hun gedicht voor te dragen. Zes leerlingen be-
traden het podium. Sacha Landkroon droeg gedichten 
voor, waaronder een gedicht geïnspireerd op werk van 
keramiste Helma van de Water. Aansluitend werden 
de winnaars bekend gemaakt van de Smildeger Ge-
dichtenwedstrijd. Tweede prijs werd gewonnen door 
Netty Langenkamp met haar gedicht ‘Vrijheid en vre-
de’ en de eerste prijs ging naar Dick van Welzen met 
zijn gedicht ‘Vrijheid’.

Foto: Cultuurpodium Bovensmilde

Foto: Heikoop Optiek

Winnaar Heikoop puzzel
De winnaar van de Heikoop Optiek prijspuzzel is Alie Straetman-Stevens. Ze heeft een 
mooie leren tas uitgezocht! 

Staande ovatie in 
Waterstaatskerk

Zondag 8 maart nam het duo Gea Passies & Johanan 
Havinga ons mee in het leven en werk van de musi-
cus Erik Satie. Het programma bood een introductie 
in het leven van Satie, gecombineerd met pianomu-
ziek, zang en na de pauze een film. De vertolking was 
meesterlijk. Het publiek werd meegevoerd in het leven 
van een briljant musicus, een man die ook gevangen 
was in zijn eigen onmacht om zich te verbinden met 
anderen. Hij vluchtte soms in de Absint, een drankje 
waar veel grote kunstenaars eind 19e eeuw hun heil 
in zochten. Muziek was voor Satie ook een ontsnap-
ping, uit zowel de verveling als uit de pijn van zijn le-
ven. Gevoelvol gespeeld en prachtig gezongen. De ca. 
40 bezoekers gaven met recht een staande ovatie en 
proefden zelf een glaasje van de 'groene fee'.

Foto: Jans Vrieling

 75 jaar
bevrijding rondom Smilde

Op 13 april 2020 is het zover. Deze dag is het 
75 jaar geleden dat Hoogersmilde, Smilde en 
Bovensmilde bevrijd zijn! Dit willen wij niet 
ongemerkt voorbij laten gaan. Samen met 
diverse verenigingen is het Comité 75 jaar 
Bevrijding van de Smildes in het leven ge-
roepen. 

Het volledige programma wordt binnenkort 
bekend gemaakt maar we verklappen alvast 
een gedeelte. In het park achter de Koepel-
kerk kan de gehele dag muziek gemaakt wor-
den door jong en oud, een zogeheten open 
podium dus. Aanmelden is niet nodig. ’s Mid-

dags zal er een vijfkamp plaatsvinden in het park. Deze middag bestaat uit spellen voor 
jong en oud! Deelname kan door je in teamverband op te geven voor 6 april a.s. Een 
team moet bestaan uit minimaal 5 en maximaal 8 personen en deelname is uiteraard 
gratis. Opgeven kan via bevrijdingsmilde75jaar@outlook.com.

Daarnaast is er de mogelijkheid om mee te dingen naar prachtige geldprijzen door de 
straat te versieren! Het thema is uiteraard ’75 jaar bevrijding’. Geef je op, versier de 
straat en ding mee naar de hoofdprijs van 150 euro! Opgave én versieren dient plaats 
te vinden voor 6 april. Opgave via bovengenoemd mailadres.

Het gehele programma zal binnenkort bekend gemaakt worden via een apart bericht. 
Nieuwsgierig? Volg ons op Facebook (75 jaar bevrijding Smilde) of wacht op de vol-
ledige programmabekendmaking via een apart bericht. Wie zien u graag op 13 april!



2Smildeger neiskrant - 10 maart 2020

FA
M

IL
IE

B
E

R
IC

H
T

E
N

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

Deense schnitzels  kilo € 7,98

Varkenssaucijzen  kilo € 7,98

Hamburgers  4 voor € 2,98

Gegrilde kipborrelsticks
  kilo € 6,98

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

Stil en verdrietig zijn we na het overlijden van

Astrid Borsje

Gesterkt door uw medeleven.

Lenn, Kyra en Leo de Jong
Mevr. A. Borsje - Kooyman

Nicole Borsje
Linda de Haan - Rutgers

Rectificatie

Vol verdriet, maar dankbaar voor alles wat hij 
voor ons heeft betekend, hebben wij na een 
periode van afnemende gezondheid afscheid 
moeten nemen van mijn lieve man, onze lieve 
vader en onze lieve opa

Drewes van Dijken

 Stedum, 11 september 1939
† Smilde, 6 maart 2020

Zandmeer 3, 9422 JH Smilde

 Truus van Dijken - Haan
  Gina 
   James en Alice 
   Yanick en Eva
   Yaïra en Heather 
  Jan - Marcel en Erika
   Jasper
   Jilan

Indien u samen met ons, afscheid van Drewes 
wilt nemen bent u welkom op donderdag 
12 maart om 13.00 uur in de Berkenzaal van 
crematorium de Boskamp, Boskamp 5 te Assen.

Liever geen bezoek aan huis.

In plaats van bloemen, liever een gift voor het KWF.

“Altijd in ons hart”

Na een kort ziekbed is overleden, 
onze lieve opa en vriend 

Anne Wouterse

 1 oktober 1957 † 4 maart 2020

 Natalie, Jessy
 Edwin en Heidie, Michelle en Selina
 Andy en Iris
 Leonie, Kevin, Suzanne, Manon 
 Richard en Patricia, Selina
 Lennard en Denise
 Bauke en Anna, Eva, Dean, Mia
 Roel
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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

TURFJES TURFJES TURFJES

Smildeger neiskrant - 10 maart 2020

Kringloopwinkel 
BOVENSMILDE

Kringloopwinkel Bovensmilde
Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag 

van 09.00 tot 17.00 uur
Kanaalweg 133, 9421 SV Bovensmilde

Van dinsdag 24 maart t/m dinsdag 31 maart 
zijn we GESLOTEN in verband met 

onderhoud aan het pand en vakantie.

Wegens het onderhoud hebben we ook 
tijdelijk een inbrengstop van enkele weken.

Voor meer info zie: 

kringloopbovensmilde.nl

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!

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

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

* 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

Mirjam 06-37203727

IN ACTIE VOOR HET GOEDE DOEL 

Laat de nagels van 
uw hond knippen 
voor maar € 2,50

De gehele opbrengst 
gaat naar Alpe d’Huzes

Bel of app voor een afspraak

SSmildemilde, , zondag 17 mei a.s.zondag 17 mei a.s.

2020

DIABETESCLASSIC.NL

nu ook wandelen!
F I E T S T O E R T O C H T

FAMILIE-TOERTOCHT 30 KM
WEG-TOERTOCHT 75/125 KM
MTB-TOCHT 40/75/130 KM
WANDELROUTE 5/10 KM

NIEUW

Start: Sporthal aan de Boerenlaan te SMILDE
De 8e Diabetes Classic haalt geld op voor genezing van en omgaan met diabetes. 

Het minimale inschrijfgeld is €10,- maar meer is welkom!
 

Speciale tarieven: Inschrijven voor 1 mei € 1,- kor� ng
NFTU-leden €8,- │ kinderen tot 10 GRATIS │ tot 16 jaar € 3,50
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Eerste schoolhandbaldag 
2020 weer een groot succes

Afgelopen woensdag 4 maart 2020 werd door SVH, in samenwerking met de scholen 
in de Smilde, de eerste schoolhandbaldag gehouden van dit jaar. 
De groepen 7 en 8 (in totaal 82 kinderen) streden met elkaar in de Smeltehal. Van 
onze scouts heeft de schrijver van dit stukje begrepen dat er nog veel handbaltalent 
in Smilde, Bovensmilde en Hoogersmilde aanwezig is. Wat zou het mooi zijn als deze 
kennismaking met het handbal tot gevolg heeft dat we een aantal van deze toppers 
een keer terug zien in onze Nationale Teams. Dan uiteraard wel eerst beginnen bij SVH 
natuurlijk. 
Maar het belangrijkste wat iedereen wil lezen is, hoe zijn de prijzen verdeeld. Welnu 
daar komt ie:

Meisjes:
1. De Meenthe 1
2. Pieter van Thuyl 1
3. De Meenthe 2
4. De Schutkampen 1

Gemengd / Jongens:
1. De Margrietschool 1
2. De Wingerd 1
3. De Meenthe 1
4. De Schutkampen 1
5. De Schutkampen 2
6. Pieter van Thuyl 1
7. De Margrietschool 2

Allemaal hartelijk gefeliciteerd met het behaalde resultaat, maar boven alles hopen we 
dat jullie het leuk vonden. Want plezier in de sport is het belangrijkste. Hier proberen 
we binnen SVH dan ook de nadruk op te leggen. 

Noteer alvast in je agenda:
De groepen 7 en 8 hadden de kick-off, maar het schoolhandbal gaat door. 
• Woensdag 27 mei 2020 de groepen 3 en 4
• Woensdag 3 juni 2020 de groepen 5 en 6

En dan de finale van Midden-Drenthe. Deze vindt plaats op 17 juni 2020 in Smilde. Dan 
rekenen we op een volle sporthal. Maar meer informatie hierover volgt.
Iedereen ontzettend bedankt voor een mooi geslaagd eerste toernooidag. Maar een 
extra bedankje voor alle vrijwilligers die hebben geholpen bij de organisatie. Zonder 
jullie kunnen we dergelijke toernooien niet bemensen. BEDANKT!!!! 

Foto: Werner Drenth

Fakkelestafette Hoogersmilde, Midden-Drenthe is cultu-
rele gemeente 2019-2020 van Drenthe.

Hoogersmildeger vlag.          

Op 14 maart a.s. om 13.30 uur zal wethouder D. Bouw-
man voor de aftrap van de culturele fakkelestafette (in 
de Dorpsruimte de Olde Bieb) de Hoogersmildeger vlag 
ophangen in de mast op de hoek Drostenstraat / Rijks-
weg (N371) tegenover de fa. Koers. 
In verband hiermee nodigt de Culturele commissie van 
fakkelestafette van Hoogersmilde iedereen uit om daar 
bij aanwezig te zijn.
Daarna kunt u in het dorpshuis de Olde Bieb genieten van 
al wat moois dat er is gemaakt en wordt geshowd.
14.00 uur opening 
Expositie schilderijen plaatselijke schilders
Expositie foto’s fotoworkshop 
Expositie doeken schilderworkshop 
Expositie auto pimpen 
Modeshow kleding pimpen 
Line dance 
14.30 en 15.15 modeshow 
15.45 en 16.30 line dance 
17.00 uur fakkeloverdracht Zwiggelte 
Demonstratie van drones

Op zondag 15 maart 14.00 uur tot 17.00 uur 
Het dorpshuis de Olde Bieb open voor bezichtiging met 
koffie en thee

NLDoet MFA de Spil Bovensmilde 
zaterdag 14 maart 2020

Ook de Spil doet dit jaar mee met NLDOET.
Met een aantal vrijwilligers houden we een grote schoon-
maak, daarnaast gaan we het dorpshuis opfleuren.
We beginnen om negen uur ’s morgens, om een uur of 
twaalf gaan we lunchen en dan gaan we nog een uurtje 
door. Natuurlijk zorgen we ook voor koffie en thee.

Meedoen? Je bent van harte welkom. Meer informatie 
kun je krijgen bij Willem Veldhuis, coördinator MFA De 
Spil, telefoon 0623473734. Jaarbijeenkomst

De Wmo-raad houdt haar jaarbijeenkomst 2020 op woensdag 25 maart
Deze bijeenkomst wordt gehouden in Zalencentrum ‘Het Kompas’ in Smilde.
De aanvang is 13.30 uur; de zaal is open vanaf 13.00 uur. De uitnodiging en het 
programma treft u aan op de website www.middendrenthe.nl
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Bij Heikoop Optiek in Smilde 
slaag je gegarandeerd voor een 

leuke bril en zonnebril!

Smildeger neiskrant - 10 maart 2020

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

“Zingen naar de zondag”  
in de Koepelkerk 

samen met “Vocaal ensemble Magnificat”  
uit Emmen o.l.v. Daniel Roukema

Foto: Koepelkerk

NLDoet Buurtinfohuis Bovensmilde 
zaterdag 14 maart 2020

Met Burendag 2019 hebben de vrijwilligers van Buurtinfohuis Bovensmilde de jeu de 
boulesbaan aan de Schoolstraat onkruidvrij gemaakt. Niet voor niets, want zondag 1 
maart hebben we een start gemaakt met een workshop Jeu de boules onder bezielen-
de leiding van Rikus Zeewuster. Met achttien deelnemers is Rikus na de koffie vertrok-
ken naar de Schoolstraat. Op de baan en het zandpad waren al snel de enthousiaste 
kreten en het gelach te horen van de ‘boulers’. Zondag 8,15, 21 en 29 maart kunt u nog 
meedoen met de workshops. Start om 13.00 uur in het Buurtinfohuis met koffie/thee, 
daarna samen naar de baan om actief en gezellig aan de slag te gaan. Aanmelden 
is niet nodig en deelname is gratis (wie in het bezit is van jeu de boule-ballen, graag 
meenemen).

Maar nu is het weer NLDoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. In Bovensmil-
de zijn diverse verenigingen die meedoen. Ook wij weer! Wat staat er op het program-
ma? We gaan de tuin snoeien, de fietsreparatieplaats startklaar maken, een regenton 
installeren, de lenteschoonmaak houden in en om het huis.
Nieuw is dat een aantal mensen de omgeving zwerfafvalvrij gaan maken.
Meld je aan voor een uurtje, een dagdeel of hele dag. Wij zorgen voor koffie en thee en tus-
sen de middag een lunch. Aanmelden kan bij Hannie van de Gijp, hvdgijp51@gmail.com. 
Gewoon langs komen mag ook! Iedereen is welkom in het Buurtinfohuis.
Kom kennis maken met de vrijwilligers, een kopje koffie drinken en wie weet, word je 
gepakt door het enthousiasme.
Zaterdag 14 maart 2020 vanaf 10.00 tot 16.00 uur. 
Jouw inzet is van harte welkom en het is nog gezellig ook!

Tot ziens in het Buurtinfohuis Bovensmilde

Zaterdagavond 14 maart is er weer een zangavond 
“Zingen naar de zondag” in de Koepelkerk in Smilde. 
De organisatie heeft het “Ensemble Magnificat” uit 
Emmen bereid gevonden haar medewerking aan deze 
avond te verlenen. Het koor geniet nationale en inter-
nationale bekendheid. 

De organisatie is vereerd met de toezegging dat dit koor 
medewerking wil verlenen aan deze “Zingen naar de 
zondag avond”, er is nog steeds een band met de diri-
gent Daniel Rouwkema, immers hij groeide op in Smilde, 
en werd al op zijn 14e benoemd tot kerkorganist in Smil-
de. Hij schrijft geïnspireerd door grootheden als Herbert 
Howells (1892-1983) en John Rutter (*1945) toeganke-
lijke melodieën en zettingen, gebaseerd op liturgische 
teksten en geliefde hymnen uit de Anglicaanse traditie. 
Zijn werken voor koor en orgel lijken in Engelse kerken 
en kathedralen geboren. 
Op deze zangavond wordt een korte meditatie verzorgt 
door Ds. Gerrold Olde uit Smilde, thema: “LIEFDE ON-
VOORWAARDELIJK EN WAAR” Korinthe 13 vs. 1-3
Natuurlijk begeleidt Daniel de samenzang op het hem zo 
bekende van Oeckelen orgel in de Koepelkerk, wie weet 
kunnen we hem verleiden een orgelsolo ten gehore te 
brengen. De toegang is gratis, wel is er een collecte voor 
bestrijding van de onkosten.
U bent van harte welkom.
Aanvang: 19.30 uur, deuren open om 19.00 uur.

Foto: René Kaiser
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 Wij vertrouwen op Gods belofte
 en zien uit naar een nieuwe hemel

 en een nieuwe aarde,
 waar gerechtigheid woont.

2 Petrus 3:13 NBV

www.debijbelopeninsmilde.nl
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KERKDIENSTEN

AGENDA

GEEN KRANT  
ONTVANGEN?

Meld het de redactie.

DIENSTEN IN SMILDE

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

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

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

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

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

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

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

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

Tel. 0521-591378 Hoofdweg 151, Bovensmilde
Huisartsenpraktijk Bovensmilde 

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

Huisartsenpraktijk Smilde 
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)

Woensdag 11 maart
Geref. Kerk Vrijgemaakt, de Rank
Biddag
19.00 uur ds Tj. van Dijk
Protestantse Gemeente Bovensmilde
Bidstond voor gewas en arbeid
19.90 uur Dhr. Smedes, Surhuisterveen

Zondag 15 maart
Prot. Gem. Smilde, Koepelkerk 
Tienerkerk
9.30 uur  Ds. G. Olde
Geref. Kerk Vrijgemaakt, De Rank 
10.00 uur Leesdienst 
16.30 uur br F.H. Folkerts, Assen
Prot. Gem. Hoogersmilde, KC De Schakel
10.00 uur Ds F de Jong, Leek
Protestantse Gemeente Bovensmilde 
3e zondag in de 40 dagentijd
10.00 uur Ds. S.D. Kits

Dinsdag 10 maart: Bingo in de Rank. Aanvang 19:45 u. 
Leden en niet-leden zijn welkom. Organisatie Buurtver-
eniging “Nieuwbouw”.
Woensdag 11 maart: 
•  Broodmaaltijd Welzijnswerk, aanvang 18.00 uur in ‘t 

Beurtschip. Opgave: lijst in ‘t Beurtschip 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.

•  Bij de Vrouwen van Nu Bovensmilde houd Mw. Marsman 
een lezing met als onderwerp: ‘’Op de fiets de wereld 
rond’’ in café The Bridge Hoofdweg 165. Aanvang 19.30 
u. Gasten die overwegen lid te worden zijn welkom.

Vrijdag 13 maart: Bingo-avond georganiseerd door BOC 
I.s.m. IJsver. Voorwaarts in de kantine van de ijsver. aan-
vang 20.00 uur.
Vrijdag 13 en zaterdag 14 maart: Buurtvereniging 
Vroomsdraai speelt “Snert met ’n hakkie” in Zalencen-
trum ’t Kompas te Smilde. Kaarten aan de zaal. Aanvang 
20.00 uur 
Vrijdag 20 maart: Klaverjasclub De Wiek Klaverjas-
avond. Aanvang om 19.45 uur in de Spil Floralaan 2 Bo-
vensmilde.
Zaterdag 21 maart: tijdens deze landelijke opschoondag 
ruimen we van 10-12 uur het gebied rond de Koepelkerk 
op. Help ook mee! Graag aanmelden via de.smildes.
schoon@outlook.com
Dinsdag 31 maart: Passage in “Het Kompas” te Smilde. 
Aanvang: 19.45 uur. Spreker: mevr. M. van der Kamp uit 
Hoogeveen. Thema: “Liturgisch bloemschikken op weg naar 
Pasen”. Een compleet programma met een liturgie met aan 
het eind een bloemstuk met een verhaal. Gasten zijn welkom.

Wat is 
waarheid? 

CRAS FiloCafe
6 april, 20.00uur, 

Atelier Tine Mersman, 
Polakkenweg 1 Smilde. 

Aan deelname zijn geen 
kosten verbonden.

HEEFT U OOK  

SMILDEGER 

NEIS?

LAAT HET ONS  

WETEN VIA  
DE REDACTIE



7Smildeger neiskrant - 10 maart 2020

Historische Vereniging

De Smilde

RIVM
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is 
een kennis- en onderzoeksinstituut in Nederland, ge-
richt op de bevordering van de volksgezondheid en een 
gezond en veilig leefmilieu. Bron: Wikipedia

Het instituut doet dat al 100 jaar en ik denk vrij goed 
als ik zo naar Nederland kijk. Het RIVM zet zich in 
voor een gezonde bevolking in een gezonde leefom-
geving. De kernwaarden van het RIVM zijn: deskundig, 
betrouwbaar, onafhankelijk. Onafhankelijk betekent 
denk ik dat ze niet gefinancierd wordt door partijen 
met een winstoogmerk of ander belang bij de uitkom-
sten. 

Bij het RIVM werken meer dan 1800 mensen waarvan 
zo’n 1500 met een universitaire opleiding. Dat is net 
iets meer dan 3 jaar lagere school en een zwemdi-
ploma. Dossiers waar het RIVM onderzoek naar doet: 
stikstof, PFAS en ultrafijnstof. 

Sommige mensen menen dat er bij het RIVM uitslui-
tend koekenbakkers werken. Vaak zijn dat partijen die 
rechtstreeks belang hebben bij andere uitkomsten 
van de onderzoeken. Niet deskundig, niet betrouw-
baar en niet onafhankelijk. 

Zelf ben ik geneigd om dit soort instituten in ons land 
te vertrouwen. Anders kun je ze beter opheffen en al-
les overlaten aan de markt. Dan gaan grote bedrijven 
de onderzoeken financieren zoals de NAM, KLM en 
ING dat jarenlang hebben gedaan en zoals 
farmaceuten dat nog steeds doen. 

Tot slot wil ik u erop wijzen dat het RIVM ons ook ad-
viseert aangaande het coronavirus. 
Bent u van mening dat er uitsluitend koekenbakkers 
werken bij het RIVM dan wil ik voorstellen dat u hun 
adviezen op het gebied van corona en vaccinaties 
ook gewoon negeert. Boek een reis naar Noord Italië 
en ik voorspel u dat het aantal RIVM sceptici met on-
geveer 1% zal dalen. 

Groet, 
King

Column KingOuderavond over  
opvoeden met geloof

In deze tijd je kind opvoeden met geloof, hoe doe je dat eigenlijk nog? En hoe doen an-
dere ouders dat? Wat zijn praktische tips voor je eigen situatie? Vragen waar velen van 
ons mee te maken hebben. Om antwoord te krijgen op deze vragen en onderling erva-
ringen uit te wisselen organiseren we een ouderavond over dit onderwerp. Deze avond 
wordt verzorgd door Gert Schouten, Jeugdwerktrainer bij Jong Protestant (JOP). 
Wanneer: dinsdag 17 maart
Waar: Christelijk Kindcentrum De Schutkampen, Prins Hendrikstraat 2, Smilde
Tijd: 19.30 – 21.30 uur (inloop met koffie en thee vanaf 19.15 uur)
Doelgroep: ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd
Aanmelden: vanwege de voorbereiding graag uiterlijk 13 maart aanmelden via 
h.heuker@ckcdrenthe.nl.  

Deze ouderavond is een initiatief van Christelijk Kindcentrum de Schutkampen en het 
Jeugdwerk van PKN Smilde

Kom ook gezellig klussen of 
schoonmaken in het dorpshuis 

Smilde
Op zaterdag 14 maart aanstaande kun je komen klussen of meehelpen met de voor-
jaarsschoonmaak van het dorpshuis. Kom gerust. Hoe meer mensen er komen, des te 
sneller hebben wij het dorpshuis weer fris.
Inloop is vanaf 9.30 uur. Wij starten om 10 uur en gaan door tot 12.30 uur. Daarna heb-
ben we voor iedereen nog een lekker kopje soep en een broodje.
Aanmelden is daarom handig. Dat kan via nldoet.nl of via informatie@hetbakensmilde.nl. 
Je kunt ook bellen met Henk Roggen telefoonnummer 0592-412521
Graag tot dan!

Jaarlijkse ledenvergadering 
Historische Vereniging De Smilde

Op woensdag 5 maart werd de jaarlijkse ledenvergadering gehouden in De Schakel 
in Hoogersmilde.

Om 20.00 uur heette de vicevoorzitter de goed gevulde zaal van harte welkom.
Voor de pauze werd het bestuurlijke gedeelte afgehandeld. In het bestuur waren 
aftredend en herkiesbaar Sienie Bruins, Gerrit van den Bosch en Truus Doek . Aftre-
dend en niet herkiesbaar Coby Oldenkamp. Coby wordt bedankt voor haar inzet en 
ontvangt een boeket bloemen en een cadeaubon. Bij de redactie heeft Sjoerd Post te 
kennen gegeven dat hij na 16 jaar stopt als eindredacteur. Ook Sjoerd wordt bedankt 
voor zijn inzet en ontvangt een boeket bloemen en een cadeaubon. Na de pauze 
verzorgde Judith van Weeperen een boeiende lezing over de Joodse schrijfster Carry 
van Bruggen, die als Carolina Lea de Haan op 1 januari 1881 geboren werd in Smilde. 
Judith van Weeperen vertelde niet alleen over de carrière van de schrijfster maar 
ook over de Joodse samenleving in Smilde en het gezin waarin Carry van Bruggen 
in opgegroeid.

De Historische Vereniging kan terugzien op een geslaagde avond.

Historische Vereniging

De Smilde
Sudoku

Voor de Smildeger puzzelaars onder ons

Aan deze sudoku zijn geen prijzen verbonden.
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Showroom opruiming!

Kom nu naar onze winkel voor nog meer voordeel en vraag naar de voorwaarden! 

Eastborn Energy*

Van:
Voor:€ 1.695,-

€  2.295,-

Eastborn Onyx*

Van:
Voor:€ 2.495,-

€  3.946,-

Van:
Voor:€ 2.395,-

€  3.872,-

*Stoffen en kleuren van onze showroommodellen kunnen afwijken van de getoonde modellen. 

160 x 210, incl. hockers en topper 

160 x 200, incl. topper!

Eastborn Smaragd*

180x200, elektrisch verstelbaar 
incl. uitstapverlichting! 

Weg is weg! 

Weg is weg! 

Weg is weg! 

SMILDE HOOGERSMILDEBOVENSMILDE

Samenwerkende uitvaartverenigingen Smilde
www.susmilde.nl

Daniël Haan
06 - 17 40 66 12

Voor meer informatie en contactpersonen: www.susmilde.nl

Prijs en kwaliteitsgarantie op basis van:
Keurmerk persoonlijke Uitvaart

Voor leden en niet leden

Word nu lid van uw  
plaatselijke uitvaartvereniging  
en profiteer van de  

kortingsactie!

21 & 22 
maart 
2020
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TURFJES
* Bijles en examentraining 
natuur-, schei- en wiskunde 
van bevoegd docent. 
Witterweg 30, Bovensmilde.
www.bijlessenexact.nl 
06 222 34 851

bij JDRF-avond 11 maart in  
De Bonte Wever

Op woensdag 11 maart van 18.30 tot 21.20 u. vindt een 
voorlichtingsavond plaats van het Stichting JDRF. Deze 
wereldwijde stichting is opgericht door ouders van kin-
deren met Diabetes Type 1 en financiert onderzoek naar 
een oplossing voor jeugddiabetes. Stichting Diabetes 
Type 1 en Topsport werkt samen met het JDRF. Daarom  
zullen vertegenwoordigers van de Diabetes Classic met 
een stand aanwezig zijn op 11 maart.
Tijdens deze avond staan de nieuwste ontwikkelingen 
op het onderzoeksterrein betreffende Diabetes Type 1 
centraal. Na een inloop en een inleiding zal  om 19.20u 
dr. Sandra Smink (UMCG) spreken over type 1 diabetes 
en transplantatie van de eilandjes van Langerhans. Na 
een pauze zal dr. Maartje de Wit (senior-onderzoeker 
AMC) spreken over Diabetes in Ontwikkeling: de psy-
chosociale impact van diabetes. De avond vindt plaats 
bij De Bonte Wever te Assen. De toegang tot deze infor-
matieavond is gratis.

Nikki-Fleur en Dublin 
vertegenwoordigen  

Drenthe op NK

De 12- jarige Smildeger Nikki-Fleur en Dublin mochten 
afgelopen zaterdag Drenthe vertegenwoordigen op het 
NK dressuur in Ermelo. 

Samen met haar pony heeft Nikki-Fleur hier een fantas-
tische proef neergezet in de klasse L2. Helaas hadden 
ze een ‘duur’ foutje bij het verruimen van de draf (heel 
cliché als je dan zegt dat dat hij anders nooit, maar het 
is echt zo).

Nikki-Fleur was even verdrietig door dat ene moment, 
maar wanneer je 5e(!) van Nederland wordt met een 
score van 65,67% en ook nog eens ontzettend mooi ju-
rycommentaar krijgt heb je geen reden verdrietig te zijn! 

Foto byjuudfoto&design

2020
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SPORTUITSLAGEN

SPORTAGENDA

Bridgeclub Smilde Troef 
Uitslag 3e zitting 4e competitieronde: 
1. Wim en Loes van den Houten 57,50% 
2. Dick Marchand  en Joekie Bosma 57,07% 
3. Drea Meilof en Jannie Maat 55,21%

SVH
Woensdag 4 maart
S.V.H. Midweek 1 - V.A.K.O. DMW2 13-27

Zondag 8 maart
S.V.H. Meiden E - E&O E2 22-4
S.V.H. Jongens B - F.H.C. HB1 21-14
S.V.H. Meiden B - E&O DB2 17-4
S.V.H. Dames 1 - PK/Unitas DS1 15-21
H.V.R. '97 DC1 - S.V.H. Meiden C 11-29
Blue Stars DS1 - S.V.H. Dames 2 15-11

WIK Bovensmilde
WIK Bovensmilde DS1 – Animo ’68 DS4 4-0

SVH
Woensdag 11 maart 
19:00 S.V.H. Jongens B - SVBO/DOS/E&O/HVC HB1 
20:00 S.V.H. Meiden B - Borger DB1 

Zondag 15 maart
11:00 S.V.H. Meiden B - Hurry Up DB2
12:10 S.V.H. Heren 1 - Jupiter '76 HS1

VV Smilde '94 doet goede zaken

Vandaag speelde VV Smilde '94 tegen de nummer 3 van de competitie, Zandhuizen 1.

De uitwedstrijd verloren de Smildegers op 19 januari jl. nog met 3-0. Vandaag had trai-
ner Thom de Vries andere plannen. De thuisploeg zette Zandhuizen vanaf het begin 
onder druk. Dat pakte aardig uit maar erg veel kansen wist Smilde niet te creëren. Wel 
had Roy Jongsma in de 35e minuut een grote kans maar deze bal belandde in de armen 
van de keeper van Zandhuizen. Ruststand 0-0.
Kort na rust had VV Smilde '94 een grote kans via Quentin van Sleen maar Zandhuizen 
trok aan de noodrem en hield de nul. De thuisploeg meende nog recht te hebben op een 
strafschop maar de scheids zag het anders.
In de 57e minuut was het wel Quentin van Sleen die de 1-0 voor zijn rekening nam op 
aangeven van Sander Huiske. Groots was het voetbal niet vandaag maar met hard 
werken wist de thuisploeg de overwinning toch veilig te stellen.
Drie punten op Kyllot Zuid.

Diplomazwemmen zwembad  
de Smelte 

Smilde, 4 maart  2020 

A diploma;
Jolien Rispens, Joey Weurding, Brent Moes, Ferry Pop-
ken, Lesley Stoker, Thirsa van Zandvoort, Christiaan 
Scheffers, Mahir Balad, Romeo Timmer, Rutger Baron, 
Finn Bosker, Tigo Wolters, Jayda Stoker 

B diploma ;
Camier van Ekris, Madeleine Sophie Koenrades, Noud 
Floris Smit, Janaya Semra Hoekstra, Thijs Sibum, Sim-
ran Balad, Yarick Rispens, Tim Martens, Robin Manten, 
Sanne Sjoers, Jodi Wijnmaalen, 

C diploma;
Linde Wiggering

Zwemvaardigheid 1;
Mohamad Alhaj Ali, Nouralhuda Alhaj Ali

Zwemvaardigheid 2;
Aron Dokter 

Gymvereniging S.S.S. Smilde 
organiseert zaterdag 14 maart de 2e RWS B turnwedstrijd

Waar: Smeltehal, Boerenlaan 7a 
Wij wensen onze turnsters heel succes en veel plezier toe!

Vier teams in actie tijdens 
avondje Fama

Tijdens de thuisspeelavond van volleybalclub Fama in Smilde kwamen deze ronde 
slechts vier teams in actie. En het zat de ploegen niet mee, alle vier de teams verloren 
de wedstrijd.
Heren 1 van Fama speelde een spannende wedstrijd. Ondanks de goede wedstrijd 
verloren de mannen met 1-3 van Krathos uit Hoogezand.
Ook Dames 3 van Fama speelde tegen Krathos, maar in dit geval kon de ploeg uit 
Smilde geen punten pakken, het werd 0-4. 
Het eerste damesteam van Fama speelde een enerverende en lange wedstrijd tegen 
directe concurrent Rolde. Een vijfde set moest de beslissing brengen, helaas in het 
nadeel van Fama. Het werd 2-3.
Ook de jonge A-meiden van Fama lukte het niet om te winnen. De jeugdploeg verloor 
met 0-3 van Rovoc uit Roden. 
Ook Fama dames 2 kwam nog in actie, maar dan niet in eigen huis. Deze dames speel-
den een uitwedstrijd in en tegen Oosterwolde. En met succes, want Fama 2 boekte een 
klinkende 0-4 overwinning. 
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Algemene ledenvergadering 
Dorpsbelangen Hoogersmilde

Dorpsbelangen nodigt u van harte uit voor het 
bijwonen van haar jaarlijkse ledenvergadering, 
welke gehouden zal worden op 
maandag 30 maart 2020 a.s.
De vergadering wordt gehouden in de 
dorpsruimte d,Olde Bieb te Hoogersmilde en 
begint om 20.00 uur.

Agenda
1. Opening en welkom
2. Vaststellen agenda
3. Ingekomen stukken
4. Notulen ledenvergadering 25 maart 2019
5. Financieel jaarverslag 2019
6. Kascommissie verslag
7. Financieel overzicht dorpsruimte 2019
8. Kascommissie verslag
9. Benoeming kascommissie 2021
10.    Mededelingen en gedane zaken
11.     Bestuursverkiezing, 

a� redend Ruud Schumacher, Cor Hatzmann,                   
          Jan Everts, allen zijn herkiesbaar
12.   Rondvraag
13. Pauze 
( ti jdens de pauze kan er contributi e betaald 
worden, van leden die nog niet automati sch 
betalen.)
14.  Gezellige invulling met hapje en drankje
15.  Slui� ng

Uitnodiging

Smildeger neiskrant - 10 maart 2020

Locatie:  Vaartweg 78,  Bloemenkwekerij Eduard Daling te Smilde

BEDRIJVENBEURS SMILDE

21-22 MAART 2020

www. .nlbeurshal14

open van 11:00 - 17:00 uur

2 hallen,

meer dan 50 stands!

U komt toch ook?

LEUKE

WINACTIE!

gratis

tOEGANG!

X
GEEN PIN BETALINGEN

ZATERDAG 21 MAART

• DEMONSTRATIE AULAVERENIGING

• OPTREDEN POPKOOR DWINGELOO

ZONDAG 22 MAART

• OPTREDEN SMILDEGER ROET

Leuk huis
op het oog

 

Combivé Verzekeringen
Hoofdweg 185
9421 PD Bovensmilde
T 0592-372050
E info@combive.nl
I www.combive.nl

BEKENDMAKING

UITNODIGING EN AGENDA 
VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

Uitvaartvereniging ”De Laatste Eer” 
te Bovensmilde

Te houden op: donderdag 26 maart 2020
Locatie: M.F.A. ‘De Spil’, 
  Floralaan 2 te Bovensmilde
Aanvang: 20:00 uur

1. OPENING 
2. VASTSTELLING AGENDA
3. VERSLAG 1 MEI 2019
4. INGEKOMEN STUKKEN
5. JAARVERSLAG 2019 VAN DE SECRETARIS
6. JAARVERSLAG 2019 VAN DE PENNINGMEESTER 
7.  VASTSTELLING PAKKET EN CONTRIBUTIE VOOR 2021
PAUZE
8. MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR
9. RONDVRAAG
10. SLUITING

N.B. het verslag van de algemene ledenvergadering 
2019 alsmede de jaarverslagen liggen om 19.30 uur 
ter inzage.

TURFJES TURFJES TURFJES
* 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

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

Gebr. gehaktballen 4 halen 3 betalen
WOENSDAG GEHAKTDAG

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

Gep. schnitzels  4 halen 3 betalen
Magere hamlapjes  kilo  € 8,50
MENUTIP VAN DE WEEK

Chili con carne
Kippensoep

MAANDAG - DINSDAG

Magere speklapjes  kilo  € 7,50
VOOR OP EEN BROODJE

Pepercervelaat 
150 gr halen 100 gr betalen

VOOR BIJ EEN GLAASJE

Smildeger bolletjes

ONZE MAALTIJDSERVICE
3X PER WEEK BEZORGD

Bel gerust voor informatie

Duurzaam Bovensmilde e.o.  
Natuurlijk beheer

Wat groeit er in de Smilder Veenen? 
Gevlekt Longkruid (Pulmonaria officinalis) bloeit vroeg in het voorjaar. Maar dit plantje 
is wel erg vroeg: 18 februari jl ergens in de Smilder Veenen. Het behoort tot de ruwbla-
digen. De bloemen verkleuren van wit naar blauw naar licht-paars. ‘Pulmonaria’ is afge-
leid van het Latijnse woord voor long: pulmo. In verschillende West-Europese landen lij-
ken de namen voor deze plant veel op elkaar en ze verwijzen allemaal naar ‘long’. In het 
Russisch ( "medoenitsa"), het Oekraïens ("medoenka") en het Pools ("miodunka") is de 
naam afgeleid van het Slavische woord voor honing. Longkruidsoorten zijn waardplant 
voor de vlinders haartjeskokermot (Coleophora pennella), de smeerwortelsteltmot (Di-
alectica imperialella) en de tijmvedermot (Merrifieldia leucodactyla). Ook vindt bestui-
ving nog plaats door de sachembij, een solitaire bij. Die moet er dan trouwens ook al 
vroeg bij zijn. De bloemen van het gevlekt longkruid hebben ‘heterostylie’ te vertalen 
als ongelijkstijligheid (een woord dat van pas kan komen bij scrabble) als kenmerk. 
Dat betekent dat er bloemen zijn met een lange stijl en lager op de kroon ingeplante 
meeldraden en bloemen met een korte stijl en hoger ingeplante meeldraden. De plant 
vormt alleen zaden als er bestuiving plaatsvindt van het ene type bloem op het andere. 
Op het eerste gezicht maakt heterostylie zaadvorming problematischer. Onbegrepen – 
ik vermoed omdat naspeuring nog achterwege is gebleven - is een eventueel voordeel 
dat dit oplevert voor het voortbestaan van de plant. Sommige mensen denken dat er 
dingen zijn die onnaspeurbaar zijn. Het probleem met deze overtuiging is dat je dan 
ophoudt met zoeken. Dan krijg je dus wel gelijk maar je houdt jezelf ook een beetje voor 
de gek. Maar ik erken dat niet alles dat gebeurt en tot ontwikkeling komt een voordeel 
moet hebben. De aanduiding ‘officinalis’ – van het Latijnse officium wat werkplaats en 
apotheek betekent - geeft aan dat het kruid geneeskrachtige kenmerken werden toe-
bedeeld. Dat geldt eigenlijk voor alle soorten longkruid, ook het gewone. Verschillende 
longkruidsoorten werden vroeger gebruikt als geneesmiddel voor de longen, vandaar 
ook de naam. Overigens is de werking niet bewezen in modern onderzoek. De plant is 
inheems maar ook vrij populair als tuinplant juist vanwege de vroege bloei, de verkleu-
ring van de bloemen en het decoratieve al dan niet gevlekte blad. Of dit een inheems of 
een verwilderd exemplaar (stinseplant) is, moet ik een open vraag laten. Volgens ons 
op FB: ecduurzame smildes! En voorts ben ik van mening dat (vrij naar Cato) iedere 
Smildeger het verdient klant te worden van de sociale coöperatieve burgerbeweging 
Energie VanOns via EC Duurzame Smildes (onze nieuwe naam). 
NB De foto kunt u in hoge resolutie bekijken op www.wijzijnbovensmilde.nl.

Foto: Godfried Westen

Verkeersongevallen N371
Nog veel te vaak gebeuren er verkeersongevallen aan de 
N371. Vorige week maandag was het bijvoorbeeld hier 
weer raak, op de kruising met de Polakkenbrug. Twee 
auto’s kwamen met elkaar in botsing waarna een tegen 
de voorgevel van een huis aan kwam. Een ongeval wat 
door de media niet opgepakt word. Ook de Smildeger 
Neiskrant is vaak niet op de hoogte van wat er allemaal 
gebeurd op deze weg. Daarom zouden we u willen vra-
gen om hier melding van te maken. Dit kan heel erg kort 
zijn, met of zonder foto. Hierdoor kunnen we de reeds 
opgezette petitie misschien meer kracht bijzetten. 
Heeft u de petitie nog niet ondertekend? Het kan nog 
steeds via onderstaande link of QR-code.

Foto’s:  A. Homan

Tekenen kan via 
www.petities.com/situatiewijzigingen_
kruispunten_n371_smilde_bovensmilde 
of scan de QR-code 
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Lamberink
Makelaars & Adviseurs

HUIS VERKOPEN?

BEL LAMBERINK

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

GRATIS WAARDEBEPALING
Wat is jouw huis waard? Géén kosten, wel duidelijkheid.
0592 338410 of kijk op lamberink.nl/waardebepaling

Verantwoord & onafhankelijk financieel advies

Onze financieel adviseurs helpen je graag met het 

beantwoorden van al je vragen op het gebied van 

hypotheken en verzekeringen. Altijd met oog voor je 

persoonlijke situatie en wensen. Neem vrijblijvend contact 

met ons op. Dan kun je snel met één van onze adviseurs om 

tafel. Het eerste gesprek is altijd kosteloos! Bel 0592 338 412 

of mail naar fa@lamberink.nl

Lamberink Financieel Adviseurs, 
jouw adviseur voor hypotheken 
en verzekeringen

VERZEKERING NODIG?

HYPOTHEEK EN/OF

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


