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Een keuken naar  
jóuw smaak

Of je nu van strak houdt of van heel erg landelijk, Ralf 
Hindriks uit Hoogersmilde kan jouw droomkeuken 
geheel naar jouw smaak maken. In zijn eigen werk-
plaats ontwerpt en maakt hij keukens op maat, van 
A tot Z. 

Tijdens een gesprek bij jou thuis inventariseert Ralf 
jouw wensen. Aan de hand van een ontwerp maakt 
hij de keuken vervolgens in zijn eigen werkplaats met 
de benodigde machines en eigen spuiterij. Duur? Dat 
hoeft helemaal niet. ‘De prijs hangt af van je wensen. 
Of andersom: de mogelijkheden hangen af van jouw 
financiële plaatje,’ zegt Ralf.

‘We kunnen ook fabriekskeukens leveren die we naar 
wens aanvullen met handgemaakte onderdelen om 
een unieke keuken te realiseren. En is je huidige keu-
ken eigenlijk nog goed, maar staat de kleur je niet aan, 
of laat de folie los? Dan kunnen we je keuken ook re-
noveren. We voorzien dan je keuken van nieuwe deu-
ren. Ook kunnen we de folie van de bestaande deuren 
verwijderen, eventuele schade herstellen en de deu-
ren voorzien van een nieuwe verflaag in de kleur naar 
keuze. Met een nieuw greepje, misschien een nieuw 
aanrechtblad en eventueel vervanging van apparatuur 
heb je voor weinig geld een ‘nieuwe’ keuken. Kortom, 
voor elke prijsklasse kunnen wij een keuken voor je 
maken.’ 

Hindriks Keukens
P.R. Roelfsema Rzn-Weg 31
9423 RB Hoogersmilde
Tel. 06 171 470 75
www.hindrikskeukens.nl

Uitgave Smildeger Neiskrant
Zoals vele anderen worden ook wij als krant getrof-
fen door de coronacrisis. Dit heeft ons doen beslui-
ten om de krant eerst niet meer uit te geven. 
Het aantal berichten met nieuwswaarde loopt dras-
tisch achteruit omdat evenementen en bijeenkom-
sten geen doorgang mogen vinden. Na een kleine 
inventarisatie bij een aantal van onze vaste adverteer-
ders hebben wij ons besluit moeten nemen. Dit is dus 
de laatste krant tot in ieder geval 6 april. Mochten de 
maatregelen m.b.t. het coronavirus verlengd worden 
dan zullen ook wij kijken of het uitgeven van de krant 
uitgesteld wordt. Wanneer de eerstvolgende uitgave 
is kunnen wij dus op dit moment nog niet zeggen. Wij 
hopen dat de krant snel weer bij u door de brievenbus 
mag vallen. 
Onze adverteerders worden per mail op de hoogte 
gesteld.
Nieuws mag natuurlijk nog altijd gemaild worden 
naar info@smildegerneiskrant.nl. Wij kijken dan of 
het nog zinvol is om te plaatsen wanneer de krant 
weer verschijnt. 

Opening Dorpshuis Smilde  
op 28 maart gaat niet door

Net als alle andere evenementen heeft het Kernteam Dorpshuis Smilde ook moeten 
besluiten de opening van het dorpshuis op 28 maart af te zeggen. Ook alle groepsacti-
viteiten kunnen geen doorgang vinden. Het kan echt wel een tijdje duren voor er weer 
een andere datum voor de opening wordt vastgesteld. 
Voor de jeugd die nu niet naar school hoeft, hebben wij een kleurplaat bijgesloten. 
Maak een foto van je kleurplaat en stuur deze naar informatie@hetbakensmilde.nl
De tekeningen die voor dinsdag 7 april in de digitale brievenbus komen, dingen mee 
naar een prijs.
Bij de opening van het dorpshuis zullen wij de prijswinnaars bekend maken. 
Kernteam Dorpshuis Smilde

Diabetes Classic afgelast
Het bestuur van de Stichting Diabetes Type 1 en Topsport heeft de voor zondag 17 mei 
geplande Diabetes Classic afgelast. Het met pijn in het hart genomen besluit, houdt 
verband met het coronavirus. “Als we de officiële berichtgeving volgen van overheid en 
RIVM”, zegt voorzitter Piet Verschoor, “zou iedereen op dit moment met maar één ding 
bezig moeten zijn, en dat is het virus geen kans te geven om overgedragen te worden. 
Grote evenementen behoren bij die plaatsen waar overdracht zou kunnen plaats vinden, 
en daarom kunnen we niet anders doen dan ons mooie evenement dit jaar af te blazen.”
Dat de Diabetes Classic dit jaar wordt afgeblazen, betekent ook dat er geen alternatieve 
datum wordt aangewezen. Buiten het feit dat al heel veel grote sportevenementen strijden 
om een plekje in het najaar, geldt ook dat men niet weet op welke termijn er voldoende 
weerstand of groepsimmuniteit is ontwikkeld zodat  het virus niet opnieuw een kans krijgt. 
De datum voor de volgende classic, zondag 23 mei 2021, wordt dan ook eerst met potlood 
in de agenda geschreven.
Geen inkomsten voor doelen
Eén van de grote gevolgen voor de stichting is dat er over 2020 nauwelijks inkomsten 
zullen staan tegenover de reeds gemaakte kosten en verplichtingen. Voorzitter Piet Ver-
schoor zegt dat dat extra pijnlijk is, maar dat de Stichting haar dunne laagje vet hiervoor 
zal aanspreken. Ondernemers die al sponsorbedragen hebben toegezegd, zal hij hier niet 
aan houden, omdat hij beseft dat deze groep al hard wordt getroffen door de gevolgen 
van het corona-virus. 
Verzoek om steun
Om toch het wetenschappelijk onderzoek naar een oplossing voor Diabetes Type 1, de on-
dersteuning van de SugarKids-activiteiten en de aangegane sponsoring van enkele spor-
ters overeind te kunnen houden, vraagt Verschoor aan iedereen die de  Stichting een warm 
hart toedraagt, een bijdrage te willen storten op rekeningnummer NL62 RABO 0149 6305 57 
t.n.v. Stichting Diabetes Type 1 en Topsport. Voor meer informatie over de Stichting zie 
diabetesclassic.nl.

Advertentie IM

Nieuws van Bloembollenbedrijf Melanick
Zoals velen van jullie wel hebben gehoord, staat de sierteeltsector erg on-
der druk. Dit heeft natuurlijk ook gevolgen voor ons bedrijf. Wij kunnen niet 
meer alle tulpen op de veiling afzetten. Aangezien de ouderen het zwaar 
hebben in deze tijd, hebben we afgelopen twee weken veel ouderen en ook 
het zorgpersoneel een hart onder de riem gestoken met tulpen. Zo hebben 

we onder andere tulpen gebracht bij ‘t Beurtschip in Smilde, De Wiekslag in Norg, WZA 
in Assen en Boshof in Assen. Ook heeft een Facebookactie ervoor gezorgd dat mensen 
massaal tulpen hebben gekocht bij de straatverkoop in Oosterwolde en daardoor ook 
bij de tulpenautomaat in Smilde. Het was overweldigend hoeveel positieve reacties 
hieruit voortgekomen zijn. Het doet ons goed en we hopen nog veel meer mensen blij 
te kunnen maken met tulpen. De tulpenautomaat is nog steeds in werking en de actie 
van 5 bossen voor € 5,- gaat ge-
woon door. Daarnaast breidt ons 
assortiment elke week uit met 
nieuwe kleuren en zijn er nieuwe 
combinaties te koop in de tulpen-
automaat. Tenslotte bezorgen we 
grote bestellingen (10 pakketten 
of meer) in een straal van 30 km. 
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Veilig in Jezus armen

Na een periode van afnemende gezondheid, 
door de Heer thuis gehaald, onze moeder en 
oma

Geesje Koops-Vording 
O Hijken, 17 februari 1927
† Smilde, 17 maart 2020

Sinds 27 januari 2012 
weduwe van Lambert Koops

 Annie en Gert
  Gretha 
  Marjan
 Lammert en Luuske
 Femmie† en Gerrit 

Onze dank gaat uit naar het zorgteam van Icare 
Smilde, afdeling de Kymmelswieke voor de liefdevolle 

verzorging van onze moeder en oma.

Na de berichtgeving omtrent het coronavirus 
heeft de uitvaart in besloten kring 
plaatsgevonden.

Correspondentieadres: 
Familie Koops, Bonkelaar 24, 9422 LJ Smilde
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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

Als moeder sterft,
en vader lang geleden,

hoop dan dat je liefde erft,
want “kind zijn” is verleden

Trots op haar positiviteit en kracht maar intens 
verdrietig om het verlies geven wij u kennis van 
het overlijden van onze lieve mam en oma

Gerrigje van Asselt - Bredewout
Gerrie

 Zwolle, 11 juni 1953
† Bovensmilde, 19 maart 2020

Sinds 22 maart 1989 
weduwe van Wouter van Asselt

 Nico & Jedidja
  Ramon
  Arnold & Ans
  Henry
  Robbin

 Mark en Carola
  Maaike
  Tim

 Alma & Michel
  Michelle & Patrick
   Jade
  Mikey †
  Maartje
  Marley 

Na de berichtgeving over het coronavirus voelen 
wij ons genoodzaakt de uitvaart in besloten 
kring te houden.

U kunt ons online condoleren op 
condoleance.nl/17602

Correspondentieadres: 
Familie van Asselt
Obrechtlaan 142, 9402 TM AssenDuurzame tip van EC DS: 

Autodelen! 
Onlangs berekende een cijferaar wat een auto kost. Per jaar 
bedroegen de gemiddelde kosten voor autobezit en gebruik 
ruim 7000 euro. Hij rekende aanschaf en afschrijving, brand-
stof, belastingen, onderhoud en reparaties en verzekeringen 
mee. (bron Kampioen, februari 2020). Ook de boetes – 2,1 % 
van de totale kosten – werden meegenomen. De cijferaar reed 
de laatste jaren in een Toyota Avensis wat een vrij grote mid-
denklasser is. Over een periode van 25 jaar bedroegen de to-
tale kosten bijna 180.000 euro (gecorrigeerd voor inflatie). Tja, 

als je dat één keer weet, dan is het begrijpelijk dat iemand steeds vaker de trein pakt. En 
vooral ook steeds vaker de fiets! De fiets is werkelijk het beste alternatief voor kortere 
afstanden (tot 20 km): voordeliger èn gezonder! Maar soms is een auto natuurlijk ge-
woon handig, dat zullen wij hier niet ontkennen. EnergieCooperatie Duurzame Smildes 
onderzoekt mogelijkheden voor elektrische deelauto’s in de Smildes. Wilt u dus zo af 
en toe toch kunnen beschikken over een auto dan is het beste alternatief de deelauto. 
Als u daar belangstelling voor hebt stuur dan een mailtje naar ecduurzamesmildes@
gmail.com. Een andere manier om bij te dragen aan klimaatneutraliteit is klant worden 
van onze coöperatieve energieleverancier via EnergieCoöperatie Duurzame Smildes 
eo, afgekort EC DS, onze nieuwe naam. Hoe meer klanten hoe meer we kunnen inves-
teren in verduurzaming van de Smildes. We zijn op dit moment betrokken bij verduurza-
ming van twee monumenten in de Smildes. Vraag gerust een vrijblijvende voorbeeldbe-
rekening aan via ecduurzamesmildes@gmail.com. Of bel met 0642160369

Avondvierdaagse in 
Bovensmilde verplaatst  

naar september
In verband met het coronavirus en alle maatregelen 
daaromheen heeft de organisatie Wij zijn Bovensmilde 
in overleg met de scholen besloten om de avondvier-
daagse in Bovensmilde te verplaatsen.
De avondvierdaagse zal dan plaatsvinden van 8 tot en 
met 11 september. 

Afgelastingen 
Buurtvereniging Vroomsdraai

Vanwege de coronavirus kan de algemene ledenverga-
dering op 7 april 2020 en paaseieren zoeken op 11 april 
van de Buurtvereniging Vroomsdraai niet doorgaan.
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Welzijnswerk
Midden-Drenthe

Het Coronavirus houdt ons allemaal bezig. 
Heeft u vragen? Maakt u zich zorgen? 
Heeft u hulp nodig? Of wilt u anderen helpen? 
Bel ons dan. Wij luisteren en denken graag 
met u mee. Telefoon: 088 16 51 200 
Maandag tot en met vrijdag van 08.30 – 13.30 uur.

Of stuur ons een e-mail met uw naam en 
telefoonnummer. Wij bellen u dan terug. 
info@welzijnswerkmd.nl 

HeT Coronavirus

vertrouwd en dichtbij

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

Beveiliging
Camerasystemen

Bekabeling
NEN3140

Voor zowel zakelijk als particulier
0592-413603

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)

 Werkplaats:  P.R. Roelfsema Rzn-weg 31, 9423 RB Hoogersmilde 
 Telefoon:  06 - 17147075
 E-mail:  info@hindrikskeukens.nl
 Internet:  www.hindrikskeukens.nl

Bij Heikoop Optiek in Smilde 

slaag je gegarandeerd voor een 

leuke bril en zonnebril!

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

Een vaste Burcht is onze God 
Bij God vinden wij bescherming,

 Hij is onze kracht. 
In de moeilijkste omstandigheden

bleek steeds weer dat Hij ons te hulp komt.
Psalm 46:2 (Het Boek)
www.debijbelopeninsmilde.nl

TURFJES
* Hondentrimster komt aan 
huis, meer dan 25 jr. ervaring! 
0619830556  
omgeving Smilde

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

* 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.

Zondag 29 maart 
Prot. Gem. Smilde, Koepelkerk
9.30 uur :  drs. G. Vennik, Vries
Zie voor actuele informatie van de Prot. Gem. Smilde, 
Koepelkerk de website: pkn-smilde.nl

Dinsdag 31 maart: Passage in “Het Kompas” AFGELAST
Dinsdag 7 april Bijeenkomst PCOB Smilde is afgelast

De Kracht van 
Samen Doen in Bovensmilde

Op 13 januari 2020 is in de Spil de derde bijeenkomst gehou-
den over nauwere samenwerking tussen de verschillende 
organisaties in Bovensmilde.
Bij dit overleg waren de volgende organisaties aanwezig:
Oranje Feestvereniging, Vereniging Maluku Bovensmilde, 
Vrouwen van nu, Dorpsdiner, Duurzaam Bovensmilde e.o., 
Welzijnswerk Midden-Drenthe, gemeente Midden-Drenthe, 
PKN Bovensmilde, Buurtinfohuis, EC DBS, MFA De Spil, Cul-
tuurpodium Bovensmilde, IJsvereniging Voorwaarts, ’t Meu-
lenparkie.
Ook aanwezig waren: Jeanette Kuin (Welzijnswerk), Gerard 
Epping (Gemeente Midden-Drenthe) 
Wij zijn Bovensmilde was met kennisgeving afwezig.

De Kracht van Samen Doen heeft als doel:
Het versterken van saamhorigheid en welbevinden via het or-
ganiseren van dorps brede sociale- en culturele activiteiten.

Op deze avond hebben alle organisaties een presentatie ge-
geven van de diverse activiteiten die zij organiseren.
De informatie die op deze avond beschikbaar kwam wordt 
geordend volgens de volgende zes aspecten:
• Zingeving
• Duurzaamheid
• Veilige en gezonde leefomgeving voor de jeugd
• Smalle beurs
• Gezondheid
• Zelfredzaamheid

Samenwerking tussen Wij zijn Bovensmilde en de Kracht van 
Samen Doen.
Beide organisaties proberen overkoepelend te zijn, waarbij 
WZB meer de nadruk legt op activiteiten en DKVSD zingeving 
nastreeft. Beiden hebben als doel de samenhorigheid en het 
welbevinden van inwoners van het dorp te versterken. We 
gaan verder met elkaar in gesprek om die samenwerking ver-
der gestalte te geven.

We hopen op 3 juni in de Spil een volgende bijeenkomst te 
houden, aanvang 19.30 uur.
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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

Bieflappen	 kilo	€	9,98

Biefstuk	stroganoff	 	
	 500 gram	€	5,98

Kip-Satéschnitzels	 p.st.	€	0,98

Wij	bezorgen	tot	aan	de	deur.

uw zelfslachtende slager

Rijopleidingen
Vaartweg 34, Smilde  b.g.g.

voor auto, motor en aanhanger

www.twinsrijopleidingen.nl
06-46194272

Extra bezorgdienst 
Kaaskoperij Smilde

Liever niet meer de deur uit, maar toch de lekkere producten van Kaaskoperij Smilde 
in huis ?
Dat kan !
Kai Kuilart heeft dit weekend met stoom en kokend water een webshop ingericht waar 
inmiddels al een groot deel van het winkelassortiment in staat.
Heel veel kazen van Eisenga en andere leveranciers worden nog vrijwel wekelijks aan-
gevoerd en kunnen behalve in de winkel nu ook via de webshop geleverd worden.
Bezorging in de Smildes en Assen vindt door de eigen bezorgdienst plaats.
Naast de kaas zijn natuurlijk ook vele wijnen, de bieren van Maallust en Bax, al dan niet 
in geschenkverpakking, alsmede nootjes via de webshop leverbaar, evenals de tapas 
en de bijzondere worstjes. Ook de gezonde vruchtensappen van Schulp en de cranber-
ryproducten van Terschelling zijn beschikbaar.
Als u in deze bijzondere tijd geen risico’s wilt lopen staat Kaaskoperij Smilde voor u 
klaar om hun producten bij u thuis te bezorgen.
Kijk in de webshop via www.kaaskoperij-smilde.nl/shop 
met aantrekkelijke aanbiedingen !
Voor vragen kunt u bellen met 0592-420181 tijdens de openingstijden van de winkel.

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

 NIEUW !!
Laat uw boodschappen van 
Kaaskoperij-Smilde 
THUIS BEZORGEN!
Vers, veilig en snel!
  www.kaaskoperij-smilde.nl/shop

Oud papier V.V. Smilde ‘94
Na aanleiding van het niet ophalen van het oud papier deze maand heeft de firma Virol 
aangeboden een zeecontainer op het parkeerterrein van de voetbal vereniging te zet-
ten. Hierin kunt u, indien nodig, zelf uw oud papier kwijt.
Dit kan vanaf zaterdag 21 maart a.s.
De container zal elke week, op vrijdag en zaterdag van 8.00 tot 17.00 uur geopend zijn.
Belangrijk: stapel het papier zo goed mogelijk op, zodat de container maximaal ge-
bruikt wordt!! Houd bij het brengen van het oud papier rekening met de gedrag en 
hygiëne regels opgegeven door het RIVM. Wanneer de inzameling weer als van ouds 
bij u thuis opgehaald wordt, zal dit eerst gecommuniceerd worden.
Houd onze website, Facebookpagina en de Smildeger Neiskrant hierover goed in de 
gaten.

De oud papier commissie

Bericht van 
Dorpsbelangen
 Hoogersmilde:

Ook Hoogersmilde is in de ban van het coronavirus. Daarom maakt het bestuur van 
Dorpsbelangen bekend dat er tot en met 6 april geen activiteiten meer zullen plaats-
vinden in de dorpsruimte de Olde Bieb. 
Dat houdt dus ook in dat de ledenvergadering van Dorpsbelangen op 30 maart niet 
door kan gaan. Ook de voorgenomen exposities van de Tweede Wereldoorlog en de 
Bevrijding zullen op dit moment niet kunnen doorgaan. Helaas is dit allemaal heel 
vervelend, maar gezien de omstandigheden is dit de beste oplossing. Wij moeten ons 
allen aan de regels houden, en wensen iedereen toe dat deze crisis snel oplost. Ook 
daarbij voor ons allen heel veel sterkte voor de komende tijd, om dit te overwinnen.

Repair Café Bovensmilde maart 2020.
In navolging van vele Repair Cafés in Nederland en de richtlijnen van RIVM volgend, is 
er deze maand géén Repair Café in Bovensmilde. In april wordt opnieuw bekeken of 
het Repair café dan wel door kan gaan.

Repair Café is een initiatief van Duurzaam Bovensmilde e.o.

Voor de Smildeger puzzelaars onder ons
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SPORTUITSLAGEN

Uitslag Bridgeclub  
Smilde Troef 

4e zitting 4e competitieronde (12-3-2020): 

1. Henk en Betty den Hartog 63,02% 
2. Riet Kabel en Koos Strating 62,50% 
3. Dick Marchand en Joekie Bosma 55,73%

WIK gelast ALV af
Omdat door het coronavirus sportverenigingen al hun activiteiten moeten staken ge-
last WIK ook de algemene ledenvergadering van 31 maart af. 

De leden ontvangen een nieuwe uitnodiging zodra regelgeving 
van de overheid dit weer mogelijk maakt. 

Wij hopen elkaar in alle gezondheid weer te treffen in betere 
tijden. 

Pas goed op elkaar. 

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

Begin van de lente
Ter gelegenheid van het officiële begin van de lente kre-
gen alle bewoners van het Zorgcentrum De Driemaster 
in Smilde zaterdag jl. een lentebloemetje aangeboden 
namens de Stichting Vrienden van De Driemaster. 

* Voorlopig is onze salon 
in De Driemaster gesloten. 
Bel voor meer informatie 
414448/0627395673  
Tot ziens bij Kapsalon 
de Bigoudi.

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

TURFJES

Miriam Postema

Drentse bibliotheken vanaf 
maandag 16 maart gesloten

Drentse bibliotheken ondernemen actie tegen coronavirus

In navolging van de richtlijnen van de Nederlandse overheid, is op zondag 15 maart 
het besluit genomen dat alle Drentse bibliotheken vanaf maandag 16 maart gesloten 
blijven voor alle publiek tot in ieder geval 6 april. Ook de bibliotheken op school en dien-
sten en activiteiten rondom Boekstart in de kinderopvang zullen worden opgeschort 
tot 6 april. Eerder was al bekendgemaakt dat alle evenementen en activiteiten, georga-
niseerd in een van de Drentse bibliotheken, worden afgelast tot en met 31 maart. Voor 
deze activiteiten en evenementen geldt dat hiervoor de nieuwe datum van 6 april wordt 
gehanteerd. Wij hopen op uw begrip.

Wij realiseren ons dat, juist in deze tijd, het lezen van boeken een heel welkome aflei-
ding kan zijn en verwijzen daarom iedereen naar de website www.debibliothekendren-
the.nl. Via deze website vindt u informatie en tips over digitaal lezen en/of luisterboe-
ken. Voor al uw vragen rondom het Coronavirus m.b.t. de bibliotheek kunt u ook terecht 
op deze website.

FiloCafe afgelast
Het FiloCafe wat op 6 april zou plaatsvinden (in atelier Tine Mersman) gaat in verband 
met het coronavirus niet door. 
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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

3 boerenmetworsten  voor  € 10,00
WOENSDAG GEHAKTDAG 

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

Magere runderlapjes  500 gr  € 5,98
Schenkel voor de soep  kilo  € 8,98
MENUTIP VAN DE WEEK

Verse nasi en bami
Tomatensoep met balletjes
MAANDAG EN DINSDAG

Rundersaucijsjes  10 voor  € 8,98

VOOR OP EEN BROODJE

Runderrookvlees 150 gr halen 100 gr betalen

VOOR BIJ EEN GLAASJE

Indische gehaktballetjes 

IVM Coronavirus:
Wij zijn normaal geopend en houden wij ons 

aan de strikte hygiëne maatregelen.

Wij bezorgen ook voor u 3x per week.
Bel gerust voor informatie  412485

Ook onze MAALTIJDSERVIVE gaat door.

Pas goed op uzelf en uw naasten

Aan het College van burgemeester en wethouders Smilde, 12 maart 2020
van de gemeente Midden-Drenthe
Raadhuisplein 1
9411 NB Beilen

Geacht College,

Namens de omwonenden van de roekenkolonie, nabij de Koepelkerk aan de Veen-
hoopsweg 13, het plantsoen achter de kerk, de Koningin Wilhelminalaan en de 
Tramweg in Smilde verzoeken wij u maatregelen te mogen nemen tegen de alsmaar 
toenemende overlast van roeken.

De roeken van deze kolonie kunnen door middel van geluiden afgeschrikt worden en 
zo is te proberen deze kolonie te verplaatsen naar de bossen in de omgeving. ( zie 
bijlage Dagblad van het Noorden van maandag 20 januari en het dagblad Trouw van 
zaterdag 25 januari 2020.)
Wij verwijzen u verder ook nog naar het gezondheidsbeleid van de Europese Unie en 
daarin speciaal naar het verdrag van Lissabon.

Deze roekenkolonie is in de loop der jaren buiten proportioneel uitgegroeid tot een 
plaag voor de omgeving, van 136 nesten in 1984 tot inmiddels ongeveer 400 nesten 
nu.

De geestelijke gezondheid van de omwonenden heeft hieronder te lijden, het lawaai 
van deze roeken doet de mensen al vroeg in de morgen ontwaken. In het hoog-
seizoen van de roeken wordt men 's ochtends al om 5.00 uur gewekt door het rauwe 
geluid van deze honderden roeken. 

Verder is er de overlast van de uitwerpselen, ook zeer schadelijk en ongezond voor 
de omwonenden, met name ook voor de kinderen die in het plantsoen spelen en het 
hertenkamp bezoeken. 

Zowel het plantsoen als de hertenkamp zijn met veel gemeentelijke bijdragen opge-
knapt en bruikbaar gemaakt voor inwoners van Smilde en hun kinderen. 

Wij verzoeken u dan ook om te onderzoeken en toestemming te geven zodat er in 
deze gemeente op de zelfde wijze gewerkt kan worden als de gemeente Groningen 
heeft toegestaan in Ten Boer. Daar is men er in geslaagd de roeken te verplaatsen 
met behulp van megafoons en geluiden van alarmroepen van roeken uit een andere 
groep.

Met vriendelijke groet, 

Namens de verontruste omwonenden van de  A.M. Sorgstraat, Kerklaan, Koningin 
Wilhelminalaan, Rebenscheidtstraat, Tramweg en de Veenhoopsweg.

Groepsimmuniteit
In moeilijke tijden kom je erachter wat echt belangrijk 
is. Wat er echt toe doet. 

We maken een historische periode mee. Er wordt ge-
schiedenis geschreven. Wellicht zal ik mijn kleinkin-
deren hierover vertellen. Zoals mijn voorouders over 
de oorlog. 

En wat is nou belangrijk in tijden als deze? Is dat 
brood of melk? Water of warmte? Familie, muziek of 
literatuur? Neen. De mensen uit dit tijdperk vinden een 
schone bips het allerbelangrijkst. 

Dat is wat de boeken ingaat. Dat is wat onze nako-
melingen over ons zullen leren. De generatie van de 
schone bips. De groepsimmuniteit vraagt nog enig 
geduld. De groepsstupiditeit hadden we al na dag één 
te pakken. 

Kijk, iedereen weet dat het vervelend is om tegen het 
laatste velletje aan te kijken als je op de wc zit. Echter, 
dit diepgewortelde trauma had ik niet voorzien. Los 
daarvan vind ik het richting onze kleinkinderen geen 
goed verhaal. 

Wel bracht het mij op de vraag waar dit diepgewor-
telde trauma vandaan komt. Dat zal ik u vertellen.
Van onze moeders. Nadrukkelijk hebben zij ons op 
het hart gedrukt om altijd een schone onderbroek te 
dragen voor het geval je onverhoopt in het ziekenhuis 
belandt. Met het coronavirus komt dat moment voor 
menigeen dichtbij. Een schone onderbroek begint 
met een schone bips. 

Conclusie: de jacht op wc-papier komt voort uit de 
angst om onze fantastische zorgmedewerkers onder 
ogen te moeten komen met een onfrisse onderbroek. 
Geen egoïsme dus maar angst. 
Dat klinkt toch al een stuk sympathieker. 

Tot slot, ik wens u gezondheid, wijsheid, een schone 
bips en dito onderbroek. Voor de normaliter onder-
gewaardeerde medewerkers in de cruciale beroepen 
maak ik een diepe buiging. 

Groet, 
King

Column King INGEZONDEN
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Maak een foto van je kleurplaat en stuur deze naar informatie@hetbakensmilde.nl
De tekeningen die voor dinsdag 7 april in de digitale brievenbus komen, dingen mee naar een prijs.
Bij de opening van het dorpshuis zullen wij de prijswinnaars bekend maken. 

Kernteam Dorpshuis Smilde

Voor de jeugd die nu niet naar school hoeft, hebben wij een kleurplaat bijgesloten. 
Maak een foto van je kleurplaat en stuur deze naar informatie@hetbakensmilde.nl
De tekeningen die voor dinsdag 7 april in de digitale brievenbus komen, dingen mee naar een prijs.
Bij de opening van het dorpshuis zullen wij de prijswinnaars bekend maken. 

Kernteam Dorpshuis Smilde


