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Aanleveren berichtjes 
Zoals u in deze krant kunt zien zijn er al heel veel be-
richtjes bij ons binnen gekomen. Van en voor mensen 
die onder de risicogroep vallen. In deze krant hebben 
we al veel berichtjes opgenomen maar we konden he-
laas niet alles plaatsen. Volgende keer, over twee we-
ken, dus meer berichtjes. Staat uw bericht er niet in? 
Wees dus niet getreurd, deze kunt u in de volgende 
krant teruglezen. Wilt u ook een bericht plaatsen in 
de volgende krant? Dat kan! Deze kunt u sturen naar 
info@smildegerneiskrant.nl of telefonisch aan ons 
doorgeven. 

Ondernemer biedt helpende hand

Oud papier inzameling naar 
een andere locatie

Afgelopen weekend werd de oud papier container bij 
de voetbalvereniging aangetroffen zoals op de foto’s 
te zien is.
Ondanks dat er op de container duidelijk aangegeven 
stond dat het niet toegestaan was oud papier naast 
de container te zetten - en dat er duidelijk aangegeven 
werd dat er elke week een nieuwe container geplaatst 
zou worden - zijn er veel mensen geweest die daar lak 
aan hadden en alleen aan zichzelf dachten “als ik maar 
van mijn rommel af ben”!!
Dat in een tijd waarin we elkaar juist moeten helpen en 
we elkaar nog hard nodig zullen zijn is dit onbegrijpelijk!!
Het bestuur kwam tot de conclusie dat inzamelen op 
het open eigen terrein zonder toezicht geen optie was. 
Gelukkig (voor de gemeenschap van Smilde) bood 
Pomper Totaal installateur BV, een gewaardeerde 
sponsor van de vereniging, de oplossing.
De oud papier container(s) worden vanaf nu op de 
parkeerplaats voor de winkel van Pomper Totaal in-
stallateur BV geplaatst. Het oud papier kan daar nu 
ingeleverd worden. Het terrein is voorzien van camera-
bewaking en er is sociale controle. Dit moet voorkomen 
dat er nogmaals wangedrag plaatsvindt. 

U kunt dus vanaf komende dinsdag uw oud papier kwijt 
aan de W.A. Scholtenweg 2 in Smilde op werkdagen en 
zaterdag van 8:00 - 17:00 uur
Met dank aan Pomper Totaal installateur BV
Wanneer het weer mogelijk is om het oud papier aan 
huis op te halen m.b.v. vrachtauto’s zullen wij dit ken-
baar maken via onze Facebookpagina, onze website of 
via het Smildegerneis.

Secretaris v.v. Smilde’94

Foto’s: v.v. Smilde’94

Verdriet & blijdschap  
in hertenkamp Smilde

Verdrietig en mooi nieuws 
kunnen we dit keer aan 
u berichten. Vorige week 
zondag is een van onze 
twee geiten, de witte, ge-
storven. Zij is aan het eind 
van haar dracht ziek ge-
worden. De dierenarts is 
twee keer langs geweest 
en de verzorgers hebben 
er alles aan gedaan om 
haar weer beter te krijgen. 
Ze heeft  de zaterdagoch-

tend nog drie (dode) lammeren ter wereld gebracht, wat ons nog even hoop gaf dat de 
moedergeit daarna misschien kon herstellen. Tot onze grote spijt het mocht allemaal 
niet baten, de dag erna overleed ze. Zo zonde, het was zo’n lieve geit.
Naast diepte- bestaan er ook hoogtepunten; tot onze grote vreugde zijn er afgelopen 
vrijdagavond twee lammetjes geboren. De bruine geit heeft twee gezonde, mooie ooi-
tjes geworpen. Ze gingen direct staan en al snel hun buikje vol drinken bij hun moeder. 
Zij doet het ook goed en ze verliest  haar kleintjes geen moment uit het oog. Omdat het 
zo voorspoedig gaat, zijn ze zondag voor het eerst naar buiten gegaan. Heeft u ze al 
rond zien dartelen? Prachtig gezicht toch, wij zijn er maar wat mee verguld!
Wellicht heeft u ook al gezien dat er een nieuw hok voor de loopeenden is. Deze is door 
vrijwilliger Jan Kiers speciaal voor ons in elkaar getimmerd. De materiaalkosten zijn 
betaald uit de opbrengst van de Rabo Clubsuppport, van afgelopen jaar. Het verblijf 
bevalt de eenden goed, want direct na plaatsing hebben ze er al eieren in gelegd. En 
weet u welk plekje ze ook goed bevalt? De betonnen buis in de weide, daarin vinden we 
hun eieren ook! Wie weet, zwemmen er binnenkort wel pulletjes in de vijver...

Voorjaar in ’t Meulenparkie

Op 26 maart is de eerste geit bevallen van een drieling! Moedergeit verzorgd alle drie 
erg goed en de geitjes lopen ondertussen al een aantal dagen buiten. Ook de andere 
geit is bevallen. Helaas met een minder goede afloop voor moedergeit. Zij werd na de 
bevalling ziek en overleed helaas een aantal dagen later. De dierenarts was er nog bij 
geweest maar het mocht niet baten. De twee weesjes worden nu vier keer per dag met 
de fles gevoed door de vrijwilligers. 
De ooievaars hebben het eerst ei gelegd, de drie moederwallaby’s verzorgen hun kroost 
goed en de nieuwe haan loopt parmantig door het parkie heen.

Foto’s: Hennie Koerts

Foto: Rosalie Holthof
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Verslagen staan wij stil bij het plotseling 
overlijden van mijn lieve man, onze 

zorgzame pa en trotse opa

Marinus Cornelus van Eekelen
Rinus

O Hilvarenbeek, 2 mei 1934
† Smilde, 28 maart 2020

Echtgenoot van Alie van Eekelen - Vochteloo

 Marinus en Dominicana
 Bertie (in liefdevolle herinnering)
 Roberto
 Ingrid en Amedeo

 en kleinkinderen

Stuurboord 121
9422 HT Smilde

De uitvaart heeft inmiddels plaatsgevonden.
U kunt ons online condoleren op condoleance.nl

Uitvaartverzorger 
Jochem Hatzmann

Dag en nacht bereikbaar.
Ongeacht waar u verzekerd bent 

of geen uitvaartverzekering heeft.

 Telefoon:  0592-413412
 Mobiel:  06-13732218

TURFJES
* 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
* Te Koop: eetaardappelen, 
Smit Meesterswijk 7, 
Bovensmilde. Tel 414629.
* Trimsalon Doggy’s Delight 
25 jr. ervaring 0616830556 
Nu voorjaarsaanbieding
Ook een turfje plaatsen? 
Mail de redactie: 
info@smildegerneiskrant.nl

Hoofdweg 50, 9422 AJ SMILDE
Telefoon  (0592) 41 41 54

Voor al uw: 
gas, water, cv 

en loodgieterswerk

Ons adres is: P.R. Roelfsemaweg 36 A,  
9423 RB Hoogersmilde 06-54973737

Beplanting en materialen  
geleverd op bestelling.

Ook zaag/snoeiwerk met  

hoogwerker en versnipperen afval
en stobben frezen

Hoveniersbedrijf
Erik Pieters

Smildeger neiskrant - 7 april 2020
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Familieberichten
U kunt uw familieberichten ook plaatsen  

in de Smildeger Neiskrant.
Advertenties kunt u mailen naar  

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

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

Rijksweg 195 - Hoogersmilde
Telefoon 0592-459280

Wij verkopen elke dag vers brood en banket

DONDERDAG-VRIJDAG-ZATERDAG

Varkensfiletrollade	 kilo	 €	10,98
Varkenshaassaté	 500 gr.	 €	6,98

uw zelfslachtende slager

Beste mensen,
Pasen 2020 zal anders zijn als andere jaren 
maar laten we er toch iets van maken door te 
genieten van lekker eten.
Bestellijsten van de bakker liggen in de winkel 
met lekkere dingen voor het ontbijt, brunch en 
bij de koffie en thee.
Wij hebben weer vers lamsvlees, varkens- en 
rundvlees van eigen slachting.
Wij verzorgen ook uw gourmet en barbecue. 
Vraag naar de mogelijkheden. Ook hebben 
we salades eigengemaakte paté en lekkere 
vleeswaren.

Wij wensen u smakelijke Pasen,  
maar vooral blijf gezond.

Slagerij Hoogeveen en medewerkers

Voor de hartverwarmende bewijzen van 
medeleven die wij na het overlijden van

Frouwkje O�en-Gerding
mochten ontvangen zeggen wij u hartelijk dank.
Het is voor ons een troost te zien hoeveel 
meelevende vrienden wij hebben.

 Uit aller naam:
 Familie O�en

April 2020 

Vaartweg 136
9423 RK Hoogersmilde
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Tussen winkelcentrum  ‘t Forum & de  Triade

WWW.MERCURIUSJUWELIERS.NL

VOOR UW OUD GOUD EN ZILVER!
Legitimatie verplicht. Bij ons geen tegoedbonnen

of de verplichting om iets terug te kopen!

DIRECT GELD

Ook het juiste adres voor al uw reparaties
Ceresstraat 44 - Assen - 0592-300883

JAAR

• 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

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!

Boodschappendienst 
Smilde
Woont u in Smilde of omgeving
- én kunt u zelf geen boodschappen doen?
- én heeft u niemand die boodschappen voor u kan halen?
- én kunt u de boodschappen niet online bestellen?

Of kent u iemand waarvoor dit geldt? Jumbo Pepping, 
Coop Meintjes en Welzijnswerk Midden-Drenthe willen 
graag helpen. 
Samen beginnen we daarom een boodschappendienst.

Hoe werkt het?
1. U maakt van tevoren een boodschappenlijst.
2. U belt op maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 uur 
 en 12.00 uur met Welzijnswerk Midden-Drenthe, 

 088-1651200
3. U geeft uw naam en telefoonnummer door en u wordt 

teruggebeld door Welzijnswerk.
4. Uw boodschappenlijst wordt aangenomen.
5. De boodschappen worden voor u gedaan.
6. De boodschappen worden de volgende dag door Jumbo of 

Coop bezorgd aan uw voordeur. 
7. U betaalt de medewerker per pin. U betaalt de boodschappen, 

het bezorgen is gratis.

Meintjes Hoogersmilde

Welzijnswerk
Midden-Drenthe

Pepping
Smilde, Veenhoopsweg 21-4

Smildeger neiskrant - 7 april 2020
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De Drentse huisartsen  
zijn er klaar voor

Alle Drentse huisartsen zijn verenigd in de Drentse Huisartsen Coöperatie (DHC) en wor-
den ondersteund door Huisartsenzorg Drenthe (HZD).

Bericht aan alle Drentse inwoners
Alle Drentse huisartsen werken met elkaar samen om zo voorbereid te zijn op de ver-
wachte toestroom van corona-patiënten. In dit bericht leggen we graag uit hoe we ons 
met elkaar voorbereiden op de corona-zorg en misschien nog wel belangrijker: wat u 
daarvan als Drentenaar merkt.
Mag ik de huisartsenpraktijk bellen?
Dit is één van de meest gestelde vragen van de afgelopen dagen. Ja, de huisartsenprak-
tijk is gewoon open voor al uw medische vragen. Heeft u hulp nodig, aarzel dan niet 
ons te bellen. Wel maken we hierin een onderscheid tussen corona-klachten en andere 
klachten.
Gaat het om corona-klachten*? Dan houden wij vast aan het landelijk beleid en dat is 
thuisblijven. Bent u verkouden of hoest u? Dan blijft u binnen. Hiervoor hoeft u geen 
contact op te nemen met uw huisarts. Merkt u een verandering en voelt u zich zieker 
worden? Dan neemt u wel contact op met de huisartsenpraktijk. Vindt de huisarts of 
doktersassistent het nodig u te zien? Dan komt u naar het aparte hoestspreekuur of legt 
de huisarts een visite af bij u thuis.
Wat betreft de ‘andere klachten’: Als u overdag huisartsenhulp nodig heeft, dan neemt u 
net als anders contact op met de eigen huisartsenpraktijk. Heeft u ’s avonds, ’s nachts of 
in het weekend huisartsenzorg nodig? Dan belt u de centrale huisartsendienst (telefoon-
nummer: 0900-1120112).
Is het veilig om naar de dokter te gaan?
Op onze huisartsenposten houden we de corona-patiënten gescheiden van patiënten 
met andere klachten.
Eén van onze maatregelen daarvoor is dat sinds deze week 3 huisartsenposten in Dren-
the óók corona-posten zijn geworden. Dit betekent dat u aan de telefoon te horen kunt 
krijgen dat u niet terechtkunt bij de huisartsenpost in eigen regio. Dit doen we voor uw 
eigen veiligheid, en die van onze huisartsen en doktersassistenten, zodat patiënten met 
coronaklachten niet in de buurt komen van patiënten met andere klachten.
Ook hebben huisartsen en doktersassistenten de mogelijkheid om zich te laten testen 
op corona. Als dat inderdaad geconstateerd wordt, gaat de huisarts of doktersassistent 
thuis in quarantaine totdat hij of zij volledig is hersteld. Ook hebben onze huisartsen alle 
beschermende middelen die zij nodig hebben voor een corona-consult of corona-visite. 
Daarbij wordt een heel strikt protocol gebruikt, dat uitsluit dat de huisarts mogelijk de 
volgende patiënten besmet.
Hoe kunt u helpen?
We rekenen op uw hulp om besmetting te voorkomen. Onder andere door binnen te 
blijven bij milde klachten en door uit te spreken of u koorts heeft wanneer u contact 
opneemt met de eigen huisarts of huisartsenpost. De huisarts die de ‘andere klachten’ 
consulten of visites doet is immers niet in een beschermend pak gekleed. Vermoedt u 
dat u corona-klachten heeft? Geef dat dan duidelijk aan als u ons belt. Zowel voor uzelf, 
voor uw dierbaren als voor uw zorgverleners.
Dank u wel!
We worden aan alle kanten geholpen: door de Drentenaren die ons de tijd hebben ge-
gund die nodig was om voor te bereiden op de corona-zorg en door oud-huisartsen, 
waarnemende huisartsen en doktersassistenten die bereid zijn bij te springen. Een mooi 
lichtpunt in deze onzekere tijd.

Alle Drentse huisartsen zijn verenigd in de Drentse Huisartsen Coöperatie (DHC) en wor-
den ondersteund door Huisartsenzorg Drenthe (HZD).
 *voor meer informatie over corona-klachten: kijk op www.thuisarts.nl
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Juweliershuis
HENK BRAAM

Eigen reparatie atelier.
Gespecialiseerd in
antieke klokken.
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www.juweliershuishenkbraam.nl
Openingstijden: donderdag t/m zaterdag

• diamant
• goud
• zilver
• horloges
• klokken
• barometers
Kanaalweg 184
Bovensmilde
bij Van Liersbrug.
0592-412848
3 km vanaf Assen.

Beveiliging
Camerasystemen

Bekabeling
NEN3140

Voor zowel zakelijk als particulier
0592-413603

Advertentie IM

Dat we voor elkaar zorgen! Een berichtje van de Diaconie PKN Bovensmilde       
Afgelopen week kon de Voedselbank geen pakketten leveren. Voor de adressen in Bovensmilde heeft (onder in achtneming van AVG) de diaco-
nie, via Joop Kant,  gezorgd dat er op deze adressen wél een pakket is bezorgd. Komende weken gaat de Voedselbank ‘gewoon’ weer pakketten 
verzorgen, maar… toch het volgende.
Voor velen is bekend dat er op de eerste zondag van de maand, goederen worden meegenomen naar de kerkdienst in de Waterstaatskerk. Deze 
artikelen worden vervolgens naar de voedselbank in Smilde gebracht. Omdat er geen diensten worden gehouden en wij iedereen wel de gelegen-
heid willen geven om levensmiddelen/artikelen te brengen voor hen voor wie dat broodnodig is:
Op de zondagen 5 april en 3 mei kunnen etenswaren/goederen t.b.v. de Voedselbank gebracht worden 
- bij Joop Kant, Wollegras 21. (tel. 412943) Eventueel wil hij de goederen ook komen halen, wanneer u/jij niet kunt brengen. 
- de garage staat dan open van 10.30- 15.00 uur.
- er zijn bananendozen waarin de goederen gelegd kunnen worden.

We hopen op veel respons. Groet voor u allen, Donna Appelo (voorz.) 

Smildeger neiskrant - 7 april 2020
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Actie geldt van 6 t/m 25 april 2020. Vraag naar de voorwaarden.

OP RAAMDECORATIE
20% KORTING
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KERKDIENSTEN

GEEN KRANT  
ONTVANGEN?

Meld het de redactie.

DIENSTEN IN SMILDE

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

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

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

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

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

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

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

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

Tel. 0521-591378 Hoofdweg 151, Bovensmilde
Huisartsenpraktijk Bovensmilde 

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

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

Huisdierencrematorium Majesta  
tel. 0592-458230 Bezoek op afspraak

Jeugd Team Smildes (JTS)  
info@jeugdteamsmildes.nl,  
www.cjgmiddendrenthe.nl, tel. 0593-524136.

Kirsten Boerema Uitvaartverzorging 
 tel. 06 215 176 60, www.kirstenboerema.nl

Praktijk Sypke Visser Psychosociale begeleiding &  
therapie, www.praktijksypkevisser.nl, tel. 0650603407

Stichting Prat 
Alcohol & drugspreventie, tel. 0592-412013 
www.prat.nl / info@pratdrenthe.nl

Stichting Thuiszorg ICARE 
Wijkteam Bovensmilde-Beurtschip, tel. 0522 277018 
Wijkteam Smilde-Hoogersmilde, tel. 0522 277017 
PG-team Smilde, tel. 0522 277022 
Maandag t/m vrijdag 8.00-22.00 uur 
Weekend: 8.00-12.00 uur / 19.00-22.00 uur

Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Drenthe 
Reg. bereikbaarheidsnr. 06 - 12990099.

Tandarts: J.P.C. Klijntunte, tel. 413488
Uitvaartvereniging De Laatste Eer Bovensmilde 

Adm. N. Nijboer, tel. 0592-414464. 
Uitvaartbegeleiding Daniel Haan 06-17406612. 
Info: www.susmilde.nl. Email: de-laatste-eer@ziggo.nl.

Uitvaartvereniging Laatste Eer Hoogersmilde 
Adm. A. Hoogeveen-Brinks, tel. 0592-459469.  
Uitvaartbegeleiding Daniel Haan 06-17406612. 
Info: www.susmilde.nl. Email: lehoogersmilde@susmilde.nl

Uitvaartvereniging Smilde 
Adm. Dhr. M. Blomberg 0592-413221. 
Uitvaartbegeleiding Daniel Haan 06-17406612. 
Info: www.susmilde.nl. Email:info@uitvaartverenigingsmilde.nl

Uitvaartverzorger Jochem Hatzmann 
tel. 0592-413412, 06-13732218 

Verloskundigen 
Verloskundigenpraktijk Midden-Drenthe 
Annette van Dijk, Ellen Huizenga,  
Stephanie van den Berg, tel.: 0593- 541495 
Spreekuurlocatie Floralaan 46 te Bovensmilde 
en Sluiskampen 41 te Smilde

Welzijnswerk Midden-Drenthe en Loket voor Zorg en Dienst-
verlening vanaf nu bereikbaar onder één  
telefoonnummer: 088 16 51 200

Wijkzorg van Interzorg Noord-Nederland  
24 uur per dag  
Verpleging/Verzorging/Persoonsalarmering.  
Direct bereikbaar op 06-16118529 (dag en nacht)

Alle onderstaande diensten zijn online te bekijken via: 
www.youtube.com en dan zoeken naar: protestantse 
gemeente bovensmilde
 
DONDERDAG 9  APRIL 2020  – Witte Donderdag
vanaf 19.00 uur te zien:
Ds. S.D. Kits en ds. G.W. van der Werff
 
VRIJDAG 10 APRIL 2020 – Goede Vrijdag 
vanaf 19.00 uur te zien:
Ds. S.D. Kits en Ds. G.W. van der Werff
 
ZATERDAG 11 APRIL 2020 – Stille Zaterdag
vanaf 19.00 uur te zien:
Ds. S.D. Kits en ds. G.W. van der Werff
 
ZONDAG 12 APRIL 2020 – Eerste Paasdag
vanaf 09.30 uur te zien:
Ds. S.D. Kits en ds. G.W. van der Werff
 
ZONDAG 19 APRIL 2020 
vanaf 09.30 uur te zien:Ds. A.C. Akkerman, Assen

TURFJES

* Onze salons zijn gesloten, 
maar we zijn u wel graag, 
waar mogelijk, van dienst. 
Producten en (kado)bonnen 
nu 20 % korting. Thuis 
kleuren? Bel ons voor info/
overleg. Kapsalon de Bigoudi 
tel: 414448/06-27395673

* 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

* Geboorteborden! 
Te koop en te huur. 
Part4you.nl tel. 413450

* Schoenmakerij Moustache, 
Grietmanswijk 1 
Bovensmilde. Bel even 
voordat u komt met 0592-
420117 of 06-12823585.

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

Beste bewoners van Smilde, Bovensmilde en Hoogersmilde,

Het zijn moeilijke tijden voor ons allen.
Ook al is fysiotherapiebehandeling op dit moment in de mees-
te gevallen niet mogelijk, we blijven ons graag voor u inzetten! 

Team Fysiotherapie Betsema & Stroetinga is bereikbaar via:
• Telefonisch 0592 – 414 188
• Mail: info@fysiosmilde.nl

Fysiotherapie Bovensmilde Willem Trip is bereikbaar via:
• Telefonisch 0592 – 414 333
• Mail: info@fysiotherapiebovensmilde.nl

Via de mail kunnen wij voor u geschikte oefenvideo’s sturen 
waarna wij telefonisch contact met u kunnen opnemen om 
de oefeningen door te spreken. Dit kan ook door middel van 
videobellen.

Heeft u behoefte aan beweegadvies, of andere vragen over 
fysiotherapie?
Schroom niet contact met ons op te nemen.
Wij doen er alles aan om te zorgen dat u en al onze andere 
patiënten de zorg krijgen die u nodig heeft. We zijn er voor u!

Team Fysiotherapie Betsema & Stroetinga
Fysiotherapie Bovensmilde Willem Trip

Bericht van Buurtvereniging 
Nieuwbouw

Helaas is het winterseizoen van Buurtvereniging Nieuw-
bouw per direct is stopgezet.

Voorlopig uitstel uitvoering 
Smilleger Roet

In overleg met de regisseur en de productieleider, heeft 
de Werkgroep Smilleger Roet  besloten, de geplande uit-
voeringen in mei 2020 voorlopig uit te stellen. Half mei 
lijkt ver weg, maar de voorbereidingen staan nu helemaal 
stil. Mochten die voorbereidingen al kunnen starten per 
6 april, dan is de voorbereidingstijd, tot half mei, veel 
te kort. Zodra mogelijk,  laten wij weten, hoe we verder 
gaan.
Werkgroep Smilleger Roet,*
*Namens Historische Vereniging De Smilde + Culturele Raad Smilde (Cras)
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Pasen

Jezus’ opstanding uit de dood

Op die dag waren twee van Jezusʼ leerlingen op weg naar 
het dorp Emmaüs, tien kilo meter buiten Jeruzalem. Ze 
spraken met elkaar over alle gebeurtenissen. Terwijl ze 

zo liepen te praten, haalde iemand hen in en liep met hen 
mee. Het was Jezus Zelf! Maar zij herkenden Hem niet. 

Ze waren verblind. ‘Waarover loopt u zo druk te praten?’ 
vroeg Hij.  

Eén van hen, Kleopas, zei: ‘U bent zeker de enige in heel 
Jeruzalem die niet weet wat voor verschrikkelijke dingen 

er de afgelopen dagen zijn gebeurd!’

‘Wat voor dingen dan?’ vroeg Jezus. ‘Wel,’ zeiden ze, ‘wat 
ze hebben gedaan met Jezus van Nazareth. Die Man was 
een Profeet. Hij deed ongelooflijke wonderen en was een 
geweldige Leraar. Hij stond hoog in aanzien bij God en 

de mensen. Maar de hogepriesters en leiders van ons volk 
hebben Hem gevangen genomen en uitgeleverd aan de 

Romeinen. En die hebben Hem gekruisigd. Wij dachten 
nog wel dat Hij de Christus was, de Bevrijder van Israël.

 Maar het is nu al de derde dag sinds ze Hem hebben 
gedood.

Een paar vrouwen van onze groep kwamen vandaag met 
een wonderlijk verhaal. Ze vertelden dat ze vanmorgen 
vroeg bij Jezusʼ graf waren geweest en dat zijn lichaam 

weg was. Ze hadden ook engelen gezien die zeiden dat Hij 
leeft. Een paar van ons gingen er onmiddellijk heen om 
te kijken. En inderdaad, het lichaam was weg, zoals de 

vrouwen hadden gezegd. Maar Jezus zagen ze niet.’

Jezus zei tegen hen: Hebt u dan zo weinig verstand en 
bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de 

profeten gezegd hebben?  De Christus moest toch al die 
vreselijke dingen doormaken voor Hij zijn heerlijkheid zou 
binnengaan?’ Hij herinnerde hen aan allerlei gedeelten uit 

de Boeken van Mozes en de profeten. Hij legde hen uit 
wat ze betekenden en wat ze over de Christus zeiden.

Ondertussen waren ze bijna bij het dorp gekomen. Jezus 
deed alsof Hij verder wilde lopen, maar zij zeiden: ‘Blijf bij 

ons. Het is al te laat geworden om nog verder te reizen.’  
Hij ging met hen mee naar huis. Terwijl ze met elkaar aan 
tafel zaten, nam Hij het brood, dankte God ervoor, brak 
het en gaf het hun. Plotseling gingen hun ogen open en 

herkenden zij Hem.
 Op hetzelfde moment was Hij verdwenen. 

Ze zeiden tegen elkaar: ‘Weet je nog hoe diep we in ons 
hart geraakt werden, toen Hij met ons liep te praten en ons 

een glasheldere uitleg gaf over wat in de Boeken staat?’
Ze stonden onmiddellijk op en liepen vlug terug naar 

Jeruzalem. Daar vonden ze de elf leerlingen van Jezus en 
zijn andere volgelingen allemaal bij elkaar. Zodra die hen 

zagen, zeiden ze:

Het is echt waar! Jezus is opgestaan!

Lucas 24 (Het Boek)

Lees de hele geschiedenis eens in de Bijbel
www.debijbelopeninsmilde.nl

In ver-
band met 
de huidige 
situatie 
rondom 
het coro-

navirus  is de termijn voor 
het indienen van de plan-
nen voor MOEK verlengd 
tot 30 september 2020. De 
termijn zou aflopen op 20 
april a.s.

Dorpen, buurten, wijken, 
straten etc kunnen voor 
deze prijsvraag plannen in-
dienen die hun omgeving 
leefbaarder en mooier 
maakt. Er is maar liefst € 
30.000,- beschikbaar aan 
prijzengeld. 
Prijsuitreiking
Ook de datum van de prijs-
uitreiking is gewijzigd. 
Deze vindt nu plaats op 
zaterdag 24 oktober a.s. 

Aanvraag indienen en 
meer informatie
Meer informatie over o.a. 
het indienen van een aan-
vraag, de voorwaarden 
voor MOEK is te vinden op 
onze website: www.mid-
dendrenthe.nl/moek. 

Doe ook mee met MOEK 
en maak kans op (een 
deel) van de prijzenpot!

Gewijzigde dienstverlening gemeentehuis en 
Milieustraat rondom Pasen en Koningsdag

Rondom Pasen en Ko-
ningsdag is onze dienst-
verlening gewijzigd.
Gemeentehuis
Voor Goede Vrijdag (10 
april), tweede Paasdag 
(maandag 13 april) en Ko-
ningsdag (maandag 27 
april) is het niet mogelijk 
om een afspraak te ma-
ken. Ook is de gemeente 
die dagen telefonisch niet 

bereikbaar. 
Milieustraat
De Milieustraat is op Goe-
de Vrijdag (10 april) GE-
SLOTEN. Tweede Paasdag 
(13 april) en Koningsdag 
(27 april) is de Milieustraat, 
net als andere maandagen, 
gesloten.
Afvalinzameling
Kijk op uw afvalwijzer of op 
www.middendrenthe.nl/af-

val wanneer het huishoude-
lijk afval wordt ingezameld 
rondom de feestdagen.
Grof vuil
Op maandag 27 april wordt 
er geen grof vuil opge-
haald. Dit is verschoven 
naar dinsdag 28 april.
Kijk voor onze dienst-
lening ook op de speci-
ale informatiepagina’s op 
www.middendrenthe.nl. 

Termijn inschrijven voor Mooi Op Eigen 
Kracht (MOEK) verlengd tot 30 september a.s.

Wij wensen iedereen goede paasdagen in deze bijzondere tijd.  
Wij staan voor jullie klaar om deze dagen thuis gezellig te maken. 

Met vrolijke groet, Team Slagerij deWolvenberg

Vanwege de drukte en de maatregelen willen we u vragen vroegtijdig te 
bestellen via info@slagerijdewolvenberg.nl of 0592420180

Wij zorgen dat u bestelling voor u klaar staat om af te halen. Voor 12.00 
uur bestellen is de volgende dag na 13.00 uur afhalen. Ook bezorgen wij in 
deze tijd gratis binnen een straal van 10km. (u kunt pinnen) voor 12.00 uur 

besteld is de volgende dag tussen 16.00 uur en 19.00 uur bezorgt.

Hoe leuk is het dat Berenjacht overgevlogen is vanuit Australië naar Nederland (het oor-
spronkelijke idee komt uit een prentenboek "wij gaan op berenjacht" van Michael Rosen en 
Helen Oxenbury). Massaal delen mensen hun foto's, wandelen kinderen met ouders, opa's 
en oma's buiten op jacht naar de beren. Het helpt kinderen in een tijd van corona met buiten 
spelen en het is nog leuk ook. Ook in Bovensmilde is het fijn dat kinderen naar buiten kun-
nen en naar beren kunnen zoeken. Er zijn zelfs tal van spelletjes tijdens de wandeling, en 
knutselmogelijkheden rondom beren te doen.

Ik kwam een beer tegen in huis en nadat bleek dat er in Bovensmilde nog geen Berenjacht 
was, bedacht ik spontaan om een Facebook pagina te maken voor Bovensmilde. Op ver-
schillende manieren heb ik dit kenbaar gemaakt. Inmiddels hebben al aardig wat mensen 
hun foto met beer gestuurd. En wat zitten er leuk bij! Je foto sturen is nog steeds mogelijk 
en hoe meer, hoe leuker voor de kinderen. Wel wil ik erop wijzen en dit ook benoemd op de 
Facebook pagina de Berenjacht Bovensmilde te lopen volgens de richtlijnen en maatrege-
len van de RIVM!. Laten we het wel op een verantwoorde manier doen. Dan kunnen we er 
ook samen van genieten en kunnen kinderen heerlijk buiten zijn.

Iedereen die het leuk vind om mee te doen kan een beer achter een raam zetten of verstop-
pen in de tuin en dit met foto doorgeven aan Berenjacht Bovensmilde. Kinderen kunnen 
de beren spotten en ze evt. aftekenen op een beren afteken kaart en onderweg evt. een 
spelletje doen, hiervoor staan ideeën op de Facebookpagina. De Berenjacht is bedoeld als 
pleziertje voor kinderen die zo naar buiten kunnen, mits er genoeg afstand gehouden wordt 
en alleen met eigen gezin de straat op gaat.

Vriendelijke groet, Sandra

(Ook in de ander Smildes is de Berenjacht begonnen! Facebookpagina Berenjacht de Smildes, Berenjacht Smilde en 
Berenjacht Hoogersmilde zijn hier voor te vinden.)

Berenjacht in Bovensmilde

Smildeger neiskrant - 7 april 2020
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Cosis maakt goodiebags  
voor het WZA 

De dagbestedingslocaties van Cosis zijn gesloten, maar 
dat betekent niet dat de cliënten en begeleiders stil zit-
ten. In tegendeel zelfs... op veel woonlocaties zijn ze 
aan de slag gegaan met creatieve activiteiten. Zo ook de 
woongroep in Smilde. De bewoners zijn op dit moment 
bezig om goodiebags te maken voor het verzorgend/ver-
plegend personeel van het Wilhelminaziekenhuis in As-
sen. Het is de bedoeling om deze goodiebags te vullen 
met mooie producten. Daarom doen ze de oproep aan 
iedereen, ondernemers en organisaties om iets leuks te 
doneren voor in de goodiebags! Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan kaartjes, chocola, tijdschriften, gezichtsmaskers, te-
goedbonnen of klavertje vier plantjes.
Neem voor meer informatie of als je iets wil schen-
ken, contact op met Margit Bol door te mailen naar 
m.bol@cosis.nu

De school is dicht, het onderwijs gaat door
Vanaf de start van de maatregelen met betrekking tot het coronavirus zijn de scholen 
gesloten. Alleen voor ouders met vitale beroepen is er noodopvang in het gebouw.
Voor de kinderen geldt dat ze geen onderwijs kunnen volgen op school.
Echter dankzij de inzet van ouders en leerkrachten vinden we hier een weg in. 
Via de digitale weg is er regelmatig contact tussen de leerkrachten, de ouders en de kinde-

ren. Zo kan, door thuisonderwijs, het leren toch doorgaan.
We volgen allemaal nauwgezet het nieuws en hopen dat de 
kinderen weer snel terug kunnen komen in ons kindcentrum.

Smildeger neiskrant - 7 april 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

Graag tot ziens

Mooi
PERKGOED

Maak het 

IN & OM HUIS

gezellig
Altijd leuke

aanbiedingen
Groot

assortiment

vaste
plantenVolop

Paasartikelen
& 

Paastakken

in deze moeilijke tijd

Dit weekend is het 

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
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Graag willen wij Attie 
Snippe en Jannie Koops 
feliciteren.
Bewoners de Meestershof 

Mevr. J suurd elderman 

Lieve mama,
Ik hoop dat deze nacht-
merrie gauw voorbij is.
En we weer normaal op 
bezoek kunnen komen 
en leuke uitjes kunnen 
ondernemen.
Ik mis je ontzettend.
Dikke kus, Willeke

Groeten van... Groeten aan De Driemaster

Lieve Oma, 
We missen jou en we 
hopen dat we snel weer 
naar je toe mogen.
Lieve groetjes en knuffels 
uit Bovensmilde van Jens en 
Jesper

Hallo Oom Hen,
Even een berichtje voor jou 
in de krant:
Je weet, dat er momenteel 
in Nederland een 
griepvirus heerst.

Om besmetting te 
voorkomen, mogen we niet  
op bezoek komen.
Ook Elly en Albert, Ina en 
Harm en Dineke en Lineke 
mogen niet komen.
Dat is natuurlijk niet leuk 
voor je, maar we denken 
allemaal aan jou.

Gelukkig heb je je 
telefoon nog en kun je 
ons met behulp van de 
verpleegsters, steeds even 
bellen.

Het is ook erg stil op 
straat. De mensen moeten 
zoveel mogelijk binnen 
blijven.

We kunnen ook niet naar 
onze dochter in Zweden, 
want de vliegtuigen staan 
aan de grond. Ze mogen 
niet vliegen.

We hopen, dat deze griep 
gauw voorbij zal zijn.
Dan komen we je weer 
bezoeken hoor, want we 
missen je.

Veel liefs van ons allemaal.
FRANS EN REINY
ELLY EN ALBERT
INA EN HARM
DINEKE EN LINEKE

Ondanks dat de 
feestplannen helemaal 
in het water vielen door 
het corona virus, hebben 
we van jullie 45 jarige 
jubileum toch een feestje 
kunnen maken. Door 
de crisis zien we elkaar  
minder, maar dichterbij 
dan ooit.
Liefs kinderen en 
kleinkinderen 

‘’Dit lieve paar viert op 
vrijdag 17 april hun 
gouden huwelijksjaar!‘’

Van harte gefeliciteerd 
met deze heugelijke dag 
en nog heel veel jaren 
samen toe gewenst!

Voor Ma Feijen.
De pony’s achter in het 
land.
Hopelijk kunnen we er 
gauw weer samen naar 
kijken.
Groeten van Jan en Johanna 
uit Veenhuizen.

Bericht voor mevrouw 
Fernhout

Lieve mama en oma,
We vinden het 
verschrikkelijk dat we niet 
even gezellig langs kunnen 
komen om jou te zien. We 
missen je. Hopelijk tot 
snel. 
Groetjes van Saskia, Oona 
en Wim 

Bericht voor mevrouw v.d. 
Velde 

Lieve Tiny,
we denken aan jou, en zijn 
heel blij met jou.
Mooi hoe jij je hier door 
heen slaat.
We hopen je gauw weer 
te zien.
Dikke kus van Helena, Ilona 
en Lieke xx

Bericht voor mevrouw 
Vierhoven 

Lieve (o)ma Vierhoven
Via deze weg willen we je 
laten weten, dat we aan je 
denken!
We kunnen niet op 
bezoek komen, maar 
gelukkig zijn er wel andere 
mogelijkheden om te 
horen en te zien (dankzij 
de zorgverleners van de 
Driemaster) hoe het met 
je gaat.
Hou je taai! We komen zo 
snel mogelijk weer bij je!
Lieve groeten en dikke kus 
van ons allemaal!

Bericht voor mevrouw J. 
Ovinge

hoi oma,
we hopen dat je je daar 
een beetje vermaakt, 
ondanks dat we niet langs 
mogen komen vanwege 
het corona virus denken 
we wel aan je hoor. 
dat moet je wel 
onthouden, we hopen ook 
dat je een beetje leuke 
activiteiten doet daar 
zodat je niet de hele dag 
stil zit das natuurlijk ook 
niks.
zodra het virus wat minder 
is dat we weer mogen 
komen doen we dat zeker, 
je moet niet denken dat we 
je vergeten.
we hopen gouw weer 
langs te kunnen komen 
dan nemen we je weer 
mee naar boven dan kun je 
weer gezellig op je rollator 
zitten.
Groetjes van Roelof, Robert, 
Rosita & Stefan 

Bericht voor Opa en Oma 
Klok  

Lieve opa en oma Klok,
Even geen chocolaatjes 
komen eten en samen 
Nederland zingt kijken. 
Gelukkig kunnen we 
videobellen en bingo 
spelen. 
Als het weer kan komen 
we extra lang knuffelen!
Liefs Jesse, Louan en Kensi

Bericht voor mevrouw 
Klompmaker 

Hoi Mam en Oma
Door het corona virus 
kunnen we helaas niet op 
bezoek komen.
We denken allemaal aan je 
en vergeten je niet.
Lieve groetjes van ons 
allemaal.
Familie Klompmaker

Bericht voor mevrouw Krol 

Hoi Omi Krol, omdat ik 
nog steeds niet bij je langs 
mag komen stuur ik jou 
een berichtje via de krant. 
Ik hoop dat alles heel snel 
beter gaat waardoor we 
allemaal weer bij je langs 
kunnen komen. 
Groetjes van Aron

Bericht voor de heer 
Wollendorf

Hoi Frans 
Nu wij weten dat jij niet
naar buiten mag willen je 
laten weten
dat we toch aan jou 
denken en leven
met jou mee sterkte voor 
de komende tijd.
Hopelijk gauw tot ziens.
Groet Jannes en Jankie

Bericht voor de heer 
Blomsma

Jan de moed erin houden.
Het aller belangrijkste is 
gezond blijven.
Groeten Gerrit, Tanja, Niels 
en Marc

Bericht voor Janny van 
Solkema

Lieve Ma & Oma Janny,
Gelukkig kunnen we video 
bellen,
Kunnen we elkaar in ieder 
geval nog 
zien en horen! 
Hopelijk kunnen we elkaar 
snel weer in het echt zien!
Dikke kus en knuffels van 
Marc, Ilona en Esmay 

Bericht voor de heer 
Blomsma 

Lieve Auke,
Wat jammer dat ik niet 
meer bij jouw op bezoek 
mag komen. Gelukkig kan 
ik nog naar je zwaaien 
voor het raam maar dat is 
toch anders. We moeten 
dit nog even volhouden. 
Ik hoop je snel weer te 
mogen bezoeken.
Veel liefs Inge

Bericht voor de familie Linker 

Pa en Ma
Heel veel woonplezier op 
jullie nieuwe adres. Terug 
in Smilde.
Rita, Marc, Harry, Greetje, 
Erika, Bram, Malou 

Bericht voor mevrouw Peters

Lieve ma peters, voor jouw
Duizende kaarsen 
kunnen met één kaars 
aangestoken worden. De 
kaar zal er niet korter door 
gaan branden. 
Het geluk wordt niet 
minder als je het met 
anderen deelt. Degene die 
gelukkig is maakt andere 
ook gelukkig. 
Liefs Gerrie

ps. Met een dikke knuffel en 
een pluim voor allen mensen 
die rondom de bewoners van 
de “Driemaster” liefde, zorg 
en geluk geven héél veel 
dank. Jullie zijn TOPPERS

Bericht voor mevrouw 
Roggema
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Horizontaal
8 Het toegi�  is een minpunt (6)
9 Vuile Oost-Europeaan (8)
10 Vleesscheet (4)
11 Hol voor lopers (10)
12  Ups en downs � jdens de 

wedstrijd (4)
13  De standjes van je oude liefde 

zijn voor de show (10)
17  Vertrouwd sigare� enmerk 

van Superman (4)
18 Irriteert bij een ontsteking (5)
19 Voorloper (4)
21  Plank die na de geboorte 

aan vernieuwing toe is (10)
23 Insteekorgaan (4)
24 Een brok in zijn keel (10)
28 Zit pubers op de huid (4)
29  Echtgenoot in de 

aanbieding (8)
30 Inventaris die groeit (6)

Ver� caal
1 Huidig kunstwerk (8)
2  Kort bericht op het 

voetbalveld (10)
3  Liggen op bed, maar dan om 

het uit te maken (10)
4 Lekker koud (4)
5 Dier waarmee je vooruit kunt (4)
6  Als het goed is, is dit een 

openbaar toilet (4)
7  De hype is het vertrek met de 

auto (6)
14 Wegwerppresenta� e (5)
15  Plaat waarbij je uit de kleren 

gaat (10)
16  Groep die poli� eke winst 

niet viert (10)
20 Zijn werk is op de grens (8)
22  Nieuwe afspraak om naar 

een anima� efi lm te gaan (6)
25  Die auto is kort in de mode (4)
26  Hee�  ook al geen complete 

lichaamsdelen (4)
27 Rekent een biertje af (4)

©depuzzelmaker.nl
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Horizontaal

8 Het toegift is een 
minpunt (6)

9 Vuile Oost-
Europeaan (8)

10 Vleesscheet (4)

11 Hol voor lopers 
(10)

12 Ups en downs 
tijdens de 
wedstrijd (4)

13 De standjes van 
je oude liefde 
zijn voor de 
show (10)

17 Vertrouwd 
sigarettenmerk 
van Superman 
(4)

18 Irriteert bij een 
ontsteking (5)

19 Voorloper (4)

21 Plank die na de 
geboorte aan 
vernieuwing toe 
is (10)

23 Insteekorgaan (4)

24 Een brok in zijn 
keel (10)

28 Zit pubers op de 
huid (4)

29 Echtgenoot in de 
aanbieding (8)

30 Inventaris die 
groeit (6)

Verticaal

1 Huidig 
kunstwerk (8)

2 Kort bericht op 
het voetbalveld 
(10)

3 Liggen op bed, 
maar dan om het 
uit te maken (10)

4 Lekker koud (4)

5 Dier waarmee je 
vooruit kunt (4)

6 Als het goed is, 
is dit een 
openbaar toilet 
(4)

7 De hype is het 
vertrek met de 
auto (6)

14
Wegwerppres

entatie (5)

15 Plaat waarbij je 
uit de kleren gaat 
(10)

16 Groep die 
politieke winst 
niet viert (10)

20 Zijn werk is op 
de grens (8)

22 Nieuwe afspraak 
om naar een 
animatiefilm te 
gaan (6)

25 Die auto is kort 
in de mode (4)

26 Heeft ook al 
geen complete 
lichaamsdelen 
(4)

27 Rekent een 
biertje af (4)

© De puzzelmaker

Deze puzzel wordt u aangeboden door:

Smildeger puzzel

6.45
24.95

4.75
450 gram 200 gram

Toast
salade trio

Gourmet
schotel
basis
4 persoons

Vlees- 
waren duo

AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG VAN WOENSDAG 8 APRIL T/M DINSDAG 14 APRIL

SLAGERIJ DE WOLVENBERG
Veenhoopsweg 25/6, 9422 AB Smilde  |  tel.420180 Winkelcentrum Veenstaete 

Voor meer informatie en 
aanbiedingen zie website, 
facebook en instagram
slagerijdewolvenberg.nl

19.95

22.49

p.st.
of

p.st.

Hollandse
hapjesschotel

Mediteraanse
tapasschotel

Maakt de maaltijd compleet

(kip-kerrie-, 
ei-bieslook- en 
selderiesalade)

(boerenachterham 
& rosbief)

Corona…….Huisartsenpraktijk 
Smilde ……. Corona

Op het moment dat ik dit schrijf zijn we allemaal in de ban 
van het coronavirus, de wereld is flink opgeschud! Advie-
zen, richtlijnen en gezondheid tips buitelen over elkaar 
heen met  1 grote gemene deler: HOUD AFSTAND!
Nog nooit eerder hebben wij de deuren van de praktijk 
dicht moeten houden en toch is dat nu het beste wat we 
voor u kunnen doen!  Maar voor elke zorgvraag, dringend 
of minder dringend is er de mogelijkheid van  telefonisch 
overleg en zo nodig ook een consult of visite!
Internet, Facebook, video bellen, WhatsApp en mail helpen 
ons ook daarbij.

Hartverwarmend is het om te merken hoe mensen bezorgd 
zijn om elkaar, hoe buren op elkaar letten, hoe jongeren 
zich inzetten voor ouderen. En ook hoe patiënten, bedrij-
ven, waaronder hobby- en schilderbedrijven, tandartsprak-
tijken,  particulieren, pedicures, schoonheidsspecialisten 
en zomaar mensen die nog voorraden in de kast hebben 
staan, die bij ons komen brengen.
Mondkapjes, flessen desinfectans, handschoenen… 
HEEL HARTELIJK BEDANKT DAARVOOR!!

We zetten met elkaar de schouders onder de zorg voor u, 
jong of oud, om samen zo goed mogelijk door deze crisis 
heen te komen!

Alle medewerkers van Huisartsenprak-
tijk Smilde
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Groeten van De Driemaster
Aan alle familie en 
bewoners de hartelijke 
groeten!
Familie de Groot

Lieve kinderen en (achter)
kleinkinderen, ik vind het 
jammer dat we elkaar even 
niet kunnen zien. Hopelijk 
komt de tijd snel dat we 
elkaar weer mogen zien.
Oma Vierhoven

Aan iedereen de hartelijke 
groeten van 
Alie Krol

Een dikke duim voor de 
zorg van de Driemaster. 
Wij zijn tevreden hier.
Familie Vochtelo

Ik wens dat iedereen hier 
gezond uitkomt! 
Hartelijke groeten van Tiny 
van der Velde

De hartelijke groeten aan 
Andries Olijve 
van je moeder

Lieve groetjes aan Wim, 
Trinette, Leanne en Annika
van mama en oma

De hartelijke groeten aan 
de hele familie en alle 
bekenden
van Grietje Dermois

De hartelijke groeten aan 
iedereen die ik ken van
mevrouw Appelo

De hartelijke groetjes van
Mevrouw Peters

De hartelijke groeten aan 
alle gemeenteleden van 
de PKN. 
Familie Schrovenwever

De zusters doen het goed! 
Ik mis jullie!! 
Liefs jullie moeder, oma 
en overgrootoma mevrouw 
Prophitius.

Diesel en baasje Saskia, ik 
mis jullie! Zodra het mag, 
kom maar langs.
Frans Wollendorf

Esther en Jaques; veel 
liefs van mama en bedankt 
voor alles! 
Groetjes van Martha 
Tjabringa

Dank voor alle aandacht en 
zorg van al het personeel 
van De Driemaster. Ik vind 
het fijn dat ze nu even de 
dingen oppakken die mijn 
zoon nu even niet voor me 
kan doen. 
Mevrouw Drenth

Ik wens dat iedereen hier 
zonder restschade zowel 
lichamelijk als geestelijk 
uit komt. Hou u goed. 
Mevrouw Bruggink

Met oma gaat het nog 
goed en de allerliefste 
wensen 
van oma Els

Ik red me met hulp van 
de lieve zusters van de 
Driemaster. 
Aan iedereen een lieve groet.
Kathinka van Hoof

Hilda Klok nog 
gefeliciteerd met je 
verjaardag het feestje 
komt nog wel. Ook de 
andere kinderen en 
kleinkinderen en zelfs 
achterkleinkinderen 
de hartelijke groeten van 
papa en mama

Wij wensen u alle gezondheid en kracht toe in deze moeilijke periode
Fysiotherapie Bovensmilde 

Willem Trip
Team Fysiotherapie Betsema  

& Stroetinga

Opruimactie in Smilde
Op zaterdag 21 maart j.l. heeft de stichting Nederland schoon voor de 18e keer de lan-
delijke opschoondag georganiseerd. Door de uitbraak van het Coronavirus is deze dag 
echter verschoven naar 19 september. Het platform De Smildes schoon had zich ook 
op deze dag voorbereid en zou met vrijwilligers zwerfafval ruimen in de omgeving van 
de Koepelkerk, het hertenkamp en het winkelcentrum in Smilde. Zo heeft Nederland 
schoon werkhandschoenen, vuilniszakken, raamposters en een banier geleverd en zijn 
de opruimmaterialen ingezet die eerder al door gemeente Midden-Drenthe beschikbaar 
waren gesteld.
Omdat we bij het opruimen voldoende afstand van elkaar konden houden, heeft De 
Smildes schoon de geplande opruimactie gewoon door laten gaan. Door het opruimen 
trokken we de nodige aandacht van het publiek en hebben we veel positieve reacties 
mogen ontvangen. 
Wilt u ook meewerken aan een schone leefomgeving? Ons mailadres is de.smildes.
schoon@outlook.com Onder de naam De Smildes Schoon vindt u ons ook op Facebook.

Mark Doldersum treedt op  
voor ‘t Beurtschip

Op 24 mei heeft Mark Doldersum bij ‘t Beurtschip een optre-
den gegeven om de mensen een beetje op te vrolijken in deze 
moeilijke tijd. De mensen hebben vreselijk genoten en als je 
hun gezichten zag kreeg je gewoon kippenvel. 
Nogmaals bedankt Mark

Aankondiging nationale zaaidag
EnergieCooperatie Duurzame Smildes is ook dit jaar weer zaadbank voor The Pollina-
tors. Op de Nationale zaaidag 22 april aanstaande kan weer biologisch wilde bloemen-
zaad uitgestrooid worden op een plekje dat u goed dunkt en wel wat biodiversiteit en 
kleur kan gebruiken. Wel gelden er aangepaste richtlijnen in verband met de corona-
crisis. Let op verdere berichten via de huis-aan-huisbladen en Facebookpagina van de 
EnergieCooperatie Duurzame Smildes wanneer en waar u het biologische zaad gratis 
op kunt halen. 

Medewerkers Icare Beurtschip bedanken iedereen …
…die ons een hart onder de riem steekt. Ieder persoonlijk bedanken gaat ons nu niet 
lukken, maar wat fijn hoeveel er aan ons gedacht wordt. Uit welke hoek dan ook.
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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

WOENSDAG GEHAKTDAG

Gehakt h.o.h.  kilo  € 5,50
Indisch gehakt  kilo  € 6,50
DE HELE PAASWEEK

• Alles voor de gourmet en barbecue
• Diverse opgemaakte salade schotels
• H.o.h. runder- en filetrollades 
• Malse entrecôte en biefstuk
• Hele kip in braadzak
• Gevulde eitjes en hapjesschalen

2 droge worsten
1 boerenmetworst
1 knoflookworstje  voor  € 10,00

Wij wensen u 
gezonde en smakelijke  

paasdagen toe.

ONZE MAALTIJDSERVICE
3X PER WEEK BEZORGD

Bel gerust voor informatie
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“Zonne-energie met de beste
  prijs kwaliteit verhouding,
  bij u in de buurt.”

Hoofdweg 185  |  9421 PD Bovensmilde  |  0592 - 820 300

www.waardevolt.nl  |  contact@waardevolt.nl
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