
Oplage: 4600 
Verspreidingsgebied: Witten, Bovensmilde, Smilde, Laaghalerveen, Hijkersmilde, Hoogersmilde, Oranje

Kledingweggeefwinkel 
Heppie opent op 1 

september in Dorpshuis 
Smilde

Astrid Boerma en Dorothy Maail zijn de initiatiefne-
mers van de weggeefwinkel.

Heeft u kleding over breng het op 
dinsdag- of donderdagmorgen 
tijdens de openingstijden langs 
en geef de kleding een 2e kans. 
Graag hele en schone kleding. 

Iedereen die dat wil kan gratis weer wat kleding af-
halen. Dit is gezellig, goed voor het milieu en voor de 
portemonnee.

Kledingweggeefwinkel in het Dorpshuis te Smilde
Dorpshuis Smilde
Beukenlaan 1A
Smilde

Vanaf 1 september 2020
Openingstijden: 
Dinsdagmorgen   10.00 uur tot 11.30 uur
Donderdagmorgen  10.00 uur tot 11.30 uur

Meer informatie: 
Dorothy Maail of Astrid Boerma Witteveen 
Tel 06-27925756
Mailadres: heppiesmilde@gmail.com

Verkoop afgeschreven 
boeken in bibliotheken 

Midden-Drenthe
De bibliotheken in Midden-Drenthe verkopen vanaf 10 
augustus 2020 afgeschreven, zgn. tweede kans boe-
ken. Dit vindt plaats tijdens de openingsuren van de 
desbetreffende bibliotheek. De bibliotheek in Smilde 
start op dinsdag 11 augustus. In de bibliotheken zijn 
tasjes aanwezig, die je kunt vullen met afgeschreven 
boeken, tijdschriften of DVD’s. Voor een tasje betaal 
je € 3,-. 

De afgelopen maanden zijn uit de collectie van de bi-
bliotheken in Beilen, Bovensmilde, Smilde en Wester-
bork diverse boeken gehaald en afgeschreven. In de 
verkoop gaan romans, jeugdboeken, prentenboeken, 
informatieve boeken, dvd’s en tijdschriften. Loopt u 
eens bij ons binnen om te kijken of er iets van uw ga-
ding bij is! 
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11 augustus 2020

Worden uw woondromen werkelijkheid?

Op 1 mei bestond Snijder’s Interieur 80 jaar. Een mijlpaal waar wij trots op zijn. 
Onze droom was om dit jubileum eerder met jullie te vieren, maar het virus greep om 
zich heen. Nu met gepaste maatregelen het leven weer normaler wordt, vieren wij dit 
jubileum graag met jullie. Vertel ons nu jouw woondroom en begin november maken 
wij bekend of jouw droom werkelijkheid wordt. 

Droom je dat oma kan genieten in een relaxfauteuil na een periode dat zij de kinderen 
niet kon zien? Of droom je van een mooie raamdecoratie zodat de warmte buiten blijft 
nu je meer thuis werkt? Of droom je van een heerlijk matras dat net zo lekker ligt als op 
vakantie? Wat je droom ook is, je hebt 80 dagen de tijd om jou woonwens bij ons in te 
leveren en wie weet komt jouw droom uit! Stuur jouw Woondroom via Facebook, per 
mail of breng hem langs bij ons in de winkel.

Het is feest en daarom blijven wij jullie de rest van het jaar verrassen met leuke jubile-
umaanbiedingen. Veel dingen zijn sinds maart veranderd, maar de kwaliteit en service 
blijft zoals u al 80 jaar van ons gewend bent. Bent je niet in de gelegenheid om een 
bezoek aan de winkel te brengen, dan komen wij graag bij je thuis om de woonwensen 
te bespreken. In onze woonwinkel kunnen jullie onze jubileum aanbiedingen en het 
nieuwe assortiment komen bewonderen.

Foto: Snijder’s Interieur
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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

Verdrietig zijn wij, nu wij geheel onverwacht 
afscheid hebben moeten nemen van mijn 
lieve man, mijn steun en toeverlaat en onze 
bonusvader en -opa

Gerrit Peters
Voorst, 13 december 1948

Smilde, 13 juli 2020

 Riet Peters-van Bon

 Kinderen, klein- en 
 achterkleinkinderen

Correspondentieadres: 
Hoofdweg 106, 9422 AM Smilde

De crematie heeft in besloten kring plaats-
gevonden.

Waar het stopt, houdt het niet altijd op...

Minny 
van Buuren-Wesselman

O Kediri, Indonesië, 5 september 1932
 † Ansen, 24 juli 2020

sinds 3 maart 2005 weduwe 
van Jan van Buuren

Patricia en Emilio
Annabella en Joaquin, Emilio

Sarah

Wernick en Manon
Iris

Alex

Annabella en † Jean-Paul

Koert en Vivian
Indy
Kay

De afscheidsbijeenkomst heeft in besloten 
kring plaatsgevonden.

Correspondentieadres: 
Huzzeweg 4, 7981 NC  Diever

Veel gelukkige jaren waren wij samen, 
samen waren wij één.
Maar nu jij er niet meer bent,
moeten we zonder jou verder…..dus alleen.

Met verdriet in ons hart, maar dankbaar 
voor wat wij samen hebben mogen beleven, 
hebben wij afscheid moeten nemen van mijn 

lieve man, onze lieve zorgzame vader, 
opa en over-opa

Frederik Sluiter
Frerik

O Hoogersmilde,  20 maart 1925
† Dwingeloo, 8 augustus 2020

                  
   68 jaar

Ronkje Sluiter - Bijker

Jan en Aly
     Erwin
     Erik en Esther, Jayden, Lynne

Hilbert en Marie
     Freddy, Merel
     Corina en Erwin, Jolien, Wouter

Annie en Geert
     Karin en Ruurd, Leon, Ruben, Danique
     Moniek en Ronald, Tess, Faya
     Marcel en Eliza

Klaasje en Wim
     Debbie en Renzo, Lizz, Zoë, Senn
     Michel en Bernadette, Jaylinn, Fabiënne,  
 Barry, Mariska
     Albertien
     Matthijs en Christien

Graag hadden wij Frerik een mooier afscheid 
willen geven, maar helaas moeten wij, in ver-
band met alle maatregelen rondom de corona-
crisis, in besloten kring afscheid nemen.

Correspondentieadres: 
De Wijert 95, 7981 AH Diever
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Ook voor woning, winkel en bedrijfsontruiming.
A.H.G. Fokkerstraat 24   |  9403 AP Assen
M 06-15 316 905  |  M 06-51 745 983   |  w.hoeve@home.nl

OP HET STADSBEDRIJFSPARK

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!

Klaar voor de 
brugklas?
Wij helpen graag bij het 
regelen van de 
bankzaken.

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

Voor al uw problemen met plaagdieren
voor bedrijf en particulier

Tel.: 06-13992224 of 0592-269625
E-mail: info@proactief-ongediertebestrijding.nl
Website: www.proactief-ongediertebestrijding.nl

Beveiliging
Camerasystemen

Bekabeling
NEN3140

Voor zowel zakelijk als particulier
0592-413603

TURFJES

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

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

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

* 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

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

TURFJES

* Ook een turfje plaatsen? 
Mail of bel de redactie: 
info@smildegerneiskrant.nl 
of 0592 - 420062
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EnergieCooperatie Duurzame Smildes 
Natuurlijk beheer 

Wat groeit en bloeit er in de Smilder Veenen? 
Biodiversiteit is een van de thema’s van EnergieCooperatie Duurzame Smildes. We 
beginnen waar we kunnen beginnen: waardering vergroten voor planten die in het wild 
groeien en bloeien in ons leefgebied de Smilder Veenen. Nu kwam ik in diezelfde Smil-
der Veenen bosmuur (Stellaria nemorum) tegen. Het verschil tussen bosmuur en grote 
muur zit hem in de bladeren: die van de bosmuur zijn breed en die van de grote muur 
zijn smal en spits. Bosmuur is een plant uit de anjerfamilie. De betekenis Stellaria zal 
de lezer zelf kunnen bedenken. Nemorum betekent ‘van de bossen’ wat allerminst ver-
rassend genoemd kan worden. Ik trof de plant in bloei aan op 2 september van 2019. 
Dat is volgens de boekjes te laat: de bosmuur bloeit van mei tot juli. Dat zou er op kun-
nen duiden dat ik verkeerd zit. Maar bedacht moet worden dat wel meer planten wat 
van slag zijn. De natuur begint door klimaatverandering toch aardig ontregeld te raken. 
Bosmuur geldt als zeer zeldzaam. Op een andere site las ik echter dat het slechts ‘vrij’ 
zeldzaam is en dat bosmuur bloeit tot augustus. Met die muren is het dus nog best 
lastig, zoals ook Trump heeft ondervonden. Het is onder botanici bekend dat muur 
nogal eens verkeerd gedetermineerd wordt. Tja, waarschijnlijk is het het veiligst als 
ik aan de determinatie van deze plant als bosmuur de aanduiding ‘waarschijnlijk’ toe-
voeg. Ik besluit stante pede om nog een keer naar de Smilder Veenen te fietsen. Muur 
is in verschillende varianten goed eetbaar, vooral de kleine soorten. De bosmuur en 
ook grote muur laat u liever staan. Overigens voor diegenen die geïnteresseerd zijn in 
de Smilder Veenen: in het Drents Archief wordt een serie hele mooie oude kaarten be-
waard voor het nageslacht en hedendaagse belangstellenden. Op al die prachtige oude 
kaarten van Drenthe prijkt trots de oorspronkelijke naam van het gebied waarin wij 
leven: de Smilder Veenen. Die veenen bestreken eens het gehele gebied ten westen van 
Assen – toendertijd nog aangeduid als ‘vlekje’ - tot in de Stellingwerven (het Drentse, 
Nedersaksische deel van Friesland waar ze ook een soort Smildegers spreken). In de 
‘Levend Verleden’ van de Historische Vereniging De Smilde stond een mooi stuk over 
de Smilder Veenen. Hoe het zo gekomen is dat dit gebied nu aangeduid wordt onder 
een andere naam is voor mij een onopgelost mysterie. De foto is in hogere resolutie 
te bekijken op de Facebook pagina van EC Duurzame Smildes en de website van Wij-
ZijnBovensmilde. 

Buurtinfohuis Bovensmilde 

en De Smildes Schoon 
Het Buurtinfohuis Bovensmilde en De Smildes Schoon.

Een groep vrijwilligers van De Smildes Schoon gaan re-
gelmatig met hun hesjes aan , grijpers en plastic zakken 
in de hand op pad om straten, fietspaden en parken af-
valvrij te maken.
Ook vrijwilligers van het Buurtinfohuis Bovensmilde dra-
gen sinds kort hun steentje bij. Ze hebben de buurt rond 
de J. de Walstraat “geadopteerd” en gaan één keer per 
drie op pad. U kunt zich aansluiten. Naast nuttig en spor-
tief is het ook gezellig om samen iets te betekenen voor 
ons dorp.
Naast deze nieuwe activiteit zijn er ook weer een paar 
“oude” activiteiten voorzichtig en met in achtneming van 
de coronamaatregelen opgestart:

• Loop/wandelgroep wandelen in en om Boven-
smilde: maandag vanaf 9.30 uur. Het is gratis! Na afloop 
koffiedrinken. Goed voor lichaam en geest. Loop mee!
• Huiskamerontmoeting: Donderdagochtend 
van 10.00 – 12.00. Gezelligheid met koffie of thee. Alles 
volgens het nieuwe normaal op 1,5 m afstand
• Kleding-inbreng-ophaal-kamer: NOPPES: 
Maandag van 10.00-11.30 uur, woensdag van 14.00–
16.00 uur. Kom langs, er is genoeg, voor iedereen én         
alles - het woord zegt het al - voor NOPPES! 
• Zanggroep: woensdag 5 en 19 aug. van 10.00 
-11.30 uur. Er wordt gezongen in de tuin en op afstand.
• Schilderen: 12 aug. lekker aan de slag met verf! 
Kom langs en probeer het eens! Tijd: van 19.00 tot 21.00 
uur.
• Crea doe: start weer in september.
• Koffie Met! Dinsdag 11 aug. vanaf 10.00 uur, 
kopje koffie, een prettig gesprek met elkaar onder bege-
leiding van Diete Kits
• Welzijnswerk Midden-Drenthe: Tel: 088-16 51 
200 
• Actium: Tel. 0592-400100)
Hebt u zelf een initiatief, bel of mail met: Juul Mustamu, 
06-46053093, jmustamu@home.nl of Wout Stam, 06-
53580418, wol31@hetnet.nl 
Volg ons op Facebook, op de Dorpsagenda en in de Smil-
diger Neiskrant!

Foto: Ans Stam
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Fietsend langs ’t eerappellaand.
 

Na een korte tijd van ziek zijn hebben we afscheid 
moeten nemen van mijn lieve man,  

onze (schoon)vader en opa

Tinus Feiken  
Grietinus

« Smilde, 25 juli 1939     † Smilde, 9 augustus 2020

 
Wat heeft hij een strijd moeten leveren!

Wij zullen hem heel erg missen!

 
52 jaar 

Ans Feiken – Doesburg 

Harold † 

John, Marjanka 

Rosa en Dagmar
  

De uitvaart vindt plaats in besloten kring.

 
Correspondentieadres: 

Prins Clausstraat 12, 9422 GN Smilde

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
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zondag 16 augustus

Prot. Gem. Smilde, Koepelkerk
Aanmelden voor bijwonen van de kerkdienst 
Telefonisch 0592-415959 (Luit Trip) alleen op vrijdag 
van 12.00 tot 14.00 uur
Mailadres kerkdienst.pknsmilde@gmail.com tot vrijdag 
18.00 uur
9.30 uur :  ds. J. Hommes, Glimmen

Geref. Kerk Vrijgemaakt, De Rank 
10.00 uur ds Tj. van Dijk

Prot. Gem. Hoogersmilde, KC De Schakel
Aanmelden: voor vrijdagavond 20.00 uur via e-mail 
pknhoogersmilde@gmail.com of tel. 0592-459242  
(A. Waninge)
9.30 uur Ds Raatjes

Protestantse Gemeente Bovensmilde
9.30 uur Ds. A.W. Riepma, Assen

Heeft u een activiteit voor in 
onze agenda?  

 
Mail of bel de redactie!

‘Adopteer’ uw eigen gebied 
en houd uw omgeving 

zwerfafvalvrij!
Wat zou het mooi zijn als het woord ‘zwerfafval’ niet meer in ons woordenboek voor-
kwam! Dat de straten schoon zijn en er geen kauwgom, blikjes en flesjes meer te vin-
den zijn in de struiken langs wegen. Met elkaar kunnen we zorgen dat we heel dichtbij 
deze ideale situatie komen. Daarom roepen we uw hulp in om het zwerfafval terug te 
dringen. ‘Adopteer’ uw stukje Midden-Drenthe en houd het schoon!
‘Adopteren’ van een gebied
We vragen  iedere school, vereniging of dorpshuis om een stukje van  de eigen leefom-
geving schoon te houden, ofwel te ‘adopteren’. Als iedereen een stukje schoonhoudt, 
maken wij met zijn allen Midden-Drenthe een heel stuk schoner. Ook u vragen wij om 
een stukje schoon te houden. Denk aan uw straat of uw buurt. Doet u mee?! 
Wat krijgt u daar voor terug?
Wanneer u een stukje schoonhoudt, dan stimuleren wij dit graag. U krijgt dan van ons 
een afvalton met postermateriaal. Deze mag u houden. Daarnaast kunt u grijpers, hes-
jes en vuilniszakken van de gemeente lenen om zwerfafval op te ruimen.
Hoe ‘adopteert’ u een gebied?
Wil je een stukje van uw leefomgeving schoonhouden? Neem dan contact op met de 
gemeente! Samen met u kijken we dan of uw gekozen stukje nog ‘geadopteerd’ kan 
worden en naar de mogelijkheden.
‘Adopteert’ u al een gebied?
Houdt u met uw buurt, dorp, wijk, (sport)vereniging uw omgeving al schoon? Dan heeft 
u al een gebied ‘geadopteerd’ en kunt u van de gemeente een zwerfafvalton krijgen. 
Neem hiervoor contact op met de gemeente.
Schoonhoudpakket
Op www.supportervanschoon.nl/midden-drenthe kunt u aangegeven welk gebied u 
schoonhoudt. Bij aanmelding ontvangt u van Nederland Schoon een gratis ‘schoon-
houdpakket’. 
Informatie
Meer weten over het ‘adopteren’ van een gebied of over zwerfafval? Op www.midden-
drenthe.nl/zwerfval kunt u alle informatie vinden. Ook kunt u contact opnemen met de 
Gemeentewinkel via (0593) 53 92 22.
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Op de foto: Stefan en René Timmer

UW FEEST = ONZE ZORG

  www.debaandersmilde.nl  |  info@debaandersmilde.nl
Adres: Rijksweg 45, 9422 CD  Smilde  |  06 21 70 54 14

Wij komen graag even bij u thuis langs met onze verhuurcatalogus.
Altijd gratis info en prijsopgave!

Tap & Tentverhuur

       De 
Baander
           Smilde

Uw
 fe

est =
 onze zorg

Alles voor een feest, evenement, bruiloft, 
arrangement, verjaardag bijeenkomst enz.

“10 t/m 1500 personen”
“gewoon t/m luxe”

“simpel t/m uitgebreid”

“10 t/m 1500 personen”
“gewoon t/m luxe”

“simpel t/m uitgebreid”

De Baander Smilde 
Tap- en Tentverhuur & 

catering
Wij zijn Kees, Hannie, René en Stefan Timmer. In 2011 
zijn wij begonnen met een restaurant en cafetaria in 
Norg en daar is in de loop der jaren een “Tap & tent-
verhuurbedrijf uit ontstaan. Wij hebben nu in Smilde 
(voormalige pand van Bosma, Rijksweg 45 Smilde) een 
horeca bedrijf genaamd Tap & tentverhuur De Baander 
Smilde. 

Wij verzorgen alles 
op horeca, verhuur en 
cateringgebied. Dit 
van 10 t/m 1500 per-
sonen, gewoon t/m 
luxe en simpel t/m 
uitgebreid. We hebben 
alles voor een feest, 
evenement, bruiloft, 
arrangement, verjaar-
dag bijeenkomst enz. 
Wij hebben zoal: span-
tenten, aluminium 
tenten, pagode tenten, 
easy- up tenten, barren 
met biertap, barren met 
koelbuffet, koelkasten 
meubilair, koelwagens, 
tapwagens, toiletwa-
gens, (feest) verlichting, 
led- meubilair, markt-
kramen, verwarming, 
caterings apparatuur, 
veiligheidsvoorzieningen, licht, geluid en stroom, aller-
lei soorten buffetten, hapjes, (fris) dranken, bierfusten, 
opblaas-apparatuur zoals: Abraham, ooievaar, Sarah, 
bruidspaar, springkussens enz. enz. Eigenlijk teveel om 
op te noemen. Dit allemaal in verschillende stijlen en 
prijsklassen. 

Wij komen graag even bij u thuis langs met onze verhuur-
catalogus. We kunnen dan aan de hand van uw wensen 
een opzet van uw feest maken. Altijd gratis info en prijs-
opgave!. 

Kijk eens op www.debaandersmilde.nl

Met vriendelijke groet,
Kees, Hannie, René en Stefan Timmer

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

Duurzame tip van EC DS: 
Gloeilampen en ideeën

Besparen op gebruik van energie krijgt in veel duurzaamheids-
beleidsplannen nog relatief weinig aandacht. Iets soortgelijks 
geldt voor afval: die afvalberg die we met elkaar iedere dag weer 
produceren kan en moet veel kleiner. Juist besparen is essenti-
eel voor verduurzaming van de gemeenschap, zo vinden wij als 
EnergieCoöperatie Duurzame Smildes. Even een mooi voorbeeld 
om de geesten rijp te maken. De Europese Commissie heeft be-
rekend dat er in 2020 een energiebesparing kan worden gerea-
liseerd van 40 miljard kWh, als de gloeilamp eenmaal is verdwenen. Dat is vergelijk-
baar met het jaarlijks stroomverbruik van alle Nederlandse en Belgische huishoudens 
samen. Door het verbod op gloeilampen vermijden we in Europa zo 15 miljard kilo 
CO2-uitstoot. Eerder werd in deze rubriek al aandacht besteedt aan de richtlijn van de 
Europese commissie voor energieverbruik van stofzuigers. Ook dat heeft een flinke 
besparing opgeleverd. Dat is allemaal heel mooi en relatief veel besparing voor weinig 
moeite. Maar er zijn meer van dit soort ideeën die door een relatief eenvoudige wetswij-
ziging veel kunnen helpen besparen aan verbruik. Wij denken bijvoorbeeld aan controle 
op bandenspanning van personenauto’s, vrachtwagens en bussen (klein en groot). Sta-
tiegeld zou ook een flinke besparing kunnen opleveren. Onze overheid is u al 20 jaar 
bezig om dat doorgevoerd te krijgen. Een illustratie van hoe polderen het algemene be-
lang schaadt. Wij verwachten dat een en ander sneller gaat als we het overlaten aan de 
Europese Commissie. Gelukkig kunt u zelf ook wat doen: koop alleen flessen met sta-
tiegeld. Ook vermoeden wij dat er bij Smildegers en andere Midden-Drentenaren goede 
ideeën leven om te besparingen op energie of het milieu in het algemeen te ontzien. 
Stuur uw ideeën naar ecduurzamesmildes@gmail.com. We verloten een leuke duurza-

me attentie onder de inzen-
ders met de beste ideeën. 
Je draagt trouwens door 
klant/ lid te worden ook 
bij aan klimaatneutraliteit 
en verduurzaming van de 
gemeenschap. We zijn via 
de Drentse koepel mede-
eigenaar van Energie Va-
nOns. Hoe meer klanten 
hoe meer we kunnen in-
vesteren in verduurzaming 
van de Smildes. Vraag 
gerust een vrijblijvende 
voorbeeldberekening aan 
via ecduurzamesmildes@
gmail.com. Of bel met 
0642160369. 
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Torenruiters in actie
Mariska Hoeks reed met Zo Apart een meetmoment in Appelscha. In de klasse MI 
behaalde ze 180,5 en 176,5 punten. Dat was goed voor 1 winstpunt. Deze combinatie 
heeft de goede lijn te pakken. Nog 1 winstpunt en dan kan er gepromoveerd worden 
naar de klasse MII.

Dans SSS Smilde is vernieuwd!!
Met ingang van het nieuwe seizoen is de dans van SSS Smilde helemaal vernieuwd. 
Met het aantrekken van een nieuwe dansinstructeur wordt er een geheel andere dans-
vorm aangeboden. De Hip-Hop kenmerkt zich door snelle beweging, attractieve uitvoe-
ring en is bevorderend voor lenigheid en beweeglijkheid.
De jeugd van 6 tot 14 jaar kan kennis maken met deze dansvorm op donderdag 20 au-
gustus om 18.00 in de gymzaal aan de Koningin Emmastraat in Smilde. Gratis entree, 
vrijblijvend komen kijken.
Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar info@sss-smilde.nl of bellen met 
0592-459469  

Als ik tweemaal met mijn 
fietsbel bel

De titel van deze column betreft een liedje uit de jaren 
vijftig van Max van Praag. Ten zeerste raad ik u aan 
om het eens te beluisteren. Zeker nu het zo druk is op 
de Drentse fietspaden. 

Het refrein gaat als volgt: 
Als ik tweemaal met m’n fietsbel bel
Nou dan weet je het wel, nou dan weet je het wel 

Wat mij als snellere fietser opvalt is dat juist de men-
sen uit de jaren vijftig het principe van de fietsbel niet 
goed begrijpen. Ik leg het uit, het is niet moeilijk. Als 
ik tweemaal met mijn fietsbel bel dan is het de be-
doeling dat u aan de kant gaat. Om precies te zijn de 
rechterkant. 
Als ik tweemaal met mijn fietsbel bel moet u niet ze-
nuwachtig over uw linkerschouder kijken. Als 
u namelijk over uw linkerschouder kijkt verplaatst u 
uw gewicht naar links en als vanzelf gaat uw tweewie-
ler van Jan Kwint ook slingerend naar links. Het weg-
gedeelte waar ik u nou juist zou willen passeren. Door 
over uw linkerschouder te kijken doet u dus precies 
het tegenovergestelde van wat wenselijk is. 
Nou begrijp ik best dat u nieuwsgierig bent naar wie 
er aankomt. Ik zal het u verklappen: ik kom eraan en 
ik wil u links passeren. Dus, bedwing uw nieuwsgierig-
heid, blijft rustig en ga naar rechts. 
Het is niet moeilijk. 

Recentelijk haalde ik na drie keer bellen een mevrouw 
in die mij na het inhalen nog met krakerige stem na-
schreeuwde: “heeft u geen bel op uw fiets?” Deze me-
vrouw heb ik in het voorbijrijden geadviseerd om haar 
fiets in te ruilen voor een bezemsteel. 

Samengevat: Als ik tweemaal met m’n fietsbel bel. 
Nou dan weet je het wel, nou dan weet je het wel. Naar 
rechts gaan en niet omkijken! 

Groet, 
King

Column King

Jullie sportneis ook in de krant? Dat kan!  
Mail het de redactie! 

Leerzame avondwandeling Kale Duinen 
 
Op 13 augustus organiseert Staatsbosbeheer een leerzame wandeling door het stuifzandgebied bij Appelscha “Het Aekingerzand”. Een gids van 
Staatsbosbeheer neemt je mee door dit indrukwekkende natuurgebied.

Het Aekingerzand wordt ook wel de ‘Kale Duinen’ genoemd. Vroeger stond hier eigenlijk te veel vee, waardoor gras en heide verdween. Daardoor 
ging het zand stuiven. Uiteindelijk ontstonden de  ‘Kale Duinen’. In deze “woestijn” leven hele bijzondere planten en dieren, zoals de zandloopke-
vers, sluipwespen en de boomleeuwerik.  Zij overleven soms extreme omstandigheden. Zo kan in de zomer de temperatuur op de zuidhellingen 
oplopen tot 60 graden, terwijl het ’s nachts aan de grond vriest. 
De gids vertelt tijdens de wandeling allerlei leuke weetjes over de omgeving. Mogelijk wandelen we langs de Grenspoel, waar het vleesetende 
plantje de zonnedauw groeit.
Daarnaast is er voldoende gelegenheid om stil te staan bij de wijdsheid van het gebied, en je te verwonderen over de uitgestrekte zandduinen. In 
deze zandduinen staan  vliegdennen en knoestige eiken verspreid, bomen die voornamelijk op open zandgronden groeien.

Data: donderdag 13 augustus
Tijd: 19.30 – 21.30 uur

Start: Camping Wilhelminahoeve , Canada 3, 8424 SR Elsloo 

Kosten: € 9,- volwassene; € 6,00 kind t/m 12 jaar, inclusief koffie of thee

Aanmelden noodzakelijk: via www.staatsbosbeheer.nl/DrentsFrieseWold
Voor meer informatie en overige activiteiten kun je kijken op www.staatsbosbeheer.nl/DrentsFrieseWold
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Wij zijn CBW erkend

Jubileum
aan-

bieding

Jubileum
aan-

bieding

Jubileum
aan-

bieding

Eetkamerstoel 
Dalton
In 3 kleuren microstof

Kasten- en tafelprogramma  Lamulux KingKing

Relaxfauteuil Magic

NEDERLANDS PRODUCT!
In vele variaties S-M-L
In stof en leder

Boxspring 
Ruby
Als complete 
set 

Nu met 

interieur
woonspecialist

NU tijdelijk 10% Jubileumvoordeel

Nog veel meer aanbiedingen treft u 
aan in onze showroom. Wij zijn open 
en houden ons aan de regels conform 
het rivm. U bent van harte welkom.

*) De DroomWoon actie loopt t/m
31 oktober 2020. 
Actievoorwaarden zie onze website.

80808080
WOONSPECIALIST

1940 2020

JAAR

nu

per stuk 
99,-€

Voordeel 
   300,-€

vanaf

1.300,-€

Snijder's Interieur 80 jaar jongSnijder's Interieur 80 jaar jongSnijder's Interieur 80 jaar jong

Laatje

uitkomen
Vertel ons jou WoonDroom en stuur deze naar ons via Facebook, per email, per post of breng deze in onze winkel. 

Je hebt 80 dagen* de tĳ d om jou woonwens bĳ  ons in te leveren en wie weet, komt jou droom uit!

"Een mooie nieuwe 
hoekbank in een 
mooie stof"

"Wij dromen van nieuwe
   eetkamerstoelen" Ik zou kiezen voor een      

       moderne houten kast

   "Wij zijn toe aan 
   twee nieuwe 
     matrassen" 

"Ik kies voor een 
  relaxfauteuil in leer""Onze droom zijn 

2 stoelen in stof" 

NU tijdelijk

Jubileum
aan-

bieding


