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Insectenhotels van de  
EC Duurzame Smildes

Zoals bekend hebben insecten het zwaar. EnergieCo-
operatie Duurzame Smildes is een project gestart om 
op meerdere locaties insectenhotels te plaatsen. De 
insectenhotels worden gemaakt van restmateriaal en 
nog goed sloophout, beschikbaar gesteld door klan-
ten van de EnergieCoöperatie. Een vrijwilliger van de 
EnergieCoöperatie Duurzame Smildes zet ze in elkaar. 
Er is intussen 1 insectenhotel geplaatst op een locatie 
die er om schreeuwde (zie foto en oordeel zelf): nog 
tijdens het boren van de gaten keek een wespachtige 
of hij er een passend gat in zag (zie foto’s, ook op 
facebookpagina EC Duurzame Smildes). Na de zomer 
zullen er meerdere insectenhotels geplaatst worden 
in samenwerking met de basisscholen in de Smildes. 

Bovensmilde voor de 
Smillegers

Laatste keer inzameling voor het uitgiftepunt Smilde 
van de voedselbank vanuit de Wollegras.
Datum: 06 september
Van:  11.00 tot 14.00 uur
Waar:  Garage aan de Wollegras 21.
Het is de zesde keer, er is veel gegeven.
Alle gevers, namens de gebruikers van de voedsel-
bank, HARTELIJK DANK.
De inzameling gaat verder in de Waterstaatskerk aan 
de Hoofdweg voorafgaande aan de kerkdienst, maar 
u kunt natuurlijk altijd voedsel blijven doneren aan de 
Wollegras 21 dan zorg ik dat het ‘s maandags bij het 
uitgiftepunt komt.
Ik ben nog op zoek naar een goede dames- en een 
herenfiets, heeft u er een staan en u gebruikt hem niet, 
neem dan even contact op 0592-412943
De redactie van de Smildeger Neiskrant, bedankt voor 
de aandacht besteed aan de actie en ieder. Mede na-
mens de diaconie van de PGB, hartelijk dank.

Joop Kant

Duurzame tip van EC DS: 
duurzame ideeën delen

Besparen op gebruik van energie krijgt in veel duurzaamheids-
beleidsplannen nog relatief weinig aandacht. Terwijl juist be-
sparen essentieel is voor verduurzaming van de gemeenschap, 
zo vinden wij als EnergieCoöperatie Duurzame Smildes. Naar 
aanleiding van het vermoeden dat er bij Smildegers en andere 
Midden-Drentenaren goede ideeën leven om te besparingen op 
energie of het milieu in het algemeen te ontzien, vroegen we 
om inzending van duurzame ideeën. We ontvingen er twee. De 
eerste sluit aan bij ons project Zegeningen van hemelwater (er 
zijn nog regentonnen beschikbaar voor nieuwe klanten zolang de voorraad strekt). Idee 
1: Gebruik je gieters ook voor regenwateropslag. Heb je bij regenachtig weer het water uit 
de regenton even niet nodig voor de plantjes, vul dan vanuit de regenton alvast je gieters. 
Bij twee gieters bijvoorbeeld, vergroot je de regenwateropslag (van de ton van  ECDS) al 
met 20%. Idee 2: Kook met minder pannen. De boontjes en de rijst voor je gado gado bij-
voorbeeld, kunnen in één pan. Ook het eitje kan daarin meegekookt worden. Beide ideeën 
kosten weinig moeite en je spaart het milieu en je water/energierekening. Hebt u ook een 
duurzaam idee? Deel ze en stuur ze in naar ecduurzamesmildes@gmail.com. We verlo-
ten een leuke duurzame attentie onder inzenders met de beste ideeën. Niet alleen door je 
duurzame ideeën te delen draag je bij een verduurzaming maar door klant/ lid te worden 
van onze coöperatieve energieleverancier Energie VanOns. Hoe meer klanten hoe meer 
we kunnen investeren in verduurzaming van de Smildes. Vraag gerust een vrijblijvende 
voorbeeldberekening aan via ecduurzamesmildes@gmail.com. Of bel met 0642160369. 

Jong talent bij het 
CultuurPodium Bovensmilde

Op zondag 13 september aanstaande is er een heel bijzonder optreden van 4 jonge stu-
denten van het Prins Clausconservatorium bij het CultuurPodium Bovensmilde. Jong 
Talentklas Klassieke muziek van het Prins Claus Conservatorium en het Haydn Jeugd 
Strijkorkest zullen een zeer gevarieerd programma verzorgen. Lyke Nota (viool), Stella 
Buitenhuis (viool), Emma van den Hoed (altviool) en Joost de Boer (cello). En muzi-
kale leiding is in handen van cellist/docent/dirigent Jan-Ype Nota. Van solo tot kwar-
tet spelen zij de mooiste muziek van o.a. Mozart, Brahms en natuurlijk Bach. Tevens 
interviewen we Ru Bijlsma en komt u alles te weten over wederwaardigheden van een 
zendamateur. De deur gaat zondag 13 september open om 14.30 uur. In verband met 
de corona-maatregelen is het programma aangepast. Ook is het aantal beschikbare 
plaatsen beperkt. We verzoeken te reserveren door € 8,50 (tot en met 16 jaar gratis) 
over te maken op het rek.nr van het CultuurPodium Bovensmilde NL16 RABO 0331 
7808 95 t.n.v. Stichting CultuurPodium Bovensmilde en ovv 13 september. Vol is vol! 
Zonder reservering alleen toegang als er plek is. Het concert vindt plaats in het prachtig 
gerestaureerde monument aan de Hoofdweg 186 te Bovensmilde. 

Plastic handschoenen en mondkapjes 
horen in de grijze container

Plastic handschoenen en mondkapjes worden door de coronacrisis steeds vaker ge-
bruikt. Bij de afvalverwerker Attero zien ze de laatste weken steeds meer bescher-
mingsmiddelen tussen het plastic afval voorbij komen. 

Niet in de oranje container
Beschermingsmiddelen zoals plastic handschoenen en mondkapjes horen NIET in 
de oranje container. Plastic handschoenen en mondkapjes zijn namelijk geen verpak-
kingsmateriaal en horen daarom niet de oranje container.
Wel in de grijze container
Gooi plastic handschoenen en mondkapjes in de grijze contai-
ner voor restafval! 

Afval scheiden doen we met elkaar!
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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

Veilig in Jezus armen

Met liefde hebben wij afscheid genomen van 
onze vader.

“Het is goed zo”

Jelmer Douwe Brinksma

 25 oktober 1932 † 27 juli 2020

Echtgenoot van Henderkien Brinksma-Jagt,
16 november 2019 overleden.

Uit aller naam

De crematie heeft plaats gevonden in
besloten kring.

Hierbij willen we iedereen hartelijk bedanken 
voor alle steun en medeleven na het overlijden 
van onze lieve moeder en oma
 

Coby Schievink - Zwiers
 

9 juli 1935 - 24 juli 2020
 

De vele liefdevolle brieven en kaarten, prachtige 
bloemen en alle fi jne berichtjes hebben ons goed 
gedaan.    

 Familie Schievink

Na een afnemende gezondheid hebben wij toch 
nog onverwacht afscheid moeten nemen van 
onze lieve schoonzuster en tante

Gerda Kruize - Seubert

We blijven met een glimlach aan haar denken.

 Jaap Otter
 Ria Otter - Kruize
 en alle neven en nichten

 wenn du noch eine Mutter hast,
 So danke Gott und sei zufrieden:
 Nicht allen auf dem Erdenrund
 Ist dieses hohe Glück beschieden.

 Wenn du noch eine Mutter hast,
 So sollst du sie mit Liebe pfl egen,
 Dass sie dereinst ihr müdes Haubt
 In Frieden kann zur Ruhe legen.

Na een leven dat gekenmerkt werd door 
eenvoud, hartelijkheid, bezorgdheid en liefde is
toch nog plotseling van ons heengegaan onze 
lieve moeder, oma en overoma

Gertrud Rosemarie Kruize-Seubert
Gerda

sinds 14 maart 2016 weduwe van Rienco Kruize 

 Gemünden am Main, 23 januari 1941 
† Assen, 22 augustus 2020 

 Max

 Marianne en Arold
 Patricia en Lennard, Milan, Davey
 Mariska en Jens, Ivan, Daan

 Manuela en Jans
 Daniëlle en Robert
 Melissa en Henk

De afscheidsdienst zal in besloten kring 
plaatsvinden.

Correspondentieadres:
Rijksweg 65, 9422 CE Smilde



3Smildeger neiskrant - 25 augustus 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

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!

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

Lekkere
ambachtelijke

kwaliteit

2.95
Per stuk

Kipsalon wrap

Heerlijke maaltijdwrap gevuld 
met kipdijenvlees, verse 
groenten, aardappelblokjes,
knoflooksaus en shoarmasaus. 
Heerlijk!

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

Maakt de maaltijd compleet

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

Let op: Maandags gesloten

15%
KORTING

4 HALEN
3 betalen

Gerookte
rauwe ham

Stamppot
rauwe

andijvie

Gehakt-
ballen

AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG VAN WOENSDAG 26 AUG T/M ZATERDAG 5 SEPTEMBER

1.48 3.60
100 gram

Magere
braadlappen

portie 400 gram 

Kaas Kees huiswerkbegeleiding 
gaat weer van start!

Per 1 september a.s. gaat Kaas Kees huiswerkbegeleiding, in Bovensmilde, weer van 
start. Nu in deze bijzondere tijd van corona, hebben veel leerlingen een achterstand 
opgelopen, waardoor de motivatie afneemt. Als je ook nog eens moeite hebt met 
plannen en organiseren van je huiswerk dan kan dit een groot probleem worden, dat 
dagelijks veel irritatie oplevert thuis.

Nieuw digitale ondersteuning
Nieuw is dat Karin Wieldraaijer van Kaas Kees, naast de kleinschalige begeleiding 
bij haar thuis, nu ook ’s avonds digitale ondersteuning gaat aanbieden, zodat leerlin-
gen contact met haar kunnen opnemen, als ze vastlopen tijdens het maken van hun 
huiswerk. 

Waarom huiswerkbegeleiding
Kaas Kees kan uw kind ondersteunen, motiveren en helpen structuur aan te brengen. 
Er is aandacht voor leren leren, het overhoren van de lesstof en het omgaan met de 
agenda, waarbij toetsen vroegtijdig en zorgvuldig, samen met de leerling, worden 
ingepland en voorbereid. Tevens heeft
Kaas Kees speciale aandacht voor brugklassers, omdat de overgang van het basis 
naar het voortgezet onderwijs groot is en de leerling daardoor nogal onzeker kan zijn.

Herkent u dit bij uw kind? Meer lezen kan op www.kaas-kees.nl of vraag een gratis 
intakegesprek aan via: karin@wieldraaijer.nl of T 06-53 404 892. 
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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: 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)

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

Zondag 30 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. G. Olde

Geref. Kerk Vrijgemaakt, De Rank 
10.00 uur ds D.F. Ensing, ‘t Harde

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. K. Snijder, Diever

Protestantse Gemeente Bovensmilde
Onderstaande dienst is ook te volgen op:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/ 
1394-PGBovensmilde
Aanmelden kerkdienst: Voor vrijdagavond 20.00 uur via 
e-mail: kerkbovensmilde@gmail.com of
telefoon 06-30125900, whatsapp 06-30125900
9.30 uur Ds. H. Marsman, Nooitgedacht

Woensdag 2 september: IKC Pieter van Thuyl haalt van-
af 18.15 uur het oud papier in Hoogersmilde op.
Zaterdag 5 september: Oud papierinzameling PKN 
Jeugdraad in Bovensmilde vanaf 09.00 uur, graag ge-
bundeld of in kliko aan de straat.
Zaterdag 19 september: WORLD CLEANUP DAY aan-
melden voor 12 september via de.smildes.schoon@
outlook.com

Rijbewijskeuring 75+ 
van de Ouderen Bonden;  

Senioren van nu Mid-Drenthe en PCOB
14 september, ’t Beurtschip. 

Aanmelden: Dhr. CJ. ten Cate (413479)  
of Dhr L. Boer (412381)

Inschrijven  
Dorpsquiz Bovensmilde

Beste inwoners van Bovensmilde en omgeving,
Ook dit jaar organiseren we als Oranje Feest Vereniging 
Bovensmilde weer een DorpsQuiz. Dankzij de Covid-19 
pandemie zal dit natuurlijk in een andere vorm plaatsvin-
den dan vorig jaar. We weten in ieder geval wel zeker dat 
we dit evenement door willen laten gaan.
Daarom kunnen teams zich weer inschrijven voor de 
2020 editie van dit knotsgekke spel die zal plaatsvinden 
op zaterdag 26 september.
Stel een team samen en schrijf je zo snel mogelijk in 
voor deze editie van de DorpsQuiz. Inschrijven kan via: 
https://dorpsquiz.ofvbovensmilde.nl/login
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INGEZONDEN STUKKEN

Ringggg ringgg, de fietsbel 
van King (column week 33)

Ik lees regelmatig en met veel plezier de column van 
King. Ik hou er wel van als iemand mij iets vanuit een 
ander oogpunt kan laten bekijken, soms stel ik mijn 
mening hierdoor zelfs bij. Vanochtend ging ik er ook 
even lekker voor zitten: boterhammetje, kop koffie en 
de Smildeger Neiskrant van 11 augustus 2020 (45e 
jaargang, nr 33) erbij om de column van King te kunnen 
lezen. Wat zou King de afgelopen week weer allemaal 
beleefd hebben? Het verhaal ging deze keer over het fe-
nomeen fietsbel. Met veel plezier begon ik aan het ver-
haal, al verging mij de pret door de belerende toon wel 
enigszins. De termen ‘snellere fietser’ en ‘mensen uit de 
jaren vijftig’, ik weet het niet hoor. Ik voldoe persoonlijk 
aan geen van beide omschrijvingen, voor de éne ben ik 
te langzaam en voor de andere te jong. Ach afijn, het 
is waarschijnlijk ironisch bedoeld dacht ik maar. Toen 
was ik aanbeland bij de alinea over een mevrouw met 
krakerige stem. Op dat moment begon het door mij 
opgebouwde begrip en empathie voor King met don-
derend geraas in te storten… King vraagt om begrip en 
medewerking maar doet dit vervolgens zelf niet? Beste 
King, sta er eens bij stil dat niet ieder mens de trotse 
bezitter is van twee goed werkende oren. Sommige 
mensen hebben een gehoorbereik waar het geluid van 
jouw fietsbel net of royaal buiten valt. Het kan dus best 
zijn dat de mevrouw jouw getingel niet gehoord heeft 
en van jou schrok. En dat haar uitspraak een reactie van 
schrik was. En dan wordt ze en passant door jou op een 
verkapte manier voor heks uitgescholden. Niet zo res-
pectvol en weinig empathisch. Opzij opzij opzij, maak 
plaats, maak plaats, maak plaats, iedereen aan de kant 
want King komt eraan! Probeer er eens bij stil te staan 
dat het niet altijd moedwillig gebeurt.

Ik ben al van kinds af aan slechthorend, helaas wordt 
het met de jaren slechter. Mijn linkeroor maakt het he-
lemaal bont en weigert sinds kort volledig dienst. Dit 
zorgt ervoor dat ik geluiden niet altijd kan plaatsen. Ik 
maak het regelmatig mee dat (voornamelijk snellere 
fietsers of wielrenners) mij als zwaluwen voorbij sche-
ren. Soms hoor ik het bellen wel, de andere keer ontgaat 
het mij. Om de één of andere reden is afstand houden 
door een fatsoenlijke boog om mij heen te maken blijk-
baar vaak te moeilijk. Ik schrik hier dan ook van, ineens 
rijd ik schouder aan schouder met een gehelmde hevig 
zwetende figuur in een (te) strak pakje die er 2 tellen 
eerder nog niet was. Of doe ik ongewild een elleboog-
boks met een snellere fietser zonder helm en (te) strak 
pak, maar met een bont gekleurde korte broek en dito 
hemdje/shirt. King, ik weet niet of jij misschien in één 
van deze twee categorieën valt. Misschien ben jij wel 
een categorie op zich, dat kan ook nog zelfs. Sta er ge-
woon eens bij stil dat niet iedereen hoort en ziet wat jij 
hoort en ziet. En dat jou misschien ook dingen ontgaan. 
De wereld wordt een stuk mooier met een beetje begrip 
en respect van beide kanten. 

Samengevat: Als iemand niet direct reageert op jouw 
tweemaal bellen met je fietsbel, dan hoort hij of zij het 
misschien niet. Maak een fatsoenlijk boog om deze per-
soon heen en groet vriendelijk!

Groet, Madeleine Witjes

Beste lezer,
Er moet mij iets van het hart!

Ik ben verdrietig...
Mijn lieve man Jan is overleden.
En toen kwam het moment dat er een passend afscheid geregeld moest worden.
Het was de wens van mijn man, om een voor ons bekende en vertrouwde uitvaartverzorger te 
vragen de afscheidsdienst voor te bereiden. Wij waren verzekerd bij een landelijke verzeke-
ringsmaatschappij en bij de plaatselijke uitvaartvereniging De Laatste Eer te Hoogersmilde .

Helaas kregen wij daar de kous op de kop! 
Wat blijkt! Als je lid bent van de vereniging, wordt je gedwongen om de uitvaartverzorger 
te nemen die als ZZP-er, onder andere, ook de diensten voor DLE Hoogersmilde verzorgd. 
Wil je daar van afwijken, dan heb je een probleem. Wij stonden op moment van overlijden 
er niet bij stil om DLE Hoogersmilde daarvan in kennis te stellen.

Omdat wij geen toestemming hadden gevraagd om een andere uitvaartverzorger de 
dienst te laten verzorgen, werd mij medegedeeld dat het  bedrag ad €.1.500,--, dat de 
vereniging normaliter vergoed bij overlijden, aan mij niet zal worden vergoed. Door deze 
vormfout, wordt ik afgestraft, want zo voelt het! 

Dus…
In dit democratische land, waar men vrijheid hoog in het vaandel heeft staan mag een 
burger niet de vrijheid hebben om zelf te beslissen wie voor een naaste de uitvaart mag 
verzorgen! In mijn optiek is De Laatste Eer in Hoogersmilde stil blijven staan vanaf het 
moment van oprichting in 1916!

En weet u: 
De meeste mensen die lid zijn van een uitvaartvereniging, zoals op de Smilde, zijn zich 
er niet van bewust dat een begrafenis cq crematie veel meer kost dan de 1.500 euro ver-
goeding van de vereniging en dat men, gelang de wensen, er duizenden euro’s bijgelegd 
moeten worden! Uit ervaring weet ik nu, dat een uitbetalende polis bij een gewone ver-
zekeringsmaatschappij, je de vrijheid geeft om een afscheid te regelen zoals jezelf wilt.

Ik vind de gang van zaken rond het overlijden van Jan ronduit een klap in mijn gezicht. 
Op het moment dat je naaste overlijdt is het toch belachelijk dat je toestemming moet 
vragen aan het bestuur of je een andere uitvaartverzorger wilt hebben! Net of je dan niets 
anders aan je hoofd hebt! 

Het is mij en mijn gezin overkomen! 

Femmie Zoer.

Jeugdmiddag op de Golfbaan 
in Appelscha

Op zaterdagmiddag 29 augustus vanaf 13.00 uur vindt er een open Jeugdmiddag 
plaats op het Golfpark de Hildenberg aan de Gruun 3 te Appelscha, voor de doel-
groep tussen 6 en 16 jaar. Iedereen in deze leeftijdsgroep die interesse heeft kan 
langskomen en ontdekken. In tijden van corona is buitensport en vooral Golf een 
veilige en vooral leuke keuze. Omdat veel kinderen nog niet heel bekend zijn met wat 
golfen eigenlijk inhoudt, zet het Golfpark zich versterkt in op een jeugdplan. 
“De kern van het plan is dat de maandelijkse kosten vergelijkbaar moeten zijn met 
andere sporten, dat kinderen gebruik kunnen maken van aanwezig materiaal en dus 
geen eigen materiaal hoeven aan te schaffen. Hiermee gaat de drempel naar bene-
den. Kinderen willen graag proberen en ontdekken; als ze dan toch na twee maan-
den denken dat het niet bij ze past, dan kunnen ze gewoon stoppen. Maar we gaan 
er natuurlijk vanuit dat de kinderen het dusdanig leuk vinden dat ze blijven.” 

Op zaterdagmiddag worden er verschillende activiteiten 
en clinics gegeven door Stefan Trip. Ieder uur start een 
nieuwe groep aanwezige kinderen onder begeleiding van 
Stefan met een Golf-clinic. Dus kom je bijvoorbeeld om 
13.45 uur aan op het Golfpark, dan kun je vanaf 14.00 uur 
meedraaien met de groep, kom je tegen 15.00 uur dan 
start er om 15.00 uur een nieuwe groep etc. 
Wil je meer informatie neem dan contact op met het Golf-
park via info@golfparkdehildenberg.nl 

Advertentie IM
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Kledingweggeefwinkel 
Heppie opent op 1 september 

in Dorpshuis Smilde
Astrid Boerma en Dorothy Maail zijn de initiatiefnemers 
van de weggeefwinkel.

Heeft u kleding over breng het op dins-
dag- of donderdagmorgen tijdens de ope-
ningstijden langs en geef de kleding een 
2e kans. Graag hele en schone kleding. 

Iedereen die dat wil kan gratis weer wat 
kleding afhalen. 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 Witte-
veen, tel 06-27925756 of heppiesmilde@gmail.com

Voordelig overstappen  
naar Glasvezel

Inwoners van Midden-Drenthe die nog geen 
snel internet hebben, kunnen de komende 
maanden voordelig overstappen naar glas-
vezel. Coöperatie Sterk Midden-Drenthe 
geeft de overstappers een eenmalige kor-
ting van € 100,-. 

Beter netwerk met glasvezel
“Thuiswerken, online vergaderen en onderwijs op afstand vragen om snel internet”, 
vertelt Roel Seele van Sterk Midden-Drenthe, de coöperatie die het glasvezelnetwerk 
heeft aangelegd en beheert. “Tot voor kort leken al die online toepassingen misschien 
toekomstmuziek, maar door Corona heeft iedereen kunnen zien dat we niet meer zon-
der snel internet kunnen.”
Niet duurder
Volgens Seele is glasvezel niet duurder dan wat de meeste mensen nu betalen voor 
televisie en internet. “Alleen met glasvezel krijg je veel meer waar voor je geld. Het is 
veel sneller en zorgt dat iedereen in onze regio kan profiteren van de mogelijkheden 
die het internet biedt.”
Wie overstapt, krijgt een korting van €100,-. “Iedereen in Midden-Drenthe is al aange-
sloten op het glasvezelnetwerk, dus het overstappen is een fluitje van een cent”, aldus 
Seele.  
Meer weten?
Op de website van Sterk Midden-Drenthe staat meer informatie over deze kortingsac-
tie, de providers die actief zijn op het netwerk en de verschillende abonnementen waar 
mensen een keuze uit kunnen maken. 

Advertentie IM

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

Zwerfafval in je buurt? 
Daar vegen we samen 

de vloer mee aan! 
Kom in actie op WORLD CLEANUP DAY za-
terdag 19 september. Een wereldwijde op-
schoonactie. Stoor je je aan zwerfafval in de 
buurt? Meld ons de plek voor 12 september 
en we komen je helpen met opruimen. Op 
zaterdag 19 september of desgewenst een 
andere dag. Samen krijgen we De Smildes 
Schoon!  de.smildes.schoon@outlook.com 
Effecten: Goed gevoel; Samen iets bereikt; 
Schone buurt en milieu.
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Fitness, Groepslessen, 
Peuterdans en Yoga  

bij Sportique
Vanaf 31 augustus bieden we bestaande en nieuwe lessen aan op de prachtige locatie 
aan de Hoofdweg 210 in Bovensmilde. We beschikken over 3 overdekte buitenruimtes 
en 3 binnen zalen. Door Corona hebben we kleinere groepen en daardoor nog meer 
aandacht voor de deelnemers. Zolang het kan trainen we buiten, maar als we door kou 
of storm naar binnen moeten zijn we op alles voorbereid om het risico op besmetting 
zo klein mogelijk te houden. We beschikken sinds kort over een app waarmee iedereen 
makkelijk kan zien welke lessen er die dag zijn en in welke groepen er nog plaats is. 
Wie drukte wil vermijden kan in de app zien wanneer het rustig is. Vanaf 31 augustus 
willen we ons programma uitbreiden met nieuwe lessen. We nodigen belangstellende 
graag uit voor een gratis proefles in een bestaande of nieuwe groep. Zie rooster in deze 
krant of op onze site. Je kan een proefles aanvragen door mailtje te sturen naar info@
sportique.nu of info@yogaentraining.nl . Bellen kan ook, maar zijn telefonisch minder 
goed bereikbaar. 0592-413125

 MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG 
FITNESS 08:45-12:00 10:00-12:00 08:45-12:00 10:00-12:00 08:45-12:00 09:00-11:30 
  12:00-15:00 17:30-21:30 12:00-15:00 13:00-15:00 12:00-15:00   
  17:30-21:30   17:30-21:30 17:30-21:30 17:30-20:30   
       
LESSEN 08:30 -  55+ Conditie 09:00 - Yin Yoga 08:45 - ConditieTraining 09:00 - SportiefWandelen 08:30 - Spinning 09:00 - Vinyasa Yoga 
  09:15 - TotalBodyTraining 09:45 - 55+ Pilates 09:30 - Pilates 10:15 - 55+ Basic 08:45 - Pilates   
  10:15 - Yin Yoga 10:45 - 55+ Basic 10:30 - Yin Yoga 11:15 - CognitieveFitness 09:45 - Balance   
  11:00 - Hatha Yoga   11:15 - Peuterdans   09:45 - 55+ Basic   
  17:30 - Yin Yoga     17:30 - Yin Yoga 10:30 -  Yin Yoga   
  18:30 - DanceFitness 18:30 - Steps 18:30 - 55+ Conditie 18:30 - ConditieTraining 10:45 - 55+ Basic   
  18:30 - Balance 18:30 - Spinning 19:00 - Vinyasa Yoga 18:30 -Hatha Yoga 11:15 - Yin Yoga   
  19:30 - Vinyasa Yoga 19:30 - Spinning 19:30 - TotalBodyTraining 19:30 - Balance     
  19:30 - Steps 19:30 - Pilates 20:00 - Yin Yoga 19:30 - Spinning     
  20:30 - Yin Yoga 20:30 - Pilates 20:00 - Spinning 20:30 - Pilates     
  20:30 - ConditieTraining 20:30 - Yin Yoga 20:15 - DanceFitness       

Deze zegelkaarten werden vervolgens verzilverd’ 
voor entreekaarten Duinen Zathe, Drouwener-
zand of Wildlands voor gezinnen voor wie ‘met 
vakantie gaan’ niet vanzelfsprekend- of soms 
zelfs onmogelijk is, om wat voor reden dan ook. 
En dan…. tóch in de vakantie, zomaar gezellig 
een dagje samen kunnen uitgaan naar een at-
tractiepark, dát was het doel van de actie!
Maar liefst 234 zegelkaarten Poiesz werden 
gedoneerd voor de actie. We werden er soms 
stil van… van zo véél betrokkenheid. Ook in het 
aanbieden van hulp bij eventueel vervoer!
Allereerst is aan gezinnen via de Voedselbank 
(uitgiftepunt Smilde) gevraagd of zij gebruik wil-
den maken van de mogelijkheid. De mensen die 
daarvoor door Joop, onze contactpersoon met 
Voedselbank zijn gevraagd,  wilden dat graag!
Vervolgens hebben we in het dorp méér men-
sen gevraagd of zij blij zouden worden van deze 
mogelijkheid. Steeds zijn door ons hierbij de 
voorwaarden rond privacy heel strikt genomen. 
Al met al zijn er 70 entreekaarten gedeeld kun-
nen worden d.m.v. de actie. Voor de allerklein-
sten (<3) kochten we soms ‘voordeliger’ beter 
een 5 euro-entree-kaartje (i.p.v. 3 zegelkaarten) 

en ook voor een enkele keer heen- en terugbren-
gen naar het attractiepark konden we vanuit di-
aconie bijspringen. 
Van Karin en Hieke hoorden we hoe mensen die 
zij hielpen met o.a. vervoer, echt blij waren met 
‘Actie Vakantieuitstapje’! Speciaal ónze dank 
voor Joop Kant die met menig  gezin contact on-
derhield over het hoe en wanneer, vervoer enz. 
Hij schreef het volgende n.a.v. zijn ervaringen:  
Bij de vraag aan de mensen of ze gratis naar een 
bovengenoemd attractiepark wilden, kreeg ik de 
volgende opmerkingen: O wat lief, is dat voor ons 
en heel, heel erg graag.
Bij het uitreiken van de kaarten in een mooi be-
schreven enveloppe en de uitleg en dat ze van 
de protestante kerk in Bovensmilde kwamen za-
gen ze wat beloofd was ook waarheid geworden 
was.   
Opmerkingen van mensen die al geweest zijn: 
Prachtig, heel mooi, fijn, dat hadden we zelf niet 
kunnen betalen.
Het was een zeer geslaagde actie iedereen be-
dankt mede namens de gebruikers van de voed-
selbank. 

Mensen, wát fijn dat deze actie zo bijzonder en 
mooi kon worden door jullie,  gulle gevers van 
zegelkaarten Poiesz! Dank jullie wel!
Namens diaconie PKN Bovensmilde: Hieke, 
Donna, Wilma

Actie Vakantieuitstapje’ in Bovensmilde: een 
hartverwarmend resultaat!

Vanuit de diaconie PKN Bovensmilde werd begin juli een oproep gedaan om ook mee te doen met ‘Actie Vakantieuitstapje’. Volgeplakte zegel-
kaarten van Poiesz konden worden ingeleverd bij Donna, Wilma, Hieke.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 8 MAART 1881

Smilde, 5 Maart. Naar ’t zich laat aanzien zal dit voorjaar 
hier betrekkelijk weinig turf worden gegraven. Vele verveen-
ers hebben nog groote hoeveelheden kolige turf in voorraad, 
terwijl anderen door minder gunstige geldelijke omstandig-
heden genoodzaakt worden de grootst mogelijke zuinigheid 
te betrachten. Noch voor de verveener, noch voor den arbei-
der schijnt dus de naaste toekomst schitterend te zullen zijn. 
’t Schijnt echter, dat de fabrieksturf weder meer aftrek zal 
vinden. Men deelt ons namelijk mede, dat op de pannebak-
kerijen de steenkolen uitermate slecht voldoen, zoodat aldaar 
de turf weder meer in eere komen zal.
De landbouwer verheugt zich in den hoogen prijs der vette 
varkens en in de willige botermarkt; overigens heft ook hij 
weinig juichtoonen aan. De fabrieksaardappelen worden “bij 
voorkoop” niet duur ingekocht: f 1,05 tot f 1,20 per mud 
kan bedongen worden. Ten gevolge van de slechte aardap-
peloogsten der laatste jaren zullen velen zich meer toeleggen 
op de teelt van andere producten, schoon ook menigeen den 
aardappel nog getrouw wil blijven. Veel heil wordt verwacht 
van de pootaardappelen, die, direct uit Amerika aangevoerd, 
een groot aantal deugden in zich heeten te vereenigen. Een 
ruim beschot, aanzienlijk meelgehalte enz. enz. spiegelt men 
zich voor. De toekomst zal beslissen. In afwachting worden 
de “poters” tegen circa 8 gulden per mud aan den man ge-
bragt.
De houthandel heeft hier dezen winter weinig te beduiden 
gehad. Weinig hout werd ten verkoop aangeboden, en dat 
weinige vond, aangezien in ’t vorige jaar door de koopers 
niets werd verdiend, misschien zelfs verloren, geen gretige 
aftrek. Menig arbeider, die in den winter van 1880 in de bos-
schen een goed dagloon verdiende, zag thans te vergeefs 
uit naar werk, zoodat de armoede aan menige deur heeft 
geklopt. Moge een gunstig voorjaar haar geheel verdrijven!

Historisch nieuws van ‘De Smilde’

Meer interessante berichten vindt u op de website van de 
Historische Vereniging ‘De Smilde’- www.desmilde.nl - Voor 
€ 17 per jaar bent u lid en ontvangt u tevens 4x per jaar het 
tijdschrift Levend Verleden. (tel.: 0592-413248)
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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

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

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

Hoofdweg 17, 9422 AE Smilde  |  0592 - 41 35 96
info@drukkerijhevo.nl  |  www.drukkerijhevo.nl

VRAAG NAAR DE MOGELIJKHEDEN

De drukker
in de regio

FAMILIEDRUKWERK

HUISSTIJL ONTWERP

PRINTWERK EN DRUKWERK

ROUWDRUKWERK 

BANNERS EN BORDEN

BEACHWINGS EN VLAGGEN

FOLIEDRUK!
NU OOK

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 ONZE MAALTIJDSERVICE

3X PER WEEK BEZORGD
Bel gerust voor informatie 412485

DE HELE WEEK MAGER EN MAKKELIJK

Runderroerbakreepjes 
met verse groenten

WOENSDAG GEHAKTDAG

Gehakt hoh  kilo  € 5,98
Boerengehakt  kilo  € 6,98
DONDERDAG - VRIJDAG - ZATERDAG

3 pepersteaks  voor  € 5,98
Schenkel voor de soep  kilo  € 9,98
MENUTIP V/D WEEK

Andijvie stamp met worst en spekkies
Tomatensoep met balletjes

MAANDAG - DINSDAG

Fijne sausijsjes  kilo  € 9,98
VOOR OP EEN BROODJE

Gebr. rollade  
                   150 gr halen 100 GR BETALEN
VOOR BIJ EEN GLAASJE

Pittig gehaktbroodje
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