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Het kookteam van Het Dorpsdiner Bovensmilde is 
weer bij elkaar geweest. Enthousiaste ideeën en re-
cepten beginnen alweer te borrelen, maar toch wil-
len we de kookpotten dit najaar nog in de kast laten 
staan. We hopen begin volgend jaar weer te kunnen 
starten met een verantwoorde vorm van samen eten 
en elkaar ontmoeten.
De Spil heeft wat betreft de voorschriften i.v.m. Covid-19 
een goed beeld hoe we dit kunnen organiseren. 
We willen rekening houden met u als deelnemers en 
ook onszelf niet in gevaar brengen.
Daarom hebben we besloten toch nog even af te 
wachten om te zien hoe de ontwikkelingen de komen-
de tijd gaan.
Niettemin kijken we er erg naar uit weer lekker te 
koken en u terug te zien aan het Dorpsdiner.
We houden u op de hoogte!

Afscheid ds. van der Werff

Zaterdag 30 augustus nam dominee Gert Wybe van der Werff afscheid van de Pro-
testantse Gemeente Bovensmilde. Hij is afgelopen mei begonnen als predikant in de 
streekgemeente Oost-Groningen. Ds. Van der Werff was 14 jaar predikant in Boven-
smilde en wordt gekenmerkt door zijn betrokkenheid. 
 
In de Waterstaatskerk in Bovensmilde werd er door gemeenteleden samen gegeten. 
Uiteraard met anderhalve meter afstand, terwijl er goed geventileerd werd, en waar-
bij alle hygiënemaatregelen gevolgd werden. Op die manier konden mensen toch bij 
elkaar zijn en verhalen delen. Zo vertelde een gemeentelid over de grote betrokken-
heid van ds. Van der Werff toen zijn vrouw ziek werd en overleed. Een situatie waar 
meerdere gemeenteleden zich in herkenden. En ds. Diete Kits blikte terug op 14 jaar 
samenwerking, met als hoogtepunten de kerkdiensten rondom Pasen die zij altijd sa-
men organiseerden. 
 
De voorzitter van de kerkenraad, Karin Kappen, sloot af met woorden van dank aan ds. 
Van der Werff. Dank voor de oprechte aandacht voor mensen in de gemeente. Dank 
voor de inspirerende kerkdiensten die hij geleid heeft. En dank voor zijn grote inzet, om 
vanuit Bovensmilde zo goed mogelijk te helpen bij zending, werelddiaconaat en ontwik-
kelingssamenwerking. En daarom ook nog via deze weg: DANK!  

Oranje Nassau zit niet stil!
Repetities van muziekvereniging weer in volle gang.

Volgens de richtlijnen van het RIVM en een aangepast protocol van de KNMO kan en 
mag er weer gerepeteerd worden. Dat doen we dan ook graag weer. En we zitten niet 
stil. Sinds dit seizoen zijn we gestart met een nieuwe jeugdgroep, waar we erg trots op 
zijn want tenslotte heeft de jeugd de toekomst. Met enthousiaste leerlingen op klarinet, 
fluit, saxofoon, trompet en drums en onder de professionele leiding van onze dirigent 
Wim Stalman, zijn we na de vakantie begonnen. Denk je nu, ik wil ook meedoen of ik 
wil ook een instrument leren spelen, kom dan gerust een keer langs op de maandag 
in de Rank in Smilde. Wij informeren u graag over de mogelijkheden. De jeugdgroep 
repeteert van 18.45u - 19.15u. Het harmonieorkest van 19.30u - 21.30u. Volg ons op 
Facebook of kijk op onze site: oranjenassausmilde.com 

Foto: Oranje Nassau

Eerste twee insectenhotels 
bij basisscholen geplaatst

Bij de twee basisscholen in Hoogersmilde – Pieter 
Van Thuyl en De Vaart- zijn insectenhotels afgelo-
pen dinsdag geplaatst door de EnergieCooperatie 
Duurzame Smildes. De insectenhotels – met geïnte-
greerd vlinderkastje - worden geleverd met vulling. 
Het merendeel van het materiaal komt van leden van 
de EC Duurzame Smildes c.q. klanten van Energie Va-
nOns. Kinderen plaatsen de vulling (zie foto). Ook is 
een stukje omgespit waar een wildbloemenmengsel 
gezaaid zal worden. De leiding van de beide scholen 
gaven wel aan bevreesd te zijn voor vandalisme. We 
vragen omwonenden een oogje in het zeil te houden. 
Zodat insecten en de kinderen lang kunnen genieten 
van hun hotels. Binnenkort wordt er ook bij de Prinses 
Margrietschool in Smilde een insectenhotel geplaatst 
in overleg met de leerlingenraad. EC Duurzame Smil-
des zet zich in voor verduurzaming van de Smildes 
op allerlei manieren. Naast aandacht voor biodiver-
siteit zetten we ons ook in voor meer lokale opwek 
van duurzame energie. Dit najaar starten er meerdere 
opwekprojecten die hun Smilder Stroom leveren via 
Energie VanOns – onze eigen coöperatieve leveran-
cier -  aan de Smildegers. Wilt u meer informatie? Stuur 
een mailtje naar ecduurzamesmildes@gmail.com.

Foto: Godfried Westen
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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

WIJ ZIJN GESLOTEN VAN
21 T/M 29 SEPTEMBER

uw zelfslachtende slager

DONDERDAG-VRIJDAG-ZATERDAG

Varkensfiletlappen
 100 gram € 0,98
Houthakkerssteak
 100 gram € 1,09
Kippendrumsticks
 500 gram € 2,98
Kip-Zigeunerschnitzels
 per stuk € 0,98

Ook is er vers lamsvlees !

Na een afnemende gezondheid is overleden 
onze schoonzus en tante

Aaf Dik - Blomsma

Wij wensen de familie heel veel sterkte met dit 
grote verlies.

Namens familie Dik

Voor de vele blijken van betrokkenheid bij het 
overlijden van mijn lieve vrouw, onze moeder,
oma en overgrootmoeder

Megchelina Kalsbeek Dussel
Linie

wil ik u, mede namens mijn kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen bedanken voor de kaarten,
lieve woorden, bloemen en aanwezigheid in de 
afgelopen periode.

Een speciaal woord van dank voor de liefdevolle 
verzorging gaat uit naar:

 Zorgteam De Driemaster,
 Wijkzorg team Smilde,
 Huisartsen praktijk Smilde en
 Dokter Everts.

Smilde, 3 september 2020
J. Kalsbeek

TURFJES

TURFJES 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

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

GRATIS YOGA 
KENNISMAKINGSLESSEN

Marijke Boes
De Streek 15
9414 VL Laaghalen
06 - 30170083
marijke@yogacoachdrenthe.nl
www.yogacoachdrenthe.nl

Zaterdag 19 september
 9.00 - 10.00 uur  - Wandelyoga (in het bos)
 14.00 - 15.00 uur  - Yin Yoga
 15.30 -  16.30 uur - Kundalini Yoga

Dinsdag 22 september
 19.00 - 20.00 uur - Kundalini Yoga
 20.30 - 21.30 uur - Yin Yoga

GEEF JE SNEL OP!
Er is maar plek voor 7 personen per les.

* Trimsalon Doggy’s Delight 
Kleine hond vanaf € 45,=  
Gratis haal-brengservice 
binnen 15 km Smilde 
Info Facebook of 
0619830556

* PVC buizen en onderdelen. 
Zouttabletten, houtpellets, 
hekwerk en palen. 
Ruim assortiment, 
scherp geprijsd. Agrab 
Hoogersmilde 0592-459550
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Lekkere
ambachtelijke

kwaliteit

1.69
100 gram

Entrecôte vink
Heerlijke vink van tartaarvlees 
met bieslook en tomatensaus, 
verpakt in rauwe ham. Lekker 
en snel klaar!

4 halen
3 betalen3.00

portie 400 gram 

Kogel-
biefstuk

Stamppot
zuurkool 

Kaas-
worstjes

AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG VAN WOENSDAG 9 SEPTEMBER T/M ZATERDAG 19 SEPTEMBER

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

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

2.25
100 gram

Gegrilde
rollade 

Maakt de maaltijd compleet

25%
KORTING

MEDE-BOUWER

GEZOCHT

Bouwkosten € 227.076,00 incl. BTW

Kavelkosten € 42.672,00 excl. BTW 
en kosten overdracht 
Kavelgrootte 312m2

Voor meer info kunt u contact opnemen met 06-53960717

‘Levensloop bestendige woning 

Witterhof 7 te Bovensmilde’

Woning met eigen energie voorziening waaronder zonnepanelen en een warmtepomp

         De nieuwe 
najaarscollectie                               is binnen!

TURFJES TURFJES
* 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
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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 13 september

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. S. Bijl, Groningen
U kunt de dienst ook volgen via mail adres
Prot. Gemeente Smilde, live of op een ander tijdstip

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 Mw B. Olijve-Dam Smilde 

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 Dhr. D. Kruyt

Donderdag 17 september: Oud papier IKC De Meenthe 
Vrijdag 18 september: Klaverjasavond Klaverjasclub De 
Wiek. Start om 19.45 uur gebouw De Spil in Bovensmilde 
(corona maatregelen worden acht genomen). 
Zaterdag 19 september: WORLD CLEANUP DAY aan-
melden voor 12 september via de.smildes.schoon@
outlook.com

Mijmeringen van een emeritus
‘Al dat vandalisme, wat is dat toch?’

Geen gewone baldadigheid, maar onmatige vernielzucht en bedreiging. Een 35 jaar 
geleden kregen de grote steden te maken met het fenomeen ‘vandalisme’. Schorem 
dat in trams en treinen de banken opensneden. En conducteurs bedreigden. En niet 
alleen in ons land. Het was een verontrustende ontwikkeling. Dat is intussen niet min-
der geworden. Waarom worden auto’s in brand gestoken, hulpdiensten bedreigd en 
denken schooljongens steeds vaker messen te moeten dragen? Nog afgezien van alle 
moddergooien via internet. Wat is er aan de hand?
De diagnoses buitelen over elkaar. Te weinig uitdaging? Te weinig gezag? Frustratie 
door ‘corona-beperkingen’? Zijn we zonder hoop?
Vanuit de Joods-Christelijke traditie kijk je al gauw naar wat ‘Genesis 3’, in het eerste 
Bijbelboek, te zeggen heeft. Het bracht ons het besef bij van zonde: ‘aan God gelijk wil-
len zijn’. Onze moderne tijd heeft afscheid genomen van de zonde. Althans van deze 
traditionele vorm. Wat in de godsdienstige traditie een kwalijk punt is en bekering vergt 
- bekering tot God en tot onze naaste – dat is nu ongeveer verheven tot norm. De om-
gekeerde wereld! We willen vrij zijn en liefst geen gezag boven ons, zeker niet van God. 
Liefst zijn we zelf god; centrum van het universum. Die vrijheid heeft een grote plaats 
in ons moderne leven. Dat was op één voorwaarde: de ander geen schade berokkenen. 
Nogal mager, maar het is tenminste een grens. 
Waar staan we nu? Soms krijg je de indruk dat fun en feesten het hoogst haalbare is in 
het leven. Lachen en lol maken! Met het levensgrote gevaar dat we van niemand meer 
gezag aannemen. Dus ons ook niet meer verplicht voelen de ander geen schade te 
berokkenen. Voeden we elkaar op tot regelrechte egoïsten? En glijdt ‘lol maken’ af tot 
‘lol trappen’ en verontrustend geweld? 
Hoe kunnen we een andere weg in slaan? Er is altijd nog de weg van het christelijk geloof. 
Of beter: de weg van Christus, Jezus volgen. God liefhebben boven alles en de naaste als 
onszelf. Want God, zegt het Evangelie, kwam als de Mens Jezus Christus bij ons. Niet om 
ons te oordelen, maar om ons te redden. Een gunst, gratie die nog altijd staat.

(dswim.smit@quicknet.nl)
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De boemerang 
Een boemerang is een voorwerp dat na het wegwer-
pen weer terugkomt. Gooi je een boemerang hard 
weg dan komt de boemerang ook hard terug. 

Dat brengt mij op het adagium: “Wat je geeft, krijg je 
terug”.
Ik geloof daar erg in. Lach je naar de wereld dan lacht 
de wereld terug. 
Vervelende mensen leven in een vervelende wereld. 
Boeiende mensen leven in een boeiende wereld. Het 
begint allemaal bij jezelf. 

Gaat een werkgever buitengewoon strikt om met de 
aanvangstijd op het werk. Dan zal de werknemer buiten-
gewoon strikt omgaan met de vertrektijd van zijn werk. 
Geef je je kind vrijheid en vertrouwen dan gaat je kind 
zich verantwoordelijk gedragen. 
Ok, het is een wat simpele voorstelling van zaken 
maar u begrijpt mijn punt.  

Het heeft te maken met leiderschap in de breedste 
zin. Practice what you preach, praktiseer wat je pre-
dikt. Heel belangrijk. In onze cultuur kun je niet het 
een zeggen en het ander doen. Bovendien geldt: hoe 
harder en stelliger jouw uitspraken des te consequen-
ter en feillozer dient jouw gedrag 
te zijn. Het boemerang effect. 

Minister Ferd G. kreeg afgelopen week een boeme-
rang in zijn nek. Keihard. Tegen alle regels in had hij 
zijn schoonmoeder eens even op brute wijze geknuf-
feld. Ja, dat willen we allemaal wel. Onze schoonmoe-
der knuffelen. Maar dat mag dus niet en daar houden 
wij ons aan. 

Minister Ferd G. had bovendien stoere uitspraken 
gedaan om het beleid kracht bij te zetten. Strenge 
sancties en mensen uitmaken voor aso’s. Stoere en 
krachtige uitspraken zijn prima in het kader van stevig 
leiderschap. Maar buk op tijd als de boemerang eraan 
komt. 

Het huwelijk van minister Ferd G. is vanaf dag 1 al 
een drama. Bij een gemiddeld huwelijk is dat meestal 
na een jaar. Zelf was ik ook op de betreffende bruiloft 
maar net voor het inzetten van de polonaise ben ik er 
tussenuit gepiept. 

Bij het afscheid gaf ik Ferd G. een elleboogboks om 
hem te bedanken voor de uitnodiging en de leuke dag. 
Ferd G. sprak van een dag om nooit te vergeten en 
sloot af met de legendarische woorden: “Gelukkig 
hebben we de foto’s nog”

Groet, 
King 

Column KingMedebouwer gezocht voor 
Witterhof 7 te Bovensmilde

Op Bovensmilde wordt door gebr. Blomberg aan de Witterhof een levensloop bestendi-
ge, energiezuinige, 2-onder-1-kapwoning gebouwd (zie advertentie op pagina 3 in deze 
krant). Voor de ene helft van deze woning wordt door de opdrachtgever van nummer 5 
nog een medebouwer gezocht. 
De woning is op de begane grond voorzien van alle belangrijke vertrekken. Bij binnen-
komst via de voordeur komt u in de hal van waar u de toegang naar de bijkeuken, het 
toilet, de slaapkamer en de woonkamer vindt. Als u de woonkamer binnen gaat zie u 
aan de voorzijde een ruime zitkamer en aan de achterzijde de half open keuken. De 
keuken wordt aan het oog onttrokken door de kast rond trapopgang, waaronder tevens 
een bergkast is gesitueerd.
Vanuit de hal kunt u links de bijkeuken in. Als u verder naar achter loopt komt u eerst 
het toilet tegen en als u doorloopt komt u in de slaapkamer terecht waaraan tevens de 
badkamer is verbonden. 
De zolder, welke via een vaste trap is te bereiken, wordt behalve het stucwerk van wan-
den en vloer als een open, niet afgewerkte ruimte opgeleverd. Op deze zolder zijn tevens 
de technische installaties gesitueerd zoals een WTW unit, de omvormer voor de zonne-
panelen en de verwarmingsunit, welke wordt gevoed door een lucht warmtepomp.
Bent u op zoek naar een moderne, goed geïsoleerde, levensloop bestendige woning, 
dan is dit misschien iets voor u. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de 
bouwer van no. 5, 06-53960717 of met Gebr. Blomberg b.v. 0592-412554

Wandelyoga
Wandelen in de natuur is goed voor lichaam en geest, net als yoga.
“Wandelyoga is tijdens de Coronaperiode in mijn rol als fitnessinstructeur ontstaan. 
Vanaf het moment dat we buiten mochten sporten, ging ik met een clubje het bos in om 
te wandelen en fitnessen. Gaandeweg voegde ik staande yoga- en ademhalingsoefe-
ningen toe aan de fitnessoefeningen. Mensen gingen op een gegeven moment vragen 
of we nog even gingen ademen, dat vonden ze zo fijn!”, vertelt Marijke Boes.
Met wandelyoga komen twee van haar passies, wandelen en yoga, samen. Ze heeft 
inmiddels veel verschillende oefeningen uit de yoga uitgezocht die geschikt zijn om te 
doen tijdens de zondagochtend wandelyoga. Zelf loopt ze graag op blote voeten door 
het bos, maar iedereen kan aantrekken waar hij zich lekker in voelt: “Ik heb iemand 
gehad die het fijn vond om op hakken te yogawandelen, ik kijk nergens meer van op!”
Wandelyoga is een heel ontspannen uitje om met een groepje vrienden of collega’s te 
doen.
Ook 1 op 1 kan je met Marijke het bos in, voor wandelcoach sessie.

Informatiebijeenkomst deelauto’s
Op dinsdagavond 22 september organiseert EnergieCoöperatie 
Duurzame Smildes een informatiebijeenkomst over elektrische 
deelauto’s in De Smildes. De avond bestaat uit:
- Informatie over het deelauto concept van Mobiliteit van Ons.
- Beantwoorden van de vragen van de aanwezigen.
- Mogelijkheid formeren van werkgroepen per dorp.
Deze avond is bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft voor 
elektrische deelauto’s en die in de nabijheid woont van de dorps-
kernen van Bovensmilde, Smilde of Hoogersmilde.
Mede in verband met corona is aanmelden verplicht. Dit kan door 
uiterlijk vrijdag 18 september een email met je naam en woonplaats te sturen naar 
deelauto.in.de.smildes@outlook.com. Gestreefd wordt naar een gelijkmatige verde-
ling over de dorpen en vol = vol. De bijeenkomst vindt plaats in Bovensmilde. Nadere 
informatie ontvang je na aanmelding.

Ga je mee op safari en spinnen zoeken in het Drents-Friese Wold?
Tijdens een wandeling laat een gids van Staatsbosbeheer de spinnen 
van veraf, maar ook van heel dichtbij bekijken. Ze kruipen tussen de bo-
men en de bladeren op de grond en hangen in de takken van de bomen. 
Spinnen zijn er in alle maten en ze hebben allemaal hun aardigheden en 
eigenaardigheden. En dan blijken die spannende beestjes, met veel te 
veel pootjes, eigenlijk heel leuk te zijn. De wandeling is op zondag 13 
september en start om 13.30 vanaf het Buitencentrum in Appelscha. 

Informatie in het kort
Datum en tijd: zondag 13 september van 13.30 – 15.30 uur
Locatie:  Buitencentrum Drents-Friese Wold,  

Terwisscha 6a, 8426 SJ Appelscha 
Kosten: € 6,00, kinderen tot 12 jaar € 4,-
Online aanmelden noodzakelijk: 
www.staatsbosbeheer.nl/drentsfriesewold

Speuren naar spinnen in het Drents-Friese Wold
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De Centrale Volksbank (CVB) is een van de rechtsvoorgangers 
van RegioBank en werd opgericht op 1 oktober 1920.

Al 100 jaar 
een
vertrouwd 
gezicht
in uw buurt

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

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!

Vishandel van der Linde...
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Kwaliteits Slagerij 

Henk Eleveld
Een begrip bij  
de Witte Wijk! 

Rijksweg 39, Smilde
Tel. 0592-412485

Alles uit  
eigen worstmakerij

Wij bezorgen ook!
Niet op dinsdag en donderdag

DE HELE WEEK
De R in de maand
Rookworsten eigengemaakt  2 voor € 5,00
WOENSDAG GEHAKTDAG

Gehakt h.o.h.  kilo € 5,98
Indisch gehakt  kilo € 6,98
DONDERDAG - VRIJDAG - ZATERDAG

Malse runderbraadlappen  kilo € 9,98
Gep. schnitzels  4 halen 3 BETALEN
MENUTIP VAN DE WEEK

Shoarmaschotel
Verse groentesoep

MAANDAG EN DINSDAG

Magere speklapjes kilo € 8,50
VOOR OP EEN BROODJE

Beenham 150 gr halen 100 GR BETALEN
VOOR BIJ EEN GLAASJE

Gesneden boerenmetworst

ONZE MAALTIJDSERVICE
3X PER WEEK BEZORGD

Bel gerust voor informatie 412485

...even voorstellen:
Wij zijn Jan en Tienette van der Linde. Wij komen uit Olde-
broek en samen met onze kinderen staan we op diverse 
standplaatsen en markten! We zijn al ruim 25 jaar werk-
zaam in de vis. Met veel passie gaan we bijna dagelijks sa-
men op pad. We hebben een ruim assortiment van verse, 
gerookte en gebakken vis. We bakken de vis terwijl u er 
op wacht dus altijd een lekker warm visje! We roken onze 
makrelen, zalm etc. zelf, dus altijd heerlijk vers! We staan 
op veel plaatsen in Drenthe, zoals elke dinsdagmorgen op 
de markt in Borger en donderdagmorgen op de markt in 
Beilen. Verder op diverse plaatsen zoals Vledder, Diever, 
Dwingeloo, Havelte, Uffelte, Ruinerwold, Wilhelminaoord, 
Harkstede en in Overijssel nog een aantal plaatsen. We 
hebben een leuke spaarkaartenactie en bijna alles is op 
bestelling mogelijk! Ook voor heerlijke salades en vis-
schotels bent u bij ons aan het juiste adres. 
We hopen u te mogen begroeten aan onze visverkoop-
wagen.

Firma Snippe komt weer langs!

met een grandioze 
collectie damesmode

op dinsdag 15 september 2020
in Het Beurtschip in Smilde
Verkoop van 10.00 tot 12.00 uur

I.v.m. COVID-19 
buitenverkoop bij de hoofdingang

A. SNIPPE
Schepershof 56, 7885 GP Nieuw Dordrecht
www.facebook.com/albertenjannekedamesmode

Jonge helden gezocht! 
Kent u/ken jij een jongere in de leeftijdscategorie van 6 
tot en met 23 jaar uit Midden-Drenthe die zich op één of 
andere manier inzet voor onze samenleving? Misschien 
komt hij of zij dan wel in aanmerking voor een mooie 
onderscheiding: het Jeugdlintje. 
Kijk op www.middendrenthe.nl/jeugdlintje waarvoor ie-
mand een Jeugdlintje kan krijgen, wie iemand kan voor-
dragen en hoe en wanneer u/jij iemand kunt voordragen. 
Ook staan daar de jongeren vermeld die in voorgaande 
jaren een jeugdlintje ontvingen.

Opening 
kledingweggeefwinkel HEPPIE

Na een goede voorbereiding was het 1 september zover. 
De deuren van de kledingweggeefwinkel Heppie in het Dorpshuis van Smilde aan de 
Beukenlaan 1A, zaal 4 gingen open!

Er werd prachtige kleding gebracht en gehaald.
Iedereen kon genieten van een lekker kopje koffie of thee met daarbij een heerlijke 
cupcake, gemaakt door Sabrina’s Bakeryshop. 

Verder kregen we medewerking van Lahuis. Het Groene Kruis heeft een subsidie toe-
gezegd. We krijgen ondersteuning vanuit Welzijnswerk Midden-Drenthe en veel hulp 
vanuit het Dorpshuis Smilde. 

Naast dat het ontzettend leuk is kleding te recyclen besparen we het milieu en de 
portemonnee!
Wist u dat de kledingindustrie tot een van de meest vervuilende behoort?

De kledingweggeefwinkel is vanaf nu open op:
dinsdag- en dondermorgen van 10.00 uur tot 11.30 uur.
Tijdens deze openingstijden is er ook tijd en ruimte voor ontmoeting onder het genot 
van een kopje thee of koffie. 

Jong talent bij het 
CultuurPodium Bovensmilde

Op zondag 13 september aanstaande is er een 
heel bijzonder optreden van 4 jonge studen-
ten van het Prins Clausconservatorium bij het 
CultuurPodium Bovensmilde. Jong Talentklas 
Klassieke muziek van het Prins Claus Con-
servatorium en het Haydn Jeugd Strijkorkest 
zullen een zeer gevarieerd programma verzor-
gen. Lyke Nota (viool), Stella Buitenhuis (viool), 
Emma van den Hoed (altviool) en Joost de 
Boer (cello). En muzikale leiding is in handen 
van cellist/docent/dirigent Jan-Ype Nota. Van 
solo tot kwartet 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 aan-
gepast. 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 geres-
taureerde monument aan de Hoofdweg 186 te Bovensmilde. 

Foto: Noa Staal Photography
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Zie onze website voor meer info.

Actie geldt van 7 t/m 19 september 2020. Vraag naar de voorwaarden.

OP RAAMDECORATIE
20% KORTING


