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

Start CineBieb
Vrijdag 2 oktober om 20.00 uur opent CineBieb weer na lange tijd de deuren met de film 
“Una giornata particulare”.
Eeen ontroerend verhaal over twee ogenschijnlijk verschillende mensen die beiden 
slachtoffer zijn van de machocultuur van het fascisme. De film staat bekend als een 
meesterwerk! Door corona maatregelen is slechts een beperkt aantal plaatsen be-
schikbaar.
U moet zich dan ook vooraf melden via info@bibliotheeksmilde.nl onder vermelding 
van uw naam, het aantal deelnemende personen en uw telefoonnummer. Deelname is 
definitief na een bevestiging van de bibliotheek.

Meer informatie over de film en de voorwaarden van deelname I.v.m. Corona vindt u 
op www.cultureleraadsmilde.nl
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Burendag 26 september
in en om het Buurtinfohuis Bovensmilde

Burendag nieuwe vorm in 
het Buurtinfohuis aan de 
J de Walstraat 3 in Boven-
smilde, coronaproof en met 
1,5 m afstand. Voor en ach-
ter het huis staan partyten-
ten waar we genoeg afstand 
kunnen bewaren en waar we 
een kop koffie kunnen drin-
ken. 

We starten om 10.00 uur met koffie en gaan dan aan de slag met: onderhoud tuin voor 
en achter, schoonmaakklussen in huis en afvalruimen in de buurt van het Buurtinfo-
huis. Gewapend met prikkers en afvalzak kunt u de vrijwilligers zien lopen. Zin om mee 
te doen? Kom gerust om 10.00 uur binnen, drink een kop  koffie mee en loop mee! Lek-
ker sportief buiten bezig; het dorp knapt ervan op en u ook!
Vanaf 13.00 uur vliegers maken voor jong en oud o.l.v. Hank Oraille in de garage van 
het Buurtinfohuis. Traditionele vliegers zoals ze al eeuwen op de Molukken worden 
gemaakt. Opgeven is niet nodig, gewoon meedoen! Om 15.00 uur gaan de deelnemers 
naar het terrein oude CBS de Wingerd om de vliegers op te laten.
Kortom weer genoeg activiteiten voor een gezellige Burendag!

Verdeling dorpsgelden 
Bovensmilde 2020

Jaarlijks reserveert de Gemeente € 0,50 per inwo-
ner van de Gemeente Midden-Drenthe ten behoeve 
van de verschillende dorpsbelangen verenigingen in 
Midden-Drenthe.
De verdeling van het beschikbaar gestelde dorpsbud-
get van Bovensmilde is in handen van de “Werkgroep 
Dorpsgelden Bovensmilde”. Voor 2020 is er weer een 
bedrag beschikbaar waarvoor u uw aanvraag kunt 
indienen. Vanwege het Coronavirus begrijpt de werk-
groep dat er niet veel mogelijk is ten opzichte van 
andere jaren. Toch willen we ook dit jaar de gelden 
gaan verdelen en doen daarbij dus een beroep op uw 
creativiteit.

U mag bijvoorbeeld ook een aanvraag doen voor 
een bijdrage in de voorbereidingen van het komende 
jaar. Het gaat ook dit jaar weer om een bedrag van 
€1.800,- .Deze gelden zijn voor het algemeen belang 
van de inwoners van Bovensmilde. Stichtingen, 
verenigingen of bijvoorbeeld een wijk kunnen hier 
aanspraak op maken ten behoeve van een activiteit, 
een vernieuwend idee of een reeds bestaand idee.
Mail vóór 15 oktober 2020* je aanvraag naar: dorps-
geldenbovensmilde@gmail.com 
*aanvragen ná 15 oktober, of onvolledig of niet corona-
proof, worden niet in behandeling genomen!

Vermeld in de aanvraag de volgende gegevens:
* Naam, adres, woonplaats (NAW) en telefoonnum-
mer van de aanvrager/stichting/vereniging,
* Het IBAN nummer waar we, na beoordeling en toe-
kenning , het bedrag naar kunnen overmaken,
* een omschrijving van jullie plan en een korte motiva-
tie waarom de gelden nodig zijn,
* een kostenoverzicht/begroting met daarin benoemd 
het door u gewenste bedrag uit de pot “Dorpsgelden 
Bovensmilde”.

Na beoordeling van alle binnengekomen aanvragen 
zal de werkgroep de aanvragers op de hoogte bren-
gen van een eventuele toekenning, tevens zal de werk-
groep via de media publiekelijk bekend maken aan 
welke aanvragen een bijdrage is toegekend.
De commissie is overigens nog steeds op zoek naar 
nieuwe leden vanuit diverse instellingen/verenigingen 
voor een objectief oordeel over de in gediende aan-
vragen.
Info is te verkrijgen via bovenstaand mailadres.

Met vriendelijke groet,
Werkgroep Dorpsgelden Bovensmilde

Verderop in deze krant:
Nieuw boek Sjoerd Post: 

‘Gegijzeld in de achtertuin’.

Fotopuzzel: 
Samen houden we De Smildes schoon

Samen houden we De Smildes schoon door het af-
val in de afvalbakken te doen of afval te verminderen 
door bijvoorbeeld zelf de verpakkingen mee te bren-
gen voor de boodschappen. Weet jij waar in De Smil-
des deze afvalbakken staan en waar de sticker hangt? 
Stuur je antwoord naar de.smildes.schoon@outlook.
com en win één van de twee ambachtelijk gemaakte 
“Samen houden we het hier schoon” chocoladerepen, 
die vrijdag a.s. verloot worden onder de beste inzen-
dingen.
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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

Met liefde hebben wij los moeten laten, onze 
zus, schoonzus, geliefde tante en oud tante 

Aaltje Lambertha Ulrich
               

O Smilde, 17 maart 1945
† Assen, 14 september 2020

 Familie:

 Elzinga
 Wösting 
 Ulrich 
 Moerland 

De uitvaart heeft inmiddels plaatsgevonden.

U kunt uw steun betuigen door een kaart 
te sturen of online te condoleren op 
www.condoleance.nl/17962 

Correspondentieadres: 
Stedehof 24, 9408 HG Assen

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

Zoveel bloemen
zoveel kaarten
zoveel warme woorden
zoveel belangstelling en
zoveel troost.

Hartelijk dank voor uw blijk van medeleven, na 
het overlijden van mijn man, onze vader, opa en 
overgrootvader

Roelof-Jan Bodenstaff

Vanwege de overweldigende belangstelling is 
het voor ons onmogelijk u allen persoonlijk onze 
oprechte dank te betuigen.

Familie Bodenstaff

Het gemis zal altijd blijven maar wij zijn
dankbaar voor de vele kaarten en andere
blijken van medeleven na het overlijden van
onze lieve moeder, oma en overoma

Gertrud Rosemarie
Kruize-Seubert

Gerda

Dit heeft ons goed gedaan en wij willen u
hiervoor oprecht bedanken.

 Kinderen, klein- en 
 achterkleinkinderen

Smilde, september 2020

TURFJES
* Te huur gevraagd 
GARAGE omgeving centrum 
Smilde 06 11 33 11 65

* 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

* 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

ADVERTENTIE PLAATSEN?!
zie www.smildegerneiskrant.nl

of mail de redactie:

info@smildegerneiskrant.nl
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Lekkere
ambachtelijke

kwaliteit

1.49
100 gram

Bachata burger
Super lekkere burger 
van rundergehakt met 
tomatensalsa en lekkere 
kruiden. Een aanrader!

3 BETALEN
4 halen3.99

300 gram

Speklappen
(gekruid, met of 
zonder zwoerd)

Herfst-
salade
beker

Runder-
vinken

AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG VAN WOENSDAG 23 SEPTEMBER T/M ZATERDAG 3 OKTOBER

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

15%
KORTING

15%
KORTING

Fijne of grove 

snijworst 

Maakt de maaltijd compleet

SLAGERIJ DE WOLVENBERG v.o.f.

Interesse?!  Mail naar: info@slagerijdewolvenberg.nl

PER DIRECT GEZOCHT:
Zaterdag-/vakantiemedewerker 

m/v  -  vanaf 16 jaar

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

TURFJES
* 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

Nieuwe huisarts in opleiding 
bij Huisartsenpraktijk 

Bovensmilde

Martijn van den Broek, 
28 jaar oud, is vanaf 
1 september 2020 voor 
een jaar werkzaam als 
huisarts in opleiding bij 
Huisartsenpraktijk Bo-
vensmilde. 

Na zijn studie Genees-
kunde, en twee jaar 
als arts-assistent ge-
werkt te hebben in het 
Martini Ziekenhuis, is 
Martijn in 2018 met 
de huisartsenopleiding 

begonnen. Het eerste jaar werkte hij in een praktijk in 
Leeuwarden. In het tweede jaar heeft hij stages gelopen 
op de SEH in Drachten, in een verpleeghuis in Groningen 
en bij de GGZ in Leeuwarden. Zijn laatste jaar als arts in 
opleiding vervult hij nu dus in Bovensmilde. 

Na een jaar in een stadspraktijk in Leeuwarden te hebben 
gewerkt wilde Martijn ook ervaring op doen in een dorps-
praktijk. Hij had ruime keuze uit verschillende praktijken 
maar had Bovensmilde bovenaan zijn lijst staan. De kijk 
van huisarts van der Veen op de zorg kan hij zeer waarde-
ren. Martijn hoopt, net als dokter van der Veen, ooit lang 
aan één praktijk gebonden te zijn.

Na twee weken werkzaam te zijn geweest in Bovensmil-
de voelt Martijn zich al aardig thuis. Hij ervaart dat men-
sen zeer dankbaar zijn en misschien ook een tikkeltje 
nuchterder dan in de stad. Het feit dat hij nu in een kleine 
praktijk zit heeft volgens eigen zeggen zijn charmes, 
maar werken in een groter team ligt hem ook erg goed. 
De gemoedelijkheid in Huisartsenpraktijk Bovensmilde 
vindt hij zeer prettig. 

Wat hij na dit jaar gaat doen weet hij nog niet. Het is ge-
bruikelijk om eerst als weernemer te werken voordat je 
je “settelt” in een praktijk. Ook Martijn zijn vriendin hoopt 
de opleiding tot huisarts te mogen volgen. Waar en wat 
hij gaat doen ligt dus ook aan wat er op haar pad komt. 

Martijn van den Broek is op maandag, woensdag en vrij-
dag werkzaam in de praktijk.

Eigen foto
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KERKDIENSTEN

GEEN KRANT  
ONTVANGEN?

Meld het de redactie.

DIENSTEN IN SMILDE

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

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

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

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

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

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

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

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

Tel. 0521-591378 Hoofdweg 151, Bovensmilde
Huisartsenpraktijk Bovensmilde 

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

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

Huisdierencrematorium Majesta  
tel. 0592-458230 Bezoek op afspraak

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zondag 27 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 
16+ kerk
9.30 uur ds. G. Olde
U kunt de dienst ook volgens via: Prot. Gem. Smilde, live 
of terugkijken

Geref. Kerk Vrijgemaakt, De Rank 
10.00 uur Dr. L.J. Joosse, Groningen

Prot. Gem. Hoogersmilde, KC De Schakel
9.30 uur Ds. G Gardenier, Appingedam

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
Heilig Avondmaal
9.30 uur Ds. S.D. Kits

Nieuw boek Sjoerd Post: 
‘Gegijzeld in de achtertuin’.

Vorige week is bij uitgeverij Boekscout een boek van de pers gerold van oud-journalist 
Sjoerd Post met als titel ‘Gegijzeld in de achtertuin’. Het gaat over de gijzelingen uit de 
jaren zeventig van de vorige eeuw, met extra aandacht voor de gijzeling van de open-
bare lagere school in Bovensmilde. Dat het boek eerst veertig jaar na deze gebeurtenis-
sen verschijnt heeft te maken met de gevoeligheid van dit onderwerp. 
Sjoerd Post was verslaggever bij de Drentse Courant toen Molukse jongeren in mei 
1977 de lagere school in Bovensmilde bezetten. Tegelijkertijd kaapte een andere groep 
Molukse strijders een Intercity bij De Punt. In ‘Gegijzeld in de achtertuin’ neemt Post 
ons mee naar die dramatische dagen waarop 105 kinderen en tientallen treinpassa-
giers gevangen waren in hun school of treincoupe. Treffend beschrijft hij de spanning 
in het dorp Bovensmilde als het ultimatum van de kapers afloopt en zij dreigen een 
handgranaat tussen de kinderen te gooien. ‘Gegijzeld in de achtertuin’ is, door de ge-
voeligheid van dit onderwerp, bewust eerst na veertig jaar geschreven, maar leest of 
het vandaag is gebeurd.

Repair Café Bovensmilde  
26 september 

We gaan weer voorzichtig en in kleinere setting van start in het Repair Café in de Wal-
hof in Bovensmilde. Dat betekent dat we afstand bewaren, spullen ontsmetten en wer-
ken op verschillende locaties. Niet alleen in de Walhof, maar ook in de huiskamer en de 
werkplaats van het Buurtinfohuis aan de overkant van de Walhof. 
Hoe gaat dat in zijn werk?
Inbreng en intake in de hal van de Walhof. Klanten mogen niet bij de reparaties aanwe-
zig zijn. Wij noteren adresgegevens en bellen als de reparatie klaar is. Ook als de repa-
ratie niet gelukt mocht zijn, dan toch de spullen ophalen voor 16.00 uur. Wij repareren 
bijna alles op het gebied van elektronica, kleding, speelgoed, fotolijsten, rollators enz. 
Kleine reparaties aan fietsen bijvoorbeeld. Denk aan fiets verlichting nu het weer vroeg 
donker wordt. Lekke band? geen probleem breng zelf een reserve band mee. Rits stuk? 
Zelf uit het kledingstuk tornen en een nieuwe rits meenemen a.u.b. 

Tot ziens in de Walhof, J. de Walstraat in Bovensmilde, 
zaterdag 26 september van 13.00 uur tot 16.00 uur

Het Repair Café is een initiatief van 
Duurzaam Bovensmilde.



Openingstijden: Dinsdag t/m vrijdag 9.30  -  18.00 uur.  Zaterdag 9.30  -  17.00 uur.

Openingstijden: Dinsdag t/m vrijdag 9.30  -  18.00 uur.  Zaterdag 9.30  -  17.00 uur.

HERFST 2020

Oogzorg kun je maar beter goed selecteren

Het is onze passie om 
u tevreden te maken 
met een nieuwe bril 
en/of contactlenzen.
Helder zicht is zo be
langrijk en ook goede 
zorg voor uw ogen.
Daarvoor bent u bij ons 
aan het goede adres.

Wilt u graag contact-
lenzen proberen?
Maak vrijblijvend een 
afspraak. Nu tijdelijk 
bij aanschaf van een 
bril een set daglenzen 
cadeau. 
Bijvoorbeeld voor het 
sporten of gewoon 
voor de afwisseling.

Optimaal zicht draagt bij aan 
levensgeluk! En dat geluk wil je 
niet aan een ongelukkig toeval 
overlaten, zoals een oogme
ting door een opticien zonder 
diploma en ervaring. 
Maak daarom de keuze voor 
een opticien die door opleiding 
en ervaring weet welke stap
pen nodig zijn om tot de beste 
oplossing te komen. Een opti
cien die een unieke combina
tie gebruikt van methodes en 
technieken, op basis van jouw 
persoonlijke situatie. Een op

ticien die permanent voorop
loopt met de modernste appa
ratuur. De meting is één, maar 

uiteindelijk gaat het er om  
dat de meetresultaten juist 
worden geïnterpreteerd en dat 

de juiste conclusie wordt ge
trokken, waardoor je de beste 
oplossing krijgt aangereikt.

Wij zijn het team van Heikoop Optiek, Carina, Jolanda en Angélique

Tot ziens bij Heikoop Optiek!

Wij volgen de trends op de 
voet, en geven u altijd een 
persoonlijk advies.
De kleuren en modellen van de 

monturen wisselen regelmatig, 
zo is de trend van het moment;
Veel goud, rosé, met warme 
kleuren. Veel bruin, grijs, groen 

en warm rood.
De ronde vormen blijven nog 
wel een tijdje maar we zien 
ook hoekig en zeskantig steeds 

meer in het modebeeld.

Kortom, tijd om weer eens 
langs te komen!

Mode & TRENDS



NIKON Bureauglazen

Multifocale brillenglazen

Omdat niet iedereen even
veel leest, achter de computer 
zit of autorijdt, is er ook voor 
elke kijker een brillenglas. Hoe 
meer vertekening een glas 
heeft wordt bepaald door het 
ontwerp van de glazen.
Hoe zuiverder en specifieker 
een glas aangemeten wordt 
hoe fijner het kijkt. Het is lo

gisch dat een glas met een 
leesdeel erin anders kijkt 
dan zonder, maar hoe fijn is 
het om met 1 bril te kunnen 
kijken, lezen, sporten, auto
rijden en ook super scherp te 
kunnen zien.
Wij helpen u graag om het 
juiste ontwerp te kiezen dat 
bij u past!

Soltes Wide

Soltes Wide is hét 
bureauglas voor thuis 
en op kantoor. Het 
geoptimaliseerde nabij 
zicht is nauwkeurig en 
breed voor flexibel en 
comfortabel werken.

Home & Office

Home & Office biedt 
comfortabel kijkcomfort 
welke verder reikt dan 
alleen een korte afstand 
zoals het toetsenbord of 
een computerscherm. 
Het is dé oplossing 
voor alle indoor 
werkzaamheden.



DE NIEUWE GENERATIE

meekleurende brillenglazen

Bij aanschaf van een bril 
tijdens de oogmeetweken krijgt u 

een bloembollen pakket 
VAN EEN PLAATSELIJKE BLOEMBOLLENTELER 

cadeau!

De voordelen van Transitions XTRActive voor u
• Licht getint binnenshuis voor visueel comfort
• Kleuren zelfs op tot 50% tint achter de autoruit
• De donkerste meekleurende brillenglazen
•  Ideaal voor actieve mensen die voor hun beroep, 

hobby of sport vaak buitenshuis zijn
• Voor iedereen die veel tijd doorbrengt in de auto
• Extra bescherming tegen zonneschittering en UV

Ook in de auto, achter glas, bij fel licht passen deze glazen zich al aan. Het grote voordeel voor u is dat u veel rustiger en ontspannen 
gaat kijken! 

Transitions Style Colors zijn beschikbaar 
in 4 nieuwe fashion tints. Beschikbaar in 
de kleuren: Sapphire (Blauw), Amethyst 
(Paars), Amber (Bruin), Emerald (Groen).

Wil je de bril als zonnebril gaan gebrui-
ken? Dan kunnen we er ook nog een 
spiegel coating op laten maken!

Wilt u al deze extra’s niet? 
De ‘gewone’ meekleurende glazen zijn 
er ook nog steeds hoor!

Transitions XTRActive brillenglazen zijn speciaal ont
wikkeld om buiten extra donker te worden en kleuren 
ook achter autoruiten op tot een comfortabele 50% 
tint. In combinatie met Neva Max UV en Neva+ UV 
biedt Transitions XTRActive tot 25 keer méér bescher
ming tegen schadelijke UV-straling.



Uiterlijk in te leveren tot 31 oktober 2020

Puzzel EN WIN *
Een dinerbon voor 2 bij De Oude Veenhoop

Openingstijden: Dinsdag t/m vrijdag 9.30  -  18.00 uur.  Zaterdag 9.30  -  17.00 uur.

Openingstijden: Dinsdag t/m vrijdag 9.30  -  18.00 uur.  Zaterdag 9.30  -  17.00 uur.

* Vraag ons naar de voorwaarden

BIJSTELLEN
BLAUWFILTERS
BRILPOETSDOEKJES
BRILSPRAY
CATARACT
COATING
COMPUTERGLAZEN
CONTACTLENZEN
CONTROLE
DRAAGCOMFORT
GLAUCOOM
HERFSTKLEUREN
HIP
LICHTGEWICHT
MEEKLEUREND
MODEKLEUREN
MONTUREN
SERVICEBEURT
SPIEGELGLAZEN
TITANIUM
TRENDY
UVBESCHERMING
ZONNEBRIL

Oplossing

Naam  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Telefoonnummer .....................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Wedstrijduitslagen 
WIK Bovensmilde

9 september - Recreanten
Sudosa Heren- WIK heren: 3-0
18 september - Nevobo dames 1
Wik Bovensmilde dames 1- fama D2 2-2

Smildeger neiskrant - 22 september 2020

SPORTUITSLAGEN

Nikki-Fleur en M&M winnen goud!

Nikki-Fleur en haar pony’s M&M, Kaat en Dublin zijn goed in vorm. Nadat de Smildeger 
CH Sonnega op haar naam wist te zetten met haar pony Kaat, mocht ze vorige week ook 
in Ruinen als eerste opstellen.

Nikki-Fleur, uitkomend voor de Stroomruiters Beilen, startte met twee pony’s op de Ru-
ner Paardendagen, vorig weekend in Ruinen. M&M sprong samen met Nikki-Fleur naar 
de overwinning in de klasse M D/E. Deze combinatie zette een zeer snelle tijd neer in 
een foutloos parcours. Ze mochten als extra prijs een mooie statiedeken in ontvangst 
nemen.Met haar pony Kaat was Nikki-Fleur ook foutloos en snel en eindigde hiermee als 
5e in het klassement van de klasse L-D/E

Afgelopen zondag was het Dublin waarmee ze aan de start verscheen, dit keer in Bron-
neger. In de klasse L sprong deze combinatie in een foutloos parcours en een snelle 
tijd In de tweede fase naar de finish. Ondanks dat de amazone uit Smilde als eerste van 
start ging, wist ze ook hier alle volgende combinaties in de klasse L achter zich te laten. 
De snelle tijd van 30.45 was goed voor de eerste plaats.

Foto: ByJuud

Fama begint competitie met volle winst
Een goede voorbereiding leidt voor de volleybaldames van Fama uit Smilde tot een 
goede start van de competitie. Na een goede reeks van oefenwedstrijden stond zater-
dag de eerste  competitiewedstrijd op het programma. Er werd gespeeld in en tegen 
Annen. Fama won overtuigend met 0-4.
De Smildeger dames begonnen sterk aan de wedstrijd. Mede dankzij een sterke ser-
viceserie nam Fama een comfortabele voorsprong. Annen speelde op alle vlakken 
zwakker dan het team uit Smilde. Toch kreeg Fama uiteindelijk moeite met de pass, 
waardoor Annen zich nog enigszins terugknokte in de wedstrijd. Die opleving kwam te 
laat, Fama won met 22-25.
In de tweede set draaide Fama beter, met sterke combinatie-aanvallen. Toch waren 
er ook in deze set verschillende dipjes waarin de dames uit Smilde het af en toe toch 
lastig hadden. Maar de ploeg kwam geen moment echt in de problemen. Fama won 
de set met 21-25.
Hoewel de uitslag in de derde set doet vermoeden dat Fama sterker begon te spelen, 
was dat uiteindelijk niet zo zeer het geval. De Fama-dames wonnen de set met 18-25. 
Maar de ploeg speelde onnauwkeurig, maakte meer onnodige fouten en had opnieuw 
problemen om de pass onder controle te krijgen. Maar Annen wist hier onvoldoende 
van te profiteren, waardoor Fama nog relatief eenvoudig won. 
In de vierde set stelde Fama orde op zaken. Er zat meer rust in het spel. De pass kwam 
goed aan bij de spelverdeelster, waardoor het team uit Smilde met een sterke aanval 
volledig grip op de wedstrijd kon houden. Fama nam direct een goede voorsprong en 
bouwde deze gedurende de set alleen maar verder uit. De set werd gewonnen met 
16-25.
Dankzij de 0-4 overwinning gaat Fama na één spelronde aan kop in de eerste klasse. 
In de komende week staan er voor de ploeg twee wedstrijden op het programma. Op 
woensdag speelt Fama in de eerste ronde voor de beker tegen Oostermoer uit Gieten. 
Op vrijdag is dan de eerste thuiswedstrijd van het seizoen. Fama speelt dan om 19.30 
uur in de Smeltehal in Smilde tegen Veracles 6 uit Groningen. 

Zonnig kampioenschap  
De Torenruiters in Smilde

Afgelopen zaterdag organiseerde de vereniging een 
opengestelde onderlinge wedstrijd voor leden en niet-
leden. Voor leden betekende dit de strijd om het club-
kampioenschap van de Torenruiters. 
Over 2 wedstrijden konden de leden laten zien wie uitein-
delijk de beste combinatie over 2020 is geworden. 
Bij de Bixie combinaties was Robine Hindriks met Symp-
honie de beste, bij de pony’s dressuur was het Cynthia 
Gruppen met Milestown en bij de paarden mag Chantal 
Bosscha met Lana zich een jaar lang kampioen noemen.
Het bestuur kijkt (ondanks de Corona perikelen) tevre-
den terug op het afgelopen 2 onderlinge opengestelde 
wedstrijden. Meerdere nieuwe leden melden zich aan 
wat ook te zien was aan het aantal deelnemers afgelo-
pen zaterdag. Mede daardoor is besloten om binnenkort 
te starten met lessen voor jongere leden (Bixie). Het lid-
maatschap is aangepast zodat het voor nieuwe leden 
aantrekkelijk is om lid te worden voor de vereniging, 
zelfs alleen lid voor een startkaart is mogelijk. Ook zijn 
er verenigingslessen met in de winter lessen in de bin-
nenmanege.
Voor meer informatie en vragen kan men een mail sturen 
naar lr-pcdetorenruiters@live.nl of kijk naar onze Face-
bookpagina LR en PC De Torenruiters - Smilde.

Bixie

pony’s dressuur

Foto’s: Eigen foto
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Wilt of kunt u de deur niet uit? 
Geef uw bestelling door en wij bezorgen het!

SUPERSTUNTSUPERSTUNT   
Heerlijke gerookte zalmmoten 
uit eigen rokerij
Per stuk € 3,95 € 3,95 3 voor € 8,95€ 8,95

Hollandse nieuwe 
vers van t mes 
Per stuk € 2,00€ 2,00      5 voor € 8,95€ 8,95     

Heerlijke gebakken lekkerbekken
Per stuk € 3,75€ 3,75     3 voor € 11,00€ 11,00     

N���� �� S����� �� �� �������������� �����!!!
Vanaf 8:30-12:30 uur

66ee GRATIS GRATIS

Uit onze eigen keukenUit onze eigen keuken 
Heerlijke roerbakvis
Met verse groente, prei, paprika en 
ui en verschillende 
soorten verse vis.

Keuze uit 10 verschillende 
marinades, even roerbakken 
en klaar!!!
Bak 500 gram € 7,95€ 7,95    
2 bakken voor € 12,95€ 12,95

44ee  GRATIS  GRATIS

44ee  GRATIS  GRATIS

Ook voor woning, winkel en bedrijfsontruiming.
A.H.G. Fokkerstraat 24   |  9403 AP Assen
M 06-15 316 905  |  M 06-51 745 983   |  w.hoeve@home.nl

OP HET STADSBEDRIJFSPARK

• Verkoop van occasions 
•  Xenon verlichting (verkoop en inbouw)
• Lichtmetalen velgen, nieuw en gebruikt
• Verkoop (winter) banden + montage, balanceren en opslag

Kanaalweg 121, Bovensmilde
T: 0592-414133  |  M: 06-50508323

E: info@tbouwautos.nl  |  www.tbouwautos.nl

APK  /  Onderhoud  /  Reparatie  /  Aircoservice

T Bouw Auto’s

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)

TURFJES

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

World clean-up-day 

Een grote opkomst hoor! Peter Daalman, voorzitter van 
speeltuin De kleine molen, is blij met de deelnemers aan 
de World clean-up-day. Zo’n 16 mannen en vrouwen uit 
de buurt, van  ̀ de Smildes schoon`, het buurt infohuis Bo-
vensmilde en ̀ De vrouwen van nu` staken hun handen uit 
de mouwen. Er werd gestart met een kop koffie of thee 
met, door verschillende Smildegers gedoneerde, koek. 
Daarna ging de groep de straten van Smilde in om zwerf-
vuil op te ruimen. Blikjes, plastic flessen, papier en zelfs 
jassen, een bal en oud hekwerk werden ‘buit’ gemaakt. 
Tegelijkertijd werden de vogelhuisjes in de buurt leeg en 
schoon gemaakt voor het nieuwe vogeljaar. Na 2 uur wa-
ren allen weer terug. Na nog een attentie en een broodje 
konden alle vrijwilligers met trots de schone straten ach-
ter zich laten en terug naar huis. Iedereen bedankt! Voor 
de koek en cake maar natuurlijk ook voor het helpen.

Foto: Peter Daalman

Buurtvereniging Vroomsdraai
Heeft besloten om alle activiteiten stop te zetten tot 
1 februari 2021. Dat houd tevens in dat het toneelstuk 
dit jaar niet zal worden opgevoerd.
Al gekochte kaarten blijven geldig.
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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

Eigengemaakte rookworst 
met gratis zakje zuurkool
WOENSDAG GEHAKTDAG

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

Entrecôte 500 gr € 7,98
Pepersteaks 3 voor € 5,98
MENUTIP VAN DE WEEK

Stamppot zuurkool met worst en spekkies
Mosterdsoep met spekkies

MAANDAG - DINSDAG

Slavinken 5 halen 4 betalen
VOOR OP EEN BROODJE

Fijne snijworst
150 gr halen 100 gr betalen

VOOR BIJ EEN GLAASJE

Scharreleisalade

ONZE MAALTIJDSERVICE
3X PER WEEK BEZORGD

Bel gerust voor informatie 412485

EasyToys 
FC Emmen had een nieuwe shirtsponsor gevonden. 
Het ging om seksartikelenproducent EasyToys. 
De KNVB stak er een stokje voor. 

Waarom? Het bestuur betaald voetbal vindt het niet 
gepast dat supporters ongevraagd geconfronteerd 
worden met een reclame-uiting die in verband kan 
worden gebracht met de seksindustrie. In dit regle-
ment is bepaald dat sponsoruitingen niet in strijd 
mogen zijn met de wet, openbare orde of de goede 
zeden.

Het busje van EasyToys rijdt dagelijks bij mij door de 
straat. Verschillende buurtgenoten rekenen zich tot 
tevreden klanten en noemen het een keurig bedrijf. 
Het bedrijf verkocht in 2019 voor 33.4 miljoen euro 
en door de coronacrisis steeg de verkoop gemiddeld 
94%! Het viel me al op dat ik zoveel blije gezichten 
zag in Smilde. 

De KNVB is op dit punt een beetje hypocriet. Via FIFA 
en UEFA kleven aan voetbal al jarenlang verhalen van 
omkoping, afpersing en witwassen. De KNVB knikt ja 
en amen en gaat nu ineens de moraalridder uithan-
gen. 

Op voetbaltribunes worden de meest verschrikkelijke 
dingen geroepen. Sponsoren als TOTO en Holland 
Casino mogen onze jeugd wel verleiden tot gokken. 
Je kunt geen topwedstrijd bekijken of Heineken wordt 
je huiskamer ingeslingerd. Complete voetbalclubs 
draaien op bier, patat en frikandellen. Je zou zeggen 
dat de KNVB de sekspeeltjes vol enthousiasme om-
armt om het plaatje compleet te maken. 

Het is uitstekend om een voorbeeld te willen zijn voor 
de samenleving of in ieder geval voor de jeugd. Zou-
den meer volwassenen moeten doen. Het is dan wel 
zaak om enigszins consequent te zijn. 

Ik wens u een fijne week, met of zonder speeltjes. 

Groet, 
King

Column KingEC Duurzame Smildes  
Wat groeit en bloeit er  
in de Smilder Veenen? 

EnergieCooperatie Duurzame Smildes wil graag bijdragen aan een open blik. Want met 
een open blik zie je dat het echt tijd wordt dat we flinke stappen zetten om de Smildeger 
gemeenschap te verduurzamen. En de open blik ziet sneller wat er nodig is. Ook word 
je met een open blik vaker verrast en geniet je van wat er zomaar ergens, waar dan ook, 
op je pad komt. Bijvoorbeeld het ruig viooltje (Viola hirta). Dat werd aangetroffen op de 
stoep ergens in een van de woonkernen. Zo maar. Het was mooi weer en de bewoners 
die buiten zaten werden er even bij geroepen. Of ze dat wel gezien hadden, dat er zo 
maar voor hun huis, zo blauw als maar kan, tussen de voegen van de stoeptegels door 
het ruig vioolte zich een weg naar het licht had gebaand. Je staat toch soms echt te kij-
ken van de veerkracht van planten. Wat een geluk! Èn: maar goed ook. Want dit viooltje 
staat op de rode lijst van zeldzame planten. De natuur laat zich gelukkig niet ringeloren 
al doet de mens nog zo zijn best. Het bloed kruipt waar het maar gaan en niet gaan kan. 
De wonderen zijn kortom de wereld niet uit. Die wonderen die de natuur ons zo vaak 
schenkt zonder iets terug te vragen zie je trouwens ook eerder met een open blik. Hoe 
zou een wereld er uit zien waarin wij mensen dat tot leidraad van ons handelen zouden 
maken: iets geven zonder wat terug te verwachten? In zo’n wereld zou je blik zeker ook 
ergens vallen op het akkerviooltje (Viola arvensis), onooglijk tot je hem ziet. Gelukkig 
vind je hem nog steeds langs akkerranden in de Smilder Veenen. Of het meer in het 
oogvallend driekleurig viooltje (Viola tricolor)? Die zag ik onlangs uitbundig bloeien 
langs een graanakker en veel meer zag ik op de zelfpluk tuin DBS Groene Stap. Over in 
het bijzonder het driekleurig vooltje blijkt zoveel te vertellen dat ook de column in okto-
ber er aan gewijd zal worden. In tussen kan de EnergieCooperatie Duurzame Smildes u 
in het najaar lokale groene stroom aanbieden: Smilder Stroom. Meer weten? Stuur een 
mailtje naar ecduurzamesmildes@gmail.com. De foto zijn zoals altijd in hoge resolutie 
te bekijken op de Facebook pagina van EC Duurzame Smildes.
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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

BEHANGCIRKEL WANDKLEED
• Wandkleed op maat
• Voorzien van eigen print of foto
•  100% katoen met 

stoere weefstructuur
•  Keuze uit bijpassende roede 

en wandhaak

• Zelfklevend en kreukvrij
•  Snel en bubbelvrij plakken, 

makkelijk te verwijderen
•  Herpositioneerbaar, 

kreukvrij en waterbestendig
• Variabele formaten

Ook pakketshop van:

&

VANAF

30,-
VANAF

35,-
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