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Smildeger jaarkalender 2021 
met fotowedstrijd

Het jaar 2020 is alweer bijna ten einde. Dè tijd om weer op zoek te gaan naar een 
nieuwe kalender voor volgend jaar. Vanuit Drukkerij Hevo willen wij de inwoners van 
de Smildes e.o. de gelegenheid geven mee te werken aan een jaarkalender voor 2021.
Het idee
De bedoeling is dat er eind november twaalf foto’s gekozen zijn van de Smildes e.o. 
3 Foto’s van elk jaargetijde. Deze foto’s worden bovenaan elke maand van de kalender 
geplaatst.
Fotowedstrijd
Door een fotowedstrijd op te starten willen we iedereen die goede kwaliteit foto’s heeft 
of kan maken, de gelegenheid geven om met zijn of haar foto op deze kalender te 
staan. De desbetreffende foto moet in of rondom de Smildes gemaakt zijn. 
Insturen
Foto’s kunnen per mail gestuurd worden naar kalender@drukkerijhevo.nl. Dit mag via 
WeTransfer of als .jpg o.i.d. in de mail bijgevoegd. Wij ontvangen graag naam, adres 
en telefoonnummer van de fotograaf en (een beschrijving van) de plek waar de foto 
gemaakt is (maximaal 2 foto’s per fotograaf). Insturen kan tot en met 31 oktober 2020!
Stemmen
Nadat er door de medewerkers van Drukkerij Hevo een voorselectie is gemaakt van de 
ingezonden foto’s, kunnen mensen vanaf week 46 beginnen te stemmen. Per kalender-
maand selecteren wij drie foto’s. Iedereen kan 1 keer zijn stem uitbrengen op de foto’s 
van alle twaalf maanden. De webpagina voor het stemmen komt online wanneer de 
selectie is gemaakt. Stemmen kan tot 22 november 2020!
De kleine lettertjes
Iedereen die zijn foto inzendt voor deelname gaat er mee akkoord dat deze gebruikt 
wordt voor de online stemronde, met vermelding van de volledige naam die bij ons is 
opgegeven. Nadat de eerste selectie en de stemronde zijn afgerond verwijderd Druk-
kerij Hevo alle foto’s die de selectie voor de kalender niet hebben gehaald, uit haar 
archief. 
Kalender winnen
Drukkerij Hevo geeft iedere fotograaf die met zijn of haar foto op de kalender staat een 
eigen exemplaar. Onder de stemmers verloten wij nadat de stemronde is afgelopen 
drie kalenders. Mocht u geen kalender winnen dan is het mogelijk om de kalender 
voor € 7,50 te bestellen bij Drukkerij Hevo. Hoe u dat kunt doen zullen wij later bekend 
maken. 

Nieuwe aanwinst voor 
buurtboomgaard De 

Appelhof

Op deze foto planten vrijwilligers van Fruitgilde Smil-
de een door Tuincentrum Bodenstaff geschonken  ap-
pelboom "Red Sentinel".
Dit is een sierappeltje met een heleboel voordelen. 
Het is een goede bestuiver voor alle appelbomen. De 
vruchten zijn eetbaar en blijven heel lang hangen, de 
hele winter door. Ook goed voor de vogels. De vruch-
ten zijn zeer rijk aan pectine en dus zeer geschikt om 
te gebruiken bij het zelf jam maken. 

Advertentie IM

Foto: Cor Onderwater

Foto: Godfried Westen

Insectenhotel hersteld
In de Smildes is er sprake van vandalisme. Daarin verschillen de Smildes niet van 
andere dorpen. Bij de scholen in Hoogersmilde – waar ze wat gewend zijn als het 
om vandalisme gaat - kunnen ze er over meepraten. We waren als EnergieCooperatie 
Duurzame Smildes gewaarschuwd door de directeuren van beide scholen. De oproep 
aan omwonenden om een oogje in het zeil te houden heeft duidelijk niet het gewenste 
effect gehad. Binnen een week na plaatsing was er één van de twee geplaatste insec-
tenhotels kapotgeslagen door vandalen. De kinderen van met name de Vaart waren 
erg teleurgesteld en ontdaan over deze wandaad. Van de daders natuurlijk geen spoor. 
De politie is ingeseind en gevraagd om actie. Tot op heden bleef het erg stil: de sterke 
arm blijkt niet zo sterk als het om dit soort ‘klein bier’ gaat. Vandalisme legt echter een 
zwakte in een gemeenschap bloot en blijkbaar kan de politie hier niet bijdragen aan een 
oplossing. Er is een inspanning van de betrokken gemeenschap de enige garantie op 
verandering. In het bijzonder ouders maar ook van omwonenden die zich verbonden 
voelen met die gemeenschap. Het kostte veel moeite om de vrijwilliger van de Energie-
Cooperatie Duurzame Smildes zo ver te kijken een poging te wagen om het insecten-
hotel weer in elkaar te zetten. Dat is gelukt. De kinderen waren even enthousiast in hun 
assistentie als bij de vorige plaatsing. Laat dit ons volwassenen tot voorbeeld strekken. 
Wij spreken de hoop uit dat dit herstelde insectenhotel een langer leven beschoten 
is. Niet zozeer voor de EnergieCooperatie of de vrijwilliger die hier tijd en energie in 
gestopt heeft maar vooral voor de kinderen waar het hotel in eerste instantie voor 
bedoeld is. De EnergieCooperatie zorgt komende week voor afvullen van beide hotels, 
inzaaien met een wildbloemenzaad en aanplant van kamperfoelies.  
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Familieberichten
U kunt uw familieberichten ook plaatsen in de Smildeger Neiskrant.

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

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

Rijksweg 195 - Hoogersmilde
Telefoon 0592-459280

Wij verkopen elke dag vers brood en banket

DONDERDAG-VRIJDAG-ZATERDAG

Drentse schnitzels  
 4 voor  € 6,00
Rolladeschijven  
 5 voor  € 3,98
Kippen T.V sticks 
 500 gram  € 2,98

uw zelfslachtende slager

Uitvaartverzorger 
Jochem Hatzmann

Dag en nacht bereikbaar.
Ongeacht waar u verzekerd bent 

of geen uitvaartverzekering heeft.

 Telefoon:  0592-413412
 Mobiel:  06-13732218

Dankbaar voor alles wat hij voor ons hee�  
betekend, nemen wij afscheid van onze lieve en 
zorgzame pa, opa en ouwe opa.

A���� G��

 Geeuwenbrug, 6 december 1932
† Hoogersmilde, 2 oktober 2020

 Aaltje in liefdevolle herinnering 

      Klaasje en Eddy
            Monique en Patrick, Vajèn, Romee
            Erwin en Linda, Evi, Isa

      Janny en Tieme
            Danny en Alexandra, Dalisha, Keyano
            Robert en Marloes, Ismay, Sterre
            Wendy en Roelof - Jan, Tim, Lauren

       Roelof en Auktje
             Patricia en Rob, Sven, Lynn 
             Michelle en Jan, Jasper, Noor 

       Liesbeth en Henk

      André en Greetje 
   Dennis 
              Marloes

       Polly 

In verband met de huidige corona maatregelen 
zijn wij genoodzaakt de uitvaart in besloten kring 
te houden.

Corresponden� eadres: 
familie Gol, Marcelisstraat 14, 
9423 RR Hoogersmilde 

Na een periode van afnemende gezondheid 
is overleden, onze broer en zwager

Arend Gol

 Janna Dik - Gol

 Jannie Vos - Gol

 Jan Vos

 neven en nichten

Beveiliging
Camerasystemen

Bekabeling
NEN3140

Voor zowel zakelijk als particulier
0592-413603

Veel belangstelling voor 
appelpluk van EC Duurzame 

Smildes

De appelpluk die de EnergieCooperatie Duurzame Smildes i.s.m. Duurzaam Bovensmilde organiseerde in Bovensmilde was een groot succes. Er is 
aan ongeveer 15 inwoners van de Smildes gemiddeld 2 kilo heerlijke grauwe grijze reinet uitgedeeld. Zelfs inwoners die even na 15.30 uur kwamen 
konden we nog helpen aan appels! Twee inwoners stelden fruit uit eigen tuin beschikbaar (waarvoor dank namens u allen). Er was ongeveer 15 kilo 
over en dat is afgeleverd bij de voedselbank. Deze fantastische boom is echter nog lang niet leeggeplukt. Volgende week woensdag, 15.00 – 16.30 
uur – in het parkje op de hoek van de Schoolstraat en de Hoofdweg te Bovensmilde – organiseren we daarom opnieuw een appelpluk in het kader 
van Eetbaar Dorp! Dus als u nog wat heerlijke bewaarappels wilt kom dan langs en dan plukken we gezamenlijk de appelboom leeg. Vergeet niet 
een tasje of doosje mee te brengen. En ervaar zelf de eetbaarheid van de Smildes!
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TURFJES TURFJES TURFJES

Aanbiedingen zijn geldig van woensdag 7 oktober t/m zaterdag 17 oktober

Lekkere
ambachtelijke

kwaliteit

1.25
100 gram

Farmer speklap

Krokant gepaneerd speklapje 
die we heerlijk hebben 
gekruid. Lekker bij een 
stamppotje of aardappeltjes 
met groente.  

3.35
400 gram

Sucade-
lappen

Hete
bliksem

Verse
kip-

loempia

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

15%
korting

Katenspek

Maakt de maaltijd compleet

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

15%
korting

4 halen

3 betalen

* Gratis af te halen: 2 
hoge fauteuils, als nieuw 
en een massieve blanke 
salontafel.  
Tel: 0611331165

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

SUPERSTUNTSUPERSTUNT   
Heerlijke zalmwraps

Doosje met 
10 a 12 stuks € 4,25€ 4,25

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

Heerlijke gebakken lekkerbekken
zonder vel en graat
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 
Ovenschotels
keuze uit kabeljauw, 
botervis of zalm.
Even 30 min in de 
oven en u heeft  een heerlijke maalti jd
Per stuk €€ 6,506,50   2 voor €€ 12,0012,00
En natuurlijk volop roerbakvis in 
verschillende marinades.
Verse vis zoals kabeljauw, zalm, poon, 
schelvis, schol en scholfi let enz..
En mist u iets? Op bestelling is bijna alles 
mogelijk!!

44ee  GRATIS  GRATIS

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

* PVC buizen en onderdelen. 
Zouttabletten, houtpellets, 
hekwerk en palen. Ruim 
assortiment, scherp geprijsd. 
Agrab Hoogersmilde 
0592-459550
* Te Koop: eetaardappelen, 
Smit Meesterswijk 7, 
Bovensmilde. Tel 414629.

VoorDoor gaat door  
zonder publiek

CultuurPodium Bovensmilde en Wij Zijn Bovensmilde 
hebben besloten de VoorDoor door te laten gaan maar 
dan zonder publiek. Dit in verband met de nieuwe co-
ronaregels. We maken een videoregistratie die gepu-
bliceerd wordt via websites van CultuurPodium Boven-
smilde en Wij Zijn Bovensmilde en verder via Facebook 
en andere sociale media. Vanaf zondag 11 oktober kan 
iedereen samen met de hele wereld vanaf 15.00 uur de 
première van de VoorDoor2020 meemaken. Dit is de 
veiligste manier om iedereen mee te laten genieten van 
de muziek die gemaakt wordt door kinderen en volwas-
senen. Bijzonder wordt het sowieso. De VoorDoor is 
onderdeel van de Culturele Fakkelestafette van Welzijn 
Midden-Drenthe.

Tussen winkelcentrum  ‘t Forum & de  Triade

WWW.MERCURIUSJUWELIERS.NL

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

of de verplichting om iets terug te kopen!

DIRECT GELD

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

JAAR

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!

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
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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)

Na veel wikken en wegen
hebben we tot onze grote
spijt moeten besluiten om
de geplande uitvoering in

maart 2021 te verplaatsen
naar het voorjaar 2022.

We hopen u dan weer te kunnen verrassen
met een doldwaze komedie! 

Vrijdag 16 oktober: Klaverjasclub De Wiek geen klaver-
jassen i.v.m. coronamaatregelen.

Zondag 11 oktober

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 
Viering Heilig Avondmaal
9.30 uur Ds. G. Olde
U kunt de dienst ook volgen via: Prot. Gem. Smilde, live 
of terugkijken

Geref. Kerk Vrijgemaakt, De Rank 
10.00 uur Leesdienst

Prot. Gem. Hoogersmilde, KC De Schakel
Herfstvakantie
9.30 uur Dhr. J. Wiersma, Leek

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. S.D. Kits

Geprezen zij de God en Vader
 van onze Heer Jezus Christus,

 de Vader die zich over ons ontfermt,
de God die ons altijd troost

 en ons in al onze ellende moed geeft.

2 Korinthe 1:3a (nbv)

www.debijbelopeninsmilde.nl

Plastic 
handschoenen 
en mondkapjes 

horen in de grijze 
container 

Plastic handschoenen en 
mondkapjes worden door 
de coronacrisis steeds va-
ker gebruikt. Bij de afval-
verwerker Attero zien ze 
de laatste weken steeds 
meer beschermingsmid-
delen tussen het plastic 

afval voorbij komen. 

Niet in de oranje 
container

 Beschermingsmiddelen 
zoals plastic handschoe-

nen en mondkapjes 
horen NIET in de oranje 
container. Plastic hand-

schoenen en mondkapjes 
zijn namelijk geen verpak-
kingsmateriaal en horen 
daarom niet de oranje 

container.

Wel in de grijze container 
Gooi plastic handschoe-
nen en mondkapjes in 

de grijze container voor 
restafval!
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SPORTUITSLAGEN

Weer aan de slag 
Na een lange vakantie waarin ik een stuk camino heb gelopen richting Santiago de 
Compostella gaat de massagepraktijk weer van start. Tijdens de camino zelf heel goed 
ervaren dat massage van je spieren en gewrichten heel goed ondersteunen om soepe-
ler te bewegen. Vooral een goede ondersteuning als je net na de vakantie je sport weer 
gaat oppakken of zelfs voor het eerst gaat sporten. De kans op spierpijn en andere 
pijntjes zijn dan het grootst en vragen dan echt aandacht. Overbelasting ligt dan echt 
op de loer als je doorgaat en er geen aandacht voor heb. Dus ondersteun je lichaam en 
verzorg je spieren op een verantwoorde manier en luister naar je lichaam. Pijn geeft het 
signaal af van teveel belasting en geeft aan dat het rust en behandeling nodig heeft.
Mocht je toch niet goed geluisterd hebben naar je lichaam en daardoor een blessure 
hebt opgelopen, ben je verder van huis en duurt herstel langer dan de bedoeling zou 
zijn. Ook dan is het nodig je lichaam rust en behandeling te geven. Mocht jij net gestart 
zijn met sporten en vind je het belangrijk om dat op een verantwoorde manier te doen 
en met een goede opbouw en verzorging zo goed mogelijk te sporten? Sluit dan ook 
een regelmatige massage niet uit die je spieren ondersteunen en blessures voorkomen. 
Speciale aanbieding voor iedereen die er gebruik van wil maken, sporters en niet 
sporters. Krijg de eerste behandeling 10% korting bij massagepraktijk Richard Jansen 
in Smilde. 0633720739

Massagepraktijk 
Richard Jansen

06 - 33 72 07 39

sport & ontspanning

Dorn therapie
Hot Stone
Blessures
Medical taping

Inloopavond badminton
W.I.K. Bovensmilde zoekt nieuwe leden om onze badmintongroep te versterken en via 
deze weg willen we jou uitnodigen om eens bij ons te kijken, en natuurlijk zelf ook te 
badmintonnen!

“Badminton, is dat wat voor mij?” Jazeker! Of je nou lekker relaxed even een pluimpje 
wil slaan, je vaardigheden wilt trainen, of zelfs deelnemen aan de dorpencompetitie, 
het kan bij ons. Dat maakt badminton zo toegankelijk voor iedereen!

Vrij spelen
Wie graag in eigen tempo, op zijn of haar eigen manier een pluimpje wil slaan kan bij 
ons aan de slag. Verzin je eigen spel, of sla rustig een pluimpje over. Toch liever een 
partijtje? Helemaal prima!

Training
Onze trainer André traint de badmintonners die behoefte hebben aan het verbeteren 
van hun vaardigheden. Danwel voor het plezier, of voor het verslaan van de tegenstan-
der in de competitie. Techniek en tactiek gaan bij badmintonnen hand in hand. En hoe 
dat gaat leren we van André.

Dorpencompetitie
Badminton is explosief en dat komt volledig tot uiting in de wedstrijden! Een punt scoor 
je niet alleen maar met een harde smash, maar vaak door een tactisch geplaatste 
shuttle. Een spannende rally tot een goed einde te brengen geeft een kick. Maar in 
de dorpencompetitie staat plezier voorop. De sportieve speelavonden worden (mits 
toegestaan) gezellig afgesloten met een drankje in de kantine. De wedstrijden zijn op 
doordeweekse avonden, en ongeveer één keer per maand waardoor het goed te com-
bineren is met je privéleven.

Klinkt goed toch?! Je bent van harte welkom om eens kosteloos en vrijblijvend bij 
ons te spelen!

Wanneer?
15 oktober 19:15 - 20:30 uur
22 oktober 19:15 - 20:30 uur

Waar?
MFA de Spil. Je wordt ontvangen in de sportzaal.

Moet ik nog iets meenemen?
Wij hebben rackets die je kan gebruiken, dus je hoeft alleen in sportkleding te komen!

Meld je aan voor de inloopavond 
door een mail te sturen naar: steven@wik-bovensmilde.nl

Advertentie IM Advertentie IM

Steunt u SSS met uw stem??
Chr. Gym vereniging SSS doet ook dit jaar weer mee met 
het Rabo clubsupport.
Dit geeft leden van de Rabobank de mogelijkheid om 
stemmen uit te brengen op onze vereniging. Nog geen 
lid of weet u het niet zeker... bel met uw Rabobank, zij 
helpen u graag om alsnog gratis lid te worden.
Iedereen die lid is krijgt 5 stemmen. U kunt max. 2 stem-
men op onze club inzetten, en de rest verdelen onder an-
dere clubs of stichtingen in Smilde. Elke stem die u inzet, 
levert een geldbedrag voor onze vereniging op. Vanaf 5 
okt tot 20 okt. kunt u stemmen. Wij rekenen heel graag 
op jullie stem.

Dan is er de eerste maandag (13 okt) na de herfstva-
kantie nog een vriendjes/vriendinnen dag voor de gym 
leden. Iedereen mag/kan een vriendje meenemen of in-
troduceren...

Uitslagen S.V.H. Handbal
S.V.H Meiden D -Meppel AZ D1  15-20
Blue Stars E1 - S.V.H Meiden E  7-4
Blue Stars B1 - S.V.H Meiden B  21 -15

Uitslagen WIK Bovensmilde
WIK dames 1 - Haulerwijk dames1  0-4
WIK Bovensmilde Gemengd - Zonnereep  2-1
WIK N3 - VCZ  2-0
WIK N3 - Sudosa N3  2-0
WIK N3 - Olhaco N3  0-2

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

Voor al uw: 
gas, water, cv 

en loodgieterswerk
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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

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

Beplanting en materialen  
geleverd op bestelling.

Ook zaag/snoeiwerk met  

hoogwerker en versnipperen afval
en stobben frezen

Hoveniersbedrijf
Erik Pieters * Monique’s pedicure. 

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

* Ook een turfje plaatsen?! 
Mail de redactie via 
info@smildegerneiskrant.nl

TURFJESDiplomazwemmen zwembad 
de Smelte, Smilde

30 september 2020 
A diploma;
Jet Feenstra, Keaghan Bruinsma, Jolie Boer, Kyara Mes-
ken, Jasmijn Olijve, Joël Huizenga, LuukJan Klok, Noah 
Betten, Sem Dijkstra, Thijmen van den Berg, Maya Rani 
Panchalingam
B diploma;
Ruben Pit, Fenna Schurer, Jens Jongsma, Christiaan 
Scheffers, Brent Moes, Werner Nicolai, Stephan ter Veer, 
Seliena Vochteloo, Ivan Boven, Danique Hoogeveen, 
Lana Dekker, Naomi Owunna, Finn Bosker, Benjamin 
Waagemans, Mara Dik, Kyan Bosscha, Winston Nota, 
Sem Leenen
C diploma;
Yarick Rispens, Simran Balad
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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

Gegrilde spareribs  kilo  € 9,98
WOENSDAG GEHAKTDAG

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

Kip houthakkerssteak  4 halen  3 betalen 
Boerenschnitzels  4 halen  3 betalen 
MENUTIP VAN DE WEEK

Er is weer verse snert

Bruine bonen met spek en worst

MAANDAG EN DINSDAG

10 fijne saucijsjes   € 9,98
VOOR OP EEN BROODJE

Katenspek 150 gr halen 100 gr betalen
VOOR BIJ EEN GLAASJE

Zalmsalade

ONZE MAALTIJDSERVICE
3X PER WEEK BEZORGD

Bel gerust voor informatie 412485

.

.

.

.

.

.

.

.

Juweliershuis
HENK BRAAM

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

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

Rondtie Ried’n
Hoe werkt een Rondtie ried’n vanaf Smilde? In teamver-
band (max. 4 personen) is het vertrek in een (eigen) auto 
vanaf het evenemententerrein in Smilde. Vanaf deze loca-
tie worden de deelnemers naar de start gestuurd waar het 
spel gaat beginnen. 
Iedereen krijgt hier een envelop met daarin de opdrachten 
en een picknickmand met hapjes en drankjes. Het voltooi-
en van elke opdracht is een bepaald aantal punten waard. 
Wanneer een opdracht is voltooid, moet hiervan bewijs in 
de vorm van een foto of filmpje naar de centrale post per 
WhatsApp worden gestuurd.

Het is van belang dat zowel de opdracht als het team op de foto of filmpje komen te 
staan. Om de opdrachten te kunnen voltooien, moeten de deelnemers de gehele pro-
vincie door en richting de grenzen van provincie of zelfs landsgrens.
Elk team heeft maximaal 2,5 uur de tijd om zoveel mogelijk punten te halen door zoveel 
als mogelijk opdrachten te voltooien. Het volbrengen van alle opdrachten binnen de 
gestelde tijd, is niet mogelijk, teams moeten daarom tactische keuzes maken.
Meedoen kan op zaterdag 7 november, starttijd om 13.00 uur bij het evenemententer-
rein Smilde. Geef je op voor 2 november www.dorpsverenigingsmilde.nl

Tot dan allemaal!   * Graag rekening houden met de corona maatregelen 

SMILDEGER KAMPIOENSCHAPPEN

Ook dit jaar doen wij mee met 
Rabo ClubSupport, en het  be-
stuur van de Smildeger Kampi-
oenschappen vraagt hiervoor uw 
steun.
Leden van de Rabobank kunnen 
ons helpen door op ons te stem-
men bij  Rabo ClubSupport. Hiervoor heeft u van de bank 
een unieke code en informatie ontvangen hoe u uw stem 
op de SK kunt uitbrengen. Stemmen kan in de periode 
van 5 oktober t/m 25 oktober. Alvast bedankt!
De Smildeger Kampioenschappen kan uw steun goed 
gebruiken. www.smildegerkampioenschappen.nl

Aftrap ‘Waor is Aaldert?’ 
op Prinses Margrietschool 
in Smilde

Dinsdag 29 september 
gaf commissaris van de 
Koning, Jetta Klijnsma, 
de aftrap van het project 
‘Waor is Aaldert?’. Met dit 
vertelplatenproject vragen 
de bibliotheken aandacht 
voor het belangrijke thema 
vrijheid op alle basisscho-
len in Drenthe. Dit project 
heeft vorm gekregen van-
wege het jaar waarin we 
75 jaar vrijheid vieren.

Vertelplaat
Op dinsdag 29 september 
onthulde Jetta Klijnsma, 
commissaris van de Ko-
ning, de vertelplaat ‘Waor 
is Aaldert?’ en reikte deze 
uit aan het IKC Prinses 
Margriet in Smilde. Deze 
plaat maakt deel uit van 
een serie unieke vertel-

platen in het kader 75 jaar 
vrijheid. 

Het verhaal van Aaldert
De Drentse Aaldert staat 
centraal in het titelverhaal 
van dit project. Aaldert 
woonde in Smilde. Tijdens 
de oorlog verdween hij en 
aan het eind ervan dook 
hij plotseling weer op. Van 
zijn verhaal is een wand-
plaat gemaakt. Iedere 
Drentse basisschool ont-
vangt deze plaat. 

Unieke verhalen voor elke 
gemeente
Elk dorp en elke stad kent 
haar eigen verhalen. Per 
gemeente zijn er door 
kinderboekenauteur Chris 
Vegter een of twee verha-
len geschreven, op basis 
van lokale bronnen. Illu-
strator Hans Prij maakte 
hier vervolgens unieke ver-
telplaten bij. 

Leerlingen kunnen aan 
de hand van de verha-
len en platen aan de slag 
met diverse opdrachten 
en workshops. Overigens 
heeft vrijheid niet alleen 
betrekking op de Tweede 
Wereldoorlog, maar ook 
actuele thema’s zoals 
vluchtelingenproblema-
tiek en vrijheid van geaard-
heid komen aan bod.

75 jaar vrijheid
‘Waor is Aaldert?’  is ont-
wikkeld door Kunsten-
centra, Drents Archief, 
bibliotheken en Biblionet 
Drenthe. Het V-fonds en de 
Provincie Drenthe hebben 
subsidie toegekend voor 
dit project in het kader van 
75 jaar Vrijheid.

Meer informatie
Wie meer wil weten over 
dit project kan terecht op 
www.waorisaaldert.nl

Project met vertelplaten voor basisscholen in 
teken van 75 jaar vrijheid 
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Actie geldt van 5 t/m 17 oktober 2020. Vraag naar de voorwaarden.

OP GORDIJNEN
20% KORTING


