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

RONDTIE RIED’N
Hoe werkt een Rondtie ried’n vanaf Smilde? 
In teamverband (max. 4 personen) is het vertrek in 
een (eigen) auto vanaf het evenemententerrein in 
Smilde. Vanaf deze locatie worden de deelnemers 
naar de start gestuurd waar het spel gaat beginnen.

Iedereen krijgt hier een envelop met daarin de op-
drachten en een picknickmand met hapjes en drank-
jes. Het voltooien van elke opdracht is een bepaald 
aantal punten waard. Wanneer een opdracht is vol-
tooid, 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 deelne-
mers de gehele provincie door en richting de gren-
zen 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 evenemententerrein Smilde. Geef 
je op voor 2 november www.dorpsverenigingsmilde.
nl

Tot dan allemaal!

* Graag rekening houden met de coronamaatregelen 

Fotowedstrijd  
jaarkalender 2021

Afgelopen week heeft Drukkerij Hevo alweer veel 
foto’s mogen ontvangen voor de jaarkalender van 
2021. De keuze wordt ons niet makkelijk gemaakt! 
Maar we kunnen nog wel meer foto’s gebruiken! Dus; 
heeft u nog niet meegedaan maar wilt u dat wel? U 
kunt uw foto’s (maximaal 2) nog tot en met 31 ok-
tober 2020 mailen naar kalender@drukkerijhevo.nl. 
Hierna wordt er een selectie gemaakt die daarna on-
line komt zodat iedereen die wil, zijn stem hier op uit 
kan brengen. Onder de stemmers verloten wij een 
aantal kalenders. De fotograven van wie hun foto op 
de kalender komt, ontvangen ook een jaarkalender. 

Kapsalon Willem vanaf nu 
Barbiershop Roegh

Op 5 oktober 2006 is Willem Gropstra begonnen met zijn bedrijf “Herenkapsalon 
Willem”. Later werd het “Kapsalon Willem”. Hij zit nu 30 jaar in het kappersvak en na 
12 jaar gooit hij het over een andere boeg. Afgelopen zaterdag is de heropening in het 
klein gevierd en het nieuwe logo onthuld. 

Mangala werkt 1 novomber ook alweer 12 jaar bij ons en heeft op damesvakgebied 
ruime ervaring. Mangala werkt op de donderdag en de koopavond.
Nieuw is Barbier Ben. Ben zit vol passie in het mannenvak. Hij verzorgt alles op het 
gebied van baarden, snorren en moderne kniptechnieken.
Als u eens geschoren wilt worden op ambachtelijke wijze, met warme doeken e.d., is 
dit de wellness voor de man. Maak wel even een afspraak!
Ben werkt op woensdag, vrijdag en zaterdag.
U kunt bij ons gratis parkeren en wij staan altijd voor u klaar.

MOEK anders dan anders 
georganiseerd!

Er zijn dit jaar maar liefst 17 inzendingen voor Mooi Op Eigen Kracht 
(MOEK) binnengekomen. MOEK is een prijsvraag voor buurten, 
wijken, straten of dorpen. Zij willen met hun plannen de omgeving 
mooier en leefbaarder maken. Daarnaast moet het de onderlinge 
band van de inwoners versterken.

Wethouder Dennis Bouwman: ‘Ondanks de tijd van het coronavirus waarin we leven, hebben 
nog zoveel inwoners met elkaar de kans gezien plannen te bedenken. Daar zijn we heel blij 
mee en dat is zeker een compliment waard’.
Plannen De plannen die zijn ingediend zijn zeer uiteenlopend zoals het aanleggen van voed-
selbossen, het aanleggen van wandelroutes, het opzetten van een kledingweggeefwinkel, 
de aanschaf van multifunctionele tafels. Alle ingediende plannen maken kans op (een deel) 
van de prijzenpot van maar liefst € 30.000,00.
Presenteren plannen De komende tijd bekijkt een deskundige jury de plannen. Het presen-
teren van de plannen door de inzenders, zoals andere jaren het geval was, zit er door het 
coronavirus deze keer niet in. De deelnemers zijn mondeling hiervan op de hoogte gebracht. 
24 oktober, als bekendmaking van de prijzen door de jury, komt te vervallen! Nieuws over de 
jurering, de presentatie van de plannen en de uitslag volgt later.
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Familieberichten
U kunt uw familieberichten ook  

plaatsen in de Smildeger Neiskrant.

Advertenties kunt u mailen naar  
info@smildegerneiskrant.nl. 

Voor informatie kunt u bellen 
met tel. 0592 - 420062

Verdrietig zijn wij na het overlijden van onze 
dierbare zwager

Tom Rispens

Wij zijn dankbaar voor de mooie momenten die 
wij als familie samen mochten doorbrengen en 
bewonderen zijn moed tijdens zijn ziekte.
Wij wensen Janny, Janneke en Bert, Saskia veel 
kracht en sterkte om dit verlies te verwerken.
   

IJsselstein:
Cor † en Sjoerdje Bosma-Rispens †

Bovensmilde:
Jacob en Geesje Bosma-Smit

Smilde:
Geert Jan, Alie † en Greetje Bosma-ten Cate

Smilde:
Willem Bosma

neven en nichten

Smilde, 14 oktober 2020

Een jong leven
te weinig ti jd gekregen,

te kort op deze aarde
maar van onschatbare waarde!

Lieve LEON

Zo lief, zo blij, zo dierbaar
Leon, je zit voor al� jd in ons hart.

Wij wensen de familie veel sterkte.

Medewerkers Kids First 
Kinderopvang Bovensmilde

Petra, Albertje, Jorien, Yvonne,
Margriet, Isabelle en Henk

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

Boerenschnitzels kilo € 7,98

Boeren saucijzen kilo € 7,98

Verse kipvinken 
 100 gram € 1,29

Kipschnitzels per stuk € 0,98 

uw zelfslachtende slager

Maak een afspraak!
Vanwege het coronavirus zijn er aanpassingen in onze dienstverlening.
De Gemeentewinkel  werkt op dit moment alleen op afspraak. Voor het maken van een 
afspraak kunt u ons bellen via (0593) 53 92 22. U kunt ook een afspraak maken via 
www.middendrenthe.nl
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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

Lekkere
ambachtelijke

kwaliteit

1.89
100 gram

Cielo haasje
Een mals varkenshaasje 
die we hebben gevuld met 
lekker gekruid gehakt en 
zongedroogde tomaten. Een 
aanrader!

4 HALEN
3 betalen3.80

naturel of gemarineerd

400 gram

Kippendij-
vlees Macaroni Veenstaete

rondjes

AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG VAN WOENSDAG 21 OKTOBER T/M ZATERDAG 31 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

KORTING
15%

KORTING

Alle soorten
grillworst

Maakt de maaltijd compleet

15%
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

Massagepraktijk 
Richard Jansen

06 - 33 72 07 39

sport & ontspanning

Dorn therapie
Hot Stone
Blessures
Medical taping

TURFJES

TURFJES

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

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

Beveiliging
Camerasystemen

Bekabeling
NEN3140

Voor zowel zakelijk als particulier
0592-413603

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

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

AGENDAGEEN 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, info@bewonersplatformsmilde.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)

Donderdag 22 oktober: Oud papier IKC De Meenthe

Zondag 25 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
U kunt de dienst ook volgen via de site:
Protestantse Gemeente Smilde, live of op later tijdstip terugkijken.
9.30 uur ds. D. Kits

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

Prot. Gem. Hoogersmilde, KC De Schakel
10.00 uur Mevr. B. Olijve, 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 Ds. R. Koopmans

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

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

SCHILDERSBEDRIJF

J. HAVEMAN
Voor al uw voorkomende schilderwerken,
alle soorten beglazing.

Wij leveren: ����� verf
����� behang
����� saus
����� glas
����� schildermaterialen

Ook maken wij geheel vrijblijvend offertes

HJ

Rijksweg 68, 9422 CE Smilde
Tel. 0592 - 414725

Sudoku
Voor de Smildeger puzzelaars onder ons

Aan deze sudoku zijn geen prijzen verbonden.
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Service- en project-
coördinator  -  32 uur

Wil je werken aan de tevredenheid van klanten en een goede reputatie van ons groei-
ende bedrijf? Spreekt daarbij het aansturen en coördineren van projecten en service-
planning je aan? Kom bij Waardevolt!

Heb jij een groot verantwoordelijkheidsgevoel en wil je de taak op je nemen van de 
dagelijkse operationele organisatie? Lees dan verder…   

Wij bieden
-  Binnen- en buitenwerk. Het werk voer je uit in teamverband of zelfstandig. Daarbij 

heb je veelvuldig contact met onze klanten.
-  Plezier in je werk, arbeidsvreugde staat voorop.
-  Werk in een (energie)markt met toekomstperspectief
-  Mogelijkheden jezelf te ontwikkelen door bijvoorbeeld het volgen van een opleiding
-  Deel uitmaken van een leuk / groeiend / sociaal / ambitieus bedrijf
-  Iets te vertellen op verjaardagen

Je gaat
-  Uitdagingen aan. Je bent verantwoordelijk voor het onderhouden van contact met 

bestaande klanten. Hierbij kun je denken aan tevreden klanten of juist aan klanten 
waarbij niet alles vlekkeloos loopt.

-  Je denkt mee aan het ontwikkelen van nieuwe diensten en producten. Samen benut-
ten we de kansen in de markt.

-  De voorraad van de materialen beheren, hierbij hoort ook de inkoop van materialen.
-  Je zorgt ervoor dat je collega’s op het dak hun werk veilig en zo goed mogelijk kun-

nen doen.
Omdat ons bedrijf groeiend is, betreft dit een nieuwe functie. Het kan dus voorkomen 
dat we tijdens het uitvoeren van de functie er samen achter komen dat er taken ont-
breken of te veel zijn.  

Wij vragen
-  Dat je een opleiding of werkervaring hebt opgedaan op HBO werk- en denkniveau 

met een elektrotechnische achtergrond.
-  Autorijbewijs
-  Je kunt zelfstandig én in een team werken.
-  Je bent secuur
-  Je bent klantvriendelijk
-  Flexibel inzetbaar, maandag t/m vrijdag tussen 7:30 en 17:30 uur (eventueel vaste 

dagen)
-  Je kunt goed werken met Excel en Word.

Waardevolt?
We bestaan sinds 2012 en we zijn groeiende. Duurzaamheid (in de breedste zin des 
woords), klanttevredenheid, kwaliteit en arbeidsvreugde staan bij ons voorop. Er is 
ruimte voor inbreng van je eigen ideeën om het werk zo goed mogelijk te doen. Kwali-
teit gaat altijd voor snelheid.

Interesse? Solliciteer direct!
Voor vragen kun je contact opnemen met Martijn Boerma
0592-820300 of per mail: martijn@waardevolt.nl
Hoofdweg 185, 9421 PD  Bovensmilde

De Culturele raad Smilde 
zoekt 2 bestuursleden

De Culturele Raad Smilde (CRAS) biedt een gevarieerd 
cultureel programma aan voor de inwoners van de Smil-
des. Ook in deze bijzondere (corona) tijden doen wij er 
alles aan om op basis van richtlijnen en adviezen van het 
RIVM, onze activiteiten te laten plaatsvinden.

Activiteiten die wij organiseren zijn:
• Maandelijkse filmavond (Cinebieb) 
•  Lezingen over actuele maatschappelijke thema’s en 

kunsttentoonstellingen
• Kindervoorstellingen
• Palmpasenoptocht
• Theatervoorstellingen
• Muziekavonden
• Wandelroutes dorpen Smilde

* CRAS werkt bij veel activiteiten samen met de Biblio-
theek en de Historische vereniging Smilde, zoals bijvoor-
beeld bij de historische wandel- en fietsroutes en het 
muziektheater Smilleger Roet

Wegens het vertrek van bestuursleden in het 
voorjaar van 2021, zijn wij op zoek naar:

2 BESTUURSLEDEN

We zoeken in het bijzonder naar bestuursleden die een 
impuls kunnen geven aan de vernieuwing en verbreding 
van ons culturele aanbod.

Heeft u of heb jij ideeën voor culturele activiteiten én wilt 
u zich/ wil jij je inzetten om deze mee te organiseren, 
neem dan contact met ons op voor een oriënterend ge-
sprek over het bestuurslidmaatschap. 
Voor informatie kunt u bellen met Fred Landwaart, 
06-18941866 of mailen naar info@cultureleraadsmilde.nl

Aanmelding verlengd tot 15 november 2020!

JONGE HELDEN in Midden-Drenthe GEZOCHT!
In onze gemeente zijn veel jongeren tussen 
de 6 en 23 jaar die zich op één of andere ma-
nier inzetten voor onze samenleving. Denk bij-
voorbeeld aan vrijwilligerswerk bij een (buurt/
sport)-vereniging, iemand die zich inzet voor 
een beter milieu of  jonge mantelzorgers. Ook 
in Coronatijd wordt er door deze jongeren vaak 
veel werk verzet. Wat zou het mooi zijn om hen 

in het zonnetje te zetten door ze te onderschei-
den met het Jeugdlintje. 

Aanmelden
Kent u, of ken jij een jongere die hiervoor in aan-
merking kan komen? Meld diegene dan aan! En 
dat kan nog steeds, want de aanmeldtermijn is 
verlengd  tot 15 november a.s.

Meer weten?
Kijk op www.middendrenthe.nl/jeugdlintje. 
Daar is alle informatie 
te vinden waarvoor b.v. 
iemand allemaal een 
Jeugdlintje kan krijgen, 
maar ook hoe het aan-
melden gaat.  

Paddenstoelen zoeken!
Het is herfst en de paddenstoelen schieten weer uit de 
grond. Tijd om op zoek te gaan naar paddenstoelen. Met 
deze Natuurspeurkaart Paddenstoelen wordt het nog 
veel leuker. Want wie heeft als eerste alle soorten pad-
denstoelen afgevinkt? Op deze kaart staan namelijk de 
veel voorkomende paddenstoelen afgebeeld. De kans is 
dus groot dat je meerdere van deze soorten tegenkomt 
tijdens je wandeling. 
De Natuurspeurkaart word je aangeboden door De 
Speurzoekers. De Speurzoekers laat jong en oud de na-
tuur beleven. www.despeurzoekers.nl
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De plaat voor het hoofd 
De meesten van ons dragen momenteel een mond-
kapje in de openbare ruimte. Wij zijn goed bezig. 
Sommige mensen gaan nog een stap verder. Zij 
hebben namelijk een plaat voor hun hoofd. Verge-
lijkbaar aan mensen met een bord voor hun kop of 
oogkleppen op. Je zou zeggen dat een bord, plaat 
of kleppen nog meer bescherming biedt tegen het 
virus maar niets is minder waar. 

Mensen met een plaat voor hun hoofd zijn het con-
tact met hun omgeving kwijt. Door deze plaat heb-
ben zij een verwrongen beeld van de werkelijkheid. 
Koning Willem en zijn echtgenote hebben ook zo’n 
plaat voor hun hoofd zo is gebleken. 
In augustus lieten zij zich tamelijk onhandig foto-
graferen met de Griekse ober Papadopoulos. De 
1,5 meter regel werd hierbij niet in acht genomen. 
Afgelopen week ging het gezin van Willem opnieuw 
met plaat en al in de fout. 

Terwijl Nederland wordt verzocht om thuis te blij-
ven is uitgerekend onze Willem “die eigenwijze 
persoon die de randjes van de regels opzoekt”. 
Het doet opnieuw afbreuk aan het leiderschap van 
onze regering. Want hoewel niet gekozen, onze Ko-
ning maakt onderdeel uit van de regering. 
Het was dom maar niet verwijtbaar dom. Deze man 
is vanaf zijn geboorte gedoemd om koning te wor-
den. Het vermogen van zijn familie wordt geschat 
op 1 miljard. Het valt niet mee om onder deze om-
standigheden op te groeien als iemand met een 
fijnbesnaard gevoel voor wat er in de samenleving 
gebeurt met de gewone man. 
In zijn wereld pak je het regeringstoestel de PH-
GOV om hoogstpersoonlijk naar Griekenland te 
vliegen zoals ik op woensdag op mijn Batavus 
stap voor 2 porties kibbeling en een zoute haring. 
Of voor een bezoek aan de kapper die tot voor kort 
ook Willem heette.  
Koning Willem zal de komende weken uitsluitend 
te zien zijn met mondkapje. Dit om het schaam-
rood op zijn kaken te verbergen. Hij was een beetje 
dom. 

Groet, 
King 

Column King

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 11 JANUARI 1889

Smilde, 10 Jan. Toen de landbouwer M. Hoogeveen gisteravond van As-
sen per rijtuig met eenige dames herwaarts terugkeerde, werd het paard 
dadelijk na de afrid schichtig, zoodat het begon te hollen en doordraaf-
de tot het 1e tolhek bij genoemde stad, met het ongelukkig gevolg, dat 
de wagen omsloeg en allen die zich daarin bevonden op den grond te-
recht kwamen. Het paard werd daar opgevangen en tot staan gebracht. 
Hoogeveen en de andere meerijdenden zijn er nog al tamelijk goed afge-
komen. H. had nog eenige wonden aan het hoofd. Maar de positie was 
zoodanig, dat ze de terugreis te voet konden volbrengen.

Historisch nieuws van ‘De Smilde’

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

Advertentie IM

LET OP!!
RABO ClubSupport

Alle leden van de Rabobank kunnen 
vanaf nu stemmen op onze toneelvereniging.

(ga naar: www.rabobank.nl/particulieren/leden/
clubsupport)

U kunt in de lijst zoeken op “Aovendpraoters” 
en dan mag u één of twee stemmen op ons 

uitbrengen.
En het mooie is: u kunt daarna nog drie stemmen 
uitbrengen op twee of drie  andere verenigingen.

Lukt het stemmen niet? 
Dan helpen wij u graag 0592 414335

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

Ook pakketshop van:

&

Kerst- en  
nieuwjaarsKaarten

nu in de winkel
2020/2021
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Stil staan
Over het algemeen heeft iedereen het druk, dagen, weken en maanden vliegen voor-
bij. Druk met werk, hobby’s en sociale contacten. Tot er op een dag iemand in je 
gezin of naaste omgeving na een ziekbed of plotseling overlijdt en je iemand moet 
loslaten. 
Dan staat alles stil, ik hoor het vaak van mensen : “Hoe kan het dat alles om ons 
heen gewoon door gaat, terwijl we intens verdrietig zijn en onze dierbare hebben 
verloren?”.
Een duidelijk antwoord op deze vraag is er volgens mij niet. We gaan door, ook voor 
de ander die nog wel bij ons is. Iedereen zal zijn eigen weg gaan en een manier vin-
den om te gaan met het verlies en verdriet. De herinnering aan iemand blijft altijd.

Ook ik sta af en toe stil en kijk terug naar het verlies van nabestaanden die ik heb mo-
gen begeleiden in de eerste fase van het moeten loslaten. Door samen met hen een 
goed afscheid te mogen organiseren, is het begin van het verwerken van het verlies. 
Manu Kierse, een bekende professor op het gebied van rouw en verliesverwerking, 
geeft aan in zijn boeken dat je het verlies van een dierbare niet verwerkt maar dat je 
verweeft met het verdriet. Het blijft altijd een onderdeel van je leven. Het is ook niet 
zo vreemd dat je na een aantal jaren nog erg geraakt en verdrietig kunt zijn als een 
bepaalde situatie of confrontatie zich voor doet.
Keirse noemt dit een “doodnormale reactie”.
Zijn advies is dan ook; Neem de tijd, zoveel je wilt. En voor omstanders; Oordeel niet 
te snel over het verdriet van een ander. Ieder verweeft op zijn eigen manier met het 
verlies van een dierbare.

BRON: MANU KIERSE. UIT HET BOEK “VINGERAFDRUK VAN VERLIES”.

Daniël Haan werkt als uitvaartbegeleider voor de gezamenlijke uitvaartverenigingen 
van de Smildes.

Bericht van Dorpsbelangen 
Hoogersmilde

Aan de leden van Dorpsbelangen Hoogersmilde die niet de contri-
butie via automatische incasso betalen, het volgende;

Gezien de situatie met de coronaperikelen, wil bestuur van dorps-
belangen u vragen om het jaarlijkse lidmaatschapsgeld deze keer 
over te maken naar de bankrekening van Dorpsbelangen. 
De leden die niet via incasso betalen, ontvangen deze maand een 
envelop in de bus met de gegevens van het bedrag en het nummer 
van de bankrekening Dorpsbelangen Hoogersmilde. 

Ook zit er in deze envelop een brief bij, over een automatische incasso, die 1 keer per 
jaar wordt afgeschreven. Het zou heel fijn zijn voor ons als bestuur van dorpsbelangen 
als u daartoe zou willen besluiten. 
Deze brief met de gegevens kunt u inleveren bij ẻẻn van de bij u bekende bestuursleden. 
Alvast heel hartelijk bedankt voor uw medewerking. 
Het zou het bestuur heel wat werk uit handen nemen.

Het bestuur van Dorpsbelangen.
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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

Slagersrookworst met gratis zakje zuurkool

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

Rib- en haaskarbonade  kilo € 9,98
Magere runderlapjes  kilo € 9,98
MENUTIP V/D WEEK

Stamppot hete bliksem met rundvlees
Bonensoep

MAANDAG - DINSDAG

Rundersaucijsjes 10 voor € 9,98
VOOR OP EEN BROODJE

Fijne snijworst 
150 gr halen 100 gr betalen

VOOR BIJ EEN GLAASJE

Satéballetjes

ONZE MAALTIJDSERVICE
3X PER WEEK BEZORGD

Bel gerust voor informatie 412485

 Repair Café Bovensmilde 
oktober 2020

Gezien het aantal toegenomen  besmettingen, ook in ge-
meente Midden Drenthe, hebben wij besloten dat er op 
zaterdag 31 oktober GEEN Repair Café is.
WIJ vinden het spijtig, ook omdat in september is geble-
ken, dat mensen het Repair Café niet vergeten en ons 
ook na lange tijd weten te vinden. In deze onzekere Coro-
na tijden blijft het moeilijk om op langere termijn te plan-
nen. Per maand bekijken wij opnieuw hoe de situatie is.
Vrijwilligers Repair Café en bestuur Duurzaam Boven-
smilde.

Aangepaste service 
bibliotheken door corona

De bibliotheken van Biblionet Drenthe zijn de komende 
weken alleen geopend voor het lenen van materialen. 
Alle activiteiten zijn geschrapt. Dit is een gevolg van de 
aangescherpte landelijke coronamaatregelen die het 
kabinet op 13 oktober heeft gepresenteerd.

Geen activiteiten en spreekuren
Ook onder de nieuwe coronamaatregelen blijft het mo-
gelijk om te lenen in de bibliotheken. Wel is besloten de 
komende periode geen activiteiten meer te organiseren. 
Ook de reeds geplande activiteiten worden geschrapt. 
Verder komen alle spreekuren voor o.a. het Taalhuis en 
Thuiskompas te vervallen.
Bezoekers kunnen ook geen gebruik maken van leesta-
fels en werkplekken.
Mondkapjes gewenst en maximum aantal bezoekers
Sommige maatregelen blijven van kracht. Zo hanteert de 
bibliotheek een maximumaantal bezoekers. Dit aantal 
wordt aangegeven bij de ingang. Ook wordt de klanten 
verzocht gebruik te maken van een toegangsitem en een 
mondkapje te dragen tijdens het bibliotheekbezoek.
Aanpassing dienstverlening voor scholen en kinderopvang
Als gevolg van de aangescherpte coronamaatregelen 
voeren de educatiewerkers en -adviseurs van Biblionet 
Drenthe de komende weken geen activiteiten uit op 
scholen en de kinderopvang. Ook trainingen of work-
shops worden tot nader bericht niet gegeven.
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“Zonne-energie met de beste
  prijs kwaliteit verhouding,
  bij u in de buurt.”

Hoofdweg 185  |  9421 PD Bovensmilde  |  0592 - 820 300

www.waardevolt.nl  |  contact@waardevolt.nl

VACATURE 

ONLINE!


