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De laatste week om mee te 
doen aan de fotowedstrijd

Het belooft nu al een prachtige Smildeger jaarkalen-
der 2021 te worden en daar zijn we trots op. Genoeg 
mensen die onze leefomgeving op een prachtige ma-
nier vastleggen en deze foto’s met alle Smildegers 
willen delen. 
De laatste week om uw foto’s in te sturen is alweer 
aangebroken. Wilt u dus nog meedoen, stuur dan maxi-
maal 2 foto’s per mail naar kalender@drukkerijhevo.nl. 
Vermeld hierbij uw contactgegevens (adres en te-
lefoonnummer) zodat wij contact met u op kunnen 
nemen wanneer dit nodig is. De foto’s die wij voor 
1  november 2020 ontvangen nemen wij mee in de 
voorselectie. Deze selectie plaatsen wij uiterlijk week 
46 op de website van de Smildeger Neiskrant. In de 
krant van week 41 kon u al lezen dat u als fotograaf 
akkoord gaat met het online publiceren van uw aan-
geleverde foto’s met volledige naam. Vanaf week 46 
kan er gestemd worden! Verdere informatie over het 
stemmen kunt u in de krant van week 45 lezen. Ook 
kunt u de Facebookpagina van de Smildeger Neis-
krant en Drukkerij Hevo liken zodat u als een van de 
eerste weet wanneer de stemronde van start gaat!

Oud en Nieuw viering 
Hoogersmilde

Dit duurt nog wel even, maar 
gezien de situatie zoals het nu 
is, is er na overleg besloten om 
het carbit schieten en de oude-
jaarsviering bij de Olde Bieb niet 
te laten plaatsvinden. Helaas is 
het dit jaar niet anders, de coro-
namaatregelen laten het niet toe.

De oudejaarscommissie 

Werkdag in het Kyllotsbos 
gaat niet door

Op zaterdag 7 november 2020 staat een werkdag ge-
pland in het Kyllotsbos.

Net als de landelijke organisatie van de natuurwerk-
dag, heeft het bestuur van de Stichting Beheer Kyllots-
bos ook moeten besluiten de werkdag te annuleren 
als gevolg van de huidige coronacrisis. 

Hierdoor is het helaas niet mogelijk gezamenlijk de 
handen uit de mouwen te steken, met een aantal 
mooie werkzaamheden.

Het bestuur hoopt dat er zaterdag 6 maart 2021 wel 
de gelegenheid is om een werkdag te organiseren.

Workshop  
pompoen chutney maken

Vanwege corona kunnen er geen fysieke workshops plaatsvinden. EnergieCooperatie 
Duurzame Smildes doet het nu op YouTube. Eetbaar-dorp, een samenwerkingsproject 
van Duurzaam Bovensmilde, biologische zelfpluktuin Groene Stap en de EnergieCoo-
peratie Duurzame Smildes, maakt zich sterk voor lokaal geproduceerd voedsel. 

Eerste aflevering: pompoenchutney maken. Heerlijk bij stamppotten. Bij de Groene 
Stap zijn nog grote biologische pompoenen te koop voor een zeer schappelijke prijs! 
Als u op een zaterdagmiddag langs komt zijn er van 13.30 uur altijd vrijwilligers aanwe-
zig. U kunt dan ook een kijkje nemen in de blokhut waar u verrassend veel producten 
kunt kopen door vrijwilligers gemaakt, waaronder diksappen en kruidenthee’s. Leuk 
voor een lokaal cadeautje! U kunt de workshop volgen via: https://www.youtube.com/
watch?v=IwM98XYxF3I . 

Een volgende workshop via YouTube is in voorbereiding en zal gaan over het bereiden van 
boekwiet. Voor meer informatie stuur een mailtje naar ecduurzamesmildes@gmail.com. 

Zonnepark Leemdijk gaat 
lokaal stroom leveren via 

Energie VanOns 

De inwoners van Midden-Drenthe kunnen straks, de groene energie die op Zonnepark 
Leemdijk wordt opgewekt, zelf afnemen. Het zonnepark, dat eigendom is van de ge-
meente, sloot daarvoor een contract af met Energie VanOns. 

Niet alleen helpt Zonnepark Leemdijk bij het waarmaken van de duurzaamheidsam-
bities in de regio, ook de opgewekte stroom kan worden gebruikt door mensen uit de 
omgeving. Wethouder Jan Schipper: “Wij vinden het belangrijk om omwonenden te 
laten profiteren van het zonnepark. De financiële opbrengsten gaan terug naar onze in-
woners, die komen namelijk ten gunste van duurzaamheidsprojecten in de gemeente. 
Hoe mooi is het als je ook de duurzaam opgewekte energie uit je eigen buurt kunt 
afnemen?” 

Zonnepark Leemdijk B.V. heeft een contract afgesloten met het duurzame energie-
bedrijf Energie VanOns. Zij zorgen ervoor dat lokale energiecoöperaties de opgewek-
te elektriciteit kunnen leveren aan belangstellenden. De winst die hieruit voortkomt, 
stroomt terug naar de gemeente Midden-Drenthe. 

Zonnepark Leemdijk is momenteel in aanbouw en zal naar verwachting vanaf decem-
ber 2020 groene energie leveren aan zo’n 2000 huishoudens. Meer informatie: mid-
dendrenthe.nl/zonneparkleemdijk
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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

De Heer is mijn Herder
PSALM 23

Langzaam ben je van ons weggegleden 
elke dag een beetje meer, 
telkens werd je iets ontnomen 
dat deed jou en ons zeer.

Met liefde hebben wij haar los moeten laten, 
onze lieve en zorgzame moeder, grootmoeder en 
overgrootmoeder

Hendriekje Jantina 
Timmermans - Fernhout

Hennie 

 Bovensmilde, 11 augustus 1936
† Vries, 20 oktober 2020 

 Roelof in liefdevolle herinnering 
  Julia en Jans 
   Stefan en Sarah
   Marcel 
   Ingmar en Manon, Veerle
  Wim 
   Maartje en Robin 
   Rutger
  Meine en Annemarie 
   Joppe 
   Floortje 
   Pien

Onze dank gaat uit naar alle medewerkers 
van zorgcentrum de Kornoeljehof, voor de 

liefdevolle verzorging van Hennie.

De uitvaart heeft inmiddels plaatsgevonden.

Correspondentieadres: 
Familie Timmermans
Tramweg 59, 9422 BM Smilde

Met droefheid geven wij kennis van het 
overlijden van onze schoonzus en tante

Hennie Timmermans - Fernhout

 11 augustus 1936  † 20 oktober 2020

Gehuwd geweest met Roelof Timmermans

Bovensmilde: L. Timmermans

 A. Timmermans-Offereins

Smilde: J. Tigelaar-Timmermans †
 J. Tigelaar †

Bovensmilde: B. Timmermans †

Bovensmilde: R. Timmermans †

Leiden: L.E. Timmermans †
 A. Timmermans-Kuiken

Smilde: H.H. Offringa-Timmermans
 R.J. Offi nga

Hilversum: R.W. Timmermans †
 H. Timmermans-van Riessen †

Haarlem: R. Stiphout-Timmermans
 F.J.P. Stiphout

Bovensmilde: J. Timmermans
 J. Timmermans-Vriesinga

Mijdrecht: H.C.J. Brandjes-Timmermans
 T.G. Brandjes

Beetsterzwaag: J.G. Timmermans
 B. Timmermans-Groen

 neven en nichten

De Heer is mijn Herder
PSALM 23

Na een periode van afnemende gezondheid 
is rustig heengegaan mijn lieve zus, onze 
schoonzus en tante

Trijntje Snippe

 Smilde, 18 juni 1937
† Beilen, 20 oktober 2020

                                                 Familie Snippe

De crematieplechtigheid heeft inmiddels 
plaatsgevonden.

Correspondentieadres: 
Dopheide 24, 9421 NK Bovensmilde

Het leven is overgegaan in herinneringen.

Tot ons verdriet maar dankbaar voor de liefde en 
hartelijkheid die ze ons gaf, moeten we afscheid 
nemen van onze lieve zus, schoonzus en tante

Hennie Timmermans - Fernhout

 Familie Fernhout
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Rijksweg 9A
9422 CA Smilde

te lefoon: 0592 412083
mobiel :  0651 799541
info@autototaalservicesmi lde.nl
www.autototaalservicesmi lde.nl

ONDERHOUD - REPARATIE - APK - AIRCO

Sudoku
Voor de Smildeger puzzelaars onder ons

Aan deze sudoku zijn geen prijzen verbonden.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINSDAG 11 NOVEMBER 1884

-In sommige gedeelten dezer gemeente wordt het met de passage over de 
hoofdvaart niet beter. De Grietmansbrug is door het gemeente-bestuur 
van hare oude ligplaats verwijdert. Die oude stumpert kon, wegens hare 
gevaarlijke positie, zich niet meer handhaven. Dit is eene groote hindernis 
voort de voetgangers en rijtuigen, aan wie nu, als natuurlijk gevolg, de 
overvoer is verhinderd en de pas afgesneden. Hoe lang dit isolement zal 
aanhouden, kan zelf de bekwaamste wiskundige niet berekenen. Zij is 
er af, maar zal nog wel niet spoedig door een nieuw exemplaar worden 
verwisseld. Zoo ist es! zegt Kladderedatsch. Ook de Jonkersbrug is niet 
meer wat zij was. Een schipper met een ijzeren vaartuig had de brutali-
teit, of liever de onvoorzichtigheid, om Vrijdag jl. daartegen te varen en 
die uit haar verband te rukken. Dit was nog al eene ongewone drukte, 
waarbij de politie werd gerequireerd, maar waarvoor de vervoerder nog 
eene schadevergoeding moest voldoen, die hem lang aan de Jonkersbrug 
te Smilde zal doen denken.

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)

Een glimlach van liefde
Een traan van gemis
Omdat het zonder jou
Nooit meer hetzelfde is

Met intens verdriet nemen wij afscheid  
van onze jongste zus.

Moedig ging zij met haar ziekte om  
en wij zullen haar ontzettend missen.

Vriendin van Kees, 
liefdevolle moeder van Chiel en Denise, 

schoonmoeder van André en trotse oma van Ella.

Sylvia Christina Raaphorst
51 jaar jong

20 oktober 2020

Magda en Wim, Marian en Rob, Tineke en Piet, 
Aart-Jan en Francis, Gerda, Jan-Piet en Erna, 

Thea , Alex en Jannie, Ivonne en Hendrik-Jan.

Correspondentieadres: Chiel van der Ploeg
Groningerstraat 79, 9231 CK  Surhuisterveen

Afzegging concert 
Bovensmilde

Het bestuur van het Cultuur Podium Bovensmilde heeft besloten het concert van 11 ok-
tober door Wietse Meinardi (orgel/ piano) en Berta van der Kolk (fluit) vanwege Corona 
niet door te laten gaan. 
We doen ons best dit concert op een later moment opnieuw in de programmering mee 
te nemen. 

Duurzame tip van EC DS: 
banden en waterdruk

Wist u dat in veel huizen de temperatuur van het cv-water makkelijk lager 
kan dan standaard ingesteld? We doelen hier niet op het lager in stellen 
van de thermosstaat en een lagere kamertemperatuur: een graadje lager 
dan u gewend bent bespaart natuurlijk wel. We doelen op de watertem-
peratuur zoals ingesteld direct op de CV ketel. Ook door die watertem-
peratuur lager in te stellen bespaart u gas en dus geld. Voor HR-ketels 
(die al tot 15 jaar oud kunnen zijn) is het erg eenvoudig. Op deze ketels 

zitten twee temperatuurknoppen: één voor het warm water en één voor de CV. Het warm 
water kan zonder bezwaar op 60 graden gezet worden maar niet lager (ivm legionella). De 
grootste winst is echter te behalen met het verlagen van de watertemperatuur van de CV. 
Afhankelijk van woning type, CV, radiatoren en toegepaste isolatie is een huis soms al com-
fortabel te verwarmen met CV- water ingesteld op 45 graden. In de meeste gevallen is 50 
graden toereikend. In slecht geïsoleerde woningen is een temperatuur van 60 graden vaak 
toereikend terwijl de cv-watertemperatuur soms wel op 80 graden is ingesteld. Zo’n hoge 
watertemperatuur van 80 graden maakt de cv-installatie minder efficiënt.. U kunt via https://
www.installatie.nl/nieuws/zelftest-voor-lage-temperatuurverwarming/ eens kijken of nog 
meer kunt besparen. De EnergieCooperatie Duurzame Smildes helpt en adviseert haar klan-
ten om zuiniger, lees duurzamer te stoken. Klanten ontvangen gratis persoonlijk advies om 
hun energiegebruik te verlagen. Goed om te weten dat alle opbrengsten van de EnergieCoo-
peratie Duurzame Smildes geïnvesteerd worden in verduurzaming van de gemeenschap. 
Bijvoorbeeld door aanplant van (vrucht-)bomen, insectenhotels voor basisscholen en ‘zege-
ningen van hemelwater’. Vanwege corona geven wij de besparingsadviezen uitsluitend via 
ZOOM of telefonisch. Voor meer informatie stuurt u een mailtje naar ecduurzamesmildes@
gmail.com met vermelding van emailadres en/of telefoonnummer. 
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Advertentie IM

Zorgcafé Dementie Smilde
Al een aantal jaar organiseren wij ongeveer drie keer per jaar het Zorgcafé Dementie 
in het Beurtschip in Smilde. Dit voorjaar kon dat helaas niet doorgaan door alle 
maatregelen rondom corona zoals de lockdown. 
We dachten: In het najaar kunnen we vast weer van start! Echter, nu blijkt dat de 
besmettingen opnieuw oplopen hebben we besloten om de bijeenkomsten voor 
dit jaar uit te stellen naar 2021.
We vinden dat jammer want we hebben mooie thema’s op de agenda staan. 
We realiseren ons goed dat dit voor iedereen een zware tijd is en willen graag iets 
voor u betekenen. Om toch u als mantelzorger of naaste in de gelegenheid 
te stellen uw verhaal kwijt te kunnen kunt u natuurlijk altijd contact met ons 
opnemen als daar behoefte aan is. 
Ook kunt u voor een luisterend oor de Alzheimer Telefoon bellen, 
bereikbaar via het gratis telefoonnummer 0800 5088, 
7 dagen per week van 9:00 tot 23:00 uur.

Het Zorgcafé Dementie Smilde is een initiatief van: 

Nieuwe grijpers voor 
De Smildes Schoon

Vorige week maandag 
heeft “De Smildes Schoon” 
7 'normale' grijpers, 10 
nieuwe hesjes en een ex-
tra lange grijper op kunnen 
halen. 
Het schoonlopen van 
diepe sloten met steile 
walkanten wordt met deze 
extra lange grijper nu veel 
gemakkelijker. 
De Smildes Schoon zijn blij 
met de grijpers, die zij ont-
vingen van de gemeente 
Midden-Drenthe. 
Ze zullen in gebruik 
worden genomen door 
zowel De Smildes Schoon 
als het BuurtInfohuis in 
Bovensmilde.

Zoals beloofd meer over het driekleurig viooltje (Viola tricolor). Bastaarden van het 
driekleurig viooltje Viola lutea en Viola altaïca worden in talloze variaties als reuzenvio-
len gekweekt. Geef mij maar het gewone driekleurig viooltje. Als binnenkomer: het drie-
kleurig viooltje is eetbaar. In veel oude boeken wordt het 'Herba Trinitatis' genoemd, 
het 'Kruid van de Drievuldigheid'. Een andere naam voor het plantje namelijk 'stiefmoe-
dertje' slaat op de vorm van de bloemen, met het grote onderste blad als de moeder, 
de twee daarboven gelegen bloemblaadjes als haar eigen dochters en de bovenste 
bloemblaadjes als haar stiefdochters. Het driekleurig viooltje was vroeger het symbool 
van de herinnering en werd daarom veel op graven geplant. Viola komt van violet, en 
verwijst naar de kleur die in de meeste varianten wel voorkomt. Tricolor behoeft geen 
toelichting. Viola is op haar beurt etymologisch afgeleid van het Griekse (w)ion wat 
‘welriekende plant’ betekent. Over die welriekendheid is een andere legende bekend. 
De mensen konden de geur niet weerstaan en moesten gewoon aan het viooltje rui-
ken. Hierbij werden het graan en koren rondom het viooltje vertrapt. Dit stemde het 
plantje verdrietig en het vroeg God of de Natuur om haar de verlokkende geur te ontne-
men. Sindsdien heeft het viooltje geen geur meer. Wat een zelfopoffering! Konden wij 
mensen toch eens wat vaker het belang van de en het ander(e) hoger achten dan het 
eigen belang. En dan kent het driekleurig viooltje ook nog vele toepassingen. In Shake-
speares A Midsummer Night's Dream brouwt Oberon een liefdesdrank van het drie-
kleurig viooltje. Maar ook medicinaal gebruik is al lang bekend bij kinderziekten en bij 
kwalen van de luchtwegen. In Engeland werd het veel gebruikt bij hartkwalen, krampen 
in de borst en borstvliesontsteking. Ook zou de plant pijnstillend en slijmoplossend 
zijn. Wat daar ook van waar moge zijn, feit is dat de foto’s zoals altijd in hoge resolutie 
te bekijken zijn op de Facebook pagina van EC Duurzame Smildes en de website van 
WijZijnBovensmilde. Ook is waar dat de EnergieCooperatie Duurzame Smildes nog 
dit najaar lokale groene stroom gaat aanbieden aan alle Smildegers: Smilder Stroom. 
Meer weten? Stuur een mailtje naar ecduurzamesmildes@gmail.com. 

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

Minibieb “De Kleine Molen”
Er was al een idee voor een minibieb. Alleen is door de corona er versneld 1 geplaatst. Peter Daalman voorzitter van speeltuin " De Kleine Molen" 
vertelt enthousiast. Er waren mensen uit de buurt die boeken over hadden en ik vertelde over het idee van de minibieb. Zo kreeg ik de eerste vracht 
binnen maar nog geen bieb natuurlijk. Veel op internet naar voorbeelden gekeken en toevallig vlakbij zag ik deze kast staan. Dat word hem, en ik 
mocht de kast zo meenemen. Na een paar aanpassingen en het laten bestickeren is dit het resultaat geworden. Boeken en strip- maar ook kleuter-
boekjes met luistercd's erbij. Och, en in de laadjes daar heb ik knutselspeelgoed in gedaan, dat was zo weg! Het bevalt goed en er zijn veel leuke 
reacties uit de buurt. De boeken worden veel gelezen merk ik, bijna dagelijks vul ik aan. De minibieb blijft in ieder geval staan zolang de corona er 
nog is. Daarna? Ach, dat zien we dan wel weer.
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Afstand houden 
Soms wordt een mens omschreven als afstandelijk. Je moet 
dan denken aan de volgende typeringen: gereserveerd, koel, 
koud, ontoeschietelijk, terughoudend, onverschillig. 

Er kunnen uitstekende redenen zijn voor afstandelijk ge-
drag. Slechte ervaringen uit het verleden kunnen ten grond-
slag liggen aan afstandelijkheid. Een beetje afstand nemen 
kan ook goed zijn om zaken in perspectief te kunnen zien. 
Soms worden zaken helder als je wat afstand neemt. Net 
als in het verkeer is er niets mis met een beetje afstand. 

Er wordt wel eens gezegd dat noorderlingen gemiddeld wat 
afstandelijker zijn dan zuiderlingen. Binnen Europa maar 
wellicht zelfs binnen Nederland. Het zou een verklaring 
kunnen zijn voor de verschillen in het aantal coronagevallen 
binnen Europa en Nederland. 
Het afstand houden gaat ons van nature wat gemakkelijker 
af. 

Niettemin denk ik dat het beter is voor de wereld als de 
meeste mensen kiezen voor warmte, betrokkenheid en toe-
schietelijkheid. Nu wij fysiek afstand dienen te bewaren is 
dat moeilijker. 
Maar niet onmogelijk. Met woorden en gebaren is er nog 
heel veel mogelijk. Je kunt mensen raken zonder aan te 
raken. 

Angela Merkel benadrukte onlangs het belang van woorden 
en taal. Terecht waarschuwde zij voor taalgebruik want de 
taal is de voorloper van handelen. Met de Duitse geschiede-
nis in haar rugzak weet zij dat als geen ander. De haatzaaie-
rij van sommige politici is gevaarlijk. Zo ook de haatzaaierij 
van dommeriken op Facebook en Twitter. Het lijkt stoer en 
grappig maar er schuilt een gevaar in. 

Houd afstand maar raak mensen met de juiste woorden en 
de juiste gebaren. 
De taal is de voorloper van handelen. 

Groet, 
King

Column King

SMILDE HOOGERSMILDEBOVENSMILDE

Samenwerkende uitvaartverenigingen Smilde
www.susmilde.nl

Daniël Haan
06 - 17 40 66 12 Voor meer informatie en contactpersonen: www.susmilde.nl

Prijs en kwaliteitsgarantie op basis van:
Keurmerk persoonlijke Uitvaart

Voor leden en niet leden

Weet uw dierbare  

uw laatste wens? 

Vertel het...

Schoenmakerij & Sleutelservice VAN DER LAAN

Maandag        Gesloten
Di. t/m Vr.       9.00 -18.00
Zaterdag         9.00 - 16.00

www.schoenmakerijvanderlaan.nl
info@schoenmakerijvanderlaan.nl
stomerij.nl servicepunt

           
Jonkerswijk 1, 9422 TA Smilde
Tel.0592 414932

Dat vieren we met een 

NOVEMBERACTIE*

• Actiefschuim & Shampoo

• Borstelwassen, 2 x wielwassen, hoge druk reiniging zijkant, onderkant wassen 

• Polish Protect (beschermd de auto tegen strooizout en blijft 8-10 weken 

op de auto zitten)

• Drogen
Deze actie is gelding van 1 november t/m 30 november 2020

Tankstation

Westerbaan

Ta
nkstation

Westerbaan

TANKEN

WASSEN

SHOPPEN

GRAAG TOT ZIENS BIJ GULF WESTERBAAN SMILDE, HOOFDWEG 38, SMILDE, 0592-414102

* Programma 
 Platinum  
 normaal € 12,95   

 nu %7,95

Op zaterdag wassen wij uw auto gratis voor!

Hoera, 3 jaar!
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TURFJES
* Geboorteborden! 
Te koop en te huur. 
Part4you.nl tel. 413450
* 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.
* Schoenmakerij Moustache, 
Grietmanswijk 1 
Bovensmilde. Bel even 
voordat u komt met 0592-
420117 of 06-12823585.
* Geboorteborden! 
Te koop en te huur. 
Part4you.nl tel. 413450
* Uw oud ijzer en metalen 
zijn geld waard! Altijd een 
eerlijke prijs! 06-23507889 
www.meijerrecycling.nl

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, 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)

KERKDIENSTEN

AGENDA

Maandag 2 november: Gratis online Rondetafelsessie 
voor MKB over marketing. O.l.v. Annemarie van Gaal en 
enkele MKB’ers uit de regio. Aanmelden voor deze webi-
nar kan via https://bit.ly/34iaxyR

Zondag 1 november

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
Mail adres 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
16+ kerk
9.30 uur ds. G. Olde

Geref. Kerk Vrijgemaakt, De Rank 
10.00 uur Ds D.F. Ensing, ‘t Harde
16.30 uur Ds J.H. Soepenberg, Assen-Zuid

Prot. Gem. Hoogersmilde, KC De Schakel
Voorbr. H-A
10.00 uur Ds Marsman Rolde

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
ZWO-dienst
10.00 uur Ds. S.D. Kits

Zondag 4 november Dankdag voor gewas en arbeid
Geref. Kerk Vrijgemaakt, De Rank 
19.30 uur Ds P.K. Meijer, Meppel

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
19.30 uur Ds. P. van de Peppel

Plastic handschoenen en 
wegwerp-mondkapjes horen 

in de grijze container

Iedereen vanaf 13 jaar wordt geadviseerd een mondkap-
je te dragen in publieke binnenruimtes. Daarnaast zijn 
mondkapjes op bepaalde plaatsen verplicht. Gebruikt u 
wegwerp-mondkapjes gooi ze dan na gebruik in de grijze 
container. Ze horen niet in de oranje container. Hetzelfde 
geldt voor plastic handschoenen.
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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

Herfststoofpot  500 gram  € 4,98
WOENSDAG GEHAKTDAG

Gehakt h.o.h.  kilo  € 5,98 
Herfstgehakt (met boerengroente) kilo  € 6,98 
DONDERDAG - VRIJDAG - ZATERDAG

Kip houthakkers  4 halen  3 betalen
Zigeunerschnitzels  4 halen  3 betalen
MENUTIP VAN DE WEEK

Spruitjesstamp met rundvlees
Romige pompoensoep

MAANDAG EN DINSDAG

Vlezige braadribbetjes  kilo € 4,98
VOOR OP EEN BROODJE

Boerencervelaat  
 150 gr halen 100 gr betalen
VOOR BIJ EEN GLAASJE

Pittig cowboyvlees

ONZE MAALTIJDSERVICE
3X PER WEEK BEZORGD

Bel gerust voor informatie 412485

Rijksweg 171, Hoogersmilde
tel. 0592 - 45 90 05  |  www.� gelaar.nl

Warenhuis Tigelaars Tigelaarlaarar

Veenhoopsweg 20-3
Smilde

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)

Firma Snippe komt weer langs!

met een grandioze 
collectie damesmode

op dinsdag 3 november 2020
in Het Beurtschip in Smilde
Verkoop van 10.00 tot 12.00 uur

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

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

Opening Automotive Correct 
Bosch Car service

Vanaf maandag 12 oktober openden de deuren van de garage. De eerste klanten zijn 
alweer geweest en hebben zeer tevreden hun auto weer opgehaald van onderhoud 
of reparatie.

“Met volle moed en zin gaan we deze nieuwe uitdaging aan om hier weer een mooie, 
succesvolle garage van te maken. We gaan met het Bosch concept in zee om samen 
met hun de toekomst in te gaan. Zij helpen ons met de toekomst van elektrisch en 
hybride rijden en de techniek daarvan”, zegt Sharif Girgis.
Omdat wij aangesloten zijn bij Bosch kunnen we straks nagenoeg ook alle leaserij-
ders ontvangen hier. Daarbij kunnen ook alle mensen die een nieuwe of gebruikte auto 
hebben gekocht waar nog fabrieksgarantie op zit, hier komen voor de onderhoud van 
hun auto. De auto behoudt gewoon de fabrieksgarantie omdat wij aan dezelfde eisen 
moeten voldoen als de dealer. Wij moeten dan ook exact uitvoeren wat de fabriek 
voorschrijft.

Tevens hebben wij tot eind dit jaar een gratis wintercheck voor uw auto en op alle 
onderhoud en reparatie 15% korting tot het einde van dit jaar.
U kunt daar online een afspraak voor maken op www.automotivecorrect.nl. Omdat u 
online een afspraak maakt, maakt u gelijk kans op fantastische Bosch prijzen.

De bus opbrengst van de collecte 
voor de Dierenbescherming 

in Smilde is € 592,63.
Daarnaast is nog € 12,50 digitaal betaald.
Alle gevers bedankt. Fijn dat u om de dieren geeft!

 Grietje Snel.
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Tramweg 61  •  9422 BM Smilde •  0592-481081  •  www.automotivecorrect.nl  

GRATIS WINTERCHECK ACTIE
Tot eind dit jaar een GRATIS WINTERCHECK* voor je auto 
en op alle onderhoud en reparatie 15% KORTING*

Maak online een afspraak op www.automotivecorrect.nl  
en maak gelijk kans op fantastische Bosch prijzen!

* Deze actie loopt tot en met 31 december 2020

NU 
geopend

Mede-eigenaar van Carwash Correct in Oosterwolde
- sinds 6 juli 2011 -

autowasstraat & autopoetsbedrijf

Hoofdweg 17, 9422 AE Smilde  |  0592 - 41 35 96

info@drukkerijhevo.nl  |  www.drukkerijhevo.nl

Het k
an 
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.

DRUKKER

Familiedrukwerk • Huisstijl ontwerp • Print- en drukwerk
Rouwdrukwerk • Reclamedrukwerk • Banners en borden
Beachwings en vlaggen • Gevelreclame en belettering

Ook voor particulieren

VRAAG NAAR DE MOGELIJKHEDEN

Bij ons kunt u o.a. terecht voor:


