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Vandalisme in Kyllotsbos
Afgelopen weekend hebben veel wandelaars in het 
Kyllotsbos deze schade aan een van de prullenbakken 
en een informatiebus geconstateerd. De prullenbak lijkt 
ontploft, waarschijnlijk door vuurwerk. Stichting Beheer 
Kyllotsbos laat via Facebook weten dat de schade aan 
de prullenbak is opgenomen en aangifte zal worden ge-
daan. Ook vragen zij mensen die meer weten over de 
toegebrachte schade, zich te melden bij de stichting. Dit 
kan via een persoonlijk bericht op Facebook of via mail 
naar info@kyllotsbos.nl. De kosten van deze zinloze 
daad wordt door de stichting geschat op zo’n € 1000,-. 

Foto’s: Facebookpagina St. Beheer Kyllotsbos

SMILDEGER 
KAMPIOENSCHAPPEN 2021 

AFGELAST
Tot onze spijt heeft het bestuur van de SK moeten be-
sluiten om de 42e editie van de kampioenschappen 
een jaar te verschuiven. In 2021 zullen er geen kampi-
oenschappen plaatsvinden, en de reden daarvoor zal 
een ieder duidelijk zijn. In deze periode starten gewoon-
lijk de voorbereidingen en worden ook de investeringen 
gedaan, en de blijvende onzekerheid rondom Covid-19 
en de onvoorspelbaarheid van hoe dit in januari zal zijn 
maken dat wij dit niet verantwoord vinden. 
Jammer, maar wij zijn niet de enige organisatie die 
dit heeft moeten besluiten en wij zijn dan ook vast-
besloten in 2022 verder te gaan met dit mooie evene-
ment, samen met alle vrijwilligers en sponsoren. Het 
bestuur van de SK hoopt dat we elkaar dan weer in 
goede gezondheid mogen zien!

Kracht van samen doen
De Kracht van Samen Doen is een overlegplatform voor vrijwel alle organisatie in 
Bovensmilde en valt als werkgroep onder Wij Zijn Bovensmilde. Een van onze aan-
dachtspunten is de situatie van mensen met een smalle beurs.

Nu het Covid-19 virus weer sterk aan kracht heeft gewonnen is de kans groot dat er 
meer gezinnen in onze gemeente in financieel zwaar weer terechtkomen.

Zoekt u advies of een oplossing voor schulden of financiële problemen? Vraag advies 
aan de gemeentelijke budgetconsulent mevrouw Jager! Zij is alle werkdagen te berei-
ken van 8.30 tot 16.00 uur via telefoonnummer: 0593-539222.

Hebt u vragen over uitkeringen, belastingzaken, inkomenssteun en regelingen voor 
mensen met een smalle beurs? 
Neem rechtstreeks contact op via onderstaand telefoonnummer met de sociaal raads-
vrouw van de gemeente mevrouw Borisova. Zij houdt telefonisch spreekuur van maan-
dag tot en met donderdag van 9.00 tot 11.00 uur en maandag, dinsdag en donderdag 
van 13.00 - 14.00 uur.  Telefoonnummer: 0591-680800

U kunt ook een mail met uw vragen of verzoek om afspraak sturen naar: 
s.borisova@sednaemmen.nl 

Plagwerkzaamheden 
Kyllotsbos

2 november a.s. zal er gestart worden, met het ‘plaggen’ van een deel van de heide. In 
het middendeel en aan de zuid west kant, nabij de tankgracht, wordt de heide overwoe-
kerd met opslag van berkenboom, Amerikaanse vogelkers en ook gras. Door dit deel 
af te schrapen ontstaat er weer een mogelijkheid voor de aangroei van jonge heide.
De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd met groot materieel (trekker, kraan en 
frees). Het plagsel zal in de bult gezet worden, tegen de west-kant van het heideterrein. 
Zo worden alle kiemen van onkruid gedood en kan het plagsel worden uitgereden over 
bouwland.
In 2018 zijn dergelijke werkzaamheden ook uitgevoerd rondom de dobbe. Hier groeit 
inmiddels weer jonge heide, welke ook dit jaar alweer gebloeid heeft. Om het maximale 
resultaat te behalen, zullen we nog door dit deel moeten om het laatste opschot en 
graspollen handmatig te verwijderen. Maar dit levert een mooie en jonge heide op, 
waar wel allen van genieten.

Advertentie IM
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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

Houthakkerssteak 100 gram € 0.99

Varkensfilet met ui en mosterd
 100 gram € 0.99

Varkenssaucijzen kilo  € 7.98

Kip Cordon Bleu per stuk € 0.98

uw zelfslachtende slager

Ons bereikte het droevige nieuws van het 
overlijden van onze buurtgenoot 

Cornelis Langeloo 

op 20 oktober j.l.  

Dhr. Langeloo was vele jaren gewaardeerd lid 
van onze buurtvereniging ‘Grensscheiding 
Leemdijk‘. Wij wensen de familie veel 
sterkte met dit verlies. 

Leden en bestuur. 

Massagepraktijk 
Richard Jansen

06 - 33 72 07 39

sport & ontspanning

Dorn therapie
Hot Stone
Blessures
Medical taping

Beveiliging
Camerasystemen

Bekabeling
NEN3140

Voor zowel zakelijk als particulier
0592-413603

Uitvaartverzorger 
Jochem Hatzmann

Dag en nacht bereikbaar.
Ongeacht waar u verzekerd bent 

of geen uitvaartverzekering heeft.

 Telefoon:  0592-413412
 Mobiel:  06-13732218
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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.
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Vrijheid 
Vrijheid is geven en nemen. 
Er zijn helaas mensen in Europa die wel willen profi-
teren van alle vrijheden en verworvenheden maar die 
desondanks de vrijheden van anderen willen inperken. 
Zij voelen zich ‘tot op het bot gekwetst’ door een car-
toon. De volgende keer kan het gaan om een column 
of om een grap van een cabaretier. 
Ben je zo snel gekwetst dan is je geloof kennelijk wan-
kel. Dan is je ego kennelijk groter dan de kracht van 
je overtuigingen. Zoals zo vaak zegt die lichtgeraakt-
heid namelijk meer over de gekwetste dan over de car-
toonist, columnist of cabaretier. Die overgevoeligheid 
duidt op zwakte of een gevoel van minderwaardigheid. 

Kwetsen mag nooit een doel op zich zijn. Dat geldt ook 
voor het bespotten van een god of een profeet. Echter, 
een ding moet volkomen duidelijk zijn. Jouw geloof 
mag nooit de vrijheid van de ander inperken. Jouw ge-
loof is namelijk niet het geloof van de ander. Hoe hard 
je ook schreeuwt. 

Het gaat mis wanneer mensen menen dat ze het exclu-
sieve recht op de waarheid hebben en wanneer ze hun 
waarheid aan anderen willen opleggen. Het bespotten 
van de profeet zal vermoedelijk aanhouden tot het mo-
ment waarop een ieder begrijpt wat vrijheid betekent. 
Tot het moment waarop die lichtgeraaktheid plaats 
heeft gemaakt voor ruimdenkendheid. Dat is nog een 
lange weg voor de mannetjes met grote ego’s en zwak-
ke karakters. 
Meneer Kuzu van partij Denk sprak zich op Twitter wel 
uit tegen de spotprenten van zijn profeet maar sprak 
niet zijn afschuw uit over de onthoofding van de Franse 
leraar Samuel Paty. Meneer Kuzu, die onlangs nog in 
opspraak was vanwege grensoverschrijdend gedrag 
richting een medewerkster, houdt er vreemde normen 
en waarden op na. 

Mensen, je kunt een cartoon, column of grap leuk vin-
den of niet leuk  vinden. Doe ermee wat je wilt maar 
grijp in godsnaam nooit naar geweld. In Gods naam 
zijn al genoeg doden gevallen.

Hou de kop erbij deze week. 

Groet, 
King

Column KingBestelbus botst op boom op 
Witterzomer in Assen

Een bestelbus is vrijdagnacht op de Witterzomer in Assen tegen een boom gebotst. 
Toen de hulpdiensten arriveerden, was de bestuurder nergens te vinden.
De politie laat weten via Instagram dat de bestuurder er vandoor was gegaan, maar 
even later kon worden aangehouden in een weiland.
Of de bestuurder bij het ongeval gewond is geraakt en waarom hij na het ongeluk is ge-
vlucht, is nog onbekend. Bij de botsing raakte het busje flink beschadigd. Het voertuig 
is door een berger opgehaald.

Bron: Krant van Midden-Drenthe

Foto: De Vries Media

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 23 JANUARI 1889
Smilde, 22 Jan. Zooals vroeger in dit blad vermeld is had gisteravond ten hui-
ze van S. Kats alhier de eerste voordracht van wege den socialistischen bond 
plaats ten aanhoore van eene menigte belangstellenden en nieuwsgierigen. 
De “arbeiders-vereeniging” te Appelscha, van wie de lezing uitging, was ruim 
vertegenwoordigd. De secretaris, de heer R. de Jong, leidde de vergadering 
in met een toespraak, waarin hij het doel der socialisten toelichtte, nl. om 
lotsverbetering te bekomen. Hierna trad de heer Eemnes uit den Haag op 
en schetste in breede trekken de hooge belastingen, die telkens opgevoerd 
moeten worden en die de arbeidende klasse en den kleinen burger het meest 
drukken en door hen voor het grootste gedeelte worden betaald, terwijl de 
kapitalist naar evenredigheid het minst hiertoe bijdraagt. Hij ging eens na 
hoe ’s lands schulden jaarlijks vermeerderden en betoogde dat dit clericale 
Kabinet ook al evenmin als de vroeger liberale Regeering iets voor de be-
langen van den werkman had gedaan. De verbruiksbelasting op zout, zeep 
en suiker wordt door de mindere klasse het meest bijgedragen. Op ’s lands 
begrooting kan men duidelijk zien, dat de hooge ambtenaren veel te groot 
inkomen hebben en hiervoor weinig verrichten, terwijl de mindere dienaren 
van den Staat veel werk moeten doen en weinig salaris genieten. 
Om alles mede te deelen, wat door den spreker op dit gebied werd behan-
deld, zou te veel plaats eischen in deze courant. Alles kwam er op neer, dat 
de arbeiders en kleine burgers te weinig verdienen en hongerloon genieten.
Hierna sprak ook nog de voorzitter der socialistisch jongelingsvereeniging uit 
Rotterdam in dien geest, waarna deze tot debat uitnoodigde, doch van welke 
gelegenheid door niemand gebruik werd gemaakt.

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)

Lokale groene Smilder Stroom

Het was de wens van Energie-
Cooperatie Duurzame Smildes 
dat de duurzame, groene stroom 
van het Zonnepark Leemdijk aan 
onze eigen coöperatieve leveran-
cier Energie VanOns geleverd zou 
worden. Dat is dus gelukt. Bin-
nenkort wordt er nog meer groe-
ne stroom opgewekt – zonnepanelen op het dak van 
een grote schuur - en aangeboden aan alle Smildegers. 
Zo verduurzamen we de Smildes. Wilt u ook lokaal op-
gewekte groene Smilder Stroom? Stuur dan een mailtje 
naar ecduurzamesmildes@gmail.com voor meer infor-
matie. Als u klant wordt van Energie VanOns via Ener-
gieCooperatie Duurzame Smildes kunt u mee over de 
bestemming van de opbrengsten en draagt u nog meer 
bij aan verduurzaming van de Smilder gemeenschap. 
U kunt een vrijblijvende voorbeeldberekening opvragen 
via https://energie.vanons.org/cooperaties/ec-dseo/  
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SUPERSTUNTSUPERSTUNT   
Super mooie lekkerbekken
zonder vel en graat
  Per stuk € 3,75€ 3,75     
  3 voor € 11,00€ 11,00

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

Ouderwets gebakken 
panharingen
rond of plat
Per stuk € 1,50€ 1,50      4 voor € 5,00€ 5,00

    

Elke vrijdagochtend vanaf 8:30-12:30 uur op de Smildeger markt

66ee GRATIS GRATIS

Vers gerookte zalmbuikjes 
uit eigen rookkast
Per stuk € 1,75 € 1,75    
4 voor € 6,00€ 6,00

Uit onze eigen keukenUit onze eigen keuken 
Heerlijke roerbakvis
Met verse groente, prei, paprika en ui 
en verschillende soorten verse vis.
Keuze uit verschillende marinades, 
even roerbakken en klaar!!!
Bak 500 gram € 7,95€ 7,95    
2 bakken € 13,95€ 13,95    

44ee  GRATIS  GRATIS

55ee GRATIS GRATIS

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

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

Voor al uw: 
gas, water, cv 

en loodgieterswerk

Voedselbank Hart van 
Drenthe zoekt nieuwe 

voorzitter
Voedselbank Hart van Drenthe is op zoek naar een 
nieuwe voorzitter. Begin volgend jaar loopt de termijn 
van de huidige voorzitter af.

Een voorzitter is gemiddeld 8 tot 10 uur per week be-
zig met de Voedselbank, is het aanspreekpunt van de 
stichting en heeft samen met het bestuur de (dagelijkse) 
leiding.

Het bestuur zoekt iemand die onder meer leiding kan ge-
ven aan alle activiteiten van de stichting en zorg draagt 
voor de voortgang van de besluiten, die binnen de be-
stuursvergaderingen worden genomen. 
Ook het vertegenwoordigen van de stichting bij over-
koepelende organisaties, zusterorganisaties en derden 
over bestuurlijke aangelegenheden (verbindende factor) 
behoort tot de taken, evenals goed kunnen organiseren 
en communiceren (naar binnen en buiten) en het wer-
ven van fondsen om de continuïteit van de stichting te 
handhaven.

Belangstellenden kunnen reageren (CV en motivatie-
brief) via: info@voedselbankhvd.nl
De volledige functieomschrijving is te lezen op onze 
website www.voedselbankhvd.nl

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

Vlak nadat het flink heeft geregend dan kun je in het bos, vaak aan de voet van een 
boom, een vreemd natuurverschijnsel ontwaren. Laatst zag ik het al wandelend – mijn 
natuurlijke staat van zijn -  ergens in de Smilder Veenen aan de voet van een beuk – 
midden in een bosje, een stukje van het pad  waar een enorme tak van was afgebroken. 
Het was net gebeurd en de breuk was nog vers. Eerst dacht ik dat er wat sneeuw lag 
maar daar was het wat te vroeg in het jaar voor. Vervolgens formuleerde ik de nulhy-
pothese dat een onverlaat, of wellicht een eenzame dakloze (het viel allemaal voor in 
de week van de eenzaamheid die aan velen mogelijk ongemerkt is voorbij gegaan) 
dat iemand hier een wasje had gedaan. Die hypothese werd door mijn realiteitszin 
nog sneller verworpen dan die van de ‘sneeuw’. Het schuim – de officiële naam is 
boomschuim - ontstaat door regen die langs de boomstam naar beneden sijpelt en 
daarbij scheurtjes of grotere wonden passeert en allerlei stoffen meevoert, waaronder 
saponinen, zeepachtige stoffen. Die laten het water schuimen. Saponinen behoren 
tot de glycosiden. Dat zijn natuurlijke stoffen die in bomen en planten met name in 
de bast te vinden zijn. Hoe ruwer de bast, des te meer saponinen. De beuk heeft juist 
een relatief gladde bast, wat vorming van boomschuim dan wel minder waarschijnlijk 
edoch niet onmogelijk maakt. Deze bitter smakende saponinen bezitten eigenschap-
pen waardoor schuim ontstaat bij uittreding aan het oppervlak (sapo = schuim) als het 
in aanraking komt met zuurstof (en water). Je kunt het vergelijken met een wasmiddel: 
zo gek was mijn eerder verworpen hypothese over een wasje door een dakloze dus nog 
niet. In de Tweede Wereldoorlog werd bij gebrek aan zeep door mensen die er weet 

van hadden, dit boomschuim ook wel 
gebruikt. Nu zou je je kunnen afvragen 
of dit boomschuim ook een functie 
heeft. Nou dat lijkt het inderdaad te 
hebben. Saponinen remmen name-
lijk de groei van bacteriën en schim-
mels. Ook helpt het insecten te weren. 
Boomschuim beschermt de boom. 
Soms wordt verondersteld dat er een 
relatie is met nachtvorst, maar dat is 
niet zo. Gewoon een flinke regenbui 
in welk jaargetijde dan ook kan boom-
schuim opleveren. Ik ga er op letten. 
De foto is zoals altijd in hoge resolu-
tie te bekijken op de Facebook pagina 
van EC Duurzame Smildes. Ook kan de 
EnergieCooperatie Duurzame Smildes 
nog dit najaar lokale groene stroom 
leveren aan alle Smildegers: Smilder 
Stroom. Onder andere van zonnepark 
Leemdijk. 
Meer weten? Stuur een mailtje naar 
ecduurzamesmildes@gmail.com. 
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Ook adverteren?
Mail de redactie

info@smildegerneiskrant.nl

Lekkere
ambachtelijke

kwaliteit

1.69
100 gram

Choucroute 
filet
Malse filetlapjes waar we 
een pakketje van hebben 
gemaakt met zuurkool en 
spekjes. Echt lekker!

1.39
100 gram

3.40
400 gram

Hachee-
vlees

Stamppot
hutspot 

Bloedworst
uit eigen

worstmakerij

AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG VAN WOENSDAG 04 november t/m zaterdag 14 november

15%
KORTING

15%
KORTING

Indische,
saté en
pittige

kipballetjes

Voor meer 
informatie 
en aanbiedingen 
zie website, 
facebook en 
instagram

Mogen we u uitnodigen 
voor een oogmeting?

Met de Zeiss brillenglazen zijn er zoveel 
mogelijkheden waarmee we u nog beter 
van dienst kunnen zijn. 
Daarom nodigen we u graag uit voor een controle 
van uw ogen, uw bril en-of uw contactlenzen.

Goed zien is onze passie, 
en u goed kunnen laten zien is ons doel!

Wij werken op afspraak en volgens de RIVM richtlijnen.

Mondprothetiek 
OOSTERWOLDETandprothetische praktijk

Wij zijn gespecialiceerd in het 
aanmeten, vervaardigen en 
repareren van kunstgebitten.

Aanmeten aan huis is mogelijk!
Reparatieservice ook 's avonds en in het weekend. 

0516-520544
Sander Albertslaan 6
8431 AJ Oosterwolde
www.mondprothetiek-oosterwolde.nl

*voorheen Buurlage tandtechniek

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!
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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, 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)

Woensdag 4 november: IKC Pieter van Thuyl haalt vanaf 
18.15 uur het oud papier in Hoogers-milde op.
Zaterdag 7 november: Oud papierinzameling PKN 
Jeugdraad in Bovensmilde vanaf 09.00 uur, graag ge-
bundeld of in kliko aan de straat.
Maandag 16 november: “CRAS Filocafe” is gecanceld 
vanwege de Corona, t.z.t. zal een nieuwe datum en tijd 
worden vastgesteld.

Zondag 8 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
Dankdag en tienerkerk
9.30 uur Ds. Marsman, Rolde

Geref. Kerk Vrijgemaakt, De Rank 
10.00 uur Ds Tj. van Dijk, Avondmaal
16.30 uur Ds G.O. Sander, Assen-West

Prot. Gem. Hoogersmilde, KC De Schakel
Viering Heilig Avondmaal
10.00 uur Ds H. Jumelet, Erica

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
10.00 uur Ds. S.D. Kits

Ik sla mijn ogen op naar de bergen:
vanwaar zal mijn hulp komen? 

Mijn hulp is van de Heere,
 die hemel en aarde gemaakt heeft.

Psalm 121: 1 en 2 (NBG)

www.debijbelopeninsmilde.nl

Open huis in de Koepelkerk
Zaterdagmiddag 7 november is de Koepelkerk weer ge-
opend voor iedereen, die een bezoek wil brengen of die 
gewoon eens rond wil kijken. Vooral in deze tijd dat veel 
mensen hun overleden dierbaren gedenken kunt u (op 
afstand van elkaar) in de kerk komen. De kerk is open 
van 14.00-17.00 uur. Er is altijd iemand aanwezig , die 
informatie kan geven over de kerk en vragen beantwoor-
den. Kom gerust eens binnen .Wees welkom.

Acties t.b.v. de 
Voedselbank Hart 

van Drenthe,

Cadeaukaarten 
Postcodeloterij:
Via de postcodeloterij heb-
ben de deelnemers een 
cadeaukaart van € 12,50 
ontvangen. Gebruikt u deze 
kaart niet, dan willen wij 
deze graag hebben. We ko-
pen daar voedingsmiddelen 
voor en geven deze aan de 
voedselbank. U dient de 
kaart eerst wel te activeren.

DE punten
Via de Rotaryclub kunnen 
DE punten omgezet worden 
in pakken koffie voor de 
voedselbank.
Heeft u punten en u gebruikt 
ze niet, wij zorgen dat de 
punten bij de Rotaryclub ko-
men die ze dan kunnen om-
wisselen voor pakken koffie 
voor de voedselbank.
Inleveradressen voor beide 
(kan in de brievenbus): 
Smilde:  Vanghout 19
Hoogersmilde: Lotenstraat 2
Bovensmilde  : Wollegras 21
Informatie of hulp bij active-
ren Joop Kant 0592-412943
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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

Saté van de haas 500 gr  € 6,98
WOENSDAG GEHAKTDAG

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

Schenkel voor de soep   € 8,50
Pepersteak 3 voor  € 5,98
MENUTIP VAN DE WEEK

Hutspot met rundvlees
Ossenstaartsoep

MAANDAG EN DINSDAG

Verse worst kilo  € 9,98
VOOR OP EEN BROODJE

Salami 150 gr halen 100 gr betalen
VOOR BIJ EEN GLAASJE

Heet spek

ONZE MAALTIJDSERVICE
3X PER WEEK BEZORGD

Bel gerust voor informatie 412485

Sudoku
Voor de Smildeger puzzelaars onder ons

Wat maakt de kleine wintervlinder zo bijzon-
der? “De rupsen van de kleine wintervlinder 
veroorzaken schade aan onze fruitbomen. Vo-
rig jaar was de schade in de Appelhof zo groot, 
dat de opening moest worden uitgesteld. Win-
tervlinders verschijnen als de nachten kouder 
worden. Het is een nachtvlinder. De vrouwtjes 
hebben geen vleugels en leven in het strooisel 
onder de boom. Zodra de nachten kouder wor-
den kruipen zij omhoog langs de stam van de 
fruitboom. Onderweg worden zij door de man-
netjes bevrucht, waarna zij bovenin de boom 
hun eitjes leggen. De eitjes komen uit als de 
knoppen in het voorjaar gaan uitlopen. De jon-
ge rupsjes hebben namelijk jong en mals blad 
nodig. Een teveel aan rupsjes maakt de bomen 
kaal en belemmert de groei” 

Hoe voorkom je dan een teveel aan rupsjes 
zonder insecticiden te gebruiken? “We bestrij-
den op een natuurlijke manier. Op het moment 

dat de rupsjes uit het ei komen, hebben de kool-
mezen jongen en dus veel voedsel nodig. Zon-
der de kleine wintervlinder zouden we veel min-
der koolmezen hebben. Om een rupsenplaag te 
voorkomen hebben we een aantal maatregelen 
genomen, die passen bij het biologische onder-
houd van de boomgaard en de balans in de na-
tuur.”

Welke maatregelen zijn dit en kunnen men-
sen die thuis ook toepassen? “Ja zeker, deze 
maatregelen zijn voor iedereen toepasbaar. 
Een goede balans tussen de vruchtbomen en 
de natuur is voor iedere vruchtboomliefhebber 
erg belangrijk. Om de bomen te beschermen te-
gen teveel ongewenste gasten, zoals de winter-
vlinder, zijn er in de omgeving van de Appelhof 
mezenkastjes opgehangen. Ook is schapenwol 
rond de bomen aangebracht, om de opkruipen-
de wintervlinder tegen te houden. Een aantal 
stammen is voorzien van ducktape, waarop 

dazenlijm is aangebracht. Dazenlijm is speci-
aal ontwikkeld op een natuurlijke wijze zonder 
gebruik van pesticiden. Met deze combinatie 
van maatregelen verwachten we overlast van 
de rupsen voor onze nog jonge en dus kwets-
bare aanplant te voorkomen.”

Heb je nog andere tips voor het winter klaar 
maken van je vruchtbomen? “De herfst- en de 
winterperiode staan vooral in het teken van 
boomonderhoud. Het snoeien is een belangrijk 
deel van de boomverzorging. Ook is het be-
langrijk dat er een mulch laag (bijv. compost of 
paardenmest) rondom je bomen wordt aange-
bracht. Om de bodem structureel vruchtbaar te 
houden is organische stof noodzakelijk. Op de 
Appelhof zijn alle boomspiegels voorzien van 
compost!.” 

Fruit Gilde Smilde Oktober 2020

Hoe voorkom je schade door de wintervlinder
Interview met ervaringsdeskundige Jan Vulperhorst

Jan Vulperhorst is een van de vrijwilligers van het eerste uur bij de dorpsboomgaard in Smilde: “Appelhof de Oude Veenhoop”. Samen met alle vrij-
willigers zet hij zich in voor het onderhoud van de Appelhof. Hij is groot voorstander van biodiversiteit of wel balans in de natuur! Waarom dan toch 
maatregelen tegen met name de kleine wintervlinder? Wij vroegen het aan hem.

Aanvraag Zorgkostenregeling 
2019 verlengd tot 1 januari 2021 

Heeft u hoge zorgkosten gemaakt in 2019, behoort u tot de minima en heeft u nog geen 
aanvraag ingediend over 2019? U kunt uw aanvraag nog indienen tot 1 januari 2021

Laag inkomen en laag vermogen
Om voor een vergoeding in aanmerking te kunnen komen, moet men niet alleen een 
laag inkomen, maar ook een laag vermogen hebben. Het vermogen in uw eigen huis, 
telt voor deze regeling niet mee. Voor de compensatie eigen risico en niet vergoede 
zorgkosten, geldt dat u een inkomen tot 130% van de van toepassing zijnde bijstands-
norm mag hebben. 
Op onze website www.middendrenthe.nl (zoek op: zorgkostenregeling) staat meer in-
formatie over deze regeling en een bedragenkaart met de inkomens – en vermogens-
grenzen. 

Vragen?
Heeft u vragen over de regeling, of over de inkomens- en vermogensgrenzen? Neemt u 
dan contact op met de Gemeentewinkel via tel. (0593) 53 92 22. U kunt hier ook terecht 
voor een aanvraagformulier. Of kijk op onze website www.middendrenthe.nl
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Hoofdweg 17, 9422 AE Smilde  |  0592 - 41 35 96
info@drukkerijhevo.nl  |  www.drukkerijhevo.nl

VRAAG NAAR DE MOGELIJKHEDEN

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

JAAR

Ceresstraat 44 - Assen   Tel. 0592 - 300883
info@mercuriusjuweliers.nl   www.mercuriusjuweliers.nl

Wij verzorgen ook alle reparaties 
voor deze en vele andere merken.

Uw dealer van Assen

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

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

• 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

TURFJES
* 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

* 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

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.

* 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


