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Brief van Sinterklaas
Lieve kinderen uit Smilde, 
Helaas kan ik dit jaar niet naar Smilde komen voor de jaarlijkse intocht. Door de uitbraak van het coronavirus is het 
op mijn leeftijd niet verstandig om met zoveel mensen bij elkaar te komen.
Ik begreep dat ook de burgemeester van Gemeente Midden-Drenthe heeft aangegeven geen intocht in haar ge-
meente toe te staan.
Ik had mij er al helemaal op voorbereid om dit jaar op een verrassende manier naar Smilde te komen.
Maar om toch nog wat te willen doen voor alle kinderen uit Smilde worden, net als vorig jaar, via de scholen kleur-
platen uitgedeeld, die dan door de Ondernemers Vereniging Smilde worden verzameld en naar mij (Sinterklaas) 
opgestuurd.
Mijn pieten zullen dan alle kleurplaten bekijken en de mooiste kleurplaten worden dan met een cadeautje beloont.
De kleurplaten worden in de week van 18 november door de scholen uitgedeeld.
Jullie kunnen deze dan op onderstaande adressen voor 25 november inleveren, zodat ze nog ruim voor mijn verjaar-
dag bij mij kunnen zijn.
Inleveren bij: 
Supermarkt Poiesz, Bovensmilde   Bakkerij Berghuis, Smilde
Slagerij de Wolvenberg, Smilde   Warenhuis Tigelaar, Hoogersmilde

Mocht je geen kleurplaten hebben ontvangen op school of omdat je op een andere school zit kun je op bovenstaande 
adressen ook een kleurplaten halen. 

Alvast veel plezier met kleuren.

Hartelijke groet van uit Spanje, Sinterklaas
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17 november 2020

Groot plezier voor jong en oud

Bij ‘t Beurtschip en de Driemaster in Smilde was het deze week een gezellige bedoening 
voor jong en oud. Kinderen van IKC Prinses Margriet zongen buiten, met hun zelfge-
maakte lampion, Sint Maarten liedjes voor de bewoners. Vanachter het glas genoten 
de bewoners met volle teugen. Alle kinderen van de kinderopvang en van de groepen 
1, 2 en 3 werden na afloop verrast met een traktatie.

Sinterklaas in Bovensmilde 
Beste kinderen en ouders van Bovensmilde,

De landelijke intocht van Sinterklaas was dit jaar an-
ders dan anders. Dit om ervoor te zorgen dat er geen 
besmettelijke situaties zouden ontstaan tijdens de in-
tocht. Daarom heeft de Sint ook besloten dit jaar niet 
aan te komen in Bovensmilde.

Toch is er goed nieuws.
Sinterklaas komt niet maar hij stuurt wel zijn Pieten 
langs de deuren om de kinderen tot 8 jaar uit Boven-
smilde die lid zijn van de Oranje Feest Vereniging een 
cadeau te bezorgen. De Pieten zullen dit doen op 21 
november tussen 13:00 uur en 17:00 uur.

Zorg er dus voor dat je thuis bent en vraag je ouders 
of ze afstand willen bewaren als de Pieten voor je 
deur staan. Vanwege de drukte zijn de Pieten niet 
in staat om de cadeautjes na te bezorgen als je niet 
thuis bent. Ondanks alles wat er niet door kan gaan 
verheugen de Pieten zich op een weerzien met de kin-
deren van Bovensmilde.

Ook de zestig plus leden van de vereniging worden 
niet vergeten. In de ochtend zullen zij traditiegetrouw 
een lekkere chocoladeletter ontvangen, dit jaar door 
de brievenbus. 
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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
Hacheevlees  500 gram  € 3,98
Biefstuk tartaar  
 per stuk € 0,89
Kippendrumsticks gekruid 

 500 gram  € 2,49
Hamburger per stuk  € 0,89

uw zelfslachtende slager

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

We willen iedereen die Roelie en ons het afgelopen jaar en 
nu bij haar overlijden ondersteund heeft met aandacht en 
interesse hartelijk danken. Speciale dank ook voor alle lieve 
medewerkers van Icare en ZZWD in Smilde, Dwingeloo en 
Beilen die met niet afl atende inzet haar de laatste maanden 
met liefdevolle zorg hebben omringd.

Hans, Marcel en Marjolein

Smilde, 11-11-2020

We herinneren

Roelie Schreuder-Suurd
08-02-1940 05-11-2020

Onze moeder en oma, jullie Roelie is er niet meer. Ze laat een 
grote leegte achter omdat ze zoveel zorg had voor ons allemaal. 
Niet alleen zorgen voor Henk en voor haar kinderen, maar 
eigenlijk voor iedereen van wie ze dacht dat deze wel wat zorg 
en aandacht kon gebruiken.

Vele feestjes en partijen heeft Roelie opgeluisterd met gitaar en 
gezang. Muziek was voor haar belangrijk, een samenbindende 
activiteit. Zij en Henk hadden ook lang geen autoradio, ze 
zongen de hele weg. Samen met haar zussen heeft ze ook 
jarenlang opgetreden in de regio en zo plezier gebracht bij veel 
mensen.

De liefde tussen Henk en Roelie was voor iedereen zichtbaar en 
voor ons als kinderen een zekerheid, een baken. Het afscheid 
van Henk in 2015 viel haar daarom ook heel zwaar. Ze redde 
zich wel maar had veel moeite aan haar nieuwe rol te wennen. 
Niet meer zorgen voor een ander maar zorgen voor zichzelf. 
Dat heeft ze nooit goed onder de knie gekregen.

Ons afscheid van Roelie is heel erg versnipperd, ons verdriet 
verspreid. Steeds een stukje Roelie verdween in de mist. 
We hoopten dat ze in Beilen nog een fi jne tijd kon hebben, 
maar waar ze de laatste maanden steeds geluk had met kleine 
valpartijtjes was dat geluk nu op. Net als haar hart, haar lichaam 
en haar geest.

We zijn dankbaar voor de geweldige moeder en oma die we 
aan Roelie gehad hebben. Voor onze fantastische jeugd, onze 
stevige, liefdevolle basis. En ook voor dat laatste jaar. Hoe 
moeilijk het vaak ook was, ook in deze tijd waren er momenten 
van lachen, liefdevolle blikken en uitwisselen van waardering.

Dank je Roelie, mama, oma voor een geweldige tijd.

We zijn erg verdrietig omdat onze voorzitter

Tieme Meints
na een kort ziekbed zo plotseling is overleden. 

We zullen zijn betrokkenheid, optimisme en 
deskundigheid erg missen.

We wensen zijn vrouw Coby, kinderen en 
kleinkinderen veel sterkte en kracht toe.

Het bestuur van de Stichting Vrienden van de 
Driemaster in Smilde:

Fenny Veldman, Anneke Boelens, Ingrid van 
Dam en Henk Pranger.

Stemmen voor Smildeger 
jaarkalender 2021

U kunt alleen deze week uw stem voor de jaarkalender 
nog uitbrengen. Hierna worden de foto’s in de kalender 
verwerkt en gedrukt. De foto’s met de meeste stemmen 
ziet u volgende week in de krant. Onder de stemmers 
verloten wij een aantal kalenders. Deze mensen worden 
per mail op de hoogte gebracht. Houd dus uw e-mail in 
de gaten wanneer u uw stem heeft uitgebracht! Ook de 
fotograven van wie de foto in de kalender komt, ontvan-
gen van Drukkerij Hevo een exemplaar. Voor degenen 
die ook graag een Smildeger jaarkalender zouden willen 
is er de mogelijkheid deze te bestellen. Dit kunt u gemak-
kelijk doen door een e-mail te sturen naar 
kalender@drukkerijhevo.nl. 
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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

Marloes Hair & Beauty

Op maandag 9 november is Marloes Bodde onder de 
naam Marloes Hair & Beauty begonnen als kapster aan 
huis.
Al ruim 10 jaar zit Marloes in het kappersvak.

Afgelopen 2 jaar woonde ik in Australië en begon mijn 
droom als eigen ondernemer steeds meer te kriebelen. 
Nu ga ik van deze droom werkelijkheid maken. Vanaf nu 
sta ik voor u klaar als haarstylist en kleurspecialist. Ook 
voor speciale gelegenheden en bruidskapsels kunt u bij 
mij terecht.

Voor vragen en afspraken bel naar: 0613870851 
of mail: marloeshairbeauty@gmail.com 

Advertentie IMDe Kracht van samen doen
De Kracht Van Samen Doen nu bij Wij Zijn Bovensmilde aangesloten
In Bovensmilde waren tot voor kort twee overkoepelende groepen actief. Wij Zijn Bo-
vensmilde is een stichting. Verschillende werkgroepen en organisaties binnen de Bo-
vensmildiger gemeenschap hebben zich hierbij aangesloten. Onder de vlag van Wij Zijn 
Bovensmilde worden al vele jaren activiteiten voor jong en oud georganiseerd. 

De Kracht Van Samen Doen (DKVSD) is vorig jaar gestart vanuit de wens om samen-
werking tussen groepen te versterken voor acties met een accent op sociaal-maat-
schappelijk vlak. Vanwege de overlap in doelstelling en activiteiten heeft De Kracht Van 
Samen Doen aansluiting gezocht bij Wij Zijn Bovensmilde. (WZB).
Het overlegplatform DKVSD functioneert nu als werkgroep aangesloten bij WZB. De 
eerste samenwerkingen lopen al. Zo hebben Cultuur Podium Bovensmilde en WZB 
jeugdactiviteiten bijvoorbeeld samen de Rijdende Popschool naar Bovensmilde ge-
haald. 

De Kracht Van Samen Doen heeft subsidie aangevraagd bij Mooi Op Eigen Kracht, een 
initiatief van de Gemeente Midden-Drenthe voor het organiseren van een informatie-
markt in ons dorp, waar alle organisaties en verenigingen in Bovensmilde zich kunnen 
presenteren.
Voor het nader uitwerken van dit plan hadden we juist deze week verder overleg ge-
pland dat nu helaas wegens corona niet door kan gaan. 
Volgend jaar gaan we de draad zo snel mogelijk weer oppakken en een nieuwe 
bijeenkomst beleggen met alle groepen.

Gratis online masterclass 
voor ouders van kinderen met 

autisme of AD(H)D
via bibliotheken Midden-Drenthe

Op dinsdagavond 17 november geeft Nicole Hoogenboom van 20.00 uur tot 21.00 uur 
een gratis online masterclass voor ouders van kinderen met autisme of AD(H)D. De 
toegang is gratis, vooraf aanmelden wel noodzakelijk.
Normaal zou ze deze masterclass in de bibliotheek komen geven, nu doet ze dat online 
via zoom.
Dit zegt ze erover:
‘Soms is het namelijk best wel eenzaam voor je. Omdat zorgen delen over jouw kind 
niet makkelijk is in een groep ouders die jouw problemen niet herkennen.
Je kunt hierdoor soms het gevoel hebben altijd overal alleen voor op te moeten draaien. 
Helemaal als jouw partner het toch allemaal zo anders beleeft.
Wat zou het fijn zijn om jouw zorgen te kunnen en mogen delen met ouders die her-
kennen, maar vooral erkennen, dat opvoeden niet gaat zoals je verwachte toen je nog 
zwanger was.
En natuurlijk hou je ontzettend veel van jouw kind, maar dat neemt niet weg dat dit 
soms best moeilijk kan zijn. En dat gevoel maakt je zo verdrietig, elke keer weer.
Tijdens deze online masterclass krijg je in ieder geval tips die er voor gaan zorgen dat jij 
je minder eenzaam gaat voelen, dat je niet langer het gevoel hebt alle ballen in de lucht 
te moeten houden en waarin je beter leert om jouw grenzen aan te geven.’
Aanmelden kan via de mail info@bibliotheekbeilen.nl.
De bibliotheek mailt dan een bericht met daarin de link om deel te nemen. 

Verbetering en onderhoud 
van routes en paden

Ruiterroute aangepast en 
verlegd

In het Drents Friese Wold heeft Staatsbosbeheer de 
afgelopen tijden gewerkt aan het verbeteren en onder-
houden van diverse recreatieve routes en paden. Zo is 
onlangs het nieuwe betonfietspad geopend dat door het 
noordelijk deel van de Oude Willem loopt en vervolgens 
slingerend door het bos bij Hoogersmilde in zuidelijke 
richting gaat. Staatsbosbeheer is blij met de positieve 
reacties op het pad.

Dit beleeffietspad is aangelegd in het kader van het Life-project Oude Willem en dient 
als vervanging van het oude smalle fietspad met half-verharding dat door het Prin-
senbos loopt. Dat fietspad is als route al ‘opgeheven’, maar de half-verharding wordt 
deze week fysiek verwijderd. Dit kan enige overlast veroorzaken op de aanliggende 
wandelpaden. 

Ruiterroute aangepast
Daarnaast is samen met de werkgroep ruiterroutes de blauwe ‘dagroute’ aangepast. 
Staatsbosbeheer heeft de wens om op een aantal plekken kwetsbare natuur meer te 
ontzien. In goed overleg is daarom gezocht naar een nieuwe aantrekkelijke route voor 
ruiters en die is tot tevredenheid van de betrokkenen gevonden. De werkzaamheden 
rond de bewegwijzering zijn inmiddels afgerond en de aangepaste route is te vinden 
op de website van het Nationaal Park. 
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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!

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

HE LAAS

De EXPOSITIE 2020  
die gehouden zou worden van 

21 november t/m 31 januari 2021
in Aventurijn-Dorpshuis Smilde

wordt in verband met 
de corona crisis verzet naar

23 januari t/m 28 maart 
2021

Voor alle actuele informatie en
deelnemende kunstenaars

zie onze website
www.kunstcultuur4daagse.nl

Uitstel expositie Kunst en 
Cultuur 4daagse 

Midden-Drenthe 2020
De Stichting KC4D-Midden-Drenthe organiseert dit jaar i.v.m. de COVID-19-crisis dit 
jaar geen kunstroute langs de ateliers van de kunstenaars maar een expositie op één 
adres, in het gebouw de Aventurijn, Elzenlaan 10, Smilde (entree Beukenlaan). De ex-
positie wordt nu gehouden van 23 januari tot en met 28 maart 2021 in de weekenden 
van 13.00 uur-17.00 uur.
De u vertrouwde kunstenaars, nieuwe kunstenaars en autodidacten tonen hier hun 
beeldende kunst. In totaal kunt u kunst bewonderen van 23 kunstenaars uit de gemeen-
te Midden-Drenthe. In een aparte ruimte zijn unieke kunstwerken ten toon gesteld met 
als thema ‘Vrijheid van Expressie’. Dit project is mogelijk gemaakt door bijdragen van 
de gemeente Midden-Drenthe en de provincie Drenthe. Deze 20x20 cm. kunstwerken, 
worden, samen met een overzichtsboekje waarin ze staan afgebeeld, verloot onder de 
bezoekers van de tentoonstelling in de Aventurijn. Eén van de kunstwerken wordt aan 
de gemeente geschonken. Deze verloting zal op 28 maart 2021 plaatsvinden. 
Een aantal deelnemende kunstenaars zal tijdens de openingsdagen een workshop of 
een andere activiteit aanbieden, die in het verlengde van de expositie ligt. Belangstel-
lenden kunnen actief deelnemen of kennisnemen van achtergrondinformatie in de 
vorm van een lezing of presentatie. Aanmelding hiervoor is vereist. 
Het complete programma en andere gegevens worden op onze website gepubliceerd. 
Houd het in de gaten dus!  Wij volgen de richtlijnen van het RIVM om uw bezoek aan 
de expositie veilig en verantwoord te laten verlopen. Dat betekent dat er een maxi-
mum gesteld is aan het aantal van 35 personen in het gebouw. Het voordeel hiervan 
is dat u meer ruimte heeft om rond te kijken. U moet uw bezoek aan de expositie 
vooraf aanmelden. Alle informatie hierover vindt u op de website van de KC4D (www.
kunstcultuur4daagse.nl). Zie ook onze Facebook-pagina: Kunst en Cultuur 4daagse 
Midden-Drenthe

OUD-PAPIER
ACTIE
vrijdag

20 november a.s.
komen wij weer bij U 

langs om het 
oud-papier op te halen.
Graag voor 18.00 uur 

gebundeld aan de 
straat zetten.

Commissie

v.v. Smilde ’94

Peter Otten, RMT
Hoofdweg 183, Bovensmilde
info@makelaardijpeterotten.nl
06 - 14 41 25 30

www.makelaardijpeterotten.nl

Vraagprijs: € 275.000,- k.k.Nieuw in de verkoop !!

Moderne 2-onder-1-kapwoning, met
een uitgebouwde keuken, een extra
lange garage en een overdekt terras. 

Smilde, Lijsterstraat 17

De woning beschikt over een lichte 
L-vormige woonkamer met plavuizen
en vloerverwarming, 4 slaapkamers 
en een moderne badkamer.  
De inhoud bedraagt ca. 492 m3, 
het woonoppervlak ca. 133 m2, 
het perceeloppervlak 342 m2. 

N
IE

U
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* 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.
* Loonbedrijf Alkema 
Kraanwerk (opritten, tuinen, 
vijvers), sloot onderhoud, 
mestuitrijden, inkuilen,  
kleine pakjes persen.  
M. 06 - 25373406  
www.loonbedrijf-alkema.nl
* Uw oud ijzer en metalen 
zijn geld waard! Altijd een 
eerlijke prijs! 06-23507889 
www.meijerrecycling.nl
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Lekkere
ambachtelijke

kwaliteit

1.25
100 gram

Bami-nasi vlees 
panklaar
Kipfilet gekruid en met 
groenten, kant-en-klaar  
voor bami of nasi. Lekker  
en vlugklaar!

1.99 2.99
100 gram 300 gram

Gebraden
gehakt

Stoof-
peren Rookworst

AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG VAN WOENSDAG 18 november t/m zaterdag 28 november

KORTING
15%

KORTING
10%

Vleesribben,
hamschijven of
varkenspoten

Voor meer 
informatie 
en aanbiedingen 
zie website, 
facebook en 
instagram

Uit eigen 
worstmakerij 

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

Vier jaar op 
rij de hoogste 
waardering!
Bron: Bankenmonitor Consumentenbond 
2017, 2018, 2019, 2020

 
Combivé Financieel Advies B.V
Hoofdweg 185
9421 PD Bovensmilde
T 0592-372050
E info@combive.nl
I www.combive.nl

Epaper:(www.tppwillvegt.nl)

TANDPROTHETISCHE
PRAKTIJK WILL VEGT

WWW.TPPWILLVEGT.NL
TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK WILL VEGT

Zoom 18 • 9405 PS Assen • info@tppwillvegt.nl • T 0592-309498

Alles voor uw
(nieuwe) prothese.

• Gespecialiseerd in mondzorg voor
kwetsbare ouderen. Zowel in thuissituatie
als verzorgingstehuis.

• Haal- en breng service voor iedereen die
niet mobiel is.

Wij zijn specialist in het aanmeten én
vervaardigen van álle uit de mond te nemen
prothetische voorzieningen. Uw volledige
prothese wordt aangemeten en vervaardigd
zonder dat daarbij een verwijzing van (bijv.)
een tandarts voor nodig is.

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.

TURFJES
* 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
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HVV Smilde
Algemene ledenvergadering

De ALV van Hengel Visserij Vereniging Smilde kan dit 
jaar niet op de gebruikelijke manier worden georgani-
seerd.

Fysiek samenkomen is vanwege de Corona-regelgeving 
niet mogelijk. Het bestuur heeft een andere vorm geko-
zen om de ALV voor 2020 te laten plaatsvinden. 

Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar onze 
website www.hvvsmilde.nl
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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
Donderdag 19 november: Oud papier IKC De Meenthe

Zondag 22 november

Prot. Gem. Smilde, Koepelkerk
Aanmelden voor bijwonen van de kerkdienst
Telefonisch 0592-415959 alleen op vrijdag van 
12.00 tot 14.00 uur en 0592-414902 / 0592 412870
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. G. Olde
Eindejaarszondag

Geref. Kerk Vrijgemaakt, De Rank 
geen online kerkdienst

Prot. Gem. Hoogersmilde, KC De Schakel
Laatste zondag Kerkelijk jaar
10.00 uur Ds. J. Raatjes, Beilen 

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
Voleindingszondag
10.00 uur Ds. S.D. Kits 

Advertentie IM

Advertentie IM

Mededeling van de Huisartsenpraktijk 
Bovensmilde

Patiënten in de leeftijdsgroep van 60-69 jaar die naar aanleiding van onze recente 
brief, gewacht hebben met de griepvaccinatie kunnen deze alsnog krijgen. Dan 
graag even bellen voor het maken van een afspraak. 

Tijdelijke verzwaring van de 
gedeeltelijke lockdown

Samen is het ons gelukt om de stijging van het aantal 
coronabesmettingen te doorbreken. Om de daling te 
versnellen gelden t/m 18 november tijdelijk krachtigere 
maatregelen. Kijk voor de actuele maatregelen op www.
rijksoverheid.nl.
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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

Babi Pangang  500 gram  € 4,50
WOENSDAG GEHAKTDAG

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

Cotelette Suisse  4 halen 3 betalen
Gepaneerde schnitzels  4 halen 3 betalen
MENUTIP VAN DE WEEK

Chili con carne
Tomatensoep met balletjes
MAANDAG EN DINSDAG

Gehakt cordon bleus  5 halen 4 betalen

VOOR OP EEN BROODJE

Gebr. gehakt  150 gr halen 100 gr betalen
VOOR BIJ EEN GLAASJE

Cowboyvlees

ONZE MAALTIJDSERVICE
3X PER WEEK BEZORGD

Bel gerust voor informatie 412485

DE SINT IS IN HET LAND
EN KOOPT EEN HEERLIJKE WORSTMAND

BIJ HET SLAGERTJE GAAT HIJ AAN
HOPELIJK KOMT HIJ OOK BIJ U AAN.

Huiselijk geweld 
Zondagavond. Het Nederlands elftal staat 2-0 voor 
tegen Bosnië en Herzegovina. Niets staat een rustige 
afsluiting van het weekend in de weg. 
Tot het moment waarop onze kat de woonkamer bin-
nensluipt. Normaal gesproken krijgt onze huisgenoot 
een warm welkom en kan hij plaatsnemen op zijn fa-
voriete plek op de bank. Deze keer leidde zijn binnen-
komst tot GROTE PANIEK. Ik herhaal GROTE PANIEK. 
Onze kater Donny had een levende prooi in de bek 
waarmee hij ons meende te moeten verblijden. Bin-
nen een honderdste van een seconde zaten mijn huis-
genoten gierend in een hoekje op de bank. Het kor-
date optreden zou dus weer van mij moeten komen. 
Het goede nieuws was dat ik onze kat vrij snel te pak-
ken had en de bijkeuken in kon werken. Het minder 
goede nieuws was dat hij hierbij zijn levende prooi in 
de woonkamer had laten ontsnappen. Dit alles onder 
luid gegil van mijn huisgenoten. Wat er daarna ge-
beurde had zo rechtstreeks op televisie uitgezonden 
kunnen worden. “De jacht op de muis” naar een idee 
van John de Mol. Menig kijker zou zich kostelijk ver-
maakt hebben. 

De strategie was als volgt. Ik zou een fleecekleedje 
over de muis heen gooien en deze vervolgens met 
muis en al naar buiten gooien. Appeltje, eitje zou je 
zeggen. Niet dus. Gedurende deze jacht heb ik kasten 
van de muur getrokken, stoelen verplaatst en halver-
wege de kamer hadden wij in no time een soort bar-
ricade opgetrokken. Met het zweet op het voorhoofd 
was de jager in mij inmiddels opgestaan. Toen de 
muis na drie kwartier nog steeds in paniek door ons 
huis rende en ook nog door onze linie heen brak was 
het mooi geweest. Tijd voor onze allesbeslissende 
zet. 
Het was tijd om onze kater Donny weer vanuit de 
bijkeuken bij het strijdtoneel te betrekken. Hij moest 
weer even warmlopen maar binnen twee minuten had 
hij de muis te pakken. Daarna hoefden wij ons huis-
dier alleen nog met zachte dwang met muis en al het 
huis uit te jagen. 
Toen bij ons de rust wat terugkeerde was de rust bij 
de voetbalwedstrijd inmiddels afgelopen. 
Met 3-1 op het scorebord kon ik nog net het fluitsig-
naal meepikken. Het was een enerverende wedstrijd. 

Groet, 
King

Column KingBeter gescheiden afval: 
afvalstoffenheffing omlaag

De afvalstoffenheffing wordt in 2021 met 30 euro verlaagd. Doordat de inwoners het 
afval beter zijn gaan scheiden, is het mogelijk deze heffing te verlagen. Vooral in de 
oranje container wordt minder afval terug gevonden, dat daar niet in thuis hoort. 

Wethouder Erjen Derks: ‘Eind 2019 zijn we in Midden-Drenthe een campagne gestart 
om het afval beter te scheiden. Het is mooi dat we daar nu al de resultaten van terug 
zien en dat we de inwoners hiervoor kunnen belonen. Want goed gescheiden afval 
levert minder kosten op voor de gemeente, waardoor de afvalstoffenheffing volgend 
jaar naar beneden kan’. 

Afvalstoffenheffing omlaag
Een gemiddeld huishouden betaalt in 2021 30 euro minder afvalstoffenheffing dan in 
2020. In de vergadering van 12 november heeft de gemeenteraad de verlaging van de 
afvalstoffenheffing vastgesteld.

Nog meer verbetering mogelijk
Eind 2019 is gestart om samen met de inwoners de kwaliteit van het PMD (Plastic, 
Metaal en Drankenkartons) te verbeteren. Een betere kwaliteit afval levert meer grond-
stoffen op voor nieuwe producten. Deze trend willen we voortzetten zodat er nog meer 
nieuwe producten van het afval gemaakt kunnen worden én de afvalstoffenheffing ge-
lijk of zelfs nog verder naar beneden kan. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 19 SEPT. 1873

Smilde, 17 Sept. Dat er enkele menschen gevonden worden, die ongevoelig zijn 
voor alle straffen en vermaningen, blijkt hier maar al te zeer. Zekeren A. en H.B., 
die reeds onderscheidene malen wegens vechterij en glazen inslaan met de justitie 
in aanmerking zijn geweest, alsmede H.K., allen te Hoogersmilde woonachtig, heb-
ben aldaar, naar wij vernemen, in den avond van 14 Sept. j.l. weer schandelijk huis 
gehouden. Zij moeten M.H. en F.G. wreedaardig mishandeld hebben, waarbij M.H. 
een zijner vingers nagenoeg verloren heeft, terwijl bij eenigen personen door hen 
glazen moeten zijn ingeworpen. En nog poogde men, door van zulke verregaande 
woestheden geen aangifte te doen, deze voor de ingezetenen zoo lastige sujet-
ten, uit kleingeestige vrees voor die lui, aan een welverdiende straf te onttrekken. 
Gelukkig echter zijn de baldadigheden voor onze wakkere veldwachters Klaasen 
en Kalbfleisch niet geheim gebleven. Onverschrokken en ijverig en niet bevreesd, 
zooals bij de ingezetenen van Hoogersmilde het geval is, moeten zij bovengenoem-
de sujetten, als de schuldigen van voormelde ongeregeldheden, opgespoord en 
tegen hen procesverbaal opgemaakt hebben. wij hopen, dat de bevoegde regter de 
schuldigen een straf zal opleggen, die ter waarschuwing van anderen zal strekken 
en hen zelf misschien tot inkeer zal brengen.

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)
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Hoofdweg 87, 9422 AL  SMILDE    T. 0592 - 412 562   www.snijdersinterieur.nl

INTERIEUR SMILDEINTERIEUR SMILDE

Zitcomfort 
op topniveau
De Magic is een 

verstelbare relax-

fauteuil en heeft een 

prettige zitcomfort.

Leverbaar in leer 

of stof.

Snijder’s interieur:
voor uw complete woninginrichting
Snijder’s interieur biedt een volledig woonassortiment.
Van fauteuils, banken, kasten, tafels en slaapkamers tot een 
complete collectie woonaccessoires voor jong en oud.

DEALER

Prijs vanaf:

1.400,-


