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Albert en Jantje Vredeveld-Zoer 
60 jaar getrouwd

Het was 26 november 60 jaar geleden dat Albert en 
Jantje Vredeveld-Zoer in Dwingeloo elkaar het ja-
woord hebben gegeven. Ze gingen wonen in Hoo-
gersmilde, waar ze 5 kinderen, 10 kleinkinderen en 7 
achter kleinkinderen kregen, die bijna allemaal in en 
rond Hoogersmilde zijn blijven wonen.
Door de beperkingen wegens corona kon er geen ge-
zellig feestje worden gegeven, maar de vele bloemen, 
kaartjes en telefoontjes maakten het toch een leuke dag.

Foto: Nomi de Jong

Foto: Janet Pronk-Vredeveld
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Mts Boerma KERSTBOMEN
NORDMAN OMORIKA EN ABIES

Verkoop vanuit de schuur  

Ma t/m za van 9.30 tot 18.00 uur
Vaartweg 82 Smilde (Leembrug) 

tel 0592-459849 / 06-21633148

Bezorgen in Smilde is mogelijk

 

 Dagelijkse verkoop. 
 Ruim assortiment. Gratis in een net. 
 Ruime parkeergelegenheid. 
 Kwekerij Bruggenkamp Tel: 0592-413873 

Doede en Nellie  
en hun gouden bruiloft

50 jaar geleden gaven zij elkaar het ja-woord in 
de kerk van Schaarsbergen. Doede afkomstig 
uit het Friese Dokkum en Nellie uit het Gelderse 
Schaarsbergen. Doede christelijk en Nellie ka-
tholiek. Met de duivel op het kussen, zo zeiden 
ze dat destijds, werd een eukonomische dienst 
gehouden. Gelukkig was deze duivel een goede, 
want na 50 jaar huwelijk delen ze elkaar nog al-
tijd lief en leed met elkaar.

Lang geleden sloeg de vonk over op camping 
Arnhem. Nellie woonde als dochter van de ei-
genaren op de camping en Doede was daar met 
zijn ouders, broers en zussen op vakantie. Bei-

den vonden elkaar klaarblijkelijk erg aantrekkelijk, maar het duurde even voordat de vonk 
over sloeg. Doede was namelijk in dienst bij de marine en maakte lange reizen over zee. 

Uiteindelijk trouwden Doede en Nellie op 10 december 1970 en verhuisde ze van Kat-
wijk aan Zee naar een flat in Den Helder, waar beiden toen in dienst van de Nederlandse 
Marine aan het werk waren. Doede als officier en Nellie voor defensie als administratief 
medewerkster.

Na 5 jaar huwelijk werd hun eerste dochter Sione geboren en verhuisde het nieuwe gezin 
naar een huis in Julianadorp. Weer 3 jaar later werd hun tweede dochter Nomi geboren. 
Vaak werden de vakanties doorgebracht op de camping in Dwingeloo. Nadat Doede me-
dio jaren 90 met vroegpensioen de marine verliet verhuisde het hele gezin naar Drenthe. 
Al snel ging Doede aan de slag voor Rijkswaterstaat waar hij na verschillende klussen 
uiteindelijk bij de pensioengerechtigde leeftijd sluiswachter werd op de sluis van Vech-
terweerd bij Dalfsen. Hier is hij altijd nog twee dagen in de week actief tijdens het vaarsei-
zoen. Ook Nellie is nog altijd actief. Zij helpt graag mee in de Kringloop van Bovensmilde. 
En als Nellie aan t werk is zien we ook Doede maar al te graag helpen!

Ook zijn beide vrijwilliger bij Van Boeijen in Assen. Doede fotografeert graag en heeft 
al eens een expositie gehad met zijn foto’s. Ook genieten beide van voetbalwedstrijden 
bij LTC en Doede ook bij ACV. 

Zoals u begrijpt zijn deze twee al helemaal ingeburgerd in het Drentse leven. 
Beiden zijn ook flink sportief en je zult ze geregeld voorbij zien komen fietsen. Op don-
derdag vliegen de shuttels om de oren bij de BCA in Assen en op zondag rollen de jeu 
de Boule ballen in Bovensmilde. 

Omdat het met de huidige regels niet mogelijk is om elkaar als compleet gezin met 
kleinkinderen te treffen zal het een aangepaste bruiloftsdag worden. Hoe dan ook zul-
len we verwend worden door hun kleinkinderen en dochters.
Een gouden bruiloft om nooit te vergeten…

Winnende fotografen en stemmers  
Smildeger jaarkalender 2021

Zowel de winnende fotografen als de winnende stemmers hebben afgelopen week bericht ontvangen over hun gewonnen kalender. Omdat het 
door corona niet mogelijk is om alle winnaars tegelijk de kalenders te overhandigen willen we ze hierbij toch allen benoemen. Iedereen van harte 
gefeliciteerd en nogmaals bedankt voor de moeite die jullie hebben genomen om een foto in te sturen en/of jullie stem er op uit te brengen.

Winnende fotografen:
Miriam Heijda, Bovensmilde
Esmee Gerritsma, Bovensmilde 
    (zij staat er met beide foto’s in!)
Tineke Oving, Hoogersmilde
Jenny de Rooij – Mons, Smilde
Mandy v/d Weerd, Bovensmilde

Johan Meijers, Bovensmilde
Hans Muller, Smilde
Harry Stukker, Bovensmilde
Johan Wiltvank, Smilde
Saskia Burghgraef, Bovensmilde
Piet Dragt, Smilde

Winnende stemmers:
Ina Klok
Annemiek Tolsma
Anne-Marie ter Maat
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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

Magere Runderlappen
kilo € 8.98

Runderpoulet 500 gram € 3.98
Kipschnitzels per stuk € 0.98

Zoekt u nog iets lekkers van de Sint...
Vraag naar de mogelijkheden!

Verdrietig zijn wij om het overlijden van 
mijn lieve man, onze lieve papa en opa Kassie 

Kasper Adriaan Bijlsma

 Bovensmilde, 28 juni 1932
† Bovensmilde, 23 november 2020

 Greetje Bijlsma - Kloosterhof 
  Jeanet en Henk 
   Agnes en Marco
    Manolito, Amber, Liza
   Judith en Robert
    Sophia, Julia 
  Wietse en Rita, Willy †
   Ilonka en Michiel
    Wilyan, Hannah, Tessel 
   Alletta †
   Kasper

H.P. Sickensstraat 7e
9421 PJ Bovensmilde

De uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden. 

Massagepraktijk 
Richard Jansen

06 - 33 72 07 39

sport & ontspanning

Dorn therapie
Hot Stone
Blessures
Medical taping

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

Veel heeft hij voor ons betekend,
veel ook voor ons gedaan.
Pas de laatste tijd
deed hij het rustig aan.
Het sterke lichaam werd broos en teer.
En nu...nu is onze Kasper er niet meer.

Op 23 november overleed onze medebewoner

 Kasper Bijlsma

Wij wensen de familie sterkte toe met het 
dragen van dit verlies.

Bewoners de Meestershof Bovensmilde

Hartelijk bedankt

Lieve mensen,
Heel hartelijk bedankt voor alle blijken van 
medeleven, tijdens het ziek zijn en na het 
overlijden van onze lieve man en vader

Tom Rispens

Het heeft ons heel goed gedaan.

 Janny Rispens
 Janneke en Bert
 Saskia
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50% KORTING
op de monturen en

zonnebrillen van 2020
Wij gaan weer plaatsmaken 

voor de nieuwe collectie!
* Deze actie loop tot eind 2020. Vraag naar de voorwaarden.

OPENINGSTIJDEN GEWIJZIGD
Dinsdag t/m vrijdag van 9.30 tot 17.30 uur    |    Zaterdag van 9.30 tot 17.00 uur

Veenhoopsweg 20-1, Smilde 0592 - 414611



4Smildeger neiskrant - 1 december 2020

Wees welkom  
in de Waterstaatskerk 

Bovensmilde
Op dinsdagmiddagen in december is de Waterstaatskerk 
geopend van 14.00 uur tot 15.30 uur 
De data zijn: 8 december, 15 december en 22 december.
Deze openstelling is voor een ieder die: 
*  even stil naar binnen wil lopen om een lichtje aan te 

steken 
*  een moment van stilte  zoekt om de atmosfeer van rust 

te proeven
* wil luisteren naar zachte meditatieve muziek 
* wil bidden 

De algemene geldende coronamaatregelen worden in 
acht genomen .

Namens de Protestantse kerk Bovensmilde:
Karin Kappen
Tjitske Bijlsma
Gerda Breukelaar 

Heeft u te maken met de 
Kinderopvangtoeslag-affaire?
Bent u gedupeerd door de Kinderopvangtoeslag-affaire? Heeft u problemen met de 
belastingdienst door een terugvordering van de Kinderopvangtoeslag? Of ontvangt u 
ten onrechte geen Kinderopvangtoeslag? Neemt u dan zo snel mogelijk contact op 
met Mw. Janet Jager. Zij is binnen de gemeente Midden-Drenthe het aanspreekpunt 
voor gedupeerde ouders. Samen met u kijkt zij welke hulp u nodig heeft. U kunt haar 
bereiken via tel. nr. (0593) 53 92 22.

Bladcompost maken met 
bladeren uit de tuin

Van de afgevallen bladeren kunt u prima compost ma-
ken om de grond mee te verbeteren. U kunt het beste 
snel verterend blad gebruiken, zoals van een appelboom, 
populier, wilg, kastanje, es. Het afgevallen blad kan ge-
woon op de composthoop. Als er geen composthoop is, 
kunt u op een eenvoudige manier bladcompost maken. 
Doe de afgevallen, liefst natte (anders zelf nat maken), 
bladeren in een vuilniszak. Meng er een handje kalk 
doorheen (dit versnelt het verteringsproces en verhoogt 
de pH-waarde). Stamp vervolgens het blad aan, bind de 
zak dicht en prik een paar gaatjes in de zak. Zet de zak 
daarna weg tot het voorjaar en strooi dan het prachtige 
bladcompost uit over de tuin/border.

Koop direct online producten  
met je waardebon!

Alle woningeigenaren in Midden-Drenthe hebben in de afgelopen maanden een waardebon van € 50,00 
voor energiebesparende producten gekregen. 

Heeft u de waardebon nog niet gebruikt? Er is nu een supersnelle en simpele manier: u kunt online produc-
ten bestellen en direct afrekenen met de waardebon. Dat betekent dat u het bedrag niet zelf hoeft voor te 
schieten en u niet naar een winkel hoeft.
Ga naar https://haaldewarmteinhuis.nl/waardebon/ en bestel meteen online. 
Bent u de waardebon kwijt? Geen probleem, via de website kunt u ook uw code opvragen.

MCS verhuist naar de Agrab
Mechanisatie Centrum Smilde (MCS) was zeven jaar lang aan de Rijksweg 171 in 
Hoogersmilde gevestigd, maar groeide uit zijn jasje op die locatie. Jaap-Jan Meilof: 
‘Om met alle technische ontwikkelingen mee te groeien wilden we graag uitbreiden.’ 
Daarom verhuist MCS per 1 december naar de locatie van de Agrab.
Meilof: ‘We zagen de kans om bij handelsonderneming Agrab aan de P.R. Roelfsema-
weg 6 in Hoogersmilde een nieuwe werkplaats neer te zetten en de winkel geheel te 
vernieuwen.’
Agrab in Hoogersmilde is de plek voor elke agrariër en particuliere klant. Het bedrijf is 
sinds jaar en dag een begrip in wijde omgeving, met alles onder één dak: ‘Wij zijn expert 
op het gebied van landbouwmechanisatie. Het adres voor een nieuwe of gebruikte trac-
tor of machine. Maar ook voor reparatie en onderhoud van alle landbouwvoertuigen. 
Daarnaast hebben we een aparte werkplaats ingericht voor tuin- en parkmachines.’
In de winkel is een uitgebreide tuin- en parkafdeling gerealiseerd. Hier kan de klant al-
les vinden voor de verzorging van de tuin met gereedschappen en producten om in de 
tuin te werken. Een uitgebreid assortiment tuinartikelen, waarbij de topmerken Stiga, 
Kubota en Stihl de boventoon voeren.

Veel meer
Maar er is veel meer, aldus Meilof: ‘Zo is er voor de veehouderij, akkerbouw en parti-
culieren een groot aanbod aan kunstmest, zaaizaden, strooisels, landbouwfolie, afras-
tering en pvc.’
Ook aan de dieren is gedacht met een uitgebreid assortiment diervoeders en verzor-
gende artikelen. Meilof somt nog meer op: ‘Op zoek naar houtpellets, om er warmpjes 
bij te zitten? Of strooizout, om veilig op uw erf te lopen? De klant kan het zo gek niet 
bedenken en kan het bij ons vinden.’
De klant treft nog steeds de vertrouwde gezichten aan bij MCS en Agrab. ‘We kijken uit 
naar een prettige samenwerking vanuit onze nieuwe locatie’, zo besluit Meilof.

Bron: Krant van Midden-Drenthe    Foto: MCS
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Smilde, Vaartweg 62A
H: 0615304600  -  J 0645501685

BEL 
OF 

APP

BANDEN-
SERVICE

TIJD 
VOOR EEN 

BANDEN-
WISSEL

Lekkere
ambachtelijke

kwaliteit

2.35
100 gram

Calzone filet
Malse runderschnitzel met 
bladspinazie, geraspte kaas en 
grillkruiden. Echt lekker!

5.50
nu per stuk

2.99
bakje 175 gram

Hartige
gehaktstaven

Kip-kerrie-
salade

Aanbiedingen zijn geldig van woensdag 2 december t/m zaterdag 12 december 

Voor meer 
informatie 
en aanbiedingen 
zie website, 
facebook en 
instagram

Kip�let
naturel

10%
KORTING

Bali
cocktail

saté

15%
KORTING

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

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

Tussen winkelcentrum  ‘t Forum & de  Triade

WWW.MERCURIUSJUWELIERS.NL

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

of de verplichting om iets terug te kopen!

DIRECT GELD

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

JAAR

Diverse soorten en maten  
kerstbomen TE KOOP

Verkoop vindt plaats  
tussen Norgervaart 19 en 20 te Bovensmilde. 

Maandag t/m zaterdag van 9.00 – 17.00 uur. 

Voor info: 06-51630787.

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

Zondag 6 december

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
2e adventszondag
16+ kerk

Geref. Kerk Vrijgemaakt, De Rank 
Geen online kerkdienst

Prot. Gem. Hoogersmilde, KC De Schakel
2e Advent
10.00 uur Mevr. B. Olijve, Smilde

Protestantse Gemeente Bovensmilde
Onderstaande dienst is ook te volgen op:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/ 
1394-PGBovensmilde
Aanmelden kerkdienst: Voor vrijdagavond 20.00 uur via 
e-mail: kerkbovensmilde@gmail.com of
telefoon 06-30125900, whatsapp 06-30125900
2e Advent
10.00 uur Dhr. A. Weemstra

Woensdag 2 december: IKC Pieter van Thuyl haalt van-
af 18.15 uur het oud papier in Hoogersmilde op.

Zaterdag 5 december: Oud papierinzameling PKN 
Jeugdraad in Bovensmilde vanaf 09.00 uur, graag ge-
bundeld of in kliko aan de straat.

God heeft ons laten zien hoe groot zijn liefde 
voor ons is, door zijn eniggeboren Zoon 

in de wereld te zenden. 
Door Hem wilde God ons nieuw leven geven.  

1 Johannes 4:9 

www.debijbelopeninsmilde.nl

TURFJES

VERLOREN

* 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

Bovensmilde, omgeving 
J. de Walstraat. 
Sinds vrijdag is onze 
lapjespoes Janneke ver-
mist. Ze heeft een witte 
snoet, buik en poten. Op 
1  poot lijkt ze een kousje 
aan te hebben. Ze is ge-
chipt en zit graag in schu-
ren, garages en auto’s. 
Voor de vinder is een belo-
ning beschikbaar. Heeft u 
Janneke gezien? 
Graag bellen met 414485.

Uitslag actie voor de 
voedselbank

Er zijn 35 cadeaukaarten van de Postcode Loterij inge-
leverd waarvoor 35 x 12,50 = 437,50 voedingsmiddelen 
voor de voedselbank zijn gekocht.
Tevens zijn er op dit moment 115.000 DE punten inge-
leverd wat goed is voor bijna 145 pondspakken koffie. 
Deze gaan via de Lionsclub direct naar de voedselbank.
DE punten kunnen nog/altijd worden ingeleverd op de 
bekende adressen o.a. Wollegras 21 te Bovensmilde.
Alle gevers hartelijk dank.
Joop Kant

Leuk voor de kleintjes
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Leuk voor de kleintjes
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Hoofdweg 17, 9422 AE Smilde  |  0592 - 41 35 96
info@drukkerijhevo.nl  |  www.drukkerijhevo.nl

Voor vragen mail naar of bel: kalender@drukkerijhevo.nl, 0592-413596

VRAAG NAAR DE MOGELIJKHEDEN

De Smildeger jaarkalender 2021
NU VERKRIJGBAAR

FAMILIEDRUKWERK  •  HUISSTIJL ONTWERP  •  PRINTWERK EN DRUKWERK
ROUWDRUKWERK  •  BANNERS EN BORDEN  •  BEACHWINGS EN VLAGGEN  •  FOLIEDRUK

Ook pakketshop van:

&

7,50

NU VERKRIJGBAARNU VERKRIJGBAARNU VERKRIJGBAARNU VERKRIJGBAAR

OOK 

LEUK ALS 

CADEAU

TURFJES

* 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

Uitvaartverzorger 
Jochem Hatzmann

Dag en nacht bereikbaar.
Ongeacht waar u verzekerd bent 

of geen uitvaartverzekering heeft.

 Telefoon:  0592-413412
 Mobiel:  06-13732218

Beveiliging
Camerasystemen

Bekabeling
NEN3140

Voor zowel zakelijk als particulier
0592-413603

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

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

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

Een reactie van een lezer op de vorige column was: ‘wat heb ik hier an’. Ik zou kunnen reageren met 
een woord naar Lucebert: niet alles van waarde heeft nut. Maar dat is me te gemakkelijk. Ook houden 
we er van om volstrekt transparant te zijn. Dus wellicht goed om weer even een kort woord te wijden 
aan het doel en het principe waar de werkwijze van deze column bij aanknoopt. EnergieCooperatie 
Duurzame Smildes zet zich in voor verduurzaming van de Smildeger gemeenschap. Biodiversiteit is 
daarbij een van de thema’s. Vier op de vijf Nederlanders zegt het beschermen van biodiversiteit be-
langrijk te vinden. Dat niet alles is wat het lijkt blijkt wel uit het feit dat slechts 18% dit laat meewegen 
in het stemhokje. En daar komt bij dat twee van de vijf bevraagden niet weet wat biodiversiteit – soor-
tenrijkdom - precies inhoudt (bron NRC 31 oktober). Dus er is nog iets te winnen met deze column over 
planten in de – zoals het op oeroude kaarten genoemd wordt - Smilder Veenen. Het principe – vaak 
bevestigd in onderzoek – waar we bij aanknopen is het volgende: bekend maakt bemind. Met andere 
woorden: waar we vaker mee in aanraking komen heeft een hogere kans gewaardeerd te worden. En 
waardering is een prelude op ergens belang aan hechten. Daar is het ons onder meer om te doen: 
dat zoveel mogelijk inwoners belang gaan hechten aan soortenrijkdom van onze leefomgeving. Onze 
hoop wordt in nog een ander gezegde uitgedrukt: wie met pek omgaat raakt er mee besmet. Nu zou 
ik zeker of de pekanjer of de pekbloem als onderwerp gekozen hebben, ware het niet dat die nog 
niet gespot zijn in de Smilder Veenen. Wel kun je er het kopjesbekermos Cladonia fimbriata vinden. Het is een korstmos en dus geen mos. Andere 
korstmossen kwamen hier al eerder aan de orde: echte overlevers. Ze groeien in woestijnen, de Zuidpool en hoog op bergen waar andere planten niet 
kunnen overleven. De wortels dienen niet om voedsel op te nemen maar zijn puur bedoeld voor houvast. Net als de benen en voeten van mensen. 
Kopjesbekermos haalt zijn (haar?) voeding voor een belangrijk deel uit de lucht. Het is dan ook erg gevoelig voor luchtverontreiniging. Korstmossen, 
ik breng het even in herinnering, worden gevormd door een alg en een schimmel. De algen zorgen voor fotosynthese waarbij suikeralcoholen gemaakt 
worden in plaats van zoals gebruikelijk suikers. Samenwerking vergroot de overlevingskansen voor beide; hebben we hier misschien te maken met een 
universele wetmatigheid? À propos samenwerking: ga eens de samenwerking aan met de EnergieCooperatie Duurzame Smildes en gebruik groene, 
lokaal opgewekte Smilder Stroom van ZP Leemdijk. Meer informatie? Stuur aub een mailtje naar ecduurzamesmildes@gmail.com. De foto is in hoge 
resolutie te bekijken op de Facebook pagina van EC Duurzame Smildes en WZB.
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OOK EEN ADVERTENTIE PLAATSEN.

MAIL DE REDACTIE:
INFO@SMILDEGERNEISKRANT.NL

Oud en nieuw 2020
Hoewel wij als mensen de tijd erg belangrijk hebben 
gemaakt is de tijd een relatief begrip. Wij hebben de 
tijd bedacht. Zo hebben wij ook Kerstmis bedacht en 
als je het mij vraagt heeft de mensheid ook god be-
dacht. In al zijn verschijningsvormen. 

We leven in het jaar 2020 maar dat is dus relatief. Er 
bestaan ook andere jaartellingen. Het Chinees nieuw-
jaar begint op 12 februari 2021. Ook binnen onze jaar-
telling is tijd een relatief begrip. Immers, in Australië 
wenst men elkaar een gelukkig nieuwjaar als wij nog 
olieballen aan het bakken zijn. 
Conclusie: met de tijd kun je alle kanten op. Het gaat 
eigenlijk nergens over. 

Dit jaar toonde aan dat je alles kunt uitstellen. Het Eu-
ropees kampioenschap voetbal, de Tour de France, 
de Vuelta, diverse WK’s en zo kan ik nog wel even 
doorgaan. Verder zijn er buitengewoon veel dingen 
gecanceld. Allerlei gelegenheden waarbij de mens 
eens lekker uit zijn pannetje kan gaan gingen niet 
door. Zelf beschouw ik 2020 als een tussenjaar waar-
in ik ook niet ouder geworden ben. 
U vraagt zich nu af King waar gaat deze column naar-
toe. Nou rustig, dat punt komt nu. Ik wil namelijk voor-
stellen om Oud en Nieuw, onze jaarwisseling, uit te 
stellen. In ieder geval in Smilde maar wie verder mee 
wil doen is vrij om aan te haken. Niets staat ons in de 
weg om gezamenlijk oud en nieuw te vieren op 01-
04-2021. 

Noteer die dag in de agenda. We gaan feesten tot we 
er bij neervallen. Live muziek, J & J entertainment en 
ik ga knuffelen met een ieder die mij enigszins be-
kend voorkomt. Naarmate de avond vordert zullen dit 
er steeds meer worden. U bent gewaarschuwd. Aan 
het einde van het feest zal ik de tent verlaten zoals 
Trump het Witte Huis. Horizontaal en gedragen door 
vier beveiligers. De week erna geen column. 

Ik heb trouwens gehoord dat de gemeente Midden 
Drenthe al twee ton gereserveerd heeft voor het Smil-
deger Feest. Met wat creatief boekhouden boekt de 
verantwoordelijk wethouder deze kosten af op de Bei-
ler rotonde en het ingestorte geluidsscherm van een 
miljoen. Er is altijd wel een fiasco waar een ton meer 
of minder niet opvalt. Dit moet wel tussen ons blijven. 

Hou na dit feest wel rekening met een lockdown tot 
half april 2021. 

Groet, 
King

Column KingDuurzame tip van EC DS:  
besparen door consuminderen

De EnergieCooperatie Duurzame Smildes zet zich in voor 
een energieneutrale Smildes. Daarbij ligt in de duurzame 
bespaartips de nadruk op laaghangend fruit: tegen geen 
of lage kosten jaren lang besparen. 
Deze keer een misschien wat ongebruikelijke insteek. Nie-
mand houdt er van ongevraagd beïnvloed te worden. Toch 
worden daartoe voortdurend pogingen ondernomen. U 
wordt gebombardeerd met advertenties die aanzetten tot 
consumeren in plaats van besparen. Men verleidt u met 
kortingen, Black friday deals en andere truken uit de doos 

van Pandora. U wordt verleid tot aanschaf van dingen die u niet echt nodig heeft. En 
dat terwijl het verstandiger is te consuminderen. De toekomst is tenslotte onzeker, o.a. 
door corona. Daarom deze duurzame tip: vraag u steeds af alvorens over te gaan tot 
aanschaf van spullen of u er ook zonder zou kunnen, of u het echt nodig hebt. Of u niet 
beter een geldbuffertje bij elkaar kunt sparen om voorbereid te zijn op het ongewisse. 
En als u het echt nodig heeft dan is tweede hands via kringloop of Marktplaats vaak 
een duurzamer en goedkoper alternatief. Weet daarbij dat spullen – nieuw of tweede 
hands - u maar kort plezier zullen geven. Beheersing, controle uitoefenen over kooplust 
heeft een aanzienlijk positiever effect op uw eigen en het algemene welbevinden. Het 
is duurzamer bovendien. Datzelfde geldt ook voor groene, lokale Smilder Stroom van 
Zonnepark Leemdijk. 
Meer weten? Stuur een mailtje naar ecduurzamesmildes@gmail com. 
Ook voor meer besparingsadviezen.

Mijmeringen van een emeritus

‘Waarheidsgetrouwheid onder druk’
Maakt u zich ook zorgen over waarheid en waarachtigheid de laatste tijden? Van alle kan-
ten komen stemmen op ons af en we merken dat we ze niet volledig kunnen vertrouwen. 
Ook van de kant van de politiek; tot de hoogste wereldpolitiek toe. Van halve waarheden 
tot regelrechte leugens. Niet uit verlegenheid om ergens onderuit te komen – wat al 
niet pluis is – maar doelbewust om twijfel en verwarring te zaaien en onwaarheid aan 
anderen op te dringen. Nepnieuws is nu een wereldwijd fenomeen. Nog afgezien van ma-
nieren om via computertechniek allerlei mensen in een onwaar en vernederend daglicht 
te plaatsen. Het kweekt wantrouwen en versterkt het. Het is kwaad en onrecht waarmee 
men de waarheid geweld aan doet (Rom. 1: 18)’. Hoe komen wij hieruit? Hoe winnen we 
vertrouwen terug? Immers het gezegde luidt: ‘Vertrouwen komt te voet en gaat te paard.’ 
Waarom gebeurt dat allemaal? Hebben we er zelf ook deel aan omdat ‘sjoemelaars met 
de waarheid’ inspelen op wat men graag wil horen en wij die verdraaiingen graag gelo-
ven? Hebben we de neiging het gelijk naar ons toe te trekken; ook als dat ten koste gaat 
van de waarheid? 
In een tijd dat de leugen leek te regeren (1933-1945) sprak Dietrich Bonhoeffer scherpe 
woorden: ‘Liegen is Gods woord weerspreken, zoals Hij dat in Jezus Christus gesproken 
heeft en waarop de schepping berust. Een leugen is derhalve ontkenning, de loochening 
en het willens en wetens vernielen van de werkelijkheid, zoals deze door God geschapen 
is en in God bestaat.’
We kennen ook de uitdrukking: ‘Al is de waarheid nog zo snel, de waarheid achterhaalt 
haar wel’. Dat lijkt tegen te vallen, omdat ook Degene die ‘de Weg, de Waarheid en het 
Leven is’ door leugens ter dood veroordeeld is. De waarheid komt ons dikwijls slecht 
uit. Maar Bijbels gezien klopt de uitdrukking en daarom weet ik geen andere weg dan de 
waarheid te zoeken en trachten vertrouwen te geven. De Bijbel wijst de weg: ‘Goedheid 
en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen; om van de waarheid te getuigen. Spreek 
waarheid tegen elkaar. Houd de vrede en de waarheid in ere!’ En soms wordt je ineens 
verrast als leugenachtig gedrag zichzelf de das omdoet.        (dswim.smit@quicknet.nl)

De mensen die lid waren van de Nieuwbouw Vereniging heb-
ben onlangs een aanmeldformulier van Dorpsvereniging 
Smilde in de bus gekregen. Nu hebben wij vernomen dat het 
niet helemaal duidelijk is waar het aanmeldformulier inge-
leverd kan worden. Het formulier mag bij onze secretaris in 
de brievenbus worden gegooid. Ook kan je je aanmelden op 
www.dorpsverenigingsmilde.nl. Adres: Dorpsvereniging Smilde, 
Carry van Bruggenstraat 12, 9422KN Smilde
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Actie geldt van 7 t/m 19 december 2020. Vraag naar de voorwaarden.

OP RAAMDECORATIE
20% KORTING

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

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.

“Ik mis je”
Ter nagedachtenis aan mijn in 2017 overleden echtgenoot Willem de Rooij ben ik deze zomer bij de urnenmuur van 
begraafplaats Kyllot geïnterviewd door Arjan Lock van het EO programma “Ik mis je”.
Tijdens de opnamen hebben we gesproken over Willem als persoon, zijn liefde voor muziek en zijn afscheidsdienst 
op zijn 68e verjaardag in 2017.
Het interview zal door de EO worden uitgezonden op zondag 20 december vanaf 8.55 uur op NPO2 .

Jenny de Rooij-Mons

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

Vacuüm 
en gegaard

Woensdag GEHAKTDAG

Voor het heerlijk avondje,
diverse Sint aanbiedingen
• Hartige gehaktstaven
• Droge worst mandjes en snijplankjes
•  Boerenzakdoek met worsten
    vanaf ..................................... € 10,00

Alles voor de gourmet
Lekkere salades en rollades

VOORPROEFJE VOOR KERST

Sous-vide vlees
Pulled pork en beef 

KAN ZO OP TAFEL!

ONZE MAALTIJDSERVICE
3X PER WEEK BEZORGD

Bel gerust voor informatie 412485

eigen worstmakerij

Niet op dinsdag en donderdag

•  Boerenzakdoek met worsten
    vanaf

Vanaf 2 december weer 
gratis kleding voor iedereen bij

NOPPES
Kleding 
weggeefwinkel 

Buurtinfohuis 
Bovensmilde
J. de Walstraat 3

Kleding halen en brengen  

Gun uw kleding een tweede 
leven  

Weggooien?
Mooi niet!

Gratis kleding 
voor kinderen en 
volwassenen tot 
XXXL

6 stuks per keer.

Iedereen is welkom!

Kom 
gerust 
langs!

Mondkapje verplicht!

Open: 
Maandag 
10.00 tot 11.30 uur
Woensdag 
14.00 tot 16.00 uur

Iedereen is welkom!
Inloophuis voor iedereen! J. de Walstraat 3

Buurtinfohuis Bovensmilde

Info: wol31@hetnet.nl
Tel. 06-53118269

Brandweer Smilde
Vorig jaar renden de kinderen en zwarte pieten nog door de kazerne, blusten ze de 
pakjeskamer, maar helaas kon dat dit jaar niet doorgaan. Dus dit jaar helaas geen 
pietendiploma. 
Sinterklaas is onderhand een oude man, corona is dus gevaarlijk voor hem. Maar geluk-
kig heeft hij jonge pieten die wel tegen een stootje kunnen. 
Die zijn als echte brandweerpieten in stijl (en op afstand) langs de kinderen gegaan om 
de cadeautjes te brengen, met een speciale brief van Sinterklaas. Zo kan Sinterklaas 
toch nog doorgaan dit jaar! ?
Tot volgend jaar Sinterklaas en pieten, bedankt voor de cadeautjes!

Foto’s: brandweersmilde.nl ©2020

Strenge regels verbonden aan 
carbidschieten in Drenthe

Carbidschieten in Drenthe op oudejaarsdag wordt toegestaan. Dat is de uitkomst van het 
overleg dat de Drentse burgemeesters vanmiddag met elkaar voerden. Volgens Marco 
Out, voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe mag carbidschieten, maar zal het door 
de coronamaatregelen een heel ander karakter hebben dan in voorgaande jaren. Publiek 
is niet toegestaan en de activiteit mag niet het karakter krijgen van een evenement. 
Bovendien mag er geen vermaak zijn in de vorm van bijvoorbeeld een tent of een tap. 
“De belangrijkste boodschap vanuit de gemeenten naar inwoners, verenigingen en car-
bidclubs is dit jaar dat carbidschieten alleen verantwoord is indien dit gezond en veilig 
kan plaatsvinden. De geldende landelijke Covid-regels en lokale APV-regels zijn daarbij 
leidend”, zegt Out. Als  dat op bepaalde locaties niet mogelijk is, dan is het dringende 
advies om deze activiteit dit jaar daar niet door te laten gaan.
Er gelden voor organisatoren nog een aantal andere voorschriften. Zo moet de locatie qua 
afstand voldoen aan de criteria van de lokale APV en gelden er afsteektijden die eveneens 
in de APV zijn vastgelegd. Carbidschieten is mogelijk in groepjes van maximaal 4 perso-
nen en op 1,5 meter afstand van elkaar. 
Gemeenten en de Stichting Carbidschieten Drenthe gaan actief voorlichting geven hoe je 
carbid veilig afschiet. De gemeenten hebben afgesproken actief te handhaven of regels 
worden nageleefd. Marco Out: “Onze gezamenlijke inspanningen moeten er op gericht 
zijn carbid veilig af te schieten. We willen voorkomen dat de zorg extra wordt belast.”
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EINDE
JAARS
ACTIE

MET EEN TOTALE  
PRIJZENPOT VAN: 

€ 1.200,-
De prijzen, welke worden 

uitgekeerd in de vorm  
van een waardebon  
van de OVS actie*  

welke te besteden is  
bij een deelnemer.

*Waardebonnen zijn niet inwisselbaar voor contanten.
Info eindejaarsactie: 0592-412562 | Periode: 23 november t/m 31 december 2020 | Trekking 5 januari 2021

Warenhuis Tigelaar
We hebben bijna alles MEINTJES

Meedoen is GRATIS
Juweliershuis

Henk Braam

goud - zilver 
horloges   
klokken  

barometers

Bakkerij 
Het lekkerste brood vindt u bij:

BOSMA  
Tuinmachines

Gereedschappen
Werkkleding

Dierbenodigdheden


