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Ze groeide op in ’t Harde, een klein dorp 
op de Veluwe, als oudste dochter van het 
hoofd van de school. De wens om dokter 
te worden zat er al vroeg in;” ik las boe-
ken over zendingsdokters in Afrika en 
chirurgen in de mijnstreken van Engeland 
en mijn ouders stimuleerden me om mijn 
droom waar te maken.”
De studie geneeskunde deed ze in Utrecht 
waar ze haar man Cees ontmoette, ook 
een medisch student en samen besloten 
ze na hun studie enkele jaren voor Artsen 
zonder Grenzen in Afghanistan te werken. 
Dit waren intensieve, rijke jaren die een on-
uitwisbare indruk hebben achtergelaten.

Hierna, in 1989 kwam zij in Smilde wonen 
vanwege het werk van haar man, die als 
kinderpsychiater op de Ruyterstee, het te-
genwoordige Accare, ging werken . 
Dinanda ging aan de slag als keurings-
arts bij De GMD in Assen in afwachting 
van toelating tot de huisartsopleiding aan 
de Universiteit van Groningen. In het voor-
jaar van 1992 was het zover en begon ze 
aan deze opleiding bij huisarts Brouwer in 
Oosterwolde en een jaar later volgde zij 
het 2e jaar van de opleiding in de prak-
tijk van dr. Batelaan. De samenwerking 
verliep goed en deze bood al snel aan de 
praktijk samen voort te zetten. “Zo rolde 
mij een halve praktijk in de schoot in een 
tijd waarin parttime werken zeker nog niet 
gewoon was en een vrouw als huisarts 
evenmin, dus spannend vond ik het wel, 
zou Smilde dit wel accepteren? Ik kan al-
leen maar dankbaar zijn voor het vertrou-
wen dat ik vanaf het begin heb gekregen.” 
 
Het werk als dorpsdokter was haar op 
het lijf geschreven, de nuchtere en be-
scheiden mentaliteit van de Drenten, het 
zomaar door de achterdeur bij mensen 
binnenlopen, aan de keukentafel praten 
en onderzoek doen, fantastisch toch?
“Het kenmerkende van het huisarts zijn is 
dat je patiënten volgt in hun levensloop, 
en wat ik altijd heel bijzonder heb gevon-
den is dat je zo dichtbij mag komen in de 
meest kwetsbare situaties in iemands 
leven. Je mag als dokter bij hele intieme 
momenten zijn, zoals de geboorte van 
een kindje of het sterven van een geliefde, 
dat schept een sterke band met mensen. 
We hadden als huisartsen in die tijd nog 

een echt allround pakket. De dagelijkse 
medische zorg voor iedereen, maar ook 
de zwangerschapscontroles, bevallingen 
en de controles op het consultatiebureau, 
en ook de eerste opvang van straatonge-
vallen hoorde bij ons werk.”

De beginjaren kenmerkten zich door hec-
tiek en veel ballen in de lucht houden, een 
drukke praktijk, een jong gezin, en de wil om 
ook als parttime werkende huisarts deel te 
nemen aan de bijkomende taken van een 
vrijgevestigd huisarts. Er moest vergaderd 
worden, bestuurd en georganiseerd. 
Op meerdere gebieden was Dinanda ac-
tief, ze was betrokken bij de organisatie 
van huisartsengroepen, zodat een netwerk 
ontstond van huisartsen in de regio die 
met elkaar de ontwikkelingen in de huis-
artsgeneeskunde mede hielpen bepalen. 
Ze was vertegenwoordiger naar de LHV, 
de landelijke huisartsenvereniging, waarin 
besluiten genomen werden die alle huis-
artsen aangingen. Als lid van het dagelijks 
bestuur van de Drentse Huisartsen Vereni-
ging gaf ze mede richting aan de ontwik-
keling van de huisartsen zorg. Ze was vele 
jaren betrokken bij het organiseren van 
nascholing voor alle Drentse huisartsen. 
Verrijkende en inspirerende taken naast 
het dagelijks werk. Dankzij de onvoorwaar-
delijke steun van haar man, ouders en een 
goede oppas lukte het allemaal.

Per 1 januari neemt Dinanda van den Berg afscheid als huisarts in Smilde.
Ze kan terugkijken op een hele mooie tijd, waarin ze bijna 28 jaar  als huisarts werkte, 
woonde en leefde in Smilde. Wat ging er allemaal aan vooraf?

Huisarts Dinanda van den Berg 
neemt afscheid

Lees verder op pagina 3

Foto: HAP Smilde
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50 jaar getrouwd

Familie nam contact op met de redactie van de Smil-
deger Neiskrant, met de vraag of er aandacht be-
steed kon worden aan het 50-jarig huwelijk van Jan 
Steg en Janke Steg-Beuving. 

"Ze lezen elke week trouw de Smildeger Neiskrant 
door om zo op de hoogte te blijven van het dorp waar 
Janke Steg-Beuving vandaan komt. Hoe leuk zou het 
dan zijn als ze zichzelf tegenkomen in de krant. On-
danks dat ze eigenlijk nooit in de belangstelling willen 
staan, willen wij ze via deze weg toch even in het zon-
netje zetten. Vooral in deze tijd, omdat het niet gevierd 
kan worden door corona."

Vlak voor de kerstdagen in 1970 trouwde het echtpaar 
in het gemeentehuis van Smilde. Samen hadden ze 
een huis gekocht aan de Vaart in Appelscha-boven. 
Een grote stap voor het jonge stel, want het huis was 
"duur" en er liep alleen een zandpad naar toe. Geluk-
kig was het een goede zet, want ze wonen er tot op 
de dag van vandaag met veel plezier. Een mooi vrij 
uitzicht en veel tuin maakt hun nog dagelijks blij. Het 
zandpad werd geasfalteerd, er kwam riolering en het 
gezin werd uitgebreid met twee zonen: Henk en Al-
lard. Vijftig jaar later zijn zij nog steeds een gelukkig 
paar. Ze zijn heel trots op hun kinderen en hun vier 
kleinkinderen waar ze enorm van kunnen genieten. 
"Wij roepen daarom alle mensen op om op vrijdag 18 
december even langs te rijden om te toeteren. Het 
adres is: Vaart Noordzijde 122, Appelscha. Zo wordt 
het toch nog een onvergetelijke gezellige dag!" Na-
mens de familie alvast bedankt. 

Volgende week de 

SMILDEGER KERSTEDITIE
Worden er bij u in de buurt leuke 
initiatieven georganiseerd tijdens  

de feestdagen?

We zetten dit graag voor u in de krant! U kunt uw 
stukje mailen naar info@smildegerneiskrant.nl

Foto: Aletta Adel
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Hij had het leven zo lief 
Hij is in liefde losgelaten

Ludwig André Amelia Ongenae

’s-Gravenhage Assen
27 november 1961 10 december 2020

 Echtgenoot en vader van
 
 Siea 
 Thomas
 Sarah
 Naomi
 Aron
 David
 Jacob

We nemen in besloten kring afscheid van Ludwig.

Correspondentieadres: 
Aenboomsteegde 2, 8426 CJ Appelscha

Na een dappere strijd, zo moedig ondergaan, 
hebben wij met liefde los moeten laten, mijn 
lieve man en maat voor het leven, onze lieve pa 
en trotse opa Jan,

Jan Hoogeveen 

 19 juni 1959 † 13 december 2020

 Klaasje
       Nico en Marleen
               Delysha 
                Djélynn 
       Theo en Suzanne 
                 Romée 
                 Nova 

Kylstraat 4, 9423 RN Hoogersmilde 

Er is gelegenheid om afscheid te nemen van Jan 
en ons op gepaste afstand te condoleren,
op vrijdag 18 december van 19.00 tot 20.15 uur 
in de Berkenzaal van crematorium De Boskamp, 
Boskamp 5 te Assen.

De uitvaart vindt in besloten kring plaats.

Smildeger neiskrant - 15 december 2020
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Wij hebben het droevige nieuws ontvangen dat 
ons zeer gewaardeerde lid

Ludwig Ongenae

is overleden.

Ludwig was sinds 2009 actief lid van onze 
vereniging.

Wij herinneren Ludwig als een zeer sociale en 
warme man die gepassioneerd van het leven 
genoot en altijd fanatiek in de wedstrijd en 
gezelligheid zat. 
In onze vereniging zal zijn aanwezigheid heel 
erg gemist worden. 

Onze gedachten gaan uit naar 
zijn gezin waar het verlies 
enorm zal zijn.

Bestuur en leden 
Sportvereniging W.I.K. 

Bovensmilde

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

Zomaar, zo plotseling weggegleden uit ons leven 
onze lieve moeder, schoonmoeder en 
allerliefste oma

Alie Sluiter - Hummel 

 Hoogersmilde, 14 augustus 1944
† Assen, 11 december 2020 

Weduwe van Japie Sluiter

 Jantinus en Mirjam 
                Meike
                Sven

Geheel naar de wens van Alie, vindt de uitvaart 
plaats in besloten kring.

Correspondentieadres: 
Familie Sluiter
Buitenroede 2
9422 LR Smilde
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Een groot gemis
Een groot verdriet 
Maar herinneringen 
Vergeten wij niet.

Te vroeg hebben wij afscheid moeten nemen 
van onze schoonzoon, zwager en oom

Jan Hoogeveen

Wij wensen Klaasje, kinderen en kleinkinderen
heel veel sterkte.

 Pa Hummel
 Harma en Jacob
  Stijn

In ons hart zit een leegte,
die leegte dat ben jij.
Het gemis is zo voelbaar,
zo voelbaar dichtbij…

Tot ons grote verdriet hebben we, nog vrij 
plotseling, afscheid moeten nemen van onze 
lieve broer, zwager, oom en oudoom

Jan Hoogeveen 

We wensen Klaasje, kinderen en kleinkinderen 
heel veel sterkte en kracht toe in deze moeilijke 
tijd.

 Cor en Heleen
 Grietje †
 Lammert en Geertje
 Herman en Antje
 Roelof en Henderika
 Piet en Tineke
 Adriaan en Jannette
 neven en nichten

Hoogersmilde, 13 december 2020

Tot 2001 werden de avond, nacht en week-
end diensten door de huisarts zelf gedaan. 
Samen met de praktijk van dr. Van der Veen 
in Bovensmilde verdeelden ze de weekend-
diensten. Met de pieper op zak op weg door 
de Smildes, man thuis aan de telefoon en 
soms een late patiënt thuis in de werkkamer 
ontvangen, andere tijden, maar het had wel 
wat. “ Heel wat keren reed ik bibberend van 
de kou en de slaap in het holst van de nacht 
door Smilde, op weg naar een hartpatiënt of 
een bevalling, ik genoot ervan en het maakte 
dat je heel veel patiënten leerde kennen.” 
Vanaf 2001 veranderde er veel, de Centrale 
Huisartsen Dienst Drenthe werd opgericht 
en alle avond, nacht en weekend diensten 
werden vanuit Assen geregeld, geen solo 
ritjes meer in de donkere nacht, maar met 
chauffeur en een heuse doktersdienstauto 
naar onbekende patiënten.
Hiermee verdween ook het zelf bevallingen 
doen; deze taak werd overgenomen door de 
verloskundigen. Het voelde enerzijds wel als 
verlies, maar het gaf ook verlichting van de 
werkdruk.

In al die jaren was er de samenwerking met 
de naaste collega’s, Ab de Greeff, Peter de 
Jonge en later  Anja Everts; onmisbaar en 
zeer dierbaar.
“We waren en zijn voor elkaar maten in de 
maatschap,  maar veel meer ook maatjes in 
het werk, we konden op elkaar bouwen, leer-
den van elkaar, discussieerden net zolang 
tot we het samen eens waren en zetten er 
samen de schouders onder.
En wat is een huisarts zonder de hulp van 
haar assistententeam? Als er iets veranderd 
is, is het wel de taak van de praktijkassisten-
tes. Door hun inzet kan de huisarts van nu 
alle taken behappen die op haar bord gelegd 
worden!

Een moeilijke tijd kwam toen Dinanda  in 
2009 borstkanker kreeg en zelf patiënt  werd.
Hartverwarmend was de steun van haar pa-
tiënten in die tijd; dozen vol kaarten met be-
moedigende woorden hielpen haar de weg 
terug te vinden.
 

Hoe kijkt Dinanda  naar haar rol als huisarts?
“Naar mijn patiënten heb ik het heel kort ver-
woord: helpen waar mogelijk, richting geven 
waar nodig en soms alleen maar er zijn.   Dat 
is volgens mij waar het om gaat.
Dicht bij de mensen staan, weten wat er 
speelt, als huisarts ken je ook de familiever-
banden. En in de huidige tijd is het leuk om 
mensen te betrekken bij medische kennis, 
patiënten zijn veel beter geïnformeerd dan 
vroeger , maar hebben wel een gids nodig 
die ze de goede weg wijst in het grote aan-
bod van informatie. Begeleiden bij ernstige 
ziektes, ook naar het einde van het leven toe. 
Gewoon aanwezig zijn bij verdriet, vragen en 
zorgen,  en dat niet alleen tussen 08.00 en 
17.00 uur, dat hoort bij huisarts zijn. 
Daar lig je ook wel eens wakker van, elke 
huisarts heeft wel littekens op haar ziel. Het 
verlies van patiënten, jezelf afvragen of je het 
wel goed genoeg hebt gedaan, kinderen die 
sterven… moeilijke dingen. Gelukkig heb ik 
aan mijn man een goede gesprekspartner.”

Terugkijkend is ze trots op de praktijk, op  
de goede samenwerking onderling, op de 
manier waarop de praktijk meegegaan is 
met de moderne ontwikkelingen en steeds 
gestreefd heeft naar nog betere zorg. De er-
kenning daarvoor ligt in het keurmerk van de 
NHG, dat de praktijk al jaren heeft.
Daardoor kon de praktijk ook opleidings-
praktijk voor nieuwe huisartsen worden, 
een taak die de laatste 8 jaar vooral door Di-
nanda werd uitgevoerd. Het doorgeven van 
kennis en ervaring aan jonge, leergierige en 
gemotiveerde artsen in opleiding was een 
prachtige afsluiting van een bijzonder mooie 
tijd als huisarts in Smilde.

Vervolg
Huisarts Dinanda van den Berg neemt afscheid

Foto: HAP Smilde

FA M I L I E B E R I C HT E N

Wij zijn bovensmilde 
Deelt lichtpuntjes uit

Afgelopen weekend heeft Wij zijn Bovensmilde lichtpuntjes uitgedeeld aan alle huis-
houdens in Bovensmilde als laatste onderdeel van de corona-kaartenactie. Vooral in 
deze tijd kan iedereen wel een lichtpuntje gebruiken. De kaarsjes werden huis-aan-huis 
bezorgd door WZB. De reacties vanuit het dorp waren hartverwarmend.

Deze lichtpuntjesactie is mede te danken aan SML-Kaarsenatelier in Bovensmilde, 
alsmede uw donaties aan de corona-kaartenactie.

Advertentie IM
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Beveiliging
Camerasystemen

Bekabeling
NEN3140

Voor zowel zakelijk als particulier
0592-413603

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

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

De bestellijsten voor de Kerst 
liggen voor u klaar in de winkel. 

U kunt bestellen tot en met 
20 december.

Wild en kalkoen kan besteld 
worden tot en met 17 december.

Bestel vroegtijdig om 
teleurstelling te voorkomen  

want ook bij ons kan de  
voorraad op raken.

De bestellijsten van de  
bakker liggen ook voor u klaar.

uw zelfslachtende slager

Al ruim driekwart jaar staan de kookpotten en -pannen ongebruikt in de kast in Dorps-
huis De Spil in Bovensmilde. Het Dorpsdiner kon al die tijd helaas niet doorgaan. Nu 
loopt 2020 bijna op zijn einde en het kookteam kijkt dan ook met vertrouwen uit naar 
het komende, nieuwe jaar. We zijn er van overtuigt dat we, ergens in de loop van 2021, 
op een of andere manier weer op een verantwoorde manier heerlijk voor jullie kunnen 
koken. We kijken er enorm naar uit om onze vertrouwde en ook nieuwe deelnemers 
weer te mogen begroeten en samen te eten en bij te praten. 

Tot die tijd wensen we jullie hele fijne feestdagen en vooral een heel goed en bovenal 
gezond 2021.

Vrijwilligers 
in de bloemetjes gezet

Midden-Drenthe – Vorige week maandag (7 december) was het de Nationale dag van 
de Vrijwilliger. Een landelijke dag bedoeld om vrijwilligers in het zonnetje te zetten. 
Het Servicepunt Vrijwilligerswerk heeft prachtige bloemen bezorgd bij veel vrijwil-
ligers in Midden-Drenthe.  

Met drie kofferbakken vol met bloemen ging het Servicepunt Vrijwilligerswerk op pad. 
Ruth Kleinhuis: “Wij troffen veel blije gezichten en hier en daar werd zelfs een traantje 
weggepinkt. Veel vrijwilligers doen graag iets voor een ander. Ze zetten zichzelf daarbij 
niet voorop. Je merkte dat het de mensen raakte dat zij nu zélf in het zonnetje werden 
gezet. Voor vrijwilligers is het niet de gemakkelijkste tijd. Veel activiteiten staan op een 
laag pitje en vrijwilligers zitten soms noodgedwongen thuis. Wat was deze bloemen-
actie dan ook ontzettend mooi om te kunnen doen!”.

Het Servicepunt Vrijwilligerswerk zet zich in voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisa-
ties in heel Midden-Drenthe. Heb jij vragen over vrijwilligerswerk? 
Bel dan met Ruth Kleinhuis: 088 - 16 51 200 
of mail naar vrijwilligerswerk@welzijnswerkmd.nl 

Foto: Welzijnswerk Midden Drenthe
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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
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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
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Lekkere
ambachtelijke

kwaliteit

2.69
100 gram

Prosciutto 
Bistecca
Botermalse biefstukrolletjes 
verpakt in Italiaanse rauwe ham 
met courgette. Een aanrader!

Uw specialist 
in 

borrelhapjes 
en 

hapjesschalen

Maandag 
21 december 

geopend 

Woensdag 
23 december 
GESLOTEN!

Aanbieding geldt van woensdag 16  december t/m donderdag 24 december

14,- 0,65

Heerlijke 
handgeknoopte 

rollades, 
diverse soorten 

vanaf  

Diverse soorten 
aardappel- 

houdende of 
rauwkostsalades 

vanaf

Voor meer 
informatie 
en aanbiedingen 
zie website, 
facebook en 
instagram

p/kg per 100 gram

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!

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

Volgende week de 

SMILDEGER KERSTEDITIE
Kerstgroeten kunt u mailen naar de redactie

* Te koop gevraagd bos-/
natuurterrein, o.a. voor 
haard hout. M. Visscher 
tel 06-21577311  
visschermartin@outlook.com

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

OUD-PAPIER
ACTIE
vrijdag

18 december 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

Smilde, Vaartweg 62A
H: 0615304600  -  J: 0645501685

BEL 
OF 

APP

BANDEN-
SERVICE

TIJD VOOR EEN 
BANDEN-WISSEL

Verse Noorse zalmfilet met vel
1000 gram € 21,95€ 21,95   
2000 gram € 35,-€ 35,-
 (Let op: deze prijzen gelden alleen 
vanaf 1000 gram!)

Heerlijk warm 
gerookte 
zalmzijdes 
ongeveer 1000 gram per stuk
Per stuk  € 23,95€ 23,95      
2 voor   € 40,-€ 40,-     

Heerlijke gourmetschotels
350 gram  € 9,95€ 9,95
700 gram  € 14,50€ 14,50

Lekkere ovenschotels
voor 2 personen (keuze uit zalm, 
botervis of kabeljauw)
800 gram  € 11,95  € 11,95

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

SUPERSTUNTSUPERSTUNT
Familiezak kibbeling + 

2 lekkerbekken + 
gerookte makreel 

Per stuk € 15,- € 15,-

Voor de feestdagen maken Voor de feestdagen maken 
wij ook heerlijke visschotels wij ook heerlijke visschotels 

geheel naar wens!geheel naar wens!

De aanbiedingen geldig tot en met zaterdag 19 december 2020
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Voor een warme en persoonlijke uitvaart

06 215 176 60  |  www.kirstenboerema.nl  |  Hoofdstraat 21A  |  9431 AB Westerbork

  24 uur per dag bereikbaar

   Ongeacht waar u verzekerd bent

• 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

Een tas vol lekkers voor 4 personen met o.a.

voor maar 

€22,95
• Suikerbrood
• 4 Croissants
• 12 mini bolletjes
• 4 zoete broodjes

• Kerstbrood
• Kerstkoekjes
•  Doosje Kerst-

chocolade petit four

Bestel de Kersttas

In al onze winkels hebben wij verschillende  Kerstmanden staan, voor ieder wat wils.
Iets leuks voor de familie, vrienden of relaties...

 

• Kerstkoekjes
• Kerstschuim

• Stukjes amandelstaaf
• Choco brownie

Tapas-Kerstschaal voor +/- 5 personen
NIEUWNIEUW

Zoet voor bij de koffi  e of thee

met o.a. 

en nog meer...

voor maar 

€12,95

 

• Gehakt
• Kip

• Pesto
• Kaas

Tapas-hartig schaal voor +/- 5 personen
NIEUWNIEUW

Lekkere borrelhapjes voor ‘s avonds

In de diepvries bewaren
In 5 minuten opwarmen in de oven of koekenpan

voor maar 

€12,95

met o.a. 

www.bakkerijberghuis.com • info@bakkerijberghuis.com

Bakkerij Berghuis
wenst u fi jne Kerstdagen toe!

Het Kontje         gebakjeóns
Het Kontje         gebakjeónsZet- en drukfouten voorbehouden

Smilde: 
Veenhoopsweg 1
0592 - 412224

Kerstbestellijst 2020 nu in de winkel

Thuis met kinderen  

Kerstkoekjes bakken!
Kant en klaar koekjes deeg   ............1 kilo  ...............voor € 6,50

Koekjesdeeg stekers zijn te vinden bij een Action of een Blokker/Marskramer.

Kersttip van de bakker!

TURFJES

TURFJES TURFJES

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

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

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

* Te Koop: eetaardappelen, 
Smit Meesterswijk 7, 
Bovensmilde. Tel 414629.
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Topman (m/v) 
Het leuke van mensen is dat je er gesprekken mee kan 
hebben. Ook in tijden van corona. Mensen kunnen je in-
spireren of aan het denken zetten. Als je alleen jezelf 
graag hoort praten moet je er niet aan beginnen. 

Van de week had ik voor mijn werk telefonisch contact 
met een mevrouw. Een mevrouw met het hart op de 
juiste plek. Het gesprek ging wat verder dan strikt nood-
zakelijk. Ze vertelde dat ze jarenlang met grote betrok-
kenheid in de bejaardenzorg had gewerkt. Stagiaires die 
ze begeleidde gaf ze mee: “Behandel de mensen alsof 
het je eigen opa of oma is”. 

In de laatste fase van haar werkzame leven werd ze ziek 
van haar eigen werk. Totaal afgeknapt op de organisa-
tie waarvoor ze werkte. Het draaide alleen nog maar 
om kostenbesparing. Ze werd overspoeld met bureau-
cratie. De menselijke maat was verdwenen. Ze kwam 
in de knel met haar eigen waarden. Ze werkte voor een 
instelling waar ze haar eigen moeder nooit naartoe zou 
brengen. 
Veel betrokken mensen worden daar letterlijk ziek van. 
Het is niet te doen. Werken in strijd met je eigen waarden. 

De verantwoordelijk manager zal in die periode onge-
twijfeld zijn bonus veiliggesteld hebben. Immers, hij 
had zijn doelen bereikt. Chapeau! Het bestuur en de 
aandeelhouders konden tevreden zijn. 

Misselijk word ik er soms van. Geheel misplaatst wor-
den ze wel eens topman of topvrouw genoemd. De 
bestuurders met de focus op de korte termijn. Schade 
toebrengen aan mensen, schade toebrengen aan de 
samenleving, schade toebrengen aan het milieu. Met 
een fijne vertrekpremie op naar het volgende bedrijf om 
hetzelfde kunstje nog eens te doen. Een van die grap-
penmakers, oud-ING-“topman” Hamers, wordt nu straf-
rechtelijk vervolgd. Heel goed. 

Hebben zulke mensen dan geen waarden? Hechten 
ze alleen maar waarde aan hun Tesla? Moeilijk te zeg-
gen. Ze zweven en zijn het contact met de werkelijkheid 
kwijt. De werkelijkheid van de echte topmannen en top-
vrouwen op de werkvloer. De mensen die hun cliënten 
verzorgen als ware het hun eigen opa of oma. 

Groet, 
King 

Column King

Geachte klant,

We zijn in een bijzondere tijd beland. We moeten nu volgens coronamaatregelen veilig 
werken en winkelen. Daarom vragen wij uw aandacht voor het volgende:
Met betrekking tot de extra drukte rond de kerstdagen, bestel op tijd! Dit kan telefo-
nisch, via de mail of webshop. Het kan tot en met zondag 20 december! Hierna geldt 
alles op basis van beschikbaarheid. Dus heeft u specifieke wensen, geef ze op tijd 
door om teleurstelling te voorkomen. Woensdag 23 december zijn wij gesloten i.v.m. 
het klaar maken van de bestellingen. Dit doen we om de kwaliteit, houdbaarheid en 
de voedselveiligheid te garanderen voor dit lange weekend. Bestellingen kunnen don-
derdag 24 december gehaald worden bij onze Pick-up point (deze is gevestigd in de 
voormalige kledingwinkel in het winkelcentrum) tussen 9.00 en 16.00 uur. Of laat uw 
bestelling thuisbezorgen. 26 december kunt u uw bestelling in de winkel afhalen tussen 
12.00 en 13.00 uur.
Bestellingen voor Oud en Nieuw: Het liefst zoveel mogelijk van te voren bestellen via 
mail, telefonisch of webshop. Bestellingen voor 30 december zijn af te halen in onze 
pick-up point vanaf 13.00 tot 18.00 uur. Bestellingen voor 31 december van 8.00 tot 
16.00 in onze pick-up point. Of laat uw bestelling thuisbezorgen.
Zaterdag 2 januari zijn we gesloten. Heeft u toch nog iets nodig dan kan dat alleen op 
bestelling. Het wordt dan zaterdagmiddag bij u thuisbezorgd.

Team Slagerij de Wolvenberg wenst u  
fijne feestdagen en een gezond 2021

SLAGERIJ DE WOLVENBERG
Veenhoopsweg 25/6, 9422 AB Smilde

Tel.420180 Winkelcentrum Veenstaete

Meer bomen nu!

Afgelopen donderdag zijn er ruim 1500 voornamelijk jonge lariksen en berken geoogst 
door Urgenda in het Drents Friese Woud bij Hoogersmilde. De EnergieCooperatie Duur-
zame Smildes – uw leverancier van Smilder Stroom en duurzame adviezen - heeft gehol-
pen bij de oogst. De bomen liggen nu ingekuild bij een boer in Nijerberkoop en zullen zo 
snel mogelijk geplant worden op diverse locaties door het hele land. Er vinden komende 
maanden meer oogst-activiteiten plaats in het kader van het project Meer Bomen Nu van 
Urgenda. Doel is in totaal 1 miljoen bomen. Voor meer info en oogstdata zie de website 
meerbomen.nu of stuur een mailtje naar ecduurzamesmildes@gmail.com. 

Foto: Godfried Westen

JAAR

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

Uw dealer van Assen

Uw kerstcadeaus, sieraden of horloges 
nu ook bestellen en laten bezorgen!

Pinnen bij aflevering - Tikkie - Vooraf per bank

Neem contact met ons op.
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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

Zondag 20 december

Prot. Gem. Smilde, Koepelkerk
I.v.m. dopen kunt u zich niet aanmelden voor het bijwo-
nen van de dienst. U kunt de dienst volgen via de site:
Protestantse Gemeente Smilde, live of op later tijdstip 
terugkijken
4e adventszondag
9.30 uur drs. G. Vennik en ds. W. Smit
Doopdienst

Geref. Kerk Vrijgemaakt, De Rank 
10.00 uur Geen online kerkdienst

Prot. Gem. Hoogersmilde, KC De Schakel
4e Advent
10.00 uur Ds. F. de Jong, Leek

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
4e Advent
19.00 uur Onze Opdracht, Dwingeloo

Donderdag 17 december: Oud papier IKC De Meenthe

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

* 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

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 decem-
ber. 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
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Voedselinzameling  
voor de Voedselbank  

Hart van Drenthe

Afgelopen vrijdag 11 december is er weer de voedselin-
zamelingsactie gehouden voor de Voedselbank Hart van 
Drenthe. Het was dit jaar voor de achtste keer op rij dat 
wij in Bovensmilde ons steentje konden bijdragen aan 
deze actie. Dit heeft het hele mooie resultaat opgeleverd 
van 50 dozen gevuld met allerlei artikelen die echt nodig 
zijn. Tevens is er 210 euro gedoneerd in de collectebus, 
wat een nieuw record is. Ook werden we verrast met een 
grote donatie met artikelen van onze plaatselijke su-
permarkt voor de voedselbank. We konden de actie om 
17.00 uur afsluiten met een goed gevoel want wat voor 
ons een klein gebaar is, kan een wereld van verschil ma-
ken voor de ontvangers. Vrijdagavond heeft de voorzitter 
van de Voedselbank ook zijn dank uitgesproken voor dit 
resultaat. 

Iedereen die heeft geholpen en gedoneerd, oprecht be-
dankt. Vrijwilligers en Diaconie Protestantse Gemeente 
Bovensmilde 

WIK Bovensmilde houdt 
oliebollen drive-trough

WIK Bovensmilde heeft zijn oliebollenactie volledig coronaproof 
gemaakt door er dit jaar een drive-trough van te maken. Klanten 
hoeven hun auto niet meer uit om hun bestelling op te halen, 
maar kunnen deze veilig en verantwoord vanuit de auto aanne-
men. Op deze manier blijft de jaarlijkse actie, ook in 2020, be-
staan en kan iedereen van de heerlijke oliebollen blijven genie-
ten, mits dit met eventuele extra overheidsregels mogelijk blijft 
natuurlijk. Meer informatie over deze actie is terug te vinden op 
de website van WIK Bovensmilde, www.wik-bovensmilde.nl.

Afgelopen augustus hebben Enzo Knol en Myron Koops 
hun ogen laten meten bij Marree Opticien in Klooster-
veste (vlog #2598). Bij het afhalen van hun (zonne)bril-
len onstond het idee van een creatieve samenwerking. 
Myron staat stralend met haar eigen Lafont bril op het 
spandoek. Enzo heeft de prachtige portretfoto gemaakt. 
Van 22 t/m 31 december ligt de complete Nieuwe Col-
lectie van Lafont Paris bij Marree Opticien in het centrum 
van Assen. Maak online een afspraak deze (zonne)bril-
len te passen. www.marreeopticien.nlVerduurzamen monumenten

In de Smilder Veenen hebben we een paar rijksmonumenten. De Energie Coöperatie 
Duurzame Smildes zet zich daarvoor in door adviseren en delen van kennis. Mooi voor-
beeld betreft de verduurzaming van de Waterstaatskerk, het enige rijksmonument van 
Bovensmilde. Fase I is nu afgerond. Afgelopen woensdag is het laatste raam geplaatst. 
Totale kosten bedragen om en nabij de 25.000 euro. Met dank aan de sponsoren ge-
meente Midden-Drenthe, Rabofonds, Prins Bernard CultuurFonds en de eigenaar Het 
Drents Landschap. Met deze stap is het monument beter voorbereidt op de toekomst: 
de energielasten worden door de verduurzaming aanzienlijk verlaagd en het comfort 
verhoogd. Een dergelijk monument is een rijk bezit voor elke gemeenschap. Het schept 
echter ook een verantwoordelijkheid voor iedere inwoner. Fase II van de verduurza-
ming is gestart. Dat betreft plaatsing van 30 speedcomforts (radiatorventilatoren). U 
kunt op verschillende manieren bijdragen aan verdere verduurzaming en daarmee be-
houd van dit monument. Kijk voor meer info op onze website of stuur een mailtje naar 
cultuurpodiumbs@gmail.com. 

Advertentie IM

Kledingweggeefwinkel  
in het dorpshuis

Dorpshuis Smilde - Beukenlaan 1A

De kledingweggeefwinkel is beperkt open.
(Mondkapje verplicht, registreren bij binnenkomst, maximaal twee bezoekers) 
Inbreng graag plaatsen in de hal.
Ophaal op afspraak via: Facebook, e-mail: heppiesmilde@gmail.com of tel.: 06-
27925756
Openingstijden: 
Dinsdagmorgen 10.00 uur tot 11.30 uur
Donderdagmorgen 10.00 uur tot 11.30 uur

Kerstvakantie week 52/53 gewijzigde openingstijden:
Maandag  21/28 december van 9.30 uur tot 11.30 uur
Dinsdag 22/29 december van 9.30 uur tot 11.30 uur 
Donderdags gesloten.

Informatie: Dorothy Maail 
Astrid Boerma Witteveen, Tel. 06-27925756 - e-mailadres: heppiesmilde@gmail.com

Voor iedereen

Foto: Gerrit Appelo
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