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MET EEN TOTALE 
PRIJZENPOT VAN: 

€ 1.500,-
EINDE
JAARS
ACTIE
OVS kerstpuzzel(s) 2021

Ook dit jaar vindt u weer een kerstpuzzel in deze krant. Deze keer bestaat deze uit 3 
verschillende puzzels, verspreidt over de krant. Om kans te maken op leuke prijzen 
heeft u de oplossingen van alle drie puzzels nodig. U kunt de puzzels uitknippen om in 
te leveren bij Drukkerij Hevo maar u kunt de oplossingen ook op een los papiertje schrij-
ven. Nog mooier zou zijn als u de oplossingen per mail in kunt sturen. Vermeld hierbij 
altijd wel welke oplossing van welke puzzel is. Mail de oplossing voor 31 december 
2021 naar info@smildegerneiskrant.nl o.v.v. Kerstpuzzel of gooi de oplossing door 
de brievenbus bij Drukkerij Hevo, Hoofdweg 17 te Smilde. Uit alle goede inzendingen 
worden 3 winnaars gekozen. Deze worden hiervan persoonlijk op de hoogte gesteld 
in de eerste weken van januari 2022. Wie de prijswinnaars zijn leest u in de krant van 
woensdag 12 januari 2022. 

U leest nu de kersteditie van de Smildeger Neiskrant en daarmee de laatste krant van 
2021. Het afgelopen jaar informeerden wij u weer graag over actuele en relevante lo-
kale nieuwsfeiten en wetenswaardigheden. Wij hopen dat u met genoegen kennis nam 
van al het nieuws dat ons als Smildeger samenleving verbindt. 
Het is een vreemd jaar geweest. Ook dit jaar moest iedereen zich weer aanpassen door 
de maatregelen m.b.t. Covid-19. Waar er rond de zomer weer van alles mogelijk was, 
zitten we nu weer met verschillende beperkingen die er hopelijk voor zorgen dat we niet 
weer een lockdown krijgen. Wij bedanken onze adverteerders, want door hen konden 
wij de krant blijven uitgeven en laten bezorgen. We hopen dat u ook aankomend jaar 
weer met veel genoegen de krant doorneemt en ons op de hoogte wilt houden van de 
dingen die spelen in en rondom de Smildes. 

Wij wensen u prettige feestdagen 
en een gezond nieuwjaar

Let op: de eerste editie van de Smildeger Neiskrant verschijnt weer op woensdag 
12 januari 2022. De sluitingsdatum voor kopij en advertenties is vrijdag 7 januari om 
12.00 uur! 

Hartelijke groeten, 
redactie en uitgeverij van de Smildeger Neiskrant

Marten Homan  
met pensioen!

Een begrip voor (bijna) iedere Smildeger: Café The 
Bridge in Bovensmilde. Bijna 45 jaar geleden nam 
Marten Homan het stokje over van wat toen nog café 
Homan heette; een gezellige bruine kroeg met Henge-
lo bier op de tap en met een slijterij ernaast. Medio ja-
ren 80 werd de slijterij omgebouwd tot een snackbar, 
waarvan de opening nog werd verricht door niemand 
minder dan Erwin Koeman. Ruim 10 jaar later, in 
1996, kreeg de kroeg zijn nieuwe huidige naam: café 
The Bridge. Een gezellige kroeg voor jong en oud! 

Vanaf 1 januari 2022 zal Marten Homan gaan genie-
ten van zijn welverdiende pensioen en wil hij bij deze 
al het personeel, alle vrijwilligers, alle klanten, alle le-
veranciers én natuurlijk in het bijzonder zijn steun én 
toeverlaat, zijn vrouw Alie, ontzettend bedanken!
Voor iedereen die nog een drankje bij Marten aan 
de bar wil drinken, dat kan deze maand nog t/m 30 
december. Kijk voor de actuele openingstijden op de 
Facebookpagina van Café The Bridge. 

Marten en Alie, namens iedereen ontzettend bedankt 
voor alle mooie jaren en de gastvrijheid! Geniet van 
jullie welverdiende pensioen! 

Foto: A. Warners



 Smildeger neiskrant - 15 december 2021

FA
M

IL
IE

B
E

R
IC

H
T

E
N

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

Wij willen u hartelijk bedanken voor 
de lieve en troostende woorden en 
prachtige kaarten die wij hebben 
ontvangen na het overlijden van mijn 
lieve en zorgzame man, onze sterke 
papa en trotse opa

Aldert Schipper
Uw warme reacties zijn niet alleen 
voor ons een grote steun, maar 
laten ook zien hoe belangrijk hij voor 
anderen was.

 Hetty Schipper - van den Heuvel
  Edwin en Elisabeth
   Désirée, Chantal
  Miranda
    Micky 

Appelscha, december 2021

Een gezond 2022 
Gezondheid is het aller 
belangrijkste, dat zeggen 
we altijd tegen elkaar 
en sinds de coronapan-
demie ben ik mij daar 
zeker bewust van gewor-
den. De uitvaarten die ik 
mocht begeleiden op de 
Smildes afgelopen jaar 
waren er een aantal als 
gevolg van corona.
Vooral de beperkingen 
wat betreft het afscheid 
nemen en een waardig 

en persoonlijk afscheid organiseren, waren soms 
een grote uitdaging voor mij. Wat natuurlijk ook van 
toepassing is als een dierbare niet aan corona over-
lijdt. De reacties waren uiteenlopend maar wat mij 
vooral opviel was dat veel nabestaanden het intieme 
afscheid van een dierbare als zeer fijn en persoonlijk 
hebben ervaren.
Deze ervaringen neem ik mee in mijn verdere leven en 
in mijn loopbaan als uitvaartbegeleider, en kan deze 
ervaringen samen met nabestaanden delen en zo toe-
passen als het nodig is.
Voorlopig zullen we het moeten doen met de huidige 
omstandigheden en moeten we rekening houden met 
het virus maar vooral ook met elkaar en niet tegen-
over elkaar. 
Voor de nabestaanden die ik afgelopen jaar heb mo-
gen begeleiden met het verlies van een dierbare, wil 
ik zeggen: dank voor uw vertrouwen in mij, als mens 
en uitvaartbegeleider en veel sterkte gewenst om het 
verlies te aanvaarden en te verweven met het verdriet.
Ook het komende jaar zal ik er alles aan doen wat in 
mijn vermogen ligt om elke uitvaart waardig, persoon-
lijk en met respect uit te voeren, wat de omstandighe-
den ook mogen zijn.

Fijne feestdagen gewenst en een gezond 2022.

Daniël Haan, uitvaartbegeleider namens de gezamen-
lijke uitvaartverenigingen van de Smildes.

Hierbij willen we iedereen bedanken voor alle 
steun en betrokkenheid na het overlijden van 
mijn man, onze vader en opa

Koendert de Groot
 Harmke de Groot - Oldenkamp
 kinderen en kleinkinderen

Na het overlijden van onze zorgzame 
moeder en lieve oma

Frederika Boer - Flokstra

hebben wij veel hartverwarmende reacties 
mogen ontvangen in verschillende vormen. 
Troostende woorden, kaarten, telefoontjes 
en jullie aanwezigheid bij de condoleance 
en afscheid hebben ons goed gedaan.

Heel hartelijk dank.

 Jan en Herma
 Jolande † en Hans
 en kleinkinderen

Smilde, december 2021

Historische Vereniging

De Smilde

Historische Vereniging

De Smilde
De in de Nieuwsbrief aangekondigde Neijaorsvisite 
op 7 januari in De Spil gaat wegens de aangescherpte 
corona maatregelen niet door!
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SALE %

Start donderdag

16 december

50
korting tot

%
in onze koopsjehoek 70% korting

Stationstraat 11

Oosterwolde

www.perron11.com

 

WELKOM BIJ DE ‘BOEKPRESENTATIE’IN DE READSHOP IN SMILDE 

Op Zaterdag 18 December is er weer een 
boekpresentatie bij de READSHOP in Smilde van 

13.00 u tot 15.00 u. 

Koop daar uw exemplaar! 
De in Smilde wonende schrijfster Bera M. Smit is aanwezig 

voor een handtekening of vragen. 

 

HET SFEERVOLLE GESCHENK VOOR DE KERSTDAGEN! 

 

Uitgebracht door uitgeverij  ‘ASPEKT’:  Boeken die er toe doen! 

Walnoot voor hertenkampen 
in de Smildes

Bomen planten is een duurzame manier om een goede 
voorouder te zijn: over 10-15 jaar zal de boom naast scha-
duw ook walnoten opleveren. De walnoot juglans regia – 
de niet giftige soort -  is afgelopen zaterdag geplaatst door 
de EnergieCooperatie Duurzame Smildes op het herten-
kamp Smilde ism met vrijwilligers en Landschapsbeheer 
Drenthe. Ook de andere hertenkampen die de Smildes rijk 
zijn krijgen een walnootboom aangeboden van de Energie-
Cooperatie Duurzame Smildes. Heb je een idee voor een 
goede openbaar toegankelijke plek voor een walnoot laat 
het ons dan weten via mailtje. Als je meer van dit soort 
duurzame acties wilt overweeg dan eens lid te worden van 
onze coöperatie. Hoe meer leden we hebben, hoe meer 

duurzame acties we kunnen uitvoeren! Meer weten?  Stuur een mailtje naar ecduurza-
mesmildes@gmail.com.  

Ondanks de kou, veel warmte 
Op zaterdag 11 december jl. kon de Diaconie weer een voedselinzameling houden voor 
de voedselbank “Hart van Drenthe”.
De temperatuur buiten was niet optimaal, maar het aantal donaties was hartverwar-
mend.
Gelijk ‘s morgens al bezoek van RTV Drenthe waar we rechtstreeks in Hemmeltied te 
horen waren en ‘s avonds nog even in het Drenthe nieuws. 
En ook de eerste donatie, bijna een hele winkelwagen vol, een fantastisch begin van 
deze dag. 
De donaties van de Supermarkt, de Oud Papier Commissie uit Bovensmilde en de kof-
fiespaarpot van het kerkkoor Together van de Koepelkerk Smilde waren in de loop van 
de dag een geweldige stimulans. 
Tegen 17.00 uur waren er 56 dozen vol met goederen, 40 pakken toiletpapier/luiers, 30 
pakken melk  en zat er 183,70 euro in de collectebus. 
Soms vraag je jezelf af is er nog wel genoeg draagvlak voor dit soort acties, maar alle 
reacties die we kregen waren duidelijk, en zijn duidelijke signalen om vooral door te 
gaan. 
Helaas dat deze maatschappelijke ondersteuning nog steeds nodig is maar wij mogen 
als samenleving trots zijn dat wij ook een bijdrage hebben geleverd aan deze aanvulling 
op de primaire levensbehoeften van inwoners in onze directe omgeving. 
Alle medewerkers en mensen die gedoneerd hebben aan de voedselbank, oprecht be-
dankt. 

Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde. 

Foto: G. Appelo
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Wij wensen u 
fijne kerstdagen 

en een fantastisch 2022

AUTOBEDRIJF VOS
 Veenhoopsweg 32, 9422 AC Smilde

 Tel. 0592 - 412486  www.vossmilde.nl

JUWELIERSHUIS

Henk Braam
IN KERSTSFEER

Voor iedere bezoeker een leuke kerstattentie

Geopend:  
Dinsdag        21-12 9.30 tot 21.00 uur
Woensdag     22-12 9.30 tot 21.00 uur
Donderdag   23-12 9.30 tot 21.00 uur
Vrijdag         24-12 9.30 tot 17.00 uur

Wij wensen u prettige feestdagen
en een gezond 2022

Kanaalweg 184, Bovensmilde
bij Van Liersbrug

Tel. 0592-412848 3 km vanaf Assen

Bij ons vindt u een 
fonkelende collectie sieraden

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

Warenhuis Tigelaars Tigelaarlaarar

* Verkoop van diverse 

soorten en maten 

kerstbomen bij 

Kerstbomenhandel Jan 

Holst tussen Norgervaart 

19 en 20 te Bovensmilde. 

Maandag t/m zaterdag 

geopend van 9.00 tot 17.00. 

We werken ook met het 

Easyfix systeem. Voor info: 

0651630787.

* PVC buizen en onderdelen. 

Zouttabletten, houtpellets, 

hekwerk en palen. Ruim 

assortiment, scherp geprijsd. 

Agrab Hoogersmilde 

0592-459550

* Uw oud ijzer en metalen 

zijn geld waard! Altijd een 

eerlijke prijs! 06-23507889 

www.meijerrecycling.nl

* Loonbedrijf Alkema 

Kraanwerk (opritten, tuinen, 

vijvers), sloot onderhoud, 

mestuitrijden, inkuilen,  

kleine pakjes persen.  

M. 06 - 25373406  

www.loonbedrijf-alkema.nl

* Te Koop: eetaardappelen, 

Smit Meesterswijk 7, 

Bovensmilde. Tel 414629.

* Schoenmakerij Moustache, 

Grietmanswijk 1 

Bovensmilde. Bel even 

voordat u komt met 0592-

420117 of 06-12823585.

* Monique’s pedicure. 

Medisch pedicure. 

Ook voor de diabetische 

en reumatische voet 

(ziekenfonds). Tel. 413051, 

Kanaalweg150e

TURFJES

Marten, Alie en medewerkers wensen iedereen 
een prettige Kerst en een gelukkig 2022

The Bridge 

Ca
fé Restaurant

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.O.H. GEHAKT
1 KILO € 4,25  |  2 KILO € 8,00

Rijksweg 195 - Hoogersmilde
Telefoon 0592-459280

Wij verkopen elke dag vers brood en banket

uw zelfslachtende slager

 Bestellijsten voor Kerst liggen  
voor u  klaar in de winkel.

Bestellijst voor vlees, gourmet  
en de bakker.

Wij kunnen uw Kerst verzorgen  
van ontbijt, brunch, diner tot aan  

de hapjesschalen voor  
de lekkere trek in de avond. 

Ook voor Kerstgeschenken kunt u 
bij ons terecht.

Bestellen kan tot en met  
20 december.

Oliebollenverkoop op  
30 en 31 december.

Wij zijn gesloten van  
3 tot en met 11 januari.

Woensdag 12 januari  
staan wij weer voor u klaar.

Wij wensen iedereen 
smakelijke Kerstdagen. 
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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

wenst u 
fijne feestdagen

en een goed 20222022
www.kingmassagesportzorg.nl  •  info@kingmassagesportzorg.nl

SMILDE HOOGERSMILDEBOVENSMILDE

Samenwerkende uitvaartverenigingen Smilde
www.susmilde.nl

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

Prijs en kwaliteitsgarantie op basis van:
Keurmerk persoonlijke Uitvaart

Voor leden en niet leden

Bedankt voor uw vertrouwen 
het afgelopen jaar.

Ook in 2022 zijn we er voor u. 

Het bestuur van de
S� ch� ng Culturele Raad Smilde

wenst u heel fi jne feestdagen en
een mooi cultureel nieuwjaar

Wilt u ook een rijk cultureel leven in de Smildes?
Steun CRAS en wordt donateur.

Ga naar: www.cultureleraadsmilde.nl

 
 

  

fijne feestdagen en fijne feestdagen en 
een gezond en sportiefeen gezond en sportief

20222022
Heb jij je oliebollen al besteld?Heb jij je oliebollen al besteld?

2021 is bijna verstreken, 2022 staat voor de deur, een 
jaar vol nieuwe dromen

Alles krijgt een nieuwe kleur, veel geluk en vrede, 
liefde en geduld voor elkaar, aandacht voor de ander, 

Dan wordt het een prachti g jaar

Het bestuur van   
Vereniging Dorpsbelangen Hoogersmilde, en de werk-

groepen van; Ouderen onder Dak, 
Buurtacademie, Buurtrestaurant, Jeugdwerk, 

Kinderwerk, en de vrijwilligers van 
Hoogersmilde en Hertenkamp, 

wensen alle dorpsgenoten, toch ondanks de corona 
hele fi jne en gezellige feestdagen maar ook zeker een 
prachti g en zeker een veilig uiteinde, en een heel goed 

en gezond en vrij coronajaar 2022 toe.  
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Melkveebedrijf en LoonbedrijfMelkveebedrijf en Loonbedrijf
TIMMERMANSTIMMERMANS

en medewerkersen medewerkers

wensen iedereenwensen iedereen
 fijne feestdagen  fijne feestdagen 

en een fantastisch 2022en een fantastisch 2022

Duikersloot 2Duikersloot 2
9421 VA Bovensmilde9421 VA Bovensmilde

Blijf voorzichtig en 

wees lief voor elkaar.

Het team van Kapsalon “de Bigoudi“ 
wenst u fijne dagen en een goed 2022.

  Kapsalon 
“De Bigoudi”

Tot gauw bij:

telefoonnummers: 414448  en 06-27395673

Iedereen een beter 
2022 toegewenst.

Voor lokaal opgewekte 

groene Smilder Stroom:  
energievanons.org/ec-dseo

Loonbedrijf AlkemaAlkema 

T. 0592 - 412008
M. 06 - 25373406
Smilde
www.loonbedrijf-alkema.nl
info@loonbedrijf-alkema.nl

wenst u fijne 

feestdagen en 

een goed en 

gezond 2022

Team CoopCompact Meintjes

wenst iedereen

gezellige kerstdagen
en een voorspoedig 2022

Het bestuur van de 
Smildeger

Kampioenschappen
wenst iedereen fijne feestdagen 

en een sportief 2022

Op weg naar een goed voornemen!

wenst iedereen 
fijne Kerstdagen 
en een gelukkig, 

succesvol en gezond 2022 toe

Veenhoopsweg 7 - Smilde - Tel. 413115



 Smildeger neiskrant - 15 december 2021

Lamberink
Makelaars & Adviseurs

Javastraat 10-18, 9401 KZ Assen
0592 338410  |  assen@lamberink.nl

lamberink.nl

Vestigingen in Groningen (Westerkade), Groningen (Lamsoor), Appingedam, Dokkum, Drachten, Heerenveen, Leeuwarden, Sneek, Assen, Rolde, Zuidlaren, Emmen, Coevorden en Hardenberg.

Lamberink, uw makelaar en financieel adviseur in Noord-Nederland

Wilt u groter gaan wonen of juist kleiner? Zoekt u een bestaand huis of nieuwbouw? Wilt u 

verkopen of zoekt u een aankoopmakelaar? Huren of verhuren? Advies over hypotheken of 

de voordeligste verzekeringen? Kortom, bent u toe aan een nieuwe stap? Wij helpen u graag. 

Lamberink, uw makelaar en financieel adviseur!

Voor een nieuwe stap

Lamberink Makelaars & Adviseurs
Johannes Havinga Carmen Wiggers Harry Lamberink Marieke Henkelman Ronald Zuidhof Mieke Bakker Manoek AtanesyanJanneke Janssens Mini Stegehuis Wendy Postma Simona Krops Siska Danhoff Patricia Berger Zwanet Akker

Bedankt.

2021 was een heel bijzonder jaar. Nog nooit was er zoveel 

vraag naar en zo weinig aanbod van huizen. Ook in uw regio. 

Toch mochten we ook dit jaar weer veel opdrachtgevers 

bijstaan op het gebied van verkoop of aankoop van 

woningen. We bedanken onze opdrachtgevers voor het in ons 

gestelde vertrouwen!

VERTROUWEN
VOOR HET

Wij wensen iedereen een 
v oorspoedig 2022!

Wij wensen iedereen een 
v oorspoedig 2022!

  Verkoop  |  Aankoop  |  Hypotheek  
 Verzekeringen |  Nieuwbouw  |  WoonGereed

Tot maar liefst€ 1.700,- korting!

Schakelt u Lamberink in als uw verkoop-makelaar? En gaat u óók 

naar Lamberink voor onafhankelijk hypotheekadvies? Korting 

€ 500,-. En wordt Lamberink ook uw aankoopmakelaar voor het 

andere huis dat u op het oog hebt? Dan nog eens € 500,-. 

Hoe meer diensten u afneemt, des te hoger 

de korting. De korting kan oplopen 

tot totaal maar liefst € 1.700,-. 

Kijk voor meer info op 

lamberink.nl/combideal. 

Nu óók het voordeel van alles onder één dak!

Lamberink. Het gemak van alles onder één dak

Profiteer van onze 
COMBI-DEAL 

nieuwbouwkloosterakker.nl

Nieuw(bouw) in Kloosterakker
Ben jij goed voorbereid?

Wil jij ook graag je eigen droomhuis bouwen?  

Kijk dan op eerst op nieuwbouwkloosterakker.nl, daar 

informeren Pieter en zijn collega’s je over alles wat er 

komt kijken bij de aankoop van een nieuwbouwwoning.

Alles wat je moet weten 
voor de aankoop van een 
nieuwbouwwoning!

Er komt veel kijken bij de aankoop van een 
nieuwbouwhuis. Hierbij is een goed begin het halve 
werk! De makelaars en adviseurs van Lamberink 
helpen je graag alvast vrijblijvend op weg.

Javastraat 10-18  |  0592 338410  |  assen@lamberink.nl
Nieuw bouw  in

Kloosterakker Lamberink
Makelaars & Adviseurs

“Je koopt een nieuwbouwwoning vrij-op-naam. 
Dat houdt in dat je geen bijkomende kosten voor je 
rekening krijgt zoals overdrachtsbelasting, makelaarskosten 
of notariskosten. Ook inzake de financiering zijn er 
voordelen. Voordat je een nieuwbouwwoning gaat kopen is 
het daarom verstandig om vroegtijdig je huidige financiele 
situatie in kaart te brengen. Zo weet je welk budget je 
daadwerkelijk hebt en welke maandlasten passen bij jouw 
situatie.”

Financiële voordelen met een 
nieuwbouwwoning in 
Kloosterakker

Pieter Schilstra - Financieel Adviseur
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Fietspad Veenbrug

De aanleg van het fietspad naar de Veenbrug is gestart! 
Maandagochtend 29 november nam wethouder Jan Ba-
telaan onder het toeziend oog van Wim Snel (namens 
het bewonersplatform Smilde) en van Jacob Baar en zijn 
medewerkers van Koers, plaats op de machine voor de 
aanleg van het nieuwe fietspad.
Het initiatief hiervoor werd zo’n 15 jaar geleden geno-
men door Roelof Matien. Het mooie plan dreigde te 
verzanden. Wim Snel nam het stokje over en met onder-
steuning van de Historische Vereniging Smilde, de Cul-
turele Raad Smilde en het Bewonersplatform is het toch 
gelukt om de gemeente achter dit plan te krijgen. Ook 
de provincie en de grondeigenaren werken mee, en we 
zijn heel blij dat Koers het werk uitvoert en meer dan dat! 
Een mooi voorbeeld dat doorzetten loont, en dat door 
samenwerking van alle betrokkenen veel mogelijk is. 
Binnenkort kan iedereen veilig en comfortabel van de Fa-
zantenlaan naar de Veenbrug fietsen en lopen. Een aan-
trekkelijk dorpsommetje, dat zo ook een mooie schakel 
kan worden in het fiets- en wandelnetwerk. 

Warme actie van  
Wij Zijn Bovensmilde

"Wij Zijn Bovensmilde gaat op 18 december 2021 gezellige cadeaus bezorgen in Bo-
vensmilde!
Een gulle gever heeft ons namelijk iets meer dan 150 (!) nieuwe bordspellen geschon-
ken om een warme actie mee te doen voor Bovensmilde.
Daar hebben wij jullie wel bij nodig!

Via de link op wijzijnbovensmilde.nl kan jij een huishouden, gezin of persoon (woon-
achtig in Bovensmilde) opgeven, die wellicht op 18 december a.s. als verrassing een 
ingepakt spel met jouw persoonlijke boodschap erbij bezorgd krijgt!
In deze donkere tijden waarin we elkaar graag willen opzoeken, zijn we voor de zoveel-
ste keer gedwongen om weer thuis te zitten en dat wederom met Sinterklaas, Kerst en 
(waarschijnlijk ook) Oud en Nieuw.
We moeten op elkaar letten en aan elkaar denken. Juist in deze tijden. Wij Zijn Boven-
smilde wil daar zijn steentje weer aan bijdragen.
Geef dus iemand op die volgens jouw een gezellig spel verdient om samen in, maar 
ook na, de lockdown met jou te spelen, of die hij of zij gezellig met zijn/haar gezin of 
partner kan spelen.

(Let op: de opgave moet vóór 16 december a.s. zijn ingevuld)

Sinterklaastijd op de  
Prinses Margrietschool

Door de huidige maatregelen was het spannend of Sin-
terklaas met zijn Pieten een bezoek aan de scholen kon 
brengen. Op de Prinses Margrietschool had Sinterklaas 
met zijn Pieten in de avond zijn bezoek gepland. De vol-
gende dag konden de kinderen een film zien hoe het be-
zoek verlopen was.
Sinterklaas had Vergeet me pietje meegenomen. Deze 
piet was van alles vergeten, ook de cadeautje. Met enig 
speurwerk van de kinderen zijn de zakken met cadeaus 
gevonden en hebben alle kinderen op school een cadeau 
gekregen. Eerder in de week hadden de kinderen een cho-
coladeletter in hun schoen. Lifestyle had in de afgelopen 
weken voor alle scholen Pietengym georganiseerd. Alle 
kinderen zijn geslaagd voor hun Pietendiploma. Groep 6 
heeft zich bezig gehouden met het maken van deeg voor 
het pepernoten bakken. Zij hebben in de ander groepen 
geholpen bij het pepernoten bakken.
Al met al een gezellige Sinterklaastijd op de Prinses Mar-
grietschool!

Fotograaf actief in de Driemaster
Erg teleurgesteld waren ze, de bewoners 
van de Driemaster die op 8 december een 
uitstapje zouden maken. Ze hadden zich 
er zo op verheugd de Orchideeënhoeve te 
bezoeken, prachtig verlicht in kerstsfeer. 
Of flamingo’s te spotten en de tropische 
vlinders te bekijken. Maar corona gooide 
roet in het eten. 
De activiteitenbegeleiding kwam op het 
idee een fotograaf te laten komen om van 
iedere bewoner een zelfportret te maken. 
Dat is gebeurd. De bewoners zijn, mooi gekleed en soms nog naar de kapper geweest, 
stuk voor stuk gefotografeerd. Enkelen met kinderen en zelfs met kleinkinderen. Op die 
manier werd het gemis van het uitstapje een beetje goedgemaakt. En staat er straks bij 
veel bewoners een mooi zelfportret.
Met dank aan Stichting Vrienden van De Driemaster die dit mogelijk heeft gemaakt.

Foto: H. Pranger

Veilig de donkere dagen door
Het is december en het aftellen tot Kerstmis en de jaarwisseling is begonnen. Deze pe-
riode zoeken veel mensen de gezelligheid van familie en vrienden op of gaan ze op reis. 
Rond deze feestdagen slaan inbrekers gemiddeld vaker toe dan op andere dagen in 
het jaar. De laatste weken van het jaar zijn dan ook “een feest” voor inbrekers. In deze 
maand zien wij dan ook vaak een stijging van het aantal woninginbraken in ons werk-
gebied.
Om de bewoners in onze wijken hierop te attenderen hebben mijn collega wijkagenten 
en ik een aantal uren preventietips gegeven. Met een paar simpele tips en handelingen 
hopen we de kans op inbraken te beperken want een inbraak heeft vaak een grote 
impact op het veiligheidsgevoel in je eigen vertrouwde woonomgeving. Wij stonden 
hiervoor op donderdag 9 december tussen 10.00 en 12.00 uur ter hoogte van de Jum-

bo in Smilde, Beilen en Westerbork. Hiervoor 
hadden wij verschillende folders met relatief 
simpele en bruikbare tips meegenomen.
Onze collega’s van de vrijwillige politie zullen 
het de komende periode ook een aantal ma-
len gaan herhalen. 
 
Mocht u ons gemist hebben en toch graag 
wat preventie tips willen dan mag u contact 
met mij opnemen via: https://www.politie.nl/
mijn-buurt/wijkagenten of via een pb op Insta-
gram: wijkagent_smildes_oranje
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Wij wensen alle klanten, vrienden en bekenden

Prettige kerstdagen en 
een gelukkig nieuwjaar

wensen iedereen

 

en een 

Veenhoopsweg 7-8  Smilde

www.logotext.nl             www.multidrukwerk.nl

&

gezellige feestdagen

voorspoedig nieuwjaar!

Adres: Vaartweg 76a, 9422 CS Smilde
www.tboerenolifantje.nl | 06 86 68 57 64

Wij wensen iedereen 
een goed en gezond 2022

Herma en Sandra Duker

wenst iedereen een 

prettige Kerst en 
een voorspoedig 2022

hele fijne 
feestdagen 
en een 
goed 2022

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

CONTACT

De medewerkers van 
de bibliotheken in 

Midden-Drenthe wensen u 

Fijne feestdagen en 
een goed 2022 toe!

 

De bibliotheken zijn 
op 24 en 31 december 

GESLOTEN.



 Smildeger neiskrant - 15 december 2021



 Smildeger neiskrant - 15 december 2021

Kerstpuzzel 2021 (1/3)

AGRAB
APOTHEEK SMILDE
AUTOBEDRIJF VOS
BAKKER BERGHUIS
BAKKER DE VENT
COOP MEINTJES
DRUKKERIJ HEVO
GULF
HEIKOOP OPTIEK
HH SPORT
KREMER KEUKENS
MULTI DRUKWERK
POIESZ
RABOBANK
SMILANDE
SNIJDER VLOEREN
SPORTCAFE RADIX

S O V F Ĳ R D E B O T U A X

B A K K E R B E R G H U I S

O V E H Ĳ R E K K U R D H R

T N E V E D R E K K A B E A

Z S M I L A N D E R J K N B

S N E K U E K R E M E R K O

E I E N E N D F A N H E J B

I O K K E U A T B A R G A A

O G U L F C H H S P O R T N

P M U L T I D R U K W E R K

E N E R E O L V R E D Ĳ N S

L C O O P M E I N T J E S S

A P O T H E E K S M I L D E

S H E I K O O P O P T I E K

AGRAB
APOTHEEKSMILDE
AUTOBEDRĲFVOS
BAKKERBERGHUIS
BAKKERDEVENT
COOPMEINTJES
DRUKKERĲHEVO
GULF
HEIKOOPOPTIEK
HHSPORT
KREMERKEUKENS
MULTIDRUKWERK
POIESZ
RABOBANK
SMILANDE
SNĲDERVLOEREN
SPORTCAFERADIX

woordzoekerfabriek.nl - maak je eigen woordzoeker

Oplossing

Print de woordzoeker https://woordzoekerfabriek.nl/printen/jmRZLv8UhxQDJcGdxvDpv974...

1 van 1 19-11-2021 12:47

Woordzoeker:

Streep de aangegeven woorden 
door in de woordzoeker en vind 
een grappig Drents gezegde.
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Myron Koops bij  
Marree Opticien

Speciaal voor Marree Opticien hebben Enzo Knol en Myron Koops deze foto gemaakt 
in New York. Myron draagt haar eigen Etnia Barcelona zonnebril. 
De complete (zonne)brillencollectie van dit merk is van 21 december t/m 3 januari a.s. 
beschikbaar bij Marree Opticien in het centrum van Assen.

Ben je nieuwsgierig geworden, hoe goed deze mooie ontwerpen jou staan?

Maak online een afspraak om te komen passen 
op www.marreeopticien.nl.

Je krijgt een persoonlijk advies welke vorm 
en kleur(en) het beste bij jou passen.

Vooraankondiging 
info-avond zonnepark

Eerder is al bericht dat er een verkenning loopt voor een 
zonnepark op de zandplas van Calduran. Om inwoners 
van de Smildes te informeren over de plannen en de par-
ticipatiemogelijkheden toe te lichten organiseren de be-
trokken partijen – EnergieCooperatie Duurzame Smildes 
en EC Westerveld, Calduran Adamant en Bronnen Van-
Ons - een info-avond op maandag 17 januari 2022 in het 
dorpshuis D’Olde Bieb te Hoogersmilde. IJs en corona 
dienende, aanvang 19.30 uur. Noteer de datum alvast in 
uw agenda. Meer info over de info-avond en aanmelding 
volgt. Interesse? Meld u dan aan via ecduurzamesmil-
des@gmail.com

Iets lekkers bij de koffie 

Tijdens het thuiswerken moet ik af en toe naar bene-
den voor een lekker bakkie koffie. Van de week tijdens 
het maken van dit lekkere bakkie koffie zag ik vanuit 
mijn ooghoek een gebaksdoos op het aanrecht staan. 

Terwijl ik zo gefocust was op de koffie was mijn brein 
onbewust al bezig met de inhoud van de gebaksdoos. 
Zou het een schuimtaart zijn? Grootmoeders appel-
taart? Wat had mijn allerliefste vrouw toch weer mee-
genomen van de bakker? Ik zou het later wel zien en 
met reeds geactiveerde speekselklieren zette ik mijn 
werkzaamheden voort. 

Bij een volgend bakje koffie was het toch tijd om de 
gebaksdoos aan een nader onderzoek te onderwer-
pen. Niet weten is soms fijn maar de nieuwsgierigheid 
naar de zoete inhoud begon de overhand te krijgen. 
Geachte lezers, de inhoud van de gebaksdoos betrof 
een VOGELTAART. 

Ik herhaal een VOGELTAART. 

Geachte lezers, als gerenommeerd journalist heb ik 
onderzoek gedaan. In ons land staat een vogeltaartfa-
briek en op internet staan recepten voor vogeltaarten. 
Je gooit dan frituurvet in een taartvorm en je voegt 
daar dan vogelzaad en allerlei andere lekkernijen voor 
vogels aan toe. Een dag laten opstijven en zie daar 
een VOGELTAART. 

Als je jezelf tijd wilt besparen kun je ook alle ingredi-
enten zo in de tuin smijten maar wij mensen denken 
dat die vogels dan voorbij vliegen en dat ze echt een 
voorkeur hebben voor VOGELTAART. 

Dames en heren, ik kan alleen maar concluderen dat 
het heel, heel erg goed gaat met Nederland. 

Wij mensen zijn de raarste vogels op aarde. Fijne 
feestdagen. 

Groet, 
King

Column King

Flessenactie 2022 Bovensmilde 
verplaatst naar het voorjaar

Helaas kan de Flessenactie in Bovensmilde, georganiseerd door PKN Bovensmilde en 
Wij Zijn Bovensmilde, ook dit jaar na oud en nieuw geen doorgang vinden. De actie 
stond gepland op zaterdag 8 januari 2022. In verband met de Corona-pandemie heb-
ben wij toch moeten besluiten om onze vele vrijwilligers op die dag niet in actie te laten 
komen. 

Er is een nieuwe datum gepland: zaterdag 26 maart 2022. We hopen dat we dan weer 
op vele vrijwilligers kunnen rekenen!

De goede doelen voor de flessenactie zijn al bekend: De Kracht van samen doen (25%), 
Stichting Shoma (25%), Jeugdactiviteiten Wij Zijn Bovensmilde (25%) en de Avondvier-
daagse Bovensmilde (25%). Hierover volgt nog meer informatie. 

Inzamelen van flessen of flessenbon-
netjes tot 26 maart 2022 kan, net zoals 
vorig jaar, bij Karin Kappen (Van Liers-
wijk 9), Rob den Hartog (Boerheem 1), 
Gerda Breukelaar (Boerheem 53) en 
Gerrit Appelo (Ribesstraat 12).

Kerstpuzzel 2021 (2/3)
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Paardensprong
Weet jij welk lid en/of deelnemer van de OVS  
(eindejaarsactie) in de paardesprong verborgen zit? 
Begin bij de rode letter.

1.

2. 3. 4.

Oplossing:
1..............................................................................................................................
2..............................................................................................................................
3..............................................................................................................................
4..............................................................................................................................
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Monique’s     Pedicure Salon
Medisch Pedicure

Kanaalweg 150e, 9421 SX Bovensmilde
Tel. 0592 413051

GEZOND

2022

een kleurrijk en stralend nieuwjaar!

Kits Primair geeft kleur aan kinderopvang en 
openbaar basisonderwijs in Midden-Drenthe! 

Kits Primair | Hofstraat 18 in Beilen | 0593 535 100 | info@kitsprimair.nl

Wij wensen u prettige feestdagen en...

Wij wensen iedereen
gelukkige feestdagen 

en een beter 2022!  

Buurftinfohuis Bovensmilde
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● meubelen
● woningtextiel
● slaapcomfort       

Wij zijn CBW erkend

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

Breng          dit jaar extra

Wij wensen u gezellige en

En een ...

en...

in huis..!

Sf� r
Gezelligheid

Huiselijke
feestdagen

Met de Vigo van Steel and Stocking 
    heerlijk slapen

   De Washington 3-zits Scaled 
geeft zitruimte aan het hele gezin

Gezellig tafelen samen met de      
    eetkamerstoel Oscar

Met de relaxfauteuil 
Corba kom je volledig 
    tot rust

feestdagen
Met de Vigo van Steel and Stocking 
    heerlijk slapen
Met de Vigo van Steel and Stocking 
    heerlijk slapen

Gelukkig
Nieuwjaar!

Met de Vigo van Steel and Stocking 

Gezellig tafelen samen met de      Gezellig tafelen samen met de      
    eetkamerstoel Oscar

Wij wensen u gezellige en

Met de relaxfauteuil 

 meubelen meubelen

Gezellig tafelen samen met de      
    eetkamerstoel Oscar

Met de relaxfauteuil Met de relaxfauteuil Met de relaxfauteuil Met de relaxfauteuil Met de relaxfauteuil 

Gezellig tafelen samen met de      
    eetkamerstoel Oscar

Met de relaxfauteuil Met de relaxfauteuil Met de relaxfauteuil Met de relaxfauteuil Met de relaxfauteuil 

interieur
woonspecialist

Kerst- en eindejaarsshow bij Snijder’s Interieur in Smilde

1e en 2e kerstdag
GESLOTEN
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Graag tot ziens bij:

Wij wensen iedereen 
prettige feestdagen 

en een  fleurig 2022

S� ch� ng Dorpsfeest Hoogersmilde,
wenst alle sponsoren, vrijwilligers 

en alle betrokkenen 

FIJNE FEESTDAGEN EN EEN 
GEZOND EN GELUKKIG 2022

Bestuur Sti chti ng Dorpsfeest Hoogersmilde

Fysiotherapiepraktijk
Betsema & Stroetinga

De Sluiskampen 42, Smilde tel. 0592 - 414188
www.fysiosmilde.nl

wensen iedereen

hele fijne feestdagen
& een gezond 2022

Vaartweg 15, 9422 CM Smilde - Tel: 06-48206214 - Fax: 0592-420120
www.caravanwandherstel.nl - www.gevelschadeherstel.nl
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Horizontaal:

Verticaal:

6 Van hoefsmid tot warenhuis
8 Overgenomen van Henk en Wieni Eleveld
10  Sinds 1981 voert de derde generatie Snijder 
 de dagelijkse leiding
13 De specialist voor al uw installatiewerk
14 Dichtbij is beter, vers is lekkerder
15 Landelijk en ambachtelijk

1 Een familiebedrijf dat opgericht is in 1962
2 Staat al vanaf 1925 synoniem voor lekker
3 Altijd veilig en met plezier fi etsen
4 Altijd lage prijzen op je dagelijkse boodschappen
5 Groter dan de som der delen
7 5000m2, voor ieder wat wils
9 Met oog op de toekomst
11 Jong en enthousiast makelaarskantoor
12 Veelzijdig bouwbedrijf met een duurzaam karakter

Kerstpuzzel 2021 (3/3)

Kruiswoordpuzzel 
Weet jij over welk lid en/of deelnemer van de OVS 
(eindejaarsactie) de omschrijving gaat? Zet de let-
ters van de nummers rechtsonderin het vakje achter 
elkaar en je hebt de oplossing (grijs vakje is spatie).  

Tip: Bekijk de websites 

Horizontaal

6 Van hoefsmid tot warenhuis

8 Overgenomen van Henk in Wieni Eleveld

10 Sinds 1981 voert de derde generatie Snijder
de dagelijkse leiding

13 Dé specialist voor al uw installatiewerk

14 Dichtbij is beter, vers is lekkerder

15 Landelijk en ambachtelijk

Verticaal

1 een familiebedrijf dat opgericht is in 1962

2 staat al vanaf 1925 synoniem voor lekker

3 Altijd veilig en met plezier fietsen

4 Altijd lage prijzen op je dagelijkse
boodschappen

5 Groter dan de soms der delen

7 5000m2, voor ieder wat wils

9 Met oog op de toekomst

11 Jong en enthousiast makelaarskantoor

12 Veelzijdig bouwbedrijf met een duurzaam
karakter

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
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“ Fijne feestdagen en 
                    een zonnig 2022 gewenst ”

Hoofdweg 185  |  9421 PD Bovensmilde  |  0592 - 820 300

www.waardevolt.nl  |  contact@waardevolt.nl
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S M I L D E
DIESEL - SERVICE

Rijksweg 65  -  tel. 45 81 05

prettige feestdagen
en een

voorspoedig 2022

Loonbedrijf
H. Pomper & zn.

wenst iedereen prettige kerstdagen 
en een gelukkig nieuwjaar!

Vaartweg 84 9422 CT Smilde  Tel. 0592-459213

Het Team van Engelen wenst u 

gezellige feestdagen 
en alle goeds in 2022
www.notariaatengelen.nl

en medewerkers
wenst iedereen

gezondheid, geluk en 
veel fi etsplezier in 2022

Rijksweg 152a, Hoogersmilde  |  (0592) 45 90 72  
www.jankwint.nl  |  info@jankwint.nl
Wij zijn 6 dagen in de week open.

SCHILDERSBEDRIJF
J. HAVEMAN

Rijksweg 68,
9422 CE Smilde
Tel. 414725

Voor al uw voorkomende schilderwerken.

Wij wensen een ieder

kprettige erstdagen
en een

gelukkig nieuwjaar

H

Prettige kerstdagen
en een gelukkig 2022

TIMMERFABRIEK

Hans de Jong

wenst iedereen

prettige kerstdagen
en een

voorspoedig 2022
Industrieweg 11 Smilde - tel. 459622

www.tifahansdejong.nl

Rijksweg 9A
9422 CA Smilde
te lefoon: 0592 412083
mobiel :  0651 799541
info@autototaalservicesmi lde.nl
www.autototaalservicesmi lde.nl

Fi jne  f e es tdagen en  e en  ve i l ig  2022
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Beek 2a  |  9406 GV  Assen  |  Tel.:  0592 460 409 | info@dierenartsdeen.nl  |  www.dierenartsdeen.nl

Fijne feestdagen en een
gelukkig en gezo nd 2022

P.R. Roelfsema Rzn-weg 31, 9423 RB Hoogersmilde 
06 - 17147075  •  info@hindrikskeukens.nl  •  www.hindrikskeukens.nl

wenst iedereen 
   fijne feestdagen 
     en een goed 2022

Rijksweg 102
9422 CH Smilde

0592 - 459058

www.lahuisbv.nl
info@lahuisbv.nl

Wij wensen iedereen

Prettige feest
dagen en 

een voorspo
edig 2022

Wij wensen u bijzonder goede kerstdagen 
en een gelukkig en succesvol 2022

Makelaardij de Smelthe 
Wendy de Jager 
Manouk Zijlstra

Lianne Hoefnagel
Pieter Zijlstra 

Fijne feestdagen en een 
gelukkig nieuwjaar 

team De Nieuwe Bentepol 
in Hoogersmilde

DE NIEUWE BENTEPOL | BOSWEG 10 | HOOGERSMILDE

 

MARLOES
Hair & Beauty

06 13 87 08 51
marloeshairbeauty@gmail.com 

wenst iedereen fijne feestdagen  
en een gezond 2022

 De medewerkers van

wensen iedereen 
hele fijne feestdagen 

en een steengoed en gezond 
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www.kinderopvang-barbabella.nl     06-207 343 25

wenst iedereen 

Prettige
 Kerstdagen 

en een gezond, 

gelukkig 2022 toe

Adres  W.A. Scholtenweg 3  Smilde     |     T.  0592-730967     |    info@kosdata.nl     |     kosdata.nl      

Bedrijfs- en kantoorautomatisering

KOSdata   |   Inventariseren  -  Adviseren  -  Installeren  -  Beheren

√ Bedrijfsinformatie veilig afgeschermd, versturen en bewaren.
√ Altijd een up to date netwerk.
√ Bestanden altijd en overal benaderen én (online) delen. 
√ Werknemers werken weer efficiënt en zijn weer goed bereikbaar.

De continuïteit van uw bedrijfsvoering is voor een belangrijk deel in handen van  
een goed geautomatiseerd systeem. Loopt uw automatisering nog op rolletjes? 

Fijne feestdagen en een gelukkig 2022

Eekhoutswijk 5,  9422 VD Smilde  |  mail@smilande.nl  |  06-15 90 99 70  |  www.smilande.nl

Wij wensen iedereen gezellige kerstdagen 
en een gelukkig en gezond 2022!

Een jaar waarin wij samen met onze 
vrijwilligers en sponsoren hopelijk 
onze activiteiten weer kunnen oppakken. 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij zijn Bovensmilde wenst jullie  
een fijne Kerst en een gezond 2022.  

Hoofdweg 65, 9422 AJ Smilde  •  Tel (0592) 41 41 66
E-mail info@kremerkeukens.nl  •  www.kremerkeukens.nl

wenst u f jne kerstdagen en een 

sprankelend nieuwjaar!

wenst iedereen fijne feestdagen 
en een gezond en gelukkig 2022

Van 22 december t/m 3 januari hebben wij vakantie. 
Donderdag 6 januari staan wij weer voor u klaar

in een compleet NIEUW jasje! 
Wij staan elke donderdag van 11.00 tot 18.00 uur

met onze viskraam bij het winkelcentrum in Smilde. 

en volg onze
activiteiten!Word vried

en met

ons op faceb
ook
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Ons adres is: P.R. Roelfsemaweg 36 A, 
9423 RB Hoogersmilde 06-54973737

Hoveniersbedrijf
Erik Pieters

Prettige kerstdagen en 
een voorspoedig 2022

Uitvaartverzorger 
Jochem Hatzmann

Dag en nacht bereikbaar.
Ongeacht waar u verzekerd bent 

of geen uitvaartverzekering heeft.

 Telefoon:  0592-413412
 Mobiel:  06-13732218

Wenst iedereen fijne feestdagen
en een goed 2022

 

Lid van 
de VLOK

 

Hoofdweg 139, 9421 PA Bovensmilde Tel. 0592 - 414639 
www.klussenbedrijfkoops.nl

Wij wensen u

prettige feestdagen
en een voorspoedig 2022

Grietmanswijk 5a • 9421 TL  Bovensmilde
www.loonbedrijfkeesdegier.nl

Zonnedauw 28a Bovensmilde • Tel.: 06-13992224 of 0592-269625
E-mail: info@proactief-ongediertebestrijding.nl
Website: www.proactief-ongediertebestrijding.nl

wenst iedereen prettige feestdagen 
en een plaagdiervrij 2022!

 v.o.f. “De PALISSADE”
   Bestratings materialen

   Kanaalweg 36
                                           9422 BC Smilde 
              tel: 0592-412982  / 412714 
 

Wij wensen iedereen
     goede feestdagen 
         en een gezond 2022

en medewerkers wensen iedereen prettige 
kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar

Rijksweg 195 - Hoogersmilde        Telefoon 459280

wenst u fijne feestdagen 
én een gezond en veilig 2022
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wenst u fijne feestdagen en een 
sprankelend, geknipt en vooral 

een gezond 2022 toe

Daphne, Sabine, Melanie, Corona, Lora & Sharon

Te hard gereden en een boete ontvangen?  
De parkeergarage uit kunnen rijden zonder je kaartje in de automaat 
te steken?  
 
Ooit wel eens nagedacht over de technologie die daar achter zit? 
 
Q-Free is wereldwijd marktleider in het ontwikkelen van software voor automatische 
kentekenherkenning. 
Deze technologie wordt gebruikt in verkeerssystemen, zoals trajectcontroles, 
parkeergarages en tolwegen over de hele wereld.  
Een internationaal opererend bedrijf, gewoon gevestigd in Beilen.  
 
Om onze positie als marktleider te versterken zoeken wij getalenteerde software 
engineers.

Woon jij in de mooie provincie Drenthe en 
wil je toch bij een internationaal bedrijf 

werken? 

Ben jij bijna of net afgestudeerd in de IT? 
(HBO of WO) 

 
 

 

Dan ben jij de  
software engineer  

die wij zoeken! 
 

(fulltime/parttime) 

Nieuwsgierig geworden en 
wil je hier meer over weten?  

 
Bel dan met Jos Nijhuis 06-29038031  
of met Marco Sinnema 06-14531756 

Heb je interesse? Verstuur dan je sollicitatie naar  
vacatures.nl@q-free.com 

Eursing 2, 
9411XC  Beilen, 
0593-542055

ALPR Q-FREE
DE MEDEWERKERS VAN DRUKKERIJ HEVO 

WENSEN U ALLEMAAL FIJNE KERSTDAGEN 
EN EEN GOED 2022
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IJsvereniging “Voorwaarts”
Het is wintertijd! Tijd om te gaan schaatsen. Samen met je klas-
genootjes, vriendjes of vriendinnetjes. Want schaatsen is leuk, 
leerzaam en gezond. Daar het vrij-schaatsen in Groningen (Kar-
dinge) , op 18 december,  wederom geen doorgang kan vinden. 
Daarom heeft IJsvereniging “Voorwaarts” besloten om voor 
de jeugd van Bovensmilde tot 18 jaar, wel of geen lid, en voor 
alle jeugdleden van buiten Bovensmilde één toegangsbewijs 
per persoon beschikbaar te stellen voor WintersAssen op het 

Koopmansplein.  “Voorwaarts” neemt dit initiatief om alle kinderen in Bovensmilde 
enthousiast te maken om (vaker) te gaan schaatsen. Zo kan de jeugd laagdrempelig 
extra schaatsplezier beleven. “Voorwaarts” speelt hiermee in op het maatschappelijk 
streven om jeugd meer te laten bewegen. Hopelijk brengt dit weer nieuwe talenten 
voort, die later in de voetsporen van Sven en Ireen, Sjinkie of Suzanne kunnen treden.

Hoe kom ik aan een toegangsbewijs?
Stuur een mail naar ijsver.voorwaarts@hotmail.com  of een briefje naar Hoofdweg 152
met vermelding van: Naam, adres, leeftijd, wel/geen lid/, wel/geen eigen schaatsen 
(noren zijn niet toegestaan)

Toegangsbewijs wordt na aanmelding binnen 3 dagen bij u thuisbezorgd!

Je mag zelf bepalen wanneer je wilt schaatsen in de periode van zaterdag 25 decem-
ber 2021 t/m zondag 9 januari 2022. 
Openingstijden: zie de dan geldende tijden op https//wintersassen.nl 
Toegangsbewijs is voor 1 uur schaatsen. Is het niet druk! Mag je langer op het ijs 
blijven.
Op het ijs zijn handschoenen verplicht.

Dit initiatief is mede mogelijk gemaakt door de 
JeugdSponsorActie van Poiesz Supermarkten.

Advertentie IM

Jury beoordeelt 21 
inzendingen voor Up2you

Maar liefst 21 inzendingen kwamen er binnen voor het 
project Up2you. 
In dit project worden jongeren uitgedaagd om met idee-
en te komen om hun eigen omgeving te verbeteren. 

Er zijn via social media inzendingen gekomen uit diverse 
dorpen uit Midden-Drenthe van zowel individuele jonge-
ren als jongeren(organisaties). De ideeën lopen uiteen 
van uitbreiding van  de speeltuin (Bovensmilde, speeltuin 
Brinkbaru), tot activiteiten voor ouderen, van het vernieu-
wen van diverse jeugdruimtes (jeugdsoos Roet Smilde) 
tot het organiseren van een silent disco voor de jeugd in 
de wijk. 

De jury heeft alle inzendingen bekeken en waar nodig 
nog aanvullende vragen gesteld. Ook bij deze editie is de 
jury weer onder de indruk van de creativiteit, het enthou-
siasme en de kwaliteit van de initiatieven van de jonge-
ren. De jury heeft dan ook de lastige taak om de prijzen 
te verdelen. Het uiteindelijke doel is om met de jongeren 
alle initiatieven te realiseren. 

De jury denkt op dit moment na over de plaats en manier 
waarop de prijsuitreiking kan plaatsvinden. Door de hui-
dige coronamaatregelen is het lastig dit op een centrale 
plaats te regelen. 

Up2you is een gezamenlijk project van het Dorpenover-
leg Midden-Drenthe, de gemeente Midden-Drenthe en 
het team jongerenwerk van Welzijnswerk Midden-Dren-
the met ondersteuning Adinda Media en HQ Social.

In 2019 heeft de gemeenteraad van Midden Drenthe 
besloten dit project eens per drie jaar een structurele 
bijdrage toe te kennen. Meer informatie over dit project 
is te vinden op de website: http://www.up2youmidden-
drenthe.nl

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 10 JANUARIJ 1863

+ 8 Jan. Is het verloopen nieuwjaar vruchtbaar geweest aan verwondin-
gen met geweer of pistool, meest door dronkenschap veroorzaakt, zulke 
ongelukken hebben we hier, voor zoover we hebben vernomen, niet te 
betreuren; wel uit kinderlijke onvoorzigtigheid, welke vermelding tot waar-
schuwing kan dienen. Een knaap van 13 à 14 jaar, zou met een kleinere, 
oudejaarsavond een boodschap doen. De grootste weet in stilte een kruid-
hoorn met kruid magtig te worden. Een eind weegs van huis zijnde, neemt 
de grootste het kruidhoorn en laat kruid in eene brandende pijp loopen, 
die de kleinste in de hand houdt, met dat ongelukkige gevolg, dat het kruid 
ontplofd, het hoorn den grootste in het aangezigt vliegt en hij met een 
akelig gezigt,  digt oog en eene verwonding aan den neus te huis komt, 
op welk gezigt de moeder van zich zelve valt. Ofschoon men aanvankelijk 
voor het verlies van het oog vreesde, schijnt hij het gebruik er van te zullen 
behouden.

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)

Noodpakket voor dorps- en 
buurthuizen Midden-Drenthe

De gemeente Midden-Drenthe gaat net als in 2020 alle 
dorpshuizen in de gemeente ondersteunen met een 
noodpakket dorpshuizen. Afhankelijk van de grootte, 
ontvangen de dorpshuizen een bedrag variërend van 500 
tot 4.500 euro. In totaal gaat het om 37.000 euro voor 19 
dorps- en buurthuizen.

De gemeente deed een oproep aan de dorpshuizen voor 
onderlinge solidariteit: dorpshuizen die de bijdrage niet 
of maar gedeeltelijk nodig dachten te hebben, konden 
dat aangeven. Daardoor zou er meer geld beschikbaar 
zijn voor dorpshuizen met grotere financiële nood. Vijf 
dorpshuizen lieten weten geen of een lagere bijdrage 
wilden ontvangen.

Belangrijke rol
Wethouder Dennis Bouwman: “De gemeente en het be-
stuur van de Stichting Dorpshuizen Midden-Drenthe heb-
ben enorm veel waardering voor deze blijk van solida-
riteit van onze dorps- en buurthuizen. Op deze manier 
komen de middelen terecht op de plekken waar ze het 
hardst nodig zijn. Wij hopen dat de dorpshuizen met dit 
geld, de weggevallen inkomsten gedeeltelijk kunnen op-
vangen zodat zij hun belangrijke rol in onze dorpen en 
buurten kunnen blijven vervullen.”
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Aannemersbedrijf Aannemersbedrijf 
Gebr. BlombergGebr. Blomberg

wenst u gezellige kerstdagen wenst u gezellige kerstdagen 
en een (op)bouwend 2022en een (op)bouwend 2022

Mondprothetiek 
OOSTERWOLDETandprothetische praktijk

     
   
  

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

*voorheen Buurlage tandtechniek

wenst iedereen 
prettige feestdagen 

en een stralend 2022 

Wij wensen iedereen 
fijne feestdagen en 

een gelukkig 

2022

Ceresstraat 44 - Assen   Tel. 0592 - 300883

info@mercuriusjuweliers.nl   www.mercuriusjuweliers.nl

Wij wensen u sfeervolle kerstdagen 
en een gezond 2022

Tevens danken wij onze donateurs en eenieder die 
ons op welke wijze dan ook het afgelopen jaar heeft 

gesteund! 

Stichting Hertenkamp Smilde wenst u allen 
een heel goed 2022

Vaartweg 141 B

9423 RK Hoogersmilde

06 45 93 64 68

Marcel Lunshof

Vaartweg 141 B

9423 RK Hoogersmilde

06 45 93 64 68

Marcel Lunshof

Wij wensen u Wij wensen u 
prettige prettige 

feestdagen feestdagen 
en een en een 

groenrijk groenrijk 

20222022

Historische Vereniging

De Smilde

Historische Vereniging

De Smilde

Het bestuur van de Historische Vereniging De Smilde 
wenst joe allemaole:

Mooie Karstdaegen en een gezond 2022 
waorin we mekaar hopelijk 
weer kunnen ontmoeten.
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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 
H. Boddé/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 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)

Prot. Gem. Smilde, Koepelkerk
19 december 2021 9.30  ds. A. van der Heide
 16.30  Kinderkerkfeest
   4e Advent
25 december 2021 9.30  ds. G. Olde
  1e Kerstdag
26 december 2021 9.30  ds. W. Smit
  2e Kerstdag
31 december 2021 19.30  drs. G. Vennik, Vries
  Oudjaarsavond
2 januari 2022 9.30  ds. G. Olde
9 januari 2022 9.30  ds. A. van der Heide

Geref. Kerk Vrijgemaakt, De Rank 
19 december 2021 10.00     ds Tj. van Dijk
  16.30     ds. J. v.d. Wetering, Tuk
25 december 2021 10.00     ds. P.K. Meijer, Meppel
26 december 2021 10.00     ds. D.F. Ensing, ‘t Harde
     Kinderkerstfeest
31 december 2021 19.30    Leesdienst 

Prot. Gem. Hoogersmilde, KC De Schakel
19 december 2021 10.00  Ds E. van der Meulen, Erica
   4e Advent
25 december 2021 10.00  Ds A. van der Heide, Smilde
  1e Kerstdag
26 december 2021 10.00  Ds D. Geertsema, IJhorst
  2e Kerstdag
2 januari 2022 10.00  Mevr. B. Olijve, Smilde 
  Nieuwjaarsdienst
9 januari 2022 10.00  Ds. H. Jumelet, Erica

Protestantse Gemeente Bovensmilde
Onderstaande diensten zijn ook te volgen op:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1394-PGBoven-
smilde
Aanmelden kerkdienst:
Voor vrijdagavond 20.00 uur via e-mail:  
kerkbovensmilde@gmail.com of telefoon 06-30125900, 
whatsapp 06-30125900
19 december 2021 10.00  Ds. A. Altena
     4e Advent
24 december 2021 21.30  Werkgroep Erediensten
     Kerstavonddienst
25 december 2021 10.00   Ds. S.D. Kits
     1e Kerstdag
26 december 2021 10.00   Dhr. B. Smedes
            2e Kerstdag
31 december 2021 19.30   Ds. S.D. Kits
     Oudjaar
1 januari 2022 10.30     Ds. S.D. Kits
     Kort ochtendgebed
2 januari 2022 10.00   Ds. S.D. Kits 
     Jeugdkerk
9 januari 2022 10.00   Ds. D. van Veen

De in de Nieuwsbrief aangekondigde Neijaorsvisite 
op 7 januari in De Spil gaat wegens de aangescherpte 
corona maatregelen niet door!

Wijziging 
inzameling 

grof 
huishoudelijk 

afval
In de maand december ha-
len we het grof huishoude-
lijk afval op maandag 20 
december 2021 op! Wilt 
u hier gebruik van maken 
dan kunt u dat tot en met 
vrijdag 17 december 2021 
aangeven door een formu-
lier in te vullen via www.
middendrenthe.nl/afval. 
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Matthieu Smidt
Vaartweg 66a
9422 CS Smilde

e-mail:  matthieusmidt@kpnmail.nl
tel.: 06 3093 8345
 0592 269 094

● Schilderwerk

Matthieu Smidt
Vaartweg 66a
9422 CS Smilde

e-mail:  matthieusmidt@kpnmail.nl
tel.: 06 3093 8345
 0592 269 094

● Glas
● Behang
● Kitwerk

Wij wensen iedereen 
fi jne kerstdagen en 
een heel goed 2022

WENST U ALLEN FIJNE FEESTDAGEN 

EN EEN SPRANKELEND NIEUWJAAR

Rijksweg 128    9422 CJ Smilde    Tel. 0592-459252
info@tds-smilde.nl    www.tds-smilde.nl

WIJ WENSEN IEDEREEN 
EEN FIJNE KERST 

EN EEN 
GELUKKIG NIEUWJAAR

Team Friterie

PATAT SNACKS EN IJS
0592 414525

PATAT SNACKS EN IJS
0592 414525

PATAT SNACKS EN IJS
0592 414525

PATAT SNACKS EN IJS
0592 414525

H E T  T E A M  V A N  A G R A B

Wenst u heerlijke feestdagen en 

een mooi Nieuwjaar!

P.R. Roelfsemaweg 6
9423 RA Hoogersmilde

info@ho-agrab.nl
0592 - 459 550

www.ho-agrab.nl

Openingstijden
Maandag t/m Vrijdag

08:00 uur tot 18:00 uur
Zaterdag

08:00 uur tot 17:00 uur

Ook aankomend jaar hopen wij u weer te verwelkomen in onze winkel!
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De geboorte van Jezus

De Wijzen uit het Oosten en koning Herodes

Jezus werd geboren in Bethlehem in de provincie 
Judea. Koning Herodes was toen aan het bewind. 
In dezelfde tijd kwamen er enkele wijze mannen uit het 
oosten naar Jeruzalem. “Waar kunnen wij de nieuwe 
Koning van de Joden vinden?’ vroegen zij. ‘Want in 
ons land ver in het oosten, hebben wij een bijzondere 
ster zien opgaan. Daardoor wisten wij dat de grote 
Joodse Koning geboren was. Wij zijn gekomen om 
Hem eer te bewijzen.”

Toen koning Herodes dit hoorde, raakte hij in paniek. 
In de stad was de spanning voelbaar. Hij riep de 
leidende priesters en de godsdienstleraars bijeen 
en vroeg of zij wisten waar de Christus zou worden 
geboren. “In Bethlehem”, antwoordden zij. “In Judea. 
Want de profeet Micha heeft geschreven: ‘Bethlehem 
in Efratha, u bent één van de kleinste steden in Juda, 
maar toch zult u de geboorteplaats zijn van onze 
Koning, die mijn volk zal leiden.”

Herodes liet de wijze mannen in het geheim bij zich 
komen. Na te hebben uitgehoord wanneer zij de 
ster voor het eerst hadden gezien, liet hij hen gaan 
en zei: “Ga naar Bethlehem en zoek het Kind. Als u 
het hebt gevonden, kom dan terug om mij er alles 
over te vertellen. Want ik wil Hem ook eer gaan 
bewijzen.” Toen reisden de wijze mannen verder. Tot 
hun verrassing stond de bijzondere ster, die zij in het 
oosten hadden gezien, plotseling wéér aan de hemel. 
De ster ging voor hen uit en bleef stilstaan boven het 
huis waar het Kind woonde. Zij gingen naar binnen 
en vonden het Kind en Zijn moeder Maria. Eerbiedig 
knielden zij voor Hem neer. 
Zij gaven Hem kostbare geschenken: goud, wierook 
en mirre.

Maar zij gingen niet via Jeruzalem naar hun land 
terug. God had hen in een droom gewaarschuwd 
niet bij Herodes langs te gaan. Daarom kozen zij een 
andere weg.

Nadat zij waren vertrokken, zag Jozef een engel van 
God. ”Luister, Jozef”, zei hij. “Vlucht met het Kind en 
Zijn moeder naar Egypte en blijf daar tot ik zeg dat 
u kunt terugkomen. Want Herodes zal alles doen om 
het kind te doden.” Jozef stond meteen op en vertrok 
nog diezelfde nacht nog met Maria en het Kind naar 
Egypte.
Hij bleef daar tot Herodes gestorven was.

De Bijbel, Mattheüs 2:1-14 (Het Boek)
Lees de hele geschiedenis eens in de Bijbel, 

Mattheus 2 en Lucas 2

www.debijbelopeninsmilde.nl

Gewijzigde dienstverlening 
rondom feestdagen

Gemeentehuis 
Het gemeentehuis is vrijdag 24 en 31 december gesloten. Uitsluitend voor de aangifte 
van geboorte en overlijden kunt u tussen 9.00 en 10.00 terecht in het gemeentehuis.

Zwembaden
De gemeentelijke zwembaden zijn op zaterdag 25 en zondag 26  december gesloten. 
Ook op vrijdag 31 december en zaterdag 1 januari is het zwembad gesloten. 

Tijdens de kerstvakantie (24 december tot en met 9 januari) zijn de mogelijkheden voor 
recreatief zwemmen verruimd. Dit is van invloed op de tijden van het banenzwemmen. 
Kijk daarom voor de actuele tijden op www.middendrenthe.nl/zwembaden. 

Milieustraat
Onderstaand de tijden waarop de Milieustraat is geopend en gesloten:
• Vrijdag 24 december geopend van 8.00 -  12.00 en van 13.00 -  15.30 uur.
• Zaterdag 25 december hele dag gesloten.
• Vrijdag 31 december geopend van 8.00 – 12.00 uur, ’s middags gesloten.
• Zaterdag 1 januari 2022 hele dag gesloten.

Afvalinzameling
De inzameling van het afval is rond de feestdagen ongewijzigd.

Nieuwe boek van Bera M. Smit 
in de Readshop Smilde 

Op tijd voor de Kerstperiode!

Op 18 december wordt in de READSHOP, s’middags van 14.00 u tot 16.30 uur in Smilde 
het nieuwe spannende boek van Bera M.Smit gepresenteerd: Het Heilig Kristal. Het is 
het tweede boek dat uit komt in zeer korte tijd. Op 18 september j.l werd haar eerste 
boek “De Confrontatie” ook al gelanceerd. Bera M.Smit is het synoniem van BM Smit- 
Kerkstra, de vrouw van Ds Smit. Ze wonen samen in Smilde.

Over het boek: ‘In de Popabergen in het noorden van het vredige Méroc zijn vreemde, 
verontrustende zaken gaande. Op onverklaarbare wijze verdwijnen mensen uit het ko-
ninkrijk zonder dat er een spoor van ze terug gevonden wordt. Hoog in de Popabergen,, 
bevindt zich een onheilspellende grot die door de bergbewoners fluisterend ‘de Duis-
tere Poort’ genoemd wordt. De grot braakt giftige wolken uit; mensen ziek makend, 
soms tot de dood aan toe. Er worden vreemde gedaanten gesignaleerd. Als tijdens een 
reis door de binnenlanden, prins Erdohil van Méroc op brute wijze ontvoerd wordt, is de 
maat vol. Ten einde raad roepen de bergbewoners de hulp in van Heer Urcos, de drager 
van het Heilig Kristal. Hij verzamelt een groepje getrouwen om zich heen en samen met 
de mooie prinses Yardis, klimmen ze op naar de grot het onbekende tegemoet. Na een 
gevaarlijke tocht komt het in een zwaar getroffen land tot gewelddadig treffen tussen 
een oeroude vijand van het Heilig Kristal.
Alles waar ze op hoopten en in geloofden komt in de waagschaal te staan. Wat is er 
gebeurd met al die verdwenen mensen en….zullen ze ooit terugkeren?

Reacties: Een enthousiaste lezer schreef aan Aspekt: 
Een“Dit moeten jullie weer uitgeven! Het is een heerlijk boek!”

Een fan van het eerste uur schreef: “ Als je van ‘In de ban van de ring’ houdt,  
moet je dit ook lezen. Dit boek is echt het beste wat er op dit gebied in ons taal verschenen is.  

Ik wordt hier zo blij van!...”

Kom het bekijken op 18 december en misschien geeft u zichzelf dan een sfeervol boek 
om tijdens de Kerst in weg te dromen.

Voor reacties:
Email: bm.smit-kerkstra@quicknet.nl telefoon 0592 859174

Of vindt haar op Facebook.
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DOE HET ZELF TAFELEN  

GOURMET DE LUXE                                        p.p. € 7,00 
biefstuk, kipfilet, schnitzel, hamburger, 
slavink, runderburger, preiburger,  
shaslick, kipspies, sausijsje 
 
KINDERGOURMET                                           p.p. € 4,00 
schnitzel, slavink, sausijsje, hamburger 
En runderburger  
 
STEENGRILL DE LUXE                                      p.p. € 8,00 
biefstuk, schnitzel, kipfilet, kalkoenfilet, 
Varkenshaas, slavink, worstje 
 
SMILANDE’S GROENTEPAKKET 
voor gourmet 4-6 personen                                   € 8,50 
per schaal 
DIVERSE LUXE OPGEMAAKTE SALADES 
 
RUNDVLEESSALADE                                        p.p. € 4,00 
opgemaakt met luxe vleeswaren             
 
HUZARENSALADE                                            p.p. € 3,50 
opgemaakt met luxe vleeswaren             
 
ZALMSALADE                                                   p.p. € 5,50 
Opgemaakt met luxe vissoorten               
 

 
KERSTBESTELLIJST 2021 

varkensfiletrollade         half om half rollade 
procoreurrollade            runderrollade 
runderrosbeef                tournedos    
 
ossenhaas                        fricandeau 
varkenshaas                    entrecote  
ribeye                               steaks  
 
KIP | KALKOEN 
hele kalkoen       kalkoendij       kalkoenfilet 
 
LEKKERNIJEN VOOR BIJ EEN GLAASJE 
 
hartige gehaktstaven       heet spek en cowboyvlees 
gevulde stokbroodjes      gevulde eieren  
diverse pate’s                   peppedew 
borrelballetjes                  borrelschalen 
droge worsten                  boerenmetworstjes 
knoflookworstjes             vleesmandje 
worstplankjes                   kerstpakketten 
 

KWALITEITSSLAGERIJ HAVEMAN  

BEL & BESTEL 
 

Rijksweg 39, 9422 CC Smilde 
Email: slagerij_haveman@hotmail.com 
Tel.: 0592 412485 

Wij wensen u een smakelijke en gezellige feestdagen toe! 
Uw kerstbestelling voor 2e kerstdag kan ook die dag gehaald worden om 13:00 uur. 

Op oudejaarsdag zijn wij geopend tot 16:00 uur.  
1e week Januari zijn wij gesloten. 

 


