
Start bij Cafe The Bridge   Hoofdweg 165, 9421PC Bovensmilde 

 
Vanaf parkeerplaats RA  
 
Hier steekt u de dam  (Betonrand) over van Veenstraswijk, vroeger een brug.  
Aan de wijk stond een molen de molenaars woning stond hier voor dat werd later een Sparwinkel van de fam.Wijma  
  

Hoofdweg volgen tot aan de van Lierswijk  
 
Hoofdweg 167 voormalige winkel van H. Blomsma met galanterie voorheen  
Hoofdweg 169 voormalig postkantoor , de oude brievenbus zit nog in de gevel 
Hoofdweg 172 Boterfabriek nu woonhuis 
Hoofdweg 173 W. Blomsma  meubelwinkel, manafacturen later witgoed nu woonhuis 
Hoofdweg 176a kapper  Hummel (bijnaam Bouke Bluf.. ) tevens rondbrenger van weekblad  oa Donald Duck, alle  
 kapsels zowel man als vrouw hadden de zelfde coupe. 
Hoofdweg  179 Aannemers bedrijf Veen (Tippie van Veen, bijnaam) 
Hoofdweg 185 Voormalige Pastorie thans zijn er kantoren gevestigd 
Schoolstraat 2 voormalige woning van het hoofd der openbare lagere school 
 

Schoolstraat oversteken 

 
Speeltuin hier stond vroeger de openbare lagere school , waar nieuwbouw is stond de Christelijk technische school  
Hoofdweg 186 Waterstaatskerk gebouwd in 1861 voorheen de Hervormde kerk,(Dinsdag middag geopend ,prachtig 
 orgel)  In de toenmalige aanbouw van de  kerk was de Christelijke kleuterschool   
Hoofdweg 209 Sportique .Voor Sportique stond vroeger  de woning van de hoofdmeester met een Openbare lagere 
 school met 1 lokaal en later 3 lokalen. 
 Hier is Fam.  Steinweg begonnen met hun poppenfabriek , in 1954 is achter het schoolgebouw een fabriek 
 gebouwd genaamd Elcee-Haly, het schoolgebouw is toen afgebroken. 
Achter autobedrijf Van Reenen stond vroeger de eerste Apostolische kerk 
Hoofdweg  217 Bakker Bijlsma. In 2018 afgebroken 
Hoofdweg 220  Boerderij  Familie Poel, voorste gedeelte gebouwd in 1840 
 

LA/ brug oversteken, Van Liersbrugbrug, 
  
Hier lag vroeger de Van Lierswijk. 
Waar het nieuwe huis staat, was vroeger het huis van Mr Weijer, later vestigde zich hier de heer W. Eenjes met een 
kruidenierswinkel.  
Vanaf de brug RZ: staat de boerderij De Vroome, voorheen een café, hij kweekte de recordaardappel. 
 

LA/  Kanaalweg, de Stille kant volgen tot aan Meestersbrug. 
  
Aangekomen bij de Meestersbrug, zat aan de RZ: de Hervormde School, met de woning van de hoofdmeester ( op de 
hoek van de Meesterswijk). 
Na de samenvoeging van het gereformeerd en hervormd onderwijs is dit gebouw niet meer in gebruik als school (1966) 
Later is het schoolgebouw enige tijd een ruimte geweest voor de jeugd. UTOPIA 
Iets verder op de Meesterswijk ziet u de bessentuin Borgesius, in 1904 kocht Dhr. Borgesius ontveende grond waar hij 
de Crandberrys kweekte. 
Sinds 2007 is de bessentuin eigendom van Familie Harmsma.   
 

LA/ Meestersbrug  oversteken Hoofdweg volgen tot aan Grietmansbrug 

 
Beginnen weer bij Cafe The Bridge, 
  
Hoofdweg  Bakker  Jan Smit, later een fietsenmaker 
Hoofdweg 166  Kruidenierswinkeltje De Jong 
Aan de overkant van de stille kant was ook nog een winkeltje, De Jong 
Hoofdweg 162 Cafetaria Dik, later Riekes en Pietje, daarna Somcom  PC-winkel, thans een woonhuis 
Hoogdweg 160 Kruidenierswinkel Smedinga nu woonhuis 
Hoofdweg op de hoek stond  Drogisterij en schilder, Carel Craje, ook kon je hier geboortekaartjes bestellen thans 
woonhuis 
Hoofdweg 159 voormalige Boerenleenbank, in dit huis is nog steeds de kluis bewaard gebleven.   
Hoofdweg 151 voormalige slagerij Gebr. Blomsma, later Sportique, nu dierenarts Glas en boksschool Tingen 
Aan de overkant, Kanaalweg 139, stond de school met de Bijbel, rond 1900 gebouwd, tot 1966 in gebruik, afgebroken in 
 2020 nu wordt er  gebouwd door de heer Tingen 
          Blad 1 



Kanaanaalweg 126 Harrison dakbedekkingen, vroeger een kunstmesthandel, later bewoond door K de Groot, (Koene 
Patat ) 
Hoofdweg   123 Smederij Tigelaar... 
Tegenover aan de Stille kant, vlakbij de Grietmansbrug, woonhuis Kanaalweg  113,  Firma W. Blomsma met kleding, 
 later Firma Hamstra , kleding en meubels, 
 Ook zaten daar diverse varkensschuren aan de Stille kant 
Kanaalweg 111, De kolenboer De Groot  
 

LA/ Duikersloot tot fietspad 

 
Aan de LZ. tulpen kwekerij Melanick 
RZ. De groene stap Biologische pluktuin, groente tuin , men geeft hier verschillende work-shops 
RZ: Meulenwiekie dierenparkje.  Opgericht in sept 2009  
LZ; Molenhoek ijsvereniging Voorwaarts. Opgericht 1941 
            
RA/ via Riegheide naar Floralaan richting de Spil.  
 
Sporthal/wijkcemtrum De Spil, wordt gebruikt door  oa WIK (Willen is kunnen)en BSVV (Bovensmildeger voetbal 
vereniging) 
Het wijkcentrum word door verschillende verenigingen gebruikt , de apotheek heeft iedere werkdag zitting voor het 
afhalen van medicijnen 
Aan de Linkerkant staat nu de bredeschool de Kiem, OBS de Meenthe en CBS de Wingerd en Bibliotheek, kinderopvang 
het Prullemandje 
 

LA /fietspad voor Floralaan Witterhof. 
 
Op de plaats van de nieuwbouw huizen lagen voorheen de sportvelden van BSVV en een onderkomen voor het groen 
onderhoud van de gemeente en er stond een gymzaal. 
 

LA/ Witterweg volgen tot aan Meidoornlaan 

 
Aan de RZ is de begraafplaats. 
 

RA/ Meidoornlaan 

 
Aan de RZ ligt nu de Sleedoornlaan, hier  stond de Boerderij van Van de Velde. 
Na bewoning werd het een  dorpshuis, De BOC (Bovensmildeger ontspannings club) voor verschillende doeleinden, oa 
klaverjassen, biljarten en jeugdbijeenkomsten 
Later kwam hier tijdelijk de Openbare school, na de gijzeling van de OBS aan de schoolstraat,daar achter was het 
voormalige hertenkampje.  
 
RA/ Magnoliastraat inlopen volgen tot aan de Schoolstraat 
 
RZ: voormalige openbare kleuterschool en later bibliotheek thans in gebruik voor begeleid wonen (ingang Ribbesstraat ) 
RZ: stond de OBS, deze is afgebroken na de gijzeling er staat nu een monument op de plaats waar de school stond 
LZ: de Brink Baru, Gymzaal en de wijkgebouw MOLO OEKOE, voor de Molukse gemeente. 
Op 7 september 2013 zijn 2 monumenten onthuld op het veld van de vroegere OBS, er werd een gedenksteen onthuld 
ter nagedachtenis aan de gijzeling van de OBS in 1977 (De Schoolbank genaamd) 
Het 2e monument staat in de Molukse wijk en is een eerbetoon aan de eerste generatie Molukkers die in Bovensmilde 
kwamen wonen.   
De wijk van de Zuidmolukkers is in 1969 gebouwd bewoners kwamen voor een meer en deel uit Westerbork kamp 
Schattenberg 
 

Vervolg Schoolstraat tot aan J. de Walstraat 
 
RZ: Recht tegenover de Walstraat stond de Chr LTS en daarnaast de OBS   
 

RA/ J.de Walstraat tot T splitsing   
 
Aan de RZ  supermarkt POIESZ hier stond vroeger de Openbare kleuterschool  
LZ: voormalige Apostolische Kerk. nu alterlier de Graver  
LZ: de Walhof  appartementen voor ouderen en begeleid wonen 
LZ: woont de  huisarts van Bovensmilde, Dr. van Veen vroeger dokter Hof.  
          Blad 2 
RZ: Het Kruispunt zalencentrum van de kerk(1972) 



Op de hoek aan de RZ: de Gereformeerde kerk,(1953)  thans weer in gebruik als kerkgebouw. 
Op het kruispunt tegenover de kerk, stond de Christelijke school, deze is afgebroken. 
Daarnaast stond de Christelijke kleuterschool, later het Holistich centrum, (Witte gebouw)  
 

LA/ H.P. Sickensstraat 
 
LZ: De Meestershof, appartementen voor ouderen 
RZ: dubbelhuis, daar zat de schoenmaker Verhulp. 
 

RA/ Mr Weijerstraat volgen tot aan Witterweg 

 
Mr.Weijerstraat nr 2 Fietsenmaker Koops, hier haalde men ook gasflessen voor het koken 
Op de hoek aan de linkerkant stond een korenmolen 
   

RA/ Witterweg volgen tot aan Hoofdweg  
 
Witterweg 8 aan de LZ: Mevrouw Doek, kledingsversteller, hier kon je kniepertiesijzers en ijzers voor rolletjes huren. 
Witterweg 5, RZ: woonde schoenmaker Mulder op Witterweg 7  woonde politieagent Mulder  
LZ: Witterweg 2  de voormalige Rabobank, nu adminstratiekantoor 
LZ: Witterweg 2a voormalige drogisterij en verfhandel nu een dubbele woning 
 

RA/ Hoofdweg volgen tot aan cafe The Bridge. 
De route is 6,6 kilometer en is zowel wandelend of op de fiets te doen. 
 
RA=Rechts Af, LA= Links Af 
RZ= rechterzijde LZ= Linkerzijde 
            


