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Uitnodiging Open Dag Verenigingsruimte

Sinds januari van dit jaar heeft de Historische
Vereniging De Smilde de beschikking over een
nieuwe verenigingsruimte. De verenigings-
ruimte in Villa Maria aan de Hoofdweg 24 in
Smilde is groter en meer geschikt voor geza-
menlijke projecten. De ruimte is nog maar
voor een gedeelte ingericht, maar duidelijk is
al wel hoe de ruimte gebruikt kan gaan wor-
den. Het wordt nu tijd om de leden kennis te
laten maken met de nieuwe ruimte. 

Daarom organiseren wij een open dag voor
leden en andere belangstellenden.

Deze open dag wordt gehouden op zaterdag 15
oktober a.s.
U bent van harte welkom tussen 10.00 en
15.00 uur om onder het genot van een kop kof-
fie een kijkje te komen nemen.
De ingang is aan de achterzijde van Villa Maria.
(oude ingang kinderopvang)

Wij rekenen op uw komst. En weet u een leuke
naam voor dit nieuwe onderkomen? Laat het
ons weten.

Rabobank Assen en Noord-Drenthe stelt dit
jaar € 100.000 beschikbaar voor de Rabobank
Clubkas Campagne. Dit bedrag mogen de
leden van de bank verdelen over verenigingen
en stichtingen die meedoen.

Ieder lid ontvangt 3 stemmen, waarvan er 2 op
dezelfde vereniging of stichting mogen worden
uitgebracht tijdens de stemperiode van dinsdag
4 oktober tot en met maandag 17 oktober
2016.
In september worden de leden van de bank hier-
over uitgebreid geïnformeerd door de RABO-
BANK.

Onze Historische Vereniging De Smilde doet,
evenals in 2015, mee. Toen is aan de vereniging
een bedrag uitgekeerd van € 1.024. Dit geld is
besteed aan de inrichting van de verenigings-
ruimte.
Het doel van dit jaar is het verder inrichten van
de verenigingsruimte, zodat het voor de leden
van Historische Vereniging De Smilde een ont-
moetingsplaats wordt.
In deze ruimte kunt u op de aanwezige compu-
ters zoeken naar o.a. uw voorouders en oude fo-
to's bekijken. Daarnaast komt een boekenkast
met alle uitgegeven boeken over de Smilde en

tijdschriften van historische verenigingen in
omliggende plaatsen. Aan de leestafel kunt u ge-
zellig rondneuzen in de verschillende boeken en
tijdschriften.

Bent u lid van de Rabobank Assen en Noord
Drenthe, stem dan op de Historische Vereniging
De Smilde en maak het mogelijk dat de vereni-
gingsruimte verder ingericht wordt, opdat alle
leden hiervan gebruik kunnen maken.

Rabobank clubkas campagne





Voor het seizoen 2016-2017 staan alweer een aantal
activiteiten op ons programma die u niet wilt missen.
Noteer alvast onderstaande data in uw agenda.

Woensdag 28 september staat een verhaal over de
NTM (Nederlandse Tramweg Maatschappij) op het
programma. De tram die vanaf 1915 ruim 17 jaar door
Smilde reed. De heer Hemkes uit Lemmer vertelt ons
hier dan alles over, maar misschien weet u er ook zelf
het één of ander van af. Misschien hebt u nog wel ver-
halen en gebeurtenissen over de tram. We horen het
graag van u. We verwachten u vóór 20 uur in De Spil te
Bovensmilde.

Donderdag 17 november vertelt de heer H.J. Lesschen
ons over gebruiken die vroeger in Drenthe het hele jaar
door in zwang waren. Zoals: wanneer de aardappelen in
de herfst uit de grond waren, werden er oliebollen gege-
ten. Misschien kent u ook nog andere ‘vergeten’ verha-
len. Ook op deze avond kunt u uw verhaal kwijt. De

aanwezigen staat een traktatie te wachten. De avond
wordt gehouden in Het Kompas te Smilde. Aanvang
20.00 uur.

Vrijdag 20 januari 2017 staat de Neijaorsvesite ge-
pland. De Schakel te Hoogersmilde is dan ons onderko-
men.

Donderdag 9 maart 2017 wordt de jaarvergadering ge-
houden. We worden dan gastvrij ontvangen in De Spil
te Bovensmilde.

Zaterdag 20 mei 2017 is de jaarlijkse excursie is ge-
pland.

Volg voor meer informatie de aankondigingen in de
Nieuwsbrief en op de website

– De activiteitencommissie

Jaarprogramma 2016/2017

In de laatste nieuwsbrief nr. 50 is een oproep gedaan
voor vrijwilligers. Enkele mensen hebben hierop gerea-
geerd en willen de vereniging meehelpen bij de vele
werkzaamheden.

Als bestuur zijn wij hier erg blij mee en wij zullen de vrij-
willigers naar gelang hun wensen gaan inzetten. Dit bete-
kent niet dat we nu al ruim voorzien zijn, er kunnen nog
meer mensen bij. Ook als u incidenteel wilt meehelpen:
u bent van harte welkom.

Een van de grote projecten die wij de komende tijd wil-
len uitvoeren, is het digitaliseren van het archief en be-

reikbaar maken voor iedereen. Op dit moment hebben
we een archiefruimte in Villa Maria, die maar enkele
uren per week toegankelijk is. Door het archief te digita-
liseren komt het gehele archief inzichtelijk voor alle
leden. Om dit uit te kunnen voeren en ook in de toe-
komst alles goed terug te kunnen vinden is een goed ar-
chiveringssysteem noodzakelijk. Binnen de vereniging is
wel een systeem opgezet, maar dat wij graag laten beoor-
delen door een of enkele ervaringsdeskundigen. Hebt u
ervaring met archiveren en wilt u de vereniging helpen
een gedegen en goed doorzoekbaar archiveringsysteem op
te zetten, meldt u zich dan aan bij Jans Klok (secreatri-
aat@desmilde.nl) of bel: 0592-414406.

Gezocht: vrijwilliger(s) met kennis van 
het opzetten van een archief


