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brthi[ha- In septembeÍ 2018 bestaat de Historische ken van a] rlit n,oois er larr u vcnascn dooL

gt:rtr* VeÍeniging'De Smilde' 15 jaaÍ. Ledcn rar orze vercnigingl
tulkd{. Hct bestuur van 'De Snilde' nodigt u vm

harte uit om dit jubileum met ons te vieren. Her programma ziet er als volgt uit:
Dit jubileum al worden gevierd op vrijdrg . 19.00 19.4i uur
28 septenber 2018 in dc Koepelkerk en in Inloop, onder bcgclcidirg vrn het Combo
Het Kompas. Orànj. Nlsàu

. 19.4)-20.00 uur
,\'ler bijnÀ 900 leden n 'I)c Smildc' uitgcgroerl Opcning rloor de voozirter en aanbieding 1c

ror een bloejende en rcLieve vercniging. Hcr bc cxcnpLaaL van het jubileum-fotol,oek

stuur ui1 gLaag op eeo gepaste et cuLuu histo . 20.00 10.,15 uur
rische rijze aandacht besterlen :m dir derde 1e voorrcllilg Stlchrnrg Oud OLanje

Itrrnur. . 20.4i 21.30 tru
N,ÍcdcrvcLking zrlrvorrlcn veLleencl dooL her l']auzc mer «xr iedereer een kop kollic/thcc
uon$o Orarjc Nasau cn Stidrtnig Oud- ir IIet Kompas
Oranje mcr dc voontclliig HondcLdjaarMode . 21.30-22.15uur
\ànàf 1900'. 2evooste nrg Stichtnig Oud-O,anje
Stichring OLi-Orar.je shr»rt historische kos . )).15

S!uiring, rvmma u mn hrnc ivclkoni bcnt
\renvonden en veLbaast Lr zich tijrlens het tekij- wr een hipje d) diàlkj. in H.t Kompàs

Archiefrverk weer van start!
\/rn degener d;e heL nog ni.r w.tco: sinds .cn tLourvc ncdcwcLLcm hclpen u op rveg. Zo wo t
jaar rvordt iedere donderdrgochLerd door een 'l)c Snilde' nog niccL uiv clLrppir'.

rr,.l ,,,1,"(.:, ,, -r,,,., , 1. \, i l.
lin \rilLa MaLia) diveLse rverhzaanihcden vcr Dus, donderdag I ok«,ber *aat de kollie on
richt. Regelmatig Lrijgt onze rereniging collec- halfticn op " tc nu".htcn én een heleboel leuke

tics tàtos ungcbodcn dic moctcu rvoLden fttusjal
gcarchircÍd. Ivlur ook krijgcn Bc dncrsc er
chietuukker, r,urdoor er rneer bekend ivordt
ove. od?e ges.hiedenis. Bijvoorlteld door pu

Lrlicade h'l.evend Vedede.'. Fr is inn,idd.ls,{,
reel ongeorlend mateLiaal dat rlc huidige

' r1'. lig.r.l'.. . 'J.r ...r 
"L 

l..bb. '.,,t!,r. ..,..1, td., asenda:
. l' i'r" '"" , . .. I t.lp,lo , . ,1,e r o( "

tobcr a.s. gaan rvc *rd ran dc slag cn zoudcn . \troensdag 21 rovember 2018
het op prijs steller s,mneer er nog een urrrl Locatie: Crlè " Íhe Brjdge" te Bover

Bo|tL.nrt! enLLousiasrelingen zich rartreltl. Het graL er smilde
' '4 'r' \-r 6 

"nr,p:nnco an o<. lltr s nier verplichr on ;e- Aanvang: 20.00 uur
R t Bt) l) l1:
:.,,.". l__ ,lcrc rlun,lcLLl:qmug.n I sinr re ?ijD. lGm Krocgrcrhalcn vcrtcld door de hee. Ílenk

; r nr <,r h< ,r,ri i ', $, o q" i., u,i 'i .1, Pra. uir \rlrhc.
vrolsh! uurniet hofne en dan bLijhr t.'lkrns rv*L drt.lc . \'riidag 11januari2019 "Neijaorsvisne"
Lr.tnilt!, armczigcn daama wcl un hct srrk rvillcn. Locatie: "De Schakel" re Hoogersnilde
HhQl't! 1.1 Nogmals: vrijhcid blijhcid n hct motto tr de Inloop: rànàf 16.30 (ur.

Noteer alvast in uw



Henk Pras, verhalen verteller in het Drents

Onze veteniging hecht nogal wat aarr het Drents, voor
veel leden is dat een plezieÍige bijkornstieheid. De itr
1945 in Valthermond geboren Henk Pras is daar ook
opgegroeid en spreekt dan ook het taaltje van dat Het
Drents bestaat uit acht hoofd maar [oofieriatis, Smil-
digers die nan hem komen luisteren, hebben mst geer
moeite met hem te versta.

opses.oeid in .e" , rrë mer hoerdeÍij. heeÈ hij vàn jons,
afaan vele mooie verhaten gehoord. Daarover komt hij
ons daarover o.a. vertellen. Na de Ulo ging Henk naar de

Landbouwwinterschool in Emmen. Hij is 30 jar al.ter-
bouwer geweest en daarna wokte hij nog bij ren loonbe-
drijf en ms hij ook panrime toeringaóautreur.
Daarnaast ook nos 30 jaar 6ij de vrijwillige polnie. A1s

hobby doer hij aan oldrimer wcdsrrijrlen ploegen en was

hij daaLmee ni 2010 NedeLlands hanpioen. Tcgcnsoor
ilig is hij betLokl,en bij het Huus van dcTaol cn rcLtcld
en leer voor nier gLoot rLcces voor Jlcrlci grocpc!.
sinds ccn ranral jaLcn publicccn hij vcrhaaltjcs over het
cafi van dc jrrcn vijfiig en 60 mer leel ànekdotes. Oyer
o.e.: roerbrllen, bruiloften, n,ie, Les.afenissen. eDzo,

voon. Korron veel plezicr cn zeker Je moeire ivaard om
da.rr bij ce rvezen, rlat kan in,
Café de Bridge tc BoYen'nilde
21 rovenber 2018
AàtrYing 20.00 uur
Toegang graris roor leden eí diegene die dat sille.r


