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Verantwoorde-
lijk voor deze
nieuwsbrief is
het bestuur.

Ook de voordracht van Jan Bos,
over: ‘het verkeer door de jaren
heen’, had aan belangstelling niet te
klagen. Voor gedigitaliseerde kaarten
was helaas maar weinig animo of
misschien was de oorzaak wel dat er
te weinig ruchtbaarheid aan was ge-
geven. Dat was dan een door ons ge-
maakte verkeerde inschatting.

Voor woensdagavond 27 april a.s. in
de ‘Schakel’ te Hoogersmilde, aan-
vang 20.00 uur, nodigden we Jan
Germs uit. De heer Germs is direc-
teur van de stichting Drentse Taol.
Deze stichting propageert o.a. het
gebruik van de Drentse taal. Zij or-
ganiseert daarvoor cursussen, geeft
stickers uit (Hier kuj Drents prao-
ten), beheert een prijswinnende in-
ternetsite en verzorgt lespakketten
voor het lageronderwijs. En dat is
nog lang niet alles. Af en toe bezoekt 

Jan Germs ook historische vereni-
gingen om daar in een onderhou-
dend praatje iets over de
geschiedenis van het Drents te ver-
tellen. 

Jan Germs, komt nu dus naar Hoog-
ersmilde. Deze kans mag u zich niet
voorbij laten gaan. Hiervoor moet u
de tuin maar eens een avondje in de
steek laten. Hij schreef ook het suc-
cesvolle boek met korte verhalen:
‘De sigaar’. Wellicht leest hij daaruit
nog wel een verhaal voor. Kortom
het bestuur denkt u met deze activi-
teit een plezier te doen en bovendien
geeft deze avond u er vast een paar
redenen bij waarom het Drents ge-
sproken moet blijven. 

Woesdag 27 april a.s., de ‘Schakel’
in Hoogersmilde, naast de Her-
vormde kerk aan de Rijksweg. Tot
dan.

Als bestuur van een nieuwe vereniging heb je een heleboel te leren. Op
de vraag: ‘In welke onderwerpen zijn onze leden geïnteresseerd?’, is op
deze termijn nog geen afdoende antwoord te geven. Een vergadering
combineren met een dia voorstelling, blijkt enorm aan te slaan. Al twee
van deze avonden in Hoogersmilde en Bovensmilde waren, ondanks wat
materiaalpech, een enorm succes.

Excursie ‘Drents Archief ’

Er is nog ruimte voor een aantal leden om aan de excursie naar het
‘Drents Archief ’ in Assen deel te nemen. De datum wordt nog nader
bepaald. Wilt u weten wat het archief allemaal te bieden heeft of
bent u geïnteresseerd in stamboom onderzoek, geef u dan op bij Ger-
rit Helder en bel daarvoor: (0592) 41 45 29. 


