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Nieuwsbrief 57februari 2018

Uitnodiging voor de jaarlijkse ledenvergadering 
van de Historische Vereniging De Smilde

Het bestuur van de Historische Vereniging
De Smilde nodigt u van harte uit voor de
jaarlijkse ledenvergadering op woensdag 
7 maart in De Schakel, Rijksweg 178 in
Hoogersmilde. Aanvang 20.00 uur.
Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar.

Aansluitend aan de ledenvergadering een lezing
van Egbert Meijers, auteur van ‘Flint, zwerver
uit de oertijd’, over het gebruik van de zwerf-
keien in Drenthe. Ook neemt hij zijn gitaar
mee.

De agenda voor de ledenvergadering ziet er als
volgt uit:
1. Opening en vaststelling agenda
2. Notulen van de ledenvergadering 
d.d. 09-03-2017

3. Jaarverslag 2017
4. Financieel verslag 2017
5. Verslag kascommissie
6. Bestuursverkiezing 
7. Rondvraag
8. Sluiting van het bestuurlijke gedeelte

In deze nieuwsbrief vindt u een samenvatting
van het financiële verslag, de notulen van de
jaarvergadering van 9 maart 2017 en het jaar-
verslag van 2017.
De financiële verslagen liggen ter inzage bij de
penningmeester H. Hoeks, de Sluiskampen 8,
Smilde, 0592-412172. U kunt na het maken
van een afspraak de verslagen inzien.

Bestuur:
Aftredend en herkiesbaar: Geja Hoogeveen
Aftredend en niet herkiesbaar (einde zittingspe-
riode 3 aaneengesloten perioden van 3 jaar):
Ina de Groot en Henk Koops.

Het bestuur stelt voor als kandidaten bestuurs-
lid: Coby Oldenkamp, Schultestraat 45, 9423
PK Hoogersmilde en Harm Hopman, Hoofd-
weg 184, 9421 PD Bovensmilde.

Tegenkandidaten kunnen zich minimaal 48 uur
voor aanvang van de vergadering schriftelijk
kandidaat stellen bij de secretaris. De aanmel-
ding moet door ten minste tien leden inclusief
het kandidaat bestuurslid zijn ondertekend.

Doorgeven van 
verhuisbericht
Regelmatig blijken leden geen verhuisbericht
aan de ledenadministratie van de vereniging
door te geven. Gevolg hiervan is deze leden
geen “Levend Verleden” en de Nieuwsbrief van
de vereniging meer ontvangen, want deze wor-
den nog steeds op het oude adres bezorgd.
Leuk voor de nieuwe bewoners, maar de be-
doeling kan dat niet zijn, immers de lidmaat-
schapscontributie wordt wel berekend.

Gaat u verhuizen denk er dan aan de Histori-
sche Vereniging hiervan in kennis te stellen..
Verhuis-berichten sturen aan:
ledenadministratie@desmilde.nl , of per post

naar: Ledenadministratie Historische Vereni-
ging ‘De Smilde’, Vaartweg 67, 9422 CS
Smilde.

Woensdag 7 maart 2018
Jaarvergadering in De Schakel, Rijksweg 178
te Hoogersmilde
Aanvang: 20.00 uur

Aansluitend een lezing van Egbert Meijers,
auteur van Flint, zwerver uit de oertijd,
over het gebruik van de zwerfkeien in Dren-
the. Ook neemt hij z’n gitaar mee.
Egbert Meijers is o.a. bekend met het num-
mer: “Genog is genog”



Notulen van de jaarlijkse ledenvergadering gehouden in “De Spil”
in Bovensmilde op donderdag 9 maart 2017

Opening
Om 20.00 verwelkomt de voorzitter Geja Hoogeveen de
ruim 100 aanwezigen. Zij blikt nogmaals terug op het
jaar 2016 met haar vele goed bezochte activiteiten. Er
waren twee koninklijke onderscheidingen te weten Klaas
Vos en Ger Ax. Daar zijn we heel trots op. 
De open dag van de nieuwe verenigingsruimte was zeer
geslaagd en heeft nogal wat 
vrijwilligers opgeleverd die iedere donderdagmorgen
druk bezig zijn met archiefwerkzaamheden, scannen enz.
De nieuwe naam van de verenigingsruimte was al bekend
gemaakt op de neijaorsvisite: “Het Huus van De
Smilde”. 
Na deze woorden wordt de vergadering geopend. De
agenda wordt vastgesteld en er wordt overgegaan naar
het volgende punt van de agenda.

Notulen van de ledenvergadering 8 maart 2016
Er zijn geen opmerkingen.

Jaarverslag 2016
Geen opmerkingen..

Financieel verslag 2016
Geen opmerkingen.
Contributieverhoging:
Voorstel om de contributie met € 2,00 te verhogen naar
€ 17,00 per jaar. De penningmeester geeft aan dat alles
duurder wordt en we voor de nieuwe ruimte meer huur
moeten betalen. De leden gaan akkoord.

Verslag kascommissie
Penningmeester Harm Hoeks geeft aan dat in de nieuws-
brief de jaartallen verkeerd vermeld staan. De kascom-
missie, bestaande uit de heren L. Trip en L. Hilberts
hebben geen opmerkingen en decharge wordt verleend.
L. Trip treedt uit de kascommissie en zijn plaats wordt
ingenomen door G.J. Peters.

Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar: Harm Hoeks, Sienie Bruins en
Truus Doek.

Aftredend en niet herkiesbaar: Jans Klok. Hij blijft wel
aan de website werken.
Jans wordt bedankt voor zijn grote inzet voor de vereni-
ging en ontvangt van de voorzitter een bon en een bos
bloemen.
Truus Doek zal de functie van secretaris overnemen.
Aangezien er zich geen tegenkandidaat gemeld heeft,
wordt Klaas Jan de Vries voorgesteld als nieuw bestuurs-
lid.

Bekendmaking winnaar verhalenwedstrijd “de straat
van mijn jeugd”
Fred Fontijn van de redactie nam het woord. Wat ver-
wachtte de redactie van “Levend Verleden” van een ver-
halenwedstrijd? In ieder geval dat dit nieuwe schrijvers
voor “Levend Verleden” zou opleveren. 
In totaal namen er 15 mensen aan de wedstrijd deel. Er
waren drie leeftijdscategorieën: tot 40 jaar, tot 50 jaar en
boven de 50 jaar. Tot 40 jaar was er geen inzending. In
de juni uitgave van “Levend Verleden” zullen alle verha-
len samen in één uitgave geplaatst worden.
De prijswinnaars zijn geworden: Groep tot 50 jaar: 1e A.
Post, 2e B. Sluiter en 3e A. Hof. Groep boven de 50 jaar:
1e J. Hoeks, 2e W. Wolf en 3e A. Vos. Algemeen winnaar
A. Post. De redactie heeft de deelname zeer gewaardeerd. 

Rondvraag
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

Sluiting van het bestuurlijk gedeelte
Hierna sluit de voorzitter onder dankzegging het be-
stuurlijke gedeelte van de avond af.

Aansluitend aan de jaarvergadering verzorgt Hennie Kui-
jer (bekend van Radio Drenthe) een presentatie in het
Drents met varssies en vertellegies. 

– Truus Doek, secretaris







Jaarverslag 2017 van de Historische Vereniging De Smilde
Het jaar 2017 is voor onze vereniging wederom een
goed jaar geweest. Het aantal leden (884) is vrijwel sta-
biel gebleven. De komende jaren zal duidelijk worden
of dit gehandhaafd blijft.
Het grote aantal leden geeft wel aan dat de vereniging
in een behoefte voorziet. Niet alleen bij de inwoners
van de voormalige gemeente Smilde, maar ook ver
daarbuiten. Veel oud-inwoners, reeds lang vertrokken
uit Smilde, zijn enthousiast lid van de vereniging.

In het afgelopen jaar hebben er weer een groot aantal ac-
tiviteiten plaatsgevonden, wat telkens volle zalen ople-
verde.

Bestuur
In 2017 is de samenstelling van het bestuur gewijzigd.
Aftredend en herkiesbaar waren Sienie Bruins, H. Hoeks
en Truus Doek. Aftredend en niet herkiesbaar Jans Klok.
Klaas Jan de Vries wordt het nieuwe bestuurslid. Truus
Doek neemt de functie van secretaris over.
Het bestuur vergadert 10 keer per jaar en vertegenwoor-
digt de vereniging bij vele gelegenheden. Daarnaast geeft
het bestuur jaarlijks een aantal nieuwsbrieven uit.

Het afgelopen jaar heeft onze vereniging ook weer deel-
genomen aan de Rabobank Clubkas Campagne, die door
de Rabobank Assen en Noord-Drenthe is georganiseerd. 
Leden van de Rabobank konden stemmen op hun favo-
riete vereniging. Op basis van het aantal stemmen is een
geldbedrag verdeeld. Onze vereniging heeft een cheque
ontvangen van € 899,08.
Dit bedrag zal worden gebruikt voor het 15 jarig jubi-
leum van onze vereniging in 2018.

Redactie levend Verleden
De redactie bestaat uit Fred Fontijn, Folkert Frieszo, Jan
Kiers, Sjoerd Post en Aly Bruijnis.
Zoals gebruikelijk kwam Levend Verleden ook dit jaar
vier keer uit. Hierin wordt veel informatie gegeven over
de voormalige gemeente Smilde en haar inwoners, waar-
bij onderwerpen en gebeurtenissen worden uitgediept en
op een prettige leesbare wijze worden beschreven.
Er is bij de vele leden waardering voor wat Levend Verle-
den biedt.

Activiteitencommissie
De activiteitencommissie bestaat uit Wim van Essen,
Wietse de Jonge (neemt deel vanuit het bestuur), Klaas
Vos, Gerrit Helder, Tineke Groenink en Hannie Idema.
Gerrit Helder is afgetreden uit de activiteitencommissie
en zijn plaats is ingenomen door Willie Mast. 
Willie Mast is eind 2017 om privé redenen gestopt en
haar plaats is ingenomen door  Alie Luning.
De activiteitencommissie is er ook in 2017 in geslaagd

een goed en afwisselend programma aan te bieden met
interessante onderwerpen.

Op 20 januari werd in De Schakel in Hoogersmilde de
jaarlijkse neijaorsvisite gehouden. De bijeenkomst werd
door ruim 130 leden bezocht. Er waren rollegies op tafel
en olderwetse drankies. 
Daarnaast trad het nieuwe seniorenpopkoor van Drenthe
“Swingkoor”uit Beilen een paar keer op.
Tevens werd door de voorzitter de nieuwe naam van de
verenigingsruimte bekend gemaakt. Uit de vele inzen-
dingen werd gekozen voor de naam “Huus van de
Smilde”. De bedenker van de naam is Hotze de Groot.

Aansluitend aan de ledenvergadering van 9 maart in De
Spil in Bovensmilde verzorgde Hennie Kuijer (bekend
van Radio Drenthe) een presentatie in het Drents met
“varssies en vertellegies”.

Op 13 mei organiseerde de activiteitencommissie haar
jaarlijkse excursie. Met een volle bus ging de excursie
deze keer naar Appingedam.
Na aankomst werd met een rondvaartboor een prachtige
route gevaren langs de vele bezienswaardigheden waaron-
der de hangende keukens waar deze plaats erg bekend
om is. 
Na de lunch was het tijd voor een stadswandeling onder
leiding van een gids. Tegen vijf uur vertrok het gezel-
schap weer richting Smilde.

Op 20 september werd voor een volle zaal in De Schakel
in Hoogersmilde een tweetal lezingen gegeven over de
geschiedenis van de joodse gemeenschap in de voorma-
lige gemeente Smilde.
De eerste spreker van de avond was de heer M. Luning
amateurhistoricus uit Assen. De heer Luning heeft zich
verdiept hoe de joden in ons land terecht zijn gekomen
en onder meer ook in Smilde.
Na de pauze heeft de tweede spreker Bas Kortholt, histo-
ricus en medewerker Kamp Westerbork de aanwezige
leden meegenomen over het wel en wee van een voorma-
lig inwoner van Smilde de heer Isak Elias van Spier.
Na dit persoonlijke verhaal is de geschiedenis van Kamp
Westerbork nog uitvoerig aan de orde geweest.
Aan het slot van de avond heeft de heer H. van den
Boer, voorzitter Stichting Stolpersteine nog een toelich-
ting gegeven over de struikelstenen waarvan de legging
zal plaatsvinden op 5 oktober 2017.

Op donderdag 23 november werd in Het Kompas in
Smilde een lezing gehouden over de Elfstedentocht.
Spreker was Henk Kroes, oud voorzitter van de vereni-
ging de Friesche Elfsteden.
Henk Kroes was een boeiende verteller en nam ons mee





in de wereld die het organiseren van de Elfstedentocht
heet. De barre tocht van 1963 heeft hij zelf ook gereden,
evenals enkele aanwezigen in de zaal.

Werkgroep Foto's en Archief
De werkgroep bestond het afgelopen jaar uit Henk Jon-
kers en Gerrit Helder. Regelmatig worden oude foto's
aangeboden om te scannen. Wanneer dit foto's zijn
waarop personen staan waarvan de namen niet bekend
zijn, worden die zowel op de website als in de nieuws-
brief geplaatst. In veel gevallen wordt het merendeel
door de leden herkend. Dit is een prima wijze om ons
archief zo compleet mogelijk te maken.

Naast de genoemde groep is nog een grote groep mensen
binnen de vereniging actief. Denk hierbij aan de mensen
die het blad Levend Verleden bezorgen. En aan de vrij-
willigers die op donderdagmorgen helpen met het ar-
chief op orde brengen. Archiveren, scannen enz.

Ina de Groot en Fred Fontijn zijn samen met 2 leden uit
de CRAS bezig om  informatieborden te plaatsen op be-
zienswaardige punten in de Smildes en die te koppelen
aan wandel- of fietsroutes. Dit zal in 2018 gerealiseerd
worden.

Wij hopen dat u als lid van de Historische Vereniging
De Smilde ook in 2018 weer vol enthousiasme deel wilt
nemen aan onze activiteiten. Over bezoekersaantallen op
lezingen hebben we niet te klagen.
Dit alles stimuleert het bestuur, redactie, activiteiten-
commissie en de overige werkgroepen van onze vereni-
ging om vol overgave door te gaan.
We wensen u een goed en gezond 2018 toe.

– Truus Doek, secretaris

Jaarrekening 2017
Liquide middelen 31 december € 1.092,98
Algemene reserve 31 december € 16.594,34
Vervangingsreserve 31 december € 3.500,00

De jaarrekening is dit jaar gecontroleerd door de heren 
L. Hilberts en G.J. Peters

De financiële positie van onze vereniging is vrij constant
en is voor de activiteiten goed te noemen, al is er dit jaar
een tekort becijferd van € 1.605,09
Dit komt o.a. door de ontvangen Raboclubkas gelden
van  € 899,08 naar de reserves te boeken om deze bij het
Jubileum te kunnen gebruiken.
Het leden aantal is dit jaar stabiel gebleven en schommelt
rond de 885 leden.
Uit de contributie worden alle kosten voor het uitgeven

van Levend Verleden en de Nieuwsbrieven en de Activi-
teiten bekostigd.
Door de vele activiteiten zowel binnen als buiten de ver-
eniging waar wij zijn vertegenwoordigd hebben wij een
vaste plaats in de Smildiger samenleving ingenomen.

Kerncijfers:
Betalende leden per 1 januari 2017: 884
Betalende leden per 31 december 2017: 885
Contributie 2017 € 15,00 ingaande 2018 € 17,00 per
jaar
De oplagen van Levend Verleden bedroegen in 2017
steeds 950 exemplaren.

– H. Hoeks, penningmeester

Toelichting op Baten en Lasten
Nieuwe ruimte: 
Meubilair: stoel, kapstok, stofzuiger 120,95
dozen-labels-comp.beveiliging 152,97 
diverse onkosten 47,65

321,57

Bijzonder Bestuurskosten:
schrijverswedstrijd 290,00
Stolpersteiner bijdrage 150,00
transportkosten kabinet 111,82

551,82



Lasten Rekening Begroting Rekening Baten Rekening Begroting Rekening
2016 2017 2017 2016 2017 2017

Kosten: Baten:
Bestuurskosten 1.077,06 1.000,00 817,56 Contributies 13.395,00 13.300,00 13.282,00
Portokosten 1.052,21 1.250,00 949,94 Rente 90,84 40,00 36,64
Bankkosten 230,06 200,00 273,20 Rabo clubkas 1.947,06
Afschrijvingen 905,40 770,00 691,00
Verzekeringen 108,56 130,00 420,41 Publicaties:
Nieuwsbrieven 1.335,52 1.400,00 1.350,70 Verkopen 695,70 350,00 142,00
Tijdschriften 5.174,52 5.500,00 5.474,11
Website 559,02 500,00 0,00
Activiteiten 2.265,98 2.500,00 2.464,52
Bestuurskamer 1.740,35 1.840,00 1.750,80
Nieuwe ruimte 197,87 321,57
Bijz bestuurskosten 1.021,48 551,52
Resultaat 460,57 1.400,00 1.605,09

Totaal 16.128,60 15.090,00 15.065,73 16.128,60 15.090,00 15.065,73

Begroting 2018

Lasten Begroting Rekening Begroting Baten Begroting Rekening Begroting
2017 2017 2018 2017 2017 2018

Bestuurskosten Algemeen
Bestuurskosten 1.000,00 817,56 1.000,00 Contributies 13.300,00 13. 282,00 15.000,00
Portokosten 1.250,00 949,94 1.250,00 Rente 40,00 36,64 10,00
Bankkosten 200,00 273,20 200,00
Afschrijvingen 770,00 691,00 670,00
Verzekeringen 130,00 420,41 450,00
Publicaties Opbrengsten
Nieuwsbrieven 1.400,00 1.350,70 1.400,00 
Tijdschriften 5.500,00 5.474,11 5.500,00
Website 500,00 280,00 Verkopen 350,00 142,00 350,00
Activiteiten 2.500,00 2.464,52 2.500,00
Nieuwe ruimte 21,57 350,00
Bijz. Bestuurskosten 551,82
Villa Maria 1.840,00 1.750,80 1.760,00

Resultaat 0,00 te kort 1.400,00 1.605,09 0,00

Totalen 15.090,00 15.065,73 15.360,00 15.090,00 15.065,73 15.360,00

Rekening van Baten en Lasten 2017





Balans per 31 december 2017
Activa 31-12-2016 31-12-2017 Passiva 31-12-2016 31-12-2017

Rekening Courant 921,83 1.092,98 Algemene Reserve 15.195,15 16.591,44
Spaarrekening 18.695,15 20.091,44 Vervangingsreserve 3.500,00 3.500,00

Nog te betalen 220,76 1.786,44
Vooruit betaald Post nl 100,00 100,00 Vooruit ontvangen 75,00 115,00
Bezittingen 1.201,00 933,00 Kapitaal 3.250,07 1.124,54
Voorraad 12,00 12,00
Hulpmiddelen 1.311,00 888,00

Totalen 22.240,98 23.117,42 22.240,98 23.117,42



Kamer in Villa Maria, van dhr. van Dijk





Excursie naar Rijssen en Enter ( Overijssel) op 28 april 2018
(Rijssen is één van de oudste steden van Overijssel. Van
een agrarische stadsgemeenschap groeide de stad uit tot
een industriecentrum waarin de jute-industrie een zeer
grote plaats innam)  

Programma:
08.30 uur Vertrek “Villa Maria” Hoofdweg 24 te Smilde
09.45 uur Aankomst Rijssen ( Havezate “de Oosterhof ”

Kasteellaan 1 )
10.00 uur Koffie/thee met gebak in de koffiehoek van

het Rijssens Museum.
10.45 uur Rondleiding museum met details over de ge-

schiedenis van Rijssen.
Museum Havezate “de Oosterhof ” is gelegen
op een prachtige locatie met mooie tuin.
Rondleiding Nationaal Brandweermuseum
wat ook op het terrein is gevestigd.

12.45 uur Lunch in het museum
14.15 uur Vertrek Rijssen naar Enter
14.25 uur Aankomst Enter. Scheepswerf de Enterse

Zomp. Rondleiding werf alsmede rondvaart
op een zomp. (een zomp is een zeilschip met
een platte bodem) 

15.45 uur Na de rondleiding een gezellige nazit met een
drankje op het terras van de werf.

16.30 uur Vertrek Enter naar Smilde
18.00uur Aankomst “Villa Maria”te Smilde

Voor deze excursie meldt u zich aan door € 46,00 p.p.
over te maken op bankrekeningnummer
NL 30 RABO 0359 8528 31 t.n.v. W. van Essen o.v.v.
Rijssen 2018, uw naam, adres en woonplaats.
Meldt u zich aan voor 1 april 2018 i.v.m. het maken van
reserveringen.

LET OP: Aanmelding is definitief als de betaling binnen
is. Aanmelding wordt op volgorde van binnenkomst van
betaling definitief. Indien de bus vol is  wordt u op een
wachtlijst geplaatst en krijgt hiervan bericht. U wordt
gebeld als er een plaats vrij komt. Komt u op de wacht-
lijst te staan en u kunt niet mee omdat de bus vol is,
krijgt u het geld terug.

Mocht u onverhoopt door persoonlijke omstandigheden
bijv. ziekte toch moeten afzeggen voor deze excursie, dan
is restitutie van het bedrag mogelijk t/m 14 april 2018.

Voor informatie over deze reis kunt u terecht bij onder-
staande leden van de Activiteitencommissie.

Hannie Idema tel. 0592 413 564
Klaas Vos tel. 0592 412 671/06 546 82 838
Tineke Groeninktel. 0592 414 103/06 300 28 758
Wim van Essen tel. 0592 413 525/06 536 47 163

De oude Marechaussee kazerne, op de hoek van de Leemdijk





Donderdag 9 maart 2017, jaarvergadering in De Spil,
Floralaan 2 te Bovensmilde Aanvang 20.00 uur.
Aansluitend aan de jaarvergadering verzorgt Hennie 
Kuijer (bekend van Radio Drenthe, met het programma
Hemmeltied) een presentatie in het Drents ‘mit varssies
en vertellegies’, zoals ze zelf omschrijft. Bij deze presenta-
tie zingt zij ook enkele, veelal door haar zelf geschreven,
liedjes , waarbij zij zichzelf begeleidt op de gitaar.

Zaterdag 11 maart 2017 Film “Slag om de Somme” uit
1916 met live muziek
Locatie: “Koepelkerk” aan de Veenhoopsweg 14 te
Smilde
Aanvang: 19.30 uur Kerk open: 19.00 uur
Samen met CRAS (Culturele Raad Smilde), de Biblio-
theek Smilde, Concertcommissie Koepelkerk, de Histori-
sche Vereniging De Smilde en Hildo Flierman namens
Project Somme 100 Noord is het gelukt deze unieke film
met project orkest naar Smilde te halen.
In 1916, tijdens de Eerste Wereldoorlog, werd tijdens de
slag om Somme in Noord-Frankrijk een filmreportage
gemaakt door twee Britse filmers.
In de eerste twee maanden na het uitbrengen van de film
bezochten meer dan 20 miljoen bezoekers de bioscopen
in Engeland die hierdoor een beeld kregen van het solda-
tenleven en de strijd in de loopgraven. 
Enkele jaren geleden is de film volledig gerestaureerd
door het Engelse Imperial War Museum en werd compo-
niste Laura Rossi gevraagd er nieuwe filmmuziek bij te
schrijven. In het kader van het herdenken dat 100 jaar
geleden de slag om de Somme
plaatsvond, heeft het Imperial War Museum een project
opgezet onder de naam Somme 100 Film met de bedoe-
ling om de film, The Battle of the Somme, opnieuw te
vertonen waarbij de filmmuziek live door een orkest
wordt gespeeld.
Onder leiding van dirigent Hildo Flierman is er voor dit
project een symfonieorkest samengesteld.
De filmmuziek ‘The Battle of the Somme’ bestaat uit 5
delen met een totale lengte van bijna 75 minuten.
De toegangsprijs voor deze voorstelling bedraagt € 15
p.p.(incl. kop koffie/thee).
Kaarten zijn te bestellen via

www.somme100noord.jimdo.com en zullen per mail
worden toegezonden. 
Ook kunt u informatie inwinnen en kaarten reserveren
in de Bibliotheek te Smilde, 
Kon. Julianastraat 65.

Zaterdag 13 mei 2017, excursie naar Appingedam (his-
torische stad aan het water)
Appingedam is naast Groningen de enige stad van mid-
deleeuwse oorsprong in de provincie. Ontstaan als han-
delsnederzetting met een bloeiperiode in de
middeleeuwen zijn de sporen van een rijk verleden nog
overal vindbaar in de stad.
We vertrekken per touringcar om 08.45 uur vanaf ‘Villa
Maria’ aan de Hoofdweg 24 te Smilde. Bij aankomst in
Appingedam genieten we van koffie met appel-kruimel
gebak in Paviljoen Overdiep aan de Stadshaven 2.
Daarna maken we een rondvaart met rondvaartboot
‘Damsterveer’. We varen o.a. langs de hangende keukens
en zien middeleeuwse gevels en de vele bruggetjes.
Na de rondvaart gaan we lunchen, wederom in Paviljoen
Overdiep. Na de lunch volgt een stadswandeling o.l.v.
een stadsgids waarbij we ‘Het Oude Raadhuis’ en de Sy-
nagoge gaan bezichtigen. Ook de Nicolaikerk, gebouwd
in de 12e eeuw, gaan we bezichtigen.
Aan het eind van de middag hebben we nog een vrij hal-
fuurtje voor bijv. een drankje op het terras van Paviljoen
Overdiep met een schitterend uitzicht over de haven en
het water. 
Om 16.30 uur vertrekken we weer naar Smilde om daar
rond 17.30 uur aan te komen bij ‘Villa Maria’.
Voor deze excursie meldt u zich aan door € 39,00 p.p.
over te maken op bankrekeningnummer NL 83 RABO
0359 8035 71 t.n.v. K. Vos o.v.v. Appingedam 2017,
uw naam, adres en woonplaats.
Meldt u zich aan vóór 15 april 2017 i.v.m. het maken
van reserveringen.
Mocht u onverhoopt door persoonlijke omstandigheden
bijv. ziekte toch moeten afzeggen,
dan is restitutie van het bedrag mogelijk t/m 29 april
2017.
We hopen evenals voorgaande jaren weer op een gezellige
dag.

Geplande activiteiten


