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Nieuwsbrief 60
"Terug in de tijd" met verhalen van Henk Pras

Op woensdagavond 21 nombet 2018 was

Let erg druk in Café " I he Bridge" in Boreo-
smíde. De l{istorische Vereniging De Smilde
had Heo[ Pru uitgenodigd voor een avondje

in de Drentse taal.

De n V"l'he' nond gel,o.cn Her '< |ru. r"m de

aanwezigen mee terug naar de tijd warin hij
opgroeide en dat gebeurde in een crfé net boer-

derij. Verhaalties wmrbij de aanwezigen zich

kosteliiL vermaatten. Ze gnrgen onder andere

over bru;lofien, begraferissen, voetballeo. ook
stond hij stil bij hoe in de divere delen qn
Drerthe her Drenrs wordt gesproken. Het ver-

schil tussen het veen en het zand. De heq Pra
: ono.r rr derc v-iiuilliger bir her H, ,r. q r de

Taol. Àl met al werd het geheel op humoristi
sche wijze naar voren gebracht en Lunnenwe te-

rugzien op een geslaagde avond.

Op rtijdag l1 januari 2019 organiseert "De Smilde"
weer een "olderwetse neijaorsvisite"

De neijaorcvisite is €er mooi gelegenheid om,

elLaar "geloLlig neijaoi' te wensen.

onder het genor van "rollegies", bowl, boeren-
jongem ofeen ander "hassebassie"

kunnen we gezellig met elLaar praren over *ar
er in 2018 allenaal goeest is eu

vooruit kiiken wat 2019 ons brengen zal.

Ook zrl er weer een filnhoeLje zijr met Elm-
materiaal uit de oude doos alsnede van

de ne'jaor., nire un vor g jJrr en he, rub:h ,m.

Datum: rijdag ll jantdi 2019
Lo@tie: "De Schakel" Rijksweg r78 te

Hoogetsrnilde
Idooptijd: vmaf 16.30 uur
De toegag is gatis voor leden en desene die



Excursie naar Lemmer en Joure (Friesland)

op zaterdag, 1 1 mei 20 19

Dir jar orsanistretr wij een excutsie na Frieslm<l. Ir
Lemmer zullen we het Ir. D.F. Woudagemaal Lerceker
net o.a. eer fi1m, rondleiding en Iunch. Na de luch

"enretí<en 
we oaa loure om een bezoek te brengen m

het Museun Joure o.a. beLend vm de Douwe Egberts

kof0e. Ook hier een rondleidirg.

Voor deze excursie meldt u zich aan door€ 48,00 p.p.

over re maLen op bankrekeningnrmmer NL 30 RABO
0359 8528 31 t.n.q \íl nn Esen o.vv Frieslànd 2019,
uw nrm, adres en woonplaat. Meldt u zich aan ,oor
1 àpril2018 i.sm. het maken van resereringe".

Let op, Aannelding is definiriefals de betaling bimen
is. Àanrnelding wordt op volgorde van binne <onst van

betaling defin;tiet Indien de bus vol is, wordr 
" "p 

.-'
wachrlijst geplaatst en ktijgt u hiervan bericht. U wordt
gebeld als er een phats vrij kont. Komt u op de wacht-
lijsi r€ suan en u kxnt niet mee omdet de bus vol is, dan

Lrijgr u uneraard het geld terug.

it4ochr u onrerhoopr door p*«trlijLe omundighcdcn
biji: zielrre toch moeten rlzeggen «xr deze excunie, drn
is reÍntrrie vàn he. bedns moselijk ,/n 20 ilril 2019.

\oor iiÍ;nnàti. ov.r dczc rcis l'uu u reLechr L,ij o,<ie.
sr::rde leden rrn dc rciivncitcncomissie.
H:nnie rdenn: r.1.0i9211 l5 61

ALie Luning: rel.05914t 98 t,
Tnreke Croenink:te].0592 41 41 03

Kliis Vos: rel. 0592 1l 26 71 / 06 546 82 838

\ rLr,. l. r ..LJ)r- rlrr'r U..{, I

'lijdcrs dc Nciirosisire zal eer ungebLeid p,og.a--,
kl:: n lggen rlsnede ook aanneldnrgstàmulicLe n.

lnd;en u in he, bezir l,erlrr eer museunjmrkutr !.!
rcel«n."ij doc -* re ..-...

\! ij zijr hier heel erg blij n,cc. Bij clczco rviLlcr wlj de

Rabobank .\sen o r"oord l)renrht cr allc lcdcn vrn dc

Rabob:nk die op onze vereniging gesLemd hebber heel

Ook volgend jal o.ga.iscen de R,L,ob-rk deze CIubLrs

Campagnc om hcr verenigingslevcn in brede zir re or
derrernen. Banhier u bij de Ra6obank, vorlr Ll:n .:ls-

noe (gLaris) lid en u l rt dan ook srennren r;rb,engen
op urv faroLiere club ofrereriginq.

Noteer alvast in uw agenda:

. r'oensdag 6 naan 2019
locarie: "ller Konipas' \'een hoopss'eg I2b re
Smilde aanrang: 20.00 uuL

laanrrsaderins ner aanslunen.l een "h;s-kr-ií mer
listorischc vragcn xat ccricdcr un mcc kan docr.

. zxi.rdàg 11 mci 2019
Ëxcursie nràr her l. D.Ë §íoudagrnàl nr Lrnner
er LeL Mmem ;n loure. (irlo: zie deze rieuqs-

Opnieuw succesvolle Rabobank Clubkas Campagne

Ook dit jur hccft onzc "crcrigins rcer deelgenomen

aan de lirbo6ank ClubLas Canrpagne.

leder I rar Llc Rabobanh Às:rn cn Noord-Drenthe hcd

dc nioeclijkhcid on 3 renmsn uir re bre"ge. op ee.
,u dc declrcncndc vcrcniginger. Ller rouLe bedrag r.rn
1i0.000 euro w.rd vcrlolecns .crd.'cl.l, r"aarblj her aan-

Lrl sLemner beprlend rvrs roor h.r ic ons.ingen bcdrxs.
op rte linrle lond in rl,caLcr dc \icurc Kolk wcrdcn

,, d. 1ri.r.r -.

ook onze rerenising viel ;n dc pr;j,en en hceli ecn

cheque onn:ngen mer her prrchtige bedng vo
€ 1111,92.


