
HrsroruscsE VERENIGING 'DP SMILoE'

Nieurvsbríef 64
Op rrijdag 10 januari 2010 orgariseerr de Historische

\-ereniging de Smilde \r'eer een "oldenvetse nei.iaorsvisite"

De neijaorsvisite is een mooie gelegenheid

o- rlkaar "geloLkig neijàoÍ" te wensen

Onder het genot van rollegies, sap net
lJoer n. boerenjongens ofeen ander hasse-

b;ssie, kumen we gezellig met elkaar praten

o... Íar er in 2019 allenaal geweest is cn

'oo.uir kiiken §ar 2020 ons brenger zal.

ook zal e. Éeer eetr ÈlDrhoekje zijn met

Opnieuw succesvolle Rabo

u. "..-n.- = l. l-
nomen;:r d: R::'r L.::.::::::

uir r. Dr.ngen op een ràn tie deelnemende rer
e.igirgen. Hcr tonl. h.,1rag \u: 1i0 00rr 00

filmmrreriaal uir de outl. doo. en niet t.

'ergeten 
de oude fotot uit venloger tiiden.

Datum: vÍijdag l0 januari 2020

Locatie Hct KomPis te Smilde

Inlooptijd, ranaf 16.30 uu. tor 19.30 urr
De toegang is gretis voor leden en degcne die

lid wil * orden.

Clubsupport

Ook rolgerd ja orgmiseen de Rabobak dczc

CluÀsuppor om het ierenigirgsletcn in brede
zÈ re orderieuen. BaoLien u bij de Rabo

baok, rordr dm alsrog 6aris) lid en u kunt
dm ook stemer uirbrengen op uw favoriete

club ofvereniging.

85211i t r.L

Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap van de Hiiro;rhc Yereniging De Smilde gcldt roor 1 jaar beginnencl op 1

januari en eindigend op 31 d<:mbrr. wanneer het lldoaarschap niet. óór I janua.i s.hri&e
lljk L opgezegd wordt het iidmar!.hap automarisch ner L laar .cr1engd.

\Vii kunnen her ons niet voorsrellen nar wanneer u beslun her lidmaatschap op te .eggen

heeft u nu nog de tijd tor etr oe. ll december a.§.

Dir È niet bedoeld oar u op een idee te brengen, integendeel, wij willen er nog gmag deuwe
leden bij. Zoals u weet onwmgt u als lid vier keer pe.jaa. het rii&.hÍift Levend Verleden,
boorderol i ormatie over gebeurtenissen en personen uit de voormal;g gemeenre Sm;lde.
Daarnaast een aantal hfomatierc en gezellige avondbijeenhomsten en dat slechts voor €
17,00 per jaai

Misschien ook leuk om als cadeau te s*er: een i&rabonnement Historische Vereniging De
Smildel

DF7E NTELIWSBRIEF vEsscHINr oND!R 1ERI \-|VooRDEIJKHÈID vÀ\ HÈT BÉSTUUR'



Noteert u alvast?

Op donderdag 5 maart 2020 hordt de Historische
vereDiBins hau.iaàrlijke ledenrersad(rins.
Na hct bestuudijke gedeelte verzoÍ$ drs. Judith yatr

Weperer een lezing oveÍ deloodse schÍiifster Cury
van Bruggen.

caq' van Bruggen lve.d op I j.rnuarl 1881 .1s Carolim
L.a dc Haan geboren in Smitde, waar haar va.ler ]z.k
dc Hàn chrzr Goozanqer in .]e gebediiens.) fas.

Programma excursiereis 2 mei 2020

Let op!!!l
Opstapplaats gevijzigdl lll

8. iu.. "" es i-b -b. ,
8.30 uur venrek naar warffum
9.30 uur aankomst openluchtnuseun
10.00 uur kofÈehhee/gebak spreker/gids inz.Jre ur-

leg museum
0.r0.i,,, be,i,l,.g 'eop.r I'r. rrr., «rropeig.n

gclcgcnhcid
12.00 uur luncli
13.30 uur vcnLck naar Midvolda
14.30 uur onrvangsr op dc rondrarnboot "dc \íir

schere' in de hler r:r \Í,rl..olrl:
,,,,,,:,,.,,,,-,.,
den van de blaurvesad, inclusiefdrankie.
plm. 17.00/17.15 uur tcrug 6ij het Beurt-
schip in smilde

Bent u 11 nicurvsgieLig ge»t,rden du l:unr u al.a'i e..
.o.f ^r."-r o....1.,h

De Historischc \ereniging De .::rilor §enr u e:r ;-:-
zellige daglll

ludirh van \ltpcrcn vcnclt nier allccr or:r de cmièrc
ran dc schrijlitcr, z;j lichr cnkclc bockcn var hrrr or
en vcLtcft orcr dc joodsc srmcnlcrhg ir Snildc cn hcr

sezin waarh CarLrvan Brggcn is opgcgrocid.

Datumr donderdag 5 maut 2020
Locatie, "DE SCHAKEL' Rijlswes 178 te

Hoogersmilde
Aan.ang: 20.00 uur

)cnenl\:rnqen

Gulle gere6 hebben o.ze rereniging heíoigcnde

\lerrouw Reetink De Noord: een aantai boelgr
o\.. de sesch;eden;s \àn Sn;lde.
lle'rors urninL t, a,Loi *n Loeli. rner trrie'.n

"an 
haar moeder d;. tijdens de oorlog eer tijd op

Hoogersmilde heeft doorgebtacht.
Dhr. var der Tuin: het arch;ef"an de voormalige
LTS van Bovensmildc.
Gea Hatzmaln: notulen, foto's, krantenknipsels

enz. en de \oornaligc school "deVaan".
hn. \ i'.ther: e:n brL.. * eegschral rit de voornrligc
prdrrls re mel-ous Dr L:r,:s.
HaÍel;jk danklwe ziin er blii neel

En nJbiltflg tu tu atbtit unu.htl,-'g"hnd rl



Aanmeldingsformulier excursie zaterdag 2 naei 2020

(h.rlu.l, nus.un ber hooseland te \\:rltunr eD een r aanochr langs de gebieden ru de Blau\re Íad

Post@de/wootrpLars:

In 6ezit museumjurkaan ja / n@ (dooÍhalensar niet vu toepa$ins is)

1. Deelnme 47,50 p.p. orcr te naken nar de poaingueester vm de Historische verenigiag de Smilde.
2. Rekeíiognmder \166 ÈAnO 0382 8524 3t o.Í1. q(:uiereis 2 mei 2020.
3. Footlier islsea b, ëtr tu odeÍstmde persotreD:

. Kaas \6s, Keralres -.í. 9422 BH Smilde- rel. 412 6;1

. Htuie Id@, \?:a!@pseg 61,94r. AD Snnda Íd 113 5(é. Jamie Ool1l]]a, IideE 20. 9j22 ED SEíde. tel' 4t9 002. T:EèLe croenink, H-P- Sl*ÉssÈài 24, 9tr pM BoÍe,sEilde ÉL 414 r03. Jd Koerrs, RozensÈ-ër 6a. 9jt1 L\ Bo,e6End. Él- 4rl it6. Àlie Luirg Sporda 3a 9{23 PY Hàoogrmitde d. 459 8 j5

LET OP: àanmetdnls is detioniefats de
van de betating deEnirier-. lDdien de bus

\Íordr op volsolde lan binnenkomsr

lvordr gebeld als er een platrts lrij l<omr. Kónt u op de sa.hnijÍ re sràa. eD u kunr n;er mee om dar de bus \rl is
lrijgr u uireraard her geld re.usl
..1= \.llll


