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Nieuwsbrief 69
'§7ie is de nieuwe voorzitter?

Als gevolg van de onlmgs gehouder schrifte-
lijke ledenraadpleging, ben ik sinds kort
voorziner van onze Historische Voeniging.
Ondar ik nij niet erg ungebreid aM onze

leden heb kunen voorstellen, het volgende

I4ijo naan is Didcrik Àppcldoo.n,77 jalt ivo-
ncrde in de wiik Kloosrcrvcen in Asscr. Bco
geboLcn cn gerogcn in Borcnsmild., waar it ror
1967 heb gervoond. Ben getrous'd met Wille
nien, zij is geboren en getogen in Hooger,
snilde en ook in 1967 verhuisd, we gingen
và.àfróen nl. sàmei verder. we hebben een

zoon en een dochrer en 5 kleirkinderen.
Miin s,erkzrnre bestaan heb ik lanaf 1961 ror
,rt^ru doorlop Id b, g, m,, rrer rrco'g.1r... h .

Begonnen als leerling ambtenaar bij c{e ge

meen,e (n:lde. §erd:n o6- 'de.rg l-oold b.

de gemcente Brakel (ligt ir de Bomn,eler
w, ,rd . ir r9 6 werd .k d--.
Lis.

Van 1982 ror 1988 was ik burscnccsrcr vatr

finsreNolde, vcnolgcns var 1988 ror 1998

burgemeestcr van Slccn. In 1999 \vis ik waame-
n-nJ burg,n,:r.rc \J1\ i .n 4.5', .o(l . ,,

2000 waaroencrd burgemccster v.n S.hier
monrikoog. Ten slorte was ;k !àn 2001 1or

2006 L$genreesrer ràn Sreèídercn, cvcncens in

N! mijn pensionering ziin we met veel plezier
ir Assen eear woner. Hoe he( komi, kr! ik
nicr gocd ondcr woorden brengen, rnaar heb me

desondanks altijd erg verbonden ner Soilde ge

voeld. Zo ben ik bv. vrnrfher eerte beein lezer

van de Smildeger Neiskrunr geseest.

\"d'.,.ci,, Lc,zijn ..,, .o,rcr .L.b.I .. i

rrijwilliscrwc.k gcd..o. Vras bcsruurnid bij hrr
Cczondhcidsccntrum KlooÍen.en. roorzitrer
van de raad ran toezicht van IIEE Drenrhe
(een orgarisatie voor mratschappelilk rerkl. lid
ran de seniorenraad van Je gemeedre r\ssen e.
actief 6ij eco t»cctal scuiorcnorganisatics. Hob-
by! zljn drvcrs, mau bcn grarg buircn om tc
wandelen oIfierscn.

Àt, up,ulg.r .,r c.j. Hoos.,cd h.b.\crbe
-..Í. ,,, hJ,' jh(.lintc .oo "r ,j ,. "
gelopen I iaàr voor on?e rereiiging heet!
berekend. Oiger{.ijíel.l ztrll.. we nog iad$
,rn h ur "i., t,cd Lun ren

stille hoop hebben dr ze hoe dan ook nog 'rn
belaig ?àl 6lijve! voor de lJiÍoris.hc V.rcri-
ging l)e Smilde'.

Ik iril ook gmg mijn rvaeruteriiq uirsprekor
yoor àIe vrijvillige^ d;e trij o.s i.rieazijn. zil
,orger ..1..J rr ". Í.. . - Je ..,,d..e u,,1.(..
iI de vererighg, goor respecr dààrvoo..
Ir dat tearn van kstuureleder en olerigc \.ij-
wi11igc6, wa.rudc. rkeL niet ir de Inste
plaats lict rcdrcricrcam, uil ik graag mijo steeo

rjc biidrascn. voor biidràgeo i! velke vorm dàn

ook ran leden rar dc,ercniging houd ik ne el
tijd r« anbcvolcn.

Dulerih Àpeldoor»

Rabo ClubSupport

Ook dit jae Lopen r€ als vereniging weer mee tc doen aao de Rabo ClubSupporr.
Bent u al lid van de Rabohank?
Dan bepaalt u welke club of veenigiag Èn finuciële ondersteuniog ootengr.
Kortom: uw stem is geld rwrd!
Bent u nog geen lid var de Rabobanl, mer wilt u wel graag meestemmen op uw favoricte
club of verenigtug, meld. u zió dar aa bii de P.abobank voor het gratis lidmaatschap.



Mededelingen van het bestuur

In de ro.ig. Nicuwsb.icfheefr het beuuor lngekondigd
dar de ia!rlijkse leden!ergrduirg helars schriftelijk af-!c'

hlndcld zou r{,.den.

Hct bc;tuur heeli u eer rtntal punren voorgelegd
\aarcp u kon r.ageren.
Er ziir geen rercries bilnengckomen.
T-. n. benr L .,Uoord c(. "r: ' .. r .'. h ii,È,. s ra
Dicierik Àppeldoorn tot voorzittcr.

Van de acriviteitencom m issie

Lrm. corona hceft her Scstuur besloren r{ar een aartrl

seplude activitei.en cn dc jaarliji<se excunh helar ge
amuleerd n,ocstcr rorJcn. To.h hrfr de rLt i"iteiten
comrnissie geprobcerd om toch iets voor hun leden in
dere periode tc kuonen doer. \íij hebben drie wendel-

routes (È kunr dee ook fietsen) uitgezet, il Boven-,
Midden- en Hoogesmilde. Deze routes hebber de in-
woners ran de Smildes rls bijlage ontvmgen rniddels de

Smildeger Neisknrr. Iedereen kent ziir eiger kern,
mea de andere Sm;ldes ziir ook de ooeite waardl

Bor€nsmilde:
Ecn roure langs de vaan eo <1e kem Llovenwlide. Deze

rocht gccfi inzichr hoe her vrocgcr sas en hoe her er op
dir moment unzier. Vccl pitrlen zijn !e 

'enen 
olheb-

bcn nicu»c bcvoncrs/wlnkcls/scholcn ci,oor in rle
plaats gckrcgcn. I{aar ooL is o.a. dc ingcmcrscldc brie-
verbs ren her vrcegere postkantoor »og steeds in de

De roure fltr Iliddersmilde is grotendeeh een vugen
tochr (po, en papie, n,eenemen). \\:ij zijn knieund
hoeveel de echre SmiLdeser \r.er ran de sesr€lde vrag.!

\bo' vols.nd jaar hopen wij dar de siruàrie hel ànde6 is

en dat we rveer ecn rormale lederiergrdering kunnen

.1.'.n', u. ...í n. .'i.lL c r. ',irecreo
ganisercn. maar zodra het mogelijk is

zrldir Lenbarr gemrakt rvorden cn liopcn rvc elhaar rvccr

in de roure. Op dc Sniildcs rjn rcvcos beclden largs de

\'an'te bervondcrcn, irclkc zljl gcmaalt door t.vce

Smildeger kurstenaarl

Hoogeremilde:
1s dc kcu die grcnsr ran het Drenrs Friese §bld. Deze

rortc laat u gcnicrer van de natuurl Tevens zijn hier nvee

campings cn ecr aantal huisjesparken getealiseetd.

Hoogc$mikte hecfi nog een buitenzlembrd voor de

kindcrcn in dc zomcr. Ook in dezc route zijn eeo aartal
vres.n gcÍlld. Llus ook hier pen en papier meenenen.

l-;nd junl/begin juli zutlen *ij de v,àsen die gesteld zijn
in de rcures bekend maken in de Srrildeger Neiskrut.

De.oules zijn re do{nloaden op de site vrn de Histori
!e \.,Éniq,.g: sq$.dÀ-r de.-1., rsr..u. zi,r.

\èel plezier er eer orooie zomer gerieDsrll:


