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De oproep om in het jubileumjaar 1000
leden te willen, heeft niet gewerkt. Misschien
is het potentieel wel helemaal niet aanwezig.
Met 850 leden zijn we misschien wel de
grootste vereniging in de voormalige gemeente Smilde. Laten we daar tevreden mee
zijn. Maar er van uitgaand, dat hier ongeveer
2500 gezinnen wonen, was die wens toch
niet zo gek? We moeten ons echter realiseren,
dat de helft van dat aantal niet hier geboren
is en dat een kwart daarvan nog zo jong is,
dat de interesse voor de historie minder aanwezig is. Want eerlijk is eerlijk, de gemiddelde leeftijd van onze leden is behoorlijk
hoog. Daarom valt er regelmatig iemand af,
zo is nu eenmaal het leven.
Nieuwe leden blijven uiteraard welkom en misschien is het goed om eens in uw omgeving rond te
kijken of er mensen zijn die daarvoor in aanmerking komen. Vertel hen, dat wanneer ze nu lid
worden ze ook de dvd-film gratis krijgen en ze in
het vervolg ook vier keer per jaar ‘Levend Verleden’
thuisbezorgd krijgen en tevens aan activiteiten
‘mee kunnen doen’, zoals excursies, lezingen en interviewavonden. Deze worden regelmatig georganiseerd. Het mooiste is echter misschien wel, dat ze

op verjaardagen gewoon mee kunnen praten over
de geschiedenis van Smilde.
Lidmaatschap opzeggen
Wilt u van energiemaatschappij wisselen, dan
moet u er zeker van zijn dat u van de oude af
bent. Meestal staat er voor dat afzeggen een bepaalde termijn en wanneer u zich daar niet aan
houdt, zit u nog steeds aan de oude vast. Als lid
van ‘De Smilde’ werkt het precies zo. Bent u eenmaal lid van onze historische vereniging, dan is
het belangrijk dat u weet, dat het verenigingsjaar
loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzeggen dient daarom vóór 31 december te gebeuren. Doet u het later dan zit u er weer voor een
jaar aan vast. Ook wanneer u op 5 januari opzegt.
Nu gebeurt het niet zo vaak dat een lid opzegt,
maar voor het geval dat, bent u vanaf nu op de
hoogte. Dit bericht is trouwens niet bedoeld om u
op een idee te brengen. Zeker niet, integendeel, we
willen er nog steeds leden bij. Vier keer per jaar
een tijdschrift en een aantal informatieve avonden
geven inwoners en oud-inwoners veel plezier en
dat voor slechts € 15,00 per jaar.
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In januari 2013 organiseerde ‘De Smilde’ voor de
eerste keer een Nostalgische Neijaorvesite. De vesite werd een succes; veel leden bezochten de bijeenkomst en lieten weten zich te hebben
vermaakt. Op 24 januari 2014 volgt de tweede
versie van de Nostalgische Neijaorsvesite. Onder
het genot van een drankje en hapje uit grootmoeders tijd ontmoeten we elkaar op informele wijze
om elkaar het beste te wensen voor het nieuwe
jaar. Er draaien oude dorpsfilms, ook zijn albums
met prachtige oude foto’s te bezichtigen en aan de
wanden van ‘De Schakel’ hangen oude foto’s op
A-4 formaat.

Mocht u een gedicht, een kort verhaal of een
anekdote over oud- en nieuwviering tijdens de visite ten gehore willen brengen, dan is daar gelegenheid voor.
Het bestuur nodigt u van harte uit voor deze
Nostalgische Neijaorvesite.
Locatie: De Schakel in Hoogersmilde
Datum: vrijdag 24 januari 2014
Aanvang: 16.30 uur
Toegang: gratis



jubileumfeest goed bezocht.

Noteer alvast in uw agenda:

Net als vijf jaar geleden zat de Koepelkerk op 1 november, tijdens ons jubileumfeest, behoorlijk vol.
Conclusie: Onze leden houden wel van een feestje. Er
was kennelijk ook op een grote opkomst gerekend,
want de organisatie was piekfijn in orde, complimenten aan de feestcommissie. Ondanks de verbouwingsactiviteiten, was het Kompas goed bereikbaar.

• Nostalgische Neijaorvesite vrijdag 24 januari 2014
(zie de aankondiging)
• Woensdag 5 maart 2104
jaarvergadering + quiz over de historie van Smilde ‘De Spil’ Bovensmilde, aanvang: 20.00 uur
• Donderdag 24 april 2014
Interview met geert Sinkgraven en geertje gansSinkgraven - ’t kompas’ Smilde, aanvang: 20.00 uur
Muziek: de harpistes rosanne reitsma en rian Lenting
Het leven van deze oud-inwoners van Smilde komt
uitgebreid aan de orde, een leven waarin de periode
van de Tweede Wereldoorlog een belangrijke plaats inneemt.
• Zaterdag 7 juni 2014
Excursie naar groningen - Hofjeswandeling o.l.v. een
gids, gevolgd door een rondvaart door de grachten van
de groninger binnenstad.

Tijdens de avond is de film ‘De Smilde, kiek ies an’ gepresenteerd. Het was de bedoeling, dat de film in het jubileumjaar gepresenteerd zou worden en dat is gelukt. Als
onderdeel van de jubileumavond was er een voorproefje, er
werden een aantal stukjes van de film vertoond. In haar
toespraak vertelde voorzitter geja Hoogeveen dat alle leden
de film ontvangen.
Samen met ‘Levend Verleden en de Nieuwsbrief ontvangt u
twee dvd’s met zowel oude als nieuwe beelden van de voormalige gemeente Smilde. Wij wensen u veel kijk- en luisterplezier met de film.

In de volgende Nieuwsbrief wordt u hierover nader geïnformeerd.

Lodewijk Napoleon in Smilde,
was uw voorvader daarbij?
In het Nieuwsblad van het Noorden van zaterdag 19
februari 1955 las een opmerkzaam lid het volgende
bericht. Misschien heeft iemand hierover wel eens
horen vertellen. Er waren zeven turfstekers bij betrokken. Smildegers, nemen we aan en de kans is nog
steeds aanwezig dat een nazaat hierover nog iets weet
te vertellen. Wie??
Na het bezoek aan Assen op 14 maart 1809 ging hij met
zijn gevolg via Smilde richting Diever. Op die 14e maart
1809 werd hij door de toenmalige Landdrost van Drenthe
en een erewacht tot Smilde vergezeld. In de buurt van een
weg van Witten naar Smilde (thans de Witterweg?) werd
het turfmaken door de koning bezichtigd. Zeven turfmakers onder leiding van de veenbaas cornelis ruurds gaven
een demonstratie. Een van de turfmakers zou een toepasselijke spreuk hebben gepreveld en daarna de schoen van de
koning hebben schoongeveegd in de hoop op een fooi.
Volgens het verhaal werden net als elders ook in Smilde
gouden ducaten uitgereikt. De reis ging toen verder via
Diever, Vledder, Wapse, Dwingeloo naar Hoogeveen.
Bron: Nieuwsblad van het Noorden, zaterdag 19
februari 1955.



