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Nieuwsbrief 5l
Uitnodiging Open Dag Verenigingsruimte
sinds jaiu ran dit jàd hccfr dc Historrche
' Sm;lde de beschikking orcr een
Vereniging De

Dezr ofeo drs rvordr gchoudcn of zaterdag

nieurve rerenigingsruinte. De verenigin gsruirnre in Villa l\{aria aan de Hoolàrveg l.i in

U benr v:n hrrte §elkom tusen 10.00 eD
1t.00 uu' on.ndc, hcr genor r:n een kop hofne een kijkje L. kon,dr n.nror.
De ingang r a:ur de rchrcrziidc vu Villi l\'Í.ria.
(oudc ingang kinderoprarg)

Smilde

groter €n mcer geschikn'oor geza-

nenlijke's prcjecten. De ru;mr. is nos maar
Ioor e€n sedeelte ingerich( m..r duidelijk is
al wcl hoc de ruimte gebruikt kan gaan sor
den. Helvordt ou tijd on, dr ledcn kcnnis te
lateo naken rnct dc nieuwe ruime.

Dà om smn{o wij en

\Vij

l5

rekenen op u$ konrr. En rvcct u ccn lcukc

naan voor dit ricu,'c ond(komcn? I aar her

oper dag,oor

led€n en 3ndere behngsellenden.

Rabobank clubkas campagne
Rxbohxnk A*en en Nonr.l-DEnrhe (elr dn
jààr € 100.000 beschikbaar voor de Rabobank
Clubku Campagrc. Lrit bcdrag mogen de
leden vdn de biik verdelen oler tren'ging.n
en sti.htingen die meedoen.

rijdschriftcr vrn hrrorische yereniginsen in
onniggcndc plartscn. Àan de leesrrËl kunt u gezellig rondneuzer h de vcrsc!illcodc bocken en

Bent u lid van de

l.der lid on6,anst 3 $€ntrr€r,
dezelÍde vereniging

wunu

er 2 op

olrichting nogen sorden

uirgcLruchr rijdcN de semperioLle v:n dinsdag
.1 okrobcr tor cn mer m:rndàg l7 okrober
2016.
In september rvorder de ledcr var de buk liior
over uirg€b,eid geinfórmeeLd door de RA.BO

ltabobak,\se! er Noo.d

Drcuhc, stcm dan op de Historische Verenigins
De St,ilde er nark hcr mosclijk drr de verenigingsruimre rerder ingericlt *ordt, opdar rllc
leden hiervan s€bruik kunned mrk.n.

BÀ\K,
Onz. HiÍoris.h( \'cr.nigiog Dc Snildc docr,

erenal\;,2015,

n,ee. Toed is

un d. vercnigiog

€

L024. Dit geld n
bcreed a!n de in,ichring vàn de rereniginge
een bedrag utgekeerd van

Flet doelvan rlit jaar is heL vcrdcr nrichrcn vu
dr lercriginssr nre, zodl heÍ loor dc lcd.n
Én LIi*orische Yereniltins De Snil,le eer ont
moctingspl:rrs rvorrlt.
h dczc ruimc kunr r op dc.iDst,ige compurcrs zockcn naar o.a. urv voorouders en oude foo s bckilkcr. Darnrar konn cd bockcnkàsÍ
net alL uirgegever boeken over d. Snrildc.n

&

Rabobank

Gezocht: vrijwilliger(s) met kennis van
het opzetten van een archief
reikharL maken voor iedereen. Op dit nroncnt hebbcr

In de l.itste nieurLsbricfnr. 50 is een oproep gedain
voor vrijrvilliges. Eok€le,ncnscn hebben hierop gereagecrd en willen de vereniging meehelpen bij de lclc

Fc..n irchiefnLinn€ in Villa lrÍaria, ,lie nrar e*ele
urdr t.r
to.g.rkclijk r. Door her archielre digna
"ccl,

Als Lrlsuu, ?ij.

Fij hier s brij ne en s.ij
d. rij
^,lld,
willise. dààrgclàrg hun *cnscn gaan inzetten. Dt t,erekent nier drt rrc ru al nrin
zijn, er kunno noe
"oorzici
mr.. m€nsen bij. Ook ds u h.ide.reel wik m..h.lfcnr

.l .

u bcnr van hrrre welkon.

lvel een irGdn opsc,eÍ, lraar drr *.ij graag ruen bcoor
delen door een olenkele crrarngsrlcskundigcn. Hcbr u
c§.rinq m{ r(hneren en wik u de rerenigiu ]telper
ccr gcdrgcr cr go;d ,loo,zoekba3r !rchivei ingsrÍecm op

Edr ràn dc si(rc projecren di. s ij d€ k.n,€ndc .ld {il
ltr uitroerer, n her di5nalirrcr van hcr erchicien he-

lreren Lomt het gehele $chirf irziclrclijk voor rlLc
leden. Om dt uit te kunncn voucr cr ook in de r,rkom.r:lle; goed ten,g te hunner vt,den is eer gocd u

. "

^,r 'l.l:;l B,'1 d iq'i,.;,.

ro\ ..

. ..:.1.L,

aar@dci,,ild. nLr ol b(l: 0592-111.1U6.

Jaarprogramma 201 6 I 2017
aanwezigen staat een traktatie te wachter. De arond
gehouden in Her Kompu re Snilde. Aanvang

Voór het eizoen 2016-2017 stmn al§'eer een aanral
Jcri!ireiren op on' prog'imm, dre u niet wilt mnsen.
Noter alqst onderstaande data in uw agenda.

uonlt

voensdag 28 s€ptenber staat een verhaal orer de

vÍiidas 20 iduari 2017

Mrrrhàppij) op hd
van.f
progra,rma. Dc Íam die
i9l5 ruim l7 jaar door
NTM

(Nederlandse Tram* eg

Srnilde rced. De heo Hcrnkcs uit Lcnncr vcrrclL orrs
hiÍ dan alles over, mau nisschicn wccr u $ ook zclf
het é!n ofander van all Misschien hebt u nog wel ler
haler en gebeurtenissen over de tram. \íe horen het
grag va u. \Ye venvacltten n vóór 20 uur in De Spil te

20.00 uur
sràar de Ncijaobvcsire sepland. De Schakel re Hoogrrvnilde is du ons onrlerko-

Donderdag 9 Daart 2017 wordi de Èd\€rgadding tÈ
hourien. we rorden dan gasrvrij ontlaoren in De Spii

TareÍd^gzo nei 2077 is
Donderdas 17 novedbeÍ rcrclt dc hccr HJ. Lcschen
ons ovcr gcbmikcn dievrocsg in Drcnrhe he. hclejaar
door ir zu,arg wuen. ZoJs: rvamcc dc aardrppclcr in

holit uit de grcnd raren, werden er oliebollen gege
ten. Mnschien kert u ook nog andere'rergeten verhalen. Ook op det avond ku.r u uw rehml kwijr. De

de jaàrlijksc excurs;c is gc-

Yolg voor nreer informatie de unkondigingen in dc
Nicu*sbricfer op de websire

de
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