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Nieuwsbrief 54
Het Huus van De Smilde
Op d. in idudi gehoud€tr neijjom*ite is
door de yoorzitteÍ Geja Hoogev€en d€ ndd
vo onre nieuwe retmigitrgsÍuimte bekónd

uinrte. Er is eekozen voor de narnr Ilct Hrus
vrf D. Snrild.. r.ri,c,cnd r:n,le n:rm vrn
onze hnLoris.hc

v*coigÍrg

co dc lcdcn rlic allc-

marl op de Srrilde rvoren olhel,L,er ge*oord,
olhcr nr Boven-, MiddÈn-, Hijker- olHoog
\7e hadden op de open dag

ao

de leden ge-

vmagd: Bedenk een nanl
Velen hebben hier gehoor ad seseven om eel
naam re bede"ke"
de nieÍwe verenigingn

De berlenker eLmn is Lluze rte

Gut.

"oot

Bruikleen en Schenkingen
D. His«r

riji
trl

\/e.e.ieing l)e Smilde kreeg een
dc hld alcoreÈ lleveld een m
L'tr;n.1 rcr btuikl.cr .ergchodcn lloor
ische

uclcdcn v.n

zijn vrrhuizu,q ran frankrijk !rà. N.d.rhid
blerk her k:binet nier in de ni€urve {o!;rg t(
tassc.. In ziln dirccrc 13milie u:s ook niemand
diL'hcr kor gcl,nrltcn. On,dar hij *isr rlar onze
vereoiging ecr ricu'vc nrnnrc hrd bcuokkcn,
heeÍi hij ons in overstsine sescv.! on) nànÈDs
rlc crven Elcvelrl-ljenhout her kabiner te aan

v:rrdcn als hmikleenobjccr. \{ellichr als ruirte
«,or archici: cn ondozockrcrkzr:nhcden. Lle
vader Er George hrd ii Vilh N{arià ziji b.
sn rlijke c.rpacteten lange rijd ten toon se
sprerl en ranut dat oogpunt leek het herr cer

De heer PicLer Sdvtius is
'i. zijr !.d.t, d,dburgemeester vr de iremeente Srrildc, irt heL
hc,i,
.le Nldrsr Drn,vhe \hlk\tr1'nr rk

',r
!.!*l1900 «,r l9,il

cn heefr deze aar de ver-

lniging g.ddr.cld. \riiiasoor o.,e h3irelijkr

\/.n warerschap Drents Okrijselt D€lh
(voonD.lig srrcshdp RcesÍ cn viedc.) hebb€n rve aans.Lroden g.kr.gcn: ccr oorkoorlc uir
1972 itr hcl kadc. \aD rirg§rÍkLc vctuctcrings-

*erken

tussen geneente Smilde en

vooroalig

oreri.hrskarren van rvate,
D.cdrfi.. E! ccn $rpcn un oud

\Varcrschap. \'e'der

s.happ.r

h

s,aterchàp iD srr... \i'àarrcor ook onzc harrc-

\\.ijl,d,bdr

dàr ànl,od grà.s .ànscnon,cn .n
her habinet heeti innLiddels een nooic plaan gc
k,egen in ontu nieuse ri!Íe.
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Afi2

wu,isi!s ziji Í.

Lrlij ,rcr rlczc

bclcrnj*

s, kij[cn fuikh]lzd,d un r.ar hisrorisch nrirc'iaal saanan u denkt *at noet ik met dic itocp'.
?ijn d3rr sellichr hÈcl blij me€.

De joodse gemeenschap in Smilde
Over ratrb'jn De Haa. cn zijn mee bekende kinderen is
in het verleden al heel reel rerteld. Met dc tlarryvan
Bruggenstraat is de dochter geèerd en zoonJàcob Israël
IÍeeg die ed pas in 2016, met een gedeoksteen b;j de

hncrlkrl. lJijdc he,tlrnUng.r t me "ord.n 1,.,r
tijk. ook de,,men.,n on,8er,nn,cn lnod,( inuoner, in
Smilde herdacht. Eér ran de oorlogsrnonumenten -dat
op de hoek ran A.M. Sorgstr.it- is een ioods n,ooumcnr. Het is wel duidelijk dat Snilde een geschiedenis
heeftsàr;n lodd een rcl hcbbcn gespeeld. Het is dan
ook niet zo vreemrl drt daaraan aandaclrtwordt b*
ste€d. Dit sebeut din ook met een lezing door de

hcrcr Hc.k M. Lunins en Bas Kortholt.
Dc hccr l.uninil is een:m3reurhiÍori.us uit Àssd e!
sd,.ijli rrg.1n,àris o'( Drcnac hisrorische onderrverpen.
OoL in Lerend Verleden ptrL,li.(rde hij drkcl. àrikdc..
Hij ?i <! rerh.il hou.ldr ovn hd levcn van joodr fa
milies op de Snrilde en joodsc begratilrgebru;ken,
".aar
bil ook dc joodr bcgraalflaar in Hoogexnilde aan de

Hisoncus I(ortholt

r

rls onderzoeket voLorder

un

hct

Zomerstop vrijwilligers
ln 'Het Huus rar de Smild. is d€ alitlopen rijd door
recl yrij! illigerc hard sewerkt met archieF,rerkzaarheden, scanner, o«lenen, vcrslaglcgging, enzoroort.
Datu,iln sc.1s ydcniging erg blij Nee. r.wu houden
rve even een zoDersto!.
Vanaf I oktober gaan we weer beginnen.
Dcnkr u ook dar lijkt me straks *el sqr, u benr var

Ilerinntringsccnl un K.otp \VcsÍcrLrorl{ en ir..ni.hrig
in Smilde. Als onrterzoekcr is hij àls (mcd. ) sificNÍclrer/auteur L,euokkcn gc"tcw bij dc rorrandkoning nn
dner€ exposnÈs en publi.aties Zijn lezirg zrl zich rich
rcn op dc gcschicdcnis vrn K:n,p veserboLk, rvaarbij
het leven van

dt

loodsc

imoros vrn

SmllLlc rls lcUra,d

Dc hccr H v.n dÈ Boer vooTnter mn Sri.hring Solp..s
tenrc Bciler, is r{czc arcod dc !lc,dc sprekcr. Hij zl ,Is
r.ertellen o"er het lcggrn
SLolpcÍsr.inc
'an
liee ecnr€enre Smilde op 5 oktober 2017.
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\Yaar:

De Schakel, Rijk$veg i79 te

Vanneer:

Hoogersmilde
r'oen«lag 20 september 2017

Ar.ra.g:

20.00 uur
I)eur open: I9.30 uur
Toegang: gritis voor ledeo

en

zij dit wille. rvorden

Noteer alvast ln urM agenda:
Donderdag 23 nortmber 20r7
Locatit: I{et l(ompas te Snille
Arnvi.gr 20.00 uur
Lezing Elfsteden«,cht door Ilenk l{roes (oud roorztter
v.n dc Konintlijkc vcrcniging Dc Frieschc EllStedenl.
Dc lan*e Ellvrrlurocht *$d gctcdcn ir 1997 cn ondci
enonne publiekc bclangsrllin.r kondigdc de heer Kroes
de ochr aan met de rvoor<ted 11 giet aon".

\.rijdàs

In de jam{cad{nrg rd 9 n,aart 2017 $elde llet be
«uur een conuiburievcrhoging voor De penning'
mccrer gafondcr andcrc als rcdo aao de
hruncrhogilg rao de euwe vere.igngsrrnnrc Her
Huus vàr de SDilde' (n ook dc rcrandcring van

zrvrnvit

naar L.]eurendruk van Levend Verleden

speelde daarbij een

rol. Mer ingans I j.nuari 2018

conoiburic mcr € 2.00 omhoog cr is dc conoiL,uric vasrgescld op € 17,00 pc. jaar
Dc ..!rvc,is. lci.D zijtr hicuncc akkoord gcgran.

gaat dc

r

sri.hri.g S.olpe,\

Velc hanrlcn rnakcn licht werkl

Contributieverhoging

ir ic voonn.

5

januari 20I8 "Neiidosvisire"

locatic:
Inloop:

De Spil

van.i

r. Bolcdrnil.l.
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