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Nieuwsb nef 56
Op vrijd^g 5 januari 2018 organiseert "de Smilde" weer
de traditionele Neijaorsvisite
"\W'e

bint wat eerder

as aandere

jaoren,

't is wel weer mooi om mekaander een

maor
gelok-

Het Bestuur van de vereniging nodigt u van
harte uit voor de Neijaorsvisite 2018.

kig neijaor te werser."
W'aar:

Dit jaar zljnwe in Bovensmilde en laten ons
verÍassen met een Zuid-Molukse dansgroep en
daarbij lekkere Molukse hapjes. Natuurlijk ontbreken de knieperties en het sap met kloet'n
ook niet. In een filmhoekje zal de neijaorsfilm

'W'anneer:

Inloop:
Toegang:

"de Spil" Floralaan 2 te Bovensmilde
*ijd"S 5 januari 2018
vanaf 16.30 uur
gratis voor leden en zij die dit

willen worden

2017 en een olde film van Bovensmilde vertoond worden.

Wederom succesvolle Rabobank Clubkas Campagne
Ook dit jaar heeft onze vereniging deelgenomen aan de Rabobank Clubkas Campagne.
Ieder lid van de Rabobank Assen en NoordDrenthe had de mogelijkheid om 3 stemmen uit
te brengen op een van de 269 deelnemende verenigingen. Het totale bedrag van 100.000 euro

werd vervolgens verdeeld, rvaarbij het aantal
steÍnmen bepalend was voor het te ontvangen

Noteer

bedrag.

agenda:

Tijdens de finale-avond in theater de Nieuw'e
Kolk rverden tijclens een zeer gevarieerd programma de prijzen uitgereikt.
Ook onze vereniging viel in de prijzen en heeft
een cheque ontvangen van € 784,08. Bovendien verraste directievoorzitter Sjoerd Scholte de
prijswinnaars met een extra cadeau: elke club
mocht nog eens 115 euro bij het bedrag optellen in het kader van het 1 15-jarig bestaan van
de Rabobank Assen en Noord-Drenthe.
Dir rcsulteerdc voor onze vereniging in cen
prachtig bedrag van € 899,081 Wi.j zijn hier
Bnnhreleening

nummer:

NL 66

RABO 0382
8521 35, r.n.u.
Wreniging
De Sntilde,
HooJdueg 174,

9121 PC
Bouensnilde

bobank, word dan alsnog (gratis) lid en u kunt
dan ook stemmen uitbrengen op urv favoriete
club. Het bedrag van de Raboclubkas wordt in
2018 opgehoogd van 100.000 euro naar
150.000 euro.

Woensdag 7 maart 2018
Jaanergadering in "de Schakel"
fujksrveg 178 te Hoogersmilde

Aanvang:20.00 uur

heel crg blij mee.

Àansluitend een lezing van Egbert Meijers,
auterrr van Flinr, zwerver uit de oerrijd.
over her gebruik van de zwerfkeien in Drenrhe. Ook neemr hii z'n giraar mee.
Egberr Meilers is o.a. bckencl nrer het nummer: ''Cenog is genog".

Bij dezen willen wij de Rabobank Assen en
Noord-Drenthe en alle leden van de Rabobank

Zaterdag28 april 2018 Excursiedag

die op onze vereniging gesten.rd hebben heel

Een bustocht met bestemming fujssen en

hrrtrlijk

Enter in Overijssel. Het programma wordt
bekend gemaakt tijdens de neijaorsvisite.
Ook kunt u zich dan al inschrijven voor deze

bedankcn.

Ook volgend jaar organiseert de Rabobank deze
Clubkas Campagne om het verer.rigingsleven in
brede zin te ondersteunen. Bankiert r-r bij de Ra-

reis.

