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Nieuwsbrief j28

lan S"ard .t zijn ?daí* dan ber aerb in de '?ispor re Haosennilda- Hij d.eà dit ,n in àe td.híiso jdËn.

'Wie doet wat!

{

Er komen en gaan bestuursleden. Na de

algnene ledenvergadering van februari zijn de

be umtunctie als volg verdeeld:

Jan Boerhof Lid
Tineke Groenink Lid
Ina de Groor Lid

Tidds de mandelikf besruusvoederingen
al de redactie alwisselend worden vertegen-

woordigd door Folkert Frieszo er Meeuwes

Jan Hoeks
Harm Hoeks

Jàns Klok
Gerit Helder
Dineke Meilof
Henk Koops

Ledenadninistatie
Bezorging nieuwsbrieven
en djdschriften

Nieuwe website Historische Vereniging De Smilde

De Historisch Verenignrg De Smilde heeft een

nieuwe website (w.des lde.nl). De oude
websne was verouderd en moeilij[ aan re px-
sen. Het onderhoud lvam op een laag pirje te

staan, rvaardoor de site niet acrueel meer wx.
Door her vernieuwen wr de website en door
het aanstelleu qn een webbeheerder wordt
getracht de websne up-to-date te mrken er re

houden. De websire is inmiddels bereikbaar en

za1 de i<omende weken 
'erder 

vorden gevuld.



Schrijver Johan Veenstra vertelt

Op dooderdag 21 april a.s. zat lohan Veenstra, een

stellingwerfse schrijver, in 'The Bridge' re Boversmilde
ons z;jn verhrlen kornen venellen. Veensrra is een pro-
ninent lid van de'Stellingwarver Schri«ererorte' en

staat bekend als een smakelijk verreller. Hij schreefeen
groot aantal verhalen eo gedichter, die allen uit het
l*en sesrepen zijn en dàarmee houdt hij ons soms een

Lumoristische spiegel ,oor. Vie zijn boeken heeÍi gele-

zen, o.a. 'tun meenske is gien eerpel' en 'Lamerr en

Lurske', weren dat hij beeldend kan venellen. Anders

dan her Fries is het Stellingswerfs goed re volgen. Net
als her Drents, is dit nmeliik ook Nedersaks;sch.

Smildegers kunnen dn dialecr ongelijfèld goed

Vàn hrre bewlen wij u deze avond aan. Dus donder
ddg )l Jpril. ran\Jns 20.00 u", en de,oegang:s roor
Ieden en degenen die,riib)iryend rer orre vercnrg ng

kennis willen naken nog grath ook.

Voor.jaarsexcursie 20 I 1 : Ontdek Oost-Groningen

Datum : zaterdag 28 mei 201 1

Veríek : 08.30 uur mnaf 'Villa Maria in Smilde
Terug : * 17.00 - 18.00 uur

\7at u mag vemchten:
Di, keer gar d och, wee- nrr l.e, oosren. n"", nieL

over de grens. \íe gaan naar OoscGroningen, een gebied

dat wndag de dag niet echt positieve gevoelens los-

maakt. maar elke medaille heeft twee kanten. Na de

excumie moeren de deelnemers hun ideeën over Oost-
Groningen vast en zeker in positieve zin bijstellen. Het
rhem: v:n rlae ercrrrsie is: 'Leven,l verleden'

Via de in anbouw zijnde rotonde bij Gieten nemen we
de afslag Meeden, een dorp met linibebou ns en prach-
rige, grore boerderren met mooie aangelegde ilingernri-
nen. Zo Lomen *e oo\ bij !e, C?JlAdo rmonuren, :n

Heiligerlee. Darna pdseren we Eerta en Scheemda en

rijden naar Midwolda waar lmca Marina in haar restau-

rent 'De Vicarie' een kopje kof0e inschenkt. Verderop
bezoeken we Museumboerderij 'H«mans Dijksni.
ï.den' de rir door Midwold, "ordr o\er de hi.,orie vrí
doe omgeving veneld, wààrb, de ove.stron;ngeo van d€

Dollard het leven grorendeels heel,t bepaald. De lunch

rvordr gesencerd bij 'CaÍerij Smni id Midsolda.
Na de lunch grar de reis verder vià de Kerkeh:rn naar

Nieuvolda, DelÈij1, Appingedàm en \íeÍeremden, de

,vooo- en werkplek van de wcreldberoemde kumschilder
Henk Helmanrel. \íe bezichrigen zijo zclfgcbouwde m1d

deleeuwse'weem' (pmtorieboodoij) wurbinren rve ook
zrjn fabuLeuze schiLderijen kunnen bcwooderen. ook de
naasrgelegen middeleeurvse Àndreàskerh piklen' we nee.
Vànàlde w;erde va. \íesreÍemde. .ijden we regeLrcchr

\íe hopen dat deze excursie voor velen ecn nieuw lichr
*,erpr op OoÍ-Groninsen mer zijn'BLausc Stad'. Veel

plezierl (vijzlgnrgen voorbchoudcn).
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