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Nostalgische neijaorsvisite

De Neijaorsvisite heeft inmiddels een vaste
plaats gekregen op de kalender van de Histori-
sche Vereniging De Smilde. Niet meer weg te
denken, gezien het enorme succes in de voor-
gaande jaren.

Met de “knieperties” en de “rollegies” op tafel,
de “olderwetse” drankjes, waaronder Nat met
Kloet’n en Hassebassies en de lekkere hapjes,
belooft het weer een gezellige ontmoeting te
worden voor de leden van de vereniging en zij
die lid willen worden. 
De Nostalgische Neijaorsvisite is een mooie ge-
legenheid om elkaar op een ongedwongen wijze
een gelukkig neijaor te wensen en een toast uit
te brengen.
Op de neijaorsvisite worden, in het opge-
bouwde bioscoopje, fragmenten uit oude dorps-
films vertoond, evenals delen uit de film die op

23 januari 2015 is gemaakt van de Nostalgische
Neijaorvisite in Bovensmilde. Ook zijn er al-
bums met oude foto’s te bezichtigen. Een aantal
daarvan wordt  op A-4 formaat getoond.
Als onderdeel van de neijaorsvisite wordt u als
verrassing een wervelend programma
voorgeschoteld.

Het bestuur van de vereniging nodigt u van
harte uit voor de Nostalgische Neijaorsvisite
2016.
Laat u verrassen en kom naar de Nostalgische
Neijaorvisite.

Datum: vrijdag 22 januari 2016
De locatie: Het Kompas, Veenhoopsweg 12b

in Smilde
Inlooptijd: vanaf 16.30 uur

De toegang is gratis

Het lidmaatschap van de Historische Vereni-
ging De Smilde geldt telkens voor 1 jaar, be-
ginnend op 1 januari en eindigend op 31
december. Wanneer het lidmaatschap niet vóór
1 januari schriftelijk wordt opgezegd, is het
lidmaatschap automatisch met 1 jaar verlengd. 

Wij kunnen het ons niet voorstellen, maar wan-
neer u besluit voor het lidmaatschap te bedan-
ken, heeft u nu nog de tijd tot en met 31
december a.s. Dit is niet bedoeld om u op een
idee te brengen, integendeel wij willen er nog
nieuwe leden bij. Zoals u weet, ontvangt u als
lid vier keer per jaar het tijdschrift Levend Ver-
leden, boordevol informatie over gebeurtenissen
en personen uit de voormalig gemeente Smilde.
Daarnaast zijn er een aantal informatieve en ge-
zellige avondbijeenkomsten en dat slechts voor
€ 15,00 per jaar. 

Misschien een idee om als cadeau een goede
vriend(in) of kennis het lidmaatschap van de
Historische Vereniging De Smilde aan te bie-
den?

Opzeggen lidmaatschap Noteer alvast in uw
agenda (gewijzigd programma)

Dinsdag 8 maart 2016
Jaarvergadering “De Schakel” Hoogersmilde
Aanvang: 20.00 uur
Aansluitend een inleiding van Roelof Matien
over de veenbrug in Smilde. 

Donderdag 21 april 2016
In gesprek met interessante inwoners van
Smilde Boerderij van de familie Vos, Kanaal-
weg 44 Smilde
Aanvang: 20.00 uur

Kanaalweg 44 is een bijzondere locatie, name-
lijk de schuur van de boerderij van familie
(Klaas) Vos . Daar gaan we genieten van diep-
gaande gesprekken met enkele interessante in-
woners van Smilde

Zaterdag 28 mei 2015
Excursie: Een reis naar het verleden van de
vesting Bourtange





Afgelopen jaar heeft onze vereniging deelgenomen aan
de Rabobank Clubkas Campagne.

Ieder lid van de Rabobank Assen en Noord-Drenthe had
de mogelijkheid om 3 stemmen uit te brengen op een
van de 169 deelnemende verenigingen. Het totale bedrag
van € 65.000,- werd vervolgens verdeeld over de vereni-
gingen waarbij het aantal stemmen bepalend was voor
het te ontvangen bedrag.

Tijdens een finaleavond op 9 november jl. werden de
prijzen bekend gemaakt. Ook onze vereniging heeft een
cheque ontvangen ter waarde van € 924,91. De Rabo-
bank deed daar voor elke deelnemende vereniging nog

eens 100 euro bovenop en dat resulteerde in het prach-
tige bedrag van € 1024,91.

Van de 169 deelnemende verenigingen stond de Histori-
sche Vereniging De Smilde op de 8e plaats. Wij zijn  heel
erg blij met deze gift! Bij deze willen wij de Rabobank
Assen en Noord-Drenthe en alle leden van de Rabobank
die op ons gestemd hebben heel hartelijk bedanken!
Ook volgend jaar organiseert de Rabobank deze Clubkas
Campagne om het verenigingsleven in brede zin te on-
dersteunen. Bankiert u bij de Rabobank, wordt dan als-
nog (gratis) lid en u kunt dan ook stemmen uitbrengen
op de club(s) die u een wam hart toedraagt.

Rabobank Clubkas Campagne

Wie herkent de personen op de volgende foto?

Wij verwachten dat van de volgende foto veel mensen
herkend worden.
Het is waarschijnlijk een foto van de gereformeerde la-
gere school uit Bovensmilde.
Echter, het is niet precies bekend wanneer de foto is ge-
nomen en wie er allemaal op de foto staan. Wie helpt
ons?

U ziet dat van de foto’s weinig bekend is. Help ons de perso-
nen een naam te geven en de juiste gebeurtenis te vermelden.
Kent u namen, geef deze dan door aan Henk Jonkers, tel.
0592-413248 of mail naar ledenadminisratie@desmilde.nl.
Vriendelijk dank voor de te nemen moeite.


