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Op naar goede tijden

Ir zijn auwcliiks a€riviteitèn geweest dit
iaaÍ. Gelukkis is'L€rend Verleden wel vier
keer uirgekomen met trree extra dikke num-
mers. Hopelijk wordt er op korte termi,n in-
geénr, waaÍdoor het normale leven weet op

Neijaorsvisite
De Neijao^visite n aljarcn ccn mooie gele-

genheid on elkaar "gelokkig ne;jaoi'te *en-

Err ordcr hcr gcnorvan Lollegies. sap mer

Hoea!, bocr.ojonse.s oÍ een ander h:sebasie
bij re prarcn orer lier atgelope. jrÍ s, §2t he,

kot,erdc jaar zal brensen.

IÍuÍ \re srren nog nie. hoe h{ komd,de jààr

er un zJ giu ziel en wanneer rve elkar rwer

\\tr rve nu sel worn is drL 
're 

gczicn dc richr
liinen v het RIYM hcli.j gee. Neiia.r*isn€

gug ku komen. Dit keer ook een tÍitgÉ-
breide Nieuwbrie§ zo op het eind rar het

im. we gam er vuuit dat de goede tijden
himen[oÍt w€e! als yu ouds tcugkonen

Schenkingen
Onze vereniging heeft henolgende rnogcn

T$ee pe6oonsbcs,il?en ! r de 
-h.eede \ve.eld-

oorlog rM ccr echrfarr, geborcn resp. i decem-

be. 1894 en l1 rfriL 1E96. rlsmeLle

disriburitsrankaanen ran dlr echrp::r.
De gulle geefvcr harrelijk drnk. \\t zljn r blij

Opnieuw succesvolle Rabo Clubsupport
Dir iàd heeft onze veÍenigirg vederom deel'
genomen aan de Rabo Clubsuppon.

Ieds lid van de Rabobank had de mogelijkhenl
om stenner uiL te brengcr op een un de deel-

nemende verenignrget.
1185 lerenignrg.rl ir Drenrhe onrvangen dit
jrxr ee! nnxncièle bijdrose !,n {le Rabobr*.
Ii LorarL verdeeh de brnk € 500.000 onder heL

D.enrse !ererignigsler.D.
Hrt Íenhen sils dir jaar roor her eerst an-

drrs. Er noesr gesremd rorden via de R:bo app

Ha rotrle bedr4werd vervolsens verdeekl,

wrarbijLeL rartal stcnuen bepalen<l w* vooL

her Le ortrangen bedLag.

Ook onze veienign1g liel weer in de pÍiÈen en

|eett een chcquc ontvrngen mer het prachtigt
bed rag \.an € 932,561

\íij zijn hier heel ds hlij mee. Bij Jezen sillen
Nij de Ribobink Asrn en Noord Drertl,e er

alle ledo, *r de Rrbobank dic op onze rereni-

g;,g ttreÈd hebbcn heel h.treliik beirnken.

oók volgend jx,r orsà.isccru de Rabobrnk deze

Clulxupport on ler vcrcrigirgsleven in brede

zin re ordersteuren. Bankierr u bil dc Rabo-

bark, uord dar alsrog (gnris) lid en d:n u
kunr ook vemer u;rbrengen op uw Íàvoriete

Cadeautip
§íij besóitken sinds kon over hele lcukc
cadeaubonnen voor een jaarabomenent
van de Historische Vereniging De Smilde.
Misschien eeo idee om als edeau te g.e"
voor een verjrardag ofals keretcadeau.



Doorgeven van verhuizing

Regdmatig blijko ledo geo rerhuisbericht aan de le-
denadministntie rm de vmiging door te g*o. Ge-

volg hiem is dat dere leden geen 'toend Vetledeí o
Nieuwsbriefro de rereniging meer ontungo. Det
worden do nog steeds op het oude adres bmrgd.

Leuk voor de nieuwe bewoners, maar de bedoeling kan
dat niet zijn, imners de lidmaarsóapscontributie wordt

Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap rzn dc Historische Verenising Dt
\,iilde geldr \oor I irJr hcgiin. nJ ,'r I ian,,,,i e.,

eindigend op 31 dcccnber wanrea ha lidmaatschap
niet vóór I ja.uà.i schrilÍclijk is opgezegrl, rvorctt het
IidrnaatscLap autooatisch net 1 jmr yerlensd.

\\/il kunnen h€r o.s niet vmrrlltrr, nru wrrurccL u

beslur het lidmaatschrp op Le ztssen, lleef( u ru rog dc

rlj.l ntr en met -l I rleceobtr r.s.

G::t u verhuizrn, derk er dàn axn de Hisrorisclie \trcni-
.qing hiervan ;r hemis Íe stcllcn.

\rià de màil: iedemdmnrkurtie@desnilde.nl ofper lo*
rà.r Lcdenàdmnrisrraiie HisroLische \treniging De
SDild€, V.arrsrg 67, 9,122 CS Smilde.

Dir is nier bcdocld om u op een idee te brengen, rrre-
gindciL, wij irill€n er tros giaas nieuNe lerl{, bij. Zóàlr
u wccL, ortvrngr u als lid ri.r ked r ,arr h€t tiids.lrifr
l.',d\,1. 1,,.\o,. lno'r rr,,ie tl,,
scn cr peronen ulr de vooÍm3lig gemeente SmilJe.

Dia ra.sr eef à3.ral inÈ.m Ère m geztllise rvondbij
eerkomter en darslechrs roor€ l7,00pe.jrir.


