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Jaarvergadering
Op woensdag 25 februari a.s. wordt in Het Kompas te Smilde, aanvang 20.00 uur,
onze algemene ledenvergadering gehouden. Wij nodigen u uit om bij deze vergadering aanwezig te zijn. Na het formele deel van de vergadering is er een lezing door de heer Kerkmeier
(werkzaam bij het scheepvaartmuseum in Groningen) over de scheepvaart in Drenthe met bijzondere aandacht voor Smilde.
De agenda van deze vergadering ziet er als volgt
uit:
1.Opening
2.Notulen vorige ledenvergadering
3.Jaarverslag
4.Verslag kascommissie
5.Financieel verslag*
6.Bestuursverkiezing**
7.Redactie***
8.Rondvraag
9.Sluiting
Bankrekening
nummer:
3828.52.435,
t.n.v. Historische Vereniging
De Smilde,
Hoofdweg 44,
9422 AH
Smilde

* De financiële verslagen gaan hierbij, bij de
penningmeester liggen de bijhorende stukken
ter inzage. Daar kunt u, na afspraak, deze stukken bekijken.
** Aftredend zijn Klaas Vos en Jaap de Vries,
beiden zijn niet herkiesbaar. Ina de Groot is

kandidaat voor één van de lege plekken. Naar
de andere kandidaat wordt nog gezocht en het
bestuur vraagt uw mandaat om deze plek eventueel later in te vullen. Klaas Vos, onze voorzitter, wordt in die hoedanigheid opgevolgd, op
voorstel van het bestuur, door zittend bestuurslid Jan Hoeks.
*** Nieuw redactie lid: Willie Mast
Eventuele tegenkandidaten kunnen zich minimaal 24 uur voor aanvang van de vergadering
schriftelijk kandidaat stellen bij de secretaris.
Na een korte pauze wordt deze bijeenkomst
vervolgd met de aangekondigde inleiding.
Hierna treft u de stukken aan die bij verschillende agendapunten horen. Daarmee kunt u
zich goed voorbereiden op de vergadering.


Notulen van de jaarvergadering gehouden op donderdag
21 februari in zalencentrum ”Het Kompas” te Smilde.
Om 20.00 uur opent voorzitter Klaas Vos de vergadering en verwelkomt de bezoekers. In het bijzonder de
mannen van de Drents Historische Vereniging, afdeling Genealogie, Geert Hoving en Albert Rijks, die
ons na de pauze zullen bezighouden.
De belangstelling is groot. Ruim honderdtwintig mensen
zijn aanwezig, er moeten nog stoelen en tafels worden
bijgehaald. Zelfs uit Zandvoort en Bilthoven zijn er
leden gekomen. Klaas loopt de belangrijkste momenten
van het afgelopen jaar nog eens met ons door. Hij bedankt de vrijwilligers die hun vrije tijd hebben ingezet
om het jaar interessant voor de leden te doen zijn en
maakt bekend dat zich in het nieuwe jaar alweer negen
nieuwe leden hebben opgegeven, zodat we nu op het
aantal van 699 zijn aangeland. Hij maakt de opmerking
dat het mooi zou zijn om vanavond de 700 vol te maken.
Prompt steekt op de voorste rij de heer Hoogeveen uit
Veendam zijn hand op en meldt zich als het 700ste lid.
Alweer een mijlpaal bereikt.
Over de notulen van de vorige jaarvergadering en het
jaarverslag van de secretaris zijn geen op- of aanmerkingen. De kascommissie deelt mee dat de boeken van penningmeester Stoffer Nobbe kloppen en keurig in orde
zijn.Ze stellen voor om hem te ontlasten van de verantwoording over 2007. Na het applaus voor zijn gedane arbeid geeft Stoffer nog een toelichting op de begroting
over 2008. Gezien de stijgende kosten en om iets meer
armslag te hebben voor het eventueel doen verschijnen
van een boek, plus de plannen voor het maken van een
film over het leven in de oude gemeente Smilde, stelt hij
voor de jaarlijkse bijdrage met € 2,50 te verhogen. De
aanwezigen gaan akkoord met dit voorstel. Om de stemming al iets te bewerken, had de penningmeester laten
weten dat het eerste kopje koffie voor rekening van de
vereniging was.
Ook de bestuursverkiezing is een hamerstuk. Aftredend
zijn Tineke Groenink en Stoffer Nobbe. Er zijn geen te-

genkandidaten aangemeld en daar Tineke en Stoffer zich
herkiesbaar hebben gesteld, blijft het bij het oude. Klaas
bedankt hen voor de bereidwilligheid om weer drie jaar
mee te doen.
De redactie helpt mee om het boek te laten verschijnen,
dat uitgegeven wordt met het 375-jarig bestaan van
Hoogersmilde. Klaas bedankt de leden ook voor het werk
dat ze doen om vier keer per jaar ons lijfblad te doen verschijnen en hoopt dat hen dat nog vele jaren blijft gelukken.
Voor de rondvraag is geen animo, zodat Klaas de officiële
vergadering kan afsluiten. Het officiële gedeelte van de
avond is zo snel gegaan, dat de heer Uil, beheerder van
“Het Kompas”, de 2e ronde koffie nog niet eens klaar
heeft.
Albert Rijks begint alvast met zijn verhaal over familiestambomen. Hij laat zien dat je het niet in saaie rijtjes
onder elkaar hoeft op te zetten. Er zijn verschillende manieren om zo`n stamboom te produceren, zodat het ook
nog prettig te lezen is.Een stukje van zijn eigen familiewortels liggen in Smilde. Grootouders van hem hebben
ooit op de Duikersloot gewoond. Daar waar nu de familie Timmermans haar boerderij heeft.
Na hem komt Geert Hoving aan de beurt om stukken
uit de stamboom van twee Smildeger families te laten
zien. Het zijn de families Vos en Fernhout, die bij elkaar
komen via de grootouders van voorzitter Klaas Vos. Aan
de hand van oude foto’s, akten en brieven wordt de oude
geschiedenis levend voor de aanwezigen. Vooral met de
tegenwoordige apparatuur van computers, dvd-spelers
enz. kun je zo’n familiegeschiedenis levendig opstellen.
Dankzij de sprekers en de goede bediening van de familie
Uil wordt het een gezellige en leerzame avond.
Tot slot bedankt Klaas de sprekers en de aanwezigen en
wenst ieder een goede thuisreis.
– Secretaris Gerrit Helder

Jaarverslag over 2008 van de Historische Vereniging “De
Ons ledental is gestegen tot 750, een mooi rond getal,
maar er kunnen nog meer bij gezien het aantal bewoners van de oude gemeente Smilde en de Smildegers
die over ver wonen, in Nederland of daar buiten. Hier
volgt een cadeautip: geef eens een jaarabonnement op
ons blad “Levend verleden”. Verschillende leden hebben dit al eens gedaan en het is weer eens iets anders
dan aftershave of bodylotion. Over belangstelling
hebben we als bestuur niet te klagen. U bent trouwe
bezoekers wanneer er iets wordt georganiseerd. De lokaliteiten in Smilde zijn vaak niet groot genoeg om
de belangstellenden te ontvangen. Namens het be

stuur bedankt voor uw belangstelling.
Aan onze activiteitencommissie, bestaande uit Klaas Vos,
Hannie Bruggink-Idema, Kars Klok, Sib de Jong en Stoffer Nobbe, alle eer voor het voorbereiden en organiseren
van de geboden avonden: de jaarvergadering in “Het
Kompas” te Smilde op 21 februari, de voorjaarsbijeenkomst in “The Bridge” te Bovensmilde en daar ook de
najaarsbijeenkomst waar Nico van der Veen boeiend vertelde over de geschiedenis van hun zaak.
Op 29 mei kon men meedoen aan een stadswandeling in
Assen waarbij over de geschiedenis van de omgeving

werd verteld. De kleine groep die heeft meegewandeld
vond het een boeiende avond.

markt is afgelopen jaar op vrijdagavond gehouden in
verband met de viering van het 10-jarig bestaan van onze
gemeente Midden-Drenthe. Ter ere hiervan hadden de
organisatoren van “Podia” bedacht, dat het mooi zou
zijn wanneer de dorpen uit de gemeente de zaterdag
daarop zich in Beilen zouden presenteren door iets te
laten zien van hun verenigingsleven. Ook hier hebben
Klaas en Folkert zich laten zien met onze stand, waarin
ook de door Ybo Sterken gebouwde miniaturen van
boten die vroeger op de Smildeger vaart voeren te zien
waren.

Hoogersmilde zijn we ook niet vergeten. In verband met
het 375-jarig bestaan van Hoogersmilde hebben onze
leden Fred Fontijn, Jan Kiers en Marjan Weesink meegewerkt met een enthousiast aantal Hoogersmildegers om
een boek tot stand te brengen met als onderwerp en
titel: Een blik terug van brug naar brug, Kleine historie
van Hoogersmilde.
Op 14 mei hebben Sjoerd Post, Tineke Groenink en
Klaas Vos de versierde wagens gekeurd. ‘s Avonds werd
het feest officieel geopend en na de rondrit van de versierde wagens werden de toegekende prijzen bekend gemaakt. Hier werd ook het eerste boek uitgereikt aan
wethouder mevr. M. Looman. Wij mochten als bestuur
erbij aanwezig zijn. Op initiatief van Jan Hoeks is op
verzoek van de Historische Vereniging de omgeving van
de Beatrixboom aan de Bosweg opgeknapt door de gemeente. Op 16 mei is het bord bij de boom onthuld
door de dames C. Stadman-Blijsie en S. Hatzmann-Vos.
Zij waren er ook bij als schoolmeisjes, toen de boom is
geplant.Op 15 mei hebben Jan Hoeks en Gerrit Helder
daar in de tent een dia- en filmvoorstelling gehouden en
Jan Hoeks heeft op 17 mei ‘s avonds in “Hemmeltied”,
voor radio-Drente, het feest van het 375-jarig bestaan
toegelicht.

Mevr. B. Koops zal ons helpen met het ordenen en catalogiseren van het archief. Maar omdat wij druk waren
met andere bezigheden en ruimtegebrek hebben, is hier
nog niets van gekomen. Dat hoeft u niet te beletten om
oude papieren die u in de weg liggen of toch op wilt ruimen bij ons aan te bieden.
Voor onze vrijwilligers hebben Stoffer Nobbe en Fred
Fontijn een gezellige avond op 13 augustus georganiseerd, waarbij de vrijwilligers de uitgezette wandelroute
van Jan Boerhof hebben gelopen. Op 15 december hebben we als vrijwilligers dankzij Klaas Vos een bezoek
kunnen brengen aan de suikerfabriek te Vierverlaten.
Deze herfst is helaas één van onze trouwe bezorgers,
Wim van Burken, overleden. Via deze weg willen we zijn
vrouw en kinderen ons leedwezen betuigen.

Dineke Meilof en Jan Hoeks hebben nog met een stand
op de rommelmarkt gestaan bij de kerk in Hoogersmilde. Op de Polledag, georganiseerd door Henk Hoogeveen en Auke Winters, waren wij er ook bij.
Ook bij de laatste fietstocht, ”Het versierde landschap”,
georganiseerd door CRAS, konden we in de boerderij
van de familie Poel te Bovensmilde onze dia’s laten zien.

Nog iets over de verzamelbanden. We moeten 500 afnemen willen we een redelijke prijs bedingen. Helaas zijn
er nog maar ca. 100 besteld. Het leek ons niet verantwoord om ze aan te schaffen met het risico dat je met de
helft blijft zitten. Daarvoor is het bedrag te groot. Onze
verontschuldiging aan de mensen die wel hebben besteld.

We hebben ook nog diverse diapresentaties gehouden:
voor de buurtverenigingen Hendrik Oostdraai en de
P.H.- brug, voor de hoogste klassen van de Van Thuijlschool in Hoogersmilde, voor de “Vrouwen van Nu” te
Smilde en in het Beurtschip voor onze oudere medeburgers.
Fred Fontijn en Sjoerd Post hebben Bertus Voortman geholpen met zijn boek “De brug van Jan Vriezo”, het verhaal over de redding van de Veenhoopsbrug in 1945. Op
16 april is in Villa Maria het eerste boek uitgereikt aan
de commissaris der koningin Relus ter Beek.
Jan Boerhof heeft ter ere van ons 5-jarig bestaan een
wandelroute uitgezet in Smilde. Aan de hand van een
map met oude foto`s van hoe het geweest is en zijn beschrijving van de route krijg je een indruk hoe Smilde is
veranderd. Op 27 maart is het eerste exemplaar uitgereikt aan de heer Van Essen in het gebouw van de Rabobank, die de uitgave ook heeft gesponsord.

De officiële viering van ons 5-jarig jubileum: Fred Fontijn, Dineke Meilof, Klaas Vos en Stoffer Nobbe hebben
heel wat avonden zitten overleggen en regelen om dit
feest rond te krijgen. Dankzij onder andere de belangeloze medewerking van muziekkorps “Oranje Nassau” is
het een daverend succes geworden. Ruim 250 belangstellenden en genodigden mochten we verwelkomen in de
Koepelkerk. Het thema van de avond was de gedenksteen in het eerst gebouwde huis te Middensmilde.

Op de “Uitmarkt” in Villa Maria (12 september) hebben
Folkert Frieszo en Klaas Vos onze stand bemand. Deze

Tot besluit: van de bovengenoemde boeken, “Van brug
naar brug” en “De brug van Jan Vriezo” zijn nog enkele
exemplaren bij ons te bestellen. Ook is bij het gemeentehuis te Beilen het boek “Langs de Vaart”, geschiedenis
van de oude gemeente Smilde, nog te verkrijgen.
We hopen dat u ook in 2009 mag blijven genieten van
ons tijdschrift “Levend Verleden” en de verdere activiteiten van onze vereniging.
– Secretaris Gerrit Helder


Jaarrekening 2008
Prima financiële positie van de Historische Vereniging De Smilde.
Het boekjaar 2008 van de Historische Vereniging
De Smilde stond in hoofdzaak in het teken van
het vijfjarig bestaan, hoewel er op de ledenvergadering van 21 februari 2008 nog geen plannen
waren om het eerste lustrum te vieren. In de begroting voor 2008 werd daarom ook geen rekening gehouden met de bekostiging van een
jubileumfeest.
Toen in juli van 2008 duidelijk werd dat er een feest zou
worden gehouden, werd besloten de kosten in eerste instantie te dekken uit de reserves, met dien verstande dat
het op peil houden van die reserves prioriteit bleef houden.
Zo is het uiteindelijk ook gebeurd. Het banksaldo was
voldoende om beide opties te realiseren.
Aan liquide middelen is op 31 december 2008 een bedrag van € 7.167.66 beschikbaar.
De reserve voor algemene doeleinden en de reserve voor
de vervanging van apparatuur beslaan in totaliteit een
bedrag van € 4.057,44.
De financiële positie van de vereniging is, in verhouding
tot nu toe uitgevoerde activiteiten met de daarbij behorende budgetten, dus onveranderd goed.
De jaarrekening is door de kascommissie, de heren Jacob
Visscher en Luuk Timmermans, gecontroleerd en akkoord bevonden.
Op de ledenvergadering brengen zij over hun bevindingen verslag uit.
De jaarrekening en het bijbehorende financiële verslag
over 2008 ligt ter inzage bij de penningmeester, Hoofdweg 44 te Smilde.
De jaarrekening kan ook worden ingezien tijdens de ledenvergadering op woensdag 25 februari 2009 in Zalencentrum Het Kompas te Smilde.
Financiële mogelijkheden
De financiële positie van de Historische Vereniging vertoont een vrij constant beeld en is in verhouding tot de
activiteiten onveranderd goed te noemen.
De vereniging heeft in de afgelopen jaren haar bestaansrecht volop bewezen en is in de Smildeger samenleving
en voor de leden die elders woonachtig zijn niet meer
weg te denken.
Voor de bekostiging van de diverse “lopende” activiteiten
is het bestuur aangewezen op de opbrengst van de contributies en voor extra zaken op subsidies en donaties
van derden.
Uit de contributieopbrengst van de circa 750 leden worden de kosten van de vier edities per jaar van het tijd

schrift Levend Verleden betaald, als ook de Nieuwsbrieven, de lezingen, de informatieve bijeenkomsten en fotopresentaties.
Kerncijfers
• aantal leden per 1 januari 2008: 690;
• aantal leden per 31 december 2008: 744;
• contributie van € 15,00 per lid;
• een hogere contributieopbrengst van € 550,00 door
de gestage groei van het ledental;
• 480 leden betalen de contributie via een machtiging
voor automatische incasso;
• 3 leden hebben de contributie voor 2009 vooruitbetaald;
• bijdrage uit het Projectenfonds van de Rabobank
Assen-Beilen van € 1.250,00 voor het samenstellen
van een wandelroute door historisch Smilde;
• verkoop van 70 losse tijdschriften;
• verkoop van zes exemplaren van het boek “Het geschenk van het Lantschap”;
• een voorraad van 18 exemplaren van het boek “Het
geschenk van het Lantschap”;
• provisie ad. € 607,00 van de verkoop van 202 exemplaren van het boek “De brug van Jan Voortman”:
• provisie ad. € 48,00 van de verkoop van 16 exemplaren van het boek dat is verschenen ter gelegenheid van
het 375-jarig bestaan van Hoogersmilde;
• een oplage van 825 exemplaren per kwartaal van het
tijdschrift Levend Verleden;
• een gemiddelde kostprijs van € 1,20 per tijdschrift;
• een voorraad van 326 verjaardagskalenders per 31 december 2008;
• een bezoekersaantal van 148 personen op de ledenvergadering met aansluitend een genealogische avond
met stamboomgegevens over de Smildeger families
Vos en Fernhout;
• een bezoekersaantal van 122 personen op het door
Kars Klok gepresenteerde programma “Zaken die
voorbij zijn, met oud-ondernemers van Bovensmilde;
• de herplaatsing van een gedenkteken bij de “Beatrixboom” aan de Bosweg te Hoogersmilde;
• een deelname van 26 personen aan de stadswandeling
door Assen;
• fietstocht langs historische plaatsen in samenwerking
met de Culturele Raad Smilde;
• een lezing door Nico van der Veen, directeur van het
bekende warenhuis in Assen;
• het jubileumfeest in de Koepelkerk en in Zalencentrum het Kompas te Smilde, ter gelegenheid van het
vijfjarig bestaan van de vereniging met medewerking
van het Drents Archief, van het Provinciaal Drents
Museum, van dichter Rense Sinkgraven en van het
muziekorkest Oranje Nassau. Bezoekersaantal 300.

Rekening van baten en lasten 2008
Lasten
Bestuurskosten
Bestuur en redactie
Ledenvergadering
Portokosten
Contributies
Bankkosten
Rente
Advertenties
Apparatuur
Afschrijvingen
Invorderingskosten
Verzekeringen
Publicaties
Nieuwsbrieven
Tijdschriften
Foto's
Website
Activiteiten
Boeken
Oudheidkamer
Villa Maria
Reserveringen
Resultaat Totaal

2007

2008

2008

332.36
0
1.205.73
21.62
212.26
0
0
39.40
538.50
134.52
104.86

425.00
50.00
1.000.00
25.00
250.00
p.m.
100.00
75.00
450.00
175.00
150.00

572.27
50.00
817.35
27.00
200.70
0
0
157.95
428.00
175.77
107.81

405.13
3.344.60
0
168.27
733.91
0

425.00
3.465.00
100.00
200.00
2.840.00
1.000.00

797.40
3.865.60
42.50
156.37
2.102.27
187.68

213.85
250.00
993.01
948.00
886.47
p.m.
9.334.49 11.928.00

207.25
3.512.98
71.20
13.337.70

Baten
Algemeen
Contributies
Rente

Subsidies en
donaties

2007

2008

2008

8.833.50 10.500.00 11.050.00
34.10
64.00
64.98

310.00

1.250.00

1.250.00

137.89

100.00

293.72

Opbrengst verkoop
verjaardagskalenders

4.00

4.00

0

Opbrengst verkoop
boeken

15.00

10.00

679.00

9.334.49 11.928.00

13.337.70

Publicaties
Opbrengst losse
verkoop tijdschriften

Totaal

Balans per 31 december 2008
Activa
Bank rek.courant
Spaarrekening

31-12-2007
6.600.56
3.337.01

31-12-2008
7.167.66
4.057.44

Debiteuren
Nog te ontvangen
Vooruit betaald
Bezittingen
Kapitaal
Voorraad
Hulpmiddelen
Totaal

0
0
243.99
1.359.00
7.725.55
12.00
5.00
11.557.56

0
15.00
243.99
931.00
7.649.35
9.50
5.00
12.429.59

Passiva
Reserves
a.Algemene Reserve.
b.Vervangingsinvest.
Crediteuren
Nog te betalen
Vooruitontvangen

Totaal

31-12-2007

31-12-2008

1.545.01
1.792.00
0
470.00
25.00

1.817.44
2.240.00
0
677.80
45.00

11.557.56

12.429.59



Begroting 2007 en 2008
Lasten
Bestuurskosten
Bestuur en redactie
Ledenvergadering
Portokosten
Contributies
Bankkosten
Rente
Advertenties
Apparatuur
Afschrijvingen
Invorderingsksoten
Verzekeringen
Publicaties
Nieuwsbrieven
Tijdschriften
Foto's
Website
Activiteiten
Boekenfonds
Oudheidkamer
Villa Maria
Reserveringen
Resultaat
Totaal

Baten
Algemeen
Contributies
Rente
Subsidies en donaties
Publicaties
Opbrengst losse
verkoop tijdschrift
Opbrengst verkoop
verjaardagskalenders
Opbrengst verkoop
boeken
Totaal



Rekening 2007

Begroting 2008

Rekening 2008

Begroting 2009

332.36
0
1.205.73
21.62
212.26
0
0
39.40
538.50
134.52
104.86

425.00
50.00
1.000.00
25.00
250.00
p.m.
100.00
75.00
450.00
175.00
150.00

572.27
50.00
817.35
27.00
200.70
0
0
157.95
428.00
175.77
107.81

650.00
75.00
1.000.00
30.00
225.00
p.m.
100.00
75.00
428.00
175.00
125.00

405.13
3.344.60
0
168.27
733.91
0

425.00
3.465.00
100.00
200.00
2.840.00
1.000.00

797.40
3.865.60
42.50
156.37
2.102.27
187.68

800.00
3.960.00
100.00
175.00
1.664.00
750.00

213.85

250.00

207.25

225.00

993.01
886.47
9.334.49

948.00
p.m.
11.928.00

2.512.98
71.20
13.337.70

948.00
p.m.
11.505.00

Rekening 2007

Begroting 2008

Rekening 2008

Begroting 2009

8.833.50
34.10

10.500.00
64.00

11.050.00
64.98

11.250.00
130.00

310.00

1.250.00

1.250.00

p.m.

137.89

100.00

293.72

100.00

4.00

4.00

0

0

15.00
9.334.49

10.00
11.928.00

679.00
13.337.70

25.00
11.505.00

Toelichting begroting 2009
•
•
•
•

De basis van de ramingen voor de begroting 2009 zijn de werkelijke uitgaven en inkomsten over 2008.
Uitgangspunt is vervolgens de contributieopbrengst van 750 leden x € 15.00 per lid.
Subsidies zijn nog niet toegezegd, zodat deze post pro memorie is geraamd.
De verkoop van boeken had in 2008 een stevige impuls door de provisie van de verkoop van het boek "De brug
van Jan Voortman" en van het boek dat is uitgegeven ter gelegenheid van het 375-jarig bestaan van Hoogersmilde.
• Voor 2009 wordt uitgegaan van een aanzienlijk lagere opbrengst van € 25.00.
• De feitelijke raming van de post activiteiten voor 2008 bedroeg, na aftrek van de gesubsidieerde kosten voor het
samenstellen van de wandelrourte door historisch Smilde, € 1.590,00. Voor 2009 is deze post bijgesteld tot een
bedrag van € 1.664.00.
• De post reserveringen werd in 2008 gekenmerkt door een extra dotatie/schenking voor het op peil houden van de
algemene reserve.Voor 2009 is de raming weer teruggebracht tot € 948.00.

Agenda 2009
Donderdag 16 april in de Schakel te Hoogersmilde
Hoogersmildigers vertellen, gespreksleider Kars Klok.
Donderdag 8 oktober te Bovensmilde
Dhr. P. Albers vertelt over de Emslandkampen net
over de grens met Duitsland

Bewaarbanden
In een vorige nieuwsbrief werd een aanbieding
gedaan voor bewaarbanden. Er was daarvoor een
plan gemaakt, waardoor alle leden tegen een
aantrekkelijk tarief een dergelijke band konden
aanvragen. Uit de reacties is inmiddels gebleken, dat de aanbieding toch niet zo aantrekkelijk was, want er zijn veel te weinig besteld. Het
bestuur heeft besloten om hiermee niet door te
gaan. Het risico om met een aantal banden te
blijven ‘zitten’, wilden we niet nemen.
Onlangs ontvingen wij echter een aanbieding van ‘PlanSupport’ die o.a. oude boeken repareert en boeken in-

bindt. Misschien is het de moeite waard om daar eens te
informeren wat zij kan betekenen voor degenen die ‘Levend Verleden’ graag ingebonden willen bewaren. Onder
het motto: ‘Schoenmaker, blijf bij je leest’, gaat het bestuur hier niet achteraan, maar staat het u natuurlijk vrij
om te informeren.
Plan – Support is bereikbaar onder nummer
(0592) 37 07 73, contactpersonen zijn: Dennis Huiting
en Renee Tijink.
– Het bestuur




