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Foto’s:

Weer interviewavond in Hoogersmilde

De foto’s komen
uit aan ons
beschikbaar
gestelde
collecties.

Op donderdag 20 oktober 2011, aanvang 20.00 uur interviewt Kars Klok: Harry Boer,
Johannes Visscher, Lammert Knorren en Bé Linker in De Schakel te Hoogersmilde. Het zal
onder andere gaan over de onderstaande vragen en hun persoonlijke belevenissen in Hoogersmilde. Filmbeelden ondersteunen hun verhalen, accordeonmuziek omlijst het programma.
Tijden veranderen in hoog tempo, ouderen verzuchten soms dat zij het tempo van alle veranderingen nauwelijks kunnen bijbenen. De
ontwikkelingen gaan zo snel dat hetgeen vandaag nieuw is, morgen alweer verouderd blijkt.
Hoe hebben mensen, die in de jaren dertig van
de vorige eeuw geboren zijn de voortdurende
veranderingen tijdens van hun leven ervaren?
Hadden zij het gevoel dat ze voortdurend achter
de feiten aanliepen?
Korte kennismaking:
Harry Boer (74 jaar) is geboren bij de Spiersbrug. Zijn vader had een winkel waar manufacturen, bedden, fournituren en nog vele andere
zaken werden verkocht.
Harry heeft daar zijn jeugd doorgebracht en
moest op jonge leeftijd al meehelpen ‘in de
zaak’. Na de oorlog volgden de veranderingen
elkaar snel op en dat had ook voor de winkel
gevolgen. Over de veranderingen, zijn jeugd in
Hoogersmilde en andere zaken vertelt Harry
deze avond.

Bé Linker (82 jaar) werd in Assen geboren als
zoon van Peter Linker en Dina van Dijk.
Zijn band met Hoogersmilde ontstond door
zijn werk. Vijf en twintig jaar werkte hij op de
televisietoren. Toen de mast afgelopen zomer
instortte, moest hij even een traantje wegpinken. Over zijn werk op grote hoogte, de voortdurende vernieuwingen in de techniek, staan we
met hem stil.
Plaats: De Schakel, Hoogersmilde
Aanvang: 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30
uur
Adres: Rijksweg 179
Datum: donderdag 20 oktober 2011
Kosten: Gratis voor leden en hen die
over-wegen het te worden

Lammert Knorren (78 jaar) woont zijn gehele
leven in Hoogersmilde. Opgegroeid op de boerderij tegenover de steenfabriek. Heeft in zijn lagere schoolperiode timmerles gehad in de
werkplaats van Moes. Later volgde de landbouwwinterschool. Trouwde met Trijntje Dijksterhuis uit Oranje en was boer in hart en
nieren. Kon Lammert de tijdsgeest volgen? De
antwoorden komen op deze avond.
Bankrekening
nummer:
3828.52.435,
t.n.v. Historische
Vereniging
De Smilde,
Hoofdweg 44,
9422 AH Smilde

Johannes (Jannes) Visscher (78 jaar). Geboren
op de ‘Schoolkyl’. Werkte als boer en later als
medewerker op het loonbedrijf. Was jarenlang
voorzitter van de begrafenisvereniging en vriend
van Lammert Knorren. Ook Jannes woont zijn
gehele leven in Hoogersmilde en zag veel veranderen. Hoe beleefde hij dat?



Gezocht actieve speurders
Met ons leden aantal, al meer dan 800, kan niet ontkent worden dat ‘De Smilde’ bij veel in de geschiedenis van Smilde geïnteresseerde mensen is aangeslagen.
‘Levend Verleden’ heeft daar ongetwijfeld toe bijgedragen, maar ook onze periodieke bijeenkomsten.
Veel zusterverenigingen hebben daarnaast ook leden
die onderzoek doen naar historische gebeurtenissen
en interessante feiten. Bij ons is dit nog niet zo ver.
Omdat er ongetwijfeld ook in onze vereniging leden
zijn die willen speuren in de historie en we die niet
willen teleurstellen, onderzoekt het bestuur de mogelijkheden om dit gestructureerd te organiseren en in
onze vereniging een plek te geven.
Neem bijvoorbeeld de scheepvaart, die heeft in de geschiedenis van Smilde een belangrijke plaats gehad. Veel
families waren daarbij jarenlang betrokken. Niet alleen
schippersfamilies, maar denk ook aan de scheepswerven

die Smilde rijk was en niet te vergeten de schippersbeurs.
In de loop der jaren is dit allemaal verdwenen. Op verschillende plaatsen is nog veel informatie te vinden die
de moeite waard is om in ons tijdschrift te publiceren.
Onze redactie wil daar graag over publiceren, maar komt
zelf niet aan het benodigde speurwerk toe.
Een eerste stap om daar wat aan te doen, is het verzamelen van namen van geïnteresseerden die hieraan willen
meedoen. Afhankelijk van het aantal opgaven nemen we
de volgende stap. Daarover volgt nader bericht. Scheepvaart kan dan een onderwerp zijn, straatnamen een andere. Met de bruggen zijn Fred Hendriks en Jan Koerts
bezig. Iedereen mag eigen onderwerpen inbrengen.
Geïnteresseerd? Meld u aan via de secretaris van de vereniging: Jans Klok, 0592-414406 of via mail:
secretariaat@desmilde.nl

Voorjaarsexcursie 2011 "Ontdek Oost-Groningen"
Het is zaterdagmorgen 28 mei als om 8.30 uur een
volle bus met ‘De Smilde’ leden vertrekt vanaf ‘Villa
Maria’ richting Oost-Groningen. De heer Klungel was
een goede gids en hij gaf, terwijl we richting Gieten
reden, al enige toelichting op wat wij deze dag te zien
zouden krijgen.
Via een omleiding reden we richting Scheemda en vervolgens via Eexta richting Meeden. Al rijdende vertelde
hij ons over de diverse types boerderijen die we tegenkwamen. Dit gebied heeft een rijke historie en de zee was
hierop van grote invloed. Door de vele dijkdoorbraken
moesten deze dorpen in de middeleeuwen verplaatst
worden naar de hoger gelegen gronden. In de middeleeuwen hadden de kloosters veel invloed op het huidige
landschap. In die tijd waren er bij Midwolda diverse
kloosters, waarvan nog duidelijk de sporen in het land
zijn te zien. We reden richting Heiligerlee voor een blik
op het Graaf Adolfmonument en vervolgens richting
Midwolda waar we bij Imca Marina aan de koffie met
gebak gingen. Hierna reden we naar Museumboerderij
‘Hermans Dijkstra’ voor een bezichtiging. Interessant om
hier te mogen lopen in deze historie van eind 1800 en te
zien hoe men toen leefde en werkte.
Onze lunch gebruikte we bij Gasterij Smits, ook in Midwolda en die lieten wij ons goed smaken. Voldaan en uitgerust stapten we weer in de bus en reden via
Nieuwolda-Delfzijl en Appingedam naar Westeremden.
Naar de ‘weem’ (pastorie boerderij) van Henk Helman

tel. Wij werden door hem in zijn tuin ontvangen en kregen een korte uitleg over hoe het geheel ontstaan is.
Daarna bewonderden we zijn schilderijen. Ik vind het
steeds de moeite waard om hier een bezoek te brengen.
Na een geweldig mooie dag reden wij voldaan via Groningen weer naar Smilde en kwamen wel thuis.
Dank voor deze gezellige dag met veel historie en goede
uitleg hierover.
– Abel Doornbos

Vooraankondiging
Noteer nu alvast in uw agenda de volgende
bijeenkomst van ‘De Smilde’.
Op 22 november 2011 in Het Kompas te Smilde
luisteren en kijken naar een verhaal over de
molens in Smilde!
Meint Noordhoek uit Diever, lid van de
Drentse Molenstichting, vertelt deze avond
met een PowerPointpresentatie over de molens in Drenthe. Hij begint zijn verhaal over
de voormalige molens in Smilde.

Wie weet nog namen?
Hierbij treft u vier foto’s aan uit de collectie van
Henk Tigelaar. Zoals het met zoveel oude foto’s gaat,
zijn ook bij deze lang niet alle namen van de klasgenoten bekend. Het zou aardig zijn om dit aan te vullen. Het betreft foto’s uit de jaren 1937 (2x), 1949 en

1953 en de scholen zijn de christelijke lagere school
in Hoogersmilde en de christelijke mulo in Smilde.
Kent u iemand of herkent u zichzelf, meld dit dan
aan Gerrit Helder, tel.: (0592) 41 45 29 of per mail
gerhel@hetnet.nl.

Een groepsfoto van leerlingen van de christelijke lagere school aan de Rijksweg te Hoogersmilde. Links zit meester Tibben op de 2e rij en
rechts meester H. Zwering. Schuin boven hem staat juffrouw T.T. Smit. Deze foto is genomen in 1937.

Een schoolfoto genomen in 1937 van een groep leerlingen en onderwijzers van de christelijke lagere school te Hoogersmilde aan de Rijksweg. Zittend op de tweede rij meester H. Zwering en verder naar rechts juffrouw T.T. Smit. Helemaal rechts meester Tibben.. Schuin
linksboven juf Smit staat Anna Tigelaar, Lefferts dochter. Achterste rij, 3e van links is Merk Tigelaar.



Schoolfoto, genomen bij het hek van de christelijke mulo te Smilde ca. 1949. Op de achtergrond links is een stuk van schuur en huis te
zien van de boerderij van Joffers aan wat toen Kanaalstraat heette en nu Tramweg.

Mulo-examen klas 4 van de christelijke mulo te Smilde bij de Veenhoop. Achterste rij, 2e van links is Henk Tigelaar. Leraar Witvoet zit
als 4e van links op het bankje. Foto 1953.

Foto dubbele woning gezocht!
Mevr. Antonides-Bruins uit Bergum (Fr.) zoekt een foto van haar geboortehuis. De dubbele woning
stond aan de kanaalzijde nabij de Meestersbrug. Eerst was er de smederij van Kok, dan de boerderij van Ten Cate en daarnaast stond het dubbele huis. Hebt u bedoelde foto, neem dan contact op
met Jan Kiers (tel.: 0592-413483)of mail jan-kiers@planet.nl, die de foto dan voor haar wil scannen.



