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

Scheepsjager Auke Winters geeft geheimen prijs
Op donderdagavond 1 november a.s. vertelt Auke Winters in de Schakel te Hoogersmilde
(naast de hervormde kerk) over het thema: ‘’n Scheepsjager ervoor’. Eeuwenlang was het
scheepsjagen beeldbepalend langs de binnenkanalen in Nederland. Nu wordt het alleen nog
op maritieme evenementen gedemonstreerd. Dit in samenwerking met de Landelijke
Vereniging tot het Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig. Deze vereniging stelt zich ten
doel het behouden van historische karakteristieke bedrijfsvaartuigen, tevens het in stand
houden van ambachten die hierbij betrokken zijn.
Auke Winters is Nederlands enige officiële
scheepsjager en woont in Hoogersmilde. Op
deze avond zal hij aan de hand van ludieke verhalen, foto’s en uniek historisch beeldmateriaal
een beeld te schetsen van een bijna uitgestorven
ambacht.

De avond wordt georganiseerd door de
Historische Vereniging ‘De Smilde’ en belooft
een oud vak, dat veel in onze omgeving voorkwam, voor even te laten herleven.
Aanvang: 20.00 uur.
Ook niet-leden zijn welkom.

Foto’s Noordenveld tentoonstelling gezocht
Bankrekening
nummer:
3828.52.435,
t.n.v. Historische
Vereniging
De Smilde,
Hoofdweg 44,
9422 AH
Smilde

De Noordenveld tentoonstellingen waren voorheen een begrip. Veekeuringen, gecombineerd met festiviteiten en middenstandsbeurzen, rouleerden door het zogenaamde
‘Noordenveld’ waarvan de voormalige gemeente Smilde deel uitmaakte. Momenteel wordt
er aan de samenstelling van een boek, over dit onderwerp, gewerkt. Men is nog op zoek
naar foto’s. Heeft u deze in uw bezit en bent u bereid deze tijdelijk uit te lenen?
Meld dit dan aan Gerrit Helder, telefoonnummer (0592) 41 45 29.
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Lezersreactie
Geachte redactie,
Weer met belangstelling en genoegen heb ik het
Levend Verleden 03/2007 gelezen.
Het zullen geen schokkende aanvullingen zijn, die
ik voor U en de betrokken schrijvers heb maar ik
doe dat toch maar.
Naar aanleiding van het artikel over over Bakker
Bijlsma.
Het lijkt mij aardig te weten, dat de oven uit de bakkerij van Bijlsma niet meer in de bakkerij aanwezig is,
doch al vele jaren geleden is overgebracht naar het
Molenmuseum 'de Wachter' in Zuidlaren. De bakkersoven is hier in bedrijf, dus met een link naar Smilde.
In het artikel van het Post- en Telegraafkantoor wordt
aangegeven dat er vroeger ook al veel koperdraad werd
gestolen.
Aardig is het te vermelden, dat in die tijd vrij algemeen werd gestroopt om wat vlees in de pot te hebben.
En bij het stropen moest je voor de strikken nou eenmaal koperdraad gebruiken.....
Toegegeven : de huidige koperdieven leveren het in
voor de oud-metaal prijs. Indirect ook om van te
eten?
met hartelijke groet,
– Roelof Matien

Schrijver vertelt
Samen met CRAS en de bibliotheek organiseert de
‘De Smilde’ een historische boekbespreking op 14
november a.s. Verder is hierover nog weinig te melden. In de plaatselijke kranten zal hierover binnenkort meer informatie verschijnen. Zet de
datum vast in uw agenda, zodat u deze ongetwijfeld interessante avond niet mist. 14 november
dus.

Opgeblazen brug
Bij het artikel over het postkantoor, in de laatste
‘Levend Verleden’, plaatsten we een foto. In het
bijschrift stond, dat op de foto te zien is dat de
opgeblazen ‘Veenhoopsbrug’ werd gerepareerd.
Voor een aantal leden was dit onbekend en vroegen onze secretaris om opheldering. In 1940 is de
brug inderdaad ondermijnd door Nederlanders.
Misschien dat iemand, naar aanleiding hiervan,
die geschiedenis eens op papier wil zetten.
Om te voorkomen dat dit in 1945 nogmaals gebeurde, is wel al een verhaal op papier gezet. Daarover
hopen wij u over enige tijd meer te kunnen melden.

Reactie op wandeling door randzone bij Bovensmilde
Ons lid H.J. Drenthen van de Kanaalweg 185 reageerde op de beschrijving van de wandeling, zoals
die in de vorige Nieuwsbrief was opgenomen. Deze
was gemaakt door Ru Bijlsma die ook het artikel
voor ‘Levend Verleden’ had geschreven over het bijzondere landschap tussen Bovensmilde en Witten.

Foto: Werkzaamheden aan de Hoofdweg in de jaren dertig. Geheel
links de contouren van de Van Liersbrug.
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In de tekst bij de wandeling stond dat er zand uit het
Pelinckbos gebruikt was om de ondergrond van de
trambaan langs de Kanaalweg te verstevigen. Drenthen:
‘Dat klopt volgens mij niet. Dat zand werd in de jaren
dertig uit het bos naar de Hoofdweg getransporteerd.
Door het zwaardere verkeer is die weg toen aangepast.
Veengrond werd afgevoerd en zand uit het Pelinckbos
kwam er voor in de plaats. Kijk maar op de foto die ik
ervan bewaard heb.’
Auteur Bijlsma zegt desgevraagd: ‘Ik heb deze informatie van de zoon van de eigenaresse van het Pelinckbos
gekregen. Ik moet ervan uitgaan dat hij het juist aangeeft’.
Een tweede correctie gaat over het begin van wandeling
I. Daar stond in de tekst dat er links van een voetpad
een wijk had gelegen. Drenthen, die ter plekke land
had, vertelt dat dit rechts van het pad moet zijn.
Bijlsma: ‘Drenthen heeft volkomen gelijk; ik heb mij
vergist in een kaart van 1896. Het moet inderdaad
rechts van het pad zijn.’

