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

Wie weet welke vier fietsers hier 'in overtreding zijn'? Reacties graag naar tel.: 413483 of naar krantenfoto@desmilde.nl

Jaarvergadering
Op woensdag 21 februari a.s. wordt in ’t Kompas te Smilde, aanvang 20.00 uur, de algemene
ledenvergadering gehouden. Wij nodigen u uit om deze vergadering bij te wonen. Na de vergadering die, zoals gewoonlijk, niet al te lang zal duren, houden de heren Geert Hoving en
Albert Rijks een inleiding over genealogie.
De agenda van deze vergadering ziet er als volgt
uit:

Bankrekening
nummer:
3828.52.435,
t.n.v. Historische
Vereniging
De Smilde,
Hoofdweg 44,
9422 AH Smilde

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opening
Notulen vorige ledenvergadering
Jaarverslag
Verslag kascommissie
Financieel verslag*
Bestuursverkiezing**
Redactie
Rondvraag
Sluiting

* De financiële verslagen gaan hierbij, bij de
penningmeester liggen de bijhorende stukken

ter inzage. Daar kunt u, na afspraak, deze
stukken bekijken.
** Aftredend zijn Tineke Groenink en Stoffer
Nobbe. Beide zijn herkiesbaar. 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 woensdag
7 febr. 2007 te Bovensmilde in “The Bridge”
Om 20 uur opent de voorzitter, Klaas Vos, de vergadering. Ruim 40 leden zijn aanwezig.
Klaas verwelkomt de spreker van de avond, de heer
Henk Nijkeuter en ook Ivo Fontijn, die al een hele
opstelling met beamer, laptop en scherm heeft klaarstaan. De agenda wordt vlot afgewerkt. De aanwezige leden hebben geen aanmerkingen over de
notulen van de vorige jaarvergadering en ook het
verslag over het afgelopen jaar wordt goedgekeurd.
Ook het uitgebreide financiële verslag van penningmeester Stoffer Nobbe levert geen vragen op. Iedereen heeft de stukken ook kunnen bestuderen in
Nieuwsbrief 14, die aan alle leden werd gestuurd. De
kascommissie, bestaande uit de heren Tietema en
Hopman, heeft ook niets dan lof over het bijhouden
van de financiën en ontheft de penningmeester van
de verantwoordelijkheid over het boekjaar 2006.
Klaas bedankt de penningmeester en secretaris voor hun
werk. Hij vraagt Jacob Visscher uit Hoogersmilde, of
deze voor volgend jaar zitting wil nemen in de kascommissie daar Hopman aftreedt. Jacob wil dit wel doen.
Bestuursverkiezing: Dineke Meilof-Olijve, Jan Boerhof
en Gerrit Helder zijn aan beurt om af te treden, maar
stellen zich herkiesbaar. Er zijn geen tegen kandidaten
aangemeld, zodat de 3 bestuursleden nog 3 jaar doorgaan. Verder wijst Klaas de aanwezigen nog even op de
laatste bladzijde van de Nieuwsbrief nr 14, waar gevraagd wordt om schrijvende speurders en redactieleden. Wanneer zich ook voor de rondvraag geen
gegadigden aanmelden, sluit hij het officiële deel van de
vergadering en kondigt iets nieuws aan wat door Ivo
Fontijn zal worden gepresenteerd.

Ivo doet ons onze nieuwe website uit de doeken. Te vinden onder www.desmilde.nl. Met gebruik van de opstelling van beamer, laptop en scherm laat hij het ons zien.
Het gaat traag, want er is slechts een gewone telefoon
verbinding, maar het komt allemaal op het scherm. Ivo
legt de werking uit en vertelt dat iedereen dingen aan
kan vullen, namen bij foto`s, opmerkingen of suggesties, ideeën over verhalen, enz. De aanwezigen zijn er
stil van, er worden geen vragen gesteld, straks is iedereen natuurlijk op het internet bezig. Onze “hostess” zal
het druk krijgen. Klaas bedankt Ivo en geeft na een
pauze het woord aan de heer Nijkeuter. Deze zal ons
verslag doen van de dichters en schrijvers in Drente;
kortom van de Drentse literatuur
Aan de hand van een tijdbalk gaat hij met ons van 1813
tot 1965 de Drentse schrijvers langs. Hij vertelt boeiend
en iedereen is vol belangstelling. Voor 1800 waren er
ook al mensen die verhalen of gedichten schreven, maar
pas toen er een drukker in Assen kwam – van Gorcum
uit Sneek – en er boekjes gedrukt konden worden, nam
het aantal schrijvers toe. Hij noemt verschillende bekende namen van Drenten, maar ook mensen van buiten Drente, die in de Drentse taal gedichten en boeken
schrijven. Half elf besluit hij zijn verhaal, maar kan nog
wel uren doorpraten.
Klaas overhandigt hem een enveloppe met inhoud en
bedankt hem voor zijn verhaal.
Na een applaus van de aanwezigen wenst Klaas de heer
Nijkeuter en ook ons een goede reis naar huis en sluit
de vergadering.
– Secretaris Gerrit Helder

Jaarverslag van de Historische Vereniging “De Smilde”
over het jaar 2007
Voor onze vereniging was 2007 een voorspoedig jaar.
Ons ledental is weer gegroeid. Door overlijden zijn
er enkele leden verloren, waarbij we hier ons medeleven met hun familie betuigen. Ook een paar opzeggingen met wel en niet genoemde redenen.
Ondanks dat bereikten we eind 2007 het ledenaantal
van 690, een netto stijging van 40 ten opzichte van
eind 2006. De eerste 5 nieuwe leden voor 2008 zijn
ook al weer binnen.
Dankzij onze leden is onze verzameling voorwerpen uitgebreid. Van Ybo Sterken kregen we een hele verzame

ling gereedschappen die in het veen werden gebruikt.
Van anderen, teveel om de namen te noemen, kregen
we krantenartikelen over gebeurtenissen in de vroegere
gemeente Smilde en foto’s om te scannen. Van
Mevr.Vredeveld-Snippe een 8 mm film over de viering
van het 350-jarig bestaan van Hoogersmilde en van familie A. Klok een projector om zo’n film mee af te
draaien.Waarvoor onze hartelijke dank. Kijk nog eens
naar uw fotoalbums of er nog foto’s inzitten van plekjes
van jaren geleden of van uw voorouders. We houden
ons aanbevolen. De foto’s krijgt u terug. We krijgen ook
vragen over gebeurtenissen van vroeger. We doen ons

best om die te beantwoorden, maar wordt niet ongeduldig wanneer het antwoord op zich laat wachten. Het
kost tijd een bevredigend antwoord te geven en zorgvuldig onderzoek te doen.
Activiteiten:
Afgelopen jaar, op 7 februari, was de jaarvergadering in
The Bridge te Bovensmilde met na de pauze de heer
Henk Nijkeuter als spreker. Als onderwerp had hij de
Drentse schrijvers van 1813 tot 1965. Ivo Fontijn liet
ons daar zien dat de website van de vereniging een feit is.
In april hadden we mevrouw Carolina Verhoeven als vertelster over broodbakken en het bereiden van andere gerechten zoals men die vroeger at. Met de verhalen
eromheen. Dit was in de Schakel te Hoogersmilde. In
mei was er de excursie naar Veenhuizen, waar 25 personen aan hebben deelgenomen. De bus, waarmee de
rondrit over het terrein werd gereden, was mooi vol .
In het najaar was Auke Winters in de Schakel te Hoogersmilde met zijn film-en videobeelden over het vroegere vak van scheepsjager. Helaas liet het geluid het
afweten, zodat het niet allemaal uit de verf kwam. Onze
deskundigheid van de nieuwste techniek is nog niet je
dat. In november was er een lezing, samen met CRAS
(Culturele Raad Smilde) in de bibliotheek te Smilde van
mevrouw Marita Mathijsen over de 3 wandelaars die
rond 1830 een voettocht door Drente maakten.
Andere bezigheden van het bestuur:
Op 14 maart toonden Tineke Groenink en Gerrit Helder dia’s in het Beurtschip en op 8 juni in de Drie Master. Ook op de “Polle”, waar Auke Winters en Henk
Hoogeveen op 28 juli een goed geslaagde muziekdag
hadden georganiseerd, waren we present met een presentatie.
Klaas Vos hield zich bezig met de graftombe van Rebenscheid. Deze is verwaarloosd en na veel geschrijf en getelefoneer heeft de gemeente een plan voor restauratie
opgesteld. Er is € 12.500,00 voor uitgetrokken.
Tijdens de wandeltocht, georganiseerd door CRAS, in
het Kyllotsbos, op 24 juni, was Jan Hoeks in de blokhut
present met iets van de geschiedenis van het bos op papier. Ook heeft hij bij het “Dorpenoverleg” in de Bentepol te Hoogersmilde en de wandeltocht erna een verhaal
gehouden over het dorp en de omgeving.
En samen met Dineke Meilof heeft hij met onze stand
op de rommelmarkt te Hoogersmilde gestaan. Oogst 4
nieuwe leden. Langs de route van de zeer geslaagde fietstocht van CRAS hebben Stoffer Nobbe, Klaas Vos, Tineke Groenink en Gerrit Helder, op verschillende
plekken, de geschiedenis van die plek toegelicht. Hierbij
mochten we 2 nieuwe leden noteren. Op 14 september
hield “Smilde Bruist” te Bovensmilde hun eindmanifestatie. Wij waren ook uitgenodigd om in onze stand filmpjes te draaien waar Bovensmildegers opstonden van zo’n
50 jaar terug. We kregen daar geweldige veel belangstelling met als resultaat dat Tineke 10 nieuwe leden kon

opgeven. Op de “Villa Maria” markt, georganiseerd door
SCAS (Stichting Sociaal Culturele Activiteiten Smilde)
waren we ook present met als resultaat een winst van 2
nieuwe leden. En als besluit op 20 oktober was er “Hemmeltied”, waar SCAS besliste dat we een spel moesten
spelen tegen een ploeg van het Jeugd- en Jongerenwerk.
De opdracht was dat wij verschillende voorwerpen naar
de villa moest halen. Iedereen mocht helpen door de
voorwerpen zelf te brengen. Welke ploeg het eerst alle
opdrachten had uitgevoerd, won € 100,00 van radio
“Omroep Drente” Onze ploeg bestond uit Wiepie de
Geeter, Wim Kwak, Jan Hoeks en Gerrit Helder, fanatiek bijgestaan door Jan en Tineke Groenink. Jan Hoeks
vertelde wat over onze vereniging, terwijl de anderen
zich in het zweet werkten om de opdrachten uit te voeren. En laten wij dat nu winnen. Het scheelde slechts 10
tellen, maar we waren eerste. Wim Kwak kwam met het
voorstel om de jeugd mee te laten delen in onze winst.
Het zijn tenslotte de leden van de toekomst. Na overleg
met de penningmeester, die er al vanuit gegaan was dat
we zouden winnen, deden we het zo. Er ging dus
€ 40,00 naar de jeugd en € 60,00 voor de historische
vereniging. We hadden er tenslotte hard voor geknokt.
Jan Boerhof heeft voor onze vereniging een wandeltocht
uitgezet, waar u dit jaar wel meer van zult horen. De Rabobank Assen-Beilen draagt daaraan bij met een bijdrage
in de kosten uit het ‘Projectenfonds’. En ten slotte Fred
Fontijn die als eindredacteur samen met de redactieleden
verantwoordelijk is voor de verschijning van “Levend
Verleden”.
De redactieleden, Meeuwes Braam, Folkert Frieszo, Jan
Kiers en Sjoerd Post, doen hun best steeds weer nieuwe
onderwerpen aan te snijden om er een lezenswaardig
blad van te maken. Waarvoor onze dank. Bij deze dank
hebben we het niet gelaten. Op 12 september hebben we
hen en onze andere vrijwilligers een gezellige avond aangeboden. Te weten: onze bezorgers IJje Beukema, Wim
van Burken, Bart bij de Vaate, Joke van Sleen, Jannes
Meintjes, Jan Groenink en Agnes Wolters-Middelbos.
En niet te vergeten Jan de Jonge als scanner van foto’s op
het archief in Assen en Harry Stukker en Bennie de Boer
als scanners aan huis. Verder nog de activiteitencommissie: Hannie Bruggink-Idema, Kars Klok en Sib de Jong.
Hier past ook nog een woord van dank aan Albert Visscher, die ook jaren foto’s heeft gescand maar zich nu
heeft afgemeld.
De vereniging het “Noordenveld” heeft nog onze medewerking gevraagd voor het schrijven van een boek ter gelegenheid van hun 100-jarig bestaan. Stoffer Nobbe en
Gerrit Helder werken hieraan mee. Onderhand zijn Fred
Fontijn, Jan Kiers en Dineke Meilof druk bezig met activiteiten voor ons 5-jarig bestaan in 2008. U hoort er
meer van.
– Secretaris Gerrit Helder


Jaarrekening 2007
Financiële positie van de historische vereniging De
Smilde is, in verhouding tot de activiteiten, goed.
Het boekjaar 2007 is met een voordelig resultaat van
€ 886,47 afgesloten.
Aan liquide middelen is op 31 december 2007 een bedrag van € 6.600,56 beschikbaar.
De reserve voor algemene doeleinden en de reserve voor
de vervanging van apparatuur beslaan in totaliteit een
bedrag van € 3.337,01.
De financiële positie van de vereniging is, in verhouding
tot nu toe uitgevoerde activiteiten met de daarbij behorende budgetten, onveranderd goed.
Toch zou het bestuur graag wat meer financiële armslag
willen hebben, om aan de vraag om meer inhoud en
kwaliteit aan de activiteiten te geven, te kunnen voldoen.
In de algemene ledenvergadering wordt daarom bij de
begroting 2008 een voorstel gedaan om de contributie
van € 12,50 tot € 15,00 per lid te verhogen.
Sinds de oprichting in 2003, is de contributie niet meer
aangepast, ondanks de stijgende kosten door inflatie.
De jaarrekening is op 21 januari 2008 door de kascommissie, de heren Geert Tietema en Jacob Visscher, gecontroleerd en akkoord bevonden.
Op de ledenvergadering brengen zij over hun bevindingen verslag uit.
De jaarrekening en het bijbehorende financiële verslag
over 2007 ligt ter inzage bij de penningmeester, Hoofdweg 44 te Smilde.
De jaarrekening kan ook worden ingezien tijdens de ledenvergadering op donderdag 21 februari 2008 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. Met het eerste lustrum in 2008 in zicht,
neemt ook de vraag toe om meer inhoud en kwaliteit
aan de activiteiten te geven. Ook bestaan er plannen om
boeken over de geschiedenis van ons werkgebied te produceren en uit te geven.
Het bestuur wil daar graag aan meewerken, maar realiseert zich ook dat de financiële mogelijkheden wat te beperkt zijn. Daarom zal er tijdens de ledenvergadering bij
de begrotingsbehandeling een voorstel worden gedaan
om de contributie van € 12,50 tot € 15,00 per lid per
jaar te verhogen.


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 700 leden worden de kosten van de vier edities per jaar van het tijdschrift Levend Verleden betaald, alsook de
Nieuwsbrieven, de lezingen, de informatieve bijeenkomsten en fotopresentaties. Voor excursies is het budget niet
toereikend en moet er een eigen bijdrage van de deelnemers worden gevraagd.
Resultaat 2007
Het voordelige financiële resultaat van de jaarrekening
2007 van € 886,47 wordt beïnvloed door een storting
ten laste van de rekening van baten en lasten in de algemene reserve van € 545,01, door een storting in de reserve vervangingsinvesteringen van € 448,00 en door een
extra afschrijving op de voorraad boeken en verjaardagskalenders van € 110,50.
De verklaarbare verschillen met de begroting bestaan uit:
• een hogere contributieopbrengst van € 583,50 door
de gestage groei van het ledental;
• een bijdrage van € 100,00 van de familie HulshoffRoelfsema, een bijdrage van € 150,00 van de gemeente Midden-Drenthe en door een prijs van
€ 100,00 van RTV Drenthe voor een quiz met de
jeugdsoos tijdens opnames van het radioprogramma
Hemmeltied. Uit solidariteit is € 40,00 gestort op de
bankrekening van de jeugdsoos;
• meevallende kosten voor het samenstellen en drukken
van tijdschriften, ad. € 404,40, omdat in de begroting
werd uitgegaan van een grotere oplage;
• meevallende kosten voor het fotoarchief € 200,00;
• hogere portokosten van € 245,73;
• hogere kosten voor de Nieuwsbrieven van € 205,13;
• de niet bij de begroting voorziene verzekeringspremies
van € 104,86;
• toegenomen kosten voor de lezingen en informatiebijeenkomsten van € 141,91.
Kerncijfers
Uit de administratie over 2007 blijkt ondermeer het volgende:
• aantal leden per 1 januari 2007: 650;
• aantal leden per 31 december 2007: 690;
• 14 (nieuwe) leden zijn met terugwerkende kracht per
1 januari 2004 en/of 2005 en 2006 lid geworden;
• 450 leden betalen de contributie via een machtiging
voor automatische incasso;
• 2 leden hebben de contributie voor 2008 vooruitbe-

taald;
• verkoop van 27 losse tijdschriften;
• een oplage van het tijdschrift Levend Verleden van
respectievelijk 750, 750, 775 en 775 exemplaren;
• een gemiddelde drukprijs van € 1,09 per tijdschrift;
• verkoop van 3 boeken “Het geschenk van het Lantschap”;
• een voorraad per 31 december 2007 van 24 exemplaren van het boek “Het geschenk van het Lantschap”;
• verkoop van 1 verjaardagskalender;
• een voorraad per 31 december 2007 van 326 verjaardagskalenders;
• lezing Henk Nijkeuter - Drentse schrieverij van 1600
tot heden € 100,00;

• bijeenkomst met Carolina Verhoeven - Oude volksgebruiken rondom het bakkersvak € 262,00;
• excursie naar het gevangenismuseum Veenhuizen
€ 66,96 (eigen bijdrage van de 25 deelnemers van
€ 25,00 persoon);
• fietstocht langs historische plaatsen in samenwerking
met de Culturele Raad Smilde € 124,95;
• lezing door Auke Winters – ‘n Scheepsjaoger er veur
€ 75,00;
• lezing door Marita Mathijsen, in samenwerking met
de Openbare Bibliotheek en de Culturele Raad
Smilde – Wandelen langs oude wegen in Drenthe
€ 230,00;

Rekening van baten en lasten 2007
Lasten
2006
Bestuurskosten
Bestuur en redactie
343.15
Ledenvergadering
0
Portokosten
860.75
Contributies
21.62
Bankkosten
177.20
Rente
0
Advertenties
0
Apparatuur
0
Afschrijvingen
522.17
Invorderingskosten
112.26
Verzekeringen
0
Publicaties
Nieuwsbrieven
154.70
Tijdschriften
3.065.82
Foto's
61.63
Website
565.25
Activiteiten
405.36
Oudheidkamer
Villa Maria
150.00
Reserveringen
948.00
Resultaat
1.354.75
Totaal
8.742.66

2007

2007

425.00
50.00
960.00
25.00
200.00
p.m.
p.m.
p.m.
428.00
135.00
0

332.36
0
1.205.73
21.62
212.26
0
0
39.40
538.50
134.52
104.86

200.00
3.749.00
200.00
200.00
592.00

405.13
3.344.60
0
168.27
733.91

250.00
948.00
p.m.
8.362.00

213.85
993.01
886.47
9.334.49

Baten
Algemeen
Contributies
Rente

2006

2007

2007

8.159.00
10.66

8.250.00
34.00

8.833.50
34.10

Subsidies en donaties

500.00

p.m.

310.00

Publicaties
Opbrengst losse
verkoop tijdschriften

39.00

40.00

137.89

25.20

28.00

4.00

8.80

10.00

15.00

8.742.66

8.362.00

9.334.49

Opbrengst verkoop
verjaardagskalenders
Opbrengst verkoop
boeken

Totaal

Balans per 31 december 2007
Activa
Bank rek.courant
Spaarrekening
Debiteuren
Nog te ontvangen
Vooruit betaald
Bezittingen
Voorraad
Hulpmiddelen
Totaal

31-12-2006 31-12-2007
5.949.17
6.600.56
1.406.91
3.337.01
0
0
0
1.787.00
117.50
5.00
9.265.58

0
0
243.99
1.359.00
12.00
5.00
11.557.56

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

Totaal

31-12-2006 31-12-2007
1.000.00
1.344.00
0
45.00
37.50
6.839.08

1.545.01
1.792.00
0
470.00
25.00
7.725.55

9.265.58

11.557.56


Begroting 2007 en 2008
Lasten
Bestuurskosten
Bestuur en redactie
Ledenvergadering
Portokosten
Contributies
Bankkosten
Rente
Advertenties
Apparatuur
Afschrijvingen
Invorderingsksoten
Verzekeringen

Rekening 2006

Begroting 2007

Rekening 2007

Begroting 2008

343.15
0
860.75
21.62
177.20
0
0
0
522.17
112.26
0

425.00
50.00
960.00
25.00
200.00
p.m.
p.m.
p.m.
428.00
135.00
0

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

Publicaties
Nieuwsbrieven
Tijdschriften
Foto's
Website
Activiteiten
Boekenfonds

154.70
3.065.82
61.63
565.25
405.36
0

200.00
3.749.00
200.00
200.00
592.00
0

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

Oudheidkamer
Villa Maria

150.00

250.00

213.85

250.00

Reserveringen
Resultaat
Toataal

948.00
1.354.75
8.742.66

948.00
p.m.
8.362.00

993.01
886.47
9.334.49

948.00
p.m.
11.928.00

Baten
Algemeen
Contributies
Rente

Rekening 2006

Begroting 2007

Rekening 2007

Begroting 2008

8.159.00
10.66

8.250.00
34.00

8.833.50
34.10

10.500.00
64.00

500.00

p.m.

310.00

1.250.00

39.00

40.00

137.89

100.00

25.20

28.00

4.00

4.00

8.80
8.742.66

10.00
8.362.00

15.00
9.334.49

10.00
11.928.00

Subsidies en donaties
Publicaties
Opbrengst losse verkoop tijdschrift
Opbrengst verkoop
verjaardagskalenders
Opbrengst verkoop
boeken
Totaal

Toelichting Begroting 2008
• De basis van de ramingen voor de begroting 2008 zijn de werkelijke uitgaven en inkomsten over 2007.
• Uitgangspunt is vervolgens de contributieopbrengst van 700 leden x € 15.00 per lid.
• Voor de raming van de subsidies is rekening gehouden met een toezegging van de Rabobank om een bedrag van
€ 1.250.00 bij te dragen in de kosten van de uitgifte van een wandelroute in Smilde.
• Dit bedrag is ook ( éénmalig ) opgenomen onder de post Activiteiten.
• Het feitelijk bedrag voor de normale activiteiten voor 2008 bedraagt dus € 1.590.00.
• Hoewel er voor een aantal posten in 2007 geen kosten zijn gemaakt, zijn er voor 2008 wel ramingen opgenomen.
• Het betreft de posten ledenvergadering, advertenties en fotoarchief.
• De lagere raming voor de portokosten vloeit voort uit een nieuw periodieken-contract met TNT Post.
• Nieuw is de post voor boekproducties van € 1.000.00.


Genealogische avond op donderdag 21 februari 2008 in het
Kompas. Aanvang 20.00 uur
De Historische Vereniging De Smilde organiseert op de
jaarvergadering van 21 februari 2008 in Zalencentrum
Het Kompas aan de Veenhoopsweg een avond over familieonderzoek in samenwerking met de Drentse Historische Vereniging.
Genealogie of stamboomonderzoek is tegenwoordig in
en voor velen een fascinerende bezigheid. Voor de een is
het een vorm van vrijetijdsbesteding, voor de ander de
voldoening van historische belangstelling. De speurtocht
naar de oorsprong van de eigen familie is dan een voor
de hand liggende kennismaking met het verleden.
Het belooft een zeer boeiende avond te worden met verhalen en beelden van de Smilde en van families, waarvan

Interviewtechniek
Er is ons ter ore gekomen dat er leden zijn, die graag
iets voor de vereniging willen doen. Bijvoorbeeld met
ouderen praten, om hun verhalen op te schrijven. Alleen weet niet iedereen, hoe je dat aanpakt. Voor journalisten in spe, is er nu een kans. Sjoerd Post,
gepensioneerd journalist en eindredacteur van ons tijdschrift is bereid gevonden om een stoomcursus ‘interviewen’ te geven. Hij doet dit op een plezierige manier
en je hoeft niet beslist een studiehoofd te hebben om
hier aan deel te nemen. Het is één avond, waar je wat
trucjes en technieken krijgt aangereikt om op een plezierige manier een vraaggesprek te doen. Meld u aan,
in overleg wordt een datum gezocht. Aanmelding is
mogelijk via de website, www.desmilde.nl.

nazaten nog altijd op de Smilde wonen.
Bekende Smildeger families als Vos, waarvan onze voorzitter een afstammeling is, komen voor het voetlicht. Zo
ook de familie Fernhout, landbouwers en botenbouwers.
De presentatie besteedt aandacht aan hoe een familieonderzoek gestart kan worden en hoe het verder uit te werken. Onderwerpen uit het dagelijkse leven, wat bezaten
zij, waren zij rijk of armlastig, wat waren hun beroepen
en was er sprake van misdaad en straf, komen allemaal
aan de orde. Twee ervaren inleiders, namelijk Geert Hoving en Albert Rijks, zijn hierbij uw richtingwijzers.
De Drentse Historische Vereniging zal op deze avond
met een stand hun publicaties over genealogie en geschiedenis in Drenthe tonen.

Nog wat data om op te
schrijven
In Bovensmilde wordt op 17 april a.s. een interviewavond gehouden. Onze activiteitencommissie heeft
hiervoor drie, al wat oudere, leden uitgenodigd. Zij
zullen geïnterviewd worden door Kars Klok. Dat het
hier om hun jeugdherinneringen draait, spreekt
haast vanzelf.
Stadswandeling
Ook een wandeling, onder leiding van twee gidsen
staat op het programma, helaas is de definitieve
datum hiervoor nog niet bekend. Die staat in maart
in de nieuwsbrief. Wilt u het eerder weten, kijk dan
regelmatig op onze website. Want zodra het definitief
is, vindt u de datum en nadere gegevens daar ook.
Vanderveen
Nico Vanderveen, Drents ondernemer van het jaar,
komt in november over het Warenhuis Vanderveen
vertellen. Hoe is het ontstaan en hoe is het uitgegroeid tot één van de meest vooraanstaande warenhuizen in Nederland? Hij deed dit eerder in Smilde en de
toehoorders waren toen alleen vrouwen. Nico vertelt
het graag nog een keer aan een gemengd gezelschap.
Hij is een boeiend verteller en ons bereikte het verzoek om hem toch vooral uit te nodigen.

Wie weet wie, wanneer en waarom? Reacties graag naar tel.: 413483
of naar krantenfoto@desmilde.nl



In 1920 gebruikte Sieme Smidt een hond voor zijn melkkar. V.l.n.r.: Betty Blomsma, Freek Radix op de vensterbank, Marchien Blomsma en
Trijn Waarheid. Achter de kar staat Gerard Claus, dan Sieme en vervolgens Henk de Jonge.

Reinder en Pebe Offringa, Cornelis Keizer en Piet Kok doen mee met een geleende, versierde auto aan de festiviteiten ter gelegenheid van de installatie van burgemeester Gerrits op 9 augustus 1929.



