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

Renovatie veenbrug voltooid
Sinds Levend Verleden nummer 1 – 2013
kennen alle leden van ‘De Smilde’ via het artikel van Roelof Matien de geschiedenis van
de veenbrug. Roelof was het ook die zorgde
dat onze vereniging en de gemeente meewerkten om de verlenging en de noodzakelijke renovatie van die brug te starten. Een
ploeg vrijwilligers van de historische vereniging heeft de klus net voor de pinksterdagen
met enthousiasme geklaard. De officiële opening, eind dit jaar, laat dus nog even op zich
wachten.
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Dertig jaar geleden is hier na de herontdekking
onderzoek gedaan, waaruit bleek dat de originele veenbrug uit omstreeks 220 v. Chr. stamt.
Smilde werd daarmee een uniek toeristisch en
cultuurhistorisch object uit de prehistorie rijker.
Van de in 1998 uitgevoerde reconstructie zijn
de grotendeels vergane eiken stammen tussen
de ‘veen’plassen vervangen. De veenbrug is verlengd tot zijn oorspronkelijk hoge beginpunt.
Vanaf dat punt lag de oorspronkelijk 280 m

lange knuppelweg horizontaal over het veenpakket naar de zandkop aan de overzijde. De veenbrug is daarna weer overgroeid door het snel
opkomende hoogveen en zo eeuwen geconserveerd.
Het geheel geeft nu een beter beeld van deze
prehistorische passage over het veen tussen de
hier duidelijk zichtbaar hogere delen van dit
randveengebied oostelijk van de Hoofdvaart.
Bijzonder is dat in het bosje onder de nieuwe
stammen de 2200 jaar oude houtresten van de
originele veenbrug nog aanwezig zijn!
Die gewenste uitbreiding in het bosje was mogelijk dankzij de spontane medewerking van eigenaar W. Harders in Smilde
In november 2012 is de Werkgroep Veenbrug
onder leiding van Harm Hoeks en Roelof Matien gestart met de voorbereiding van de werkzaamheden. Na een oproep in december 2012
meldden zich 17 vrijwilligers. Door hun inzet
kon het project redelijk snel worden afgerond,
mede dankzij de samenwerking met het Drents
Landschap en GGZ Beilen. De eiken stammen


zijn gezaagd door een werkploeg van GGZ en komen uit
een ‘dunningsproject’ van Het Drents Landschap nabij
Hoogersmilde. Het Drents Landschap heeft het nodige
snoeiwerk rond de veenbrug verricht.
De verwijderde deels vergane palen die in 1995 waren
aangebracht hebben na 18 jaar dienst nog 1 keer kunnen
‘vlammen’, in de Paasbult van Smilde.
Voor een grotere duurzaamheid en beperking van doorgroei en onderhoud is onder de 420 stammen worteldoek aangebracht met daarop een laag drainagezand. De
gemeente Midden-Drenthe heeft deze de uitvoering financieel ondersteund. Daarvoor onze bijzondere dank.
Er wordt nog gewerkt aan informatievoorziening (bord)
op de locatie.
• Het grondwerk is uitgevoerd door Loonbedrijf
Joldersma te Smilde
• Het worteldoek is geleverd door Tuinscentrum
Bodenstaff
• Het drainagezand is gratis beschikbaar gesteld door
Fa. Koers te Hoogersmilde.

vanaf zandweg mei 2013

• Alle transport is belangeloos verricht door verschillende landbouwers.
• Zonder al die inzet en ondersteuning was deze realisatie niet mogelijk geweest.
Allen onze hartelijk dank!!

Agenda
Burgemeesters en ‘hun’ gemeentehuizen van Smilde
Oud-gemeentesecretaris Jannes Westerhof gaat deze avond in op de rol die vrijwel alle burgemeesters van de voormalige gemeente Smilde speelden om een geschikt gemeentehuis te krijgen en hoe bij toeval een aardappelopslag
gemeentehuis werd.
De bouw van gemeentehuizen heeft vaak geleid tot heftige discussies bij bevolking en gemeenteraden. Ook na de
gemeentelijke herindeling in Drenthe in 1998 is er veel strijd gevoerd over de nieuwe ‘paleizen’ voor de ambtenaren. Zelden waren de inwoners en gemeenteraden enthousiast over de plannen voor een nieuw raadhuis. Ook in
het vroegere Smilde was dat het geval: zo vond in 1872 een Smildeger raadslid dat de inwoners meer belang hadden bij het opknappen van de bruggen dan bij een nieuw gemeentehuis.
Wanneer: donderdag 19 september a.s.
Waar: The Bridge in Bovensmilde
Aanvang: 20.00 uur
Toegang: gratis voor leden en hen die dit wellicht willen worden
Noteer ook het volgende in uw agenda:
Op vrijdag 1 november 2013 viert de Historische Vereniging De Smilde in het Kompas in Middensmilde het 10jarig jubileum.
In de Nieuwsbrief van september ontvangt u nadere informatie over het programma van deze viering.
Reserveer deze avond vast en vier dit feest met ons mee.


Geef de gefotografeerden een naam!
Wederom een aantal foto`s waarvan wij graag de namen willen weten.

Foto nr. 1:
Foto nummer 1 is mogelijk een zangvereniging uit Bovensmilde. Namen van de personen op de foto zijn niet bekend.

Foto nr. 2:
Foto nummer 2 is een schoolfoto van de openbare lagere school in Smilde.
Links zien we schilder Naber staan en op de voorste rij zit juffrouw Alie Wolthuis


Foto nr. 3:
Foto nummer 3 is een foto van de openbare lagere school van Bovensmilde. Ook van deze foto zijn geen namen bekend.
Kent u namen, geef deze dan door aan Gerrit Helder, tel. 0592-414529 of mail naar gerhel@hetnet.nl. Vriendelijk
dank voor de te nemen moeite.

Uitgaven van de Smildeger Neiskrant gezocht
In het archief van de Historische Vereniging De Smilde bevinden zich bijna alle uitgaven van de Smildeger Neiskrant. Bijna alle, want helaas ontbreken een aantal. Vooral uit de beginjaren van de krant. Ons streven is om de
serie compleet te maken en daar hebben we uw hulp voor nodig.
Wellicht zijn er leden die de ontbrekende nummers van de Smildeger Neiskrant nog ergens hebben liggen en deze
aan ons kwijt willen. Als historische vereniging willen we onze verzameling compleet hebben, als naslagwerk voor
speurders naar het verleden. Heeft u enkele of meerdere nummers, neem dan contact op met Gerrit Helder, tel.
0592-414529.
Hieronder volgen de jaargangen waarvan één of meerdere nummers ontbreken:
1976, 1977, 1978 en 1979 ontbreken geheel.
1980: alleen nummer 33 aanwezig.
1981: alleen de nummers 6, 11, 13, t/m 18 aanwezig.
1982: alleen de nummers 33 en 34 aanwezig.
1983: de nummers 9, 10, 11, 12, 29, 30, 31 en 32 ontbreken.


