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Nieuwsbrief 45februari 2015

Uitnodiging voor de jaarvergadering van de 
Historische Vereniging De Smilde

Donderdag 5 maart 2015 houdt de Histori-
sche Vereniging De Smilde haar Algemene
Ledenvergadering in De Schakel, Rijksweg
179 in Hoogersmilde. Aanvang 20.00 uur
Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar.

Aansluitend aan de jaarvergadering verzorgen
de leden van de Stichting Dwingels Eigen een
prachtige show van Drentse klederdrachten 

De agenda voor de jaarvergadering ziet er als
volgt uit:

1. Opening en vaststelling van de agenda
2. Notulen van de ledenvergadering d.d. 04-03-

2014
3. Jaarverslag 2014
4. Financieel verslag 2014
5. Verslag kascommissie 2014
6. Bestuursverkiezing
7. Rondvraag
8. Sluiting van het bestuurlijk gedeelte

In deze nieuwsbrief vindt u een samenvatting
van het financiële verslag, de notulen van de
jaarvergadering van 5 maart 2014 en het jaar-
verslag over 2014.
De financiële verslagen liggen ter inzage bij de
penningmeester: H. Hoeks, De Sluiskampen 8,
Smilde, 0592-412172. U kunt na het maken
van een afspraak de verslagen inzien.

Bestuur:
Aftredend en herkiesbaar: Geja Hoogeveen, Ina
de Groot en Henk Koops

Tegenkandidaten kunnen zich minimaal 48 uur
voor aanvang van de vergadering schriftelijk
kandidaat stellen bij de secretaris. De aanmel-
ding moet door ten minste tien leden inclusief
het kandidaat bestuurslid zijn ondertekend.

Een nog ‘piepjong’ bestuur wordt op de oprichtingsvergadering voorgesteld. Er zijn inmiddels ook al meer dan 10
jaar verstreken. Staand v.l.n.r: Jan boerhoef, Stoffer Nobbe, Tineke Groenink, Dineke Meilof, Jannus Meintjes.
Zittend: Gerrit Helder, Fred Fontijn en Klaas Vos. Jaap de Vries,ontbreekt hij werd wat later benoemd.



Notulen van de jaarvergadering, gehouden te Bovensmilde in 
De Spil op 5 maart 2014

Om 20.00 uur verwelkomt voorzitter Geja Hoogeveen
ongeveer 100 aanwezigen.

goed bezocht en van vele kanten kwamen positieve reac-
ties. De neijaorsvesite, die in 2013 voor het eerst werd
georganiseerd en een vervolg heeft gekregen in 2014, is
door een grote groep leden bezocht, zodat ook deze acti-
viteit de komende jaren op de agenda blijft staan. Dit
alles resulteert in een actieve vereniging waarbij het le-
denbestand nog steeds stijgt.

Na deze woorden wordt de vergadering geopend. De
agenda wordt vastgesteld en overgegaan wordt naar de
notulen.

De voorzitter vraagt of er nog op- of aanmerkingen zijn
over de notulen van de vorige jaarvergadering en het
jaaroverzicht over 2013. Er zijn geen op- en aanmerkin-
gen en de voorzitter bedankt de secretaris.

Harm Hoeks geeft een toelichting op het financieel ver-
slag. 
Op de vraag waarom de kosten van het jubileum niet in
de rekening staan vermeld, antwoordt Harm als volgt:
Dit omdat de vereniging al enkele jaren geleden is be-
gonnen met het reserveren voor het jubileum. Deze acti-
viteiten zijn buiten de normale exploitatie omgegaan. De
totale kosten van het jubileum bedroegen na aftrek van
de € 3.000 subsidie van de Rabobank Assen en Noord-
Drenthe totaal € 6.300.

Verder zijn er geen op- of aanmerkingen op het finan-
ciële verslag. De voorzitter bedankt de penningmeester
voor het verslag.

De kascommissie bestaat uit de heren Prummel en
Radix. Namens de kascommissie geeft de heer Radix aan
dat de controle grondig is uitgevoerd. De stukken wer-
den vroegtijdig door de penningmeester aangeleverd. De
conclusie van de kascommissie is dat alles overzichtelijk
en duidelijk is vermeld en dat cijfers overeenstemmen
met de gevraagde stukken. De commissie stelt voor pen-
ningmeester Harm Hoeks te ontheffen van de verant-

woordelijkheid over het jaar 2013. De heer Radix is af-
tredend als lid van de kascommissie en wordt door de
voorzitter bedankt voor de gedane arbeid. De heer D.
Vos is bereid gevonden om voor de komende twee jaren
deel uit te maken van de kascommissie.

Bestuursverkiezing:
De aftredende bestuursleden zijn: Tineke Groenink, Di-
neke Meilof, Harm Hoeks en Jans Klok.
Harm Hoeks en Jans Klok zijn herkiesbaar. Omdat er
geen tegenkandidaten zijn, worden beide heren benoemd
voor een volgende periode. 
Tineke Groenink en Dineke Meilof zijn niet herkiesbaar.
De voorzitter prijst de inzet van de twee dames, die vanaf
de oprichting deel hebben uitgemaakt van het bestuur. 
Dineke is vele jaren verantwoordelijk geweest voor de le-
denadministratie en de notulen van de bestuursvergade-
ring. Tineke heeft zich in al die jaren in het bestuur erg
actief en positief opgesteld. Nooit was iets haar te veel.
Ook de aandacht die zij had, met het bezoek en/of een
bloemetje voor de mooie en minder mooie gebeurtenis-
sen bij de vrijwilligers binnen de vereniging, werd ge-
waardeerd. Tineke stopt dan wel als lid van het bestuur,
maar als lid van de activiteitencommissie blijft ze actief
voor de vereniging. De beide dames worden bedankt en
ontvangen van de voorzitter een attentie en een bos bloe-
men. 
Door het aftreden van beide dames zijn twee vacatures
ontstaan. Voor de opengevallen plaatsen in het bestuur
zijn Sienie Bruins en Truus Doek bereid gevonden zich
kandidaat te stellen. 
Omdat er geen tegenkandidaten zijn aangemeld, worden
zowel Truus als Sienie benoemd als bestuurslid van de
vereniging.

Door de leden wordt geen gebruik gemaakt van de rond-
vraag waardoor de voorzitter onder dankzegging het offi-
ciële gedeelte van de avond afsluit.
De rest van de avond werd ingevuld door de activiteiten-
commissie met een quiz over de geschiedenis van de
oude gemeente Smilde.

– Jans Klok, secretaris







Jaarverslag van de Historische Vereniging De Smilde 2014
Na het jaar 2013 waarin erg veel extra activiteiten wer-
den georganiseerd, denk hierbij aan het 10-jarig bestaan
van de vereniging en de vernieuwing van de Veenbrug,
kenmerkt 2014 zich als een ‘normaal’ verenigingsjaar.  

Het jaar 2014 is voor de vereniging een goed jaar ge-
weest. Het aantal leden is met ongeveer 850 gelijk geble-
ven. Het geeft aan dat de vereniging in een behoefte
voorziet, niet alleen bij de inwoners van de voormalige
gemeente Smilde, maar ook ver daarbuiten. Veel oud-in-
woners van Smilde, in een aantal gevallen al tientallen
jaren geleden vertrokken naar andere oorden, zijn en-
thousiast lid van De Smilde. 
Het afgelopen jaar is weer een groot aantal activiteiten
ontplooid, waar telkens grote groepen mensen konden
worden begroet. Veelal was de beschikbare ruimte nau-
welijks toereikend.

Bestuur
Dit jaar heeft het bestuur enkele personele wijzigingen
ondergaan. Tineke Groenink en Dineke Meilof zijn na
vele jaren bestuurslidmaatschap afgetreden. Truus Doek
en Sienie Bruins zijn Tineke en Dineke opgevolgd. Het
bestuur is daarmee als volgt samengesteld: Geja Hooge-
veen, Harm Hoeks, Henk Jonkers, Wietse de Jonge,
Truus Doek, Ina de Groot, Jans Klok, Henk Koops en
Sienie Bruins. 
Het bestuur vergadert 10 keer per jaar en vertegenwoor-
digt de vereniging bij vele gelegenheden. Daarnaast geeft
het bestuur jaarlijks een aantal nieuwsbrieven uit. 
Het afgelopen jaar heeft het bestuur getracht meerder
vrijwilligers aan de vereniging te binden. Doel hierbij
was om verschillende groepen te maken die met onder-
steuning van de vereniging bepaalde onderwerpen uit de
geschiedenis van de voormalige gemeente Smilde zouden
willen uitzoeken. Het aantal aanmeldingen was echter
minimaal. Meer succes had de oproep van het bestuur
voor oude boeken etc. over Smilde. Hierop werd veelvul-
dig gereageerd met als resultaat dat de vereniging het
aantal boeken en ook foto’s over Smilde en haar inwoners
sterk heeft kunnen uitbreiden.

Redactie Levend verleden
De redactie bestaat uit: Fred Fontijn, Folkert Frieszo, Jan
Kiers, Sjoerd Post, Lute Hilberts en Alie Bruijnis. 
Evenals voorgaande jaren is door de redactie vier keer Le-
vend Verleden uitgegeven. In Levend Verleden wordt veel
informatie gegeven over de voormalige gemeente Smilde
en haar inwoners, waarbij onderwerpen en gebeurtenis-
sen worden uitgediept die op een prettige, leesbare wijze
worden gebracht. Evenals bij de vele leden woonachtig in
de gemeente Midden-Drenthe is ook bij veel oud-inwo-
ners van de gemeente Smilde veel waardering voor wat
Levend Verleden heeft te bieden. 

Activiteitencommissie
De activiteitencommissie bestaat uit: Gerrit Helder,
Hannie Idema, Kars Klok, Wietse de Jonge, Tineke
Groenink en Klaas Vos.
De activiteitencommissie is er ook in 2014 in geslaagd
een goed en afwisselend programma aan te bieden met
voor de bezoekers interessante onderwerpen. 

Op 25 januari werd in De Schakel in Hoogersmilde de
neijaorsvesite georganiseerd. De bijeenkomst werd door
bijna 100 personen bezocht. Er waren drankjes en hapjes
uit ‘vroegere tijden’ en er werden oude films en boeken
tentoongesteld. 

Aansluitend aan de jaarvergadering van 5 maart in De
Spil in Bovensmilde werd een quiz over de geschiedenis
van Smilde gehouden. Er werden meerkeuzevragen ge-
steld over de foto’s uit vroegere tijden. De winnaar van
de avond was mevrouw Groenewold. Zij had 45 van de
50 vragen goed. 

Op 24 april is in Het Kompas in Smilde een interview
gehouden met Geert Sinkgraven en Geertje Gans-Sink-
graven met als onderwerp: Het Levensverhaal. Het bewo-
gen leven van deze oud-inwoners van Smilde kwam
uitgebreid aan de orde, een leven waar de periode van de
Tweede Wereldoorlog een belangrijke plaats inneemt.
Deze avond is door ruim 140 bezoekers bezocht. 

Op zaterdag 7 juni organiseerde de activiteitencommissie
van De Historische Vereniging haar jaarlijkse excursie.
Met ruim 40 leden ging de excursie dit keer naar Gro-
ningen. Tijdens de excursie werden achtereenvolgend, de
Prinsenhof, het Pelstergasthuis en de Weeva bezocht.
Door een gids werd uitleg gegeven over de historie. De
excursie werd besloten met een rondvaart door de grach-
ten van Groningen langs plaatsen die een belangrijke rol
in de historie van de stad hebben gespeeld.

Woensdag 24 september is in Het Kompas in Smilde
door de activiteitencommissie een lezing gehouden over
de historie van de familie Korteweg. Middels foto`s,
kaarten e.d. werd aan de ruim 90  bezoekers een inkijk
gegeven in het leven van de familie Korteweg. Aanslui-
tend aan de lezing werd door de heer Dresschen, voorzit-
ter van de beheersstichting Kyllot, een korte inleiding
gegeven over het Kyllotsbos. 

Op woensdag 19 november is in De Schakel in Hoogers-
milde een inleiding gehouden door Albert Haar (bekend
van RTV Drenthe) met als onderwerp: Van Speulman tot
Skik. Hierbij werd de geschiedenis van de muziek vanaf
het ontstaan tot het heden besproken. De inleiding werd
bezocht door ruim 90 personen



Werkgroep Foto’s en Archief
De werkgroep bestaat uit Gerrit Helder en Henk Jon-
kers.
Regelmatig worden oude foto’s aangeboden om te scan-
nen. Wanneer dit foto’s zijn waarop personen staan,
waarvan de namen niet bekend zijn, worden deze zowel
op de website als in de nieuwsbrief geplaatst. In bijna
alle gevallen wordt het merendeel van de personen door
de leden herkend. Dit is een uitstekende wijze om ons
archief zo compleet mogelijk te maken.
Het afgelopen jaar werd door dhr. Kunst aan de vereni-
ging een fotocollectie geschonken van ruim 350 foto’s.
Het betreft foto’s van de leerlingen en leerkrachten van
de voormalige gereformeerde school in Smilde. Door de
activiteitencommissie zijn de foto’s in bijeenkomsten ge-
toond met het doel om zoveel mogelijk namen te kun-
nen registreren van de personen op de vele foto’s. 
Daarnaast is op de oproep in de Nieuwsbrief voor oude
boeken over de voormalige gemeente Smilde door een
aantal leden gereageerd. Dit resulteerde in een aanzien-
lijke uitbreiding van onze bibliotheek. 
Ook worden door leden van de werkgroep Foto’s en Ar-
chief regelmatig inleidingen gehouden (o.a. Het Beurt-
schip, de Driemaster en PCOB). Hierbij wordt,
afhankelijk van het onderwerp, een selectie genomen uit
het fotoarchief.

Werkgroep Website
Henk de Geeter heeft een aantal jaren geleden de website
grondig gerenoveerd en sinds die tijd de website naar
aller tevredenheid beheerd. Afgelopen jaar heeft Henk
aangegeven te willen stoppen. Voor het bestuur aanlei-
ding om de website enigszins aan te passen, zodat de mo-
gelijkheid bestaat dat meerdere mensen de website
kunnen beheren. Uiterlijk is er nagenoeg niets veran-

derd, alleen inhoudelijk zijn enkele wijzigingen doorge-
voerd, zodat de website weer enkele jaren vooruit kan.
Het beheer van de website ligt voorlopig bij het bestuur.
In samenwerking met o.a. redactie en activiteitencom-
missie worden er op gezette tijden artikelen toegevoegd. 

Historisch onderzoek
De werkgroep Scheepvaart bestaat uit Lammert Hui-
zinga en Jan Nuis. De scheepsvaart heeft in de geschiede-
nis van Smilde altijd een belangrijke plaats gehad. Vele
families zijn jarenlang betrokken geweest bij die scheep-
vaart. Niet alleen de schippersfamilies, maar denk ook
aan de scheepswerven die Smilde rijk was en niet te ver-
geten de schippersbeurs. Veel van deze onderwerpen zul-
len door de werkgroep Scheepvaart worden verzameld en
onderzocht.
Dan is er nog de werkgroep Straatnamen. Jan Koerts en
Fred Hendriks zoeken uit wat de mensen naar wie een
straat is genoemd voor onze gemeenschap hebben bete-
kend. 

Naast de genoemde personen is nog een grote groep
mensen binnen de vereniging actief. Denk hierbij aan de
bezorgers van Levend Verleden.

Wij hopen dat u als lid van de Historische Vereniging
De Smilde ook in 2015 weer vol enthousiasme deel wilt
nemen aan onze activiteiten. Over bezoekersaantallen op
lezingen en interviewavonden hebben we niet te klagen.
Dit alles stimuleert het bestuur, redactie en de overige
werkgroepen van onze vereniging om vol overgave door
te gaan. We wensen u een goed en plezierig 2015 toe.

– Secretaris, Jans Klok



Doorgeven van verhuisbericht

Regelmatig blijken leden geen verhuisbericht aan de
ledenadministratie van de vereniging door te geven.
Gevolg hiervan is deze leden geen “Levend Verleden”
en de Nieuwsbrief van de vereniging meer ontvangen,
want deze worden nog steeds op het oude adres 
bezorgd. Leuk voor de nieuwe bewoners, maar de 
bedoeling kan dat niet zijn, immers de lidmaat-
schapscontributie wordt wel berekend.

Gaat u verhuizen denk er dan aan de Historische 
Vereniging hiervan in kennis te stellen.. Verhuis-
berichten sturen aan:
ledenadministratie@desmilde.nl , of per post naar:
Ledenadministratie Historische Vereniging ‘De
Smilde’, Vaartweg 67, 9422 CS Smilde.

Jans Klok is de 
nieuwe webmaster

Nadat Henk de Geeter zijn taak als webmaster heeft
neergelegd, heeft de website een verjongingskuur
ondergaan. Er zijn wat veranderingen aangebracht,
waardoor meer mensen toegang kunnen hebben.
Over de andere wijzigingen heeft u al eerder kunnen
lezen. Om verwarring en misverstanden te voor-
komen, is er slechts één persoon aanspreekbaar waar
het de website betreft en dat is Jans Klok. 
Hij is de man voor alle vragen, opmerkingen en 
suggesties, zowel betreffende de inhoud als wel de
techniek van de site. Hij is te bereiken op telefoon-
nummer: 0592 414406 en/of e-mailadres: 
secretariaat@desmilde.nl



Jaarrekening 2014
• Liquide middelen 31 december € 1.729,01 
• Algemene reserve 31 december € 15.472,09
• Vervangingsreserve 31 december € 3.500,00

De jaarrekening is dit jaar gecontroleerd door de heren
K.Prummel en D.Vos.

Financiële positie
De financiële positie van de vereniging vertoont een vrij
constant beeld en is in verhouding tot de activiteiten
goed te noemen.
De vereniging heeft in dit jaar veel nieuwe leden kunnen
verwelkomen dit geeft nog eens aan welke  vaste plaats
in de Smildeger samenleving  en voor de leden welke el-
ders wonen de vereniging in neemt.
Helaas moet geconcludeerd worden dat het sterftecijfer
de aanwas bijna heeft ingehaald . 

Voor de bekostiging van de activiteiten is het bestuur
aangewezen op de opbrengst van de contributies.  
Uit de contributie van de ruim 850 leden worden de kos-
ten van de 4 edities van ons tijdschrift Levend Verleden
betaald, alsook de Nieuwsbrieven en de informatieve bij-
eenkomsten.

Kerncijfers
• Betalende Leden per 1 januari 2014: 857
Betalende Leden per 31 december 2014: 862

• Contributie  € 15,00 per jaar
• 648 leden betaalden via automatische incasso
• De oplagen van Levend Verleden bedroegen 980
exemplaren.

– Penningmeester H. Hoeks

Lasten Rekening Begroting Rekening Baten Rekening Begroting Rekening
2013 2014 2014 2013 2014 2014

Bestuurskosten Algemeen
Bestuurskosten 1.482,61 1.500,00 1.022,44 Contributies 12.975,00 12.750,00 13.155,00 
Portokosten 1.038,28 1.250,00 953,90 Rente 332,93 235,00 235,65
Bankkosten 169,16 200,00 171,28
Afschrijvingen 217,00 217,00 383,45
Verzekeringen 111,41 110,00 122,92 Publicaties:
Nieuwsbrieven 1.239,04 1.500,00 1.369, 12 Verkopen 487,32 400,00 321,06
Tijdschriften 4.498,56 5.000,00 4.910,92
Website 130,20 178,00 590,00 
Activiteiten 1.854,28 2.100,00 2.416,96
Bestuurskamer 226,35 230,00 232,01
Reserveringen 0,00 1.000,00 0,00
Filmclub 0,00 100,00 0,00
===========================================================================================
Resultaat 2.828,36 p/m 1.538,71

Totaal 13.795,25 13.385,00 13.711,71 13.795,25 13.385,00 13.711,71

Rekening van Baten en Lasten 2014



Contributie 2015

Een vriendelijk verzoek aan de leden die de contributie per acceptgiro begin januari kregen, willen zij nakijken of
deze inmiddels is betaald?  Het gaat om de contributie van 2015, indien dit niet het geval is,  wilt u dit dan zo mo-
gelijk per omgaande als nog overmaken?

Penningmeester Hist ver de Smilde



Lasten Begroting 2014 Rekening 2014 Begroting 2015

Bestuurskosten
Bestuurskosten 1.500,00 1.104,06 1.500,00
Portokosten 1.250,00 953,90 1.250.00
Bankkosten 200,00 171,28 200, 00
Afschrijvingen 217,00 377,45 388,00
Verzekeringen 110,00 122,92 130,00
Publicaties
Nieuwsbrieven 1.500,00 1.155,55 1.217,00
Tijdschriften 5.000,00 4.910,92 5.500,00
Website 178,00 590,00 600,00
Activiteiten 2.100,00 2.416,96 2.500,00
Filmclub 100,00 0,00 0,00
Bestuurskamer 230,00 232,01 235,00
Reserveringen 1.000,00 0,00 0,00

Resultaat p.m 1.538,71 p.m

Totalen 13.385,00 13.711,71 13.520,00

Baten Begroting 2014 Rekening 2014 Begroting 2015

Algemeen
Contributies 12.750,00 13.155,00 13.000,00 
Rente 235,00 235,65 120,00
Opbrengsten
Verkopen 400,00 321,06 400,00
Resultaat p.m p.m

Totalen 13.385,00 13.711,71 13.520,00

Begroting 2015

Balans per 31 december 2014

Activa 31-12-2013 31-12-2014 Passiva 31-12-2013 31-12-2014
Rekening Courant 2.791,91 1.729,01 Algemene Reserve 11.740,18 15.472,09
Spaarrekening 15.240,18 18.972,09 Vervangingsreserve 3.500,00 3.500,00
Nog te ontvangen 60,00 0,00 Nog te betalen 231,87 427,39
Vooruit betaald Post nl 100,00 100,00 Vooruit ontvangen 45,00 850,00
Bezittingen 75,00 75,00 Kapitaal 3.417,04 1.772,62
Voorraad 12,00 12,00
Hulpmiddelen 655,00 1.134,00
Totalen 18.934,09 22.022,10 18.934,09 22.022,10







Agenda

Modeshow van toen 
Direct na afloop van de jaarvergadering showt de Stich-
ting Dwingels Eigen een unieke collectie historische
Drentse kledij.
De oudste kledingstukken uit deze collectie dateren van
omstreeks het jaar 1800 en zijn afkomstig van een naza-
ten van de families Prins en Hiddingh. Beide geslachten
woonden in Dwingeloo en Gasselte en oefenden in deze
dorpen het ambt van schulte (burgemeester/notaris ),
predikant en wethouder uit. Ze waren tevens groot-
grondbezitters.
De collectie is onlangs aangevuld met een bijzonder par-
ticuliere verzameling.
Deze show geeft de kijkers een exclusieve gelegenheid om
dit Drentse erfgoed te bewonderen en toont aan dat de
dames en heren in het verleden de mode op de voet volg-
den.

Datum: 5 maart 2015
Locatie: De Schakel, Rijksweg 179 in Hoogersmilde
Aanvang: 20.00 uur
De toegang is gratis voor leden (en voor hen die lid wil-
len worden)

Excursie naar de Koloniehof in Frederiksoord 
Zaterdag 30 mei a.s. kunt u kennis maken met de bij-
zondere geschiedenis van de Maatschappij van Weldadig-
heid.

In Frederiksoord horen we van een gids over deze unieke
historische leefgemeenschap met zijn vooruitstrevende
voorzieningen, zoals leerplicht, verplicht ziekenfonds en
ouderenzorg. De sporen van deze invloedrijke geschiede-
nis zijn nog steeds herkenbaar in Frederiksoord. 

Bent u nieuwsgierig of u ook, net als 800.00 Nederlan-
ders, wortels hebt in Frederiksoord, dan kunt u alle gedi-
gitaliseerde gegevens inkijken in het museum.

Tussen de middag genieten we met elkaar van een uitge-
breide picknick in de overkapte picknickschuur, waarna
we in de nostalgische kolonietram onder leiding van een
gids een deel van de erfgoedroute in het buitengebied
gaan verkennen. 

Na afloop van de rondrit kunt u de weefplaats bekijken
en een demonstratie weven bijwonen. Om 4 uur stappen
we weer in de bus. 

Vertrek om 9.30 uur per touringcar bij Villa Maria, waar
we om ongeveer 16.30 uur terug zijn.

Voor deze boeiende excursie kunt u zich opgeven bij
Klaas Vos. Als u € 40 p.p. aan hem overmaakt op rek.
nr. NL83RABO035983571 geldt dat meteen als opgave. 
Opgave graag zo spoedig mogelijk, maar wel voor uiter-
lijk 23 mei. Na 23 mei is restitutie van uw betaling niet
meer mogelijk.

Aan de keukentaofel
Als onze (over)grootouders nu nog eens over de Smilde
konden lopen, zouden ze raar staan kijken en versteld
staan van alle veranderingen die hebben plaatsgevonden.
Wat een ontdekkingen zouden ze doen: de gebouwen,
wegen, Smildervaart en …. zoveel andere zaken zijn to-
taal veranderd.
In een gesprek met de huidige bewoners, over de veran-
deringen die in het dagelijks leven hebben plaatsgevon-
den, zouden ze waarschijnlijk raar staan kijken en hun
ogen en oren niet geloven.
Wie breit nog borstrokken, stopt gaten in kousen of zet
nog een ketel op het fornuis als je gaat afwassen? Waar
schrijven ze nog op school op een lei of vrijt men ’s
avonds nog in het stookhok?
Er is in de laatste (halve) eeuw enorm veel veranderd,
soms met een enorme snelheid en het gaat door in een
tempo dat ons tegenwoordig ook nog wel eens doet dui-
zelen: pc, internet, chips, robots, e-bike enz.

Een drietal generaties van een bekende familie uit Hoog-
ersmilde zit aan de keukentaofel en praat over de veran-
deringen die zij meemaakten als het gaat om de gewone
dagelijkse zaken: over geboorte, eerste levensbehoeften,
voedsel en ontbijt/warme maaltijd, wonen, huishouden,
schoonmaak, schoolgaan, vrijetijdsbesteding, vrijerij, hu-
welijk, kerk, geldzaken en nog veel meer. 
Als wij nu niet meer over deze zaken praten, wie weet
straks dan nog dat je vroeger bij de buren moest telefone-
ren? Of dat er in gezinnen met veel jonge meiden vaak
een ‘bloedbad’ was?

De praoterij aan de taofel wordt ondersteund met foto’s
en beelden uit oude films.
De keukentaofel staat in een nostalgisch gebouwd decor
(keuken uit de jaren 50/60).
De vrolijke muziek wordt deze avond verzorgd door de
Opkikkers uit Smilde.

Datum: 22 april 2015
Locatie: De Schakel, Rijksweg 179 in Hoogersmilde
Aanvang: 20.00 uur
De toegang is gratis voor leden (en voor hen die lid wil-
len worden )





Geef ze een naam!
Wederom een tweetal foto's,dit keer zoeken we van beide foto's alle namen. Met elkaar kunnen we ook deze perso-
nen van een naam voorzien. 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.
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