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Veul heil en zeegn veur 2014

Met bovenstaande wens eindigde voorzitter
Geja Hoogeveen haar nieuwjaarstoespraak
op de tweede  neijaorsvesite van  ‘De Smilde’.
Een goed bezochte bijeenkomst, maar lang
niet alle leden waren aanwezig. Daarom treft
u hier een samenvatting aan van wat de voor-
zitter ons te vertellen had. Zij deed het in het
Drents, maar dat beheerst uw ‘samenvatter’
niet, daarom in het Nederlands.

Het jaar 2013 ligt al weer achter ons en 2014
voor ons. Met de ‘knieperties’ en de ‘rollegies’
die hier op tafel staan, wordt deze avond aange-
geven dat er een jaar om is, de “knieperties”
geven aan: dit hebben we gehad en de “rolle-
gies” zeggen ons dat het nieuwe jaar nog uitge-
rold moet worden.  Dit is de tweede keer dat er
een neijaorsvesitie wordt gehouden. Vorig jaar
organiseerden we de visite in het kader van het
jubileum,  dit bleek een succes en daarom
maken we er een jaarlijks terugkerende traditie
van. We zijn blij dat jullie zijn gekomen. 

Vorig jaar werd het tienjarig bestaan gevierd. De
jubileumcommissie had eer van hun werk.
Ruim 400 bezoekers waren in de Koepelkerk
aanwezig. Hier maakten zij kennis met de film
‘De Smilde, kiek ies an’. De filmcommissie
heeft daar  gedurende een aantal jaren veel werk
aan besteed en het resultaat is er dan ook naar.
Nogmaals dank aan deze commissie!  en we
hopen dat ze nu niet in een zwart gat belanden. 

Zoals gebruikelijk waren er weer vier uitgaven
van ‘Levend Verleden’ waarvan één jubileum-
nummer. De redactie kan nog wel even vooruit,
maar hulp is gewenst. Als leden een idee hebben
waarover iets kan worden geschreven, geef dit
dan door. Wilt u onderzoek doen naar een on-
derwerp, maar u weet niet hoe? In overleg is
hulp hierbij mogelijk. 

De werkgroep ‘Archief ’ is actief. Zij bezoekt re-
gelmatig bijeenkomsten om foto’s te tonen. Fo-
to’s en films blijven welkom. De werkgroep
‘Scheepvaart’ is gestart, maar zij kan nog wel

wat hulp gebruiken. Het afgelopen jaar is ‘de
Veenbrug’ gerestaureerd in samenwerking met
het Drents Landschap en onze gemeente, maar
ook hier weer met de de hulp van een groot
aantal vrijwilligers. Allemaal bedankt. 

Andere activiteiten zijn onder andere onze aan-
wezigheid op de braderie van Bovensmilde en
bij BrinkBaru en in Hoogersmilde tijdens de
monumentendag. Regelmatig is er overleg met
zusterverenigingen in de omgeving en met de
gemeente. 
Vorig jaar sprak ik de wens uit  om op een le-
denaantal uit te komen van 1000  in het jubile-
umjaar. Die wens is niet uitgekomen, maar met
de huidige 860 zijn we heel tevreden. Met onze
Nieuwsbrief en via de website proberen we u zo
goed mogelijk op de hoogte te houden van het
doen en laten van de vereniging. 

Tot slot: dank aan allen die meewerkten om
deze visite tot een succes te maken, er zijn hap-
jes en drankjes en mocht  iemand nu niet meer
op eigen benen naar huis kunnen…….., de
“krooje” staat klaar. Tot ziens op één van de vol-
gende activiteiten van onze vereniging.

Vrij naar de toespraak van Geja Hoogeveen

Uitnodiging voor de jaarver-
gadering van de Historische
Vereniging “De Smilde”

Woensdag 5 maart 2014 houdt de Historische Ver-
eniging De Smilde haar Algemene Ledenvergadering
in De Spil, Floralaan 2 te  Bovensmilde.  Aanvang
20.00 uur
Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar .

Aansluitend aan de jaarvergadering is er een quiz
over de historie van Smilde.



Notulen van de jaarvergadering, gehouden te Smilde in De Rank
op donderdag 21 februari 2013

Om 20.00 uur verwelkomt voorzitter Jan Boerhof, de
150 aanwezigen. Tevens een woord van welkom aan de
heer van Essen van de Rabobank Assen-Beilen en de
heer en mevrouw de Vries, die na het officiële gedeelte
door Kars Klok geïnterviewd worden. Daarna wordt de
vergadering geopend. De agenda wordt vastgesteld en
worden de notulen aan de orde gesteld.

Op de vraag of er nog op- of aanmerkingen zijn over de
notulen van de vorige jaarvergadering en het jaarover-
zicht over 2012 van de secretaris, reageert niemand en,
de voorzitter bedankt de secretaris.

De kascommissie bestaat uit de heren Radix en Doorn-
bos. Namens de kascommissie geeft de heer Doornbos
aan dat de controle grondig is uitgevoerd. Hij maakte
wel opmerkingen over de volgende punten. Eén post was
vermeld onder subsidie en die moet worden vermeld
onder reserveringen en in de begroting is voor bestuurs-
kosten € 221, - opgevoerd, terwijl deze € 241, - had
moeten zijn. De totaaltelling was wel juist. De eind con-
clusie van de kascommissie is dat alles overzichtelijk en
duidelijk is vermeld en dat cijfers overeenstemmen met
stukken. De commissie stelt voor de penningmeester
Harm Hoeks te ontheffen van de verantwoordelijkheid
over het jaar 2012. De heer Doornbos is aftredend als lid
van de kascommissie en wordt door de voorzitter be-
dankt voor de gedane arbeid. De heer K. Prummel is be-
reid gevonden om voor de komende twee jaren deel uit
te maken van de kascommissie.

Op het financiële verslag zijn geen op- of aanmerkingen.
De voorzitter bedankt de penningmeester voor het ver-
slag.

Bestuursverkiezing:
De aftredende bestuursleden zijn: Gerrit Helder en Jan
Boerhof. Beiden zijn niet herkiesbaar. Zowel Gerrit als
Jan hebben vanaf het begin in het bestuur gezeten, en
blijven ook de komende jaren nog beschikbaar voor de
vereniging. Gerrit zal zich blijven inzetten voor het op
orde maken van het archief. 
Jan Boerhof heeft het afgelopen jaar na het vertrek van
de voorzitter in 2012, tijdelijk de functie van voorzitter
waargenomen. Hij draagt de voorzittershamer over aan
de nieuwe voorzitter Geja Hoogeveen. De nieuwe voor-
zitter bedankt zowel Jan Boerhof als Gerrit Helder voor
hun inzet om van de vereniging te maken wat het nu is
en overhandigt de beide heren als blijk van waardering
een bos bloemen en een cadeaubon. 
Er zijn door de leden geen kandidaten voorgedragen voor
de aftredende bestuursleden. 
Voor de opengevallen plaatsen heeft het bestuur Henk
Jonkers en Wietse de Jonge bereid gevonden zitting te
nemen in het bestuur. 

Van de redactie stoppen twee leden Willie Mast en
Meeuwes Braam. Meeuwes zat vanaf de oprichting in de
redactie en Wilie trad in 2008 toe. Aly Bruijnis en Lute
Hilberts zijn hun vervangers in de redactie van ‘Levens
Verleden’. Beide vertrekkende redactieleden worden door



De agenda voor de jaar-
vergadering ziet er als volgt uit:

1. Opening en vaststelling van de agenda
2. Notulen van de  ledenvergadering  d.d. 21-02-2013
3. Jaarverslag 2013
4. Financieel verslag 2013
5. Verslag kascommissie 2013
6. Bestuursverkiezing
7. Rondvraag
8. Sluiting van het bestuurlijk gedeelte

Quiz o.l.v. Kars Klok 

In deze nieuwsbrief vindt u een samenvatting van het
financiële verslag, de notulen van de jaarvergadering
van 21-02-2013 en het jaarverslag over 2013.
De financiële verslagen liggen ter inzage bij de pen-
ningmeester: H. Hoeks, De Sluiskampen 8, Smilde,
0592-412172. U kunt na het maken van een afspraak
de verslagen inzien.

Bestuur:

Aftredend en niet herkiesbaar: 
Tineke Groenink en Dineke Meilof

Aftredend en herkiesbaar:
Harm Hoeks en Jans Klok

Het bestuur stelt Sienie Bruins (Hoogersmilde)  en Truus
Doek  (Bovensmilde) voor als kandidaten.

Tegenkandidaten kunnen zich minimaal 24 uur voor
aanvang van de vergadering schriftelijk kandidaat stellen
bij de secretaris.





Jaarverslag van de Historische Vereniging De Smilde 2013

de voorzitter bedankt voor hun jarenlange inzet voor ‘Le-
vend Verleden’, alle twee ontvangen als blijk van waarde-
ring voor hun inzet een cadeaubon en een bos bloemen. 
Tijdens de rondvraag komt de heer Van Essen namens de
Rabobank Assen-Beilen naar voren. 
De Historische vereniging ‘De Smilde’ bestaat in 2013
10 jaar. Om het jubileum niet ongemerkt voorbij te laten
gaan, zijn een jaar geleden de voorbereiding gestart voor
de geplande activiteiten in het jubileum jaar. 
Voor deze activiteiten  heeft de vereniging de financiële
steun ingeroepen van de Rabobank Assen –Beilen. Met
een cheque van € 3.000, - uit het Rabofonds onder-
steunt de bank deze activiteiten.
Namens de Rabobank Assen-Beilen overhandigt de heer
Van Essen een cheque. Tijdens het aanbieden geeft de

heer Van Essen aan dat dit de derde keer is dat de Rabo-
bank de vereniging ondersteunt. De eerste keer tijdens de
oprichting van de vereniging en vervolgens bij de activi-
teiten tijdens het 5-jarig bestaan. De voorzitter Geja
Hoogeveen ontvangt de cheque en bedankte de heer Van
Essen voor dit gebaar van de Rabobank Assen-Beilen. De
bijdrage wordt gebruikt om alle leden op verrassende
wijze de geschiedenis van de voormalige gemeente
Smilde in beeld en geluid aan te bieden.

Vervolgens sluit de voorzitter het officiële gedeelte van de
avond. De rest van de avond vulde de activiteitencom-
missie. 

– Jans Klok

Het jaar 2013 is voor de vereniging een goed jaar ge-
weest. Het aantal leden is het afgelopen jaar gestegen
naar 850. Het geeft aan dat de vereniging in een be-
hoefte voorziet, niet alleen bij de inwoners van de voor-
malige gemeente Smilde maar ook ver daarbuiten. Veel
oud inwoners van Smilde, in een aantal gevallen al tien-
tallen jaren geleden vertrokken naar andere oorden, zijn
lid van de vereniging. 

Het afgelopen jaar is weer een groot aantal activiteiten
ontplooid, waar telkens grote groepen mensen werden
begroet. Vaak was de beschikbare ruimte nauwelijks toe-
reikend.

Bestuur
Het bestuur is als volgt samengesteld:
Geja Hoogeveen, Harm Hoeks, Henk Jonkers, Wietse de
Jonge, Tineke Groenink, Ina de Groot, Jans Klok, Henk
Koops en Dineke Meilof.
Het bestuur vergadert 10 keer per jaar en vertegenwoor-
digt de vereniging bij aantal gelegenheden. Daarnaast
geeft het bestuur jaarlijks een aantal nieuwsbrieven uit. 
Het bestuur heeft zich laten zien op o.a. de braderie in
Bovensmilde, de open monumentendag in Hoogersmilde
en op Brink-Baru in Bovensmilde. Tijdens deze dagen
werd veel informatie gegeven over de vereniging, wat re-
sulteerde in een aantal aanmeldingen.
Het bestuur heeft regelmatig overleg met zustervereni-
gingen in de omgeving en de Gemeente. 

Het bestuur heeft zich laten zien op de braderie in Bo-
vensmilde. Het plan was om een foto-presentatie te ver-
tonen, maar de elektriciteitsvoorziening liet dat niet toe.
Wel werd veel informatie gegeven over de vereniging, wat
resulteerde in een aantal aanmeldingen.
Het bestuur heeft regelmatig overleg met zustervereni-
gingen in de gemeente en de naaste omgeving. Daarnaast
worden regelmatig door de vereniging diavoorstellingen

gegeven voor o.a. Het Beurtschip, de Driemaster en
P.C.O.B. Hierbij wordt, afhankelijk van het onderwerp,
een selectie genomen uit het fotoarchief en deze getoond.

Redactie “Levend Verleden”
De redactie bestaat uit Fred Fontijn, Folkert Frieszo, Jan
Kiers, Sjoerd Post, Lute Hilberts en Alie Bruijnis. De
laatste twee als opvolgers van de vertrokken redactieleden
Meeuwes Braam en Willie Mast.
Jaarlijks wordt door de redactie vier keer een  ”Levend
verleden” uitgegeven. In “Levend Verleden” wordt veel
informatie gegeven over de voormalige gemeente Smilde
en haar inwoners, waarbij onderwerpen, gebeurtenissen
worden uitgediept en op een prettige, leesbare wijze wor-
den gebracht. Evenals bij de vele leden woonachtig  in de
gemeente Midden-Drenthe is ook bij veel oud-inwoners
van de gemeente Smilde veel waardering voor wat Le-
vend Verleden heeft te bieden.

Activiteitencommissie
De activiteitencommissie commissie bestaat uit: Gerrit
Helder, Hannie Idema, Kars Klok, Wietse de Jonge en
Klaas Vos.
Evenals voorgaande jaren is ook de activiteiten commis-
sie er in 2013 in geslaagd een goed en afwisselend pro-
gramma aan te bieden met voor de bezoekers interessante
onderwerpen. 

Op 25 januari werd in “De Rank” in Smilde voor de eer-
ste maal een “Neijaorsvesite” georganiseerd. De bijeen-
komst werd door ruim 80 personen bezocht. Naast de
vele drankjes en hapjes uit vroegere tijden werden oude
films en boeken tentoongesteld. Gezien het enthousi-
asme van de bezoekers zal deze bijeenkomst het volgende
jaar weer worden georganiseerd.

Aansluitend aan de jaarvergadering van 21 februari in
“De Rank” werd een interview gehouden met Jan en



Margriet de Vries. Jan en Margriet, geen onbekenden in
Smilde, hebben beiden op hoog niveau geschaatst en zijn
tevens ouders van Linda de Vries  die kort voor de jaar-
vergadering een verdienstelijke 4de plaats behaalde tij-
dens het WK allround schaatsen in Hamar

Op 4 maart is door 25 personen een bezoek gebracht aan
het Drents Archief. Tijdens de avond werd uitleg gege-
ven over de mogelijkheden die het Drents Archief biedt
op het gebied van onderzoek. Daarnaast werden enkele
films vertoond over o.a. Smilde en Bovensmilde.

Op zaterdag 26 april organiseerde de activiteitencommis-
sie van de Historische Vereniging haar jaarlijkse excursie.
Met ruim 30 leden ging de excursie dit keer naar Kamp
Westerbork. Tijdens de rondleiding over het terrein werd
een uitgebreid verhaal verteld over de gebeurtenissen in
het kamp. 

Donderdag 19 september werd in de “Bridge” in Boven-
smilde een inleiding verzorgd door oud-gemeentesecreta-
ris Jannes Westerhof met als onderwerp Burgemeesters
en ‘hun’ gemeentehuizen van Smilde. Tijdens deze avond
werd ingegaan op de rol die bij vrijwel iedere burgemees-
ter van de voormalige gemeente Smilde speelde om een
geschikt gemeentehuis te krijgen en hoe bij toeval een
aardappelopslag gemeentehuis werd. De avond werd
door ruim 60 personen bezocht.

Jubileumcommissie:
Deze commissie is speciaal in het leven geroepen voor
het 10 jarig jubileum. De jubileumcommissie bestaat uit
leden van de activiteitencommissie Gerrit Helder, Han-
nie Idema, Kars Klok, Wietse de Jonge en Klaas Vos aan-
gevuld met Geja Hoogeveen.
De commissie heeft alles betreffende het jubileum op 1
november jl. in de Koepelkerk in Middensmilde georga-
niseerd. Ruim 400 bezoekers hebben deze feestelijke bij-
eenkomst bijgewoond. Inleidingen werden gegeven door
historicus Michel Gerding en door Marga Kool en Jan
Veenstra. De muzikale omlijsting werd verzorgd door
muziekvereniging OBK. Tijdens de avond werd de film
“de Smilde, Kiek ies an” gepresenteerd.  Deze film is spe-
ciaal gemaakt voor het jubileum en is in december aan
alle leden gezonden.

Overige werkgroepen
Werkgroep film 
De werkgroep bestaat uit: Bennie de Boer, Jan Hoeks,
Ginus Grendelman, Tineke Groenink en Klaas Vos. De
werkgroep legt verschillende activiteiten vast in de voor-
malige gemeente Smilde. Het filmen werd voornamelijk
uitgevoerd door Bennie de Boer en het geheel wordt on-
dersteund door dhr. Grenderman, zelf een deskundige
filmer. De film is tijdens de jubileumavond aangeboden
aan het bestuur en aan dhr. van Essen als afgevaardigde
van de Rabobank Assen-Beilen. De film is mede moge-

lijk gemaakt door een financiële bijdrage uit het Rabo-
fonds.

Werkgroep Foto`s en Archief 
De werkgroep bestaat uit Annie Kreuze, Gerrit Helder
en Henk Jonkers. Regelmatig worden nog oude foto`s
aangeboden om te scannen. Wanneer dit foto`s zijn
waarop personen staan, waarvan de namen niet bekend
zijn wordt dit 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 uitste-
kende wijze om ons archief zo compleet mogelijk te
maken
De werkgroep Archief heeft sinds kort de beschikking
over een archiefruimte in de kelder van Villa Maria. Ver-
volgens is het Archief geordend en op een dusdanige
wijze ingedeeld dat ook alle stukken terug te vinden zijn.
De volgende stap is om alle beschikbare foto`s te linken
aan de vele archiefstukken. Verder worden door leden
van de werkgroep Foto`s en archief regelmatig diavoor-
stellingen gegeven voor o.a. Het Beurtschip, de Driemas-
ter en P.C.O.B. Hierbij wordt, afhankelijk van het
onderwerp, een selectie gemaakt uit het fotoarchief en
deze getoond.

Werkgroep Website 
Henk de Geeter beheert de website. In samenwerking
met o.a. bestuur, redactie en activiteitencommissie wor-
den er op gezette tijden artikelen toegevoegd.

Werkgroep Scheepvaart 
De werkgroep Scheepvaart bestaat uit Lammert Hui-
zinga en Jan Nuis. De scheepsvaart heeft in de geschiede-
nis van Smilde altijd een belangrijke plaats ingenomen.
Vele families zijn jarenlang betrokken geweest bij die
scheepvaart. Niet alleen de schipperfamilies maar denk
ook aan de scheepswerven die Smilde rijk was en niet te
vergeten de schippersbeurs. Veel van deze onderwerpen
zullen door de werkgroep Scheepvaart worden verzameld
en onderzocht. 

Werkgroep Veenbrug 
De werkgroep bestaande uit Roelof Matien, Wim Har-
ders, Harm Hoeks en Dirk Haanstra hebben samen met
vele vrijwilligers het afgelopen jaar de veenbrug vervan-
gen en verlengd tot in het bos. De werkzaamheden wer-
den in samenwerking met Drents Landschap en met een
financiële ondersteuning van de Gemeente uitgevoerd.
Tijdens de officiële afsluiting van het project op woens-
dag 13 november werd door wethouder J. Pit van de ge-
meente Midden-Drenthe een informatiepaneel onthuld.

Naast de genoemde personen is nog een grote groep
mensen binnen de vereniging actief. Denk hierbij aan de
mensen die de bezorging van het blad “Levend verleden”
verzorgd. 





Wij hopen dat u als lid van de Historische Vereniging
De Smilde ook in 2014 weer vol enthousiasme deel wilt
nemen aan onze activiteiten. Over bezoekersaantallen op
lezingen of 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 2014 toe.

– Secretaris, Jans Klok

Jaarrekening 2013

• Liquide middelen 31 december € 2.791,91
• Algemene reserve 31 december € 11.740,18
• Vervangingsreserve 31 december € 3.500,00
• Jubileum totale kosten - Rabofonds € 6.386,80

De jaarrekening is dit jaar gecontroleerd door de heren
A.Radix en K.Prummel en deze is akkoord bevonden.

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 Jubileumjaar veel nieuwe
leden kunnen verwelkomen dit geeft nog eens aan welke
vaste plaats de vereniging in de Smildeger samenleving
en voor de leden die elders wonen inneemt.
Voor de bekostiging van de activiteiten is het bestuur

aangewezen op de opbrengst van de contributies.
Uit de contributie van de ruim 800 leden worden de kos-
ten van de 4 edities van ons tijdschrift Levend Verleden
betaald, de Nieuwsbrieven en de informatieve bijeen-
komsten

Kerncijfers
• Betalende Leden per 1 januari 2013: 822
Betalende Leden per 31 december 2013:857

• Contributie  € 15,00 per jaar
• 605 leden betaalden via automatische incasso
• De kosten van het  Jubileum zijn  geheel uit de Alge-
mene Reserve betaald.

• De eerste 3 oplagen van Levend Verleden bedroegen
900 exemplaren, de vierde is  verhoogd naar 980 stuks
dit door de aanwas van nieuwe leden.

– Penningmeester H. Hoeks

Lasten Rekening Begroting Rekening Baten Rekening Begroting Rekening
2012 2013 2013 2012 2013 2013

Bestuurskosten Algemeen
Bestuur en Redactie 944,07 1.200,00 1.482,61 Contributies 12.330,00 12.300,00 12.975,00
Portokosten 1.146,37 1.400,00 1.038,28 Rente 209,50 300,00 332,93
Contributies 37,08 50,00 0,00
Bankkosten 159,77 150,00 169,16
Afschrijvingen 216,96 217,00 217,00
Verzekeringen 104,25 110,00 111,41 Publicaties:
Nieuwsbrieven 1.734,30 2.000,00 1.239,04 Verkopen 635,00 500,00 487,32
Tijdschriften 4.446,56 5.000,00 4.498,56
Website 104,25 148,00 130,20
Activiteiten 1.789,52 2.100,00 1.854,28
Bestuurskamer 221,26 225,00 226,35
Reserveringen 2.852,96 0,00 0,00
Filmclub 378,60 500,00 0,00

Resultaat -/-961,45 p/m 2.828,36

Totaal 13.174,50 13.100,00 13.795,25 13.174,50 13.100,00 13.795,25

Rekening van Baten en Lasten 2013





Lasten Begroting 2013 Rekening 2013 Begroting 2014

Bestuurskosten
Bestuur en Redactie 1.200,00 1.482,61 1.500,00
Portokosten 1.400,00 1.038,28 1.250,00
Contributies 50,00 0,00 0,00
Bankkosten 150,00 169,16 200,00
Afschrijvingen 217,00 217,00 217,00
Verzekeringen 110,00 111,41 110,00

Publicaties
Nieuwsbrieven 2.000,00 1.239,04 1.500,00
Tijdschriften 5.000,00 4.498,56 5.000,00
Website 148,00 130,20 178,00
Activiteiten 2.100,00 1.854,28 2.100,00
Filmclub 500,00 0,00 100,00
Bestuurskamer 225,00 226,35 230,00
Reserveringen 0,00 0,00 1.000,00

Totaal 13.100,00 13.795,25 13.385,00

Baten Begroting 2013 Rekening 2013 Begroting 2014

Algemeen
Contributies 12.300,00 12.975,.00 12.750,00
Rente 300,00 332,93 235,00

Opbrengsten
Verkopen 500,00 487,32 400,00

Totaal 13.100,00 13.795,25 13.385,00

Begroting 2014

Balans per 31 december 2013

Activa 31-12-2012 31-12-2013 Passiva 31-12-2012 31-12-2013
Rekening Courant 253,57 2.791,91 Algemene Reserve 18.461,95 11.740,18
Spaarrekening 21.961,95 15.240,18 Vervangingsreserve 3.500,00 3.500,00
Nog te ontvangen 0,00 60,00 Nog te betalen 286,81 231,87
Vooruit betaald Post nl 100,00 100,00 Vooruit ontvangen 104,25 45,00
Bezittingen 75,00 75,00 Kapitaal 921,51 3.417,04
Voorraad 12,00 12,00
Hulpmiddelen 872,00 655,00

Totalen 23.274,52 18.934,09 23.274,52 18.934,09



Agenda:
Donderdag 24 april 2014,  ’t Kompas” Smilde, aanvang: 20.00 uur
Interview met Geert Sinkgraven en Geertje Gans-Sinkgraven met als onderwerp:’Het Levensverhaal’. Het bewogen
leven van deze oud-inwoners van Smilde komt uitgebreid aan de orde, een leven waarin de periode van de 2e We-
reldoorlog een belangrijke plaats inneemt
Muziek: de harpistes Rosanne Reitsma en Rian Lenting. 





Excursie

Ieder jaar organiseert ‘De Smilde’ een excursie voor
haar leden. Dit jaar naar de stad Groningen.Dit jaar zal
dat op zaterdag 7 juni a.s. zijn.  

Per touringcar rijden we naar het Martinikerkhof in het
centrum van de stad. In de verbouwde Prinsenhof (voor-
heen de studio van Radio Noord ) nuttigen wij de kof-
fie/cake en daar worden  groepen gemaakt voor een
Hofjeswandeling onder leiding van ervaren stadsgidsen.
Een wandeling die ons langs de hofjes van o.a. het Pel-
stergasthuis brengt. Deze wandeling duurt ongeveer 1 ½
uur. (Voor degene die moeilijk ter been zijn, maar toch
graag aan deze wandeling willen deelnemen, is een rol-
stoel beschikbaar ).

Na de wandeling gebruiken we de lunch in de Weeva aan
het Gedempte Zuiderdiep. De Weeva is een aantal jaren
geleden, in oude stijl, gerestaureerd. Een historisch ge-
bouw dat jarenlang beeldbepalend is geweest voor de
stad. Na afloop van de lunch gaan we te voet naar de
aanlegsteiger van rederij Kooi, tegenover het Centraal
Station, voor een rondvaart door de grachten van de stad
Groningen. Een kijkje vanaf het water geeft een verras-
send beeld van de omgeving. We varen langs plaatsen die
een belangrijke rol in de historie van de stad hebben ge-
speeld. Na de rondvaart staat de bus klaar bij de aanleg-
steiger om ons weer terug te brengen naar Smilde.
Kortom een excursie die bol staat van historie.

Het programma zaterdag 7 juni 2014
8.45 uur: verzamelen bij Villa Maria
9.00 uur: vertrek per touringcar naar de stad 

Groningen
9.45 uur: aankomst Martinikerkhof
10.00 uur: koffie/cake in de Prinsenhof
10.30 uur: aanvang Hofjeswandeling
12.30 uur: lunch in de Weeva
13.30 uur: wandeling (500 m.) naar de aanlegstei-

ger van rederij Kooi
14.00 uur: rondvaart
15.15 uur: vertrek naar Smilde, aankomst bij Villa

Maria 16.00 uur

De kosten voor deze excursie bedragen Euro 45,- pp. U
kunt dit bedrag contant betalen in de bus.
Telefonisch of per mail opgeven bij: Klaas Vos, 
tel. 0592 412671, klaasvos@hotmail.com of Gerrit 
Helder, tel. 0592 414529, gerhel@hetnet.nl

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 ontvan-
gen, want deze worden nog steeds op het oude adres
bezorgd. Leuk voor de nieuwe bewoners, maar de be-
doeling kan dat niet zijn, immers de lidmaatschaps-
contributie wordt wel berekend.

Gaat u verhuizen denk er dan aan de Historische Ver-
eniging hiervan in kennis te stellen.. Verhuisberich-
ten sturen aan: ledenadministratie@desmilde.nl , of
per post naar: Ledenadministratie Historische Vereni-
ging ‘De Smilde’, De Veldhuizen 4, 9423 TD Hoog-
ersmilde

Gezocht wie is de heer B.D.
uit Smilde?

Van de heer Giesen uit Zevenaar ontving wij enige
tijd geleden het bijgaande  artikel uit de Graafschap-
bode van 6 augustus 1969.
Wie kent de heer B. D. uit Smilde?

Reacties graag
naar secretari-
aat@des-
milde.nl, of
bel 414406





Namen gezocht!
Wederom treft u  een tweetal foto’s aan, waarvan we de namen graag compleet willen maken. Helpt u mee? Deze
foto’s komen uit de collectie van mevrouw Crajé-Leutscher

Nr. 505: De vrouwenvereniging te Bovensmilde op reis

Nr. 513: 1928 Een bezoek van de Hervormde jongelingsvereniging aan Oranjewoud.
Staande van links naar rechts: 1. Johan Jans Ludwig  “Tarel” genaamd, om de verschillende Johans Ludwig uit elkaar te houden. Zijn
moeder heette Tarel van achternaam.
Nr. 3 is Berend Smit en Nr. 6 is Marcus Blomsma. De meest rechtse op de voorste rij is Hendrik Offereins(?)


