
Van de secretaris.

Het is alweer bijna 3 maanden geleden dat het eerste nummer van ons tijdschrift “Levend
Verleden” is verschenen. Iedereen was enthousiast over het blad en dat blijkt ook wel uit het
ledental van onze vereniging. Eind februari telde de vereniging 220 leden en dat zijn er inmid-
dels al ruim 450. In september zal het tweede nummer verschijnen en de redactie probeert mini-
maal het niveau van het eerste nummer te halen. Dit komende nummer wordt alleen aan leden
toegezonden. Dus wanneer u nog familieleden of kennissen heeft die nog geen lid zijn, vertel het
hen, zodat ze nog voor het verschijnen lid kunnen worden.
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Nieuwsbrief 

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

Foto’s:

De foto’s komen
van aan ons
beschikbaar
gestelde
collecties.
Binnenkort treft
u deze en ande-
ren aan in de
‘Smildeger
Neiskrant’ . Al
dan niet voor-
zien van namen.

Tweede jaargang
juni 

Natuurlijk zijn alle nieuwe abonnees van harte
welkom bij onze vereniging. Als het goed
gegaan is, hebt u allemaal de al verschenen
Nieuwsbrieven in de bus gekregen. Mocht er
iemand zijn overgeslagen wilt u ons dan een
seintje geven? We hopen dat u ook met ons
mee wilt denken over de gang van zaken in de
vereniging. Hebt u gegevens over vroeger,
ideeën over onderwerpen die behandeld kun-
nen worden op bijeenkomsten of zegt u, ik heb
wel wat tijd over en wil best iets doen voor de
vereniging, geef ons een seintje.
We hebben veel foto`s gekregen van de familie
Vennik, van de Smildeger Neiskrant. Deze
moeten worden uitgezocht en gerubriceerd met
liefst de namen van de personen erbij. Onze
foto`s en artikelen over de vroegere gemeente
Smilde moeten worden gecatalogiseerd en op
onderwerp en alfabet worden gezet. Wie wil ze
op de computer invoeren?
U krijgt er deskundige uitleg bij en u kunt het
thuis doen in eigen tempo. Laat wat van u
horen! 
We krijgen veel berichtjes van mensen die oude
foto`s hebben liggen die we kunnen scannen en
zo op de computer kunnen bewaren om ze later
in ons tijdschrift te kunnen plaatsen of anders
kunnen laten zien. In vorige Nieuwsbrieven
hebben we ook al namen genoemd. Naast al
eerder genoemden, die nog weer verder hebben

gezocht en gevonden, de volgende personen die
foto’s beschikbaar stelden om ze te scannen.
Mevr. Crajé-Leutscher, mevr. Feijen-Stel, mevr.
Klok-Feijen, fam. Noord, fam. Boer-Flokstra,
mevr. Seubring-Flokstra uit Beilen, mevr.
Eleveld-Tigelaar mevr. De Haan-Meijer, fam.
Joffers uit Assen, fam. Oosting-Keizer uit
Schoonebeek, fam. Hulst uit Coevorden,
mevr.de Groot aan de Kanaalweg te
Bovensmilde, fam. W. Schreuder-Homan,
mevr. Schreuder-Eleveld en Reinder Popken.
We kunnen er nog veel meer gebruiken, denk
dus niet: ‘Ze hebben er al zoveel’, maar bel
gerust op. Bij voorbaat dank. Van de heer
Servatius kregen we ook cd`s met oude en
nieuwe foto`s van Smilde en omgeving en van
mevr. Tigelaar-Timmerman kregen we een
boekwerkje cadeau waarin haar man, Jan
Tigelaar beschreven heeft wie voor hem op de
boerderij, Hoofdweg 83, ‘geboert’ heeft en de
geschiedenis er om heen.
Mevr. Halstein heeft voor ons dia`s met de
computer op een cd gezet. Op deze dia`s staan
groepjes personen waarvan we de namen niet of
niet allemaal weten. We willen ze gaan afdruk-
ken, dan kunnen we ze laten zien en kunnen de
namen worden opgespoord. 
U ziet, er zijn allerlei bezigheden, misschien
hebt u nog wel meer ideeën, laat het ons weten.





Kunst- 4-daagse
De “Kunst-4-daagse 2004 nadert met rasse schreden:
17 t/m 20 juni .
Door de organisatie is er al ontzettend veel werk ver-
richt en het programma kent tal van verrassingen. De
ateliers van de kunstenaars in gemeente Midden-
Drenthe trekken ongetwijfeld vele bezoekers, maar ook
op andere locaties zijn evenementen te zien en te bele-
ven. De Historische Vereniging “De Smilde” is dit jaar
ook vertegenwoordigd en hoe!
Niet alleen een stand met het nodige beeld- en pr-mate-
riaal, maar ook in een praktisch historisch gespeelde set-
ting! Het barre en kwetsbare leven van onze verre
Drentse voorouders uit de prehistorie wordt opnieuw tot
leven gebracht. Elke dag waren er risico’s en gevaren die
het leven bedreigden. Het was een kwestie van “survival
of the fittest”. Als locatie voor deze belevenis is gekozen
voor de “prehistorische” veenbrug bij het
“Hardersbosje”. Gemakkelijk te bereiken via de
Suermondsweg, ca. 50 meter voorbij de tennisbaan en
dan linksaf over de dam (vanaf Smilde bekeken). Na
ongeveer 100 meter heeft u het bosje aan uw rechter-
hand. 
Een routeaanduiding is aanwezig. 
Het geheel wordt gespeeld op zaterdag 19 juni om
19.30 uur. De Historische Vereniging wil dit deel van
de prehistorie voor u weer tot leven brengen. Natuurlijk
zijn de leden geïnteresseerd. Iedereen, leden en niet
leden, is welkom. Ter plekke zijn er mapjes met elk 
27 prachtige kaarten te koop, waarop werk van de kun-
stenaars is te zien.
Er is ook een kaart van de Historische Vereniging bij,
waarop een oude landkaart van Hoogersmilde, van
omstreeks 1700.
De kaarten zijn te koop voor slechts € 2,50 per pakje.
Wij wensen u veel hoor- en kijkgenot tijdens deze Kunst
-4-daagse en tot ziens bij het ‘Hardersbosje’.

Het voorspel en het nageslacht:
zaterdag 4 september 2004.
Onder deze titel organiseert het Drents Archief samen
met de Nederlandse Genealogische Vereniging [NGV]
Drenthe en de Drentse Historische Vereniging [DHV]
de jaarlijkse publiekmanifestatie “Drents Erfgoed
Actueel”. De manifestatie vindt plaats op zaterdag 4 sep-
tember van 10.00-16.00 uur in theater De Tamboer in
Hoogeveen. In de verschillende zalen staan tegelijkertijd
diverse activiteiten op het programma. Zo zijn er lezin-
gen over vrijerijgebruiken, prostitutie in het verleden,
vrouwengeschiedenis en seksualiteit, in het theater speelt
een Drentse klucht, er is een optreden van cabaretier
Eric Harteveld, er is een tentoonstelling en er zijn histo-
rische films rond het thema. In de foyer is de
Vooroudermarkt met talloze kraampjes, stands met
informatie, boeken, software en andere zaken op het
gebied van genealogie. De Vooroudermarkt wordt om de
twee jaar gehouden en is oorspronkelijk een activiteit
van de Nederlandse Genealogische Vereniging [NGV]
afdeling Drenthe. Er zijn ook activiteiten voor de kinde-
ren: ze kunnen spelen en zich verkleden met speelgoed
en kleding uit de tijd van Ot en Sien. De toegang is gra-
tis. In de Hoofdstraat, waaraan de Tamboer is gelegen,
wordt tegelijkertijd een grote boekenmarkt gehouden.

Ledenvergadering
De ledenvergadering, waarin het bestuur verantwoor-
ding aflegt voor het jaar 2003, zal op 29 september
om 20.00 uur plaatsvinden in de “Bosrand” in
Hoogersmilde. Omdat er in dat jaar nog niet zoveel
is gebeurd, duurt de vergadering zelf vast niet lang.
Daarom nodigde het bestuur de heer I. Sterken uit
Smilde uit. Hij is een enthousiast verteller en is in
het bezit van een indrukwekkende serie dia’s over het
verleden. Noteer deze belangrijke datum maar alvast
in uw agenda, want het belooft een interessant
avondje te worden.


