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Nieuwsbrief 53februari 2017

Uitnodiging voor de jaarvergadering van de 
Historische Vereniging De Smilde

Donderdag 9 maart 2017 houdt de Histori-
sche Vereniging De Smilde haar Algemene
Ledenvergadering in De Spil, Floralaan 2, in
Bovensmilde. Aanvang 20.00 uur.
Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar.

Aansluitend aan de jaarvergadering verzorgt
Hennie Kuijer (bekend van RTV Drenthe) een
optreden `mit varssies en vertellegies’. 

De agenda voor de jaarvergadering ziet er als
volgt uit:
1. Opening en vaststelling van de agenda
2. Notulen van de jaarvergadering d.d. 08-03-
2016

3. Jaarverslag 2016
4. Financieel verslag 2016
a. Voorstel contributieverhoging 2018
5. Verslag kascommissie 2016
6. Bestuursverkiezing (zie hieronder)
7. Bekendmaking winnaar Verhalenwedstrijd
‘De straat van mijn jeugd’

8. Rondvraag
9. Sluiting van het bestuurlijk gedeelte

In deze nieuwsbrief vindt u een samenvatting
van het financiële verslag, de notulen van de
jaarvergadering van 8 maart 2016 en het jaar-
verslag over 2016.
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: Harm Hoeks, Sienie
Bruins en Truus Doek.
Aftredend en niet herkiesbaar: Jans Klok

Het bestuur stelt voor als kandidaat bestuurslid:
De heer K. J. de Vries, Boerenlaan 2, 9422 JK
Smilde.

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.

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 wor-
den nog steeds op het oude adres bezorgd.
Leuk voor de nieuwe bewoners, maar de be-
doeling kan dat niet zijn, immers de lidmaat-
schapscontributie wordt wel berekend.

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

Contributie 2017

Een vriendelijk verzoek aan de leden die de
contributie per acceptgiro begin januari kre-
gen, willen zij nakijken of deze inmiddels is
betaald? Het gaat om de contributie van
2017, indien dit niet het geval is, wilt u dit
dan zo mogelijk per omgaande als nog over-
maken?

Penningmeester Hist ver de Smilde



Notulen van de jaarvergadering, gehouden te Hoogersmilde in 
De Schakel op donderdag 8 maart 2016

Om 20.00 uur verwelkomt voorzitter Geja Hoogeveen
de bijna 100 aanwezigen. 

Zij blikt nogmaals terug op het jaar 2015 met haar vele
activiteiten. De activiteiten werden erg goed bezocht en
van vele kanten kwamen positieve reacties. De Neijaors-
vesite, die in 2013 voor het eerst werd georganiseerd en
een vervolg heeft gekregen in de jaren daarna, wordt
door een grote groep leden bezocht, zodat ook deze acti-
viteit de komende jaren op de agenda zal blijven staan.
Dit alles resulteert in een actieve vereniging waarvan het
ledenbestand nog steeds groeit.

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 2015. Er zijn geen op- en aanmerkin-
gen en de voorzitter bedankt de secretaris.

Penningmeester Harm Hoeks geeft een toelichting op
het financieel verslag. 
De heer Hilberts heeft een vraag over de portokosten van
Levend Verleden. De portokosten worden door de ver-
eniging betaald, terwijl maar een deel van de leden Le-
vend Verleden per post krijgt toegezonden. Het versturen
van Levend Verleden per post is inderdaad duur. Een
groep van vrijwilligers verzorgt de verzending in en rond
Smilde, maar er zijn ook leden uit andere delen van Ne-
derland en zelfs daarbuiten. Per keer worden er 285
exemplaren per post verstuurd.
Een aantal andere verenigingen brengen de portokosten
in rekening bij degenen die hun verenigingstijdschrift per
post ontvangen. Dit idee zal meegenomen worden in het
bestuur.

In de begroting voor 2016, evenals in de begroting van
2015, staat voor tijdschriften (Levend Verleden) een post
van € 5.500,- vermeld, terwijl de werkelijke kosten in
2015 slechts € 5.000,- waren. Waarom dit grote ver-
schil? Harm geeft aan dat de kosten van Levend Verleden
langzaam stijgen en dat de kosten in 2016 mogelijk
hoger zijn dan de begroting. Hierop zal in de loop van de
vergadering nader op worden ingegaan.

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

De kascommissie bestaat uit de heer Trip en de heer Vos.

Namens de kascommissie geeft de heer Vos aan dat de
controle op 17 februari grondig is uitgevoerd. De stuk-
ken werden vroegtijdig door de penningmeester aangele-
verd. De conclusie van de kascommissie is dat alles
overzichtelijk en duidelijk is vermeld en dat cijfers over-
eenstemmen met de betrokken stukken. De commissie
stelt voor penningmeester Harm Hoeks te ontheffen van
de verantwoordelijkheid over het jaar 2016. De heer Vos
is aftredend als lid van de kascommissie en wordt door
de voorzitter bedankt voor de gedane arbeid. De heer L.
Hilberts is bereid gevonden om voor de komende twee
jaren deel uit te maken van de kascommissie.

Bestuursverkiezing
De aftredende bestuursleden zijn: Wietse de Jonge en
Henk Jonkers, beiden herkiesbaar.
Omdat er geen tegenkandidaten zijn, worden Wietse en
Henk benoemd voor een volgende periode van 3 jaar. 

Activiteitencommissie
Kars Klok neemt na vele jaren afscheid als voorzitter van
de activiteitencommissie. Kars wordt bedankt voor zijn
grote inzet voor de vereniging en ontvangt uit handen
van de voorzitter een cadeaubon en een bos bloemen. Als
opvolger van Kars, zal Wim van Essen plaats nemen in
de activiteitencommissie.

Nieuwe verenigingsruimte
Sinds begin dit jaar heeft de vereniging de beschikking
over een nieuwe en veel grotere verenigingsruimte in
Villa Maria. De oude ruimte was erg klein en alleen ge-
schikt voor vergaderingen. Met de nieuwe ruimte heeft
de vereniging meer mogelijkheden om de leden bij de
vereniging te betrekken. De komende periode zal ge-
bruikt worden om de ruimte in te richten met enkele
werkplekken voorzien van computers e.d. Na de zomer
zal voor de leden een Open Dag worden georganiseerd.
Vervolgens zal met behulp van (nieuwe) vrijwilligers ge-
tracht worden te beginnen met de vele werkzaamheden
waaronder het digitaliseren van het archief en het verza-
melen en naspeuren van onderwerpen en/of personen die
in het verleden een belangrijke rol hebben gespeeld in de
voormalige gemeente Smilde. Het plan is om vanaf eind
2016 de verenigingsruimte op gezette tijden `s morgens
te openen voor leden. Op de vraag of in de verenigings-
ruimte ook plaats is voor antieke goederen, wordt posi-
tief geantwoord. 

Rondvraag
Fred Fontijn: In de krant van Midden-Drenthe stond een
artikel over de historische verenigingen in Midden-Dren-
the. Echter de Historische Vereniging De Smilde ont-







Jaarverslag 2016 van de Historische Vereniging De Smilde 

brak. Is dit een gemiste kans?
De voorzitter gaf aan dat deze verenigingen samen met
de gemeente en de oudheidskamer in Beilen plannen
ontwikkelen om gezamenlijk archiefwerkzaamheden te
verrichten. De Historische Vereniging De Smilde was
hier ook bij uitgenodigd. Aangezien wij op dit moment
nog niet zover zijn, hebben wij aangegeven voorlopig nog
niet te willen deelnemen. Onze prioriteit ligt eerst bij de
verenigingsruimte, om ook in deze ruimte de werkzaam-
heden te kunnen verrichten. Daarnaast is de verwachting
dat dit erg veel werk met zich meebrengt wat wij op dit
moment niet van onze vrijwilligers kunnen vragen. Afge-
sproken is dat wanneer wij het aangeven, wij ons kunnen
aansluiten bij de overige verenigingen.

Na de rondvraag heeft de voorzitter nog een belangrijke
mededeling.
Levend Verleden bestaat 14 jaar. In deze veertien jaar is
het uiterlijk van deze uitgave nooit aangepast. Vanuit de
redactie kwam het idee om Levend Verleden te vernieu-
wen en in een nieuw formaat uit te brengen. Fred Fon-

tijn heeft het ontwerp gemaakt. Met ingang van het eer-
ste nummer van 2016 ontvangen de leden Levend Verle-
den in kleur en in een nieuw formaat.
Het eerste exemplaar van Levend Verleden wordt door de
voorzitter aangeboden aan Fred Fontijn namens de re-
dactie. De voorzitter bedankt Fred en de redactie voor
hun inzet bij het maken van Levend Verleden. Alle be-
zoekers van de jaarvergadering hebben een exemplaar
ontvangen met de opdracht deze Levend Verleden te
geven aan een buurman, familie of kennis die nog geen
lid is van de vereniging en hopen dan dat we meer
nieuwe leden krijgen.

Hierna sluit de voorzitter onder dankzegging het officiële
gedeelte van de avond.

Aansluitend aan de jaarvergadering verzorgt Roelof Ma-
tien een boeiende lezing over ‘Het mysterie van de wan-
delende Wolvenberg’. 

– Jans Klok, secretaris

Het jaar 2016 is voor de vereniging een goed jaar ge-
weest. Na jaren van groei is het aantal leden (855) sta-
biel gebleven. De komende jaren zal het duidelijk
worden of dit grote aantal gehandhaafd blijft. Dit grote
aantal leden 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-
inwoners van Smilde, in een aantal gevallen al tiental-
len jaren geleden vertrokken naar andere oorden, zijn
enthousiast lid van de vereniging. 

Het afgelopen jaar is weer een groot aantal activiteiten
ontplooid, waar telkens grote groepen mensen konden
worden begroet. Vaak was de beschikbare ruimte nauwe-
lijks toereikend.

Bestuur
In 2016 zijn waren er geen wijzigingen in het bestuur.
Het bestuur is als volgt samengesteld: Geja Hoogeveen,
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. 

Begin 2016 werd de kamer van 20 m2 ingeruild voor
een grotere ruimte in Villa Maria. Deze ruimte van 80
m2 is voor meer verenigingsactiviteiten te gebruiken. Er
zijn werkplekken gecreëerd en het is de bedoeling om
vanaf 2017 de ruimte regelmatig open te stellen voor

leden en andere belangstellenden. Om dit te kunnen rea-
liseren is een aantal malen een oproep gedaan voor vrij-
willigers. Dit resulteerde in een nieuwe groep
vrijwilligers van 8 personen, die zich gaan inzetten voor
o.a. archiefwerkzaamheden, activiteiten rond de ope-
ningstijden van de verenigingsruimte etc.
Op 26 oktober heeft het bestuur in samenwerking met
de redactie en de activiteitencommissie een open dag ge-
organiseerd waar ruim 100 leden en belangstellenden op
zijn afgekomen.

Het afgelopen jaar heeft onze vereniging ook weer deel-
genomen aan de Rabobank Clubkas Campagne, die door
de Rabobank Assen en Noord-Drenthe is georganiseerd.
Leden van de Rabobank konden stemmen op hun ver-
eniging. Op basis van het aantal stemmen is een geldbe-
drag verdeeld. Onze vereniging heeft een cheque
ontvangen van € 922,15. Dit bedrag zal worden ge-
bruikt voor de verdere inrichting van de nieuwe vereni-
gingsruimte.

Redactie Levend Verleden
De redactie bestaat uit: Fred Fontijn, Folkert Frieszo, Jan
Kiers, Sjoerd Post en Aly Bruijnis. 
Na veertien jaar is Levend Verleden gerestyled. Het for-
maat is gewijzigd en in kleur uitgevoerd. Op de jaarver-
gadering in maart 2016 is het eerste exemplaar door de
voorzitter van het bestuur aan de redactie aangeboden.
Zoals gebruikelijk kwam Levend Verleden ook dit jaar
vier keer uit. In Levend Verleden wordt veel informatie
gegeven over de voormalige gemeente Smilde en haar in-





woners, waarbij onderwerpen en gebeurtenissen worden
uitgediept en op een prettige, leesbare wijze worden be-
schreven. Evenals bij de vele leden woonachtig in de ge-
meente Midden-Drenthe is ook bij veel oud-inwoners
van de gemeente Smilde veel waardering voor wat Le-
vend Verleden biedt. 

Activiteitencommissie
De activiteitencommissie bestaat uit: Gerrit Helder,
Hannie Idema, Wim van Essen, Wietse de Jonge, Tineke
Groenink, Klaas Vos en Kars Klok.
Kars Klok heeft al vroegtijdig aangegeven per 1 juli te
stoppen als voorzitter en lid van de activiteitencommis-
sie. Als vervanger voor Kars is Wim van Essen toegetre-
den tot de activiteitencommissie.
De activiteitencommissie is er ook in 2016 in geslaagd
een goed en afwisselend programma aan te bieden met
voor de bezoekers interessante onderwerpen. 

Op 22 januari werd in Het Kompas in Smilde de Neija-
orsvesite georganiseerd. De bijeenkomst werd door bijna
120 personen bezocht. Er waren drankjes en hapjes uit
‘vroegere tijden’. Daarnaast was een dansgroep aanwezig
die een wervelende show weggaf. 

Aansluitend aan de jaarvergadering van 8 maart in De
Schakel in Hoogersmilde gaf Roelof Matien voor een
groep van 100 leden een presentatie met als onderwerp
‘De wandelende Wolvenberg’. Roelof gaf een inkijkje in
zijn jarenlange onderzoek naar de Wolvenberg. Nu na
tien jaar onderzoek is met behulp van nieuwe digitale en
lasertechnieken het bewijs gekomen dat de Wolvenberg
al ruim 100 jaar verkeerd op de kaart staat. Hoe en
waarom is nog niet duidelijk. 

Op 21 april is een interviewavond gehouden in de boer-
derijschuur van de familie Vos. Kars Klok ging met drie
generaties boeren in gesprek: Hendrik Offereins (95),
Klaas Vos (68) en Marco Eleveld (30). Aan de orde kwa-
men de vele veranderingen in de landbouw, van paard en
wagen naar tractoren uitgerust met gps, van de zelfbin-
der tot de combine met werkbreedtes tot vele meters.
Tussen de gesprekken door trad Jan de Boer uit Witten
op met liedjes, gedichten en verhalen ‘uit de oude doos’.
De avond werd bezocht door 160 leden en belangstellen-
den.

Op zaterdag 28 mei organiseerde de activiteitencommis-
sie haar jaarlijkse excursie. Met ruim 35 leden ging de
excursie dit keer naar vestingstad Bourtange. 
Na aankomst werd onder begeleiding van twee gidsen
een rondleiding gegeven door de vesting. Uitleg werd ge-
geven over de ontstaansgeschiedenis en het gebruik van
de gebouwen en versterkingen. Na de lunch werd een be-

zoek gebracht aan het museum, de rosmolen (aangedre-
ven door een paard) en de synagoge. Vervolgens kon een
ieder op eigen gelegenheid de vesting bekijken of ge-
bruikmaken van een van de terrassen. Om vier uur ver-
trok het gezelschap met de bus weer richting Smilde om
daar even voor halfzes weer aan te komen.

Woensdag 28 september werd voor ruim 60 personen in
De Spil in Bovensmilde een avond georganiseerd met als
thema de NTM (Nederlandse Tramweg Maatschappij).
De heer Hemkes uit Lemmer nam ons, aan de hand van
een dia collectie, mee terug naar de periode 1915-1947
en toonde met beelden uit Friesland het tramverkeer uit
die tijd. Ook werd aandacht besteed aan de tramlijn
Assen-Oosterwolde met o.a. beelden van het station Hij-
kersmilde en de lijn bij de Meestersbrug en Norgervaart. 

Op donderdag 17 november werd een bijeenkomst in
Het Kompas gehouden, die door ruim 80 leden werd be-
zocht. Deze avond ging het over feesten en bijzondere
gebruiken en gewoonten in Drenthe.
De heer Harm Jan Lesschen uit Oosterhesselen nam ons
mee door het jaar en vertelde over de feesten, gebruiken
en gewoonten van vroegere tijden, waarvan een aantal
ook nu nog gebruikelijk zijn. 

Werkgroep Foto`s en Archief
De werkgroep bestond het afgelopen jaar uit Gerrit Hel-
der, Henk Jonkers en Sienie Bruins. Regelmatig worden
oude foto`s aangeboden om te scannen. Wanneer dit
foto`s zijn waarop personen staan waarvan de namen
niet bekend zijn, worden die zowel op de website als in
de nieuwsbrief geplaatst. In veel gevallen wordt het me-
rendeel van de personen door de leden herkend. Dit is
een uitstekende wijze om ons archief zo compleet moge-
lijk te maken.
Ook worden door leden van de werkgroep Foto`s en Ar-
chief regelmatig inleidingen gehouden (o.a. voor het
Beurtschip, de Driemaster en P.C.O.B). Hierbij wordt,
afhankelijk van het onderwerp, een selectie gemaakt uit
het fotoarchief.
Naast de genoemde personen is nog een grote groep
mensen binnen de vereniging actief. Denk hierbij aan de
mensen die het blad Levend Verleden bezorgen.

Wij hopen dat u als lid van de Historische Vereniging
De Smilde ook in 2017 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 2017 toe.

– Jans Klok, secretaris



Lasten Rekening Begroting Rekening Baten Rekening Begroting Rekening
2015 2016 2016 2015 2016 2016

Kosten: Baten:
Bestuurskosten 1.010,27 1.000,00 2.098,54 Contributies 13.215,00 13.300,00 13.395,00
Portokosten 1.459,28 1.500,00 1.052,21 Rente 122,07 100,00 90,84
Bankkosten 182,89 200,00 230,06 Rabo clubkas 1.947,06
Afschrijvingen 383,00 383,00 905,40
Verzekeringen 118,93 130,00 108,56 Publicaties:
Nieuwsbrieven 1.421,15 1.437,00 1.335,52 Verkopen 189,00 250,00 695,70
Tijdschriften 5.079,44 5.500,00 5.174,52 Verkopen 4 mei 34,51 0,00 0,00
Website 435,60 500,00 559,02
Activiteiten 2.410,77 2.500,00 2.265,98
Bestuurskamer 237,81 1.800,00 1.740,35
Nieuwe ruimte 197,87

Resultaat 821,44 460,57 1.300,00

Totaal 13.560,58 14.950,00 16.128,60 13.560,58 14.950,00 16.128,60

Begroting 2017

Lasten Begroting Rekening Begroting Baten Begroting Rekening Begroting
2016 2016 2017 2016 2016 2017

Bestuurskosten Algemeen
Bestuurskosten 1.000,00 2.098,54 1.000,00 Contributies 13.300,00 13.395,00 13.300,00
Portokosten 1.500,00 1.052,21 1.250,00 Rente 100,00 90,84 40,00
Bankkosten 200,00 230,06 200,00 Rabo clubkas 1.947,06
Afschrijvingen 383,00 905,40 770,00
Verzekeringen 130,00 108,56 130,00
Publicaties Opbrengsten
Nieuwsbrieven 1.437,00 1.335,52 1.400,00
Tijdschriften 5.500,00 5.174,52 5.500,00
Website 500,00 559,02 500,00 Verkopen 250,00 695,70 350,00
Activiteiten 2.500,00 2.265,98 2.500,00
Nieuwe ruimte 197,87

Villa Maria 1.800,00 1.740,35 1.840,00

Resultaat 460,57 te kort 1.300,00 1.400,00

Totalen 14.950,00 16.128,60 15.090,00 14.950,00 16.128,60 15.090,00

Rekening van Baten en Lasten 2015





Balans per 31 december 2016
Activa 31-12-2015 31-12-2016 Passiva 31-12-2015 31-12-2016

Rekening Courant 1.163,19 921,83 Algemene Reserve 17.132,87 15.195,15
Spaarrekening 20.632,87 18.695,15 Vervangingsreserve 3.500,00 3.500,00

Nog te betalen 646,50 220,76
Vooruit betaald Post nl 100,00 100,00 Vooruit ontvangen 1.114,91 75,00
Bezittingen 75,00 1.201,00 Kapitaal 884,28 3.250,07
Voorraad 12,00 12,00
Hulpmiddelen 751,00 1.311,00
Vooruitbetaald 544,50 0,00

Totalen 23.278,56 22.240,98 23.278,56 22.240,98



Jaarrekening 2016

Liquide middelen 31 december € 921,83
Algemene reserve 31 december € 15.195,15
Vervangingsreserve 31 december € 3.500,00

De jaarrekening is dit jaar gecontroleerd door de heren 
L.Trip en L.Hilberts

Financiële positie
De financiële positie van de vereniging vertoont een vrij
constant beeld en is in verhouding tot de activiteiten
goed te noemen. Dit jaar is veel geinvesteerd in de
nieuwe ruimte waarvoor er een beroep moest worden ge-
daan op de Reserves.

De vereniging heeft in dit jaar v.w.b leden een pas op de
plaats moeten maken. Het sterftecijfer is voor het eerst
gelijk aan de aanwas. Al nemen wij nog steeds een vaste
plaats in de Smildeger samenleving in en voor de leden
welke elders wonen.

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 2016     :  881
Betalende Leden per 31 december 2016 :  884

• Contributie  €. 15.00 per jaar
• 751  leden betaalden via automatische incasso    
• De  oplagen van Levend Verleden bedroegen 950
exemplaren.

– Penningmeester H. Hoeks

Bestuurskosten 2016
De bestuurskosten zijn in 2016 extra hoog uitgevallen
door een aantal posten hierin op te nemen welke anders
een vertekend beeld zouden opwerpen bij andere kosten-
posten in de komende jaren.

De extra kosten zijn: 
Nieuwe vormgeving Levend Verleden € 544,50
Nieuwe Banner € 196,02
Bijdrage Veenhuisje Hoogersmilde € 100,00
Aanschaf Drentse Almanakken € 100,00
Aanschaf Dymo voor scan € 80,96

-------–---------------
Totaal € 1.021,48

De normale bestuurskosten bedragen € 1.077,06

– Penningmeester H. Hoeks





Geef ze een naam!

Mevrouw Beukema leverde een viertal foto’s in, die nog
van haar man Eije waren. Wie er op staan, kon ze niet
vertellen. Wellicht zijn er mensen, die nog wel namen
kennen en weten waar en wanneer de foto’s zijn ge-
maakt.

Op foto 11 staan waarschijnlijk personen afgebeeld van
een buurtvereniging die een reisje maakte,  gezien aan
het aantal ouderen en jonge kinderen. De kans is groot,
dat er Beukema’s op staan. Mogelijk een foto uit de jaren
1950-1955.
Bij foto 12 zit op de eerste rij duidelijk een toneelgroep,
misschien wel na de voorstelling genomen waarbij het

enthousiaste publiek ook op de foto mocht. 
Ook hier zullen wel Beukema’s op staan.
Foto 13 lijkt wel een kiekje dat na een spannende korf-
balwedstrijd is genomen. Een Smildeger ploeg tegen die
uit Veenhuizen, aan de ‘sing sing’ shirts te zien. Naar
onze schatting moet dit rond de dertiger jaren van de vo-
rige eeuw zijn geweest.
Foto 14 is misschien wel van een schoolreisje van na
1950 en dan is het goed mogelijk dat Eije hier zelf op
staat. 
Mocht u mensen herkennen, laat het Gerrit Helder dan
weten. Telefonisch is hij te bereiken op 0592 – 414529.

Boven foto 11 en onder foto 12





Boven foto 13 en onder foto 14


