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Uitnodiging Jaarvergadering
Donderdag 16 februari houdt de Historische Vereniging De Smilde haar Algemene Ledenver-
gadering in De Spil te Bovensmilde. Deze avond begint om 20.00 uur. Aansluitend aan de
jaarvergadering interviewt Kars Klok, Corry Hazelhoff-Keizer. Meer hierover leest u verderop.

De agenda voor de jaarvergadering:
1. Opening en vaststelling van de agenda
2. Notulen van de vorige ledenvergadering
3. Jaarverslag
4. Verslag kascommissie
5. Financieel verslag
6. Bestuursverkiezing
7. Rondvraag
8. Sluiting van het bestuurlijk deel
9. Interview met Corry Hazelhoff-Keizer

In deze nieuwsbrief vindt u een samenvatting
van het financiële verslag, de notulen van de
jaarvergadering van 24 februari 2011 en het

jaarverslag. De financiële verslagen liggen ter in-
zage bij de penningmeester: H. Hoeks, De
Sluiskampen 8, Smilde, 0592-412172. U kunt,
na afspraak, de verslagen inzien.

Bestuur:
• Aftredend en herkiesbaar: Ina de Groot en
Henk Koops

• Aftredend en niet herkiesbaar: Jan Hoeks
• Het bestuur stelt Geja Hoogeveen-Visscher
als kandidaat van het bestuur voor.

• Tegenkandidaten kunnen zich minimaal 24
uur voor aanvang van de vergadering schrif-
telijk kandidaat stellen bij de secretaris.





Notulen van de jaarvergadering, gehouden te Smilde in Het 
Kompas op donderdag 24 februari 2011

Om 20.00 uur verwelkomt de voorzitter, Jan Hoeks,
de ruim 80 aanwezigen. Tevens een woord van wel-
kom aan dhr. Wever die na het officiële gedeelte een
inleiding verzorgt over de werkgelegenheid in de pro-
vincie Drenthe na 1945. De voorzitter is verheugd
over het grote aantal aanwezigen, niet alleen bij deze
vergadering, maar ook bij andere activiteiten van de
vereniging. Het ledental stijgt gestaag.

De voorzitter vraagt of er op- of aanmerkingen zijn over
de notulen van de vorige jaarvergadering en het jaarover-
zicht over 2010 van de secretaris Gerrit Helder. Er zijn
geen op- en aanmerkingen en de voorzitter bedankt de
secretaris.

De kascommissie bestaat uit de heren Sterken en Pran-
ger. Dhr. Sterken kon wegens ziekte niet aanwezig zijn
bij de controle. Dhr. Pranger meldt dat hij op 1 februari
jl. de controle heeft uitgevoerd. Alles bleek overzichtelijk
en duidelijk. De cijfers stemden overeen met de ge-
vraagde stukken. De kascommissie stelt voor de penning-
meester Stoffer Nobbe te ontheffen van de
verantwoordelijkheid over het jaar 2010. Dhr. Pranger is
aftredend en wordt door de voorzitter bedankt voor de
gedane arbeid. De heer A. Doornbos stelt zich beschik-
baar als opvolger.

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

Bestuursverkiezing:
De aftredende bestuursleden zijn: Stoffer Nobbe en Ti-
neke Groenink. Fred Fontijn trad tussentijds af. Stoffer
Nobbe is niet herkiesbaar. De voorzitter bedankt beide
heren die vanaf de oprichting van de vereniging binnen
het bestuur actief waren. Fred kon deze avond niet aan-
wezig zijn. De voorzitter overhandigt Stoffer als blijk van
waardering een cadeaubon. 

Er zijn geen kandidaten voorgedragen voor de vertrek-
kende leden. Tineke Groenink wil nog een periode aan-
blijven. Dit wordt door de vergadering met dank
aanvaard. Voor de opengevallen plaatsen zijn kandidaten
bereid gevonden in het bestuur zitting te nemen, name-
lijk Harm Hoeks en Jans Klok. De vergadering gaat hier-
mee akkoord. 

Ledenaantal:
Het aantal leden stijgt nog steeds. Enkele weken voor de
jaarvergadering mocht de vereniging haar 800ste lid ver-
welkomen. Het bestuur vindt dat dit niet ongemerkt
voorbij mag gaan. Het 800ste lid is dhr. Tillema. Dhr.

Tillema is niet aanwezig, maar mevrouw Tillema wel. De
voorzitter overhandigt haar een oorkonde, een bos bloe-
men en een gratis jaar lidmaatschap. 
Tijdens de rondvraag wordt door mevr. Lokhorst aange-
geven dat bij de foto in de nieuwsbrief nr. 28 niet ver-
meld staat waar de foto is genomen. De foto blijkt een
woning aan de Bosweg in Hoogersmilde. De bewoners
waren de familie Meyer. Tevens geeft mevr. Lokhorst aan
nog foto`s in bezit te hebben van de naastgelegen wo-
ning. Deze worden gescand en aangeboden aan de ver-
eniging. De voorzitter bedankt mevr. Lokhorst.
Vervolgens sluit de voorzitter onder dankzegging het offi-
ciële gedeelte van de avond. Na de pauze zal dhr. Wever
een inleiding verzorgen over de werkgelegenheid in de
provincie Drenthe in de periode vanaf 1945.

Dhr. Wever is geboren in Beilen en heeft daar ook zijn
jeugd doorgebracht. Na zijn trouwen, met zijn vrouw uit
Hoogersmilde, is het gezin in 1969 verhuisd naar Nijme-
gen. Dhr. Wever heeft gewerkt aan de universiteiten van
Nijmegen en Utrecht. Hij geeft aan hoe er door de rest
van Nederland na de oorlog naar Drenthe gekeken
wordt. Men ziet Drenthe als een economisch probleem-
gebied met weinig industrie. In 1950 wordt Drenthe “De
Muurbloem”genoemd, symbolisch voor de slechte econo-
mische staat en de minimale bedrijvigheid in deze pro-
vincie. De werkgelegenheid in de landbouw en
turfwinning liep terug en de werkloosheid nam toe.

Omdat bedrijven behoefte hadden aan arbeidskrachten
vestigden zij zich waar arbeidskrachten voorhanden
waren. Ook in Drenthe was dit het geval. Voorbeelden
hiervan zijn poppen- en zakdoekenfabrieken. Daarna
volgde de metaalsector, zoals Stork Pompen vanuit Hen-
gelo naar Assen, Wientjes vanuit Amsterdam naar
Roden, Poppel vanuit Utrecht naar Assen en NPBI van-
uit Amsterdam naar Emmer-Compascuum. Veel van
deze bedrijven bestaan vandaag de dag nog steeds. In de
daarop volgende jaren kwamen veel activiteiten die in het
westen niet gewenst waren naar Drenthe, want Drenthe
was “leeg”. Voorbeelden hiervan zijn inrichtingen zoals
Dennenoord, Beileroord, Licht en Kracht, Hendrik van
Boeijenoord, Hoog Hullen en kazernes en gevangenissen.
Deze diensten zorgden voor veel werk, namelijk 24 uur
per dag en7 dagen in de week. In latere jaren is de op-
komst van de recreatie belangrijk. Vele mensen vinden
hierin nog steeds werk. De situatie van nu is dat de werk-
loosheid in Drenthe boven het landelijk gemiddelde ligt,
maar bij lange na niet zo dramatisch als in de jaren 1945
tot 1960. De conclusie is dan ook: De Muurbloem is op-
gebloeid. Daar mogen we trots op zijn en dit mogen we
ook uitdragen.



Met deze woorden beëindigde dhr. Wever zijn verhaal
over de werkgelegenheid in de provincie Drenthe.
De voorzitter bedankt dhr. Wever voor zijn inleiding en
biedt hem een boek aan over de geschiedenis van Smilde.
Om 22.30 uur sluit de voorzitter de vergadering bedankt
dhr. Radix voor het geluid, dhr. Stukker voor het maken

van de foto`s en de familie Uil voor de uitstekende be-
diening en wenst ons allen een goede reis en nodigt de
aanwezigen uit voor de eerstkomende bijeenkomst. 

– Jans Klok



Aan het begin van het verenigingsjaar is het 800ste lid
begroet. Het ledental groeit jaarlijks. Het geeft aan
dat de vereniging in de behoefte voorziet, niet alleen
bij de inwoners van de oude gemeente Smilde maar
ook ver daarbuiten. Veel oud-inwoners van Smilde, al
lang geleden vertrokken naar verre oorden, zijn en-
thousiast lid. Het afgelopen jaar zijn er weer tal van
activiteiten ontplooid, waar telkens velen werden be-
groet. Vaak was de beschikbare ruimte nauwelijks toe-
reikend.

Redactie Levend Verleden
De redactie heeft het wederom gepresteerd om vier uitga-
ven van het ´Levend Verleden´ uit te geven. 
Iedere uitgave vol informatie over de voormalige ge-
meente Smilde en haar inwoners. Onderwerpen en ge-
beurtenissen worden op een prettige, leesbare manier
gebracht. Naast de leden in Smilde, hebben ook veel
oud-inwoners veel waardering voor ´Levend Verleden´.
Het bestuur hoopt dan ook dat de redactie ook de ko-
mende jaren er in slaagt dit niveau te handhaven. 

Activiteitencommissie
De activiteitencommissie is er in 2011 in geslaagd een
gevarieerd programma te bieden met interessante onder-
werpen. De jaarvergadering was op 24 februari in ‘t
Kompas in Midden-Smilde. Na het officiële gedeelte
werd door dhr. Wever een inleiding gehouden over de
ontwikkeling van de werkgelegenheid in de provincie
Drenthe vanaf 1945. 

Op 21 april 2011 was Johan Veenstra, een Stellingwerfse
schrijver, te gast in ‘The Bridge’ in Bovensmilde. Johan
Veenstra is een prominent lid van de ‘Stellingwarver
Schrieversronte’ en staat bekend als een boeiend spreker.
Hij heeft een groot aantal verhalen en gedichten geschre-
ven, die allen uit het leven zijn gegrepen. In zijn verhalen
houdt hij menig toehoorder een humoristische spiegel
voor. De avond werd door ruim 60 personen bezocht.

Op 28 mei stond de jaarlijkse reis op het programma.
Dit jaar geen reis naar het buitenland, maar een rondrit
door Oost-Groningen, waarbij onze gids Geert Klungel
uitleg gaf over o.a. de verschillende boerderijtypen in het
gebied, terwijl ook de sporen in het landschap van mid-
deleeuwse kloosters werden aangewezen. Bezoeken wer-

den gebracht aan:
• “De Vicarie”. De Vicarie, opgericht door Imca Ma-
rina. Een herenboerderij uit 1894 in Midwolda.

• Museumboerderij Herman Dijkstra in Midwolda waar
ervaren kon worden hoe men geleefd heeft eind 1800.

• Gasterij Smits, ook in Midwolda, voor de lunch.
• Museum "De Weem" in Westeremden, waar uitleg
werd gegeven over het ontstaan van de boerderij.  In
het schuurgedeelte van deze voormalige “pastorie-
boerderij” konden de getoonde schilderijen worden
bekeken.

De interviewavond met als onderwerp: ‘Gedane zaken’,
was op 20 oktober in de Schakel te Hoogersmilde we-
derom een groot succes. Kars Klok interviewde verschil-
lende inwoners van Hoogersmilde. De zaal zat afgeladen
vol. Aan het woord kwamen: Harry Boer (74 jaar), gebo-
ren bij de Spiersbrug. Zijn vader had een winkel waar
manufacturen, bedden, fournituren en nog vele andere
zaken werden verkocht. Vervolgens kwamen de heren
Lammert Knorren (78 jaar) en Johannes (Jannes) Vis-
scher (78 jaar) aan het woord. Beiden hebben hun hele
leven in Hoogersmilde gewoond en zijn sinds de lagere
school vrienden. Ten slotte kwam Be Linker, geboren in
Assen, aan het woord. De band van dhr. Linker met
Hoogersmilde ontstond door zijn werk. Vijf en twintig
jaar werkte hij op de televisietoren om vervolgens met
pensioen te gaan. 

Dinsdagavond 22 november kwam Meint Noordhoek uit
Diever in het Kompas. Meint is vrijwillig molenaar in
Diever en lid van het molenaarsgilde en leermeester. Hij
verzorgt opleidingen voor aspirant molenaars. Aan ruim
40 toehoorders vertelde hij dat er ooit 14 molens ston-
den in Smilde. Vier korenmolens en de rest watermolens.
Aan de Molenwijk in Smilde stond de hoogste
(graan)molen van Nederland. De onderbouw daarvan
was maar liefst 19,5 meter hoog. Vervolgens vertelde hij
over de verschillende molens die in Drenthe voorkwa-
men en ook in Smilde. 

Overige werkgroepen
Werkgroep film 
De werkgroep film legt verschillende activiteiten vast in
de voormalige gemeente Smilde. Het filmen wordt voor-
namelijk uitgevoerd door Bennie de Boer en het geheel
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wordt ondersteund door de heer Grenderman, zelf een
deskundig filmer.

Werkgroep Bruggen
Door Jan Koerts en Fred Hendriks wordt de geschiede-
nis van de bruggen onderzocht. Zij begonnen met de
Van Liersbrug.

Werkgroep Foto`s en Archief
Betsy Koops, Annie Kreuze en Gerrit Helder archiveer-
den de gegevens van het Groene Kruis en plaatsen nu de
juiste bijschriften bij foto`s.

Werkgroep Website
Henk de Geeter bouwde en beheert onze nieuwe web-
site. Samen met bestuur, redactie en activiteitencommis-
sie worden er regelmatig krantenberichten en andere
wetenswaardigheden toegevoegd. 

Naast de hiervoor genoemden is er nog een grote groep
mensen voor de vereniging actief. Denk hierbij aan de
mensen die de bezorging van ‘Levend verleden’ verzor-
gen of de klankbordgroep die de redactie ondersteunt.

Afgelopen jaar deed het bestuur een oproep voor actieve
speurders. Er zijn vast leden die niet alleen passief maar
ook actief aan het verenigingsleven willen deelnemen en
bijvoorbeeld historisch onderzoek willen doen. Met een
groepje kunnen we hiervoor wellicht een cursus houden
en daardoor hiermee bezig zijn. Uit hun onderzoeken
komen er gegevens vrij, waarmee de redactie verder kan.
Daardoor blijft ‘Levend Verleden’ nog lang verschijnen
met interessante artikelen. Tot nu toe zijn de aanmeldin-
gen nog miniem, maar net als bij andere historische ver-
enigingen zijn er ook bij ‘De Smilde’ mensen te

verleiden om onderzoekverslaafd te worden. Meld u aan
bij een bestuurs- of redactielid en ontdek het plezier van
historisch onderzoek.

Kontakten met andere historische verenigingen 
Een bestuursafvaardiging heeft regelmatig overleg met
zusterverenigingen uit de gemeenten Midden-Drenthe,
Assen en Rolde. Doel hiervan is om informatie en erva-
ringen uit te wisselen. Bepaalde activiteiten kunnen wel-
licht gezamenlijk worden opgepakt. 

Diavoorstellingen
Regelmatig worden door de vereniging diavoorstellingen
gegeven voor o.a. Het Beurtschip, de Driemaster en
P.C.O.B. Getoond wordt, afhankelijk van het onder-
werp, een selectie uit het fotoarchief.

Fotoarchief
Regelmatig worden nog oude foto`s aangeboden om te
scannen. Wanneer dit foto`s zijn waarop personen staan,
waarvan de namen niet bekend zijn, worden deze op
zowel 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 compleet te maken.

Wij hopen dat u als lid van de Historische Vereniging
De Smilde ook in 2012 weer vol enthousiasme deel-
neemt aan onze activiteiten. Over bezoekersaantallen op
lezingen of interviewavonden klagen we niet. Dit stimu-
leert het bestuur, redactie en overige werkgroepen om
door te gaan. We wensen u een goed en plezierig 2012
toe.

– Jans Klok 



Data om te noteren:

Donderdag 12 april geeft Jelle Vanderveen een lezing
over de poging van twee Amerikaanse piloten, die tij-
dens de tweede wereldoorlog met een bommenwerper
zijn neergestort, om naar Engeland te vluchten. In het
verhaal komt de rol van verschillende verzetsgroepen
aan de orde, waaronder de KP van Smilde. De locatie
is de Schakel te Hoogersmilde, aanvang 20.00 uur.

Op zaterdag 8 juni is de jaarlijkse excursie gepland.
Meer hierover leest u in de volgende Nieuwsbrief

– De activiteitencommissie



• Financiële positie goed te noemen.
• Liquide middelen 31 december € 1.109,24
• Algemene reserve 31 december € 16.108,99, vervan-
gingsreserve € 3.500,00 

• De jaarrekening is dit jaar gecontroleerd door de
heren I. Sterken en A. Doornbos en akkoord bevon-
den.

Financiële mogelijkheden
De financiële positie van de vereniging vertoont een vrij
constant beeld en is in verhouding tot de activiteiten
goed te noemen.
De vereniging heeft de afgelopen jaren een vaste plaats
weten te bemachtigen in de Smildeger samenleving en is
voor de leden welke elders wonen niet meer weg te den-
ken.
Voor de bekostiging van de activiteiten is het bestuur
aangewezen op de opbrengst van de contributies. Voor
extra bijzondere zaken wordt getracht subsidies en dona-
ties van derden te verkrijgen.
Uit de contributie van de ruim 800 leden worden de
kosten van de 4 edities van ons tijdschrift Levend Verle-
den betaald, alsook de Nieuwsbrieven en de informatieve

bijeenkomsten.

Kerncijfers:
• Betalende leden per 1 januari 2011: 798 Betalende
leden per 31 december 2011: 812

• Contributie €. 15,00 per jaar
• 570 leden betalen via automatische incasso
• In de Algemene Reserve zit een substantieel deel t.b.v.
het jubileumjaar 

• Nieuwe beamer en laptop aangeschaft voor een betere
presentatie van foto’s

• Alle 4 de oplagen van Levend Verleden bedroegen 900
exemplaren

• De ledenvergadering werd door 120 personen bezocht
met aansluitend een lezing door prof. Wever.

• De lezing van Johan Veenstra met leuke verhalen uit
het Stellingwerfs in The Bridge

• Excursie door Oost-Groningen met 48 personen
• Interviewavond door Kars Klok met 4 Olde Smilde-
gers in Hoogersmilde

• Lezing over de Molens

– Penningmeester H. Hoeks

Rekening van Baten en Lasten 2011

Jaarrekening 2011

Lasten Rekening Begroting Rekening Baten Rekening Begroting Rekening
2010 2011 2011 2010 2011 2011

Bestuurskosten: Algemeen:
Bestuur en Redactie 484,46 800,00 1.132,34 Contributies 11.850,00 11.850,00 12.180,00
Ledenvergadering 75,00 150,00 63,00 Rente 147,63 160,00 158,99
Portokosten 696,95 850,00 802,58
Contributies 38,64 50,00 39,14
Bankkosten 150,07 225,00 139,67
Advertenties 0,00 100,00 0,00
Apparatuur 0,00 100,00 0,00
Afschrijvingen 428,00 75,00 7,50
Invorderingskosten 104,46 175,00 155,89
Verzekeringen 97,10 125,00 102,02

Publicaties: Publicaties:
Nieuwsbrieven 678,30 900,00 731,85 Opbrengst losse
Tijdschriften 4.053,98 4.350,00 4.078,14 Verkoop tijdschrift 60,00 60,00 0,00
Foto’s 0,00 100,00 0,00 Verjaardagskalender 0,00 5,00 0,00
Website 156,37 225,00 201,00 Verkopen 653,20 250,00 440,75
Activiteiten 2.076,14 2.100,00 1.355,74
Boeken 757,50 800,00 0,00
Bestuurskamer 215,83 250,00 218,42

Reserveringen 2.647,63 950,00 1.108,99
Resultaat 50,40 p.m 2.643,46

Totaal 12.710,83 12.325,00 12.779,74 Totaal 12.710,83 12.325,00 12.779,74





Begroting 2012



Lasten Begroting Rekening Begroting Baten Begroting Rekening Begroting
2011 2011 2012 2011 2011 2012

Bestuurskosten Algemeen
Bestuur en Redactie 800,00 1.132,34 1.200,00 Contributies 11.850,00 12.180,00 12.000,00 
Ledenvergadering 150,00 63,00 75,00 Rente 160,00 158,99 210,00
Portokosten 850,00 802,58 850,00
Contributies 50,00 39,14 50,00
Bankkosten 225,00 139,67 150,00
Advertenties 100,00 0,00 0,00
Apparatuur 100,00 0,00 0,00
Afschrijvingen 75,00 7,50 200,00
Invorderingskosten 175,00 155,89 150,00
Verzekeringen 125,00 102,02 110,00

Publicaties: Publicaties:
Nieuwsbrieven 900,00 731,85 900,00 Opbrengst losse
Tijdschriften 4.350,00 4.078,14 4.350,00 verkoop tijdschrift 60,00 0,00 0,00
Foto’s 100,00 0,00 0,00 Verjaardagskalender 5,00 0,00 0,00
Website 225,00 201,00 100,00 Verkopen 250,00 440,75 250,00
Activiteiten 2.100,00 1.355,74 2.100,00
Boeken 800,00 0,00 0,00
Bestuurskamer 250,00 218,42 225,00

Resultaat p.m 2.643,46 p.m Resultaat p.m p.m

Totalen 12.325,00 12.779,74 12.460,00 12.325,00 12.779,74 12.460,00

Balans per 31 december 2011
Activa 31-12-2010 31-12-2011 Passiva 31-12-2010 31-12-2011

Rekening Courant 7.086,79 1.109,24 Algemene Reserve 7.882,00 16.108,99
Spaarrekening 11.000,00 19.608,99 Vervangingsreserve 3.118,00 3.500,00
Debiteuren 0,00 0,00 Crediteuren 0,00 0,00
Nog te Ontvangen 0,00 0,00 Nog te betalen 35,00 492,29
Vooruit betaald 100,00 100,00 Vooruit ontvangen 75,00 30,00
Bezittingen 75,00 75,00 Kapitaal 7.172,29 1.863,91
Voorraad 14,50 12,00
Hulpmiddelen 6,00 1.089,96

Totalen 18.282,29 21.995,19 Totalen 18.282,29 21.995,19





Na de jaarvergadering op 16 februari a.s. is in de Spil
te Bovensmilde Corrie Hazelhoff – Keizer onze gast.
Zij haalt herinneringen op uit haar veel bewogen leven,
aan de hand van gespreksleider Kars Klok. Corrie
groeide op in de crisistijd, de Tweede Wereldoorlog en
de wederopbouw. Op menig gezin had deze periode
zijn weerslag, ook op dat van mevrouw Hazelhoff

Corrie Keizer werd geboren op 30 december 1919 in de
smederij tussen de Oude en de Nieuwe Veenhoop in.
Vader Cornelis Albertus Keizer en moeder Jantina Hum-
mel hadden zeven kinderen. Het gezin was Nederlands
Hervormd, niet orthodox. Voor de kinderen was vader
Keizer liefdevol en samen met Corrie trok hij vaak de
natuur in, nog steeds denkt zij daaraan met plezier terug.
Zij leerde tijdens deze tochten de natuur beter kennen
en waarderen.
Vader Keizer was een vooruitstrevende smid als één van
de eerste schafte hij een draaibank aan en ook een lastoe-
stel behoorde al snel tot zijn inventaris. Met paarden kon
hij het goed vinden, moeilijke gevallen waren bij hem in
goede handen. 

Corrie bezocht de Openbare lagere school en de ULO in
Smilde. Na haar opleiding was er nauwelijks werk te vin-
den en zij bleef daarom bij haar ouders thuis wonen om

te helpen. In 1933 werd Corrie het eerste vrouwelijke lid
van de muziekvereniging ‘Oranje Nassau’, ze bleek muzi-
kaal. Als medewerkster van het distributiekantoor
maakte Corrie de overval in Smilde mee op 27 december
1943. Zij was daar met een aantal collega’s toen tegen
sluitingstijd een aantal verzetsmensen van de Knokploeg
Meppel het kantoor overvielen. 

In 1938 leerde Corrie Jacob Hazelhoff uit Oosterwolde
kennen en in 1946 trouwden ze. Nadat zij getrouwd
waren verhuisden Jacob en Corrie naar Husum bij Leeu-
warden. Later volgden verhuizingen naar Leeuwarden,
Drachten en Groningen. Jacob en Corrie kregen 4 kin-
deren en verhuisden in 1966 naar Peize. In 2011 over-
leed Jacob, Corrie bleef toen in Peize wonen.

Corrie Hazelhoff – Keizer is een boeiend vertelster en
heeft nog een goed geheugen, zodoende kent ze nog veel
anekdotes. Corrie geeft ons een inkijkje in het dagelijkse
leven van een doorsnee gezin ten tijde van een rumoerige
periode, ondersteund door foto- en filmbeelden, muziek
en ondersteunende verhalen.

Toegang gratis, aansluitend op de Algemene Ledenverga-
dering. Zie de agenda.

Herinneringen van Corrie Hazelhoff - Keizer






