
Jaarverslag 2017 van de Historische Vereniging Gemeente Beilen 
 

Samenstelling bestuur: 

Dhr. A. Lanting  Voorzitter 

Mw. K. Gils  penningmeester 

Dhr. J. Wessels secretaris  

Dhr. J. Vrijs  ledenadministratie 

en leden  dhr. W. Muggen, dhr. J. Hoegen, dhr. L. van de Bult. 

Vanaf oktober  heeft mevr. H. de Weerd de ledenadministratie overgenomen van J. Vrijs. 

 

Redactie: 

In 2017 bestond de redactie uit alle leden van het bestuur. 

De correctie van teksten werd gedaan door mw. M. van der Velden en dhr. H. Hadderingh. 

 

Ledenbestand: 

Vooral door overlijden neemt het aantal leden af. 

Op 31 december 2017 telde de vereniging 1020 leden, waarvan  56  een gratis lidmaatschap hebben. 

In 2017 zijn er 26 nieuwe leden  bijgekomen. 

 

Tijdschrift van de HVGB: 

In 2017 zijn weer 4 tijdschriften gepubliceerd, die door een groep vrijwilligers zijn gedistribueerd. 

Het tijdschrift werd gedrukt bij drukkerij Kerkhove in Beilen. 

 

Lezingen, presentaties, wandelingen: 

Dit jaar was er vooral aandacht voor Het Landrecht Drenthe van 1412. De eerste optekening hiervan werd door 

het Drents Archief gerestaureerd en in september gepresenteerd. Een expositie over de restauratie van de eerste 

optekening en een lezing daarover door Redmer Alma van het Drents Archief, werd op 23 november gehouden 

in de bibliotheek. De expositie werd geopend door wethouder J.H.W. Bent. In samenwerking met de bibliotheek 

en de oudheidkamer werd een app over het landrecht ontwikkeld op de multitouchtable in de bibliotheek. 

Veel bezoek en vragen op een inloopochtend op 25 november in de bibliotheek in hetzelfde 

samenwerkingsverband. 

 

Bestuur: 

In 2017 zijn er 11 reguliere vergaderingen van het bestuur geweest.  

Helaas zijn in 2017 een aantal bestuursleden tijdelijk uitgevallen door ziekte. In het archief is daardoor iets 

minder werk verzet: we liggen echter nog wel op schema. 

Om te komen tot een verdere samenwerking met de bibliotheek en de oudheidkamer hebben we bezoeken 

gebracht aan Ruinen en Hoogeveen om te bekijken hoe men daar samenwerkt. Dit zal in 2018 worden 

voortgezet. 

De gemeente Midden-Drenthe is aangewezen als cultuurplaats voor Drenthe 2019/2020, aan het overleg 

hierover neemt de HVGB ook deel. 

In Drijber zijn in juli en augustus de miniaturen van G. Kleine tentoongesteld i.v.m. het 800 jarig bestaan van 

het dorp. 

Holthe bestond dit jaar ook 800 jaar. Een werkgroep heeft zich beijverd een boek samen te stellen over de 

bewoners. Het boek ‘Holthe sinds 1217’ is op 23 september gepresenteerd. De HVGB heeft dit mooie boek 

uitgegeven. 

 

Lute van de Bult heeft in oktober een wandeling georganiseerd. 

Er zijn dit jaar 19 vragen/verzoeken beantwoord, die via de website binnen kwamen.  

Om de technische uitrusting van het archief te verbeteren is een extra computer en een extra scanner 

aangeschaft. 

 

Uit de nalatenschap van dhr. E. Stel, overleden op 13-12-2016, ontving de vereniging een legaat van € 2000,-.  

De Rabo Clubkas Campagne leverde € 469,26 voor de vereniging op.  

De opkomst op de vrijwilligersavond van 8 december in De Raat bedroeg 50 personen. 
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De ledenvergadering:  

Op de ledenvergadering van 8 maart in De Raat waren 32 leden aanwezig. Na de pauze hield Roelof 

Keen een voordracht. 

Zie verder de notulen van deze vergadering, blz. 2. 

 

Werkgroepen: 

 

Werkgroep archief 

Leden van het bestuur en vrijwilligers hebben ook dit jaar de digitalisering van foto’s en documenten zoveel 

mogelijk voortgezet. 

Van het Nieuwsblad voor Beilen zijn nu 22 jaargangen gedigitaliseerd.  

Gemakkelijke toegang tot deze gegevens is van groot belang voor onderzoek in het algemeen en om vragen van 

mensen snel te kunnen beantwoorden. 

Honderden foto’s zijn met de relevante gegevens vastgelegd. 

Bij werkzaamheden in het archief zijn in 2017 naast bestuursleden de vrijwilligers T. Gerard, H. Hadderingh en 

R. Tigelaar actief geweest. 

 

Werkgroep  kerkhoven 

De werkgroep ‘Het oude kerkhof’ is in 2017 met ongeveer 14 vrijwilligers regelmatig op donderdagmiddag actief 

geweest. Op de 1e begraafplaats is het werk nu voor 95% klaar. 

In verband met de werkzaamheden van de groep zijn in november 2017 met de wethouder  G.H.M. Lohuis en 

de ambtenaar dhr. M. Koster nadere afspraken gemaakt over de omheining en het baarhuisje. 

Van bezoekers krijgt de werkgroep veel waardering voor het resultaat en zij ontving van diverse mensen een 

financiële bijdrage.  

 

Van de Rabobank kreeg de werkgroep een cheque ter waarde van € 200,-. 

Op 1 augustus 2017 stond een artikel in het Dagblad van het Noorden over de werkzaamheden van de 

vrijwilligers. 

De vrijwilligers zijn naast de bestuursleden J. Hoegen en L. van de Bult, mevr. T.Hoving, H. Hunse, M. Nicolai,  

A. v.d. Haar, J. van der Hoek, H. Hunze, B. Jager, A. Lambeek, G. Slot, D. Ludwig, E. Wassen en A. 

Greydanus. 

 

Werkgroep ‘het Boertje’ 

De rotonde bij afslag 30 van de A28 is in 2017 niet gerealiseerd, dus ‘het Boertje’ staat nog in opslag. 

 

Facebook: 

In 2017 is Klaas Koopman als beheerder actief geweest voor de Facebookpagina van de vereniging. 

Ook Rik Martena brengt de inhoud van elk tijdschrift via Facebook onder de aandacht. 

 

Werkgroep schrijvers/redacteuren: 

Met een aantal mensen uit de vereniging is overleg geweest over de toekomstige invulling van het tijdschrift. Een 

commissie is samengesteld om informatie in te winnen en aan de hand hiervan een voorstel te doen aan het 

bestuur. De werkgroep heeft twee keer per jaar overleg met het bestuur van de vereniging. 

 

Ingekomen voor het archief: 

In februari werd het boek ‘De Beilerstroom’ aangeboden door de schrijfster Anneke Hadders. Het boek 

beschrijft gedetailleerd het leven in en de betekenis van de families Hadders en Schierbeek voor Beilen. 

  

Van de oudheidkamer ontving de vereniging enkele foto’s van de meubelzaak van Jan de Boer aan de 

Brinkstraat en bijzondere affiches van het Koninklijk Huis. 

 

Van mevr. T. Alberts-Dekker kregen we de beschikking over foto’s uit Wijster  
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Van Erna Plenter (museum voor valse kunst in Vledder), kregen we de correspondentie van Henk Plenter en 

zijn vader met diverse musea in Nederland, Frankrijk en België over werken van de schilder Stengelin. Tevens 

ontvingen wij de correspondentie met de zoon en kleinzoon van Stengelin. 

 

Van bouwbedrijf Eleveld kreeg de vereniging foto’s  van door hen gebouwde panden. 

 

Van dhr. H. Eekman uit Vollenhove kreeg de vereniging rapportboekjes van de LTS Beilen.  

Cijferlijsten van 1963-1964 en 1966-1967 en naamlijsten van leerlingen van 1953-1960. 

Tevens werden 2 exemplaren van het contactorgaan de ‘Spreekbuis’ van de LTS toegevoegd. 

 

Van K. Gils uit Assen kreeg de verenging een trouwkaart, die geheel in het Drents was opgesteld. 

 

Van  mevr. N. Oosting ontving de verenging een verzameling stukken: 

1. Liedjes geschreven en gezongen door Janna Beugels-Vrijs eerder wonende op Smalbroek  14. 

2. Een verslag van ds. J.R. Slotemaker de Bruine over zijn periode als dominee in Beilen, 

    een roerige periode in de kerkgemeenschap van Beilen in 1900-1905. 

3. Een boekje ‘Het Reglement van Orde voor de raad van Beilen 1920’. 

4. Boekje van het Nieuwsblad van het Noorden over 50 jaar bevrijding waarin opgenomen een 

    verhaal van dhr. David Rosenberg. 

   

Van dhr. Takens uit Hoogeveen ontving de vereniging het laatste nummer van de ‘Vliegende Hollander’, 

gedateerd 10 mei1945. 

 

Van mevr. S. Speelman-Hummel kreeg de vereniging het boekje ‘Geschiedenis van Spier’. 

 

Van de fam. Snoeyer ontving de vereniging enkele orgelpijpen van het orgel uit de oude gereformeerde kerk aan 

de Prins Hendrikstraat/Hekstraat. 

 

Van mevr. G. Veldhuis kreeg de vereniging een collectie originele ansichtkaarten van Beilen en omstreken. 

 

Van mevr. Vrijs kreeg de vereniging een artikel uit de ‘Haagse Post’ van  4 mei 1985, ‘De buren van 

Westerbork’. 

 

Van de gemeente Midden-Drenthe kreeg de vereniging de mogelijkheid om negatieven te scannen van opnames 

uit verschillende regio’s in de gemeente Beilen. 

 

Van mevr. N. Seidel kreeg de vereniging een schietspoel. 

 

Van Femmie Biemold kreeg de verenging een verzameling oude bakelieten afspeelplaten, 78 toeren, in een 

karakteristieke houder. 

 

Van J.W. Seubring kreeg de vereniging een verzameling foto’s van het interieur van de boerderij van de  

gebr. Bijmholt aan het Oranjekanaal. 

 

 


