Jaarverslag 2016 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.
Redactie
In 2016 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
Het ledenbestand loopt terug, voor het grootste deel komt dit door overlijden.
Op 31 december 2016 telde de vereniging 1050 leden, waarvan 55 (incl. erelid) een gratis lidmaatschap.
In 2016 zijn er 20 nieuwe leden bijgekomen.
Tijdschrift van de HVGB
In 2016 zijn er weer 4 tijdschriften gepubliceerd, die door een groep vrijwilligers zijn gedistribueerd.
Het tijdschrift werd gedrukt bij drukkerij Kerkhove in Beilen.
Lezingen, presentaties, wandelingen
18 februari een lezing in de bibliotheek Beilen door Michiel Gerding over de geschiedenis van Drenthe.
13 mei Opening van de wandelroute “Het Stroompad” met een boekje, Lute v/d Bult was namens de HVGB
hierbij betrokken.
28 mei hebben wij een stand gehad bij de Sport en Cultuurdag op het sportpark in Beilen.
In augustus heeft Lute een educatieve wandeling met quiz voor nieuwe personeelsleden van GGZ Beilen
georganiseerd.
11 september Monumentendag, zie verder overleg Bibliotheek en Oudheidkamer, aansluitend heeft Lute met
10 mensen een wandelroute gelopen.
23 november een talkshow door Wim Ensing en familie, Het drama van Justina Abelina in de Raat.
Bestuur
In 2016 zijn er 10 reguliere vergaderingen van het bestuur geweest. In verband met de overgang van de redactie
en de verhuizing naar een andere locatie zijn er nog 2 extra vergaderingen geweest.
In december 2015 en januari 2016 gezocht naar een andere locatie voor het archief van de HVGB.
Een ruimte waarin gemakkelijk een aantal personen kunnen werken met een opslag mogelijkheid voor de
voorraad boeken, tijdschriften en documentatie. Er kwam een locatie beschikbaar in Beilen maar dat kon
plotseling niet doorgaan. Er is voor gekozen om een vertrek in Villa Maria te Smilde van de gemeente MiddenDrenthe te huren. Vanaf 1 maart 2016 was deze ruimte beschikbaar. Het bestuur heeft de hele verhuizing op
enkele zaterdagen en avonden gedaan. Op 31 maart zijn de sleutels van de locatie Ossebroeken ingeleverd.
Met de bibliotheek , het Drents Archief, de Oudheidkamer, de twee andere HV’s in de gemeente, wethouder
G.J. Bent en dhr. B. Roorda van de gemeente zijn 6 vergaderingen geweest. Doel is om te komen tot een vorm
van samenwerking met de digitalisering van de respectievelijke archieven. Vooral zaken verband houdende met
copyright en schenkingsovereenkomsten zijn aan de orde geweest.
Een afvaardiging van het bestuur is op 7 april aanwezig geweest bij de plechtigheid behorende bij het leggen van
Stolpersteine in gemeente. Ook zijn we aanwezig geweest bij de onthulling van het monument in Spier, op 11
april 2016, ter nagedachtenis aan 21 gefusilleerde mensen.
Bijeenkomsten i.v.m. de nieuwe website “Het geheugen van Drenthe” hebben we bijgewoond.
16 vragen, binnengekomen via de website van de HVGB, zijn beantwoord.
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De ledenvergadering
16 maart ledenvergadering in het Wilhelmina Zalencentrum, 37 leden aanwezig.
Na de vergadering was er een lezing door HarmJan Lesschen over Roel Reijntjes.
Werkgroepen
Werkgroep financiën
Er wordt nu gewerkt met een financiële administratie waar de ledenadministratie in is geïntegreerd. Veel
machtigingen voor inning van de contributie zijn binnengekomen.
Werkgroep archief
Leden van het bestuur en de werkgroep archivering zijn druk bezig met de digitalisering van foto’s en
documenten.
Dit vooral om ondersteuning te kunnen bieden voor onderzoek i.v.m. te schrijven artikelen. Van het
Nieuwsblad voor Beilen zijn inmiddels 20 jaargangen gedigitaliseerd.
Alle jaargangen van het tijdschrift HVGB zijn eveneens gedigitaliseerd.
Schrijvers hebben hier baat bij en ook voor het beantwoorden van vragen die via de website binnenkomen is het
nut gebleken.
Werkgroep kerkhoven
De werkgroep “Het oude kerkhof” is ook in 2016 met ongeveer 14 vrijwilligers regelmatig op donderdagmiddag
actief geweest.
Het werk is nu voor 85% klaar op de 1e begraafplaats.
Voor werkzaamheden op de 2e begraafplaats zijn in 2016 met wethouder Lohuis en de ambtenaar dhr. M.
Koster nadere afspraken gemaakt en in 2017 zal er verder overleg zijn met de gemeente.
De werkgroep krijgt steeds veel waardering voor het resultaat.
Werkgroep “het Boertje”
Hopelijk vindt de aanleg van de rotonde bij de afslag van de A28 in 2017 plaats, dan kan het
“Boertje” van voormalig distributiecentrum “Jan de Boer” eindelijk worden geplaatst.
Het Stroompad
Zoals gemeld is op 13 mei de wandelroute “Het Stroompad” geopend, in oktober heeft Lute dit pad als gids met
20 belangstellenden gelopen.
Monumentendag
Voor de monumentendag op 10 september is een boeren huwelijksplechtigheid in klederdracht met muziek van
een boerenblaaskapel georganiseerd in een samenwerking van Gemeente, Bibliotheek, Oudheidkamer en de
HVGB.
In een samenwerkingsverband van Bibliotheek, Oudheidkamer en HVGB is op de Multitouchtable in de
bibliotheek een quiz ontwikkeld over monumenten in de voormalige gemeente Beilen.
De Multitouchtable en het programma zijn door de wethouder, dhr. G. J. Bent, op deze dag in gebruik
genomen.
Die samenwerking met Oudheidkamer en Bibliotheek heeft al meer programma’s opgeleverd en deze
samenwerking wordt in 2017 voortgezet met nieuwe projecten.
Facebook
In 2016 is Klaas Koopman als beheerder van de facebook pagina van HVGB benoemd.
Werkgroep schrijvers/redacteuren
Met een aantal mensen uit de gemeente is overleg geweest. Diverse zaken i.v.m. het tijdschrift kwamen hier aan
de orde, dit overleg zal twee per jaar plaats hebben.
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Ingekomen voor het archief
Fotoverzameling van bakkerij Lindemulder-Beuving
Foto’s van bouwbedrijf H. Stel
Medailles van DLG kieskring IV Beilen jaar 1927 en 1928
Een lepeltjesbeker van de DOMO
Personeelsbladen van de DOMO
Tijdschriften het “Waardeel”
Foto’s van toneeluitvoeringen bij hotel Prakken
Een veilingboekje verkoping van een ‘Vruchtbare Boerenplaats in Spier’
‘Een trein stond stil’, een boek over de treinkaping Wijster
‘Van Wisnare tot Wijster’ geschiedenis van Wijster
‘Openbare basisschool Zuiderenk’ historie van de school in Wijster
Een waterschapskaart van waterschap “de Oude Vaart” met vroegere waterschappen in het stroomgebied van
de Beilerstroom.

