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Bestuur.
Het bestuur
van de HKH kijkt positief terug op 2017. Er werd goed
samengewerkt, nieuwe wegen werden ingeslagen maar het bestaande
werd gekoesterd.
Het algemeen bestuur vergaderde in het verslagjaar twaalf keer. Als
voorbereiding op deze vergaderingen kwam het dagelijks bestuur bij
elkaar.
In de Algemene Ledenvergadering van 11 mei werd Barry van der Zwaag
herkozen als penningmeester. Greet Koopmans werd benoemd als
bestuurslid en hiermee werd een nog bestaande vacature gevuld.
Leden.
In 2017 nam het ledenaantal af met 9 leden van 2864 tot 2855.
Kringavonden.
De kringavonden vonden plaats in het cultureel centrum De Tamboer. In
2017 werd voor het eerst afgeweken van de traditionele donderdagavond
en vond er ook een kringavond plaats op een woensdag. In de Vredehorst
werd een kringmiddag gehouden.
De volgende kringavonden werden gehouden:
woensdag 15 februari, presentatie "Staphorst" door dhr. J. Huisman
woensdag 22 maart, kringmiddag "Scheepsnostalgie" met Cor Koopmans
donderdag 11 mei, Algemene Ledenvergadering gevolgd door presentatie "van speulman tot Skik, historie 50 jaar lichte muziek in
Drenthe" door Albert Haar
donderdag 21 september, presentatie "Drenthe in beeld" door Harm
Jan Lesschen
donderdag 16 november, presentatie "Hoogeveen, veranderingen
door de jaren heen" door Cor Koopmans
Publiciteit
Ook in 2017 is ons verenigingsblad "de Veenmol" viermaal verschenen.
Op 15 februari ging de vernieuwde website van de HKH live. De site is
opgefrist, gebruiksvriendelijker en nu ook bruikbaar op mobiele
toepassingen.
Dit jaar is een begin gemaakt met de reorganisatie en het ontsluiten van
het archief. Hiertoe is door een vrijwilliger met een ICT-achtergrond
software ontwikkeld. Momenteel bevindt dit project zich in de testfase.

Het plaatsen van foto's op de beeldbank vindt gestaag doorgang. Er staan
ongeveer 2500 foto's online en nog eens 2500 worden gereed gemaakt
voor plaatsing.
Tweewekelijks vult de HKH een pagina in de Hoogeveensche Courant. De
eerste pagina werd op 17 juli gepubliceerd. De titel van de pagina luidt:
"Umkiek'n" en bevat vier thema's:
- gedane zaken
- Hoogeveners in beweging
- Hoogeveen heeft het gemaakt
- Quizvragen over de historie van Hoogeveen
Boekpresentatie
Op 31 maart werd aan burgemeester Loohuis van Hoogeveen het eerste
exemplaar uitgereikt van het boek "Hoe de middenstand verdween uit
Hoogeveen", geschreven door Henk van Triest. Het boek is verschenen als
deel 15 van de serie Hoogeveense Historische monografieën van de HKH.
Alle leden kregen het boek met de Veenmol thuisbezorgd.
Onthulling monument
Op verzoek van en in samenwerking met de heer J. Moes heeft de
Historische Kring Hoogeveen een herdenkingsmonument geplaatst voor
drie op 9 april 1945 geëxecuteerde jonge mannen in het Spaarbankbos.
Het monument werd op 7 april onthuld door de burgemeester van
Hoogeveen. Door leerlingen van OBS “De Posthoorn” uit Pesse enkele
gedichten voorgelezen. De muzikale omlijsting werd verzorgd door
Muziekvereniging Wilhelmina.
4 mei herdenking
Op 4 mei werd de stille tocht georganiseerd door de Historische Kring
Hoogeveen (HKH). Door verschillende organisaties werd een krans of
bloemstuk gelegd. Gedichten werden voorgedragen bij de synagoge, de
Joodse begraafplaats en het herdenkingsmonument bij de begraafplaats.
De HKH was ook aanwezig in Hollandscheveld en Nieuwlande waar, net als
in Hoogeveen, kransen werden gelegd.
Excursie
In het kader van de jaarlijkse excursie werd op woensdag 17 mei een
rondvaart gehouden over de Utrechtse Vecht en een bezoek gebracht aan
Kasteel De Haar in Haarzuilens. Na afloop werd er gezamenlijk gegeten in
de Molenhoeve te Hoogeveen.
Open Monumentendag
Op 9 september vond de jaarlijkse busrit ter gelegenheid van Open
Monumentendag plaats. Het thema was "Boeren, burgers en buitenlui". De
rit ging van Hoogeveen richting Havelte waar een koffiestop werd
gehouden bij 't Knooppunt. Daarna werd de weg vervolgd naar

Ruinerwold, waar een bezoek werd gebracht aan de Hervormde Kerk
Blijdenstijn.
Plaquette Lubberts
Stichting Oud Meppel bracht op 11 september een bezoek aan de HKH.
Tijdens dit bezoek vond de overdracht plaats van de plaquette afkomstig
van het graf van Roelof Lubberts, oorlogsslachtoffer uit Hoogeveen. De
zwaar beschadigde plaquette werd door de Stichting Oud Meppel
teruggevonden op het kerkhof te Meppel en veilig gesteld. Cor Koopmans
heeft de plaquette gerestaureerd. De plaquette krijgt een plekje op de
Algemene begraafplaats te Hoogeveen en zal worden opgenomen in de
route van de Stille Omgang op 4 mei. In 2018 zal de officiële onthulling
plaatsvinden.
Rabo Clubkas Campagne
De HKH heeft meegedaan met de Rabobank Clubkas Campagne 2017. Tijdens de Kieskringvergadering van de Rabobank op 6 november kwam de
HKH voor de vierde achtereenvolgende keer als winnaar uit de bus. De
hieraan verbonden geldprijs was €1.000,00.
Open Bedrijvendag
Voor het eerst nam de HKH actief deel aan de Hoogeveense Open Bedrijvendag. Op 4 november werd het Kringhuus opengesteld voor het publiek.
Hier was een expositie te bezichtigen en er draaide doorlopend een presentatie over opkomst en vergankelijkheid van het Hoogeveense bedrijfsleven.
Kiekiesdag
Op 27 december werd voor de derde maal een kiekiesdag georganiseerd.
Deze werd uitermate goed bezocht. Er waren schoolfoto’s te bekijken van
veel scholen in de gemeente Hoogeveen in de periode vanaf 1940 tot
heden.
Representaties
Namens de HKH werden 19 lezingen of presentaties gegeven.
Gidsen van de HKH verzorgden diverse stadswandelingen.
Acte de présence werd gegeven bij de volgende evenementen:
2 januari, nieuwjaarsreceptie van de gemeente Hoogeveen
18 maart, 5e ZCBS-gebruikersbijeenkomst Noord/Oost Nederland bij de
Historische Vereniging Avereest
31 maart, presentatie boek van Henk van Triest "Hoe de middenstand uit
Hoogeveen verdween", Spaarbankhoeve
7 april, onthulling Monument voor 3 gefusilleerden, Spaarbankbos
12 april, bezoek aan Stichting Oud Meppel
22 april, Boekenmarkt in 't Kringhuus
3 mei, onthulling plaquette oorlogsslachtoffers, station Hoogeveen

4 mei, Dodenherdenking Hoogeveen, Hollandscheveld en Nieuwlande
9 mei, presentatie jubileumboek 50 jaar De Westerkim
16 juni, officiële opening Yardenhuis Zevenberg
31 augustus, overleg met Straatnamencommissie van de gemeente
Hoogeveen
9 september, bezoek Havelte en Ruinerwold in het kader van Open
Monumentendag
11 september, overdracht plaquette Lubberts door delegatie van Stichting
Oud Meppel
22 september, opening tentoonstelling "Industrialisatie in de regio Kennemerland", waarvoor de HKH ook enkele objecten had uitgeleend
23 september, Church Warming party in de Vredehorst
7 oktober, Dag van de Drentse geschiedenis in het Drents Archief
17 oktober, Gemeente Hoogeveen: "Hoe ziet u de toekomst van Hoogeveen"
4 november, Open Bedrijvendag, Kringhuus
6 november, bijwonen uitslag Rabobank Clubkas Campagne
11 november, Boekenmarkt in 't Kringhuus
16 december, opening Museum Huize Venendal
27 december, Kiekiesdag, Kringhuus HKH
28 december, Hoogeveense kuiertocht
Schenkingen
De HKH ontvangt regelmatig schenkingen. In ieder nummer van de
Veenmol worden de nieuwe aanwinsten bekendgemaakt.

Rob Prins, secretaris.

