Historische Kring Hoogeveen – Jaarverslag 2018.
Bestuur.
Het algemeen bestuur vergaderde in het verslagjaar twaalf keer.
In de Algemene Ledenvergadering van 17 mei werd afscheid genomen van Ria
Kuik. Zij is 12 jaar bestuurslid geweest van de HKH. Zij was ook vicevoorzitter, deze rol wordt nu vervuld door Theo Osinga. Daan van der Sleen
werd benoemd als nieuw bestuurslid, Berta Gort en Rob Prins werden
herbenoemd.
2018 stond voor een belangrijk deel in het teken van het digitaliseren en
ontsluiten van de archieven. Het doel is het digitaal beschikbaar, doorzoekbaar
en beter vindbaar maken van documenten en foto's uit onze archieven. Hiertoe
is door Kasper Kombrink software ontwikkeld. In 2018 is door een
enthousiaste groep vrijwilligers een start gemaakt met twee pilots: het digitaal
doorzoekbaar maken van de Veenmol en het ontsluiten van de familiearchieven.
Begin juli heeft de HKH zich gepresenteerd aan de gemeenteraad. De politiek
was verrast over de impact van de HKH op Hoogeveen en de bevolking van
Hoogeveen. Deze presentatie werd gevolgd door een overleg met de
wethouder van Cultuur en dit resulteerde in het aansluiten bij de projectgroep
van de gemeente Hoogeveen belast met vernieuwing van de Tamboer en
gebiedsontwikkeling rond de Tamboer. Deze werkgroep heeft o.a. ten doel de
lokale culturele organisaties in een nieuwe Tamboer samen te brengen. De
visie van de HKH is uiteengezet in het document "Delen is het nieuwe
vermenigvuldigen". Jur Stavast vertegenwoordigt de HKH in deze projectgroep.
Een belangrijke ontwikkeling was ook de installatie van de werkgroep
Historische Graven. Ook hier een enthousiaste groep vrijwilligers die aan de
slag gaat om historische graven op te knappen. De Hoogeveensche Courant en
RTV Drenthe hebben hier aandacht aan besteed.
Binnen de HKH is een werkgroep opgericht om historische afbeeldingen in het
straatbeeld te plaatsen, analoog aan bijvoorbeeld de informatiepanelen bij de
passantenhaven of die op de Markt. Hiertoe is een voorstel gedaan aan de
gemeente, met als resultaat dat de HKH met de gemeente meedenkt over de
herinrichting van het centrum van Hoogeveen. Samen met andere betrokkenen
werd een bezoek gebracht aan Papenburg, dat in vele opzichten vergelijkbaar
is met Hoogeveen. In Papenburg is veel aandacht voor het historische erfgoed
en is het water op een fraaie manier teruggebracht in het stadsbeeld.
Leden.
In 2018 nam het ledenaantal af met 14 leden van 2855 tot 2841.
Kringavonden.
De kringavonden vonden plaats in het cultureel centrum De Tamboer.
De volgende kringavonden werden gehouden:

woensdag 14 februari, "De culturele ontwikkeling van Hoogeveen en 50 jaar de
Tamboer" door Johann Bisschop
woensdag 14 maart, kringmiddag met oude films over Hoogeveen m.m.v. Cor
Koopmans
donderdag 17 mei, Algemene Ledenvergadering gevolgd door Kringavond "Van
postkoets tot turbodiesel" door Jan Bos
dinsdag 18 september, Kringavond m.m.v. Egbert Meijers, "Flint, zwerver uit
de oertijd"
donderdag 15 november, Kringavond: Bertus ten Caat met o.a. de vernieuwde
film "De opstand der braven" en de ontwikkeling van Hollandscheveld
Vrijwilligersmiddag
De tweejaarlijkse vrijwilligersmiddag werd gehouden op woensdag 17 januari.
De ruim 130 aanwezigen werden getrakteerd op een optreden van Luuks
Nysingh. Als afsluiting werd een kop snert aangeboden.
Publiciteit
Ook in 2018 is ons verenigingsblad "de Veenmol" viermaal verschenen.
Het plaatsen van foto's op de beeldbank vindt gestaag doorgang. I.v.m. het
inwerking treden van de AVG zijn wij genoodzaakt extra terughoudendheid
hierin te betrachten.
De Facebook pagina heeft meer dan 800 volgers.
De website wordt goed bezocht.
De voorzitter van de HKH heeft zitting genomen in de programmaraad van de
Lokale Omroep Hoogeveen.
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
De jaarlijkse excursie voor de leden van de HKH bestond dit jaar uit een
vaartocht over de IJssel van Zwolle naar Deventer en vervolgens een
rondleiding in Deventer. Na afloop was er de mogelijkheid om deel te nemen
aan een buffetmaaltijd in de Molenhoeve te Hoogeveen. De excursie werd
gehouden op woensdag 16 mei.
Open Monumentendag
Het tweede weekend van september was de landelijke Open Monumentendag.
Dit jaar was het thema: "In Europa". De HKH besteedde hier aandacht aan met
de inmiddels traditionele busrit. De rit ging van Hoogeveen richting Ommen,
Vilsteren en Dalfsen.

DHV-prijs 2017
De Drentse Historische Vereniging heeft in maart haar jaarlijkse prijzen
uitgereikt. Het boek "Hoe de middenstand verdween uit Hoogeveen" van Henk
van Triest, uitgegeven door de Historische Kring Hoogeveen, won de
publieksprijs.
Plaquette Lubberts
De officiële onthulling door de burgemeester van de plaquette voor
buschauffeur Roelof Lubberts, oorlogsslachtoffer uit Hoogeveen, vond plaats op
11 april. De zwaar beschadigde plaquette werd door een vrijwilliger
gerestaureerd. De plaquette heeft een plekje gekregen op de oude
begraafplaats.
Rabo Clubkas Campagne
Ook in 2018 heeft de HKH meegedaan met de Rabobank Clubkas Campagne.
Op 1 oktober werd de uitslag bekendgemaakt. De HKH kwam als winnaar uit
de bus. De hieraan verbonden geldprijs was €1.500,00.
Burendag 2018
Op zaterdag 22 september 2018 was het nationale burendag. De HKH was
aanwezig bij het Jannes van der Sleedenhuis aan De Kaap met een
informatiekraam. De HKH heeft hier met foto's en tekst een toelichting
gegeven op het begrip De Kaap. De presentatie van de HKH heeft een
permanente plek gekregen in het gebouw.
Gedenksteen MAC
In het oude MAC is een gedenksteen van de Tweede Wereldoorlog gered van
de sloop. Er is contact met het Roelof van Echtencollege of deze gedenksteen
een nieuwe plek kan krijgen.
UitDagend Hoogeveen
In het kader van UitDagend Hoogeveen stond de HKH op 8 september met een
kraam ter hoogte van de ANWB-winkel. Er kwamen veel belangstellenden om
te horen wat de HKH allemaal doet en om een kijkje te nemen in diverse
Veenmollen en boeken.
Kiekiesdag
In 2018 werd twee keer een Kiekiesdag gehouden, de eerste op 17 februari en
de tweede op 28 december. Er werden weer veel ontbrekende namen ingevuld
bij de schoolfoto's en ook kwamen bezoekers met foto's uit hun privécollectie.
Deze foto's werden ter plekke gescand, waardoor de collectie van de HKH weer
verder werd vergroot.
Hoogeveensche Kuiertocht
29 december vond de derde Hoogeveensche kuiertocht plaats. Hoewel niet
direct betrokken bij de organisatie, leverde de HKH toch een zichtbare
bijdrage. In de Oostenrijkse buurt werd een informatiepaneel verzorgd, bij
propellermonument werd uitleg gegeven door een bestuurslid en bij de

voormalige apotheek Radijs werd een historische apotheek opgetuigd en door
twee bestuursleden bemand.
Gift
De Diaconie Hoogeveen Protestantse Gemeente doet jaarlijks een (financiële)
gift aan lokale organisaties die iets voor de Hoogeveense samenleving doen.
Dit keer was hun oog gevallen op het werk van de commissie van de
Historische Kring Hoogeveen die zich bezig houdt met het opknappen van
historische graven.
Daarnaast hebben zij onze vrijwilligers een schouderklopje willen geven. Elke
vrijwilliger ontvangt een doosje "Merci"-chocolade.
Exposities in 't Kringhuus.
In de commissiekamer in 't Kringhuus van de HKH is een permanente expositie
ingericht van schilderijen e.d. uit de eigen collectie.
Daarnaast werden twee tijdelijke exposities ingericht. In het jaar dat Beatrix
80 jaar is geworden werd een collectie van 40 Beatrix-borden tentoongesteld
uit de collectie van Jakob de Weerd. De tweede werd ingericht met artikelen
die vroeger te vinden waren in o.a. kruidenierswinkels. Het materiaal hiervoor
was afkomstig van Piet Arends.
AVG
Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming. Om
hieraan te voldoen heeft de HKH een privacyverklaring op de website
geplaatst.
Representaties
Namens de HKH werden 11 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
20 januari, Verbindingsfestival gemeente Hoogeveen
17 februari, Hoogeveense Erfgoedwandeling
17 februari, Kiekiesdag in het Kringhuus
23 februari, uitreiking Jan Carmiggeltprijs 2018
17 maart, 6e ZCBS-gebruikersbijeenkomst Noord/Oost Nederland bij de
Historische Vereniging Avereest
18 maart, bekendmaking winnaar DHV-prijs 2017
11 april, onthulling plaquette Roelof Lubberts
4 mei, Dodenherdenking Hoogeveen, Hollandscheveld en Nieuwlande
16 mei, excursie voor leden HKH
2 juli, presentatie HKH in de Raadzaal
6 juli, opening trammonument Hollandscheveld
2 augustus, Pulledag
8 september, busrit Open Monumentendag
8 september, Uitdagend Hoogeveen
22 september, burendag De Kaap
29 september, boekenmarkt Kringhuus

1 oktober, bijwonen uitslag Rabobank Clubkas Campagne
19 oktober, presentatie geschiedenisboek "De Weide"
28 december, Kiekiesdag
29 december, Hoogeveense kuiertocht
Schenkingen
De HKH ontvangt regelmatig schenkingen. In ieder nummer van de Veenmol
worden de nieuwe aanwinsten bekendgemaakt.
Rob Prins, secretaris.

