
Historische Kring Hoogeveen – Jaarverslag 2021.

Bestuurszaken
Het algemeen bestuur vergaderde in het verslagjaar 11 keer, waarvan een
aantal keren digitaal via Zoom. 

De Algemene ledenvergadering werd gehouden op  15 september 2021.
Barry  van  der  Zwaag  en  Greet  Koopmans  werden  voor  vier  jaar
herbenoemd  als  bestuurslid.  Simon  Lenten  en  Henk  Jonker  werden
benoemd als nieuw bestuurslid. De ledenvergadering werd gevolgd door
een kringavond m.m.v. Wolter ter Steege. Dit was de enige kringavond in
2021 die doorgang vond.

2021  stond  in  het  teken  van  het  coronavirus  en  de  bijbehorende
beperkende maatregelen. Het Kringhuus bleef het grootste deel van het
jaar gesloten voor publiek. 

Er werd een commissie in het leven geroepen die de mogelijkheden tot de
aankoop van een eigen pand onderzoekt.  De huidige huisvesting wordt
gehuurd en het ziet ernaar uit dat dit pand binnen 5 jaar verlaten moet
worden. Gezien de groei  van de vereniging en door de uitbreiding van
archieven  is  het  bestuur  tot  de  conclusie  gekomen  dat  een  vast
onderkomen  wenselijk,  zo  niet  noodzakelijk  wordt.  Aan  een  nieuw
onderkomen  moeten  hogere  eisen  worden  gesteld  dan  tot  nu  toe
gebruikelijk  m.b.t.  veilige  opslag  van  documenten  en  foto's,
toegankelijkheid voor publiek en expositieruimte. Het is vrijwel onmogelijk
dit te verwezenlijken in een pand dat wordt gehuurd. 

Op  donderdag  5  augustus  2021  vond,  in  de  bibliotheek  aan  de
Willemskade, de presentatie plaats van het boek "Blik! op een kleine 100
jaar  blikfabriek  in  Hoogeveen",  geschreven  door  Johann  Bisschop.  Het
boek  is  de  17e  in  de  reeks  monografieën  van  de  HKH.  Het  geeft  de
geschiedenis weer van één van de oudste nog in Hoogeveen gevestigde
bedrijven.

Het aantal leden is dit jaar toegenomen:

Aantal leden op 01-01-2021 2784

Overlijden - 48

Opzeggingen - 52

Royementen - 3

Nieuwe aanmeldingen + 127

Aantal leden op 31-12-2021 2808



Activiteiten
De  werkgroep  Historische  graven  heeft  een  groot  aantal  graven
gerestaureerd. Er zijn voorbereidingen voor de mogelijke uitgifte van een
boekje getroffen.  Hierin o.a.  foto's  van de oude en nieuwe situatie en
enige toelichting.

Op  4  mei  werd  Dodenherdenking  in  aangepaste  vorm  uitgevoerd.  In
Hoogeveen werd gekozen voor een sobere herdenking, zonder publiek en
zonder stille tocht.  De vice-voorzitter legde samen met de burgemeester
een  krans  bij  verschillende  monumenten  in  Hoogeveen.  In
Hollandscheveld en Nieuwlande werd door bestuursleden van de HKH een
krans gelegd bij de oorlogsmonumenten aldaar. 

Zoals  gebruikelijk  heeft  de  HKH  ook  in  2021  meegedaan  met  de
Rabo ClubSupport  bij  Rabobank Het Drentse Land. Het  leverde  de
vereniging  het  mooie  bedrag  op  van  €2.295,36.  Een  belangrijk
bestedingsdoel is de verdere digitalisering van ons archief. 

Op  13  december  werd  het  startschot  gegeven  voor  de  samenwerking
tussen de Molukse gemeenschap, HKH en Bibliotheek/Verhalenwerf. Op 13
december 2022  is  het  60  jaar  geleden  dat  de  eerste  Molukkers  naar
Hoogeveen kwamen.

De boekenmarkt werd gehouden op 5 en 6 november. In het programma
Hemmeltied van RTV-Drenthe werd hier aandacht aan besteed.

De HKH is in het bezit gekomen van het zeer omvangrijke foto-archief van
Anno Bakker. Het gaat om zo'n tweehonderd mappen over de periode van
1957 tot 1979 waarin honderdduizend negatieven keurig gerangschikt en
hervindbaar zijn opgeslagen. Dit is een enorme aanwinst voor ons foto-
archief.

PR
Verenigingsblad "de Veenmol" verscheen zoals gebruikelijk viermaal.

Het aantal volgers van de Facebook-pagina is gestegen tot ruim 1400. De
website wordt goed bezocht. 

Voor  het  eerst  werd  in  2021  een  digitale  nieuwsbrief  uitgegeven,  de
"Nieuwsflits". Deze verscheen  10 keer en wordt inmiddels verstuurd aan
meer dan 1500 unieke mailadressen.

Bouwhekken staan vaak gedurende langere tijd rondom bouwplaatsen en
dit heeft een ontsierend effect op de omgeving. Daarom is bij de HKH het
idee ontstaan om hier iets aan te doen in de vorm van doeken, bedrukt
met  foto's  van  oud  Hoogeveen.  Dit  gebeurt  in  samenwerking  met  de
ondernemers c.q. eigenaren van de panden of met de bouwbedrijven. Het



plaatsen  van doeken kan in  principe overal  waar  bouwwerkzaamheden
plaatsvinden. 

De app Yestermap is te downloaden op de mobiele telefoon en middels
deze  app  kun  je  een  wandeling  maken  langs  historische  panden  en
monumenten in Hoogeveen. Bij de diverse panden en monumenten vind
je een korte beschrijving in de app. De HKH heeft twee routes uitgewerkt,
een noordelijke - en een zuidelijke route. 

De HKH ontving weer regelmatig schenkingen. In ieder nummer van de
Veenmol werden de nieuwe aanwinsten bekendgemaakt.

Rob Prins, secretaris.


