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Cultuurhistorie in
Midden-Drenthe

We zijn inmiddels over de helft van het project Kiek oeze
Streek. Wat is er al veel gebeurd en wat zijn er veel mensen
enthousiast bezig met hun leefomgeving!
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Overzicht komende
evenementen
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Contact

Daardoor voelt het niet alsof we aan het afronden zijn: Kiek
oeze Streek is een start geweest om mensen en organisaties
bij elkaar te brengen en samen te werken aan behoud van
ons waardevolle cultuurlandschap.

Vijf dorpen en buurtschappen zijn actief: De Beilervaart, De Broekstreek, Orvelte, Smilde en
Zwiggelte. En acht andere dorpen volgen met belangstelling het project. De Beilervaart is
‘Kiekstreek’ van het project en presenteert deze zomer de belevingskaart die zij aan het
maken zijn. En verschillende werkgroepen Kiek oeze Streek doen actief deel aan de Culturele
Fakkelestafette.
Werkatelier Kiek oeze Streek
Op 12 maart is in het kader van het Kennisnetwerk Kiek oeze
Streek een Werkatelier georganiseerd.
Op de avond was de Historische Vereniging Beilen aanwezig
met veel interessant materiaal, uitgestald op een oude
hondenkar. Twee Ambassadeurs van de Laaggeletterdheid
waren aanwezig om aandacht te vragen voor mensen die
moeite hebben met lezen of schrijven. Hoe zorg je dat iedereen
mee kan doen met Kiek oeze Streek? ’t Huus van de Taol bracht
de Drentse taal over het voetlicht. Vindt u het leuk om als dorp
meer Drents in de openbare ruimte te gebruiken? Neem dan
contact op met ’t Huus van de Taol!
Vervolgens waren er twee werksessies:
Mark Goslinga van het Drents Archief ging met de deelnemers in gesprek over het gebruik
van foto en filmmateriaal. Waar vind je foto’s en films? En als je deze zelf wilt bewaren voor
de toekomst, waar moet je dan op letten? Welke aandachtspunten zijn er als je oud foto of
filmmateriaal wil gebruiken? Alle tips en trucs kunt u terugvinden op:
www.dorpenoverleg.nl/kiekoezestreek
Tim Willems Kruize van Stichting Libau liet verschillende mogelijkheden zien om
belevingskaarten te maken van je dorp en het omliggende landschap. Een leuke manier om
aan bewoners en bezoekers te laten zien welke waardevolle plekken er zijn!
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Tips en inspiratie
Het Kennisnetwerk Kiek oeze Streek verzamelt en verspreidt tips en inspiratie. Deze worden
op de website www.dorpenoverleg.nl onder het project ‘Kiek oeze Streek’ geplaatst zodat
iedereen het kan vinden. Hieronder de eerste tips die binnen zijn gekomen.
Heeft u zelf mooie voorbeelden die u met anderen wilt delen? Laat het ons weten! Via
info@dorpenoverleg.nl . Al vast bedankt!

Tip 1
Jullie zijn van harte welkom voor een rondleiding in De Appelhof bij De Oude Veenhoop.
Locatie: Veenhoopsweg 61 in Smilde, achterom
Woensdag 17 april 19:30 – 21:00 uur
Let op de aanwijzing voor parkeren!
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. De organisatie hoort graag van te voren op
hoeveel mensen zij kunnen rekenen.
Aanmelden graag uiterlijk 15 april door een mail te sturen aan: j.verdijk@welzijnswerkmd.nl
De Oude Veenhoop in Smilde was ooit een enorme herberg. Daar kwamen de rentmeesters
van de Amsterdamse eigenaren van de Smildeger venen. Die kwamen kijken of het werk wel
goed uitgevoerd werd. Ze reisden met paarden en moesten dus overnachten. Daarom werd
de Oude Veenhoop gebouwd. Het is een markant punt van het dorp. Vroeger zaten er een
moestuin en een appelhof bij. Het Fruitgilde Smilde wilden graag de oude appelhof weer in
ere herstellen. En dat is gelukt, dit voorjaar is de boomgaard weer open!

Foto: Herberg De Veenhoop in Smilde (Fruitgilde Smilde)
Na de rondleiding in de boomgaard volgt een presentatie over het proces van De Appelhof.
Onder het genot van een toepasselijke versnapering. En er wordt natuurlijk verteld over hoe
het Fruitgilde tot dit prachtige resultaat is gekomen.

Tip 2
Bijeenkomst Kerkenvisies en Noordergraf
Donderdag 18 april 2019, Noordelijk Archeologisch Depot, Nieuweweg 76 9364 PE te Nuis
inloop 9:00 uur - start ochtendprogramma 9:30 uur
lunch en inloop middagprogramma 12:30 uur
start middagprogramma 13:30 uur
Een ochtend over de toekomst van religieus erfgoed en de mooie rol die een goede
kerkenvisie daarbij kan spelen. Tijdens de middagsessie: een verdiepingsslag met betrekking
tot het ontwikkelen van een cultuurhistorisch - beleidsmatige strategie voor kerkhoven en
begraafplaatsen. Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Voor meer informatie
en aanmelden zie: www.dorpenoverleg.nl/kiekoezestreek
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Overzicht komende evenementen
Excursie Appelhof de Oude Veenhoop Smilde

17 april ’19
19:30 – 21:00 uur
Veenhoopsweg 61 Smilde, achterom

Bijeenkomst Kerkenvisies en Noordergraf

18 april ’19
9:00 – 17:00 uur
Nieuweweg 76, 9364 PE te Nuis

Projectgroep bijeenkomst Kiek oeze Streek

9 mei ’19

10:30 – 12:00 uur

Contact
Voor meer informatie, vragen, opmerkingen en tips voor de volgende nieuwsbrief kunt u
contact opnemen met:
Henk Wolbers of Reina Mulderij (Dorpenoverleg Midden-Drenthe)
info@dorpenoverleg.nl
http://www.dorpenoverleg.nl/over-ons-1/bestuur-dorpenoverleg-midden-drenthe
Janneke Verdijk (Welzijnswerk Midden-Drenthe) projectcoördinator Kiek oeze Streek
j.verdijk@welzijnswerkmd.nl
tel: 06-25 63 81 72
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