VERSLAG FOTOWERKGROEP OL EEL, 2019.
Activiteiten Fotowerkgroep Ol Eel 2019
De Fotowerkgroep komt gedurende het gehele seizoen elke woensdagmiddag bijeen in het H.C. voor
de lopenede zaken, en mensen die op bezoek komen voor inlichtingen,, foto’s, het brengen van
allerlei spullen etc. De groep bestaat uit Lammie Klip-Wietzes, Jan Rutgers, Geert Arends en Jan
A.Smid.
Daarnaast komen Lammie en Jan Smid regelmatig donderdagmorgen bijeen om de lopende zaken bij
te werken
Woensdagmiddag is het vaak te druk, ook i.v.m. andere werkgroepen, om “rustig” te werken.
Hieronder een overzicht van hetgeen we zoal hebben gedaa.
24 januari 2 grote ingelijste foto’s van erfenis Piet Ebels (via Arend Stollenga)
April

Richard Bruggeman, Marcel Bonder en Mark Wielinga gepolst voor Ol Eel

Gedurende enkele maanden nieuwe verwijskaarten gemaakt en aangebracht in het foto archief
29 mei Presentatie boek Oude Begraafplaats
30 mei Boeken-Platenmarkt
Juni Foto-album en enkele familiebrieven van Bertha van Wijngaarden-Jager Baarn,
via Jantje Jager-Drijfholt
8 Juni Eelder Markt Afgelast i.v.m. storm!!!!!!
Foto’s bechikbaar gesteld i.v.m. tentoonstelling 50 jaar Zwembad Lemferdinge.
20 juni Lekkage in het Jan Kobes fotoarchief, samen met Jan Rutgers, diverse dingen afgedekt.
September Bananendozen gehaald voor inpakken diverse artikelen in het Fotoarchief i.v.m.
overbrengen naar de Notekraker, n.a.v Lekkage!!
27 september 6 foto verkocht Bladergroenschool Koops Norg

€ 18.00

30 september Mariska de Boer 20 foto’s Oosterboek

€ 60.00

( deze foto’s zijn voor Groenerfgoed) ) Krijg diverse documenten hiervoor terug.
Ik had de foto’s eerst gratis aangeboden, maar zij wilde graag de foto’s betalen.
Geld is direct naar de penningmeester van Ol Eel gestort.
2 oktober Foto Leo Bouwmeester

€ 3.00

2 oktober ca. 150 dia’s ontv. van Jasper Jan Bos Corso jaren 80. Dia’s waren van zijn overleden vader
Aeilko Bos, Vosbergerlaan te Eelde.
2 oktober

6 foto’s fam Jan Hartlief Leeuwarden

€ 18.00

5 oktober Bezoek van Canadees echtpaar, waarvan de vader in de oorlog is geweest, diende bij 8th
Hussars, die hier een aantal maanden na de bevrijding waren gelegerd.
5 oktober Dale Heisler-Bradshaw 8 foto 8th Hussars in Eelde (verstuurd 10-10-2019)

16 oktober 4 foto’s voor uitvoering Nieuw Leven. Anneke Steenberg-Westerhof. Gratis.
22 oktober 3 Foto’s ontvangen van Janneke Hartlief-Westerhof
December ca. 10 Fotoalbums van mevr. Hennie Westerhof-Lanting, o.a foto School Noord, MAVO
Eelde, Bloemencorso uit de 50ger jaren. (Echtgenote was Bart Westerhof, onderwijzer).
23 december

13 foto’s voor Harm Boerma ( fam. Boerma)

€ 39.00

30 december, gezamenlijk met andere werkgroepen, bestuur etc deelgenomen aan het
gezamenlijk stamppot eten in het HC.
Meestal een van de hoofdpunten in onze werkzaamheden.

