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Aanwezig 60 mensen.

Voorzitter Albert Stol heet allen welkom.
Speciaal de spreker Piet Kooi, bestuur
van het NUT, SNS-Fonds en de
vertegenwoordigers andere Hist. instellingen.
De avond zal beginnen met de oprichting van
de Historische Vereniging
Middelstum.

De voorzitter legt eerst uit hoe de vereniging is ontstaan.Op 4 november 2004 is
door het NUT de Historische Commissie in het leven
geroepen.
Deze Commissie was gerelateerd aan het NUT. Peter Huigen was tot 2009
voorzitter.
De Commissie is actief geweest op het gebied van Historische Archeologie en
andere zaken van Cultuurhistorische waarde voor Middelstum.
Bv. expositie Fie Goudschaal , het Hek bij Cultureel Centrum, Brochure en
expositie Hinderwetvergunning van 1876 tot 1926.
Om wat meer armslag te krijgen heeft de Commissie de wens naar voren
gebracht om zelfstandig verder te gaan. Ook om rechtsgeldigheid te verkrijgen.
Bij het NUT is door de eeuwen heen vaker gebeurd dat zelfstandigheid voor
fantastische initiatieven voorrang kreeg.. Denk aan de bibliotheek enz.

Wij willen het NUT hartelijk bedanken voor de goede samenwerking. Mede door
het NUT wordt nu de Historische Vereniging Middelstum opgericht.

Voor de statuten hebben we bij andere verenigingen gekeken. De concept
statuten zijn besproken met de leden van de Historische Commissie. Samen met
Notaris Huitsing is daarna voor onze vereniging een definitief ontwerp opgesteld.
Daarin zijn 3 bestuursleden benoemd: Voorzitter Albert Stol, secretaris Hennie
Toolsema en penningmeester Kees Geut.
Verder worden bij acclamatie nog twee bestuursleden benoemd. Hilda Groeneveld
houdt de ledenadministratie bij en Jan-Willem Loots zal het archief bij houden.
Ook in de statuten wordt in de aanhef het ontstaan vanuit het NUT vermeld.

Op dit moment komt oud notaris Notari Hilbrandi van Rottum binnen. Hij kwam
als oud collega van notaris Huitsing om zijn taak over te nemen. Met een heuse
ganzenveer en inkt zette Notari Hilbrandi zijn handtekening onder het document
statuten van De Historische Vereniging Middelstum. Onderaan het document prijkt
een rood lakmoes zegel.

De vereniging is een feit.
Namens de vereniging spreekt de voorzitter de hoop uit dat de nieuwe
Historische Vereniging Middelstum:
1. een waardevolle bijdrage mag leveren aan het behoud van de rijke historische
zaken van Middelstum en omgeving;
2. hiermee ook een rol van betekenis zal spelen voor de samenhang van de lokale
gemeenschap;
3. dat deze Vereniging ook zelf een rijke historie tegemoet gaat.

Een vereniging heeft ook een eigen gezicht nodig.
Daar heeft Kees Wolthuis voor gezorgd. Een logo !!
Het is de figuur Sint Hippolytus (de ridder in het logo) in de contouren van de
plattegrond van de voormalige Gemeente Middelstum getrokken uit de kleur van
klei. Een prachtig logo.
Hilda Groeneveld vertelt iets over de ontstaansgeschiedenis van het gemeente
wapen van Middelstum waarin ridder Sint Hippolytus voorkwam.

Jan Gast ( voorzitter van het NUT departement Middelstum ) kwam naar voren.



Middelstum een cheque van € 175,- . Dit kan worden beschouwd als een
bruidsschat. Het bestuur van de nieuwe vereniging is hier zeer content mee.

De voorzitter legt meteen een paar formele en praktische zaken voor vanuit de
statuten die geregeld moeten worden. In de statuten staan dus drie
bestuursleden.(dit i.v.m. Kamer van K.)
Van de volgende artikelen moet het nieuwe bestuur van de leden toestemming
krijgen.
* Art. 8, Benoeming van nog twee bestuursleden : Hilda Groeneveld ledenbestand
en Jan Willem Loots archief.
* Art. 6, Voorstel de contributie van de leden op € 15,- per jaar te houden.
De contributie gaat het jaar 2012 in. Het lidmaatschap is per adres.
* Art. 4, Voor een donatie geldt een minimum bedrag van € 10,- per jaar.
De nieuwe leden gaan met alle drie voorstellen akkoord.

De voorzitter wijst nog op de brochure “Hindert niet” van Joop Tilbusscher.
Bij inschrijving als nieuw lid gratis. Anders € 2,- per stuk.
Omdat we nog onbemiddeld zijn staat er achter in de zaal een doos voor een
vrijwillige bijdrage van alle kosten.

Na de pauze krijgt oud Middelstummer Piet Kooi het woord. In de jaren 1940
woonde hij aan de Burchtstraat.
Dhr. Kooi begint met de prehistorie van het Hoogeland waarin de ligging van
Middelstum uitgelicht wordt.
Daarna vertelt hij over zijn jeugdherinneringen van Middelstum. Veel oud
Middelstummers spreekt dit aan.

De voorzitter bedankt dhr. Kooi voor de lezing.
Er hebben zich 14 nieuwe leden aangemeld deze avond.
Op de ledenlijst staan nu 46 leden.

Verder wijst de voorzitter op de volgende reguliere bijeenkomst in de
Theeschenkerij Ewsum op 7 december om 20.00 uur.
Dick Wijchgel zal dan over molens vertellen die in Middelstum stonden en nu nog
staan.

De voorzitter sluit de avond.
Men kan op eigen kosten beneden in de foyer nog napraten en iets gebruiken.

De opbrengst van de vrije giftendoos bedraagt € 147,50
Iedereen hartelijk dank.

Hennie Toolsema


