Verslag van de Historische Commissie over het seizoen 2010/2011
De Historische Commissie van het Nutsdepartement Middelstum telt
momenteel 15 leden en het afgelopen seizoen hebben we in totaal 8
bijeenkomsten gehad waarvan 6 reguliere vergaderingen.
In deze periode zijn de volgende activiteiten ontplooid:
- In de zomer van 2010 hebben we, onder deskundige begeleiding van
Marcel Verkerk en de heer Goldhoorn, boerderij Oldenoord bezichtigd;
- We namen deel aan de open Monumentendag en de manifestatie
Kunstmonument in september 2010 met een expositie van bodemvondsten
in de Donjon te Ewsum;
- Joop Tilbusscher heeft samen met Dick Wijchgel het archiefonderzoek van
oude bouwaanvragen en Hinderwetvergunningen voortgezet.
In maart 2011 heeft Joop hierover een boeiende lezing gegeven. Deze
werd gehouden in de recreatiezaal van Hippolytushoes;
- Tijdens een bijeenkomst in mei, op Ewsum, heeft Marcel Verkerk een
lezing gehouden over de bouwhistorie van boerderijen in Noord Nederland,
beide lezingen waren opengesteld voor derden;
- De voorjaarsexcursie op 20 mei 2011 bracht ons wederom in het
Noordelijk Westerkwartier alwaar we het Wierdenmuseum, een Eendenkooi
en het visserijmuseum te Zoutkamp bezochten.
Vanuit de Historische Commissie is in verschillende samenstellingen
deelgenomen aan diverse aanpalende werkgroepen.
Te noemen zijn de Klankbordgroep Herinrichting Middelstum, werkgroep
Concordiaplein/Asingahof, werkgroep Dorpsommetje Middelstum en de
werkgroep Molen de Hoop. Deze laatste werkgroep, ontstaan op initiatief
van onze Commissie, is inmiddels versterkt en verbreed.
Tenslotte de werkgroep Muurtje G.A. straat. De plannen voor restauratie
zijn goedgekeurd en de financiën nagenoeg rond, dus binnenkort kunnen
we hier daadwerkelijk aan de slag.
Kortom we hebben niet stil gezeten en allerlei zaken in Middelstum vanuit
een historische invalshoek geprobeerd te bevorderen.
Een belangrijk aspect van onze Commissie dient daarnaast niet onvermeld
te blijven namelijk dat we elkaar op gezette tijden treffen om op
aangename wijze met elkaar van gedachten te wisselen over allerlei
interessantigheden met betrekking tot de lokale geschiedenis.
Op het huishoudelijk vlak zijn nog de volgende ontwikkelingen te melden.
De te onderscheiden bestuurlijke taken zijn benoemd en als volgt verdeeld,
Hennie Toolsema secretariaat, Hilda Groeneveld penningmeester, Johan
Eggeraat algemeen adjunct, Jan Willem Loots archivaris en
ondergetekende voorzitter.
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