Verslag van de ledenavond van de Historische Vereniging Middelstum,
gehouden op 7 december 2011 op Ewsum
Aantal aanwezigen: 22 personen
Lezing met diavoorstelling
Na het welkomstwoord van de voorzitter werd het woord gegeven aan molenaar
Dick Wijchgel.
Dick vertelde over het molenverleden van Middelstum en toonde daarbij oude
afbeeldingen van de molens die vroeger in Middelstum hebben gestaan.
Onder de aanwezigen was ook Bob Poppen, de molenkenner bij uitstek, hij wist
Dick af en toe op een uitstekende wijze aan te vullen.
Kennismakingsronde enz.
Na de pauze, die natuurlijk vanwege het doorgeven van vele leuke
wetenswaardigheden uitliep, stelde iedereen zich voor en vertelde waarom hij of
zij lid was geworden van deze vereniging. Sommigen omdat ze het gewoon
interessant vonden en/of veel belangstelling hadden voor dit interessante gebied.
Bob Poppen van de Hist. Kring Noordelijk Hunsingo bood zijn medewerking aan
o.a. om een keer een lezing te geven over molens. Hij vond ook dat
samenwerking erg belangrijk was en dat we knowhow zouden kunnen uitwisselen.
Weer een ander was lid geworden omdat hij graag de omstandigheden wilde leren
kennen waarin zijn voorouders hadden geleefd. Lena Noordhof vertelde over de
mogelijkheid om colleges te lopen bij de seniorenacademie in Groningen. Ook
wilde Lena wel meehelpen om dingen uit te zoeken. De heer Jan van den Broek,
ooit stadsarchivaris, geeft de colleges “Groningen en het Drentse water”.
Inschrijven kan tot 9 januari. Er kunnen maximaal 20 personen deelnemen. Hilda
zal de leden hierover informeren via de mail.
Albert bedankte Geert de Vries van het SNS-Fonds Middelstum heel hartelijk voor
de jaarlijkse subsidie van €300 aan de vereniging. Dit bedrag zal na 2011 nog 3
jaar worden uitgekeerd.
Hij vertelde ook over de plannen om een website te
realiseren. Suggesties zijn
Welkom.

Planning tot de zomer
Op 25 januari is de volgende ledenavond. Reint
Wobbes zal dan iets vertellen over
kerkhoven, o.a. over het belang ervan. Hij vertelde dat de graven uit de 19e eeuw
nog niet zijn geïnventariseerd.
De Algemene Ledenvergadering is gepland op 7 maart. We zijn nog op zoek naar
een spreker.
Op 18 april is er weer een avond zoals op 7 december: voor de pauze een korte
lezing en na de pauze iets anders. De voorjaarsexcursie vindt plaats op zaterdag
2 juni. Het zou mooi zijn wanneer een paar mensen zich zouden aanmelden om
dit mee te helpen organiseren.
Joop Tilbusscher vertelde dat op 2 februari in ’t Schienvat in Kantens door het Nut
een lezing wordt georganiseerd met als thema: Meer dan een dak boven je hoofd.
Het gaat over de woningwet en de aanloop daar naar toe. Ook naar het
omnummeren van woningen wordt momenteel onderzoek gedaan, zodat het
duidelijker wordt hoe de wijknummers van vroeger zich verhouden tot de huidige
indeling in straten. Jan Willem Loots houdt zich met name bezig met de
“armenhuizen”.
Rondvraag
Tijdens de rondvraag werd door Henk Aikema gevraagd om bij de Herinrichting
van Middelstum extra alert te zijn op het terugplaatsen van de klinkers van het
Kerkpad en de Oude Gang. Kees Geut beloofde dit en zou het onderwerp namens
de Hist. Ver. op de volgende Klankbordvergadering nog eens extra naar voren
brengen.
Zelfs een belofte van de gemeente dat zoveel mogelijk de klinkers zullen worden

Bob Poppen vroeg of er ook publicaties uitgegeven zouden worden. Albert
vertelde dat volgend jaar een jaarboekje zal worden uitgebracht met items over
de lezingen.
Nog iemand vroeg of de ledenlijst ook zou kunnen worden doorgestuurd. Iedereen
zou dan op de hoogte zijn van zijn of haar mede verenigingsleden. Hilda
antwoordde dat er dan eerst een mail rond zal gaan waarin gevraagd wordt of
iemand hier bezwaar tegen heeft.
Hilda Groeneveld

