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Jaarverslag 2018 
 
Leden  
Op 31 december 2018 was het ledenaantal gestegen tot 220 leden.  
Daarvan zijn er 190 contributie betalende lidmaatschappen en 3 ereleden. 
Op de ledenlijst staan ook de zusterkringen en adverteerders vermeld.  
Zij ontvangen ook het Infobulletin Winshem. 
 
Bestuurssamenstelling en kascommissie  
- Op de ALV van 6 maart was volgens het rooster aan de beurt van aftreden dhr. Joop Haak.  
Er zijn/ hebben zich geen kandidaten aangemeld voor een bestuursfunctie.   
Joop Haak wordt herbenoemd in zijn functie van algemeen adjunct.  
In de bestuursvergadering van 22 mei besluit de voorzitter per direct zijn functie neer te 
leggen. De Leden zijn daarover in een brief (6 juni 2018) geïnformeerd. 
Joop Haak wordt waarnemend voorzitter. Het bestuur doet een oproep om kandidaten voor 
te dragen inzake de vacatures voorzitter en secretaris.  
-  Op de ALV van 17 september is er één kandidaat-voorzitter, de heer Romke Visser. 
Ondanks een extra oproep aan de leden, is er geen tegenkandidaat voorgesteld. 
Romke Visser stelt zich voor aan de leden en wordt met algemene stemmen tot voorzitter 
benoemd.  Er zijn nog twee kandidaten voor een bestuursfunctie: de heer Henk Wolters stelt 
zich voor en wordt met instemming van de leden aangesteld als bestuurslid.  Ook mevrouw 
Maaike Peters is lid geworden van de HVWO en heeft interesse in bestuurlijk werk.  
- Kascommissie: in 2018 vormen de heren T. van Dijken en H. Zwerver de kascommissie. 
De heer T. van Dijken treedt af en de heer H. van Marum wordt benoemd als lid van de 
kascommissie en vormt samen met H. Zwerver de kascommissie voor 2019. 
 
Algemene Ledenvergaderingen  
Voor deze vergadering worden alleen leden uitgenodigd. 
Op 6 maart was er een ALV in het KinderBoekenHuis, aanwezig 10 leden, 6 bestuursleden, 
met kennisgeving afwezig 5 leden.  
 Op 17 september vond de ALV  plaats in de Hoogte, aanwezig 29 leden, 7 bestuursleden, 
 met kennisgeving afwezig 4 leden. 
 
Lezingen voor leden en gasten  
Op 27 maart een lezing door de heer B. Westerink met het onderwerp: “Waarom hebben we 
eigenlijk dijken?” Aanwezig 29 leden en 11 gasten. 
Op 29 oktober, een lezing door de heer W. Bastiaanse met het onderwerp: “Symboliek en 
teksten op grafzerken”. ‘ Ons ‘Funerair Erfgoed’. Aanwezig 31 leden en 5 gasten.  
 
 
 
 



 

Onderwerpen behandeld in het bestuur en/of in de werkgroepen 
 
Het grondradaronderzoek naar het Dominicaner Klooster.  
In de eerste maanden van 2018 is er nog verder onderzoek gedaan door Medusa Exploration 
B.V.  De resultaten zijn vastgelegd en uitgewerkt in een rapport met digitale onderbouwing. 
Er is advies gevraagd aan de provinciaal archeoloog de heer M. Rooke. Zijn voorstel is een 
vervolgonderzoek. Een proefputje laten graven door studenten van de afdeling Archeologie 
van de RUG. Dat verzoek werd helaas afgewezen door de RUG.  
Een andere optie is het inschakelen van een gecertificeerd opgravingsbedrijf. Dat is 
voorlopig financieel niet haalbaar. 
De subsidiënten zijn op de hoogte gebracht van het resultaat van het grondradaronderzoek 
met het verzoek het toegezegde subsidiebedrag over te maken. 
De Dominicanen Broeders uit Zwolle hebben het onderzoek met grote belangstelling gevolgd 
en een bedrag van vijfhonderd Euro geschonken. 
Door de heer J. Giezen is een 3D-film gemaakt, “Het verleden van Winsum”, een animatie 
van het Dominicaner Klooster en een aantal Borgen in Winsum. Er wordt nog over de 
aankoop van de film overlegd en aan de leden voorgelegd. 
 
De toponiemenkaart 
Deze kaart van het “Kadaster Beheer Basisregistratie Topografie” is door een werkgroep 
gecontroleerd en aangevuld met toponiemen van het gebied Winsum en omgeving.  
Een verslag daarvan komt in het Infobulletin Winshem.  
 
Het Gidsenteam en wandelactiviteiten en -routes 
Op 10 maart is er op verzoek van Experience Groningen en in samenwerking met het 
Groninger Landschap een rondleiding voor studenten door Historisch Winsum 
georganiseerd.   
 
Historische wandelingen  
Dit zijn wandelingen door Winsum en Obergum onder leiding van een gids.  
Joop Haak stopt met gidsen. Het begeleid wandelen wordt overgedragen aan de “Commissie 
Recreatie en Toerisme” contactpersoon de heer J. Kamst en/of aan “Stichting Promotie 
Waddenland”, coördinator mevrouw R. Kalsbeek.  
Wanneer er een rondleiding wordt aangevraagd bij de HVWO gaat het bestuur zien of er 
mogelijkheden zijn om aan de aanvraag te voldoen.  
 
Het comité van Tocht om de Noord 
De wandeldagen waren in september en men had Winsum gekozen als finishplaats.  
Het thema van de tocht was: ‘Vergezichten van de Ploeg’.  Joop Haak heeft als 
vertegenwoordiger van de HVWO meegewerkt met het organiseren van dit 
wandelevenement. De route met app liep door de Ploegwijk van Winsum, Brake 1. 
 
Het Pronkjewailpad.   
Wandelroutes in de provincie Groningen. Deze heeft dankzij de medewerking van Joop Haak 
ook een route door Winsum en Obergum gevonden.  
 
Redactie 
Het infobulletin Winshem is uitgebracht in juni 2018 (jaargang 22 nummer 1). 
 
 
 



De Nicolaaskerk in Obergum. 
Er zijn plannen voor een verbouwing in en om de Nicolaaskerk. Door het bestuur is contact 
gezocht met deskundige adviseurs, zoals architecten met kennis van restauratie-  
werkzaamheden aan historische panden. Er is ook een bezwaarschrift ingediend door het 
bestuur van de HVWO. De bezwaren zijn ontvankelijk en het bezwaarschrift gegrond 
verklaard.  De bezwaren en bezwaarschriften hebben ertoe bijgedragen dat de 
verbouwplannen door de Gemeente in heroverweging zijn genomen en alsnog worden 
voorgelegd aan de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. De Gemeente heeft na overleg met de 
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed de vergunning ingetrokken. 
 
De Open Monumentendagen 2018  
Deze dagen waren op 8 en 9 september met als thema “In Europa”.  
De organiserende commissie heeft aangegeven een en ander zelf te regelen.  
 
Dorpspomp in de Westerstraat.  
Er is onderzoek gedaan naar het eigendomsrecht van de pomp en mogelijke restauratie.  
De pomp is geen gemeentelijk bezit en restauratie is niet meer aan de orde. 
   
Het Huishoudelijk Reglement  
Het Huishoudelijk Reglement is onder voorbehoud op de ALV van 24 oktober 2017 
aangenomen.  
Er werd de mogelijkheid geboden schriftelijk bezwaar in te brengen tot de 
bestuursvergadering van 6 november. Er is geen bezwaar binnengekomen en dus geldt het 
als aangenomen.  Het bestuur heeft zich over enkele suggesties aangaande het Huishoudelijk 
Reglement gebogen en legt hierover een voorstel voor aan de leden. 
 
Stichting Cuypersgenootschap   
Via de Erfgoedcommissie kwam een verzoek van de St. Cuypersgenootschap om “oude 
panden” in kaart te brengen en aan het genootschap door te geven om te kunnen worden 
toegevoegd aan de monumentenlijst.  
De vertegenwoordiger van de Erfgoedcommissie heeft het verzoek bij het bestuur 
neergelegd en namens het bestuur een drietal panden aangemeld bij het 
Cuypersgenootschap.  
Het huidige bestuur is van mening dat zij niet bevoegd is het werk te doen zoals het 
Cuypersgenootschap dit voorstelt. Mede gelet op het feit dat genoemd genootschap niet 
inging op vragen over schriftelijke instructies is het verzoek terugverwezen naar de 
Erfgoedcommissie. 
 
Het Univé plan   Univé is van plan kantoor te gaan houden in een beeldbepalend pand in het 
centrum, waarin men dan ook een museum wil inrichten, gewijd aan Geert Reinders. 
Reinders zou daarin belicht kunnen worden vanuit zijn rol als grondlegger van de onderlinge 
verzekeraars in Nederland, maar ook als grondlegger van de immunologie. Er zijn nog veel 
meer interessante thema’s aan Reinders te koppelen. Wij zijn bereid om aan deze 
ontwikkeling bij te dragen, zowel via een lidmaatschap van een eventuele stuurgroep, als 
ook bij de uitwerking daarvan, mits we ons kunnen vinden in de beoogde opzet en die onze 
mogelijkheden niet te boven gaan. 
 
Bouwwerk naast kerkhofmuur Bellingeweer.  
Het bestuur behandelde een ingekomen brief m.b.t.  ‘Illegaal bouwwerk bij het kerkhof van 
Bellingeweer’. Ook de erfgoedcommissie en de gemeenteraad hebben veel aandacht aan 
deze kwestie besteed. Uiteindelijk is er geconstateerd dat het genoemde bouwwerk niet 
zonder toestemming geplaatst had mogen worden.  
Er zal alsnog een aanvraag voor het bouwwerk moeten worden ingediend.  



Een nadere afweging o.a. op basis van het advies van de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed zal uitwijzen of de vergunning afgegeven kan worden. 
 
Boerderij Enne Jans Heerd Maarhuizen (Moarhoezn) 
Deze boerderij is in eigendom van Staatsbosbeheer en stond tot het voorjaar van 2018 al 
tien jaar leeg. Op een prijsvraag voor de toekomstige bestemming kwamen zestig ideeën 
binnen, die om zestig verschillende ideeën geen vervolg kregen.  
Totdat in het voorjaar van 2018 een 2 jonge mensen (Gijs en Mayke) met hun 2 kinderen 
de boerderij gingen bewonen.  
Het jonge stel vond het een prachtige plek: een plek om te delen.   
Dus ook met ons als de HVWO. In december deelde een zeer enthousiaste Gijs zijn grote 
passie over de ambitieuze toekomstplannen met de HVWO. De bedoeling is dat het een 
belevingsplek voor cultuur en natuur wordt.  
 
Het Bestuur. 


