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Leden    
Op 1 januari 2017 bedroeg het aantal leden van de vereniging: 185. 
Per 31 december was het ledental: 193. De vereniging heeft 3 ereleden.                
 
Bestuur 
• Op de ALV in maart waren aftredend de bestuursleden Emiel Visser en Ida van der Molen. Ida van der 
Molen zegt toe graag nog een periode als penningmeester in het bestuur te blijven. Een nieuw bestuurslid 
is gevonden in Jaap Wolters uit Wetsinge, die veel bestuurlijke ervaring heeft. Op de ALV in oktober is van 
secretaris Guus Frumau afscheid genomen. Fenna Garst als notuliste verbonden aan de HVWO, is 
bestuurslid geworden en zal samen met Jaap Wolters de taken van het secretariaat waarnemen.   
De kascommissie is gevormd door Hilde Bolhuis en Tiemen van Dijken. Hilde Bolhuis is aftredend.  
Tiemen van Dijken en Harry Zwerver vormen de kascommissie voor het komende jaar 
  
• Het bestuur vergaderde in 2017 dertien keer. Deze vergaderingen vonden plaats in het 
KinderBoekenHuis. Een extra vergadering werd belegd voor de planning van het grondradaronderzoek dat 
elf en achttien december is uitgevoerd door Medusa bv. 
• Onze ruimte in het KinderBoekenHuis is op zaterdagmiddag van 12-16 uur opengesteld voor bezoekers, 
waarbij bestuursleden graag de eventuele vragen op het gebied van de historie van Winsum 
beantwoorden.  
• Op 3 maart was er een werkbezoek van de Commissaris van de Koning, René Paas.  
 
Algemene Ledenvergaderingen en Lezingen:  
• 17 januari, een lezing door Joop Tilbusscher met als onderwerp: ‘Arbeiderswoningen, van Nieuwstraat 
tot Binnensingel’. Hij schreef o.a. ook het boek: ‘Zestien vierkante meter’. 
• 21 maart, een lezing door Anja Reenders over: ‘De Amsterdamse School op het Hogeland’. Deze bouwstijl 
is ook veel in Winsum toegepast en wordt o.a. beschreven in het boek: ‘Versteende welvaart’.  
• 24 oktober, een lezing door Tonko Ufkes, over: ‘De Kerstvloed van 1717, een natuurramp of een 
bestuursramp?’ (doctoraalscriptie Groningen 1984). 
Om de lezingen bekend te maken bij een groter publiek, zijn er persberichten, affiches en een vermelding 
in de uitkrant: “Da’s ja goud” gebruikt.  
 
 Activiteiten:   
• Het grondradaronderzoek naar de fundamenten van het Dominicanerklooster van Winsum is begin 2017 
weer hoog op de prioriteitenlijst geplaatst. Het plan is dat het in november of december zal worden 
uitgevoerd. Dan moet de financiering ook bekend zijn. De door het onderzoeksbureau Medusa bv eerder 
uitgebrachte offerte blijft van kracht.  
Er zijn ook alvast offertes aangevraagd voor een mogelijke publicatie van een boek over het 
Dominicanenklooster van Winsum. 
• De leden van de werkgroep, Jacques Tersteeg, Willy Lemstra en Derk Jan Tinga kregen advies inzake het 
benaderen van fondsen van Roeli Broekhuis van het Monumentenhuis.    
• Fondsen worden aangeschreven. Op 5 september is de eerste toezegging binnen.  
De subsidiënten zijn: de Wierda-Stichting, Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds, Gemeente Winsum, het 
Scholten-Kammingafonds en de Provincie Groningen.  
De bewoners in het onderzoeksgebied in het centrum van Winsum zijn persoonlijk op de hoogte gebracht. 
Er is op 11 en 18 december onderzoek gedaan in de Molenstraat, Hoofdstraat Winsum, Regnerus 
Praediniusstraat, Kloosterstraat en de Ripperdastraat.  
De resultaten worden door Medusa uitgewerkt en begin 2018 bekend gemaakt.  



We blijven ook nog in contact met Jan Giezen over het maken van een mogelijke 3D animatie van het 
klooster. 
 
Bezoek van monniken en lekenbroeders. 
• Jacob van der Beek van het Dominicanenklooster in Zwolle is via publicaties op Internet op het spoor 
gekomen van het onderzoek naar het Klooster in Winsum en toont veel belangstelling inzake de voortgang 
van het onderzoek. Monniken en lekenbroeders/zusters zijn op 6 augustus naar Winsum gekomen om te 
worden geïnformeerd over de geschiedenis van de Dominicanen in Winsum en over het zoeken naar de 
fundamenten van het klooster. Het bezoek is afgesloten met het vieren van Dominicusdag middels een 
Vesperdienst in de Nicolaaskerk in Obergum. 
 
Werkgroepen  
• Redactie: Het Infobulletin Winshem is uitgebracht in oktober (jrg. 21, nummer 2). 
De redactie kon tot onze vreugde worden uitgebreid met een nieuw lid: Willem Kroon. 
Verder is de redactie in contact met Ria Maring die ook heeft aangegeven interesse te hebben.. 
• Archeologie: Het bord met de Arabische tekst, gevonden en bewaard door Marius Hazenberg, is 
overgedragen aan prof. Christiaan Jörg van het Groninger Museum en werd getoond tijdens de 
tentoonstelling: ‘Rijk in Groningen’.  
• Gidsenteam: Joop heeft al enige jaren ervaring met het rondleiden van toeristen en belangstellenden 
langs de historische plekken in Winsum en Obergum.  
Nieuwe gidsen zijn Koos en Elsa Trouw, Cees de Ranitz en Jacques Tersteeg. 
• Toponiemenkaart:  Het ‘Kadaster Beheer Basisregistratie Topografie’ heeft een toponiemenkaart 
gestuurd van Winsum en omgeving met het verzoek de toponiemen (speciaal de oude plaatsnamen) in de 
topografische kaarten te controleren en aan te vullen. Een werkgroep zal deze taak op zich nemen. 
• Beeldbank: Willy Lemstra en Ria Siegers hebben alle fotoboeken van Piet Noord doorgewerkt en er zijn 
in totaal 823 foto’s gescand. 
 
Open Monumentendag op 9 en 10 september 2017 
Het thema voor de OMD 2017 was: ‘Boeren, Burgers en Buitenlui’. Dat was van oudsher de uitroep 
waarmee de stads-/dorpsomroeper de aandacht van het publiek trok. 
Het bestuur van de HVWO heeft besloten dit jaar geen medewerking te verlenen aan de organisatie van de 
OMD, vanwege het late tijdstip waarop we er bij zijn betrokken. 
 
Stichting Joodse Erfenis 
Een verzoek van de SJE om medewerking te verlenen aan de organisatie van Open Joodse Huizen en 
Huizen van Verzet in 2018. In mei 2018 zullen er ook in Winsum een Huis van Verzet en twee Open Joodse 
Huizen onder de aandacht worden gebracht, ieder huis met een eigen verhaal en verteller.  
 
 
Het Huishoudelijk Reglement  
Het HHR is, na nog een wijziging aangaande de functies van voorzitter en algemeen adjunct, aangenomen. 


