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Inleiding
Op de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 7 maart jl. is door Ria Siegers een
voorstel gedaan om, naast het Infobulletin Winshem, de leden te informeren via een
nieuwsbrief. Het voorstel is door het bestuur opgepakt en de eerste nieuwsbrief is
er!

Overlijden Jacques Tersteeg

Op 6 juli 2019 is Jacques Tersteeg overleden.
Hij was een van de oprichters, voorzitter, erelid en het historische geweten
van onze vereniging en als zodanig hebben wij hem in zeer grote dankbaarheid
herdacht. Met zijn vele publicaties en zijn kritische blik heeft hij Winsum jarenlang
op de erfgoedkaart gezet. In hem is een markante persoonlijkheid verloren gegaan,
die geschiedenis heeft geschreven en nu zelf geschiedenis is geworden.
We hebben een In Memoriam gemaakt, die in de Wiekslag is geplaatst en op de
website zal worden gezet.

3D animatiefilm het “Verleden van Winsum plus een aantal borgen”
In opdracht van de HVWO is er een wetenschappelijk verantwoorde
3D animatiefilm gemaakt, waarin het voormalige Dominicanenklooster te Winsum
virtueel wordt gereconstrueerd.
Dit alles binnen een pakkende weergave van de diverse aspecten van de
ontwikkeling van het omliggende dorp en de diverse borgen. Het voormalige klooster
komt zo fraai tot leven, evenals zijn grote betekenis in deze streek. In onze ALV van
7 maart jl. is de film getoond en was men zeer onder de indruk. De film is ook
geschikt voor een groter publiek en het onderwijs. Daarom willen we de film verder
promoten in de plaatselijke en regionale pers en bovendien ook laten tonen tijdens
de Open Monumentendag op 14 september a.s.

Lezing over “De Atlas van Beckeringh”
Op dinsdag 3 september houdt Reinder Reinders in zalencentrum De Hoogte in
Winsum een lezing over ‘De Atlas van Beckeringh’.
Reinder Reinders is oud-hoogleraar archeologie aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Samen met anderen vervaardigde hij in 2016 “De Atlas van Beckeringh”, een kloek
boek over de borgenkaart van Beckeringh.
In 1781 publiceerde Theodorus Beckeringh de fameuze kaart van de provincie
Groningen met de afbeeldingen van 24 borgen. Dankzij de ruim 200 bewaarde
schetskaarten en voorstudies van de borgen kan eenieder het spoor van Beckeringh
door het Groninger Landschap van de 18e eeuw volgen.
Excursie Freerk Veldman.
Na de lezing voor leden en gasten op 5 februari j l. heeft de spreker aangeboden om
een excursie te organiseren langs enkele Groningse kerken waar houtsnijwerk van
beeldhouwer De Rijk is te vinden.
15 personen hebben zich hiervoor opgegeven. Door persoonlijke omstandigheden
van de heer Veldman wordt de excursie uitgesteld tot 2020.

Open Monumentendag 2019
Op 14 september wordt er tussen 10.00 en 17.00 uur een culturele markt
georganiseerd in Winsum-Obergum met als titel Dubbel(dorp) en Dwars.
Op diverse “Plekken van plezier”, het thema van de Open Monumentendag van dit
jaar, zullen culturele organisaties en ondernemers, kunstenaars en musici zich
presenteren. Zo krijgt u niet alleen een indruk van hun werkzaamheden en
(cursus)aanbod, maar kunt u zich ook opgeven voor diverse cursussen of zich
aanmelden voor vrijwilligerswerk.
Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die onze vereniging willen helpen bij
projecten, zoals de Open Monumentendag 2019. Alleen met meer vrijwilligers dan
nu kunnen we blijven doen wat we zo graag willen: het verhaal van Winsum
vertellen. Komt u ons versterken? Laat weten wat u aan zou willen pakken of vraag
ons wat er op u ligt te wachten!
Het volledige programma van de Open Monumentendag 2019 komt eerdaags in de
lokale kranten, op onze website en www.winsum.nieuws.nl

