BORG PILOERSEMA te DEN HAM

Jaarverslag 2019 - Stichting Wierenga van Hamsterborg

Het bestuur
De Stichting Wierenga van Hamsterborg (hierna te noemen De Stichting) kwam in 2018 vijfmaal
bijeen, op 21 februari, 16 mei, 29 augustus en 6 november. De samenstelling van het bestuur is in
2018 niet gewijzigd.
Het bestuur bestond in 2018 uit:
De heer M.K. Wierenga (Groningen), voorzitter
Mevrouw A.M. Wierenga (Ten Boer), secretaris
De heer K.L. Wierenga (Zuidhorn), penningmeester
De heer J.M. Boersma (Den Ham)
De heer E. Pool (Meedhuizen)
De heer L. van der Veen (Groningen)
De heer J.J. van der Werff (Haren)
De bestuursvergaderingen werden steeds ook bezocht door een afvaardiging van de Vereniging
vrienden van de Hamsterborg (hier na te noemen De Vrienden), hiermee de goede samenwerking
tussen De Stichting en De Vrienden bekrachtigend; en wel door
Mevrouw H.K. ter Veer-Franssens (Fransum)
Mevrouw C.M.E. Vermuë-Bos (Kommerzijl)
(en bij afwezigheid ook door mevrouw D. Rankenberg (Den Ham), de heer H.L. Wiersema
(Groningen) en M. Keizer)

Activiteiten
Op 24 januari 2019 was de traditionele nieuwjaarsreceptie van de gezamenlijke besturen van
Stichting en Vrienden.
Voor het onderhoud van het graf van Tonnis Bartelds Wieringa ‘Tun van Beswerd’ heeft de stichting
een schenking gekregen van Martinus en Bertha Kuiper van het Aduarder Voorwerk. Het geld was
nog een restant van de fondsen voor het genealogische Wierenga/Wieringa boek en kreeg zodoende
een goede eindbestemming.
Via de website www.tonvantast.nl heeft uitgeverij Lannoo contact gezocht met het bestuur met het
verzoek de bekende kaart van Nederland van Ton van Tast (Anton van der Valk) op te nemen in het
boek De Geschiedenis van Nederland in 100 oude kaarten. Het bestuur gaf als mogelijk
rechthebbende graag toestemming en kreeg als dank een presentexemplaar toegestuurd. Het boek
heeft een plaats gevonden in de bibliotheek.

Het bestuur van de Vrienden van de Hamsterborg heeft een kunstwerk in opdracht laten maken door
de Aduarder kunstenaar Reinier van den Berg. Het mooie sculptuur in RVS staat in de tuin bij de brug
en verbeeld een grote vork met de familiewapens. Het is met een toespraak door oud
stichtingsvoorzitter J. Geersing gewijd.
Onze perikelen met de NAM zijn vooreerst afgerond. Na een proces van vele jaren en een nutteloos
beroep op Nam-ombudsman Klaassen kwam het proces door tussenkomst van de arbiter wel in een
stroomversnelling. Na eerdere weigeringen de uitgebreide rapportage van Architect Holstein en
ingenieursbedrijf W2N heeft de NAM op last van de Arbiter het rapport wel aan ons overhandigd. Dit
tijdens een schouw en zitting op de borg op 11 juli. De geschatte kosten voor het verhelpen met de
som van 68.459,12 heeft de NAM later dit jaar ook aan de stichting overgemaakt. Plus de kosten van
8 kopjes koffie in een Van der Valk motel.
Er is ook dit jaar veel zichtbaar en onzichtbaar onderhoud verricht aan de borg. Zo is er op enkele
dakvlakken van de schuur nieuw riet gelegd. Er is geschilderd. En aan het voorhuis is veel voegwerk
verricht, wat de borg zeker heeft verfraaid. Maar ook onzichtbaar is veel verbeterd. Mede naar
aanleiding van een thermische keuring is er veel werk verricht aan de electra. Het gebruik en de eisen
zijn de afgelopen 30 jaar zijn strenger, en dankzij uitbreidingen aan de groepenkast en installatie is
dit zeer verbeterd. Ook de brand- en inbraakalarmering is weer up-to-date gebracht; mede
noodzakelijk door het afscheid van ISDN.
Het nieuwe college van de nieuwe fusiegemeente Westerkwartier heeft mede op onze uitnodiging
een dag vergaderd op de borg; een vergadering waar ook het collega van de nieuwe fusiegemeente
Het Hogeland bij aanschoof. Hier heeft het bestuur tekst en uitleg kunnen geven over de bijzondere
positie van onze boerderijborg in het Middag- Humsterland.

