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Stichting Wierenga van Hamsterborg

Het bestuur
De Stichting Wierenga van Hamsterborg (hierna te noemen De Stichting) vergaderde in 2020
zesmaal, op 30 januari, 15 april, 18 juni en 1 oktober en 3 december. Het bestuur heeft in 2020
als personele wisseling doorgemaakt het vertrek van E. Pool en de komst van mevr. E.M.
Geersing.
Het bestuur bestond in 2020 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)
Mevrouw E.M. Geersing (Noordwolde)
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 F. Maarssen
(Zuidhorn))

Activiteiten
Gedwongen door de omstandigheden zijn dit jaar de vergaderingen deels via Skype vanuit
huis gehouden en in de zomer op 1,5 meter afstand op de expositiezolder. Dit was in deze
situatie het best haalbare en het heeft het besturen van de borg niet al teveel in de weg
gestaan. Wel zijn er uiteraard zorgen geweest over de financiële basis van onze pachter, die
uit overheidswege de deuren tijdelijk moest sluiten. De aanwezigheid van hotelkamers heeft
flink geholpen in het aan de loop houden van het bedrijf, want in de zomer waren de
appartementen zeer gewild als locatie voor vakantie in eigen land. Het bestuur heeft met de
pachter tijdens de periode van strenge lockdown een huurkorting afgesproken om de pijn
enigszins te delen.

Op 18 januari 2020 was de traditionele nieuwjaarsreceptie van de gezamenlijke besturen van
Stichting en Vrienden. Die kon nog onwetend van Wuhans Covid nog onbekommerd
doorgaan.
Egbert Pool heeft helaas aangegeven zijn termijn niet te willen verlengen. Evelien Geersing
heeft gelukkig positief gereageerd op het verzoek toe te treden tot het bestuur.
Via de website www.tonvantast.nl heeft zich een Ton van Tast-geïnteresseerde gemeld, Jos &
Hilly Hilkhuijsen. Hij doet onderzoek naar de politieke spotprenten van Ton van Tast en heeft
ook interesse in de overige werken. Hij heeft enkele malen de borg bezocht om de aanwezige
werken te bestuderen en te fotograferen.
Ook heeft een studente voor haar master landschapsgeschiedenis aan de RuG haar interesse
getoond voor de borg. Zij gaat (archief)onderzoek doen naar het terrein van huidige en vorige
borg en hoopt hier haar masterscriptie over te kunnen schrijven.
Door een storm is een grote tak van de kastanje voor het huis afgebroken met als gevolg flinke
schade aan de dakgoot. Gelukkig heeft Hoekstra met Stol dit kunnen repareren en heeft de
verzekeraar de schade vergoed.
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. Deze werkzaamheden zijn eind 2020
uitgevoerd.
Ook dit jaar is weer veel onderhoud gepleegd aan goten, aan schilderwerk en aan voegwerk.
Op advies van W2N is ook de mogelijkheid om de waterleidingen in de appartementen schoon
te spoelen, uitgebreid. Sindsdien is de waterkwaliteit verder verbeterd.

