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Acties monumenten in 2021
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Actie:
Opnieuw een jaar waarin Covid-19 sturend was voor veel activiteiten. Het
bestuur van de Monumentenstichting Boarnsterhim communiceerde de
eerste maanden vooral via e-mail. In juni en december hebben we elkaar
weer fysiek ontmoet. De geplande werkzaamheden van de stichting
konden gelukkig gewoon doorgaan. In dit jaar heeft Piet Dijkstra de
voorzittershamer overgenomen van Piet Vellinga.
Ten gevolge van de Coronabeperkingen hebben we dit jaar geen overleg
met onze vrijwilligers kunnen organiseren. Via e-mail zijn de
ontwikkelingen binnen de stichting en is de stand van zaken van de
verschillende monumenten gecommuniceerd. We hopen in het najaar
van 2022 weer een “echt” overleg met de vrijwilligers te kunnen
organiseren.
In december is onze molenaar Stef Mensinga gestopt als molenaar op de
Himpenserpoldermole. Stef heeft vele jaren met veel, enthousiasme en
inzet op de molen gedraaid.
Als nieuwe molenaar op de Himpenserpoldermole konden we Willem
Oosterbaan begroeten. Samen met Johannes Vuyk en Paul Drent
hebben we nu weer een bemanning van drie molenaars op onze molen.
Onder leiding van onze leermeester-molenaar Johannes Vuyk volgen
maar liefst 5 aspirant molenaars de molenaarsopleiding.
Ook ten gevolge van de corona-beperkingen hebben we dit jaar weinig
aan het plan “Hempensermeerpolder in beeld” kunnen doen. We hopen
in de loop van 2022 weer met verschillende partijen te kunnen
overleggen hoe we een vervolg kunnen geven aan het plan.

Het overzicht “Actuele stand van zaken verschillende monumenten” geeft een
goed beeld van de huidige financiële en technische positie van alle monumenten.
Over het afgelopen jaar 2021 kan nog worden opgemerkt:
Kerktoren Akkrum:
De laatste werkzaamheden uit de restauratie in 2020 zijn begin 2021
afgerond.
Mausoleum Akkrum:
Bijzonder was de dit jaar uitgevoerde restauratie van het mausoleum.
Met het oog op de uniciteit van het gebouw was er veel belangstelling
vanuit de Rijksdienst Cultureel Erfgoed. Mede dankzij hun expertise is
het werk naar aller tevredenheid opgeleverd.
Daarnaast zijn enkele mysteries opgelost en er ook weer ook weer
nieuwe vragen bijgekomen. De geschiedenis van Folkert Kuipers is en
blijft een intrigerend verhaal.
Kerktoren Aldeboarn:
Geen aanvullende bijzonderheden
Toren Eagum:
Geen aanvullende bijzonderheden
Kerktoren Idaerd:
Geen aanvullende bijzonderheden
Klokkenstoel Nes:
Houten constructies als klokkenstoel en de lantaarn op de toren van
Aldeboarn blijven zeer onderhoudsgevoelig. Een schoonmaakbeurt
leverde de informatie dat aan de dakconstructie niet gepland onderhoud
nodig was.
Himpenserpoldermole:
Bijzonder was met de jaarwisseling 2020-2021 het onder water zetten
van de Hempensermeerpolder. De proef moest de gevolgen laten zien
als de polder bij een calamiteit als waterberging zou moeten dienen. De
het beeld van de grote waterplas leverde veel enthousiaste reacties en
veel publiciteit. De gevolgen voor de natuur leken uiteindelijk beperkt.
De molen kon laten zien waarvoor die vroeger is gemaakt, het
leegmalen van de Hempensermeer.
Urinoir Wergea:
Geen aanvullende bijzonderheden

