11 MEI 2017 – 20.30 UUR
IT LOKAAL IDAERD

VERGADERVERSLAG
Aanwezig namens:
Stichtingsbestuur:
Piet Vellinga
Kees de Boer

Adviseur stichting:
Wigle Pasma

Gebruikers, beheerders, sleutelhouders:
Akkrum kerktoren: C. Oosterhoff, K.D. van der Heide
Akkrum mausoleum: geen
Aldeboarn kerktoren: H. Brandsma
Eagum toren: G. Spijkstra, S. van Lingen
Idaerd kerktoren: G. Spijkstra, S. van Lingen
Nes klokkenstoel: geen
Wergea Himpenserpoldermole: S. Mensinga, L. v.d. Meer
Wergea urinoir: geen

Punt:

Betreft:

1. Opening

- Voorafgaand aan het overleg brengen we een bezoek aan de Sint
Gertruduskerk in Idaerd. Bij het binnentreden van de kerk worden we verrast met
orgelspel door Durk van Gorkum. Piet Vellinga verwelkomt iedereen en geeft het
woord aan Siep van Lingen. In een enthousiast verhaal vertelt Siep over de
geschiedenis van deze kerk. Aan de orde komen onder andere de link met
Friesma State, de restauratie in 1981-1982, het verstevigen van de fundering met
een speciaal drukpalensysteem, de prachtige kerkramen, de restauratie van het
orgel, de verschillende interieurelementen. Na afloop van het verhaal van Siep
speelt Durk nog het prachtige Ave Maria van J.S. Bach.
Piet Vellinga bedankt Durk voor zijn orgelspel en Siep voor zijn interessante
verhaal. Als dank krijgt hij een kleine attentie.
Met een kop koffie en een stukje oranjekoek beginnen we ons overleg daarna in
het tegenover de kerk liggende dorpshuis.
Om 20.30 heet Piet Vellinga allen in “It Lokaal” welkom. Met name een welkom
aan Klaas Dirk van der Heide, Lid College van Kerkrentmeesters Akkrum. Hij
neemt de plaats in van de uit Akkrum vertrokken Anne van der Berg.
Ook het afgelopen jaar heeft de Monumentenstichting Boarnsterhim haar werk
goed kunnen doen. Na de restauraties vorig jaar van de toren van Idaerd en de
Himpenserpoldermole staan de monumenten van de stichting er nu redelijk tot
goed bij.

2. Mededelingen en ingekomen
stukken

Mededelingen:
- Een bericht van verhindering is er van: Durk van Gorkum (Hervormde Gemeente
Reduzum-Idaerd e.o.), Binne Hartstra en Oane Buwalda (Wetterskip Fryslân), Jan
Galema (Monumentenstichting Boarnsterhim), Dicky van Zinderen en Bertus
Sieperda (Klokkenstoel Nes), S.J. Vellema (Protestantse Gemeente Akkrum)
- Piet Vellinga vertelt dat het overleg tussen de verschillende omliggende
monumentenstichtingen en de gemeente Leeuwarden niet heeft geresulteerd in
het oprichten van één grote stichting. Bijna alle bestaande stichtingen prefereren
zelfstandig te blijven. Enkele monumenten van de op te heffen
Monumentenstichting Littenseradiel worden door de gemeente Leeuwarden
overgenomen. De overige stichtingen blijven onveranderd bestaan.
--Piet vertelt over het initiatief van de stichting Koningsdiep – de NIJE Boarn om in
het gebied van het stroomdal van de Boarn de monumentale / historische
gebouwen te inventariseren. De Monumentenstichting Boarnsterhim heeft zich
aangemeld om ook een gebied te inventariseren.
Ingekomen stukken:
De Stichting Terebinth, die zich bezig houdt met begraafcultuur, organiseert een
thema(mid)dag in Akkrum. De begraafplaats te Nes zal daarbij worden bezocht en
het mausoleum is opengesteld. `s Middags is er een lezing door Peter Karstkarel.
Een uitnodiging wordt in de vergadering rondgedeeld.

3. Verslag vorige vergadering

Vaststelling verslag:
Het verslag van de vergadering van 3 mei 2016 wordt zonder opmerkingen
goedgekeurd.
Afhandeling actiepunten (voor zover niet aan de orde bij de overige
agendapunten):
Lolke van der Meer meldt dat het plan van een toneelstuk rond de
Himpenserpoldermole in 2018 niet uitgevoerd zal worden. Mogelijk kan het idee in
een later jaar worden uitgewerkt. Volgend jaar zal in het kader van LF 2018 een
voorstelling in / bij Wergea worden opgevoerd.

Actie:

4. Onderhoud en financiering

Het overzicht “Actuele stand van zaken verschillende monumenten” is met de
uitnodiging voor deze vergadering meegezonden naar de deelnemers. Aan de
hand van deze lijst wordt uitleg gegeven hoe alle monumenten er nu bij staan.
Hierover wordt nog het volgende aangevuld en opgemerkt:
Kerktoren Akkrum:
Geen aanvullende bijzonderheden
Mausoleum Akkrum:
Dit jaar zal nog een keer geschilderd worden. Het tuinteam van
Coopersburg heeft gevraagd het mausoleum dit jaar aan de buitenkant
te ontdoen van de groene aanslag. Een daartoe aangevraagde offerte
van een schoonmaakbedrijf resulteerde in een onacceptabel hoog
bedrag. Bij een recente inspectie ontstond ook de vraag of
schoonmaken wel noodzakelijk is.
Kerktoren Aldeboarn:
Voor het reguliere onderhoud is tot en met 2019 nog ca. € 14.000,beschikbaar.
Toren Eagum:
Dit jaar zal het nog beschikbare subsidiabele bedrag uit het huidige
instandhoudingsplan aan onderhoudswerk worden uitgevoerd. Aan de
SBKGNN is opdracht gegeven dit werk voor te bereiden.
Kerktoren Idaerd:
Voor de komende instandhoudingsperiode (2017-2022) is voor sober
onderhoud een (te klein) bedrag van € 9.010, - beschikbaar. Voor de
grote restauratie van de luidklokken en het torenuurwerk heeft het RCE
geen subsidiebeschikking afgegeven. We hopen middels een
provinciale subsidie toch nog een groot deel van deze kosten gedekt te
kunnen krijgen. Als hiervoor een beschikking wordt afgegeven zullen
nog fondsen benaderd moeten worden om de aanvullende financiering
rond te krijgen.
Klokkenstoel Nes:
Volgend jaar zal de klokkenstoel weer geschilderd worden.
Himpenserpoldermole:
Vorig jaar is groot onderhoud uitgevoerd aan de molen. Uiteindelijk is
voor het nieuwe gevlucht de in het bestek aan gegeven houtsoort
“Bankirai” toch toegepast. Door die keus kon een meerprijs voorkomen
worden.
Urinoir Wergea:
Geen aanvullende bijzonderheden

5. Verschillende monumenten

Visie van gebruikers / beheerders / sleutelhouders m.b.t. beheer en onderhoud



Akkrum kerktoren

Cor Oosterhoff meldt dat een ruitje boven de toegangsdeur tot de toren kapot is.
Hij vertelt ook dat de schakeling voor de bediening van de luidklokken, na het
plaatsen van de nieuwe luidmotoren, gewijzigd is. Cor vindt de veranderde
schakeling lastig en niet logisch. Klaas Dirk van der Heide zal, samen met Ale
Strooisma en Ferrens de Boer, een en ander nog eens beoordelen. Als dit
eenvoudiger en beter kan zal de schakeling worden aangepast.



Akkrum mausoleum

Geen bijzonderheden



Aldeboarn kerktoren

- Hâns Brandsma vertelt dat boven het torenuurwerk verlichting is gemaakt en dat
twee staalkabels voor de slaghamers zijn vernieuwd. Na een flink aantal storingen
functioneert de slingervanger nu naar behoren.



Eagum toren

- Geen bijzonderheden



Idaerd kerktoren

- Het onderhoudswerk aan de kerktoren is nagenoeg klaar. Wat nog resteert, is
het binnen-schilderwerk in de hal van de toren. Dit werk is uitgesteld omdat de
muren erg nat waren. Ook nu zijn die nog niet droog. Het zou best nog één of
twee zomers kunnen duren voordat die echt droog zijn. Omdat het beeld van de
oude kloostermoppen, waarmee de muren zijn opgemetseld, ook fraai is kan ook
overwogen worden om de muren niet te schilderen. De nog aanwezige verf/sauslaag zou nog wat meer verwijderd moeten worden. Geert Spijkstra zal
schilder Lanting om advies vragen.
- Ook de ventilatie in het luik in het trapgat moet nog verbeterd worden. Besloten
wordt om hier een 6-tal gaten te boren die aan de bovenzijde afgedekt worden met
een rond RVS roostertje.



Nes klokkenstoel

Besloten wordt dat dit jaar het houtwerk nog een keer schoongemaakt gaat
worden.



Wergea
Himpenserpoldermole

- Stef Mensinga vertelt dat de molenaars zeer content zijn met de vorig jaar
prachtig gerestaureerde molen. Toch zijn er nog een aantal punten die aandacht
vragen. Omdat het in deze vergadering veel overleg en tijd vraagt die allemaal te
behandelen heeft Stef deze op papier gezet. In overleg met het bestuur kunnen
deze in een vervolgoverleg dan worden besproken / afgehandeld.
* De nieuwe steekborden zijn een slag korter gemaakt dat de oorspronkelijke
borden. Het idee was dat ze daardoor lichter in gewicht zijn en gemakkelijker
hanteerbaar. De werkelijkheid is dat deze eerder zwaarder dan lichter zijn
geworden.

Kees

Klaas Dirk

Geert

Kees

Kees

Bestuur

* De veldregel op de eerste zolder vertoont aan de noordkant weer actieve
houtworm.
* De verkeerssituatie naar de molen beoordelen / hoe zit het met de bevoegdheid
van autoverkeer op het fietspad.
* De lekkage in het molenerf is nog steeds niet opgelost. Er ontstaan dan ook
verzakkingen in het erf.
* Het molenerf is niet vlak. Voornamelijk langs de veldmuren en rond de kruipalen
is het erf verzakt.
* De kruipalen staan niet op een horizontaal niveau. Met name bij de drie
betonnen kruipalen is het terrein lager.
* Gelet op voren genoemde punten zal aan het molenerf het nodige grondwerk
uitgevoerd moeten worden. Mogelijk kan dit in combinatie met het door Wetterskip
Fryslân geplande werk aan de schroefbak worden uitgevoerd.
* Na uitvoering van het grondwerk het terrein opnieuw inzaaien met graszaad.
* Het spijlen hekwerk en de poortdeur bij de brug staan uit de haak.
* De staartbalk kruit niet vrij over de schroefbak.
* De kruisschoren in de kap rechts zijn uit de kepen gevallen. Schoren staartbalk
nog los.


Wergea urinoir

- Geen bijzonderheden

7. Rondvraag

- Stef Mensinga vertelt dat tijdens de Nationale Molendagen en Loop Leeuwarden
op resp. 13 en 14 mei en 21 mei de Himpenserpoldermole weer draait. Bezoekers
zijn welkom. Op 22 april was de molen geopend tijdens de Leeuwarder
Molendagen.
- Piet Vellinga maakt nog melding van het project “Hempensermeerpolder in
beeld”. Hij bedankt de opstellers van het plan Kees de Boer en Piet Dijkstra voor
hun inzet.
Kees de Boer vertelt de stand van zaken op dit moment. Na de presentatie van
het programmaplan op 19 april is het nu zaak om de nodige gelden bij elkaar te
brengen. Stef Mensinga vraagt of de Hempensermeerpolder het 9e monument
wordt van de Monumentenstichting Boarnsterhim. Aangeven wordt dat dit niet de
bedoeling is. De stichting fungeert als initiatiefnemer en aanjager. Mogelijk is het
zinvol een nieuwe rechtspersoon op te richten om het plan verder uit te werken en
uit te voeren.
- Cor Oosterhoff vertelt dat hij het met het verenigingswerk iets rustiger aan gaat
doen. Zijn taken zullen worden overgenomen door Sietse Vellema en Klaas Dirk
van der Heide. Piet Vellinga bedankt Cor voor zijn inzet en wenst hem nog een
goede tijd.

8. Sluiting

Voorzitter Piet Vellinga sluit de bijeenkomst om ca. 22.15 uur met dank aan
iedereen voor de inbreng en de plezierige en enthousiaste medewerking. De
dames van “It Lokaal” bedankt hij voor de gastvrijheid.
Volgend jaar zal opnieuw een gezamenlijk overleg worden georganiseerd met
eventueel weer een bezoek aan één van de objecten van de
Monumentenstichting.

Voor akkoord:
Piet Vellinga
Voorzitter

Kees de Boer
Secretaris

