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Bestuurs samenstelling:  
Carla Wemer  Voorzitster   Douwe Kleiker  Penningmeester  
Olof Kroes  Algemeen Lid     Edgar Spruijt   Secretaris 
Wubbe Wilts  Algemeen Lid & beheer website 

 

De Historische Vereniging Makkinga heeft afgelopen jaar de lopende zaken behartigd zoals 

het bijhouden van het ledenbestand, het vertegenwoordigen van HVM op de 

Makkingastermarkt, het verspreiden van Historisch materiaal zoals het tramboekje en 

historische Dvd’s. 

Naast de lopende zaken heeft HVM zich afgelopen jaar ook sterk ingezet voor een aantal 

projecten: 

 Het afronden van het project Makkinga Mozaiek Samen 

 Het opnemen / bewaren van een historisch punt in Makkinga  

 De Actie van Albert Hein voor een historisch boek over de regio 

 

Makinga Mozaiek Samen project 

Het afronden van het project Makinga Moaiek Samen heeft een behoorlijke inspanning 

gevraagd van de bestuursleden en vrijwilligers. Denk hierbij aan de volgende activiteiten die 

nodig waren om het project verder uit te voeren en af te kunnen ronden: 

 Het bij de deuren van Makkinga langsgaan om de vragenlijsten ingevuld te krijgen; 

 Het publiceren in de Kermobri van de vragenlijst om de mensen die niet thuis waren 

ook te bereiken; 

 Het verwerken van de informatie op de website; 

 Het overleggen met het dorpshuis voor inrichting van het dorpshuis en de bijdrage van 

HVM daaraan (TV scherm bij ingang is uiteindelijk door de MOP gesponsord, HVM 

heeft de stickers op de glazen wanden en deuren gesponsord en het HIP (Historisch 

informatie Punt) in de hal gerealiseerd; 

 Het aankopen en plaatsen van een extra brandkast voor de opslag van historisch 

materiaal (incl overleg met dorpshuis en sprotcommissie inzake ruimtegebruik); 

 Het inrichten van het HIP (Historisch informatie Punt) in de hal van het nieuwe 
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dorpshuis: aankopen vitrinekast, bepalen plaatsing, inrichten en bijhouden van het 

HIP-punt; 

 De boekhouding van het project dusdanig bijhouden en vastleggen dat er een 

financiële verantwoording is van het project richting gemeente; 

 Het opstellen van een eindpresentatie / korte film over het project: filmen in het dorp 

inzake het Makinga Mozaiek Samen project, het samenstellen van de film en 

presenteren bij de gemeente; 

 Het totale project doorvoeren en verantwoorden bij de Gemeente (afgerond begin juni 

2019). 

 

Bewaren historisch punt in Makkinga 

Aan de Grindweg nr 1 staat een informatie bordje over de tramroute, doordat het huis in de 

verkoop kwam bleek dat het voortbestaan van het betreffende informatiepunt niet geregeld 

was. Door overleg tussen de makelaar en HVM is het historische bordje opgenomen in het 

koopcontract en daarmee het bestaan voor de toekomst gewaarborgd. 

 

Actie van Albert Hein 

Vanuit dhr. Van Zanten / de Albert Hein in Oosterwolde is het verzoek gekomen om 

historische informatie ter beschikking te stellen voor een AH-actie in de regio om historische 

plaatjes te kunnen verzamelen. Van diverse dorpen in de omgeving wordt historisch materiaal 

verzameld waarvan op professionele manier een verzamelalbum wordt samengesteld, welke 

weer bij de aankoop van diverse AH-producten bijeen te sparen is door de inwoners van de 

diverse dorpen. 

Deze actie is momenteel in de opstart fase, HVM zorgt voor de benodigde historische 

informatie uit Makkinga en omstreken. 

 

Naschrift:  

Alle bovenstaande acties en bezigheden zijn door het bestuur van de Historische Vereniging 

Makkinga op regelmatige wijze besproken en voorbereid in verschillende 

bestuursvergaderingen. Dit jaarverslag zou incompleet zijn zonder de eervolle vermelding van 

Aukje Wilts die de ruimte beschikbaar heeft gesteld voor diverse vergaderingen en de 

benodigde stimulerende opmerkingen heeft geplaatst tijdens het zetten en uitschenken van de 

koffie en thee voor de bestuursleden. Aukje, hartelijk dank daarvoor! 

 

Dit jaarverslag was tijdens de jaarvergadering nog niet uitgewerkt, het jaarverslag is door de 
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secretaris mondeling samengevat voor de aanwezige leden op de jaarvergadering, uitgewerkt 

en conform afspraak met de aanwezigen beschikbaar gesteld via de website. 

 Hiermee tevens vastgesteld op 23 Juli 2019: 

 

………………………..     ……………………………. 

Carla Wemer (Voorzitster)     Edgar Spruijt (Secretaris) 

 

 


