
Boeren, burgers en buitenlui. 

Op zaterdag 9 september 2017 organiseren de ijsclub ”IJSBAAN MIDDELSTUM”, ijsvereniging “DE 

SCHAATS” en hengelclub “ de WITTE DOBBER” tijdens de open monumentendag, een oldtimerdag op en 

rond het Concordiaplein. Het thema van de monumentendag is “boeren, burgers en buitenlui. Een 

bijzondere gebeurtenis zal dat dag tot ééntje maken waarover nog lang zal worden nagepraat. 

Iedereen die in het bezit is van één of meerdere oldtimers- auto’s, tractoren, werktuigen, motoren, 

brommers of fietsen, is hierbij van harte uitgenodigd om vanaf elf uur op het Concordiaplein te 

verschijnen. Omdat het “open monumentendag” is, zal met een aantal auto’s af en toe met passagiers 

wat gependeld worden langs de monumenten van Middelstum. Om twee uur zal met een aantal 

bewoners van het Hippolytushoes een rondrit worden gemaakt. Ook de tractoren, motoren en brommers 

zullen met enige regelmaat rijdend door Middelstum en omgeving te bewonderen zijn. 

 

De leden van vaargroep Ekenstein zullen in een grote waterbak hun modelbootjes demonstreren. Er zijn 

een aantal kraampjes beschikbaar voor degenen die graag wat willen laten zien van hun 

hobby/verzameling. 

De bijzondere gebeurtenis waarover eerder geschreven werd wordt gevormd door het in zijn geheel 

verplaatsen van de Hippolytuskerk. Vanwege de aardbevingsschade zal er een nieuw fundament voor 

deze kerk moeten worden aangelegd. Om dit uit te kunnen voeren zal de kerk in zijn geheel verplaatst 

moeten worden. Twee zeer zware hijskranen zullen deze hijsklus gaan uitvoeren. Machines van 

plaatselijke ondernemers zullen hierna het fundament ontgraven. 

Nog vele andere activiteiten zullen op deze dag plaatsvinden zodat een kijkje op dit evenement de moeite 

waard zal zijn. Alle activiteiten beginnen om 10.00 uur en naar verwachting zal het evenement om 16.00 

uur afgesloten worden. 

Opgave is niet verplicht, maar omdat dat de organiserende verenigingen graag willen weten hoeveel 

oldtimers zij ongeveer kunnen verwachten, vragen zij de belangstellenden contact op te nemen met één 

van de onderstaande personen. 

Inlichtingen bij: 

Henk Aikema Schoolstraat 5 Tel.0650223841 fam.aikema@planet.nl  

Anne Huitsing Grachtstraat 11 Tel.0651691863 a.huitsing@loppersum.nl  

Jan Donkerbroek Burchtstraat 44 Tel.0650656663 dehalte@ziggo.nl  
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