
Wat gebeurde er allemaal in het afgelopen jaar. 

Het jaar 2015 in vogelvlucht. 

Het jaar 2015 zit er zo’n beetje weer op. Wat vliegt de tijd. Ook in het afgelopen jaar is er weer heel wat 

gebeurd in Middelstum. We nemen u nog één keer mee naar enkele gebeurtenissen uit het afgelopen 

jaar. 

 

Januari: Het "mysterie" rond het spandoek welk hing aan het nieuwe hoogholtje over het boterdiep is 

opgelost. Het betreft hier een actie van GroenFront! Groningen. Het spandoek is er vlak voor het 

werkbezoek van Tweede Kamerleden aan Groningen op 16 januari jongstleden neer gehangen om de 

aandacht te vestigen op de gaswinnings problematiek. 

Februari: Bij het clubgebouw van de voetbalvereniging in Middelstum is in de nacht van vrijdag op 

zaterdag ingebroken. De dader(s) ging er met zo'n duizend euro vandoor. Het geld zat in een geldkistje dat 

in een afgesloten kast stond. Die kast bleek zaterdagochtend opengebroken. Het lijkt erop dat de de dief 

precies wist wat hij zocht. Hij kwam binnen door de terrasdeur aan de achterkant van het gebouw te 

forceren.  

Maart: Nieuw uiterlijk voor Middelstum-info. Ruim 13 jaar geleden begonnen Gerard Stuitje en Jaap van 

der Laan met iets geheel nieuws. Een website met nieuws over het dorp Middelstum. Menig dorpsgenoot 

moet zijn hoofd hebben geschud want wat moet je nu met een site met nieuws over het dorp? Daarvoor 

had je toch gewoon de krant? 

 

April: Opening Hamsterborg in Middelstum. In het najaar van 2014 zijn de bewoners van Fraamborg al 

verhuisd naar hun nieuwe onderkomen aan het Colpende in Middelstum. Op vrijdagmiddag 17 april jl 



werd het gebouw (dat voortaan als Hamsterborg bekend zal staan) geopend onder grote publieke 

belangstelling. 

Mei: Voor de 60e keer Kermis in Middelstum. Middelstum maakt zich op voor de kermis en braderie die 

vanaf woensdag 3 juni van start gaat. De kermis doet dit jaar voor de 60e keer Middelstum aan. Op het 

Concordiaplein komen weer tal van atracties te staan. Donderdag 4 juni is er een braderie in het centrum 

van het dorp. 

Juni: Veel lof voor de vrijwilligers begraafplaats. Het was een drukte van belang op de begraafplaats van 

Middelstum op dinsdagmiddag. Deze middag stond in het teken van de afsluiting van het gemeentelijke 

project "Begraafplaatsen op orde". Door de jaren heen werd men er zich bij de gemeente steeds meer 

van bewust dat vele begraafplaatsen, binnen de gemeente Loppersum, in een slechte staat van 

onderhoud verkeerden en dat groot onderhoud nodig was. 

 

Juli: KlimaatgroepStars start met thuiswedstrijd. Middelstumers na 15 jaar terug in de eredivisie. Voor 

KlimaatgroepStars uit Middelstum start zaterdag 12 september de competitie in de landelijke 

tafeltenniseredivisie met een thuiswedstrijd tegen van Wijnen/Smash '70 uit Hattem. De mannen van 

coach Gert Stulp zijn na 15 jaar weer terug op het hoogste niveau. Heel Middelstum kijkt uit naar het 

eerste optreden van hun ploeg in de eredivisie, en hoopt er op dat oude tijden zullen herleven in de 

sportzaal van Midstars aan de Coendersweg. 

Augustus: Vrijstaat Noord van start in Middelstumer bos. Met het hijsen van de Groninger vlag heeft RTV 

Noord coryfee Wiebe Klijnstra vanochtend het startsein gegeven voor Vrijstaat Noord. Nadat de 

sympathieke presentator zijn tent had opgezet kon het evenement, waarvan de duur afhankelijk is van de 

animo die ervoor bestaat, van start gaan. In de loop van de dag kwamen velen een kijkje nemen op het 

prachtige bosterrein nabij de borg Ewsum. De gebeurtenissen waren de gehele dag te volgen op Radio 

Noord. ’s Avonds vond de TV-uitzending van Noord-Vandaag plaats vanuit het bos te Middelstum. 



 

September: Unieke expositie in Middelstum. Ik ben misschien niet de beste maar wel de enigste! 

Regelmatig staat hij met zijn miniatuur modellen op internationale modelbouwbeurzen voor experts. 

Amerika, Noorwegen overal is hij een graag geziene gast. Komende zaterdag speelt hij een thuiswedstijd 

en staat hij op het Concordiaplein. We hebben het over niemand minder dan onze dorpsgenoot Klaas 

Poort.  

Oktober: Zij dronk ranja met een rietje. Zeer geslaagde Ladies Night. Op vrijdagavond 30 oktober 2015 is 

er in Vita Nova geschiedenis geschreven. Waarschijnlijk waren er nog nooit eerder op1 avond ruim 150 

vrouwen (en slechts 3 mannen) in de bovenzaal van Vita Nova.. De kaarten waren dan ook stijf 

uitverkocht. Er gingen zelfs geruchten dat er op de "zwarte markt" kaarten werden verkocht voor 

woekerprijzen. We hebben niet kunnen achterhalen of dit ook echt zo is maar er werd door een aantal 

mensen over gesproken.  

November: Middelstum heeft zijn eigen Sinterklaas journaal. Komt Sinterklaas dit jaar wel naar 

Middelstum? Vanaf morgenavond (16 november) 18.00 uur wordt er iedere avond weer een helemaal 

nieuw Sinterklaasjournaal uitgezonden op www.middelstum-info.nl. Nee bij ons geen discussies over het 

uiterlijk van zwarte piet. Sinterklaas heeft veel belangrijker zaken aan zijn hoofd: Zijn er nog wel genoeg 

winkels in Middelstum om cadeaus en pepernoten te kopen? 



 

December: Oplevering Hippolytushal Middelstum uitgesteld. Op vrijdag 11 december 2015 heeft college 

van B&W van Loppersum besloten dat ze zich gaan beraden op juridische stappen jegens hoofdaannemer 

Windgroep en onderaannemer Rottinghuis in verband met het niet opleveren van de nieuwe sporthal. 

Bron: Team Middelstum-info (28 december 2015)  Archief 

 


