
Van fabriekshek naar een waardig entree. 

Om in de sfeer van de column van Bert Koster te blijven, de meimaand is amper begonnen of de eerste 

opening is alweer een feit. Zaterdagmorgen is de nieuwe entree van de begraafplaats in Middelstum 

officieel in gebruik genomen. 

 

Het publiek werd namens de Historische Vereniging Middelstum van harte welkom geheten door Henk 

Huizenga, financieel adviseur van de vrijwilligers op de begraafplaats in Middelstum. Huizenga ging in zijn 

toespraak even terug naar mei 2014, het begin van de herstelwerkzaamheden op de begraafplaats, 

niemand wist toen nog waartoe de vrijwilligers in staat zouden zijn. Nu een jaar later is het resultaat van 

het afgelopen seizoen een lust voor het oog en is de vrijwilligers groep inmiddels uitgegroeid naar 40 

personen. 

 

Hij sprak dan ook zijn bijzondere dank uit naar de vrijwilligers en hun coördinator, na deze inspirerende 

woorden werd de sleutel van de nieuwe entree overhandigd aan wethouder Pier Prins. Alvorens tot de 

officiële opening over te gaan ging de wethouder in op het algehele onderhoud van de begraafplaats en 



dat de gemeente het afgelopen jaar veel heeft geïnvesteerd om de begraafplaats voor een groot gedeelte 

weer op orde te krijgen, de paden zijn vernieuwd en het groen is rigoureus aangepakt. 

Hij sprak namens de gemeente zijn waardering uit voor het initiatief van de Historische Vereniging om de 

entree van de begraafplaats een volledige metamorfose te geven, zowel de financiële haalbaarheid als de 

uitvoering is geheel door de Historische Vereniging gerealiseerd en dat verdient een groot respect. Het 

oude hek deed denken aan een fabrieksterrein en als je nu Middelstum binnenrijd zie je een entree die 

een begraafplaats waardig is, prachtige stenen zuilen en bijzonder fraai siersmeedhekwerk. 

 

Na al deze lovende woorden stak de wethouder de sleutel in het slot en opende zowel de poort als het 

nieuwe seizoen voor de vrijwilligers en deze zullen het komend halfjaar dan weer veelvuldig op de 

begraafplaats werkzaam zijn met het herstel van de grafmonumenten, ook deze ochtend werd er alweer 

stevig aangepakt. 
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