
Een terugblik op het jaar 2016 deel-2. 

Het jaar 2016 is bijna weer ten einde. We blikken daarom nog even met u terug naar wat er zoal is 

gebeurd in onze voormalige gemeente Middelstum in het afgelopen jaar. De komende dagen komt er 

iedere dag een aantal maanden van 2016 voorbij. Vandaag in het tweede deel de maanden april t/m 

juni. 

 

April: Sloopwerkzaamheden begonnen bij sportcomplex. 

Rond de klok van 10.00 uur vanmorgen is men begonnen met de sloopwerkzaamheden bij het 

sportcomplex van de voetbalvereniging Middelstum. Inmiddels zijn de eerste kleedkamers tegen de vlakte 

gegaan. De rest volgt in een rap tempo.  

Gezondheidsplein Middelstum viert feest. 

Dit voorjaar bestaat het Gezondheidsplein Middelstum 1 jaar, en dat gaan we vieren. De huisarts, 

assistentes, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten, oefentherapeuten, podotherapeuten, psychologen, 

thuiszorgmedewerkers, kinderarts, diëtiste, verloskundige, logopediste en andere medewerkers heten u 

dan ook van harte welkom op de Open Dag op zaterdag 16 april a.s., van 11.00 tot 13.30 uur. Er zijn 

diverse activiteiten, waaronder een spreekuur voor zieke knuffels van kinderen, gratis voetmeting, etc.  

Mei: Hoogste tijd voor parlementaire enquête naar gaswinning! 

Het boek de 'Gaskolonie' toont nog eens de noodzaak aan om met de hoogste spoed een parlementaire 

enquête te houden naar de besluitvorming rondom de gaswinning en wel vanaf het begin van de 

gaswinning. Ook de rol en invloed van Shell/Exxon moet duidelijk worden in het verleden en heden.  

“Siemen Hoekstra straalt laatste maal met Concordia” 

In de Hoeksteenkerk van Middelstum gaf de fanfare van Muziekvereniging Concordia afgelopen vrijdag 27 

mei een concert met een bijzondere betekenis voor de vereniging. De fanfare stond deze avond voor het 

laatst onder leiding van dirigent Siemen Hoekstra. Mezzosopraan Julia Zaytseva werkte mee aan het 

programma. Ds. Jan Kroon presenteerde de avond op ludieke wijze.  

Juni: Hippolytushal feestelijk geopend. 



Zaterdagmiddag 4 juni werd de Hippolytushal feestelijk officieel geopend. Middelstum heeft er met de 

fraaie nieuwe sporthal een voorziening bij waar de inwoners van ons dorp met recht trots op kunnen zijn. 

De middag werd aan elkaar gepraat door spreekstalmeester Rob de Waard (directeur Huis voor de Sport 

Groningen).  

‘Middelstum Bloeit’ officieel geopend. 

Donderdagavond 9 juni heeft wethouder Rudy Slager het project ‘Middelstum Bloeit’ officieel geopend 

door de grote bloemenpiramides op het Concordiaplein van water te voorzien. Een groot project van 

Dorpsbelangen Middelstum dat in korte tijd is gerealiseerd. Dankzij bijdragen van het Loket Leefbaarheid 

van de NAM, het SNS Fonds, de Stichting Stem en Dorpsbelangen zelf zijn een waterwagen gebouwd en 

20 baskets aan lantaarnpalen langs de Burg. Van Ankenweg, de Menthedalaan en de Grachtstraat 

gehangen.  
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