
Het dorp heeft gekozen!!! 

Wie brengt Asingaborg tot leven? 

Het waren drie prachtige ontwerpen, heel verschillend van elkaar. Nr 1 DE WEERSPIEGELING was van 

Paul de Wilde en Coco van Weelden van Studio 44X uit Delft. Twee gedreven jonge mensen met lef en 

durf. Een spiegel hangend in het park tussen de bomen, dat zie je nergens. En eenmaal onder de spiegel 

je fantasie laten werken. 

 

Nr. 2 HET VERHAAL VAN DE ASINGABORG van Reinier de Gooijer en Maaike Disco, een ontwerp team uit 

Groningen. Geen afbeelding van de borg, die is er niet . Dan het verhaal van de Asinga borgbewoners 

verdeeld over 4 kamers in grote blauwe tegels met in het midden een gang die de borg in tweeën 

verdeeld uitgevoerd in kleinere tegels. 

Nr 3 ASINGA D’OLLE BÖRG van Paul Rinket ontwerper van Trivium interieur uit Middelstum. Een mooi 

strak geheel met in het ontwerp een gedeelte van het provincie wapen , schuine balken, een 

middeleeuws patroon dat bekend is in de algemene heraldiek. Nr. 2 en 3 kunnen tevens als podium plek 

gebruikt worden. 

 



Tot het einde toe bleef het spannend 

In totaal hebben 144 mensen hun stem uitgebracht. Om 16.00 uur zat het gezellig vol op het terras van 

“Herberg In de Valk”. Iedereen zat vol spanning te wachten op de uitslag. De werkgroep bestaande uit de 

4 organisaties : Stichting Dorpsbelangen Middelstum, de Historische Vereniging Middelstum, De Culturele 

Raad Middelstum, Commissie Hemony Beiaard Middelstum hadden intussen de stembiljetten geteld. 

Na uitleg welke ideeën het dorp aangedragen had( overigens heel hartelijk dank daarvoor) en de 

genomineerden naar voren geroepen werden om ook iets van hun ontwerp te vertellen , brak het 

moment aan van bekendmaking. Onder tromgeroffel werd de wethouder van Cultuur dhr. Slager 

uitgenodigd de gouden envelop te openen. 

 

De winnaar was en is Paul Rinket uit Middelstum. Heel eerlijk gewonnen, want alleen de werkgroep wist 

welk ontwerp van Paul was en die moesten hun mond houden. HARTELIJK GEFELICITEERD PAUL MET DIT 

SUCCES!!!!!!!!!!! Het dorp kijkt uit naar het resultaat. 

Bekijk het FOTOVERSLAG van deze middag. 

Bron: Werkgroep” Wie brengt Asingaborg tot leven” (9 juli 2017)  Wubbo Toolsema & Janneke van der 

Laan 

 

http://www.middelstum.com/Winnaar%20kunstobject%20Asingaborg/

