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 Helaas kunnen we ook dit jaar nog geen ledenvergadering bijeenroepen. Een bijeenkomst
als deze is op dit moment nog niet veilig te organiseren. We willen u middels de
nieuwsbrieven daarom op de hoogte houden van de onderwerpen waar het bestuur het
afgelopen jaar mee bezig is geweest, en ook dit jaar nog druk mee is.
 De werkgroep Löwe is van plan een informatiecentrum bij de bunkers van Trimunt Stelling Löwe - op te richten. Mogelijk wordt er een stichting in het leven geroepen om
financieel slagvaardiger te kunnen handelen. Te zijner tijd hoort u hier beslist meer over.
 Bestuurslid Henk van der Wijk heeft op de website de nieuwe knop ‘Links’ aangebracht.
Hieronder staan voor u mogelijk interessante websites vermeld van historische
verenigingen in de omgeving, enz. U kunt door deze aan te klikken direct contact krijgen
met de website waar u belang in stelt.
 De redactie van het Olde Guet stuitte onlangs op het boek
‘Lettelbert, een klein en gering dorp’. Aan dit boek is 8 jaar
gewerkt. Wat voor ons van belang is, dat in dit boek twee
voormalige kloosterboerderijen van klooster Trimunt uitvoerig
worden beschreven. Het is boek is in het archief opgenomen
en is via de werkgroep Archief opvraagbaar.
 De werkgroep Stinswier (de Bult) is over de restauratie van het
terrein in overleg met de gemeente Westerkwartier. Hierbij
wordt samengewerkt met de Rijksdienst voor Cultureel
Erfgoed, Stichting Marumer Belang en Stichting Kwartiermakers Westerkwartier.
Inmiddels is besloten het terrein toegankelijk te maken en waar mogelijk in vroegere staat
te herstellen.
 Ook de ontwikkelingen rond de voormalige rivier de Oude Riet (Oude Diep, enz.) staan niet
stil. Eind dit jaar vindt i.s.m. de gemeente Westerkwartier, Stichting Kwartiermakers
Westerkwartier, de Gebiedscoöperatie en de HVW een conferentie plaats. Onderwerpen
als waterbeheersing, landbouw, natuur en recreatie & toerisme staan centraal. Vijftig
organisaties uit Groningen, Drenthe en Friesland zullen deze bijeenkomst bijwonen. Wij
houden u op de hoogte.
 In april 2020 zou de documentaire “De Vertellers 40 – 45”
getoond worden, die is gemaakt door Wiebo van der Schaaf.
Door Covid is het tonen ervan afgeblazen, maar dit jaar
hoopt Wiebo de film toch te kunnen laten zien.
De planning is nu vrijdag 17 en zaterdag 18 september, vanaf
20.00 uur, in de zaal van Ons Centrum, Kruisweg 30 in
Marum.
De gratis kaarten kunnen besteld worden bij Wiebo:
wiebovanderschaaf@hotmail.com of 06 81260362.
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