JELTEMA-BIJMA STICHTING
Opgericht 8 februari 2017

JAARVERSLAG 2019
Activiteiten
Bijeenkomsten in huis en koetshuis in 2019:
10 maart: ‘Is het ploegen gedaan? Opstand binnen de Ploeg.’ Voordracht Jikke van der Spek.
(Voor leden en partners van PROBUS-Groningen).
22 maart: Huisconcert: Duo Irene Kok, cello en Laurens de Man, piano.
6 juni: Presentatie boek ‘Een Deftig Huys met een fraay Hoff’. Aanbieding eerste exemplaar
aan de burgemeester van Groningen, de heer P.E.J. den Oudsten.
7 juni: Tweede presentatie ‘Een Deftig Huys met een fraay Hoff’ met causerie over Heike
Kamerlingh Onnes, oud-bewoner van het huis door zijn biograaf dr. Dirk van Delft.
25 oktober: Huisconcert: The Northern Consort, Hanneke Wierenga, viool, Vincent van
Ballegooijen, hobo en Vincent van Laar, klavecimbel.
4 december: Bezoek met jaarvergadering van leden Groninger Boerderijenstichting.
Bezoeken aan tuin en huis in 2019:

15 mei: groep Berumbur c.a. (Dtsl.)
29 mei: Groei en Bloei Roden.
4 juni: Tuingroep Oxalis, Nieuwolda.
5 juni: Hortus-tuinwandeling.
11 juni: Tuingroep Meppel.
25 juli: Tuingroep Eemsmond.
5 september: Tuingroep Riepe c.a. (Dtsl.)
5 september: Tuingroep Winsum.
Publiciteit:
De website van de stichting op het adres www.jeltema-bijma-stichting.nl. informeerde
belangstellenden over de doelstelling, het beleid en de bestuurssamenstelling en gaf een
indruk van de activiteiten.
De tuin kreeg aandacht in de Open Tuinengids van de Nederlandse Tuinenstichting en in de
Tuinengids van Stichting Het tuinpad op/In Nachbars Garten 2018/2019.

De publicatie van ‘Een Deftig Huys met een fraay Hoff’ (oplage 750 ex.) kreeg aandacht in
diverse media. Bij voorintekening werden 310 exemplaren van het boek verkocht.
- Op 10 september werd auteur Rienk Bijma geïnterviewd door Annemieke van der Linden in
sociëteit De Harmonie (i.s.m. boekhandel Godert Walter)
- Op 27 november hield de schrijver een lezing in het gebouw van de Groninger Archieven.
Deze was georganiseerd door de historische vereniging Stad & Lande, de afd. Groningen van
de Nederlandse Genealogische Vereniging en de Groninger Archieven.
Bestuurszaken
De bestuurssamenstelling en taakverdeling bleven in 2019 ongewijzigd.
Het bestuur vergaderde in 2019 op 3 januari, 27 februari, 13 maart 23 september en 3
december. Op de agenda stonden lopende zaken met betrekking tot activiteiten in huis
en tuin, de vormgeving van de website, de voorbereidingen van de publicatie van een
boek over de geschiedenis van het huis en zijn omgeving en regelingen met betrekking
tot de toekomst van het huis;

