
GRONINGER ERFGOEDCAFÉ 

Uitnodiging 

Ewsum Middelstum  

2 juni 2018 
In 2017 werd door een viertal erfgoedorganisaties het eerste 
Groninger Erfgoedcafé georganiseerd op en rond Ekenstein. 
De bijeenkomst was een groot succes en smaakte naar 
meer. Vandaar dat we speciaal voor u als liefhebber van 
Gronings erfgoed -monumenten, tuinen en landschap - een 
tweede bijeenkomst organiseren. 

 
 
Op zaterdag 2 juni 2018 is landgoed Ewsum bij Middelstum uitvalsbasis. Er is een aantrekkelijk programma samengesteld waarbij u kunt kiezen uit verschillende 
excursies op en rond Ewsum en Middelstum. Leden van de Historische Vereniging Middelstum verzorgen de begeleiding en u ontvangt ter plekke informatie van 
inspirerende deskundigen. U kunt volop genieten van de restanten van de borg Ewsum en de prachtige tuin, van de verschillende monumentale gebouwen in 
Middelstum of de aantrekkelijke omgeving met vele bezienswaardigheden.   
 
Het programma start en eindigt bij Ewsum  Oosterburen 1, 9991 NB Middelstum 
Deelname kost € 10,- per persoon. (Dit is inclusief koffie/thee inloop en twee consumpties bij de afsluiting)  
 
Aanmelding Opgeven  via http://erfgoedpartners.nl/aanmelden/?form=36 of per e-mail info@erfgoedpartners.nl of telefonisch (050 313 00 52). Vergeet dan niet uw 
naam, adres, telefoonnummer, het aantal deelnemers en uw voorkeur (eerste en tweede!) voor het excursieprogramma te vermelden. Uw opgave is pas definitief na 
ontvangst van de betaling van € 10,- per persoon op bankrekening NL32 TRIO 0784 8534 28 ten name van Stichting Erfgoedpartners in Groningen. LET OP: Het 
maximum aantal deelnemers is 80 personen en vol is vol!  

http://erfgoedpartners.nl/aanmelden/?form=36
mailto:info@erfgoedpartners.nl
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Het programma 

 

12:30 uur   

Inloop (Ewsum), ontvangst met koffie/thee 

13:00 – 14:15 uur   

● Welkom door Roeli Broekhuis, directeur Erfgoedpartners 

● Inleiding door Meindert Schollema, voorzitter Historische Vereniging Middelstum    

● Rondwandelen en korte kennismaking met Ewsum en werkzaamheden medewerkers van WerkPro 

14:15 uur              

Koffie/thee en verzamelen voor excursies 

14:30 – 16:30 uur   

Op pad. Keuze uit twee excursies   

1. Borgterrein, tuin en omgeving Ewsum  

Tuin: rondleiding door tuinbaas Kees Groenendijk en Martin Knol (voorzitter Het Tuinpad Op) 

Omgeving en landschap: rondleiding door landschapsdeskundige Wim Boetze 

2. Wandeling door historisch Middelstum: begeleide wandeling door Middelstum en bezoek aan diverse monumenten met uitleg van deskundigen ter plekke;  

de Hippolytuskerk – streekhistoricus Reint Wobbes; Doopsgezinde kerk – restauratiearchitect Kor Holstein en beheerder G.J.C. Schilthuis; huis en tuin villa Mentheda – de 

heer Oomkens (bewoner) en Stieneke van der Wal (adviseur Nederlandse Tuinenstichting) over de tuin; en molen De Hoop – Dick Wijchgel (2
e
 molenaar). 

16:30 – 17:30 uur          

Ewsum; Afsluiting, drankje en diverse informatiekraampjes 
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De organisatoren stellen zich voor 
 
De Boerderijenstichting Groningen is een vrijwilligersorganisatie en bestaat sinds 1991. De stichting zet zich in voor het behoud van 
historische boerderijen in Groningen. Onze donateurs zijn geïnteresseerd in het prachtige Groninger landschap met zijn karakteristieke 
boerderijen. Een deel van de donateurs is zelf eigenaar van een boerderij. De Boerderijenstichting Groningen zet zich in om de historische 
boerderijen onder de aandacht van een breed publiek te brengen. Zo wordt draagvlak gecreëerd voor het behoud van dit unieke erfgoed.  
De Boerderijenstichting organiseert voor haar donateurs informatieve bijeenkomsten in de vorm van lezingen en excursies.  
www.boerderijenstichtinggroningen.nl          info@boerderijenstichtinggroningen.nl  
 
Erfgoedvereniging Heemschut - Groningen 
Heemschut is in 1911 opgericht en is daarmee de oudste particuliere vereniging voor de bescherming van cultuurmonumenten in Nederland. De 
Erfgoedvereniging Heemschut heeft in elke provincie een commissie. De leden zetten zich in voor het instandhouden en beschermen van het 
monumentale erfgoed, ook in Groningen. Heemschut springt in de bres wanneer een waardevol object en/of zijn omgeving wordt bedreigd door 
nieuwbouw, verbouwing, verval of sloop, of als er moet worden gezocht naar een duurzame functiewijziging / herbestemming.  
Leden en studentleden ontvangen het Tijdschrift, de digitale Nieuwsbrief en uitnodigingen voor bijeenkomsten en excursies.  
www.heemschut.nl     secretarisheemschutgroningen@gmail.com 

Nederlandse Tuinenstichting - Groningen 
De Nederlandse Tuinenstichting (NTs), opgericht in 1980, streeft naar de instandhouding van tuinen en parken die van belang zijn door 
vormgeving, beplanting, cultuurhistorische waarde, ligging en ensemblewaarde in samenhang met gebouwde of andere objecten. Centraal 
staan: instandhouding, herstel, beheer, voorlichting en kennisoverdracht. De NTs geeft onafhankelijk advies aan particulieren, instellingen 
en overheden met betrekking tot de bescherming, instandhouding en ontwikkeling van groen erfgoed. Door meldingen vanuit ‘het veld’, 
bezorgde burgers, actievoerende groepen, alerte donateurs, komt de Monumentencommissie in actie. Hiervoor zijn er regionale adviseurs 
groen erfgoed. 
www.tuinenstichting.nl       info@tuinenstichting.nl 
 
Stichting ‘Het Tuinpad Op’ - Groningen / Drenthe 

De doelstelling van de Stichting ‘Het Tuinpad Op’ is het bevorderen van de belangstelling voor de tuincultuur en het leveren van een bijdrage aan de 
cultuur-toeristische mogelijkheden in de provincies Groningen en Drenthe alsmede noordwest Duitsland. Zij doet dat door middel van het voor 
geïnteresseerden toegankelijk maken van bezienswaardige particuliere tuinen en het vestigen van aandacht op bijzondere openbare tuinen en parken in 
het gebied, waarbij inbegrepen al hetgeen hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt. Verder worden contacten tussen tuinliefhebbers 

http://www.boerderijenstichtinggroningen.nl/
mailto:info@boerderijenstichtinggroningen.nl
http://www.heemschut.nl/
mailto:secretarisheemschutgroningen@gmail.com
http://www.tuinenstichting.nl/
mailto:info@tuinenstichting.nl


gestimuleerd, zowel nationaal als internationaal.             
www.hettuinpadop.nl     secretariaat@hettuinpadop.nl 
  
Historische Vereniging Middelstum       
De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en  
7 bestuursleden. Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld. De 
vereniging heeft als doel het bevorderen van onderzoek en instandhouding van de historie van de voormalige gemeente Middelstum. De vereniging is 
aanspreekpunt voor onderwerpen die verband houden met de geschiedenis en archeologie van de voormalige gemeente Middelstum, zet zich in voor het 
behoud van het culturele erfgoed door hierover kennis te verzamelen en op te bouwen en naar buiten toe bewustwording over te brengen. De vereniging 
houdt zich actief bezig met het verzamelen en bewaren van oude documenten, foto’s en voorwerpen met cultuurhistorische waarde.   
www.historischeverenigingmiddelstum.nl  info@historischeverenigingmiddelstum.nl  

    
 
Mede mogelijk gemaakt door       
 
Erfgoedpartners  
Erfgoedpartners is de steuninstelling voor musea, molens, borgen, orgels, erfgoededucatie, en archeologie en publiek in de provincie Groningen. Wij 
adviseren, organiseren platforms en cursussen, coördineren erfgoededucatietrajecten, en ontwikkelen samenwerkingsprojecten over de gehele 
breedte van het erfgoedveld. Met alles wat we ondernemen willen we toewerken naar één doel: een krachtig erfgoedveld waar mensen zich bij 
betrokken voelen. Erfgoedinstellingen komen naar ons toe voor ondersteuning en advies op het gebied van beleid, behoud en beheer, 
subsidieregelingen, publieksbereik en educatie.         
Lopende Diep 8 / 9712 NW Groningen / (050) 313 00 52  
www.erfgoedpartners.nl    info@erfgoedpartners.nl  

 

Locatie 
 
Ewsum / WerkPro               
Borg Ewsum in Middelstum is een project van Stichting WerkPro. WerkPro staat voor ‘werk voor iedereen’. In de werkbedrijven/projecten zetten 
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt via begeleid werken stappen naar zelfstandig leven, wonen en werken.  
De begeleiding is gericht op versterken van individuele mogelijkheden en een betere arbeidsmarktpositie. Werk geeft waarde. WerkPro zet zich  
in voor een samenleving waarin iedereen meedoet, met mogelijkheden om ieders talenten te kunnen benutten.   
www.opewsum.nl    ewsum@werkpro.nl 
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