Inloopdag op Ewsum 13 december 2014
De inloopdag die de Historische Vereniging op 13 december in de theeschenkerij van
Ewsum had georganiseerd werd goed bezocht.
Het waren niet alleen de Middelstumers die het pad naar het borgterrein wisten te
vinden er kwamen ook bezoekers uit andere plaatsen o.a. Bedum en Veendam.
Veel bekijks was er voor de opgegraven oudheden van Ties Groenewold en Mark
van Dijken. Beiden hadden een vitrine gevuld met hun bodemvondsten, de jongens
hadden in overleg met elkaar de materialen uitgezocht die ze ten toon stelden. Ties
had veel metalen sieraden en munten in zijn vitrine en Mark had veel steengoed en
een bijzonder mooi pijpcomfort ten toon gesteld.
Het boekwerkje met het verhaal van de kruidenierswinkel van de dames Vegter, een
winkeltje van zeven vierkante meter, was de oorzaak van veel gesprekstof over de
vele middenstanders die Middelstum vroeger rijk was, zoals de Bartolt Entensweg die
telde vroeger vele bedrijven:
Kruidenier Aaltje van Wolde
Schilder de Wit
Slager de Vries
Fruit en Vis Tuitman
Veehandel Evert Zuidhof
Manufacturen Nienhuis
Timmerfabriek Rustema
Bazar Herman Slager en Ida Klein
Brandstofhandel Huizinga
Vishandel van Dijken
Handelaar in alles Evert Alles
Petroleum Linker
Transportbedrijf de Blecourt
Koppelbaas Jan Kolber
Rijwielhandel Willem Weessies
Petroleumhandel Venema
Timmerman Postema
Koppelbaas Bonnema

De tafel waarop de materialen lagen die het afgelopen jaar geschonken zijn aan de
vereniging stond bijzonder goed in de belangstelling, het waren veelal documenten
van de bedrijven van vroeger en heel veel foto’s en die zorgden uiteraard weer voor
bijzondere verhalen van vroeger.
Veel aandacht was er deze dag voor de presentatie van de beeldbank Groningen
waar sinds kort de Historische Vereniging ook actief op is. Er was een speciale tafel
met als thema “zoekplaatje” op deze tafel lagen vele foto’s, die extra groot waren
afgedrukt, en die hadden de vraag meegekregen, waar is dit en wie staan erop? Een
aantal van deze vragen werden beantwoord en dit zal bij de foto’s op de beeldbank
worden vermeld.

Het werk van de vrijwilligers op de begraafplaats was in een fotocollage mooi weer
gegeven en zij kregen veel waarderende opmerkingen van de bezoekers.
Van de vroegere gemeente architecten, Tilbusscher en Veenstra, waren diverse
tekeningen van door hun ontworpen woningen te zien, vooral de detailtekening van
het dak van de voormalige school aan de Geertruida Alberdastraat oogde veel
bewondering.
Tijdens deze inloopdag zijn er vele suggesties voor onderwerpen naar voren
gekomen om de komende jaren dit tot een terug kerend evenement te laten worden.

