Beste Donateurs,
Voor u ligt de nieuwsbrief najaar 2016 van de Stichting Historie Stedum.
Het geeft verslag van een periode waarin weer het nodige is gebeurd. In deze
nieuwsbrief proberen we u kort verslag te doen van deze zaken.
Agenda
•10 september 2016 : Open monumentendag.
Zoals elk jaar zal op zaterdag 10 september tijdens open
monumentendag een bescheiden tentoonstelling te zien zijn in de
aula, Stationsweg 29a te Stedum. Dit jaar besteden we aandacht aan
symboliek van grafmonumenten op de begraafplaats Stedum.
Geopend van 10:00 -16:00
•2 november 2016 : SHS najaarsbijeenkomst voor donateurs en
belangstellenden. Ype Jan Nienhuis zal op basis van zijn afstudeer
onderzoek verhalen over het ontstaan van de wierde Stedum , de
eerste bebouwing en de ontwikkeling daarna. Ook zal hij aandacht
aan de invloed van Amsterdamse School in Stedum besteden.
De bijeenkomst zal ’s middags worden gehouden in het hervormd
centrum, Bedumerweg 8 te Stedum van 15:00-17:00 en ’s avonds in
de aula, Stationsweg 29a te Stedum van 19:30-21:30.
Mededelingen
Wij zijn verheugd te kunnen melden dat oud Stedumer Jan Lalkens bereid is
gevonden toe te treden tot het bestuur. Zijn komst en hulp zal de ontwikkeling van
de beeldbank versnellen !
Dit najaar gaat bestuurslid Jan-jaap Aué verhuizen naar Usquert. Hij zal daar intrek
nemen in de historische boerderij Kloosterwijtwerd en stoppen als bestuurslid van
SHS.

Stedumer Vlag
Zaterdag 11 juni 2016 heeft de eerste vlaghijsing van de nieuwe Stedum vlag
plaatsgevonden. Het was leuk om te zien dat tijdens de feestweek er al flink
gevlagd werd in het dorp. Heraldicus en archivaris Redmer Alma (redmeralma.nl)
heeft de vlag ontworpen en bij eerste hijsing ea toegelicht. Om de rijke historie
van Stedum terug te laten komen in de nieuw vlag, is gekeken naar de symboliek
zoals de families Nittersum en Clant in het verleden gebruikten. Maar ook
symboliek die het huidige Stedum als dorp kan verbeelden. Zo worden de kleuren
geel en groen (geel voor koolzaad en graan en groen als verwijzing naar de laan
van Nittersum en het wapen van Clant) gecombineerd met de ridder zoals
gebruikt in het wapen van de oude gemeente Stedum , verwijzend naar de
families Nittersum en Clant (https://nl.wikipedia.org/wiki/Otto_Clant ).

De vlag is te bestellen voor Eur20,- bij vereniging Dorpsbelangen, via
dorpsbelangen@stedum.com

Baarhuisje Vlak voor de zomer van 2016 is de Stichting Historie Stedum
overeengekomen dat het baarhuisje op de begraafplaats in eigendom overgaat
naar de stichting historie Stedum. Ondertussen heeft de overdracht
plaatsgevonden en voert architectenburo Tandem uit Loppersum een onderzoek
uit dat moet gaan helpen bij het terugbrengen in originele staat en de
fondsenwerving daarvoor. Wij verwachten dat dit een project gaat worden van
enige jaren. Onderstaande foto laat zien hoe het baarhuisje er in vroegere tijden
uitzag. Vervolgens een eerste computer-schets hoe het baarhuisje er in de
toekomst uit zou kunnen zien.

Onderhoud Gebouw.
we zijn ontzettend blij om de aula in gebruik te hebben als vaste
verblijfplaats van Stichting Historie Stedum. Om het gebouw ook de
komende jaren te kunnen gebruiken, doen we met regelmaat preventief
groot onderhoud. Zo is de aula onlangs voorzien van nieuwe goten die een
goede regenwater afvoer voor de komende jaren zal garanderen.

Haventerrein
Momenteel wordt er door aanwonenden, gebruikers en andere belangstellenden
nagedacht over herinrichting van het Haventerrein.
Het haventerrein, in de volksmond “ t Opslag “ genoemd werd in 1922 in gebruik
genomen, nadat het laatste deel van het Stedumermaar met zwaaigat, wat tot in
het centrum van Stedum doorliep, was gedempt.
De haven werd nu de vertrekplaats van de trekschuit (snik) voor 2 keer in de week
naar Groningen. Het jaag- of trekpad, direct gelegen naast het Stedumer Maar,
werd door paard en jager gebruikt om de schuit te trekken.

