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Beste Donateurs, 
Voor u ligt de najaars nieuwsbrief 2011 van Stichting Historie Stedum. 
Wij kijken terug op de feestelijke opening van ons gebouw, overhandiging 
van een archief rond Sien Jensema door Kunstgang Kaampke en kijken 
vooruit naar de avond voor donateurs op 21 november 2011, 19:30. 
 
Avond voor donateurs 21 november 2011 19:30 
Op deze maandagavond organiseren wij een bijeenkomst voor onze 
donateurs. Wij zullen dan een 50 tal (nieuwe) fotos laten zien. De foto’s 
zullen vooral gaan over veldwachter Toonder (1955), het afscheid van 
Burgermeester Omta (1955), en diverse groepsfoto’s uit die tijd. Graag 
leggen wij u uit hoe u ons kunt helpen de foto’s te beschrijven. 
 
Ontvangst met koffie vanaf 19:30 , fotovoorstelling vanaf 20:00. U helpt 
ons door tevoren aan te geven als u komt via info@historiestedum.nl  
 
Feestelijke opening. 
zaterdag 10 september  jongstleden is ons gebouw aan de begraafplaats 
in Stedum feestelijk geopend door Dhr Adriaan Clant, daarbij geholpen door 
voormalig wethouder Hommo Smit en de huidige wethouder Dhr Stoel. 
Aansluitend is het gebouw de gehele dag open geweest in het kader van 
‘ Open monumentendag 2011’ . Naar schatting hebben zeker 200 mensen 
de moeite genomen om een kijkje te nemen in het gebouw en naar de 
gelegenheids expositie.  Deze expositie bestond oa uit een doorsnede van  
het digitale fotoarchief (veel foto’s van Mw Schutter, Mw van Zanten en Mw 
Ekens) en div films van oa oude brandweerwedstrijden. Daarnaast was er 
een kleine collectie rond veldwachter Toonder, ter beschikking gesteld door 
zijn dochter. Zo waren, naast foto’s en zijn afscheidsboek, zijn sabel, fluit en 
wapenstok tentoongesteld. Ook op de begraafplaats was te zien op welke 
wijze deze opgeknapt wordt in samenwerking met talloze vrijwilligers. 
 
Deze opening was niet mogelijk geweest zonder medewerking van Jan Pitt 
en Johan Brokken (http://www.veruslutum.nl/ ) 
 
Naast het feit dat deze middag de nodige nieuwe donateurs heeft 
opgeleverd, zijn we vooral verrast door de grote toeloop en enthousiasme. 
Op de volgende bladzijdes kunt u een impressie vinden van de opening.  
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Schenking van archief Sien Jensema. 
Op maandag 7 november is een uitgebreid archief over Sien 
Jensema en Jan Boer overgedragen door Stichting  Kunstgang Kaampke. 
Op deze wijze proberen we het gehele archief compleet  bij elkaar te 
houden voor toekomstige Steemers. 
 

 
 

 
 
 

Onze website is sinds enige tijd officieel in de lucht. Neemt u gerust eens 
een kijkje, we zullen er met enige regelmaat nieuwe zaken op plaatsen. 
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