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Beste Donateurs, 
 
Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van de Stichting Historie Stedum. 
Nog steeds worden we verrast door alle leuke en interessante zaken die 
ons worden aangeboden. Nu we ons gebouw prachtig verbouwd hebben, 
kunnen we dit najaar ook echt met uw hulp gaan beginnen aan het 
catalogiseren en onstluiten van alle prachtige herinneringen aan oud 
Stedum. 
 
Feestelijke opening. 
Vrijdag 9 september zal ons gebouw tussen 16:00 – 17:30 op feestelijke 
wijze worden geopend door een bijzondere gast. U bent daarbij van harte 
uitgenodigd ! 
 
Op zaterdag 10 september zullen in het kader van open monumentendag 
open huis houden tussen 10:00 – 17:00 

 Foto met dank aan Dhr Mars 
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Gebouw 
De aula bij de begraafplaats is in de afgelopen winter gehele 
verbouwd tot een volwaardig verblijf voor onze stichting. Zo is het 
gebouw nu voorzien van centrale verwarming, een zoldering, isolatie en 
een kastenwand voor droge opslag van onze collectie. Dit door de 
fantastische hulp van diverse vrijwiligers. Deze zomer zullen we de 
buitenzijde opknappen en na de zomer, in het monumentenweekend, zal 
het pand feestelijk worden geopend. 
 
Door de eigen ruimte kunnen we vanaf komend najaar ook inloopavonden 
organiseren voor dorpsgenoten, om onder genot van een kopje koffie 
samen de historie van Stedum te ontrafelen en vast te leggen. 
 
 
 

 
 

 
 
(Fotos Kees Vriezema, Jan-jaap Aué) 
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Begraafplaatsproject 
Op dinsdag 19 april was de eerste voorlichtingsbijeenkomst in het 
Hervormd Vereniging Gebouw.  
Op boeiende wijze vertelden Reint Wobbes en Albert Erik de Winter over 
de Groninger grafcultuur en over de kerkhoven en begraafplaatsen in noord 
Groningen. Ook lieten ze aan de hand van dia’s en een beamer zien hoe 
vervallen graven en begraafplaatsen door vrijwilligers en met begeleiding 
van het Landschapsbeheer Groningen worden hersteld.  
Een kleine 20 mensen heeft de bijeenkomst bezocht. 
Zaterdag 7 mei werd de start gegeven om daadwerkelijk aan de slag te 
gaan. Albert Erik de Winter van het Landschapsbeheer Groningen heeft 
ons in de praktijk voorgedaan hoe we verschillende werkzaamheden het 
beste kunnen doen. Het werd dus een kennismaking- en demonstratiedag 
hoe we b.v. grafstenen het beste kunnen reinigen en hoe we de belettering 
weer leesbaar kunnen maken.  Ook worden er in de loop van dit seizoen 13 
ernstig verwaarloosde grafmonumenten onder leiding van het 
landschapsbeheer door vakmensen en met hulp van vrijwilligers hersteld.   
 
Elke woensdag en zaterdag wordt er op de begraafplaats gewerkt door 
vrijwilligers. Daarbij is hulp altijd welkom.  
 
 
 

 
 
Foto’s Pip Slager
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Het verhaal van Stedum 

Eind 2010 is het project ' Het Verhaal van Stedum' opgestart. Dit is een 
innitiatief van Susanne Lemstra, Lorette Verment en Agmar van Rijn 
(agmarvanrijn@hotmail.com ). In dit project willen ze verhalen van oude 
Stedumers vastleggen en bewaren voor het nageslacht.  Ondertussen zijn 
er diverse interviews geweest, met mooie en ontroerende verhalen over 
hoe het er vroeger aan toe ging in Stedum. Het doet ons verlangen naar het 
eindresultaat ! 

 

Foto met dank aan Mw. van Zanten 
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Collectie 

 

Bijna wekelijks krijgen we allerlei zaken aangeboden. De laatste tijd ook 
prachtige albums met fotos over diverse jaren heen. Dat geeft een heel 
mooi tijdsbeeld.  Maar ook het gehele archief van de ondertussen 
opgeheven Handelsvereniging. Ondertussen is ons digitale archief al 
gegroeid tot meer dan 1000 foto’s en documenten, in hoge kwaliteit 
gedigitaliseerd.  Pareltjes als de oprichtingstatuten van Hengelclub ‘Ons 
Genoegen’ zijn daarin het vermelden waard.  

 

Foto met dank aan Sibold Hovenga 

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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Een ongenode gast in ons gebouw . Een sperwer is in wilde achtervolging 
van een jonge kraai door het raam van onze buitendeur gevlogen. Helaas is 
de kraai nu Historie !   

Foto Pip Slager 


