
 

 

 

 

Beste Donateurs,	

Voor u ligt de nieuwsbrief voorjaar 2017 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 

•22 maart 2017: SHS voorjaarsbijeenkomst voor donateurs en 
belangstellenden. We organiseren een filmmiddag en -avond.          
Er worden twee films uit het archief getoond. De getoonde films zijn 
in 1982 gemaakt door R.J. Huisman en gaan over de Peuterschool, 
Kleuterschool, de lagere Scholen en verschillende verenigingen in 
Stedum zoals de VV Stedum, Schuttersvereniging, Jehova Nissi, 
Session Kolibri, N.C.V.B. Biljartvereniging, Dorsbelangen, 
Feestweek, Speelweek, Gymnastiekvereniging, Visclub Ons 
Genoegen en de IJsvereniging. Vele gezichten en activiteiten in het 
dorp passeren de revue.                                                                                                    
De films geven een mooi tijdsbeeld en vele dorpsgenoten, van klein 
tot groot, zullen zichzelf herkennen. De middag wordt gehouden van 
14:00 tot 16:00 uur in het Hervormd Centrum. De avond van 19:30 tot 
21:30 uur in het clubgebouw van de stichting (Stationsweg 29a).       
Iedereen is van harte welkom. 

	

Mededelingen 

Op de vergadering van 6 januari j.l. hebben wij onder het genot van een 
hapje en drankje afscheid genomen van Jan-jaap Aue. Door zijn verhuizing 
naar Usquert heeft hij onze stichting verlaten. Wij hebben Jan-jaap hartelijk 



bedankt voor het vele werk wat hij heeft gedaan. Zonder hem waren we 
niet zover gekomen als waar we nu zijn met onze stichting. Jan-Jaap heeft 
het altijd leuk gevonden, met vooral af en toe een Gronings mailtje en de 
mix van geboren Stedumers en niet geboren Stedumers. Wat zoiets wel 
niet te weeg brengt in zo’n dorp aldus Jan-jaap. Als grote blijk van 
waardering overhandigt voorzitter Gerard Kruidhof hem een fraaie balpen 
met ‘Bedankt’ als inscriptie. Jan-jaap is er zichtbaar blij mee.  

De stichting heeft het afgelopen jaar een eigen laptop aangeschaft. Deze 
wordt gebruikt voor alle activiteiten die plaatsvinden binnen de stichting, 
Ook hebben we nieuwe koffiezetapparaat aangeschaft met een grotere 
capaciteit koppen koffie, voor bijeenkomsten in ons clubgebouw.     

Er zijn het afgelopen jaar weer vele nieuwe foto’s op onze beeldbank 
geplaatst. Er staan momenteel meer dan 4000 foto’s op.                       
Tevens zijn we van start gegaan met het af en toe plaatsen van foto’s op 
onze Facebookpagina wat vele leuke reacties tot gevolg heeft. 

Onze huidige website www.historiestedum.nl kan, door verouderde 
software, niet meer worden onderhouden. Wij zijn drukdoende om een 
nieuwe site te ontwikkelen. Zodra een en ander gereed is, stellen wij jullie 
uiteraard op de hoogte. 

 

Boekpresentatie de Heeren van Stedum: Op woensdag 16 maart 2016 
presenteerde Jan Olthof zijn boek ‘de Heeren van Stedum’.  Een verhaal 
over de bewoners van borg Nittersum. De reacties waren positief en het 
boek werd door velen aangeschaft. 

 

Open Monumentendag 2016: Zaterdag 10 september werd een 
bescheiden tentoonstelling over symboliek van grafmonumenten in ons 
clubgebouw gepresenteerd.                                                                                                
De belangstelling hiervoor was redelijk te noemen. Desondanks heerste er 
de hele dag een gezellige sfeer. 



Najaarsbijeenkomst 2016: Woensdag 2 november was Ype Jan Nienhuis 
als gastspreker uitgenodigd. Ype Jan heeft zijn studie aan de 
Rijksuniversiteit in Groningen afgesloten met een Masterscriptie A & S met 
de titel: “Rondom kerk en toren.” Deze titel refereert aan de gelijknamige 
lokale Stedumer uitdrukking rondom kerk en toren komen”, waarmee wordt 
bedoeld dat men een rondgang door Stedum heeft gemaakt waarbij de 
centraal gelegen Romano-gotische kerk als oriëntatiepunt voor deze ronde 
is genomen. De belangstelling hiervoor was overweldigend. We hebben 
vele nieuwe gezichten mogen begroeten. 

 

 

 



Krokussen poten: Op maandag 7 november 2016 zijn er samen met een 
groep vrijwilligers krokussen gepoot op het armenlap.                                         
De gemeente Loppersum stelde 2000 krokussen beschikbaar. Dit voorjaar 
zullen de krokussen tot bloei moeten komen. Op het zgn. “armenlap” was 
ruimte voor 330 graven, waarvan het overgrote deel inmiddels is 
uitgegeven. Bij de aula is een lijst opgehangen waar zegge en schrijve 284 
personen op staan vermeld. Er werd voor het eerst op dit gedeelte 
begraven in mei 1892. De laatste teraardebestelling was in 1983. 
 

 
De groep vrijwilligers op pad 

 
Het monument op het armenlap 



 
Klaas Pilon bekijkt de krokusbollen 

 
De groep aan de slag met uitzetten, graven en poten van de bollen 

 

 

 



Koetshuis met Baarhuisje: We zijn druk bezig in samenwerking met o.a. 
Stichting Oud Groninger Kerken, de plannen uit te werken om het 
gebouwtje terug te brengen in originele staat. Zodra de totale begroting is 
opgemaakt kunnen we aan de slag met de fondsenwerving daarvoor.      
De verwachting is dat dit een project gaat worden van enige jaren.            
Op de foto een indruk hoe, volgens een eerste computer-schets, het 
Koetshuis met baarhuisje er in de toekomst uit zou kunnen zien. 

 

 

 

 

 

 

	


