
 

 
 

Beste donateurs, 

Voor u ligt de nieuwsbrief najaar 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 
 
Woensdag 15 november 2017:                                                     
S.H.S. najaarsbijeenkomst voor donateurs en belangstellenden.  
Het thema is Kerstvloed 1717.                                                                 
Op kerstavond 1717 werd een groot gedeelte van het kustgebied aan de 
Waddenzee getroffen door een heftige stormvloed. Ruim 14.000 mensen 
kwamen erbij om. Gelukkig was het de laatste overstroming die Groningen 
heeft gekend. De ramp bracht veel ellende met zich mee, maar zorgde ook 
voor vernieuwingen aan de dijken. Nu nog steeds zorgen die aanpassingen 
destijds voor droge voeten.   
Onze gastspreker Els Zwerver-Bertens kan alles hierover vertellen 
en gaat een presentatie geven. 
 

 
 

Tevens zal Jan Lalkens u iets vertellen over onze nieuwe website 
met de bijbehorende beeldbank waarop inmiddels ruim 5000 foto’s 
staan. 
 



De bijeenkomst zal ’s middags worden gehouden in het Hervormd Centrum, 
Bedumerweg 8 te Stedum van 14:00-16:00 uur en ’s avonds in ons gebouw, 
Stationsweg 29a te Stedum van 19:30-21:30 uur. 
 
De entreeprijs is € 3,00 p.p. incl. koffie/thee en cake/ koek. 
Voor onze donateurs is de toegang gratis.  
 
* 25 november a.s. is er een avondvullend programma over de Kerstvloed 
van 1717 in de Hippolytuskerk te Middelstum. Aanvang 20.00 uur.       
Entree is € 5,00 p.p. incl. koffie en koek.                                       
Organisatie: Historische Vereniging Middelstum. 
 
Mededelingen 

Mariëlle Rijskamp is gestopt als bestuurslid. Wij hebben Mariëlle, middels 
een bos bloemen en een fles wijn, bedankt voor het werk wat zij voor de 
stichting heeft gedaan. Hilda de Leeuw is bereid gevonden haar taak over   
te nemen. Wij heten Hilda dan ook van harte welkom als nieuw bestuurslid 
in onze stichting.  

Nieuwe Website 

 

In samenwerking met Janna Bathoorn en Alwin de Jong van Studio Stedum 
hebben wij een nieuwe website laten ontwikkelen. Wij zijn erg trots op het 
resultaat. We kunnen als Stichting Historie Stedum nu iedereen nog beter 
informeren over de historie van Stedum en uiteraard enthousiast te maken 
voor onze stichting. Zaterdag 9 september jl. is de site officieel online 
gegaan. 

 

 



Open Monumentendag 2017 

Wij hebben dit jaar flink uitgepakt i.v.m. de Open Monumentendag.         
Onze stichting heeft het genoegen gehad om het jaarlijks uitje te mogen 
organiseren voor de Open Monumentendag-vrijwilligers binnen de gemeente 
Loppersum. Dit jaar luidde het thema: De Boeren, Burgers en Buitenlui uit de 
Gemeente Loppersum gaan op stap.  

Zaterdag 2 september mochten we een 30-tal deelnemers begroeten in ons 
gebouw. Na de koffie en opening door wethouder Rudy Slager gaf Klaas Pilon 
middels een diapresentatie uitleg over het ontstaan van de “armenlap” en 
het in kaart brengen van alle 284 personen die er anoniem in Stedum 
begraven liggen. Aansluitend werd op de begraafplaats de “armenlap” 
bezocht. 

 

Vervolgens ging de groep naar de Vlasschuur van de familie Hofman. Hier 
vertelde Anjo Hofman over de bloeiende vlasindustrie in Stedum en aan de 
hand van diverse gebruiksvoorwerpen, over de verwerking van vlas.    
Tjeerd Burgstra gaf een demonstratie van het vlas repelen (vlas riepeln) op 
de repelbank om de zaadknoppen van de vlasstengels te rukken om van 
beiden hier, in een later stadium, diverse producten van te kunnen maken.  



 

Daarna werd de lunch, een uitstekend verzorgde Groningse broodmaaltijd, 
genuttigd in het Hervormd Centrum. 
‘s Middags werd er een bezoek gebracht aan de Bartholomeus Kerk.        
Hier kreeg men een rondleiding van Jan Olthof die werkzaam is bij 
Monumentenwacht Groningen. Na de rondleiding werd de groep in tweeën 
gesplitst en kon men over de gewelven van de kerk lopen en via de trap in 
de toren weer naar beneden gaan.  

 



Van Gerard Kruidhof kreeg men in de consistoriekamer nog een prachtige 
diapresentatie te zien over de Hervormde Kerk en de omgeving ervan.  

Alle aanwezigen vonden het prachtig om dit mee te mogen maken. 
Terug in het Hervormd Centrum bedankte de wethouder iedereen die had 
meegewerkt aan de organisatie. Onder het genot van een drankje werd er 
tot 16.00 uur volop nagepraat over deze zeer geslaagde dag.  

Klassendag. 

Op vrijdag 8 september hebben wij, in samenwerking met Basisschool De 
Klaver, een Open Monumenten Klassendag georganiseerd voor de leerlingen 
van groep 7 en 8. Ze hebben de Bartholomeus Kerk bezocht en mochten over 
de gewelven lopen en via de toren weer naar beneden. Ook werd geprobeerd 
om de kleine klok te luiden. Met 10 kinderen hangend aan het touw lukte dat 
uiteindelijk.  

 

Na nog een diapresentatie te hebben bekeken en met wat lekkers voor 
onderweg gingen de leerlingen met een voldaan gevoel weer terug naar 
school.  



 

Open Monumentendag 2017 

Ondanks het ongezellige weer was het toch gezellig op Open 
Monumentendag bij Stichting Historie Stedum. 
Zaterdagmorgen 9 september ging de nieuwe website officieel online.       
Jan Alwin de Jong en Janna Bathoorn van Studio Stedum, de makers van de 
site, kwamen met een prachtige bolchrysant aanzetten voor onze stichting.  
 

 



Gerard Kruidhof bedankte hen voor de prettige samenwerking en het 
prachtige resultaat. Met een klik op het scherm kwam de nieuwe site 
tevoorschijn. Jan Lalkens legde de aanwezigen de werking van de site uit en 
de mogelijkheden die we nu hebben om online aan het grote publiek te 
kunnen tonen wat Stichting Historie Stedum te bieden heeft.  
De hele dag werden er dia’s vertoond over het leven van Boeren Burgers en 
Buitenlui in het verleden en het heden in ons dorp.                                  
Het waren zeer geslaagde dagen. 
 

 
 

Koetshuis met Lijkenhuisje.  

We zijn druk bezig met de voorbereidingen om het terug te brengen in 
originele staat en de fondsenwerving daarvoor. Wij hebben inmiddels een 
enthousiaste groep vrijwilligers mogen verwelkomen die graag aan de slag 
willen met het project. Er hebben al een paar bijeenkomsten plaatsgevonden 
over hoe het te doen en wat er moet gebeuren. Eind september jl. hebben 
we hierover ook een onderhoud gehad met Stichting Oude Groninger 
Kerken. Er staat ons een hele klus te wachten, maar we zij ervan overtuigd 
dat het resultaat prachtig gaat worden. We houden u uiteraard op de hoogte 
via de nieuwsbrief. Tevens kunt u via onze website een blog volgen van de 
restauratie. Op de pagina met Links klikt u op: Blog: Baarhuisje in Stedum. 
Dan komt u op de site van Stichting Oude Groninger Kerken.                



Hierin staat alles beschreven en worden de vorderingen tijdens de 
werkzaamheden bijgehouden.  

                                     Zoals als het was:  

 

Zoals het is: 

 



Zoals als het weer moet worden: 

 

Onderhoud gebouwen. 

Sinds wij als Stichting Historie Stedum de aula in gebruik te hebben doen we 
uiteraard met regelmaat preventief onderhoud.                                        
Zo is de aula onlangs nog voorzien van nieuwe verlichting                       
aan de voor- en zijkant van het gebouw.  

 


