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Beste donateurs,
Voor u ligt de nieuwsbrief voorjaar 2018 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 7 maart 2018: SHS-voorjaarsbijeenkomst voor donateurs en
belangstellenden. We organiseren een dia-middag en -avond.
De te tonen dia’s uit ons archief zijn gemaakt door R.J. Huisman en gaan
over verschillende verenigingen en activiteiten in Stedum.
• De dia’s geven een mooi tijdsbeeld van hetgeen zich in de jaren 1976 t/m 1979
in het dorp heeft afgespeeld.
Veel dorpsgenoten, van klein tot groot, zullen zichzelf herkennen. Verenigingen
en activiteiten die voorbijkomen zijn o.a. muziekver. Jehova Nissi, Session
Kolibri, Brandweer, Dorpsbelangen, Feestweek, Ouderen-gymnastiek,
Wielrennen, IJsvereniging, Stedum-Duitsland, Kerstbal en Schaatswedstrijden.
Kortom, vele gezichten en activiteiten in het dorp passeren de revue.
‘s Middags in het Hervormd Centrum Bedumerweg 8 van 14:00 tot 16:00 uur.
’s Avonds in ons SHS-gebouw Stationsweg 29a van 19:30 tot 21:30 uur
Iedereen is van harte welkom.
•

De entreeprijs is € 3,00 p.p. incl. koffie/thee en cake/ koek.
Voor U als donateur is de toegang gratis.

Mededelingen
Onze nieuwe website www.historiestedum.nl is afgelopen september tijdens de
Open Monumentendag officieel gepresenteerd.
Dat de nieuwe site een schot in de roos is, blijkt onder meer uit de vele vragen,
opmerkingen en verzoeken die we krijgen via de website.
Tevens zijn er het afgelopen jaar weer vele nieuwe foto’s op onze beeldbank geplaatst.
Er staan momenteel meer dan 6000 foto’s op.
Om u een indruk te geven over de bezoekersaantallen vanaf de start van onze
beeldbank hierbij wat getallen:

Fotograaf
U bent hem vast wel eens tegengekomen op één van onze bijeenkomsten: een
fotograaf. Sinds vorig jaar is Stedumer Geert van Dijken de vaste fotograaf voor
Stichting Historie Stedum. Wij als Stichtingsbestuur zijn daar erg blij mee.
De plaatjes die Geert schiet tijdens deze bijeenkomsten gebruiken wij o.a. voor onze
website en facebookpagina en uiteraard de nieuwsbrief.
Najaarsbijeenkomst 2017:
Op woensdag 15 november was het thema Kerstvloed 1717.
Gastspreker Els Zwerver-Bertens vertelde, mede aan de hand van beelden, de
aanwezigen op een enthousiaste en boeiende manier over welk een tragedie zich
indertijd op het Hoogeland heeft afgespeeld.

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 nu.
Er kwamen 75 belangstellenden op af.

Nieuwjaarsvisite Vrouwenraad Stedum 2018
Op dinsdag 9 januari jl. hebben wij op uitnodiging van de Vrouwenraad Stedum op hun
nieuwjaarsvisite een diapresentatie gegeven over de Boeren, Burgers en Buitenlui uit
Stedum door de jaren heen.

Koetshuis met Lijkenhuisje:
We zijn nog steeds druk bezig in samenwerking met o.a. Stichting Oud Groninger
Kerken en een groep enthousiaste vrijwilligers, de plannen uit te werken om het
gebouwtje terug te brengen in originele staat.
De tekeningen zijn klaar en de begroting is opgemaakt. We zijn nu aan de slag met de
fondsenwerving daarvoor. De eerste subsidiegelden zijn inmiddels binnen.
Tevens hebben wij een mooie gift ontvangen van Geert van Dijken uit Stedum. Geert is
onlangs met pensioen gegaan bij TenneT TSO BV. Bij een afscheid hoort uiteraard een
cadeau en Geert werd aangeboden om te kiezen uit drie mogelijkheden. Uiteindelijk
koos Geert niet voor een afscheidsreceptie of een diner, maar om het bedrag wat er
voor stond, te schenken aan een goed doel. Zijn keus viel op Stichting Historie Stedum,
die het bedrag mag besteden aan de restauratie van het ‘lijkenhuisje’.
De verwachting is dat dit project nog wel enige tijd in beslag zal nemen.
Op de foto een indruk hoe, volgens een eerste computer-schets, het Koetshuis
met Lijkenhuisje er in de toekomst mogelijk uit komt te zien.

Tenslotte nog een mededeling van huishoudelijke aard.
Het is de bedoeling de automatische incasso van de donateursgelden voor 2018
medio maart te incasseren. Donateurs, die daarvoor geen machtiging hebben
afgegeven, kunnen hun donatie zelf overmaken op
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t.n.v.:
Stichting Historie Stedum
o.v.v:
Donatie S.H.S. 2018
Giften voor de restauratie van het Lijkenhuisje zijn uiteraard ook welkom.
Helpt u ons mee om de restauratie mogelijk te maken?

