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Beste donateurs,
Voor u ligt de nieuwsbrief najaar 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
* 21 november 2018: SHS-najaarsbijeenkomst voor donateurs en belangstellenden.
We organiseren een middag en -avond bijeenkomst over het feit dat het 200 jaar is
geleden dat borg Nittersum
is afgebroken.
Geert van Dijken gaat ons er
alles over vertellen en laten
zien.
Voor de pauze gaat het
verhaal over het ontstaan,
opkomst en ondergang van
de Groninger borgen, met de
nadruk op de borg Nittersum.
Na de pauze vertelt Geert over de bewoners van de borg. Hoe men op zo’n borg
leefden en wat de bewoners van Borg Nittersum voor Groningen en Nederland
hebben betekend.
Beide bijeenkomsten worden gehouden in ons SHS-gebouw. (Stationsweg 29a).
Let Op: dus niet in het Hervormd Centrum!
De middag wordt gehouden van 14:00 tot 16:00 uur en s’ avonds 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.

Nieuw: een Objectenbank.

Een lang gekoesterde wens van Stichting Historie Stedum is in vervulling gegaan.
Onze website www.historiestedum.nl is afgelopen september tijdens de Open
Monumentendag en wederom in samenwerking met Studio Stedum, uitgebreid met
een Objectenbank. Naast de beeldbank met foto’s over Stedum hebben we nu ook
een Objectenbank met beelden van voorwerpen, kaarten, tekeningen etc. uit Stedum
en die in relatie staan tot ons dorp. De meeste hiervan zijn geschonken of te leen
gesteld door derden.
Het aantal objecten zal gestaag worden uitgebreid.
Vermeldenswaard is de reactie die Geert kreeg van Gerard van Nes, de bedenker,
maker en verspreider van het programma ZCBS waar wij ook gebruik van maken, op
de door hem gemaakte foto’s die te zien zijn op de objectenbank. ‘Uitstekende foto’s
van de objecten. Kan je beschrijven hoe deze zijn gemaakt. Anderen kunnen daar
zeker van leren’ aldus Gerard van Nes. Een mooie opsteker voor Geert!
Het aantal objecten zal gestaag worden uitgebreid. Heeft u nog objecten/voorwerpen
die u aan onze stichting zou willen schenken of te leen stellen, neem dan gerust
contact met ons op via info@historiestedum.nl.
Fotobeeldbank
Tevens zijn er het afgelopen jaar weer vele nieuwe foto’s op onze beeldbank
geplaatst. Er staan momenteel meer dan 6700 foto’s op.
Om u een indruk te geven over de bezoekersaantallen vanaf de start van onze
beeldbank hierbij wat getallen:
Van de objectenbank zijn op dit moment nog geen gegevens bekend.

Voorjaarsbijeenkomst 2018
Op woensdag 7 maart vond er een dia-middag en -avond plaats. Er werden dia’s
vertoond uit ons archief die zijn gemaakt door R.J. Huisman en gingen over
verschillende verenigingen en activiteiten in Stedum. De dia’s gaven een mooi
tijdsbeeld van hetgeen zich in de jaren 1976 t/m 1979 in het dorp heeft afgespeeld.
Er kwamen 75 belangstellenden op af.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming
(AVG) van toepassing. Wij van Stichting Historie Stedum hebben ons privacybeleid
aangepast.
Deze kunt u lezen en downloaden op onze website.
Open Monumentendag 2018
Zaterdag 8 september jl. hebben wij weer meegedaan aan de Open Monumentdag
2018. Het thema was Europa. We hebben diverse presentaties laten zien over o.a.
de restauratie van Peertil, het aanleggen van het fietspad over Peertil en over onze
restauratieplannen van het Koetshuis en Lijkenhuisje.
Verder konden de bezoekers de “armenlap” en de begraafplaats bezoeken.
Tevens ging, het was voor ons als bestuur ook een verrassing, onze objectenbank
online.
Het was een leuke en gezellige dag en over gebrek aan belangstelling hadden we
niet te klagen.
Koetshuis met Lijkenhuisje
We zijn nog altijd 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.
Er is inmiddels een bouwcontainer geplaatst naast de aula.
Met behulp van onze vrijwilligers is het Koetshuis met Lijkenhuisje opgeruimd. Wat
weg kon is afgevoerd via de gemeente Loppersum en de goederen die weer gebruikt

kunnen worden voor de restauratie, zijn in de bouwcontainer geplaatst.
De tekeningen zijn klaar en de begroting is opgemaakt. De bouwaanvraag kan
worden ingediend. De eerste werkzaamheden, het maken van kozijnen, zijn gestart.
De eerste subsidiegelden zijn binnen en de fondsenwerving daarvoor gaat gewoon
door.
Op de foto een indruk hoe, volgens een eerste computer-schets, het Koetshuis met
Lijkenhuisje er in de toekomst uit komt te zien.

Giften voor de restauratie van het Lijkenhuisje zijn uiteraard ook welkom.
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