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Beste donateurs,
Voor u ligt de nieuwsbrief voorjaar 2019 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
* 27 maart 2019: SHS-voorjaarsbijeenkomst voor donateurs en belangstellenden.
Wij organiseren een middag en -avond bijeenkomst voor donateurs en
belangstellenden.
Wij gaan unieke dia’s vertonen over de restauratie van ‘Peertil’ door Johannes
Werkman en Tjeerd Burgstra in 1996 en de aanleg van een fietspad over ‘Peertil’ in
2000.
De dia’s over de restauratie zijn gemaakt door Jan Pitt Fotografie. De dia’s over de
aanleg van het fietspad zijn gemaakt door Tjeerd Burgstra.
De bijeenkomst ’s middags wordt gehouden van 14.00 tot 16.00 uur in het Hervormd
Centrum, Bedumerweg 8 te Stedum.
De bijeenkomst ‘s avonds is van 19.30 tot 21.30 uur in ons SHS-gebouw, de aula,
Stationsweg 29a te Stedum.
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.
Najaarsbijeenkomst 2018
We organiseerden op 21 november jl. een middag en -avond bijeenkomst over het
feit dat het 200 jaar was geleden dat borg Nittersum is afgebroken.
Geert van Dijken heeft ons er alles over verteld en laten zien.
Het verhaal ging over het ontstaan, opkomst en ondergang van de Groninger borgen,
met de nadruk op de borg Nittersum en hoe men op zo’n borg leefden en wat de
bewoners van Borg Nittersum voor Groningen en Nederland hebben betekend.
Er kwamen 80 belangstellenden op af. De foto’s zijn afkomstig van SHS Stedum.

Nieuwjaarsvisite Vrouwenraad Stedum 2019
Dinsdag 8 januari jl. hebben wij op uitnodiging van de Vrouwenraad Stedum en het
Informatiepunt Stedum op hun nieuwjaarsvisite in het Hervormd Centrum dia’s en
films vertoond.
De dia’s, een mix van ansichtkaarten tot foto’s, waren op film gezet door dhr. Wim
Leseman en gingen over van alles en nog wat in Stedum vanaf de 13e eeuw tot ca.
1965.
Tevens werden er twee korte films vertoond uit het archief van het Gronings
AudioVisueel Archief (GAVA). Het betrof familiefilms rondom de boerderij van Willem
Hendrik Reinders aan de Groothemertweg bij Stedum.
De ca. 30 bezoekers konden tussen de bedrijven door genieten van kniepertjes,
Nieuwjaarsrolletjes, en zelfgemaakte Boerenjongens.
Bijgaande “stille” foto’s komen uit de dia/filmserie van de heer Leseman.

Medewerking IVAK Delfzijl 2019
November 2018 ontvingen wij van stichting IVAK Delfzijl onderstaand schrijven over
BS De Klaver:
"Zoals u ongetwijfeld weet krijgt de basisschool in Stedum een nieuw gebouw.
De school zal met de leerlingen vanaf de eerste steenlegging de bouw op allerlei
manieren volgen d.m.v. lessen over architectuur, erfgoed, geschiedenis, beeldende
kunst etc. Aan het IVAK is gevraagd om mee te denken over de invulling van de

lessen. Graag zouden wij de historische vereniging willen betrekken bij de
voorbereiding van deze lessen."
Uiteraard hebben wij als Stichting Historie Stedum daar gehoor aan gegeven.
Wij hebben foto's geleverd van panden en scholen voor een speurtocht door Stedum
en om een verhaal te vertellen over de schooltijd vroeger in Stedum.
De speurtocht heeft plaatsgevonden op 9 januari jl. Daarbij moesten de leerlingen
aan de hand van vragen, kijken welke scholen en winkels er vroeger waren en of
deze panden er nog staan en of ze er nog hetzelfde uitzien. Het was een drukte van
belang in het dorp en de leerlingen vonden het prachtig om te doen.
Op woensdag 30 januari hebben Gerard Kruidhof en Jan Lalkens, aan de hand van
prachtige oude schoolfoto's, de leerlingen van BS De Klaver verteld over hun
schooltijd vroeger in Stedum en of er ook verschillen zijn in bijv. kleding, klaslokalen
enz. Het was een leerzame morgen. Alle kinderen luisterden vol aandacht en er
werden dan ook veel vragen gesteld aan beide heren.
De conclusie luidde dat er wel degelijk verschillen zijn tussen het heden en het
verleden. Maar dat je nog altijd naar school moet om wat te leren is nog steeds
hetzelfde gebleven.
De samenwerking met stichting IVAK Delfzijl was uitstekend te noemen.
Bijgaande foto is van Bianca Lalkens-Timans.

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.
De bouwaanvraag bij de gemeente Loppersum is ingediend. We zijn in afwachting
van de bouwvergunning.
Er zijn reeds subsidiegelden binnen en de fondsenwerving daarvoor gaat gewoon
door.

Op de foto, uit een “stille” film van familie Leipoldt, is te zien hoe de achterzijde van
het Koetshuis met Lijkenhuisje er vroeger uitzag. Om u een indruk te geven hoe de
achterzijde er in de toekomst uit zal komen te zien, ziet u op de computer-schets.

Tenslotte nog een mededeling van huishoudelijke aard.
Het is de bedoeling van de penningmeester om van de donateurs, die een incassomachtiging hebben afgegeven, begin maart hun donatie voor 2019 te innen via
automatische incasso.
Donateurs, die daarvoor geen machtiging hebben afgegeven, kunnen hun donatie
zelf overmaken op: I.B.A.N: NL43 RABO 0154 5965 23
t.n.v.:
Stichting Historie Stedum
o.v.v.: donatie S.H.S. 2019
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Giften voor de restauratie van het Lijkenhuisje zijn uiteraard ook welkom.
I.B.A.N: NL43 RABO 0154 5965 23
t.n.v.:
Stichting Historie Stedum
o.v.v.: gift restauratie Lijkenhuisje
Helpt u ons mee om de restauratie mogelijk te maken?

