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Beste donateurs,
Voor u ligt de nieuwsbrief voorjaar 2020 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
* 18 maart 2020: SHS-voorjaarsbijeenkomst voor donateurs en belangstellenden.
Wij organiseren dan 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 1982 in
het dorp heeft afgespeeld.
Veel dorpsgenoten, van klein tot groot, zullen zichzelf herkennen.
Verenigingen en activiteiten die voorbij komen zijn o.a. een Brommercross voor de
jeugd, speelweken, Kindercarnaval, de VV Stedum met o.a. contactavonden met
Sinterklaas en instuderen van het clublied, de Nieuwjaarsreceptie van Vereniging
Dorpsbelangen en schaatsen.
Kortom, vele gezichten en activiteiten in het dorp passeren de revue.
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,
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 2019
We organiseerden op 27 november jl. ’s Middags een bijeenkomst.
Projectleider Berrie van Hoof van Raap Archeologisch Adviesbureau uit Drachten
gaf een presentatie aan 80 belangstellenden over het archeologische onderzoek dat
is gedaan tijdens de herinrichting van de Hoofdstraat, Molenstraat en Lellensterweg.

In het centrum van Stedum werd het riool vernieuwd en zijn de wegen heringericht.
Vanwege de hoge archeologische waarde van de dorpskern van Stedum werd door
de gemeente Loppersum besloten om de graafwerkzaamheden archeologisch te
laten begeleiden. Deze begeleiding is in 2014 en 2015 door RAAP uitgevoerd.
Tijdens de archeologische begeleiding zijn verschillende archeologische sporen
aangetroffen waaronder brandlagen en een plaggenstructuur .
Verder zijn sloten, kuilen, paalsporen, waterputten, houten constructies en
muurwerk waargenomen. Nabij de kerk zijn menselijke begravingen aanwezig.
Het vondstmateriaal betreft aardewerk, natuursteen, glas en metaal, leer, bot en
houtmateriaal.
De sporen en vondsten dateren vanaf de Vroege Middeleeuwen en zijn goed
geconserveerd gebleven.
Het onderzoek heeft waardevolle informatie over de ontwikkeling van Stedum
opgeleverd. De bevindingen geven een indruk hoe Stedum zich vanaf de Vroege
Middeleeuwen heeft ontwikkeld.
Berrie van Hoof ging uitvoerig in op de werkzaamheden, de diverse bevindingen en
op het onderzoek van de menselijke begravingen.
Aan de hand van figuren, tabellen en foto’s kregen de aanwezigen een indruk hoe
een en ander in zijn werk is gegaan en wat het allemaal heeft opgeleverd.
Op 10 december 2014 zijn in het dorp vijf skeletten met gepaste ceremonie
herbegraven op het kerkhof bij de Hervormde kerk.
Onder klokgelui en met een stoet belangstellenden.
Op 13 oktober 2016 is er een monument geplaatst.

Ontwerpen van informatieborden
Momenteel zijn wij druk bezig met het verzamelen van informatie en afbeeldingen
van historisch belangrijke bestaande en verdwenen objecten in Stedum, waar wij
een informatiebord bij gaan plaatsen.
Ook aan de indeling wordt veel aandacht besteed.
De borden zullen ook worden voorzien van een QR code.
Dit zijn de objecten:
1. Borg “Nittersum” (verdwenen) Weemweg
2. Bartholomeüskerk Hoofdstraat
3. Synagoge (verdwenen) Bedumerweg
4. Gereformeerde kerk Bedumerweg
5. Vlasschuur D. Triezenbergstraat
6. Koren- en pelmolen “Zilvermeeuw” (verdwenen) Lellensterweg
7. Boerderij “Niehoff” vroeger bewoond door Sien Jensema, Lopsterweg
8. Vlasfabriek Lopsterweg
9. Stationsgebouw (verdwenen) Stationsstraat

Koetshuis met Lijkenhuisje
Een aantal enthousiaste vrijwilligers zijn druk bezig onder leiding van Stichting Oude
Groninger Kerken en Bouwbedrijf Werkman met de restauratie van het Koets- en
Lijkenhuisje om het in originele staat terug te brengen.
De nieuwe houten spits wordt momenteel afgetimmerd in de boerderij van Peter en
Corry Verduijn aan de Weersterweg. We zijn erg blij met deze gastvrijheid van fam.
Verduijn en hebben in deze winterdagen dus een warme en droge plek om de spits
af te bouwen. Het ligt in de bedoeling om de leien er daar ook direct op vast te
leggen, zodat de compleet afgebouwde spits strak naar de plaats van bestemming
kan worden gebracht. In het voorjaar zal rondom het Koets- en Lijkenhuisje een
steiger worden geplaatst en als het weer het toelaat zal een deel het dak worden
verwijderd om de nieuwe spits te kunnen plaatsen op het stalen frame, die reeds in
het Koetshuis stevig gefundeerd is aangebracht.
Dan kan er worden begonnen met het verwijderen van lelijke muurgedeelten en het
opnieuw opmetselen daarvan met passende stenen. Daarna volgt het plaatsen van
nieuwe houten deuren voor het Koetshuis, het Lijkenhuisje en de personeelsingang.
Boven het Oorlogsmonument wordt weer een stalen raam teuggeplaatst, die samen
met de torenspits in de jaren ‘60 is verdwenen.

Het hoogste punt is bereikt, maar voor een meiboom en bier is geen tijd !!!
Albert en Talo bestuderen de bouwtekening aandachtig.
Om u een indruk te geven hoe de voorzijde er vroeger uitzag en in de toekomst er
uit zal komen te zien, ziet u op bijgaande foto en een computer-schets.

“Advertentie uit een oude krant”

Nieuwsblad van het Noorden van 13 december 1924

Binnenkort herdenken we 75 jaar vrijheid in Nederland.
Wellicht heeft dit "vrouwenleger" daar ook toe bijgedragen.
Dit oud gedicht (marslied) kwam ik tegen en willen we jullie niet onthouden.

Vrouwenweerbaarheid.
Hier staan wij goed en wel,
present op het appél.
Vol moed en dapperheid.
Der vrouwen weerbaarheid.
Als Kenau Simons Hasselaar
trotseren wij 't gevaar.
Wij strijden één van zin
voor Land en Koningin.
Wie met ons een gevecht
begint, bekomt het slecht.
Wij zijn, 't is van gewicht,
goed afgericht.
Refrein:
naar links. naar rechts. Geeft acht:
Tètre, tètre, tètre, tètre, tètre tèt.
Het hoofd omhoog, de borst vooruit,
gaan wij met hoorn en tromgeluid.
Het been gestrekt, met fiere tred.
Op elk commando goed gelet.
En ieder blijft eerbiedig staan,
wanneer men ons voorbij ziet gaan.
Ja, men bewondert wijd en zijd,
der vrouwen weerbaarheid.
't Applaus klonk plechtig schoon,
dat gij ons bood als loon.
Het deed ons waarlijk goed.
En schenkt ons nieuwe moed.
Te dienen blij van zin,
voor land en Koningin.
. 't Is Vrouwenweerbaarheid,
haar ideaal altijd.
Maar het is ernst en waar.
Komt 't land eens in gevaar.
Wij staan in dat geval,
als rotsen recht en pal.
Treft ons vijand'lijk lood.
Wij blijven tot de dood

ons dierbaar rood wit blauw
altijd getrouw.
Refrein

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 2020 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. 2020
Alvast bedankt voor uw medewerking.

