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Beste donateurs,
Voor u ligt de nieuwsbrief najaar 2021 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.
Het corona-virus heerst nog steeds en daardoor kunnen er helaas nog steeds
geen bijeenkomsten plaatsvinden.
Agenda
We hadden een najaarsbijeenkomst voor donateurs en belangstellenden gepland op
17 november a.s. maar deze bijeenkomst kan helaas niet doorgaan wegens de
aangescherpte corona-maatregelen die inmiddels zijn afgekondigd en de te
verwachten maatregelen die 12 november a.s. wellicht nog volgen.
Ook de 1,5 meter afstand maakt de bijeenkomst niet gezelliger en dat is iets wat
hoog bij ons in het vaandel staat. Wij hebben dan ook besloten de
najaarsbijeenkomst te verplaatsen naar het volgend voorjaar. Hopelijk is het dan wel
mogelijk. Als bestuur vinden we het bijzonder jammer dat de bijeenkomst niet door
kan gaan, maar het is even niet anders.
Restauratie.
De restauratie van het Koetshuis met Lijkenhuisje is nog in volle gang.
Onze groep vrijwilligers zijn nog steeds druk bezig met allerlei werkzaamheden.
De nieuwe cementen deurdrempels zijn gestort, de ombouw van de nieuwe goten
zijn nu ook aan de onderzijde afgewerkt en er zijn nieuwe zinken regenafvoerpijpen
bevestigd. Tevens heeft schildersbedrijf van Dijken nieuwe ruitjes geplaatst en is het
hele gebouw (zonder deuren) afgeverfd. Tevens is er nu een zolder aangebracht
boven een deel van het lijkenhuisje. Hier kunnen we bruikbare spullen, bijv. reservedakpannen opslaan en kan er wordt verlichting aangebracht. De binnen-waterleiding
ligt inmiddels ook ondergronds. Jack Werkman heeft passende vloerstenen op de
kop kunnen tikken bij een boer. Ze komen uit een paardenstal. Als alles meezit
worden de vloer half december gelegd. De deuren worden deze maand ook nog
gemaakt door Albert en worden dan bij Koos in de kas 2 keer in de grondverf gezet,
voordat ze verhuizen naar de Stationsweg. Daarna worden de deuren met hang- en
sluitwerk geplaatst en komt de schilder langs om de boel af te verven.
Kees Vriezema zal in overleg met Piet Burgstra een plan maken voor de
binnenverlichting.

Een nieuw leven voor het Stedumer Lijkhuisje
In het juni-nummer van het tijdschrift Groninger Kerken, stond een artikel over de
totstandkoming van de restauratie, geschreven door Tjitske Zuiderbaan.
Het lijkhuisje bij de begraafplaats aan de Stationsweg te Stedum krijgt stukje bij
beetje weer zijn oorspronkelijke vorm.
Dit artikel staat op onze website onder Nieuws / Berichten van 8 augustus 2021
Kunstroute Gedenkwaardig
Rond hemelvaart op 15 en 16 mei, hebben wij het lijkenhuisje bij de begraafplaats ter
beschikking gesteld voor de kunstroute Gedenkwaardig. Met kunst in lijkenhuisjes
was ‘Gedenkwaardig’ een combinatie van een virtuele kunstroute en een fysieke
(erfgoed)route langs begraafplaatsen op het Groninger land rond verlies &
herdenken in lijkenhuisjes.
In Stedum waren aanwezig Annemiek van der Hoek met haar kunstwerk “Koester”
en Rolina Nell met een specifieke levensgroot rugaanzicht van een oudere vrouw uit
haar RAAKvlak serie.

Open Monumentendag 11 september 2021
Het bestuur van Stichting Historie Stedum zag helaas geen mogelijkheden om
bezoekers te ontvangen tijdens open Monumentendag binnen de huidige
coronaregelgeving. Ons clubgebouw was die dag dan ook gesloten. Wel was er
gelegenheid om de opgeknapte begraafplaats en het “armenlap” aan de Stationsweg
te bezoeken. Via onze website en facebook hebben wij aan eventuele bezoekers
kenbaar gemaakt wat ons dorp te bieden heeft aan rijksmonumenten, een
gemeentelijk monument en karakteristieke panden. Evenals de informatieborden die
in december 2020 door ons zijn geplaatst, werden onder de aandacht gebracht.
Opening Vlasmuseum Stedum
Zaterdag 25 september zijn enkele bestuursleden aanwezig geweest bij de opening
van het vlasmuseum van Anjo Hofman in de vlasschuur aan de Molenstraat.
Onze voorzitter Gerard Kruidhof feliciteerde Hofman met dit prachtig initiatief en bood
hem namens Stichting Historie Stedum een attentie aan.
Klaas Pilon verrichtte de openingshandeling door een trieur of buil (buul)
(zaadschoonapparaat) in werking te stellen. De trieur staat afgebeeld op de eerste
foto. In het museum kan men de geschiedenis van Vlas tot Linnen bekijken.
Het geheel zier er zeer verzorgd uit. Tevens is de locatie één van de vele Rustpunten
in de provincie Groningen.

Stedum, november,
Bestuur Stichting Historie Stedum.

