www.historiestedum.nl - info@historiestedum.nl - I.B.A.N. NL43 RABO 0154 5965 23

Beste donateurs,
Voor u ligt de nieuwsbrief voorjaar 2022 van de Stichting Historie Stedum.
Het geeft een overzicht van een periode waarin weer het nodige is gebeurd.
In deze nieuwsbrief proberen we u kort verslag te doen van deze zaken.
Het is lang geleden dat wij elkaar konden ontmoeten op één van onze
bijeenkomsten. Gelukkig kan het weer.
Agenda
* 11 mei 2022: SHS-voorjaarsbijeenkomst voor donateurs en belangstellenden.
Wij organiseren een middag- en avond bijeenkomst.
Als gastspreker hebben wij oud Stedumer Jan Olthof uitgenodigd.
Jan gaat een lezing houden over de Heelmeesters van Stedum.
Het betreft een verhaal over de gezondheidszorg in Stedum door de jaren heen.
Alle facetten van de gezondheidszorg in ons dorp komen aan bod.
Voor alle aanwezige donateurs wacht ook nog een leuke verrassing.
Dit belooft een interessante bijeenkomst te worden.
De bijeenkomsten worden gehouden in het Hervormd Centrum, Bedumerweg 8 te
Stedum.
Aanvang: ’s Middags 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.
Uitbreiding bestuur Stichting Historie Stedum
Wij zijn verheugd dat Coby Nienhuis bereid is gevonden om toe te treden tot ons
bestuur.
Restauratie.
Onze enthousiaste groep vrijwilligers zijn in de winterperiode druk bezig geweest met
allerlei werkzaamheden. Het einde van de restauratie van het Koetshuis met
Lijkenhuisje is in zicht.
De nieuwe toegangsdeuren met hang- en sluitwerk zijn geplaatst, er is een nieuwe
passende stenen vloer gelegd en nieuwe binnenverlichting aangebracht. Er moeten
nog wat kleine werkzaamheden worden gedaan en de schilder gaat binnenkort de
buitenzijde afverven.
De opening van het geheel gerestaureerd gebouw volgt waarschijnlijk de 2 e helft van
juni 2022.

Plannen Nij Nittersum Stedum
Wat betreft het plan Nittersum, daar is nogal wat om te doen in Stedum.
Erfgoedvereniging Bond Heemschut en het Cuypersgenootschap, in samenspraak
met dorpsbewoners, hebben een monumentenaanvraag ingediend bij gemeente
Eemsdelta. Afwachten hoe of het plan gaat aflopen.

Onze Stichting zou het bijzonder jammer vinden als Nij Nittersum afgebroken wordt.
Wij willen ons juist inzetten voor het behouden van speciale gebouwen en panden in
ons dorp die een geschiedenis hebben en wij vinden dat ook Nij Nittersum daar
onder valt.
Nog een heel aantal inwoners van Stedum hebben de bouw, de ontwikkeling en het
gebruik van het gebouw meegemaakt en hebben daar een band mee. Dat de
jongeren dat niet hebben is denken wij wel voor een deel verklaarbaar omdat zij het
gebouw zien, mede door de staat van onderhoud, als afgeschreven en ouderwets.
Wij hebben een lijst gemaakt met daarop gebouwen in het dorp die op de nominatie
stonden om gesloopt te worden, maar gelukkig gespaard zijn gebleven en waar wij
heel blij mee zijn, maar er staan ook huizen of gebouwen op die helaas toch gesloopt
zijn. Wat achteraf ontzettend jammer is. Wij wilden deze lijst en onze zienswijze
hierop delen met alle dorpsbewoners door het te plaatsen in de Stedumer, maar dat
is helaas niet gelukt.
Wij hopen dat het genomen besluit tot sloop opnieuw bekeken wordt, mede door de
gewijzigde omstandigheden die zich nu voordoen.

Onlangs is door Stichting Oude Groninger Kerken een boekje uitgebracht
“Dij schrift, blift” over schrijversgraven in de Provincie Groningen.
Er wordt aandacht besteed aan de grafmonumenten, maar vooral ook aan leven en
werk van een aantal Groninger schrijvers in de ruimste zin van het woord.
Uiteraard kan er een hoofdstuk over Sien Jensema oet Steem dan ook niet
ontbreken.
Tijdens de presentatie van het boekje in Groningen werd aan Siewert Jensema
het eerste exemplaar uitgereikt en mocht hij een stukje voorlezen uit de novelle
“Berend Kopstubber” , die zijn tante had geschreven.
Het boekje is te bestellen op www.groningerkerken.nl/winkel.
De prijs is € 8,95 excl. verzendkosten.
Stedum, april 2022,
Bestuur Stichting Historie Stedum

