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Beste donateurs, 
Voor u ligt de nieuwsbrief najaar 2022 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 * Dinsdag 22 november 2022:  
SHS-najaarsbijeenkomst voor donateurs en belangstellenden.  
Let op! Het is op een dinsdag en niet zoals gebruikelijk op een woensdag! 
Wij organiseren een middag en -avond bijeenkomst.  
We gaan een film vertonen gemaakt door Reini Huisman over o.a. de middenstand 
van Stedum.

De bijeenkomsten worden gehouden in het Hervormd Centrum, Bedumerweg 8 te 
Stedum.  
Aanvang: ’s Middags van 13.30 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 André de Graaf bereid is gevonden om toe te treden tot ons 
bestuur. 
 
 Officiële opening gerestaureerde Koets- en Lijkenhuisje Stedum

Vrijdag 17 juni is het gerestaureerde Koets- en Lijkenhuisje op de begraafplaats in 
Stedum officieel heropend. De genodigden kregen bij binnenkomst koffie met gebak. 
Het gebak was voorzien van een foto van het gerestaureerde gebouwtje. 
Voorzitter Gerard Kruidhof van Stichting Historie Stedum gaf in zijn openingswoord 
een uiteenzetting over de geschiedenis van het Koets- en Lijkenhuisje en het tot 
stand komen van de restauratie. De vrijwilligers kregen voor al hun werk een fraai 
fotoboek aangeboden. De openingshandeling werd verricht door drie particuliere 
geldgevers door het openen van een deur van de personeelsingang, van het 
koetshuis en de deur van het lijkenhuisje. Alles is weer in de oorspronkelijke staat. 
De prachtige torenspits met windvaan staat na 60 jaar weer op zijn plek. 
Voor het Koets- en Lijkenhuisje stond een fraaie zwarte Lijkkoets opgesteld. 
Alle aanwezigen waren vol lof over hoe mooi het pand is geworden. 
Zaterdagmorgen 18 juni, volgde er een open huis. Iedereen werd in de gelegenheid 
gesteld om onder het genot van een hapje en drankje het gehele project te bekijken. 
We mochten een groot aantal belangstellenden welkom heten. Stichting Historie 
Stedum kan met trots terugkijken op een paar mooie dagen. 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Foto van vroeger  
Het huis op de hoek van de Kampweg en de Bedumerweg stond bekend als het 
winkeltje van Mella. De ingang van de kruidenierswinkel van Mella Mulder was aan 
de Kampweg toen die nog Stationsweg heette. Op de gevel wordt reclame gemaakt 
voor tabak en vieux van Calcar uit Sappemeer. Schoolkinderen kwamen er om 
snoep. In het kastje aan de gevel werd de opstelling van het voetbalteam bekend 
gemaakt. Het pand is in 1971 gerestaureerd. Stedum had vroeger een rijke 
middenstand. De Hoofdstraat telde ooit drie bakkers, twee groenteboeren, een 
schoenmaker, meerdere slagers en schilders, een café en verschillende 
levensmiddelenzaken. Ook aan de zijstraten waren van oudsher veel winkels 
gevestigd, zoals een kapper, een fietsenwinkel, manufacturenzaak en verschillende 
kruideniers en bakkers. Aan de Bedumerweg woonden twee kleermakers. Aan de 
Stationsweg was nog een melkboer-voerman en aan het eind het Stationskoffiehuis. 



Buiten het dorp aan de Delleweg was café “De Weer”.  
In maart 2008 werd de buurtsuper in de Adriaan Clantstraat gesloten. Het dorp heeft 
nog wel twee kappers en een nagelstudio en een witgoedzaak en een computerzaak.  
Oude winkels zijn verbouwd tot woonhuis, terwijl de oude bestemming vaak nog 
zichtbaar is.
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André de Graaf, Stichting Historie Stedum 
 
Barbecue ter afsluiting van de restauratie van het Koetshuis met Lijkenhuisje. 
Vrijdag 30 september jl. hebben het Bestuur en alle vrijwilligers van Stichting Historie 
Stedum ter afsluiting van de zeer geslaagde restauratie van het Koetshuis met 
Lijkenhuisje genoten van een gezellige en uitstekend verzorgde barbecue, bij 
Partyverhuur van Johan en Lieneke Bulthuis in Ten Boer. 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