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Vuurwerkshow familie de jonge 
 

 
 

Al tientallen jaren houdt de familie de Jonge uit Stedum een traditie in stand. Elk 
jaar weer verzorgen zij met elkaar een vuurwerkshow.  
Het begon allemaal in 1977 toen Jan de Jonge op 1 januari, op de familiedag van 
familie de Jonge, vuurwerk begon af te steken. Elk jaar werd die show uitgebrei-
der en mooier. 
 

Tim de Jonge: "Het begon destijds op de Lopsterweg. Toen leefden mijn grootou-
ders, opa T. de Jonge en oma S. G. de Jonge-Veenstra, nog. Daarna gingen wij 
naar de Sien Jensemahörn. Toen ik zes jaar oud was kwam de show naar de 
Singel. Wij hebben altijd veel belangstelling gehad van dorpsgenoten. Langza-
merhand groeide onze show uit tot een echt dorpsgebeuren. Wij nodigen nu ook 
weer belangstellenden uit om samen met ons de show nog mooier en indrukwek-
kender te maken. Mensen die mee willen doen kunnen mij bellen op 06-
12659353. Ook dit jaar hopen wij op een spectaculaire show met onze vaste toe-
schouwers en natuurlijk weer nieuwe geïnteresseerden. Wij willen graag dat de 
traditie blijft voortbestaan!" 
 

Dit jaar is de vuurwerkshow om 1.00 uur bij het parkje Dorpsterlanden. 
 

Eldert Ameling 
  
 

 

Het gezicht van Stedum 
 

De foto op de omslag vertoont iedere maand het gezicht van een of meerdere Stedumer(s). De 
foto hoort dit keer bij de rubriek 400 woorden waarin Math M. Willems op zoek gaat naar de 
passie van dorpsgenoten. Deze keer Jelle van der Knoop (foto: Jan Pitt). 
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(foto: Martien Spits-Straatman) 
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In de Kijker 
 

In deze rubriek worden nieuwe of minder bekende bewoners van het dorp voor-
gesteld. Deze keer Jeffrey Andriessen en Sharon Aalders, Lellensterweg 22. 
  

Sinds wanneer wonen jullie in Stedum? 
“Sinds februari 2018.” 
 
Waar zijn jullie geboren en/of hebben jullie je jeugd doorgebracht? 
Jeffrey: “Ik ben geboren in Groningen en heb mijn jeugd ook doorgebracht in Gro-
ningen.” 
Sharon: “Ik ben geboren in Groningen en heb mijn jeugd ook doorgebracht in 
Groningen.” 
 
Wat doen jullie voor de kost? 
Sharon: “Ik leer voor schoonheidsspecialiste en daarnaast werk ik in een schoon-
heidssalon.” 
Jeffrey: “Ik ben automonteur.” 
 
Wat zijn jullie favoriete bezigheden? 
Jeffrey: “Ik hou van films en series kijken.” 
Sharon: “Ik ben veel met make-up bezig en ik vind YouTube leuk.” 
 
Wat is jullie favoriete vakantiebestemming? 
Jeffrey en Sharon: “We houden van een warm land.” 
 
Wat is de reden dat jullie in Stedum zijn komen wonen? 
“Er kwam een betaalbare woning met een tuin beschikbaar.” 
 
Wat zouden jullie doen als jullie de Postcodeloterij Straatprijs winnen? 
Jeffrey en Sharon: “Een huis kopen.” 
 
Wat vinden jullie, naast jullie eigen huis, het mooiste plekje van Stedum? 
“We vinden ’s avonds de Bartholomeüskerk mooi wanneer deze verlicht is.” 
 
Wat is jullie antwoord op de vraag van de vorige bewoners: “Hoe houd je de 
jeugd, die opgegroeid is in Stedum, in het dorp?” 
“Een jeugdsoos organiseren om gezellig samen te komen.” 
 
Welke vraag willen jullie de volgende nieuwe bewoner(s) stellen? 
“Wat is jullie ideale zaterdag?” 
 

Afie Nienhuis 
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Moarstee is open in nieuwjaarsdagnacht 
 

Het lijkt nog maar zo kort geleden, maar we gaan binnenkort alweer oud en nieuw 
vieren. Ook dit jaar organiseren Moarstee en Dorpsbelangen samen weer een 
feest. Dit vieren we, met jong en oud, in Moarstee. De deuren gaan om 1 uur 
open, zodat iedereen elkaar het allerbeste kan wensen voor het nieuwe jaar. Na 
een rustig begin zal DJ Jappa om 2:00 uur los gaan en kunnen de beentjes van 
de vloer. Halverwege de nacht zal hij een half uurtje worden afgelost, om vervol-
gens tot 5:00 uur verder te draaien. In het voorste gedeelte zijn net als de voor-
gaande jaren zitjes. Om 5:00 is het feest ten einde. 
 

 
 

Vreug-
devuur 
Net als 
voor-
gaande 
jaren 
kunnen 
er ook 
weer 
kerst-
bomen 
en on-
bewerkt 
hout ge-
bracht 
gewor-
den voor 

een vreugdevuur. Door de bouw van de nieuwe school (kindcentrum) is het vuur 
dit jaar op een andere plek. Het vreugdevuur is op het veldje achter de glas-
bak/kledingcontainer, aan de Borglanden. De gemeente gaat een zandplaat neer-
leggen op de plek waar het vuur zal komen. Er mag nog geen hout neergelegd 
worden voordat het zand er ligt. De bult wordt om ongeveer 18:00 uur aangesto-
ken. 
 

Vuurwerk 
Vuurwerk is natuurlijk onlosmakelijk verbonden met oud en nieuw. Van 18:00-2:00 
uur mag je je vuurwerk afsteken. Om middernacht zal het grootste gedeelte van 
het vuurwerk afgestoken worden. Wanneer deze kruitdampen opgetrokken zijn is 
het zeker de moeite waard om je rond 01:00 uur te begeven naar het parkje aan 
de Hilmaarweg/ Dorpsterlanden waar de familie de Jonge hun, inmiddels, traditio-
nele vuurwerkshow zullen geven. Het beloofd weer een groots spektakel te wor-
den dus komt dat zien! 
 

Catharina Reker 
Dorpsbelangen 
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Rijdende winkel 
 

 
 

Stedum zit al enige tijd zonder de rijdende winkel. Na een verzoek van Dorpsbe-
langen wil ik, Richard van der Maar – Melkboer Bedum, proberen om met mijn rij-
dende winkel Stedum te bezoeken. Door in mijn bestaande route iets te wijzigen 
ben ik in de gelegenheid om u eens per week te voorzien van uw dagelijkse 
boodschappen en wel op donderdagmiddag. Dus vanaf donderdag 7 februari elke 
donderdag vanaf ongeveer 17.00 uur in Stedum! 
 

Het assortiment in mijn rijdende winkel bestaat uit de volgende hoofdgroepen: 
kruidenierswaren (incl. tabak); zuivelproducten (incl. kaas); aardappelen, groente 
en fruit; brood, koek en gebak; kranten en tijdschriften; vleeswaren en vers vlees 
en ook service-artikelen als postzegels en ov-chipkaarten. 
 

 
 

Als u gebruik wilt maken van mijn diensten laat het mij even weten per telefoon of 
per mail of loop gerust even binnen om een indruk te krijgen van mijn rijdende 
winkel. Ik hoop dat ik velen van u persoonlijk in de rijdende winkel mag begroeten. 
Graag tot ziens. 06 53 69 23 33/ info@richardvandermaar.nl / 
www.richardvandermaar.nl 
 

Richard van der Maar 
Melkboer Bedum 
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10 jaar Struners in Stedum 
 

Scoutingvereniging De Struners vierde afgelopen zaterdag haar 10-jarig bestaan. 
Op 13 december 2008 werd de eerste opkomst gehouden, en inmiddels is deze 
vereniging uitgegroeid tot bijna 70 leden.  
Tijd om ouders ook iets over scouting te leren, en zo werd er een druk bezochte 
ouder-kind opkomst georganiseerd. Bij Moarstee aangekomen werden de leden 
en hun ouders welkom geheten met een poort van ballonnen en een zelf ge-
knoopte draaimolen. Dat was door leiding en explorers op vrijdagavond geregeld. 
Lekker buiten, dat gold ook voor de zaterdag. De kou werd getrotseerd met een 
vuur waar broodjes gebakken werden. Ouders en kinderen namen het ook tegen 
elkaar op. Zo werd gestreden om wie het eerst een touwtje kon laten doorbran-
den, wie het beste kon houthakken en wie de vlag veroverde met Levend Strate-
go. De bevers van 5-7 jaar bouwden een toren van melkpakken, die vervolgens 
omgeblazen mocht worden. Hilarisch was het spel waarbij de deelnemers niet op 
bewegen betrapt mocht worden. Een zesjarige wees haar papa terecht: “papa, je 
bent af”. 
Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan werden maar liefst 47 truien uitgereikt, 
op naam, met het logo van de Struners erop, geleverd door Bijsterveld Bedrijfs-
kleding. In de nieuwe trui is de hele vereniging op de foto gezet.  
De dag werd afgesloten met een buffet, georganiseerd door de eigen kookstam, 
gevormd uit de groeiende groep van volwassen leden. Dat er in en rond Stedum 
bestaansrecht is voor zo’n vereniging is aan oprichter Jelle van der Knoop nu ze-
ker bewezen. 
De vereniging kijkt uit naar het nieuwe jaar, waarin men de uitbreiding van Moar-
stee wil realiseren. Zo hebben de Explorers (15-18 jaar) straks een eigen ruimte, 
met houtkachel, is er een werkplaats en voldoende opslagruimte, in samenwer-
king met ijsvereniging en tennisvereniging. Voor dat doel is al veel subsidie bin-
nengehaald. Het laatste deel hoopt de vereniging met acties te overbruggen, 
waaronder houtverkoop. Met het kloven is afgelopen zaterdag al een mooi begin 
gemaakt. 
 

Lies Oldenhof  
Voorzitter Scoutingvereniging De Struners 
 

 

Veel bezoekers op Najaarsbijeenkomst SHS 
 

Tachtig bezoekers kwamen af op de Najaarsbijeenkomst van Stichting Historie 
Stedum over De borgh Nittersum tot Stedum. Afgebroken in 1818 (200 jaar gele-
den). 
Stedumer Geert van Dijken vertelde, mede aan de hand van beelden, een boei-
end verhaal over het ontstaan, opkomst en ondergang van de Groninger borgen, 
met nadruk op de borgh Nittersum. En hoe men op zo’n borg leefden en wat de 
bewoners van Borg Nittersum voor Groningen en Nederland hebben betekend. 
Het was, zowel ’s middags als ’s avonds gezellig druk. 
 

Jan Lalkens 
Secretaris Stichting Historie Stedum 
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(foto: Jan Pitt) 
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400 woorden  
 

Nuttig zijn, dichtbij en veraf 
 

Ik fiets het betonpad af en de boerderij in aan de Lellensterweg, vlakbij Lutjewijt-
werd. De Laekense herder Wietse, vaalros met warrig haar, begroet me luidruch-
tig en opgetogen. Mijntje van den Handel, Jelles echtgenote, is druk in de weer 
met restanten van de appeloogst. Kerst nadert, je ruikt de verrotting van fruit. “Jel-
le (68) is boven aan het werk”, zegt Mijntje. We drinken gedrieën koffie aan wel-
licht de langste eetkamertafel van Stedum, met in de verre verte de skyline van 
Stad. Hun levende have passeert eerst de revue. “We hebben naast Wietse ook 
nog vier katten: Koosje, Hobbel,  Atse en Tommy”, zegt Jelle. “De twee geiten 
achter in de schuur heten Rosa en Linde. Het lag in de bedoeling één geit te ne-
men en die zou Rosa-Linde heten, maar dezelfde dag nog kwam er een tweede 
geit bij, volgens het adagium ‘neem nooit een geit alleen’. Vandaar Rosa en Linde  
… We wonen hier sinds 1999." 
 

Jelle van der Knoop was zes jaar secretaris van dorpsbelangen. In 2007 zette hij 
de eerste stap tot Scouting Stedum. Jelle zat met Kai, Anja, Siebrand, Lies, Anjo, 
Nico, Wilco en Anjo in het eerste bestuur van de Moarstee. Hij haalde met hen 
geld binnen, veel geld, via subsidies en acties. 
 

“Ik heb een lange loopbaan achter de rug. Na mijn studie sociologie aan de RUG 
werkte ik als consultant (adviseur) en onderzoeker aan grote onderzoeksopdrach-
ten voor zeven ministeries en ook wel voor bedrijven/organisaties als de ANWB, 
HSL, Unilever, Gasunie. Ik deed onderzoek naar strategische besluitvorming en 
lobbyprocessen. Tussendoor deed ik wijkonderzoek voor de gemeente Gronin-
gen. Zo leerde ik veel over welke partijen invloed en macht hebben en hoe ze 
daar mee om gaan.”  
 

De grote verworven rijkdom aan kennis zet Jelle nu praktisch en nuttig  in voor de 
belangen van de danig door de aardbevingen getroffen Groningers . “Ik vecht te-
gen onrechtvaardigheid. In 2007 kwam er eerst een klankbordgroep met als doel 
onderzoek van de grond te krijgen naar de ontstane schade aan gebouwen ten 
gevolge van de aardbevingen.” In 2009 nam Jelle het initiatief tot de Groninger 
Bodem Beweging: nu 4000 leden, een groeiend aantal. “Het is mijn doel samen 
sterk te staan in overleg en onderhandelingen met de NAM, NCG, gemeentes, 
provincie en de ministeries van Economische en Binnenlandse zaken. Ik verte-
genwoordig de GBB nu in het Nationaal Programma Groningen. Er is een span-
ningsveld. Als het kan overleg, is dat niet mogelijk: verzet, actie. 
Als voorzitter stuur ik aan en bewaak ik de processen en de communicatie binnen 
en buiten de GBB. Ik zie de GBB als de spiegel voor de gaswinningsproblema-
tiek.” 
 

Math M. Willems  
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Avonturen van de schoolmuis 
 

 

Het is alweer een tijdje geleden, maar niet gevreesd, ik ben er nog! Na een lange 
warme periode begint het eindelijk weer kouder te worden buiten en is het zo 
langzamerhand tijd om de warmte op te zoeken. Gelukkig is mijn uitvalsbasis op 
zolder nog altijd niet ontdekt. Inmiddels vertoef ik alweer enige weken in het ge-
bouw. Nieuwsgierig als ik ben, heb ik ook eens even een verkenningsrondje naar 
beneden georganiseerd. Toch eens even zien of er nog veranderingen zijn waar-
van ik niet op de hoogte ben. Nou dat blijkt al gauw zo te zijn. 
De piano, mijn geheime schuilplaats beneden, helemaal geruïneerd! Mijn lekkere 
viltholletje onderin dat ding is helemaal verdwenen, mijn toilet op de eerste ver-
dieping van dat apparaat, helemaal weg! Ik ben compleet in shock. Hoe durven 
ze! Gedesillusioneerd trippel ik verder. Lokalen zijn gelukkig nog hetzelfde, de ene 
wat voller dan de andere, kasten staan er nog, koelkast goed gevuld, goed bezig 
bewoners van mijn gebouw. Op de route naar boven is wel wat veranderd. In het 
kamertje achter een blauwe deur bij de trapopgang hangt een bordje met You’re 
Welcome, hoezo ik woon hier toch! Straks komen er hele groepen muizen en an-
der gespuis hiernaartoe. Niks you’re Welcome, wegwezen! Ik wil rust, al genoeg 
lawaai van maandag t/m vrijdag aan mijn tere muizenhoofdje. En wat staat daar 
nou in de hoek? Een compleet hoekbureau met werktafel, scharen, plakband, 
nietmachine en wat al niet meer. Wat is dit nou weer voor flauwekul?!  Precies op 
mijn route naar beneden. Straks zit daar ook nog iemand en moet ik hier nog ex-
tra uitkijken ook. Het wordt er niet makkelijker op zo. Is het niet de hoogste tijd, 
dat alles en iedereen hieronder gaat vertrekken? Dat is toch de bedoeling? Ik heb 
dat een keer gezien, gehoord of gelezen. Hmm, iets om ook weer eens uit te zoe-
ken. Ben wel benieuwd naar de stand van zaken. Wanneer heb ik dan eindelijk 
het rijk voor mij alleen? 
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Eenmaal boven gekomen, pak ik mijn mousepad en ga zoeken op mousebook, of 
er iets over die verhuizing te vinden staat. Jawel, bingo! Via een paar van mijn 
vrienden zie ik een gedeeld bericht over een nieuw gebouw. Dat is hier niet in de 
buurt. Dat biedt perspectief. Heb ik dan toch eindelijk eens het hele gebouw voor 
mijzelf? Ik hoop het. Maar, tot die tijd ga ik ze hieronder het leven nog even flink 
zuur maken. Gna gna … wacht maar mensen, ik ga me tot die tijd nog even flink 
uitleven. Ik ga, ik zal, ik ga…  
Ik val in een diepe slaap en droom van een fantastisch leeg gebouw met muizen-
trappen, een achtbaan van de zolder naar beneden, zwembad met muispool, 
sauna, kermisattracties op groene stroom, warme dekbedden, een veranda, feest-
jes met vrienden, filmavondjes met Mousehunt of Stuart Little, beschuit met muis-
jes in de pauze, geen schoteltjes met paarse korreltjes meer die ik moet ontwij-
ken, muisstille lokalen zonder mensen, geen muizenvallen, geen allesvernietigen-
de pianostemmer, geen ... geen ...... geen ......… zzzzzzzz 
 

Tinus Trippel 
 

 

Lizzy 
 

Een bijzonder leuk Stedumer 
hondje is Lizzy van Frans en Jan-
na de Jager aan het Klokkenpad. 
Lizzy is een klein hondje met half-
lang krulhaar. De kleur van haar 
vacht is zwart met wit. Haar onder-
gebit staat wat naar voren gericht. 
Dat hoort ook bij dit ras. Lizzy is 
een Shih Tzu. Frans de Jager 
noemt haar gebit een 'centen-
bakje'. Dat woord centenbakje 
hoorde je vroeger wel vaker als 
benaming van een vooruitstekende 
onderkaak. Orgeldraaiers hebben 
zo'n koperen centenbakje in hun 
hand en rammelen ermee bij hun 
draaiorgel. Zo'n koperen bakje is 
helemaal afgesloten en heeft al-
leen een ruime gleuf vooraan aan 
de bovenkant. In die gleuf kun je je 
gave deponeren. In vaktermen 
heet zo'n gebit, zoals Lizzy dat 
heeft, een 'onderbeet'. 
 

Lizzy is heel lief voor kinderen, ver-
telt Janna. Het gebeurt natuurlijk 
wel eens dat er een kind het leuke 
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hondje wil aaien. Lizzy laat dit rustig toe, laat zich over haar kop strelen en be-
wonderen. 
 

Lizzy is dus een rashond. Ze heeft 
mooie donkerbruine ogen. En ze is 
een persoonlijkheid. Feilloos voelt ze 
allerlei dingen aan. Zo weet Lizzy al 
precies dat ze ergens mee naar toe 
gaat, nog voordat Frans en Janna 
hun jassen van de kapstok hebben 
gepakt. 
Het is, mag je wel zeggen, een bij-
zonder verhaal hoe ze destijds bij 
Frans en Janna is gekomen. Op een 
dag zag Janna de hond op internet. 
Op dat moment was het nog een zie-
lig, verwaarloosd beestje. Het akeli-
ge was, bleek later, dat het hondje 
op de leeftijd van nog maar negen 
maanden oud al puppy's had gekre-
gen. Het fokken met een jonge hond 
is heel verwerpelijk; zoiets moet men 
echt niet willen. Daarbij zat het haar 
van Lizzy, op het moment dat ze op 
internet aangeboden werd, vol met 
klitten. Het hondje kon nog maar 
nauwelijks lopen. En het lopen dat 
deed haar ook pijn. De haren trokken 
het beestje aan alle kanten. Het asiel 
waar ze zat dat heet 'De Grens-

streek'. Nou dachten, Frans en Janna, die afstand is wel te doen. 'De Grens-
streek', dat moet even over de Belgische grens zijn. Dat hadden ze er dik voor 
over. Maar achteraf gezien, vertelt Janna, was het handig geweest, dat we het 
hadden opgezocht waar dat dit asiel precies te vinden is... Want het asiel bleek 
niet over de grens bij Nederland te liggen, maar het ligt vlakbij Frankrijk...!  
Janna: "Het asiel ligt achter Kortrijk. Toen we terug waren in Stedum hadden we 
900 kilometer gereden, eerst 450 kilometer heen en toen weer terug... In België 
hebben ze het hondje eerst nog getrimd. Officieel heette zij toen nog Diva. Maar 
dat Diva dat vonden wij geen toepasselijke naam voor het dier. Die naam hebben 
wij veranderd in Lizzy." 
Lizzy moest nog een heleboel dingen leren. De hond wist niet eens wat een voer-
bak was. Op het adres waar ze oorspronkelijk vandaan kwam, had ze op een bin-
nenplaats geleefd. Daar had het hondje het voer van de stenen moeten eten. Zij 
had er samen met zeven andere honden rondgelopen; alle zeven van verschillen-
de rassen. Toen de bazen van deze honden hun huis uit werden gezet, werden 
hun honden in beslag genomen door de dierenbescherming. 

(foto's: Roelof van der Wal) 
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Janna: "Ze spraken bij het asiel plat Vlaams. Wij hebben er de papieren ingevuld. 
En de hond was al eerder gechipt. Na betaling mochten wij haar meenemen." 
Nu moest de hond mee in hun bus. Meteen dook Lizzy in het kinderzitje dat daar 
zit voor de kleindochter van Frans en Janna. En nu nog steeds gaat Lizzy in dat-
zelfde kinderzitje zitten als ze meegaat in de bus. Echter die eerste keer zat het 
hondje er nog niet op haar gemak. Toen de schuifdeur, die aan de zijkant zit, 
dichtsloeg kromp ze in elkaar van schrik. 
Inmiddels is Lizzy zeven jaar oud. Ze was anderhalf jaar toen ze naar Stedum 
kwam. Vermoedelijk heeft Lizzy op haar eerste adres, op het pleintje waar ze met 
de andere honden rondliep, met de pot meegegeten. Ze lust nog steeds graag 
een beetje bami en zelfs wat spinazie. Daar smikkelt ze lekker van. Maar in te-
genstelling met vroeger krijgt ze nu elke dag hondenbrokken. 's Avonds krijgt ze 
wat vlees uit een goudkleurig aluminium bakje van een zeker merk. Heel belang-
rijk is, vertelt Frans, dat de hond de hele dag schoon water tot haar beschikking 
heeft. Natuurlijk krijgt Lizzy ook kauwbotjes waarvan gezegd wordt dat die goed 
zijn voor de tandjes en de kiezen. Ze doet het prima op deze verzorging. U heeft 
Lizzy vast wel eens een keertje gezien met Frans, wanneer Frans met haar door 
het dorp loopt. 
 

Eldert Ameling  
 

 

Kerst in Stedum 
 

Het was een dag met een gouden randje, zo’n dag die niet meer stuk kon. Een 
waterig zonnetje steeg boven de horizon uit en in het hele dorp gonsde het van de 
geruchten, alle mobieltjes en i-pads maakten overuren. Een klein kereltje zat voor 
het huis op de hoge stoep en groette alle sportievelingen die naar de sportschool 
van Karel gingen om zich weer eens lekker in het zweet te werken. Hij ving een 
geluid op, tien slagen klonken helder uit de oude Stedumer kerktoren. De neerge-
streken roeken en kraaien vlogen op, maakten verschrikt een rondje om de impo-
sante toren en na de tiende, laatste slag, landen ze weer op het dak van de kerk. 
Petertje zijn moeder staarden even later voor het raam naar Oetvoort (zo heet het 
pad van Peter Bijen naar het dorp). Een zwangere vrouw reed op een ezel, er-
naast liep een man. Met vaste tred gingen ze richting dorp. Halverwege Oetvoort  
bleven ze staan, en zien de zon op de torenspits schijnen en de wijzerplaten een 
gouden gloed geven. "Hier moet het zijn," mompelde de man tegen zijn ezel die 
nog steeds op een wortel kauwde die hij onderweg gevonden had. In de Hoofd-
straat aangekomen kwamen de mensen hun huizen uit en verwelkomden de 
vreemdelingen. Petertje werd ook nieuwsgierig en rende met zijn korte beentjes 
naar die vreemde mensen en bleef vlak voor de ezel staan: "Hallo, ik kom oet 
Steem, en wel binn joe den?" 
"Ik ben Jozef en dit is mijn vrouw Maria en daar zie je ons ezeltje Prik. Wij zoeken 
een woning en werk. Ik ben timmerman. Maar waarom staan al deze mensen ons 
op te wachten?" vroeg Jozef? "Het stond voorop de Stedumer," zeiden de men-
sen in koor, "maar helaas, alle huizen zijn bewoond, er is geen plaats voor jullie." 
Toen antwoordde Petertje:  "In onze schuur is nog plaats bij huiskoe Fietje en 
paard Job. Ruimte genoeg en volop hooi. Er staat ook een groot logeerbed in  
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deze schuur en het is er dankzij de houtkachel lekker warm. Loop maar even 
mee, dan wijs ik jullie de weg."  
Alle mensen in de straat vormden een erehaag voor het gezelschap dat in optocht 
naar Hoofdstraat 35 ging. De moeder van Petertje hield de zware schuurdeur 
open en liet het gezelschap binnen: "Kom gauw verder, het eten staat al klaar, we 
hebben lekkere pannenkoeken met spek en warme chocolademelk." Maria, hoog-
zwanger, wurmde zich van haar ezeltje en liep waggelend naar het logeerbed 
waar ze zich heerlijk op neer vleide. Moe maar voldaan ging Maria meteen liggen, 
de lange reis had heel wat gevergd. De maaltijd werd smakelijk gegeten en men 
vroeg Jozef de oren van het hoofd. Hij vertelde dat ze uit een ver warm land 
kwamen en dat hij timmerman was, maar in zijn geboorteland niet veilig meer. 
Daar was namelijk een hele foute president aan de macht die Jozef in de gevan-
genis wou stoppen omdat hij commentaar op zijn regering had gegeven.  
 

Opeens klonk de bel hard en onverwacht door de gang. De grote broer van Peter-
tje, Nol deed de deur open. Buiten stonden drie vreemde mensen: "Goedendag, 
wie bent u dan?" De grootste van het stel antwoordde: "We zijn drie aannemers 
van bouwbedrijven die personeel voor versterkingsoperaties zoeken en toevallig 
hoorden we dat er mensen bij u zijn aangekomen waarvan de man timmerman is." 
Dat de tamtam snel werkte was één, maar zo snel? Dat ging er bij de broer van 
Petertje niet in. Ze zagen er ook wel vreemd uit met hun rare kleren. Een kregelig 
gevoel bekroop Nol en hij dacht: Ik moet ze voor de gek zien te houden. Hij trok 
een pokerface en zei: "Ze kwamen hier wel langs, maar zijn al weer op doorreis 
naar Groningen." Vol ongeloof keken de drie mannen Nol aan, maar deze hield 
zijn gezicht prima in de plooi. "Nou, daar zijn we mooi klaar mee", was het ant-
woord van de grootste man, "in ieder geval bedankt en een goede dag nog." Nol 
deed gauw de deur op slot en holde naar het gezelschap in de keuken met de 
boodschap van de vreemdelingen. "Dit waren spionnen van de regering," zei Jo-
zef, "gelukkig zijn we hier veilig." Terwijl hij dit zei, hoorden ze een zacht huilend 
kindje vanuit de schuur. Maria was bevallen van een zoon, geholpen door de 
moeder van Petertje. Ze legde het kleine, tere kindje in doeken en gaf het Maria in 
haar armen waarna het liefelijke geluidjes maakte. Vol vreugde omhelsde de fami-
lie de vader en de moeder: "Het is het mooiste schepseltje, dat we ooit gezien 
hebben." Veel dorpelingen kwamen na een oproep in de Stedumer langs met ca-
deautjes en kleertjes. Ze kregen beschuit met muisjes en een kopje thee. Op een 
open plek in het dorp werd een eenvoudig huis gebouwd, iedereen hielp mee en 
met vereende krachten kon de familie binnen een half jaartje hun intrek nemen in 
het nieuwe stulpje. Het gezin werd opgenomen in de gemeenschap en voelde 
zich echt thuis in Stedum. Op heerlijke zomeravonden, als ze om tien uur op hun 
tuinbank vredig achter in hun tuintje op de bank zitten, terwijl de zon langzaam 
ondergaat en gele stralen op de toren laat vallen, vliegen de kraaien en roeken 
hoog boven de oude kerk hun rondjes begeleid door het zachtjes nagalmen van 
de tiende slag van de klok. Zo is het leven goed. 
 

Peter Slager 
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Vrienden van de Bartholomeüskerk Stedum 
 
Deze keer kunt u het eerste artikel lezen in een reeks over de geschiedenis van 
de Bartholomeüskerk. 
 
Het ontstaan van de wierde Stedum en de bouw van de Bartholomeüskerk 
Het Groningse wierdedorp Stedum is ontstaan door de vorming van het zeeklei-
gebied in Noord-Groningen in de duizend jaar na de laatste IJstijd. Door het smel-
ten van het landijs steeg de zeespiegel, maar er ontstond eveneens een duinenrij, 
waarachter, door de beperkte afwatering, een veengebied ontstond. Door de zee-
spiegelstijging spoelde het veen uiteindelijk weg, waarna klei en wadzand voor het 
ontstaan van kwelders zorgden. Dit kweldergebied werd doorsneden door drie ri-
vieren, waaronder de Fivel. Via de Fivel is de Noordzee binnendrongen in Noord-
Groningen, waardoor de monding van het stroompje veranderde in een brede 
zeeboezem: de Fivelboezem, die grofweg de huidige regio Fivelingo omvat. Five-
lingo is opgedeeld in twee delen: het gebied ten westen en het gebied ten oosten 
van de loop van de Fivel en de voormalige Fivelboezem. Vanuit het gebied ten 
westen van de Fivel was er sprake van kwelderaanwas richting het oosten. Door 
de kwelderaanwas in de eerste vier eeuwen na Christus ontstond in dit gebied de 
wierde Stedum.  
De oudste wierden (het Groningse woord voor ‘terp’; wierde betekent ‘bewoonde 
hoogte’ of ‘omheinde plaats') kenden een veelal rond stratenpatroon; jongere 
wierden, zoals die van Stedum, een rechthoekig stratenpatroon, omdat men zich 
aanpaste aan de rechthoekige vorm van de kwelderwal.  
Vanaf 700 na Christus nam de handel in de regio toe, waardoor de wierde Ste-
dum zich ontwikkelde tot handelsnederzetting voor ambachtelijke producten. Aan 
de oorspronkelijke ronde kerkwierde werd een langwerpige handelswierde toege-
voegd, zodat één grote wierde ontstond. Daarop werd een hoofdstraat, met aan-
zetten tot zijstraten aan de zuidzijde, aangelegd, waarlangs de eerste permanente 
(dat wil zeggen: niet door overstromingen verzwolgen) bebouwing werd gereali-
seerd in de vorm van huizen van eenvoudige handwerkers en kooplieden. De 
naam ‘Stedum’ betekent feitelijk dan ook niet meer dan ‘bij de buurt’, ‘bij de plaats’ 
of ‘bij de huizen’. 
 

Ype Jan Nienhuis 
Secretaris Stichting Vrienden van de Bartholomeüskerk Stedum 
 

 

Naar andere vereniging 
 

Vanaf dat de postduivensport in het noorden van ons land zijn intrede deed, heb-
ben hier in Stedum altijd postduivenhouders gewoond. 
Op dit moment telt ons dorp vier actieve postduivenhouders. Alle vier zijn lid van 
een postduivenvereniging en nemen met hun duiven deel aan de duivenvluchten. 
Drie van de vier Stedumer postduivenhouders zijn dit jaar na de vluchten naar een 
andere vereniging gegaan.  
Roelf Smallenbroek, één van deze drie, vertelt: "Wij waren lid van een club in Us-
quert. Het was echter voor ons veel handiger om lid te worden in Onderdendam. 
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Dit, omdat wij sowieso onze duiven voor enkele 'Sector vluchten' in Onderdendam 
moeten inkorven. Dus wij gingen in het vliegseizoen toch al een paar keer naar 
die vereniging toe. En het aantal 'Sector vluchten' gaat zeker in de toekomst toe-
nemen. Wij zijn blij dat wij deze beslissing genomen hebben." 
De andere postduivenhouder, die geen lid van de vereniging in Usquert was, was 
al geruime tijd lid van de vereniging in Onderdendam. Dat betekent dat op dit 
moment alle vier de postduivenhouders in Stedum lid zijn van de vereniging in 
Onderdendam. 
 

Eldert Ameling 
 

 

Kerstavonddienst 
 

Evenals voorgaande jaren hopen we ook dit jaar 
weer gezamenlijk een kerstavonddienst te houden 
in de Grote Kerk van Stedum. Christelijk Vocaal 
Ensemble en organist Bert-Jan Zijlema verlenen 
hun medewerking. Ds. Wouter van Wingerden ver-
zorgt de overdenking. Na afloop is er een gezellig 
samenzijn met chocolademelk en glühwein.  
 

Maandag 24 december 20.30 uur. Geweldig als u 
en jullie aanwezig zijn. 
 

Tineke Bruggeman, Annet Hofman, Carola Kruidhof 
en Peter Verduijn 
Gezamenlijke commissie 
 

 

 
Verslag Informatiepunt 
 

Op donderdag 6 december hadden we onze Sinterklaasmiddag in het Hervormd 
Centrum. We waren met twintig personen. Na de opening door Ada Hovius en 
een kopje koffie/thee gedronken te hebben, begonnen we onze Sinterklaasactivi-
teiten. Iedereen had een pakje meegenomen en in de zak van Zwarte Piet ge-
stopt. We gingen in een kring zitten en Lientje legde uit hoe de pakjes uitgedeeld 
gingen worden. Door middel van een grote dobbelsteen werd er afgeteld wie aan 
de beurt was om in de zak te grabbelen. Veel pakjes waren voorzien van een ge-
dicht(je).  
 

Na de pauze met een lekkere traktatie deden we een quiz, uitgelegd door Lientje. 
De quiz was niet moeilijk. Vervolgens hadden we nog een ander spel, en daarna 
las Ada nog een overzicht van de middagen van Informatiepunt van het afgelopen 
jaar voor in dichtvorm, hetgeen erg gewaardeerd werd. Het was een gezellige en 
ontspannen middag. 
 

Afie Nienhuis 
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Groene vingers krijg je in de dorpstuin 
 

Hou jij van wortels uit eigen tuin?  
Of zelfgemaakte aardbeienjam? Heb 
je al jaren je eigen moestuin en lijkt 
het je gezellig om samen met ande-
ren te tuinieren? Of weet je niks van 
groente verbouwen en wil je het 
graag leren? Kom dan naar de dorps-
tuin! 
 

Wat is de dorpstuin? 
De dorpstuin is onderdeel van De 
Heemen. Een unieke plek waar land-
bouw, zorg en ontmoeting hand in 
hand gaan. De dorpstuin is gelegen 
aan de Bedumerweg 43, even buiten 
het dorp Stedum. Dorpstuin De Hee-
men is een open en gezellige moes-
tuin. Er wordt gezamenlijk getuinierd, 
door dorpsbewoners en deelnemers 
van Zorgbuurderij De Heemen. Het 
tuinieren gaat op een natuurlijke ma-
nier, de producten zijn biologisch. De 
tuingroep bestaat momenteel uit zo’n 
vijftien dorpsbewoners. Wie meedoet 
kan voor eigen gebruik oogsten. De 
tuin verkoopt het te veel aan produc-
ten aan de weg of maakt het in (jam, 

zoet/zuur of chutney’s). 
 

Heb je belangstelling?  
Doe je mee met tuinieren? Je bent van harte welkom! Neem voor meer informatie 
contact op via buur@deheemen.nl of 06 - 36 07 48 97 (Margreet). 
 

Lorette Verment 
 

 

Samen eten in de Zorgbuurderij. 
 

Voor een klein bedrag gezond en gezellig samen eten. Dat kan in de Zorgbuurde-
rij. De volgende keer is donderdag 17 januari om 12.00 uur. De pot schaft dan 
snert met en bonensoep zonder vlees. 
Waar: Zorgbuurderij de Heemen, Bedumerweg 43. 
Tijd: 12.00 uur. 
Kosten: 2,50 of wat het je waard is. 
Opgave bij: Margreet Wiersema buur@deheemen.nl of 06-36074897 
 

Margreet Wiersema en Mannie Hovenkamp 
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De Steemer Agenda 
 

(Verscheidene van de genoemde activiteiten zijn terug te vinden in deze Stedumer) 
 

 
 
 
 
 
24 december  Kerstavonddienst 20.30 uur in de Bartholomeuskerk met  
   medewerking van Christelijk Vocaal Ensemble en  
   Bert-Jan Zijlema.  
 
 
1 januari  Nieuwjaarsviering in Moarstee. De deuren gaan om 1 uur open. 
   En DJ Jappa om 2:00. Om 5:00 is het feest ten einde. 
 
1 januari   01:00 uur Vuurwerk bij het parkje aan de Hilmaarweg/  
   Dorpsterlanden 
 
 
08 januari   Vrouwenraad Stedum. Nieuwjaarsvisite Stichting Historie  
   Stedum m.m.v. onder andere van Jan Lalkens. In de pauze is er 
   tijd voor de aanwezigen om iets leuks te vertellen of iets voor te 
   lezen. In het Hervormd Centrum om 14.00 uur. 
 
17 januari  Samen eten in de Zorgbuurderij om 12.00 uur 
 
28 januari   Passage. De heer Hollebrandse uit Roodeschool. Onderwerp: op 
   fiets door Nederland. In het Hervormd Centrum om 19.45 uur. 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Stedumer is een uitgave van de Vereniging voor Dorpsbelangen Stedum en verschijnt nor-
maal gesproken elke vierde vrijdag van de maand. Kopij moet anderhalve week er voor binnen 
zijn. Hij komt niet uit in juli. Artikelen in ‘platte tekst’ aanleveren, dus geen eigen opmaak.  
 

De Stedumer verschijnt de volgende keer op vrijdag 25 januari. Kopij inleveren bij de redactie 
voor woensdag 16 januari. Het liefst per e-mail en anders op cd of usb-stick. 
De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen te weigeren, te bewerken of in te korten. 
 

Redactie: Erik Staal, Bedumerweg 31, Stedum, 0596 58 18 10, destedumer@gmail.com  
Eldert Ameling. Fotografie: Martien Spits-Straatman en Jan Pitt. 
Advertenties: Ellen Gommers, 0596 58 18 10, adv.destedumer@gmail.com 
 

 
 


