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Voorstellen bestuur Dorpsbelangen Stedum 
 

Omdat er wat wisselingen zijn geweest en het bestuur , stel ik de mensen graag 
aan u voor. Zodat u er een gezicht bij heeft. Het bestuurslid Tamara Werkman, 
heeft haar taak overgedragen, aan Mirjam Werkman (geen familie), wij danken 
haar voor haar jaren lange inzet. 
 
 

 

Fokko Smit 
voorzitter 

  

Mirjam Werkman 
secretariaat 

 

Karola Jansen 
penningmeester 

 

Lukas Kruidhof 
bestuurslid 
 
 
 

 

Peter Prins  
bestuurslid 

 

Catharina Reker 
bestuurslid 

 

Alfred Felzel be-
stuurslid 

 

 
 
 
 
 

 

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 Geert van Dijken (foto: Jan Pitt). 
 



 3

 
 

(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 Mark van der Stelt en Lotte Wolthuis, Hoofdstraat 29. 
 
 

Sinds wanneer wonen jullie in Stedum? 
“Sinds 31 december 2018.” 
 

Waar zijn jullie geboren en/of hebben jullie je jeugd doorgebracht? 
Mark: “Ik ben geboren in Utrecht en heb mijn jeugd doorgebracht in Leerdam.” 
Lotte: “Ik ben geboren in Assen en heb mijn jeugd ook doorgebracht in Assen.” 
 

Wat doen jullie voor de kost? 
Mark: “Ik heb een eigen bedrijf in evenementen en catering.” 
Lotte: “Ik ben werkzaam in de kinderopvang.” 
 

Wat zijn jullie favoriete bezigheden? 
Lotte: “Ik hou van sociaal genieten in de horeca.” 
Mark: “Ik hou van hardlopen en tuinieren.” 
 

Wat is jullie favoriete vakantiebestemming? 
Lotte: “Ik hou van Italië.” 
Mark: “Ik hou van Frankrijk.” 
 

Wat is de reden dat jullie in Stedum zijn komen wonen? 
“We waren verliefd op het huis en we houden van de sfeer van oude dorpsbe-
bouwing.” 
 

Wat zouden jullie doen als jullie de Postcodeloterij Straatprijs winnen? 
Mark en Lotte: “Ons 10-jaren plan om het huis op te knappen, zullen we in één 
keer laten doen en daarnaast gaan we met de camper op reis.” 
 

Wat vinden jullie, naast jullie eigen huis, het mooiste plekje van Stedum? 
“We vinden het bos vanaf de haven mooi en als de Bartholomeüskerk `s avonds 
verlicht is, is het een mooie plek in Stedum.” 
 

Wat is jullie antwoord op de vraag van de vorige bewoner: “Wat is jullie fa-
voriete uitstapje?” 
“We vinden restaurantjes en terrassen ontdekken leuk.” 
 

Welke vraag willen jullie de volgende nieuwe bewoner(s) stellen? 
“Wat missen jullie hier in Stedum?” 
 

Afie Nienhuis 
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Afscheid van een bijzondere man: Tjeerd Burgstra  
 

 
(foto: Steef Meyknecht) 
 

Hij is het gezicht van de rondleidingen in de Bartholomeüskerk van Stedum. Of de 
deur nu toevallig open staat wanneer hij in de kerk is of wanneer je speciaal een 
afspraak maakt voor een bezoek, altijd staat Tjeerd Burgstra klaar om hét verhaal 
van de kerk te vertellen. Het hele verhaal van kerk, toren, gewelfschilderingen met 
hun betekenis, alles wordt uit het hoofd, inclusief alle jaartallen, verteld. 
Dat dit zeer wordt gewaardeerd blijkt uit (een paar) notities in het gastenboek: 
 

- zeer boeiend verteld/uitgelegd door de heer Burgstra 
- een toevallige ontmoeting met de heer Burgstra leidde tot een door  hem 
zéér spontane uitvoerige uiteenzetting van achtergronden en  details betreffende 
deze schitterende kerk. 
- wat een prachtige kerk en wat een bijzondere rondleiding door de  heer 
Burgstra. 
- fantastische rondleiding gehad van de heer Burgstra. 
 

Als je hem vraagt hoe lang hij dit al doet is het antwoord: “vele maanden zijn 
voorbij gegaan” maar het begon ongeveer 15 jaar geleden met het meehelpen 
met wat andere zaken, gevolgd door het eens een keer bijwonen van een rondlei-
ding. Ook kosterswerkzaamheden zijn Tjeerd niet vreemd: stofzuigen, ventila-
tieramen open en dicht zetten, na een kerkdienst alles weer recht leggen of de 
heg knippen, hij is overal inzetbaar. Alles geleerd van zijn voorgangers Kees 
Straatman (rondleidingen) en Alex Bansberg (koster). Op 25 april 2014 kreeg 
Tjeerd een koninklijke onderscheiding. 
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Een opvolger is inmiddels door hem opgeleid en nu heeft Tjeerd te kennen gege-
ven, wegens zijn leeftijd en gezondheid, te willen stoppen met het geven van 
rondleidingen. 
 

Met recht kan worden gezegd: Tjeerd, hartelijk dank voor al jouw werkzaamheden 
en we hopen je toch nog graag (voor een spontane rondleiding) te zien in de kerk. 
 

De kerkrentmeesters van de Bartholomeüskerk en 
Stichting vrienden van de Bartholomeüskerk 
 

 

Koningsdag 27 april 
 

Deze dag start met muziek vanuit de toren. Om 8.00 uur zullen enkele leden van 
de muziekvereniging Oranje uit t ’Zandt het Wilhelmus spelen. De aubade begint 
om 9.30 uur ook in samenwerking met Oranje uit ‘t Zandt. Na de aubade wordt u 
koffie met Oranjekoek aangeboden door de Oranjevereniging in het Hervormd 
Centrum.  
 

Spellenmiddag 
Daarna vertrekken wij naar het IJsbaanterrein bij Moarstee waar we kunnen ge-
nieten van een nieuwe spektakel spellenmiddag. De start is om 11.30 uur. Teams 
bestaande uit Ouder/kind-Opa/Oma -kind zullen ons ongeveer twee en half uur 
vermaken met allerlei leuke spellen. Ook zullen er prijsjes zijn wie als team de 
leukste kledij aan heeft. Je kan je opgeven op het formulier dat op school wordt 
uitgereikt en je ook weer op school kunt inleveren. Mochten er vragen zijn over dit 
spel, contactpersoon is Bianca van der Laan 06 - 23 82 22 37. Dus iedereen doe 
je best. Je hoeft niet naar huis om te eten want de tent van de Oranjevereniging 
staat buiten op het veld met de lekkere poffertjes en hamburgers, ook is er dit jaar 
zelfgemaakte pizza in de pizzaoven te verkrijgen.  
 

Steemerspellen voor volwassenen 
Tegen 14.00 uur starten wij de grote Steemerspellen voor de volwassenen vanaf 
12 jaar. We zoeken 4 deelnemers met 1 captain. Allerlei leuke hindernissen ko-
men weer voorbij. Je kunt je als team opgeven bij Martijn Berends Hoofdstraat 18, 
(0596) 55 09 20 en bij Luit Kuitert, luitkuitert@hotmail.com en Jurjen Schaap,  jur-
jenschaap@hotmail.com. Een verkleedpartij zou leuk zijn maar is niet vereist. Dus 
komt allen deze dag naar het IJsbaanterrein om mee te doen of om de spelers 
aan te moedigen. 
 

Pubquiz 
Na de Steemerspellen van de middag organiseert de Oranjevereniging avonds in 
Moarstee een grote PUB-Quiz in samenwerking met de dames Desireé Nieborg 
en Evelien van Zanten. Deze dames hebben in februari ook al eens in Moarstee 
gestaan en dat was een erg gezellige avond. Aanvang van de avond is 20.00 uur. 
Inloop vanaf 19.30 uur. Dus dorpsbewoners zoek 5 á 6 mensen bij elkaar en geef 
je op voor de Pub-Quiz. Deelname is 5 euro per groep. En VOL=VOL. Een grote 
Tombola sluit deze Koningsavond af. 
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Wij hopen deze avond op een grote opkomst. Geef je op voor 21 april  bij: Jurjen 
Schaap, jurjenschaap@hotmail.com of bij Coby Nienhuis,  jb.nienhuis@ziggo.nl 
Coby Nienhuis 
Oranjevereniging 
 

Toneelavond Oranjevereniging op 12 april 
 

De Oranjevereniging moet helaas de toneelavond van Koningsdag verzetten. Het 
is moeilijk om op Koningsdag een toneelvereniging te vinden die voor ons kan 
spelen. 
 

Toch zijn wij blij dat het nog gelukt is om de leden van de Oranjevereniging een 
toneelavond aan te bieden. Op vrijdag 12 april zal de Toneelvereniging Mitn Kan-
der uit Bedum het blijspel  k heb ter niks gain verlet om………as dat mor wais! 
voor ons spelen in het Hervormd Centrum. Aanvang 20.00 uur. Zaal open 
19.30uur. Reserveren is gewenst. Kaarten te bestellen bij Coby Nienhuis (0596) 
55 15 50 en ook bij Bianca van der Laan 06 - 23 82 22 37. Vol=Vol. Entree gratis 
voor leden. Niet leden betalen 8.00 euro. De avond zal worden afgesloten met 
een grote Tombola. s’ Morgens vinden de Koningsspelen plaats voor de kinderen 
van de lagere school. Toch nog beetje een Koningsdag. 
 

Coby Nienhuis 
Oranjevereniging 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruimte voor advertentie 
De artikelen gaan hieronder verder
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(foto: Jan Pitt) 
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400 woorden 
 

Wat vandaag gebeurt, is morgen geschiedenis 
 

We nemen plaats op negentiende-eeuwse zespersoons eikenhouten Henry ll 
stoelen van de voormalige eethoek van de moeder van Sien Jensema. Daarmee 
zit ik meteen, ook letterlijk, in de geschiedenis van Stedum. Ik ben bij Geert en 
Jeanet van Dijken aan de Stationsweg. Ze hebben drie in Stedum wonende kinde-
ren (Renny, Ineke en Jan) en vijf kleinkinderen. Geert is gepensioneerd , hij werk-
te de laatste tien jaar bij TenneT als projectleider bouw hoogspanningslijnen en  - 
stations. 
 

“Ik ben gefascineerd door de geschiedenis van Stedum”, zegt Geert. “ Ik verzamel 
gegevens en verhalen die betrekking hebben op Stedum. Ik gebruik mappen en 
bewaar alles op de computer.” Hij heeft zo’n twee meter oude en nieuwe boeken 
met items over Stedum, bijvoorbeeld een volksalmanak uit 1839. Hij verzamelde 
ruim driehonderd “Stedumer” ansichtkaarten, foto’s  en voorwerpen: bijvoorbeeld 
een verzilverde dasspeld.  
 

Geert groeide op aan de Hoofdstraat nr. 29. Zijn moeder had daar een slagerij. Hij 
speelde in en om de Borggracht. Ze voeren in de zomer op drijvende rieteilandjes. 
“In mijn jeugd maakte het praalgraaf van Adriaan Clant veel indruk.” 
 

In 1977 trouwde Geert met Jeanet. Het borgterrein was ook aan de Lopsterweg 
mijn achterbuur, dat leerde ik toen onze schuur verzakte: deze bleek op de bui-
tengracht van de voormalige borg te staan. Mijn belangstelling voor geschiedenis 
groeide, ook door mijn werk (bouwkunde) bij de gemeente Groningen. In 1985 
verhuisden wij naar de Stationsweg. Het boek Stedum in Beeld vond ik mooi, 
maar ik miste veel informatie. Daarom werd ik zelf actief in het verzamelen van 
teksten (en meer, veel meer …) over Stedum. Geert volgde ook een cursus: “Het 
lezen van oude handschriften.” Hij hield voor de Stichting Historie Stedum (waar-
voor hij ook fotograaf is) twee succesvolle lezingen over de geschiedenis van de 
borg. Hij had zich daartoe vooraf grondig gedocumenteerd met behulp van Goog-
le, Monumentenzorg in Amersfoort en de TU van Delft. 
 

De map over Hoofdstraat 29, de periode 1815-2003, is klaar. Geert werkt sinds 
2020 aan een tweede map, werktitel  “Groeten uit Stedum”,  met foto’s, velerlei 
aantekeningen en kopieën van ansichtkaarten met toelichting . De krantenpagi-
na’s over Stedum worden apart bewaard. Internet is natuurlijk ook een belangrijke 
bron. 
Geert is bestuurslid van Stichting Vrienden van de Bartholomeüskerk en nu óók 
kerkgids. Hij werkt sinds 2015 met Tjeerd Burgstra aan de beschrijving van de 
kerk. Tjeerd  brengt veelal in, Geert vult aan en maakt foto’s. Geert werkt aan “Het 
Grote Boek” van Stedum, wat natuurlijk nooit echt af is.  
“Wat vandaag gebeurt, is morgen geschiedenis  ...” 
 

Math M. Willems 
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Oproep van de dorpstuin 
 

In de afgelopen herfst is tijdens een stormachtige nacht de tunnelkas ingestort. 
Zonder kas kunnen we geen tomaten, paprika’s, aubergines en andere exotische 
groenten en kruiden telen. Op 30 maart wordt er een nieuw zeil over de bogen 
gespannen. Dat is een klus waarbij veel handen nodig zijn. De tuinploeg doet 
daarom een beroep op dorpsbewoners om een dag mee te helpen. Daarnaast zijn 
er nog andere tuinklussen te doen, uien planten bijvoorbeeld. We verzamelen  om 
9.00 uur en gaan, met een koffiepauze, door tot 12.00 uur. Dan is er een lunch 
met soep en broodjes. Daarna weer aan de slag tot 16.00 uur, met een theepau-
ze. Maar ook met een halve dag hulp zijn we al heel blij. Bij erg slecht weer wordt 
de dag verschoven naar 6 april. Wilt u meedoen?  Ieder die mee komt helpen is 
uitgenodigd voor de oogstmaaltijd op 28 september.  
Opgave bij Karin Boonstra 06 - 21 90 00 99 of karinb42@hotmail.com 
 

Mannie Hovenkamp 
 

 

Samen eten in de Zorgbuurderij 
 

Het eten smaakt altijd lekkerder met meer mensen aan tafel. De “Hollandse rijst-
tafel” van februari viel dan ook zeer in de smaak. Wat is dat zult u denken? Het 
zijn oer Hollandse kapucijners met heel veel eromheen: uitgebakken spekjes, 
speklapjes en heel veel soorten zoetzuur. We herhalen het vast nog wel eens. De  
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komende maaltijd is weer op de tweede donderdag van april: de 9e. Deze keer is 
het om 18.00 uur. Schuif eens bij. 
 

Opgave bij Margreet Wiersema 06-36074897 of buur@deheemen.nl 
 

Margreet Wiersema 
 

 

21 teams bij de pubquiz 
 

Team BZN opgegeven voor de pub quiz. Maar goed ook, want een week voor 
aanvang bleken er zoveel teams te zijn dat je er een stop was om je op te geven. 
21 teams in het Moarstee. 10 rondes met 10 vragen. Bijvoorbeeld een ronde over 
Stedum, raar dat je best maar weinig weet over je eigen dorp. Een ronde foto’s 
waar gerechten op stonden, je moest raden uit welk land deze kwamen. Geluids-
fragmenten, welke bekende Nederlander hoor je. En het oplossen van 10 crypto-
grammen, moeilijk maar met z’n 6en lukte het. Al met al soms moeilijk, maar 
vooral erg leuk en gezellig om als groep mee te doen. Al met al werden we 7de, 
niet slecht. Team Hak, werd 1ste, team Karin, 2J’s en de Rekers 2de en team 
Verduijn + werd 3de. Deze werden natuurlijk beloond. Desiree en Evelien werden 
in het zonnetje gezet voor het organiseren van deze super quiz. Ook Alie en Nan-
ne werden bedankt voor hun inzet. Al met al een top avond gehad en zeker voor 
herhaling vatbaar. 
 

Ingrid Kort 
Team BZN  
 

 

Gift voor luidklokken en verlichting Hervormde Kerk 
 

De kerkrentmeesters van de Hervormde Kerk mochten een gift/uitbetaling van 
Dorpsbelangen Stedum ontvangen voor onderhoud aan de luidklokken en de ver-
lichting. Ook langs deze weg zeggen wij Dorpsbelangen hiervoor hartelijk dank.  
 
Dit kwam voor de kerkrentmeesters op het juiste moment. Zoals u eerder in ‘De 
Stedumer’ hebt kunnen lezen was de motor van de Mariaklok stuk, waardoor er 
niet meer automatisch geluid werd om 8.00, 12.00 en 18.00 uur. Om de traditie in 
ere te houden is de klok op deze tijden met de hand geluid door twee vrijwilligers 
uit ons dorp. Gelukkig is er op 2 februari door vrijwilligers een nieuwe motor ge-
plaatst. Dit alles kon bekostigd worden van het geld dat we van Dorpsbelangen 
mochten ontvangen. Doordat het door vrijwilligers is gebeurd hebben wij van deze 
gift een gedeelte overgehouden, maar wij verzekeren u hierbij dat wij het overige 
bedrag ter zijner tijd, ons inziens, goed zullen besteden.  
 

In samenwerking met elkaar, inwoners/vrijwilligers van het dorp, Dorpsbelangen, 
kerkrentmeesters en belangstellenden, hopen we dat we de kerk als Rijksmonu-
ment en bezienswaardigheid op de kaart kunnen zetten en Stedum zo een dorp te 
maken waar we graag mogen wonen en voor toeristen open staan.  Zoals u ook 
eerder hebt kunnen lezen is er de “Stichting Vrienden van de Bartholomeüskerk  
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Stedum” opgericht. Deze stichting is opgericht omdat het gebouw niet alleen door 
de kerkelijke gemeente onderhouden kan worden. De kerk, het monument, is van  
ons allen. Laten we met z’n allen ook zorg dragen voor het onderhoud van dit mo-
nument/deze bezienswaardigheid, zodat het voor de toekomst behouden blijft. Wij 
hopen dat u ook uw steentje hieraan kunt en wilt bijdragen en donateur wilt wor-
den van de Stichting. 
 

Ida Rijskamp 
 
 

 
(foto: Erik Staal) 
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De Steemer Agenda 

 

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

 
 
 
 
 

25 maart  Passage. Mevrouw L. Koopal uit Groningen.  
   Onderwerp: Haarwerken 
 
27 maart   Bijeenkomst Stichting Historie Stedum van 14.00 tot 16.00 uur  
   in het Hervormd Centrum.  
   De bijeenkomst ‘s avonds is van 19.30 tot 21.30 uur in   
   SHS-gebouw, de aula, Stationsweg 29a te Stedum. 
 
5 april   Uitvoering klucht toneelvereniging ONA op 5, 6, 12 en 13 april  
   in het Hervormd Centrum 
 
9 april   Samen eten in de Zorgbuurderij om 18.00 uur. 
 
12 april  Toneelavond Oranjevereniging. Toneelvereniging Mitn Kander 
   uit Bedum speelt het blijspel  k heb ter niks gain verlet   
   om... as dat mor wais!; Hervormd Centrum om 20.00 uur 
 
16 april  Vrouwenraad. De heer J. Menzinga uit Hoogezand.  
   Onderwerp: De vier jaargetijden, de natuur in 3 D.  
   In het Hervormd Centrum om 14.00 uur. 
 
27 april  Koningsdag; aubade, spellenmiddag, Steemerspellen voor  
   volwassenen en Pubquiz  
 
 
 
 
 
 
 

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 26 april. Kopij inleveren bij de redactie voor 
woensdag 17 april. 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. 
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Advertenties: Ellen Gommers, 0596 58 18 10, adv.destedumer@gmail.com 
 

 
 


