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Sint in Stedum 
 

Ook dit jaar heeft Sint ons via zijn Hoofdpiet laten weten de kinderen in Stedum te 
komen bezoeken, met zijn trouwe club van zwarte Pieten. Op zaterdag 24 no-
vember 2018 10.30 uur komt hij aan in de Haven. Hoe dat in zijn werk zal gaan is 
ieder jaar weer afwachten. Voor Sinterklaas is het ook wel even wennen, want de 
haven ziet er nu wel anders uit. 
 

Sint wordt om half elf met de boot in de haven van Stedum verwacht. Sint wordt 
ontvangen door wethouder Bé Schollema, als vertegenwoordiger van de gemeen-
te Loppersum, en muzikaal verwelkomd door muziekvereniging Oranje uit ’t 
Zandt. Vervolgens lopen we met elkaar naar het sportgebouw, dat opengaat als 
Sint daar is gearriveerd. We doen de jassen en de schoenen uit, en gaan rustig 
zitten. In die tijd kan Sint even bijkomen van alle drukte, en natuurlijk zullen we 
hem dan ook al zingend uitnodigen om binnen te komen. 
 

Onderweg en in het sportgebouw heeft Sint alle tijd om je tekeningen in ontvangst 
te nemen en te horen wat je graag zou willen krijgen. Ook mag je Sint vertellen 
wat je in Stedum dit jaar weer allemaal meegemaakt hebt. Sint hoort dan ook altijd 
graag de Sinterklaasliedjes, die we natuurlijk dan al goed geoefend hebben. Ou-
ders zingen natuurlijk ook mee, zeker nu Oranje ons met oud-Jehova Nissi leden 
komt begeleiden! 
 

We hopen voor Sint en zijn Pieten op een voorspoedige reis vanuit het verre 
Spanje,  
 

Lies Oldenhof 
Activiteitencommissie Dorpsbelangen 
 

 

Sint-Maarten  
 

Sint-Maarten, we hebben er zin in! Dit jaar lopen we tegen het probleem aan dat 
het feest (11 november) op een zondag valt. Om voor een zo groot mogelijke lek-
kernijopbrengst, te zorgen, heeft het dorpsbelangen met omliggende dorpen be-
sloten het feest te houden op, maandag 12 november. Dan kun je het hele week-
end lekker werken aan je mooie lampion en daarbij de liedjes bestuderen. 
Wij het bestuur van dorpsbelangen, hopen dat het een groot succes voor jullie 
wordt. 
 

Fokko Smit 
Voorzitter Dorpsbelangen Stedum 
 

 

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 Natasja Dijkema (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 Sander Giunta d’Albani en Eline Kooistra, Stationsweg 30. 
  

Sinds wanneer wonen jullie in Stedum? 
“Sinds eind april 2018.” 
 

Waar zijn jullie geboren en/of hebben jullie je jeugd doorgebracht? 
Sander: “Ik ben geboren in Usquert en heb mijn jeugd ook doorgebracht in  
Usquert.” 
Eline: “Ik ben geboren in Dokkum en heb mijn jeugd doorgebracht in Damwoude.” 
 

Wat doen jullie voor de kost? 
Eline: “Ik werk in de online marketing en communicatie.” 
Sander: “Ik ben projectleider in de bouw.” 
 

Wat zijn jullie favoriete bezigheden? 
Eline: “Ik hou van klussen, fotografie en taarten bakken.” 
Sander: “Ik hou van ook van klussen en lekker bezig zijn op de boerderij.” 
 

Wat is jullie favoriete vakantiebestemming? 
Sander en Eline: “Bestemming maakt niet uit, elke plek heeft wel iets.” 
 

Wat is de reden dat jullie in Stedum zijn komen wonen? 
“We zochten een huis met een tuin en een mooi uitzicht.” 
 

Wat is jullie favoriete boek/film en waarom moeten alle inwoners van Ste-
dum dit boek of deze film zien?” 
Sander en Eline: “De serie ‘The Bridge’ is een Deens-Zweedse tv-misdaadserie, 
die in beide landen speelt en waarin beide talen worden gesproken. Het is een 
leuke serie. 
 

Wat vinden jullie, naast jullie eigen huis, het mooiste plekje van Stedum? 
“We vinden de omgeving van de kerk met de pastorie en de huisjes om de kerk 
erg mooi.” 
 

Wat is jullie antwoord op de vraag van de vorige bewoners: “Zou je je vrien-
den aanraden om ook in Stedum te komen wonen en waarom wel/niet?” 
“Ja, omdat het dichtbij Groningen ligt en vanwege de ruimte.” 
 

Welke vraag willen jullie de volgende nieuwe bewoner(s) stellen? 
“Wat vind je het mooiste seizoen van het jaar en waarom?” 
 

Afie Nienhuis 
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Stedum treft Stedum al sinds 40 jaar 
 

Sinds 1978 is er een relatie tussen twee dorpen die allebei Stedum heten. De re-
latie is ontstaan vanuit een bezoek van de overleden burgemeester Sieto Mellema 
aan zijn collega Peyers. De dorpen hebben meer overeenkomsten, ze liggen alle-
bei in plattelandsgebied, er worden dezelfde landbouwproducten verbouwd, en er 
is een suikerfabriek in de buurt. Het ene dorp ligt in het Groningen, het andere 
Stedum ligt in Duitsland, 35 km onder Hannover. Ook de geest van de inwoners 
lijkt wel op elkaar, en samen feestvieren ging dan ook heel goed. De laatste jaren 
is er elke twee jaar weer een uitwisseling, en deze keer was het Groningse Ste-
dum aan de beurt om iets bijzonders te doen, vanwege het 40-jarige bestaan van 
deze unieke relatie. Dat werd een dagje Schiermonnikoog, tenslotte liggen zee en 
strand in Groningen om de hoek, en zijn zee en strand voor het Duitse Stedum 
(onder Hannover) nog wel een eindje rijden. ‘s Avonds was er een barbecue en 
een feest voor het hele dorp. DJ Jappa draaide veel recente Duitse hits, die de 
Groningers wel konden waarderen. De playbackshow van de Duitsers en de 
pubquiz op thema’s als fietsen, bier en voetbal waren zeer geslaagd. 
 

 
 

Frappant 
was het 
aantal kin-
deren dat 
meereisde, 
maar liefst 
vijf gezin-
nen hadden 
hun kinde-
ren meege-
nomen. De 
oudste 
Duitse 
deelnemer 
was 79 jaar, 
de jongste 
nog geen 

jaar. Aan de kant van het Groningse Stedum werden kleinkinderen van de eerste 
deelnemers ontvangen door Diny Huisman. Zij doet al 40 jaar mee, en ontvangt 
nu als “oma Holland” de kinderen van haar eerste Duitse gasten én hun kinderen.  
 

Ter bekroning van 40 jaar Stedum-Stedum werd een mooie bank gegeven, waarin 
dit feit gegraveerd was, met het wapen van het Duitse Stedum. De weerstand die 
er destijds nog wel eens aan te treffen, is uitgegroeid tot een heel warme relatie.  
Rond 20 september 2020 reist het Groningse Stedum weer naar Stedum 
Niedersachsen, zo is al vastgelegd. Gezien het succes en de leeftijd van de deel-
nemers kan de band tussen deze twee dorpen nog jaren vooruit. 
 

Lies Oldenhof 
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Stedum op z'n sterkst! 
 

Met verenigde kracht een dam 
 

De verenigingen dorpsbelangen en voetbal, 
samen met de gereformeerde kerk, hebben 
het plan opgepakt, om de veiligheid en 
functionaliteit in ons dorp te vergroten. Door 
2 parkeerplaatsen via van een dam te ver-
binden. Hierbij hebben we van de gemeen-
te in natura klinkers gekregen (gerooid uit 
het dorp 't Zandt) en de afscheidingspaal-
tjes. Daarna hebben ze grond gebracht 
voor de opvulling van de dam. 
 

De provincie Groningen heeft ook een duit 
in het zakje gedaan, waarop de gedepu-
teerde, Eelco Eikenaar (op de foto) het ging 
inspecteren. En hij was positief verrast, 
door het goede initiatief. Hierdoor kon het 
resterende bedrag door de verenigingen en 
de kerk, worden opgehoest. 
 

Vrijwilligers 
Daarmee waren we er nog niet, toen moest 
alles worden aangelegd. Hierbij hebben 
ontzettend veel vrijwilligers meegeholpen. 
Langs deze weg, willen we (kerk, voetbal-

vereniging en Dorpsbelangen) jullie ook heel hartelijk bedanken. 
 

Doel 
1. Parkeermogelijkheden vergroten bij zowel voetbal als kerk. 
2. Dat je veilig de beide evenementen vanaf de parkeerterreinen kunt bereiken, 
zonder in aanraking te komen met gemotoriseerd verkeer op de weg. 
3. De basisschool kan nu gebruik maken van een veiligere oversteek (doen dit 
inmiddels al), bij de kerk en niet op het kruispunt van de Bedumerweg en de Trie-
zenbergstraat. 
4. We willen ook proberen, om de auto's meer van het voetpad te krijgen. Dit 
brengt onveilige situaties met zich mee. Wat nu niet meer hoeft. 
Hierin zal de voetbalclub, de komende periode gematigde maatregelen nemen en 
misschien kunnen we in de toekomst met de gemeente / veilig verkeer Nederland, 
tot iets structureels komen. 
 

Begrip 
De bedoeling, is nu als dorp, om elkaar hiervan bewust te maken, dan wel voor je 
eigen persoon als voor de kinderen. Dit doe je door een positieve manier van 
coaching: 
1. Wist u van de mogelijkheid af, omtrent parkeren? 
2. Geef zelf het voorbeeld. 

v.l.n.r. Pieter Berend Slager (voorzitter 
voetbal) 1ste, Fokko Smit (voorzitter 
Dorpsbelangen en Eelco Eikenaar (ge-
deputeerde provincie Groningen) 3de 
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3. Vertel, wat er voor (onveilige) situaties kunnen ontstaan, hopelijk pikt men de 
hint op. 
 

Nogmaals bedankt vrijwilligers en meewerkende verenigingen. 
 

Fokko Smit 
Voorzitter dorpsbelangen 
 

 

Uitnodiging officiële opening speeltuin  
 

 
 

Het zal de meeste van jullie niet ontgaan zijn dat de nieuwe speeltuin aan het 
Klokkenpad sinds de zomer van dit jaar is al gedeeltelijk is opengesteld om te 
spelen. Sindsdien is de speeltuin een natuurlijke ontmoetingsplek voor de kinde-
ren uit het dorp geworden. Elke dag wordt er volop gespeeld. Van ouders horen 
wij dat hun kinderen tegenwoordig, wanneer ze op zoek zijn naar een vriendje of 
vriendinnetje om mee te spelen, gewoon naar de speeltuin gaan. Want daar is al-
tijd wel iemand! 
 

Ondertussen is een groep vrijwilligers nog altijd bezig om de spreekwoordelijke 
puntjes op de i te zetten en de speeltuin helemaal af te maken. Op korte termijn 
zal de gemeente nog een hek plaatsen voor het grachtje aan de achterkant van 
de speeltuin. 
En dan is het – na een project dat in totaal toch al gauw 4 jaar in beslag heeft ge-
nomen – tijd voor een feest! 
 

 



 8
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Wij willen jullie dan ook van harte uitnodigen om op vrijdag 16 november om 
14:00 uur de feestelijke opening van de speeltuin bij te komen wonen. Aan deze 
opening zal ook BS de Klaver met al haar kinderen een bijdrage leveren. 
Graag tot 16 november! 
 

Tina Vischjager-Hannemann, 
Namens de speeltuincommissie 
 

 

Internos Stratenvolleybaltoernooi 2018 
 

Ook dit jaar wordt er door volleybalvereniging Internos een Stratenvolleybaltoer-
nooi georganiseerd. Deze vindt plaats op maandag 12, woensdag 14 en vrijdag 
16 november.  
 

Opgave  
Wil je meespelen, geef je team dan op vóór vrijdag 7 november.  
 

Je mag je team aanmelden via: info@internosstedum.nl. Geef dan door: naam 
van het team, namen van de spelers, adres en telefoonnummer van de contact-
persoon en of je in de jeugdcompetitie of volwassenencompetitie speelt.  
Of lever een briefje in bij één van de organisatoren: Jeanette Hermelink,  
Borgweg 10 of Dinie Smit, Bedumerweg 60. 
 

Volwassenen 
- Een team mag uit maximaal 10 personen bestaan.  
- Het in het veld staande team moet minimaal 2 dames bevatten, een team met 

4 heren en 1 dame wordt niet toegestaan en heeft de wedstrijd aldus verloren.  
- Er mogen slechts twee NEVOBO-competitiespelers tegelijk spelen.  
- Men mag tijdens het toernooi niet van team wisselen. Men mag voor maximaal 

1 team uitkomen.  
- Ieder team dat als eerste staat opgesteld zorgt voor een teller.  

 

Jeugd (tot ± 13/14 jaar) 
- Een team mag uit maximaal 5 personen bestaan. 
- Er wordt met 4 spelers op een klein veld gespeeld. 

 

Heb je geen team en wil je toch graag meespelen, neem dan contact op met de 
organisatie, wij zullen dan proberen een team samen te stellen 
 

Inschrijfgeld 
Deelname voor de jeugd is gratis, bij deelname ontvangen jullie iets lekkers. 
Het inschrijfgeld voor de overige deelnemers  bedraagt € 15,00. Per team. Dit 
dient te worden afgedragen bij het inleveren van het inschrijfformulier. Indien op-
gave per e-mail is gedaan, dient de betaling zo spoedig mogelijk te worden ge-
daan bij de organisatoren (vóór aanvang van het toernooi). 
 

Wisselbekers inleveren bij inschrijving. 
 

Dinie Smit 
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Reanimatiecursus in Swaithoes 
 

Om de vaardigheden ten behoeve van het reanimeren op peil te houden of om het 
te leren wordt ook dit jaar een reanimatiecursus georganiseerd. In het Swaithoes. 
Je leert dan ook hoe je de AED moet bedienen. De cursus wordt, net als voor-
gaande jaren, verzorgd door Cardio-XL, een erkend opleider. De cursus is be-
doeld voor mensen uit Stedum en voor mensen die sporten in het Swaithoes.  
 

Voor de cursus heb ik een subsidieverzoek ingediend bij de gemeente Lopper-
sum. Dat ligt daar al even op de plank. Ik hoop binnenkort te horen of mijn ver-
zoek gehonoreerd wordt. Is dat het geval, dan is de cursus gratis voor de deelne-
mers. Is dat niet het geval, dan kost de cursus € 35,-. De kosten dienen ter plaats-
te contant te worden voldaan. 
 

De cursus wordt gehouden op de woensdagen 21 en 28 november; 12 en 19 de-
cember, van 19.00 – 22.00 uur in het Swaithoes. 
 

Je kunt je opgeven bij ondergetekende. Ik ben bereikbaar via karel@swaithoes.nl, 
of (0596) 55 23 69. Als je het via de mail doet, geef dan even aan op welke datum 
je niet kunt. Dan hoor je ruim van tevoren wanneer ik je ingepland heb. Ook even 
je geboortedatum vermelden. 
 

Als je een diploma of pasje reanimatie en/of AED-bediener hebt, neem die dan 
even mee.  
 

Karel Zuiderveld 
 

 

Jonge ransuilen 
 

In Stedum kun je wanneer je goed oplet in sommige bomen ransuilen zien zitten. 
Uilenballen onder een boom verraden de zitplaats van een uil. In de schemering 
kun je soms uilen zien vliegen. En eind juni tot begin juli en soms nog in augustus 
kun je 's avonds het urenlange gepiep horen van de uitgevlogen jonge ransuilen. 
Je hoort dan het klagende bedelgeroep van de jongen die in de bomen zitten in 
de buurt van hun eigen boom met het nest. Ze maken een piepgeluid. Om de zo-
veel seconden hoor je het gepiep. 
 

Kortgeleden sprak ik op straat eventjes met Frans de Jager die met zijn vrouw 
Janna aan het Klokkenpad woont. Frans vertelde mij toen in het kort hoe hij en 
zijn vrouw in 2015 een stel jonge ransuilen heeft groot zien worden. Frans en 
Janna woonden toen nog aan de Lellensterweg in Stedum. Om deze mooie uilen-
geschiedenis op te tekenen spreek ik met hen af om bij hen langs te komen. In 
hun gezellige woning aan het Klokkenpad vertellen zij mij de boeiende geschie-
denis van vijf hele jonge ransuilen. 
"Wij zaten dan 's avonds wanneer het begon te schemeren in de keuken," vertelt 
Janna, "wij deden dan de lichten uit zodat de uiltjes rustig in de tuin konden blijven 
zitten en niet opgeschrikt werden door het licht en de schaduwen." 
Doodstil zaten Janna en Frans dan achter de grote gesloten tuindeuren. "Deuren 
haast nog meer glas als deur," vertelt Janna. 
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Plotseling kwamen de uiltjes dan de tuin in gefladderd. Ze kwamen uit de richting 
van de buren, het echtpaar Doornbosch. Waarschijnlijk stond in hun tuin de boom 
met het nest van de ransuilen. Of misschien stond die boom in de tuin een eindje 
verder. 
 

"Wij hoorden ze dan aankomen. Dan hoorde je het geritsel in de takken," vertelt 
Frans, "ze vliegen in een flits." Eentje herkenden ze goed aan een licht vlekje bo-
ven het oog. Dat was het makste uiltje van de vijf. 
De eerste dagen moesten Frans en Janna echt helemaal stilzitten om ze niet te 
verjagen. Later waren de uiltjes aan hen gewend. 
Janna: "Ook onze kleindochter wilde graag de jonge uiltjes zien. Ze mocht op de 
tafel zitten. En ja hoor daar waren ze!" 
 

Een enkele keer kwamen de uiltjes nog voordat het schemerde al in de tuin. Een 
hele diepe tuin die wel veertig meter diep is en twaalf meter breed. Sommige uil-
tjes leken wel steeds op het zelfde plekje te gaan zitten, zoals het uiltje met het 
vlekje boven het oog. Favoriete plekjes waren die op de verrijdbare barbecue 
waar een beschermhoes omheen zat en die buiten stond. Op de barbecue zaten 
altijd twee uiltjes. Andere uiltjes zaten op een schuttingpaaltje, of op de rand van 
het platte dak. "En dan die mooie gele ogen," zegt Janna, "dat was echt prachtig. 
Wij zagen ze ook groeien. In het begin hadden ze van die kleine vleugeltjes. Ook 
waren ze heel donzig. Langzaam veranderde hun verenkleed. Na verloop van tijd 
waren ze twee keer zo hoog. Wij zagen de kleine uiltjes mooier worden, de oor-
tjes, de kop, de veren en de kleur. Frans: "In de tuin zagen we de donsveertjes 
liggen die ze langzaam aan het verliezen waren." 
 

Nadat ze drie kwartier tot een uur rustig gezeten hadden, of hun rondjes hadden 
gevlogen, gingen ze de richting weer op van hun eigen boom. 
Frans: "Later op de avond hoorden wij ze ook piepen. Dan zagen we ze niet meer, 
maar hoorden hen wel."  
De literatuur hierover zegt dat het piepen het geluid heeft van sommige schom-
mels. Je hoort een piep gevolgd door een korte stilte, waarna je het piepgeluid 
weer hoort. En dat gaat dan zo door. 
"Een enkele keer waren wij twee dagen weg," vertelt Janna, "als we dan weer 
thuiswaren kon je zien dat de uiltjes weer gegroeid waren. Zo snel ontwikkelden 
die zich. Het was een hele mooie ervaring dat groeiproces." 
"Tegen de winter waren ze opeens verdwenen," zegt Frans, "ze waren weg."  
"Ja," zegt Janna, "het was net alsof ze geëmigreerd waren. Geen een hebben wij 
teruggezien. Waar ze naar toe zijn gegaan...? Maar het leuke was dat er toen in-
eens een moederegel door de tuin liep met haar jonge egels!" 
 

Eldert Ameling  
 

 

Nieuws van de stichting vrienden van de bartholomeuskerk 
 

Zoals u wellicht allemaal weet is kort geleden bovengenoemde stichting opgericht. 
We zullen proberen via ‘de Stedumer’ regelmatig verslag te doen en u op de 
hoogte houden van activiteiten en wetenswaardigheden rondom de kerk en de 
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stichting. Doel is om u, naast de kerkdiensten het gevoel te geven dat iedereen 
welkom is en kan genieten van  dit bijzondere gebouw, dat in de geschiedenis van 
de Groninger kerkenbouw zo’n bijzondere plaats inneemt. Naast kerkdiensten is 
er veel mogelijk, veelal op cultureel gebied in al z’n facetten, al dan niet met ge-
combineerde provinciale activiteiten. Het anonieme karakter wat de kerk een 
beetje had willen we meehelpen te doorbreken. De kerk is bij historici, bouwkun-
digen en geschiedeniskenners zeer bekend, maar bij het grote publiek valt nog 
veel te winnen. De kerk is deze maand alle zaterdagmiddagen open. 
 

In dit eerste bericht willen we u op de hoogte brengen van het fenomeen kloklui-
den, en alles wat daarmee samenhangt. Klokluiden … heel normaal zult u zeg-
gen, maar een tijdlang is/was het stil overdag. Dit is een gevolg van het feit dat de 
automatische dagluidinstallatie kapot is. Veroorzaakt door iets te enthousiast 
(hand)luiden tijdens ‘Open Torendag’ in het voorjaar. 
Sinds 2008 functioneerde de automatische luidinstallatie probleemloos, maar 
sinds het voorjaar is het stil overdag. Herstel van een en ander kan een kostbare 
zaak worden voor de kerkrentmeesters en heeft tijd nodig. Tot die tijd hebben 
Geert van Dijken en ondergetekende maar besloten met de hand 3 maal daags te 
gaan luiden om zo toch het vertrouwde klokgeluid dagelijks te laten horen.  
Over dit dag- of tijdluiden stond in ‘de Stedumer’ van juni 2008 het volgende: 
 

‘Tijdluiden: herstel van een eeuwenoude traditie’ 
 

Tijdluiden, dat is het oorspronkelijk meermalen per dag luiden van een klok om 
bepaalde zaken aan te geven. Het is een eeuwenoude dorpstraditie. Hoewel het 
luiden van de klok van oorsprong een kerkelijke achtergrond had, namelijk het in 
de kloosters aangeven van de gebedstijden, is in de loop van de geschiedenis 
het klokluiden ook in gebruik geraakt voor allerlei burgerlijke zaken, zoals het 
aangeven van de werktijden van landarbeiders, het alarmeren bij brand (en over-
stromingen- LT) en het aankondigen van (nationale) rouw. 
 

Ook in Stedum was het voorheen een gebruik om drie keer per werkdag de klok 
te luiden. Dit werd gedaan door de bezoldigde koster van de kerk. Met het weg-
vallen van de koster als betaalde kracht verdween ook het tijdluiden uit Stedum. 
 

Na een periode van ongeveer zeven jaar is de restauratie van de beide luidklok-
ken en het uurwerk in de toren van de Bartholomeuskerk voltooid. Ook de meer 
dan 700 jaar oude Mariaklok is na een ingrijpende restauratie weer in een uitste-
kende staat. N.a.v. de voltooide restauratie van de klokken zijn er stemmen op-
gegaan om een oud dorpsgebruik weer in ere te herstellen en hiervoor de kleine  
Mariaklok te gaan gebruiken zodat ze dagelijks haar stem over Stedum en de 
omgeving zal laten horen. Tijdens de restauratie van de klokken is een mechani-
sche en middels een schakelklok regelbare luidmogelijkheid gerealiseerd. Daar-
om is het nu op een eenvoudige wijze mogelijk om dit oude en mooie gebruik in 
ere te herstellen en op werkdagen 's morgens om 8 uur, 's middags om 12.00 uur 
en 's avonds om 18.00 uur de klok te luiden. Op maandag 30 juni aanstaande 
hopen we te beginnen om gebruik te maken van dit gewoonterecht. 
 

Het college van kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente te Stedum c.a. 
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Ter aanvulling op dit tijdluiden artikel nog het volgende: Het aangeven van het be-
gin en het einde van de werkdag, evenals de tijd voor het middagmaal gebeurde 
in een tijd dat slechts weinig mensen over een horloge beschikten. 
Ook is tijdluiden een belangrijk onderdeel van het dorpsgebeuren, en die traditie is 
zo sterk dat in vele Groninger, Friese en Oost-Friese dorpen dit in ere wordt ge-
houden. Het kan bijdragen aan een duidelijk en rustig ritme in het dorpsleven. 
De oorsprong van het tijdluiden wordt gevonden in het Middeleeuwse gebruik drie 
maal daags de klok te luiden om de mensen op te roepen tot het bidden van het 
‘Engelen des Heren gebed’, beginnend met de begroetingswoorden van de engel 
Gabriël aan Maria. 
Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat na de reformatie op de provinciale synode 
van 1597 besloten werd dat het dagelijkse klokluiden zoveel mogelijk moest wor-
den afgeschaft. Dit besluit bleek echter onuitvoerbaar, want de bevolking was te 
sterk gehecht aan het vertrouwde klokgelui. 
 

In de Franse tijd werd het tijdluiden zelfs door een overheidsmaatregel bevestigd, 
want in 1796 schreven de Representanten van Stad en Lande voor dat elke dag 
om 8, 12 en 6 uur geluid moest worden, steeds een kwartier (…) lang. 
 

Tot begin 70er jaren bleef het met de hand tijdluiden in ere door koster Johan van 
Leeuwen. De laatste jaren alleen nog om 12 uur, wegens zijn ouderdom. 
Naast het tijdluiden hoort men op zaterdagmiddag om 5 uur het ‘inluiden van de 
zondag’. Dit gebeurt met de grote klok. Op zondagmorgen wordt altijd om 8 uur 
met de grote klok geluid als herinnering aan de komende kerkdiensten op die dag. 
Ook een kwartier voor aanvang van diensten klinkt de grote klok. 
 

Een bijzonder fenomeen in Stedum is het luiden van de klok aan het einde van 
een avondmaalsviering, dus zo rond 11 uur. Dit is een voortzetting van een zeer 
oud gebruik, namelijk het luiden tijdens de ‘consecratie’, het veranderen van 
brood en wijn in lichaam en bloed tijdens de katholieke mis in de middeleeuwen. 
Het vroegere luiden na overlijden van iemand in het dorp wordt in Stedum niet 
meer gedaan. 
Wel het dubbelluiden bij begrafenissen gedurende een groot deel van de tocht 
naar en van de begraafplaats. Nu de automatische luidinstallatie van de kleine 
klok kapot is moet tijdens een begrafenis ruim een half uur met de hand geluid 
worden, waarvoor 2 extra klokluiders nodig zijn. 
Verder kennen we nog het dubbelluiden op 1e kerst- en paas- en pinksterdag, en 
dubbelluiden bij het begin van de nieuwjaarsnacht. 
We willen het tijdluiden erg graag in stand houden en zullen met de kerkrentmees-
ters er alles aan doen om de automatische luidinstallatie weer voor elkaar te krij-
gen. Mocht dat nodig zijn dan hopen we op een bijdrage van de inwoners van 
Stedum. 
 

Wilt u donateur worden? Mail naar: vriendenvandebartholomeuskerk@gmail.com  
Wordt vervolgd. 
 

Luuk Tuinstra 
Stichting Vrienden van de Bartholomeuskerk 
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(foto: Jan Pitt) 
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400 woorden  
 

Ik voel een paard  
 

“Zo communiceer ik: ik zie een paard, ik luister naar een paard, ik voel een paard 
en aanraken is van groot belang. Uit dat alles komt de beleving. Paarden zeggen 
mij ook wat terug. Het omgaan met paarden is een kwestie van vertrouwen. Voor-
al bij de weidepaarden moet ik af en toe veel moeite doen om tot ontmoeting te 
komen. Ik ken zo’n jong paard van één à twee jaar niet en het paard kent mij niet. 
Erik en ik vullen elkaar echt aan. Hij benadert paarden zakelijker. Erik weet echt 
erg veel van fokkerij. Wij hebben KWPN-ers (Koninklijk Warmbloed Paard Neder-
land). Onze fokmerrie is Urola. Erik komt met een hengst om Urola te dekken en 
ik denk mee. Ik kijk naar het plaatje: hoe beweegt de hengst, mooi hoofd, mooi 
oog, heb ik er een goed gevoel bij? Eriks keuze is leidend, maar meestal kiezen 
we in samenspraak.”  
 

Natasja woont met Erik Dijkema met hun 3 jonge kinderen, Jorn (9), Mara(8) en 
Lotte(5) - die hun eigen Welsh pony Shadow hebben - aan de Lopsterweg. Ze 
heeft ook een parttime baan als tandartsassistente, is altijd bezig en bewonde-
renswaardig enthousiast. Opa Siebrand en oma Margreeth staan Erik en Natasja 
steeds terzijde. 
 

Acht jaar oud volgt ze als paardenmeisje Voltige lessen. Voltige is het uitvoeren 
van gymnastische oefeningen op een paard. Later heeft ze ook ponyrijles in Ul-
rum. Even twijfelt ze tussen voetbal en paardensport, maar het paard wint glans-
rijk. Een Welsh fokker zoekt een ruiter voor Nori. Poetsen, longeren rijden: de ul-
tieme droom van Natasja het Penny meisje. “Later ging ik ook voor andere men-
sen rijden. Met Erik kwam ons eerste eigen veulen. Tinus werd mijn eerste echt 
groen (dat nog niets geleerd heeft) paard. Na een jaar werd Urola onze fokmerrie, 
aangekocht. Urola  - zelf beleerd en opgeleid - was bestemd als rijpaard. Maar wij 
raakten zwanger van Jorn en toen stond Urola stil. Teveel risico, zo’n dikke buik 
op een paard.” Zo ontstond het idee voor een veulen bij Urola. Zij kreeg nog vijf 
veulens. Veulen zes, Newton - D, is vijf maanden. Twee van haar nakomelingen 
worden in de sport uitgebracht op dressuurwedstrijden. “Een van de twee is Hen-
ton - D (D van Dijkema). Henton is nu zes en onze trots. Hij loopt in de klasse M2. 
Henton is trouw, braaf, af en toe speels en heeft een hart van goud. Anouk is on-
ze ruiter en speelt een grote rol in de groeiende successen. De chemie tussen 
haar en Henton klopt. Dan kom je ver…”  
 

Math M. Willems 
 

Contributie Dorpsbelangen 
 

In de maand november zullen wij weer bij u aan de deur komen voor de contribu-
tie 2018 van Dorpsbelangen. Het bedrag is €10,- (graag gepast betalen) 
U kunt ook een automatische incasso invullen! (Dit heeft onze voorkeur) 
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Aanpak essentaksterfte in het Steemerbos  
 

Als gevolg van de essentaksterfte gaat Staatsbosbeheer boswerkzaamheden uit-
voeren in het Steemerbos. Veel essen in dit bos zijn aangetast door deze schim-
melziekte, waarvan de bomen helaas niet zullen herstellen. Het effect van de ziek-
te wordt ook in dit bos nog versterkt door het optreden van honingzwam. Vanuit 
veiligheidsoverwegingen verwijderen we de zieke essen in de bosvakken. De vita-
le essen hopen we te kunnen sparen. Deels zullen nieuwe bomen worden geplant 
en deels wordt er ruimte geboden voor natuurlijke verjonging. De herplant zal op 
zijn vroegst na de zomer van 2019 beginnen. 
 

Tijdelijk afsluiting wandelpaden  
In verband met veiligheidsrisico’s heeft Staatsbosbeheer besloten enkele wandel-
paden tijdelijk af te gaan sluiten. Dit blijft van kracht tot dat de boswerkzaamheden 
zijn uitgevoerd en het hele bos weer veilig toegankelijk is.  
 

Op de onderstaand foto zijn de paden zwart gemarkeerd die afgesloten worden. 
Tijdens de werkzaamheden blijven de overige wandelpaden in het werkgebied 
toegankelijk, maar kan het zo zijn dat deze tijdelijk minder goed begaanbaar zijn.  
 

Wat merkt u van de werkzaamheden? 
Voor het Steemerbos heeft Staatsbosbe-
heer gekozen om met een rupskraan en 
een knipper de zieke essen af te knippen 
en op centrale plekken neer te leggen om 
vervolgens met een versnipperaar het vrij-
gekomen hout te versnipperen. Ook leg-
gen we in Steemerbos zogenoemde dun-
ningspaden aan voor toekomstig beheer. 
De kraan benut deze vaste routes om de 
bodem in de rest van het bos te sparen. In 
deze baan worden de essen en struiken 
afgeknipt. De afgeknipte struiken lopen 
weer uit zodat na één groeiseizoen de 
dunningspaden weer zijn dichtgegroeid.  

 

Houtsnippers die bij bosbeheer vrijkomen, levert Staatsbosbeheer onder meer 
aan bedrijven met vergistinginstallaties voor groen gas of aan biomassacentrales.  
 

Vragen?  
Heeft u vragen of opmerkingen of ideeën over toekomstige ontwikkelingen in dit 
bos dan kunt u een mail sturen naar Sbblauwersmeer@staatsbosbeheer.nl  
of bellen met (0519) 34 51 45. 
 

Kijk voor meer informatie over essentaksterfte en duurzaam bosbeheer en hout-
oogst op https://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/dossiers/bos-en-
hout/essentaksterfte  
 

Dennis Moerkerken 
Boswachterbeheer 
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Jaarvergadering IJsvereniging en Oranjevereniging 
 

Net als de afgelopen jaren houdt de ijsvereniging haar jaarvergadering samen met 
de Oranjevereniging. Deze vindt plaats op dinsdag 20 november 2018. De geza-
menlijke vergadering begint om 20 uur in ons clubgebouw  “Moarstee”. 
 

De IJsvereniging nodigt hiervoor al haar leden uit om aanwezig te zijn bij de jaar-
vergadering van IJsvereniging Stedum.  
 

Agenda jaarvergadering IJsvereniging Stedum 
 

1. Opening 
2. Mededelingen / ingekomen stukken 
3. Notulen van de jaarvergadering van 14 november 2017, deze kunt u lezen 
 op de website van de ijsvereniging (http://ijsvereniging.stedum.com/) 
4. Jaarverslag 
5. Terugblik 125 jarig jubileum ijsvereniging in 2018 
6. Financieel verslag van de penningmeester 
7. Verslag kasnazieners 
8. Bestuursverkiezing: Aftredend Catharina Reker (niet herkiesbaar) 
 Voorgedragen: Mirjam Vast 
 

Tot een uur voor de vergadering kan een (tegen)kandidaat zich aanmelden bij het 
bestuur. 
 

9. Steemer Omloop 
10. W.v.t.t.k. 
11. Rondvraag 
12. Sluiting 
 
 

Agenda jaarvergadering van de Oranjevereniging  
 

1. Opening 
2. Ingekomen stukken 
3. Notulen en Jaarverslag  Secretaris 
4. Financieel verslag Penningmeester 
5. Kasnazieners : mevrouw M.L. Boneschansker en mevrouw T. Leegte 
6. Benoeming nieuwe kasnazieners 
7. Contributie 
8. Mededeling Bestuur 
9. Vooruitblik naar 2019 
10. W.v.t.t.k. 
11. Rondvraag 
12. Sluiting 
 

Contributie IJsvereniging 
 

Binnenkort komen we bij u aan de deur om de contributie op te halen, voor het 
seizoen 2018 - 2019. Wilt u zo vriendelijk zijn om 8 euro klaar te leggen? 
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Voor donateurs en belangstellenden 
 

Najaarsbijeenkomst Stichting Historie Stedum 
 

Woensdag 21 november organiseren wij een mid-
dag en -avond bijeenkomst over de borg Nittersum 
van Johan Clant. Deze is gebouwd rond 1670 en 
afgebroken in 1818. Nu precies 200 jaar geleden. 
Geert van Dijken gaat ons daarvan vertellen en 
laten zien van wat wel één van de mooiste borgen 
van Groningen wordt genoemd: Nittersum. 
 

Voor de pauze gaat het verhaal over het ontstaan, 
opkomst en ondergang van de Groninger borgen, 
met de nadruk op de borg Nittersum. Na de pauze 

vertelt Geert over de bewoners van de borg. Hoe men op zo’n borg leefden en 
wat de bewoners van Borg Nittersum voor Groningen en Nederland hebben bete-
kend. 
Beide bijeenkomsten worden gehouden in ons SHS-gebouw. (Stationsweg 29a). 
Let Op: dus niet in het Hervormd Centrum!  
De middag wordt gehouden 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. kof-
fie/thee en cake/ koek. Voor donateurs is de toegang gratis. 
 

Jan Lalkens 
Secretaris Stichting Historie Stedum 
 

 

Mee-werkers gezocht voor HPP op natuurwerkdag 
 

Het haven plus plan is een langdurig proces maar het begint duidelijk contouren te 
krijgen. Er is veel gebeurd in de haven: het fietspad over het plein, het klinkerta-
pijt, de wandelkade, de boothelling, de kanosteiger en jeu de boules banen zijn 
allemaal gerealiseerd. Bijna dagelijks hebben er kinderen en honden gezwommen 
bij de boothelling deze zomer. Van heinde en verre gaan mensen met hun bootje 
op de trailer nu in Stedum ter water. In de herfst is de haven van Stedum voor 
veel vissers weer in trek, waardoor de havenkade en muur ook in de wintermaan-
den goed in gebruik zal zijn. 
 

We zijn er nog niet… 
Sommige plussen uit het plan zitten nog in de pijpleiding, zoals de nieuwe verlich-
ting, het straatmeubilair, het plaatstalen kunstwerk -van een historische trekschuit- 
dat een plek moet gaan krijgen op de kop van de haven en natuurlijk de inrichting 
van een goede alternatieve parkeerplaats voor vrachtauto’s. Over dat alles later 
meer. 
 

Hulp gevraagd 
Voor het groen afwerken van het geheel is het nu het juiste seizoen. Daarvoor 
wordt versterking gezocht in het dorp. Er worden verschillende soorten groen 
aangeplant om de jeu de boules banen en ter vervanging van de stalen hekwer-
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ken langs Moarstee terrein. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd onder lei-
ding van Landschapsbeheer Groningen op de natuurwerkdag. Wilt u ook een paar 
uurtjes komen helpen?  
 
Op zaterdag 3 november 10.00 uur is er ontvangst voor ‘de werkbespreking’ on-
der het genot van een kopje koffie en thee. Na afloop eten we samen soep met 
broodjes. 
 

Graag even aanmelden als u komt. Dat kan bij de kopgroep HPP lid Mariele  
Mijnlieff, marielemijnlieff@planet.nl of bel 06 24 74 17 26 
 

Mariele Mijnlijff 
Kopgroep HPP  
 

 

Speel samen de Bijbelquiz in Stedum 
 

Op 20 november wordt in het Hervormd Centrum de jaarlijkse Bijbelquiz van het 
Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) gespeeld. De quizmaster is Peter Tillema, 
de beamer wordt bediend door Kees Vriezema. Beiden werken al jaren mee aan 
de bijbelquiz. 
 

De NBG-Bijbelquiz staat garant voor een gezellige avond. 'De Bijbelquiz van het 
NBG blijkt nog steeds heel populair te zijn', zegt samensteller Frans van Houwe-
lingen van het NBG. 'Sinds 2005 maken we elk jaar een bijbelquiz en de belang-
stelling daarvoor neemt nog steeds toe.' 
 

Met andere ogen 
Eén van de onderdelen heeft als onderwerp: 'Met andere ogen'. Dat is het thema 
van de Bijbelzondag. 
Frans: 'Door de quiz ga je met andere ogen kijken naar sommige bijbelverhalen. 
Zelfs in bekende verhalen ontdek je nieuwe dingen. En misschien geldt dat ook 
voor het kijken naar mensen. Vaak horen we dat het houden van een bijbelquiz 
samenbindend werkt. Mensen uit verschillende kerken (of helemaal geen kerk) 
ontmoeten elkaar in een ontspannen en informele sfeer.' 
 

Iedereen is welkom op 20 november in het Hervormd Centrum. De avond begint 
om 19.30 uur (zaal open om 19.00 uur) en zal rond 22.00 uur afgelopen zijn. Toe-
gang is gratis, wel wordt er een bijdrage gevraagd voor de koffie/thee. Je kunt je 
aanmelden als team of individueel, maar je kunt uiteraard ook als toeschouwer 
komen. 
 

Tijdens de quizavond maak je en passant kennis met het werk van het Neder-
lands Bijbelgenootschap en kun je dat werk eventueel steunen met een gift of lid-
maatschap. 
 

Aanmelden met een team van vijf personen of individueel kan per e-mail: 
c.g.verduijn@live.nl. Ook zonder aanmelden ben je welkom! 
 

Corry Verduijn  
Werkgroep Stedum/Westeremden van het NBG 
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Workshop marmer schilderen 
 

Misschien heb je de grote doeken wel al zien hangen bij Renate Martini. Je rijdt er 
recht op aan als je van de Lopsterweg naar de Hoofdstraat gaat. In het huis waar 
de familie Toxopeus heeft gewoond. Het lijkt marmer wat er hangt, maar het is 
verf wat door middel van “sponzen, dassen, wikkelen en marmerslag” op een 
doek is aangebracht.  
 

Renate is kunstenaar, decoratieschilder en restaurateur. In haar atelier in Winsum 
geeft ze cursussen waarbij je de techniek van marmerschilderen leert. Het leek 
haar leuk om dit ook een keer in Stedum te doen. Dat kwam goed uit, want ik wil-
de dat graag leren. En met mij misschien nog wel meer mensen. We hebben het 
in de vorm van een workshop gegoten. Voor maximaal 10 mensen. In één dag 
leer je hoe je een eenvoudige marmerimitatie op moet zetten.  
Het materiaal wordt door Renate verzorgd. De onkosten die daar mee gemoeid 
zijn (vooral de kwast is erg duur) wil ze graag in rekening brengen. De rest kost 
allemaal niks. Je moet alleen zelf even een broodje meenemen voor tussen de 
middag. Karel zorgt voor een lekkere vegetarische soep (ja, ja, ook zonder vlees 
kan een soep heerlijk zijn) en de koffie en thee.  
De workshop is op zaterdag 17 november om 9.30 uur in het Swaithoes. De kos-
ten zijn € 40,- Meer inormatie: info@renatemartini.nl. Opgeven kan via: ka-
rel@swaithoes.nl of (0596) 55 23 69 (Swaithoes) 
 

Karel Zuiderveld 
 

 

Kern met Pit laat buurtprojecten groeien en bloeien  
 

Kern met Pit daagt mensen uit om hun droom voor hun buurt binnen een jaar te 
realiseren. Die droom kan over alles gaan: van een buurtmoestuin of het aanleg-
gen van een nieuwe speeltuin tot het organiseren van een dorpstoneelstuk of res-
taureren van een molen. Als het de directe omgeving maar verbetert of een im-
puls geeft. Lukt het binnen een jaar? Dan ontvangen de buurtbewoners 1.000 eu-
ro en het predicaat Kern met Pit. 
 

Wat biedt Kern met Pit? 
Deelname aan Kern met Pit is gratis. Iedereen kan zich inschrijven, maar er gaat 
wel een selectie aan vooraf. Er zijn interessante workshops en bijeenkomsten te 
volgen. Bijvoorbeeld over crowdfunding, social media, pitchen en subsidies. Inge-
nieursbureau Arcadis biedt gratis technische kennis. Zoals het maken van een 
(bouw)technische tekening voor een buurtkantine of een bodemvraag voor een 
buurtmoestuin. 
 

Meedoen? 
Het aanmelden van projecten kan tot en met 31 oktober via www.kernmetpit.nl.  
 

Lorette Verment 
Coördinator Kern met Pit Groningen  
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Verslagen Informatiepunt september en oktober 
 

September 
De eerste bijeenkomst van het informatiepunt na de zomer had nou niet een 
meteen een gezellig onderwerp … afscheid en uitvaart. Er schoven dan ook dui-
delijk minder mensen aan dan normaal. Maar met zo’n 14 personen en het ver-
haal van Mariele Mijnlieff bleek het toch een interessante middag te worden. 
Leerzaam en verbindend. Ook omdat je onwillekeurig allemaal denkt aan de eigen 
verliezen die je hebt geleden en wat daar allemaal bij kwam kijken. Een mooi af-
scheid helpt je verder. 
 

In Stedum zijn natuurlijk veel mensen lid van de al meer dan 100 jaar oude en be-
proefde uitvaartvereniging. Vandaar dat we daar wat verder op in gaan. Hommo 
Smit was uitgenodigd om daarover het een en ander te vertellen en vragen te be-
antwoorden.  
De uitvaartverenigingen zijn bijzonder omdat ze tegen relatief lage kosten een 
groot deel van de uitvaart regelen. Dit kan omdat een uitvaartvereniging zonder 
winstoogmerk werkt en omdat veel mensen hun leven lang lid zijn. Het komt voor 
uit de vroegere traditie dat hulp na een overlijden gewoon iets is dat je samen 
voor elkaar deed. Voor het dorp door het dorp.  
 

Het is wel goed om je te realiseren dat niet alle kosten in het pakket van de vere-
niging zijn opgenomen: grafrechten, een uitvaartkist, rouwbrieven, advertenties, 
afscheidsdienst, crematorium en de koffietafel aansluitend op de plechtigheid ko-
men bijvoorbeeld voor eigen rekening. Het is beter dat nu te beseffen, dan dat je 
daarover een extra verdriet hebt in de week na een overlijden.  
Wat wel in het pakket van de vereniging in Stedum zit: de uitvaartbegeleider, laat-
ste verzorging en opbaren, de huis aan huis kennisgeving in Stedum, een rouw-
auto op de dag van de uitvaart, 4 dragers en het luiden van de klokken tijdens de 
uitvaart, benodigdheden op de begraafplaats zoals een rijdende baar en graflift of 
touwen en een tijdelijke grafmarkering. 
Mariele vertelde wat je allemaal zelf kan en mag doen en hoe dat helpend kan 
zijn, om samen het afscheid van een dierbare zelf vorm te geven.  
Ze legde uit waardoor een uitvaart zo duur wordt en hoe je toch op kosten zou 
kunnen besparen zonder dat het afbreuk doet aan het afscheid. Ze benadrukt dat 
het helpt om bij leven een keer stil te staan bij wat dan belangrijk voor je is. Een 
informatiegesprek is gratis en vrijblijvend en de informatiebijeenkomsten die zij 
geeft ook. Voor meer informatie of opgave bel of mail Mariele (06 - 19 98 50 15  
info@onderonsuitvaart.nl). 
 

Mariele Mijnlieff 
 

 

Oktober 
Op donderdag 18 oktober hadden we weer een bijeenkomst van het Informatie-
punt in het Hervormd Centrum. Er waren 15 personen aanwezig. Sieta heette ons 
van harte welkom en in het bijzonder Dirktje Kornelius, coördinator mantelzorgon-
dersteuning Stichting Welzijn Dienstverlening (SWD). Zij ging ons iets vertellen  
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over haar werkzaamheden en wat ze voor ons kan betekenen. Zoals gewoonlijk 
begonnen we met een kopje koffie/thee, waarna Dirktje het woord nam. 
Dirktje stelde zich voor en vertelde dat het hoofdkantoor van SWD in Delfzijl staat, 
maar dat zij in het stationsgebouw in Loppersum werkt. Zij is onafhankelijk en 
heeft elke woensdagmorgen inloopspreekuur van 9:00 tot 11:00 uur op de tweede 
etage van Wiemersheerd te Loppersum. Haar werkzaamheden omvatten senio-
renvoorlichting en het coördineren van vrijwilligers en mantelzorg. De mantelzor-
gers krijgen een waardering van de gemeente. Het uitvoeren van hulp en zorg 
hoeft niet altijd door professionals gedaan te worden,  maar kan ook door vrijwilli-
gers gebeuren. Dan wordt Zorgzaam Stedum benaderd. Verder vertelde ze dat 
senioren (75+) voorlichting kunnen krijgen van een consulent die op bezoek komt. 
Kan ik nog verantwoord zelfstandig wonen? Het gesprek kan over dagbesteding, 
vervoer, begeleiding, woningaanpassingen en huishoudelijke hulp gaan. Als men 
huishoudelijk hulp aanvraagt, komt de Wet Maatschappelijk Ondersteuning 
(WMO) in beeld, die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente valt. Dan 
vindt er een keukentafelgesprek plaats. Huishoudelijk hulp wordt bepaald door het 
Centraal Administratief Kantoor (CAK). Er kan persoonsgebonden budget (pgb), 
of hulp in natura aangeboden worden.  
 

Kernteam Loppersum van SWD heeft verschillende dienstverleningen, zoals cliën-
tondersteuning, financiële ondersteuning, jongerenwerk, buurtbemiddeling, maat-
schappelijk werk, opbouwwerk, inburgering en integratie en VrijwilligersSteunpunt.  
 

Na de pauze was er gelegenheid om vragen te stellen. Ten slotte bedankte Sieta 
Dirktje voor haar informatieve en leerzame verhaal met een mooie bos bloemen, 
en wenste ons wel thuis. De volgende bijeenkomst is op 1 november aanstaande. 
SWD is te bereiken via: (0596) 65 07 87, info@s-w-d.nl. Zie ook: www.s-w-d.nl. 
 

Afie Nienhuis 
     
 

sportbewegingsportbewegingsportbewegingsportbewegingspor  

 

Stemer WielrenTocht 2018 
 

Op zondag 30 september deden 21 wielrenners uit Stedum en directe omgeving 
mee aan de 10e editie van de Stemer WielrenTocht. De 1e editie van de Stemer 
WielrenTocht was op zondag 27 september 2009 en sindsdien is deze mooie 
'klassieker' jaarlijks verreden op de laatste zondag in september.  
 

Om ongeveer 13.00 uur vertrok het peloton wielrenners vol goede moed en genie-
tend het mooie weer vanaf de Vlasschuur in Stedum voor de eerste ronde van 
ongeveer 50 km. Via Westeremden en 't Zandt werd met de wind in de rug via 
Spijk koers gezet naar de Eemshaven. Met een forse tegenwind werden de reus-
achtige windmolens in de Eemshaven gepasseerd en via Roodeschool, Ooster-
nieland en Oldenzijl werd weer richting het mooie Steem gefietst. In de Vlas-
schuur werd traditiegetrouw ‘bijgetankt’ voor de tweede ronde. Natuurlijk stond er 
voor de wielrenners weer zelfgemaakte appelgebak met (veel) slagroom en koffie, 
een energiedrankje en een banaan klaar.  
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Om de 10e editie van extra 
glans te voorzien was het 
voor de jeugd tot en met 14 
jaar, onder leiding van Anjo 
Hofman, mogelijk om vanaf 
15.15 uur deel te nemen aan 
een mountainbike tocht in het 
Stemer Bos. Dit initiatief bleek 
een schot in de roos, want 
maar liefst 12 jonge moun-
tainbikers verschenen aan de 
start. Het mooie en uitdagen-
de parcours werd bijzonder 
gewaardeerd door de deel-
nemers. Een activiteit die 
voor herhaling vatbaar is. 
 

Voor de racefietsers was het 
na een aangename pauze 
weer mogelijk om een tweede 
ronde te fietsen. De animo 
om hieraan deel te nemen 
was beperkt, maar voldoende 
om toch van start te gaan. De 
snelle ronde, met een gemid-
delde van 33,7 over 55 km, 
werd gewonnen door Peter 
Jans die zijn voorband als 1e 
over de streep aan de Lellen-

sterweg in Stedum duwde. Hij mag zich het komende jaar wielerkampioen van 
Stedum noemen!  
 

De 'trage' groep fietste met een gemiddelde van ongeveer 27 km via St. Annen, 
Thesinge, Zuidwolde via de Wolddijk naar Onderdendam en zo weer terug naar 
Steem. Ook bij deze ronde was er een sprint op de Weersterweg, waarbij het 
bordje Stedum als finishstreep gold. De torenhoge favoriet Ipe Oosterhof, ook 
winnaar in 2017, deed wat van hem verwacht werd en was veruit de snelste. Vol-
gend jaar zal hij te bewonderen zijn in de snelle ronde.  
 

Met een bijzonder gezellige nazit in het zonnetje op het grasveld bij de Vlasschuur 
werd de zeer geslaagde 10e editie van de Stemer WielrenTocht afgerond. Voor 
alle deelnemers was er nog een Oet Steem-bidon om het feestelijke feit van de 
10e editie te vieren. 
 

De liefhebbers van deze mooie tocht door het Grunneger Ommeland verheugen 
zich nu reeds op zondag 29 september 2019 als de Wielervereniging Oet Steem 
de 11e editie van de Stemer WielrenTocht organiseert.   
 

Arend Koenes 
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De Steemer Agenda 
 

(Verscheidene van de genoemde activiteiten zijn terug te vinden in deze Stedumer) 
 
29 oktober   Passage. Mevrouw Anneke van der Louw uit Wagenborgen. 
   Onderwerp: kleuren geven kracht aan persoonlijkheid. 
 

1 november   Informatiepunt van 14:00 tot 16:00 uur in het Hervormd Centrum   
   onderwerp: Peter van Campenhout vertelt verhalen over zijn leven als  
   eigenaar van Temptation en diverse andere verhalen. 
 

2 november   GPS-tocht voor jeugd en Stedumers met introducé.  
 
3 november   Natuurwerkdag haventerrein om 10.00 uur. 
 

3 november   GPS-tocht voor Stedumers. 
 

8 november   Stampotmaaltijd bij dorpstuin De Heemen vanaf 12.00 uur. 
 

12 november  Sint-Maarten. 
 

12 november  Begin stratenvolleybaltoernooi. Ander data zijn 14 en 16 november. 
 

16 november  Opening speeltuin Klokkenpad om 14.00 uur. 
 

17 november  Workshop marmerschilderen in Swaithoes om 9.30 uur. 
 

20 november  Vrouwenraad Stedum in Hervormd Centrum om 14.00 uur.    
   Susanna Lemstra uit Stedum vertelt over haar reis naar  
   amchi Konchok in Ladakh, India.  
 

20 november  Jaarvergaderingen IJs- en Oranjevereniging in Moarstee om 20.00 uur. 
 

20 november  Bijbelquiz in Hervormd Centrum om 19.30 uur. 
 

21 november  Eerste reanimatiecursus in Swaithoes van 19.00 - 22.00 uur. Andere data 
   zijn: 28 november, 12 en 19 december. 
 

21 november  Najaarsbijeenkomst Stichting Historie Stedum in SHS-gebouw,  
   Stationsweg  29a, van 14.00 -16.00 uur en van 19.30 - 21.30 uur. 
 

24 november  Intocht Sinterklaas in de haven om 10.30 uur. 
 

26 november  Passage. In het Hervormd Centrum om 19.45 uur. S. Noordenbos,  
   Grijpskerk. Onderwerp: wonen en werken in Van Mesdagkliniek.  
 
 
 

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 volgende keer verschijnt De Stedumer op vrijdag 23 november. Kopij inleveren 
bij de redactie voor woensdag 14 november. 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 
 

 
 


