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Open monumentendag SHS 
 

Het was weer leuk en ge-
zellig op de Open Monu-
mentendag 2018 bij Stich-
ting Historie Stedum. We 
hadden over gebrek aan 
belangstelling niet te kla-
gen.  
De vertoonde PowerPoint 
presentatie over de ‘Peertil’ 
bij Stedum en de restaura-
tieplannen van het Koets-
huis en Lijkenhuisje bij de 
begraafplaats aan de Stati-
onsweg, werden vele malen 
bekeken. 
 

Velen bezochten ook de al-
gemene begraafplaats en 
bijbehorende ‘armenlap’. 
Tevens ging als verrassing 
en met dank aan Studio Stedum, onze objectenbank op www.historiestedum.nl  
online. 
Dat was voor het bestuur van Stichting Historie Stedum een lang gekoesterde 
wens. Het leverde meteen nieuwe objecten op. 
 

Bijgaande foto is gemaakt door onze fotograaf Geert van Dijken. 
Vermeldenswaard is de reactie die Geert kreeg van Gerard van Nes, de beden-
ker, maker en verspreider van het programma ZCBS waar wij ook gebruik van 
maken, op de door hem gemaakte foto’s die te zien zijn op de objectenbank. 
‘Uitstekende foto’s van de objecten. Kan je beschrijven hoe deze zijn gemaakt. 
Anderen kunnen daar zeker van leren’ aldus Gerard. 
Een mooie opsteker voor Geert! 
 

Jan Lalkens 
Secretaris 
 
 

 

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 Gerard Kruidhof (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 René en Tanya Hoogstra en hun kinderen Ezra (8), Joachim 
(7) en Rebecca (4), Stationsweg 54. 
  
Sinds wanneer wonen jullie in Stedum? 
“Sinds begin mei 2018.” 
 

Waar zijn jullie geboren en/of hebben jullie je jeugd doorgebracht? 
René: “Ik ben geboren in Uithuizen en heb mijn jeugd ook doorgebracht in Uithui-
zen.” 
Tanya: “Ik ben geboren in Jelsum en heb mijn jeugd ook doorgebracht in Jelsum.” 
 

Wat doen jullie voor de kost? 
Tanya: “Ik ben roostermaker op een middelbare school.” 
René: “Ik was kok, maar ik ben nu huisman.” 
 

Wat zijn jullie favoriete bezigheden? 
René: “Ik hou van klussen, koken en ik ben actief in de keuken van de kerk.” 
Tanya: “Ik hou van tuinieren en lezen.” 
 

Wat is jullie favoriete vakantiebestemming? 
“René en Tanya: Israël.” 
 

Wat is de reden dat jullie in Stedum zijn komen wonen? 
“We wilden graag weer terug naar de gemeente Loppersum, vanwege de trein, 
het huis, en de locatie van het huis.” 
 

Wat is jullie favoriete boek/film en waarom moeten alle inwoners van Ste-
dum dit boek of deze film zien? 
René: “Het boek `De ontdekking van de hemel` geschreven door Harry Mulisch. 
Het is een moeilijk boek en het zet je aan het denken. Voor de kinderen, het boek` 
De wereld van Sofie’ geschreven door Jostein Gaarder. Een ontdekkingsreis door 
de wereld van de filosofie en over verschillende filosofen.” 
 

Wat vinden jullie, naast jullie eigen huis, het mooiste plekje van Stedum? 
“We vinden Laan van Nittersum en het haventje erg mooi.” 
 

Wat is jullie antwoord op de vraag van de vorige bewoners: “Waarom zijn 
jullie in Stedum komen wonen ondanks het aardbevingsgebied?” 
“Speelt voor ons geen rol.” 
 

Welke vraag willen jullie de volgende nieuwe bewoner(s) stellen? 
“Zou je je vrienden aanraden om ook in Stedum te komen wonen en waarom 
wel/niet? 
 

Afie Nienhuis 
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8ste GPS-tocht is in voorbereiding! 
 

Voor de 8ste keer in de historie zal begin november een GPS-tocht plaatsvinden 
in en rondom Stedum. De tocht zal via diverse hindernissen, sloten, vaarten en 
omgeploegde landerijen weer een heuse uitputtingsslag worden. De route zal 
worden gelopen met behulp van een GPS-apparaat, dat via herkenbare marke-
ringspunten de deelnemende ploegen de weg zal wijzen. Bij een aantal marke-
ringspunten dient contact te worden gezocht met het ‘belteam’, waarbij vragen 
beantwoord en-/of opdrachten vervuld moeten worden. Zowel de vragen en op-
drachten, als de tijd en het op de juiste wijze nemen van bepaalde hindernissen 
zullen bepalend zijn voor de einduitslag.  
 

De mascotte zal ook dit jaar niet gaan ontbreken, de organisatie beraadt zich nog 
op de vorm! De mascotte is ook mede bepalend voor de eindrangschikking. De 
tocht staat dit jaar gepland voor vrijdag 2 en zaterdag 3 november. Noteer deze 
data alvast in de agenda. Op vrijdag bestaat de doelgroep uit de jeugd en Stedu-
mers, die willen ploeteren met collega’s, vrienden of sportmaatjes. Op zaterdag is 
de tocht bedoeld voor Steemer groepen. 
Het aantal deelnemende ploegen is gemaximeerd. Op beide avonden kunnen 
maximaal 16 groepen van 6-10 personen meedoen. 
 

De Klaver 
Ook dit jaar zal voor de bovenbouw van BS De Klaver (groepen 5, 6, 7 en 8) in 
Stedum op vrijdagmiddag een aangepaste versie van de navigatietocht worden 
gehouden.  
 

Opgave 
Opgave is al mogelijk via het speciale e-mailadres gpssteem@gmail.com. Wil(len) 
je / jullie meedoen (Deelname is vanaf 18 jaar of als je jonger bent, onder bege-
leiding van een volwassene.), geef je dan snel op per team (minimaal 6 tot maxi-
maal 10 personen) of individueel. Je kunt daarbij ook aangeven of je voorkeur 
hebt om vroeg op de avond, of wat later te willen starten. Met de definitieve inde-
ling per avond zullen we proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden. 
Dit e-mailadres kan ook gebruikt worden voor vragen. 
De deelnamekosten bedragen € 12 per persoon, dit is inclusief 2 consumptie-
muntjes. Het volledige bedrag moet vooruit betaald worden, pas dan is de aan-
melding definitief. Wij hebben rekening te houden met een planning, opgeven = 
meedoen!  
 

Deelname geschiedt geheel voor eigen risico, de organisatie stelt alles in het werk 
om de tocht veilig en soepel te laten verlopen. Er is continu EHBO aanwezig, zo-
wel bij de centrale start- en eindplaats, als “in het veld”. Bij een aantal hindernis-
sen staan namens de organisatie mensen, om de overtocht in goede banen te lei-
den.  
 

Meld je snel aan, want het aantal deelnemende ploegen per avond is gelimiteerd 
tot 16! 
 

Mirjam Werkman 
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 Oprichting Stichting Vrienden van de Bartholomeüskerk 
 

 
(Foto's: Jan Pitt) 
 

Op vrijdag 24 augustus heeft de officiële oprichting van Stichting Vrienden van de 
Bartholomeüskerk Stedum plaatsgevonden. De oprichting vond plaats in de Bart-
holomeüskerk, op de dag van de heilige Bartholomeüs. 
Het publiek werd bij binnenkomst in de kerk verwelkomd met koffie, thee en koek, 
verzorgd door de Hervormde Gemeente, onder begeleiding van orgelspel door 
organist Stef Tuinstra. Nadat alle aanwezigen in het schip van de kerk hadden 
plaatsgenomen, verwelkomde Jack Sevenhuysen, namens de kerkrentmeesters, 
het publiek. Hij legde de aanleiding van de totstandkoming van de Stichting uit: 
het genereren van gelden om in het onderhoud van de kerk te kunnen voorzien. 
Tot nu toe is het de kerkelijke gemeente gelukt met subsidie van het Rijk het on-
derhoud uit te laten voeren, maar de bedragen voor het onderhoud stijgen, terwijl 
de inkomsten teruglopen. Daarnaast heeft een stichting meer mogelijkheden gel-
den te genereren dan een kerkelijke instantie en zijn in een stichting meer men-
sen en deskundigheid aanwezig. 
 

Luuk Tuinstra vervolgde de middag met een uiteenzetting over de heilige Bartho-
lomeüs, die in de Bijbel bekend staat als Nathanaël en genoemd wordt in Johan-
nes 1: 45-50. De heilige wordt in de kunst doorgaans afgebeeld met diverse attri-
buten, waarvan het mes (waarmee hij volgens de overlevering gevild werd) de 
bekendste is. Vervolgens verscheen Bartholomeüs in hoogst eigen persoon om 
het logo van de Stichting bekend te maken, waarop hij zelf afgebeeld staat. Het 
logo is gebaseerd op de afbeelding van Bartholomeüs in één van de gewelfschil-
deringen in de kerk. 
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Na alle inleidende bespiegelingen nam notaris Huitsing het woord om het bestuur 
van de Stichting aan te kondigen: voorzitter Gerard Kruidhof, secretaris Ype Jan 
Nienhuis, penningmeester Liesbeth Leijenhorst-van ’t Hul en de bestuursleden 
Geert van Dijken en Jan Olthof. Na voorlezing van de oprichtingsakte door de no-
taris ondertekenden alle bestuursleden deze, waarna de aanwezigen hen trak-
teerden op applaus. In reactie op de ondertekening begroette organist Stef Tuin-
stra hen met feestelijk orgelspel. 

Gerard Kruidhof legde daar-
na uit welke plannen de 
Stichting heeft om de kerk te 
onderhouden, beheren en 
promoten. In het beheer van 
de kerk zijn onder andere de 
openstelling van de kerk en 
de veiligheidsmaatregelen 
rondom het betreden van de 
toren en de gewelven be-
langrijk. Voor het onderhoud 
van het orgel is een restau-
ratiefonds in oprichting, 
waarvoor reeds de eerste 
gelden zijn ontvangen. Ter 

promotie van de kerk worden tijdens de diverse gelegenheden waarbij de kerk 
wordt opengesteld rondleidingen gehouden door deskundige gidsen en worden 
donateurs geworven, die tevens bijdragen aan de instandhouding van de kerk. 
Als afsluiting van het programma gaf Stef Tuinstra uitleg over de werking van het 
orgel en lichtte dit toe met het demonstreren van de diverse klanken van het in-
strument. Daarna bracht hij, ter gelegenheid van de oprichting van de Stichting, 
een muzikale improvisatie op Gezang 301 (‘Wij moeten Gode zingen’) ten gehore. 
De middag werd afgesloten met een hapje en een drankje, waarbij de bestuursle-
den van de Stichting konden worden gefeliciteerd en het orgel kon worden bezich-
tigd. 
 

Open Monumentendag 
Op 8 september was de kerk geopend tijdens Open Monumentendag. De bezoe-
kers werden door de leden van onze Stichting ontvangen met koffie, thee, koek en 
cake. Onder leiding van de gidsen de heren Burgstra, Van Dijken en Olthof wer-
den zij rondgeleid door de kerk en in de middag ook door de toren. Rond het mid-
daguur waren er soep en broodjes voor vrijwilligers en bezoekers. Daarnaast 
werd er gedurende de dag orgel gespeeld, soms vergezeld door solo of duo zang. 
We hebben meer dan 50 bezoekers mogen ontvangen en tevens nieuwe dona-
teurs mogen werven voor onze Stichting. We kijken terug op een geslaagde dag! 
Natuurlijk kunt u ook donateur worden van de Stichting Vrienden van de Bartho-
lomeüskerk. 
 

Ype Jan Nienhuis 
Het bestuur van de Stichting 
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(Foto: Jan Pitt) 
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400 woorden 
 

Het mooiste is de samenwerking binnen een volk 
 

Er staan vier Oudhollands groene bijenkasten met een geel invliegplankje in de 
aan de slotgracht van het Nittersum borgterrein grenzende tuin achter het ouder-
lijk huis van de zesenzeventig jarige Gerard Kruidhof die daar met Coby woont. 
Ze gaan naar de medische fitness van Karel en Gerard is actief in de Barthleo-
meus kerk en de historische vereniging. Ze hebben twee kinderen, Lukas (ge-
huwd met Grietha), Carola en drie kleinkinderen:  Leonie, Mathijs en Eline. In hun 
achtertuin aan de Hoofdstraat huizen honderdzestigduizend extra inwoners van 
Stedum: Kruidhofs bijen. In elke bijenkast woont een koningin met haar bijenvolk. 
Bij de kerk van Tjamsweer heeft Gerard nog vier kasten.  
 

"Het mooiste is de samenwerking tussen de koningin, werksters en darren”, vertelt 
Gerard. “In een bijenvolk, zo’n veertigduizend bijen, heeft iedere bij zijn taak. De 
meeste bijen zijn zesenveertig dagen levende werksters. Zij zijn eerst huisbij, ma-
ken de kast schoon, vervolgens halen ze als vliegbij honing en stuifmeel in de 
kast en daarna bouwen ze als bouwbijen raten en bewaken het volk. De werksters 
zetten in de raten nectar om in honing. De darren bevruchten de koningin, die ei-
tjes legt. De koninginnenlarf wordt gevoed met geheimzinnige koninginnengelei. 
 

“Thuis aten we dagelijks honing, ik moest steeds naar de imker om honing. Zo 
ontstond mijn interesse in bijen.” Door een stukje in de Ommelander belde hij 
Klaas Schenkel, de nestor van de bijenvereniging NBV afdeling Appingedam. 
“Kom maar eens kijken op Ekenstein …”, opperde deze. Gerard kreeg boekjes en 
blaadjes mee. “Ik volgde een cursus bijen houden en kreeg van de vereniging 
mijn eerste volk cadeau. Van mei tot september ga ik elke woensdag naar de ver-
enigingsbijeenkomst. Ieder jaar is anders: de weersgesteldheid, de bloei.” 
Er zijn twee drachten. Dit top honingjaar verbouwde Nico Schutter op Lutjewijt-
werd koolzaad en dat werd begin mei de eerste dracht voor de voorjaarshoning. 
De tweede dracht voor de zomerhoning was eind juli de lindebloesem, te vinden 
langs de Laan van Nittersum en de Lopsterweg. De werksters halen de nectar en 
het stuifmeel tot wel drie kilometer ver naar de kasten thuis. Ook de bouwstof 
stuifmeel wordt gehaald. “Ik bestrijd ziekteverwekkende mijten. 
 

Ik kan slingeren als er voldoende nectar in de honingmagen omgezet is.” In sep-
tember worden de darren uit de kast gegooid, die hebben dan geen functie meer. 
In de winter voert Kruidhof de overgebleven bijen met suikerwater bij.” 
“Zonder bijen geen groente en fruit. De bijen - wereldwijd rampzalig bedreigd - zijn 
onmisbaar.” 
 

Math M. Willems 
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 Fivelstee hijst de vlag! 
 

Zorgboerderij Fivelstee heeft afgelo-
pen maandag met hulp van vrijwilli-
gers en cliënten een nieuwe vlag 
gehesen. Nu is voor iedereen die 
over de Stedumerweg bij Loppersum 
rijdt duidelijk dat hier een zorginstel-
ling is gevestigd. Veel mensen uit de 
buurt wisten al het verkoopstalletje 
aan de weg te vinden, met onder 
andere verse scharreleitjes, kaarsen 
en groenten uit de moestuin. Bege-
leider Esther de Greef vertelt dat de 
nieuwe vlag onderdeel is van een 

project om de herkenbaarheid en zichtbaarheid te vergroten. Ook de website 
www.fivelstee.nl maakt hier onderdeel van uit. 
Fivelstee is in 2013 gestart vanuit de wens om zorg te bieden aan mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij kunnen zich in een veilige omgeving ontwik-
kelen; de rust en ruimte rondom de boerderij zorgen hierbij voor ideale omstan-
digheden. Er zijn nog enkele woon- en dagbestedingsplekken beschikbaar voor 
nieuwe cliënten die baat hebben bij kleinschalige zorg en persoonlijke aandacht. 
Er zijn ook meerdere vacatures voor vrijwilligers, om bijvoorbeeld cliënten te halen 
en brengen, of in de tuin mee te helpen met de activiteiten. 
 

Dirk Jetten 
 

 

Van de Reindersstichting 
 

De Reindersstichting was van oudsher nauw verweven met de Rabobank. De 
heer Reinders was in 1915 oprichter van de Raiffaisenbank Stedum, de voorloper 
van de Rabobank en daarna bijna 40 jaar voorzitter.  
Bij de oprichting van de Reindersstichting in 1954 werd de band met de Rabobank 
voortgezet in de vorm van de zogenoemde premiespaarregeling. Onder deze re-
geling ontvingen kinderen, geboren in Stedum of Westeremden van de Reinders-
stichting een spaarpremie als hun ouders een spaarbankboekje openden bij de 
Rabobank. Het doel van deze regeling was “het bevorderen van de spaarzin on-
der de jeugd van Stedum en Westeremden”. Vanwege de steeds strenger wor-
dende privacywetgeving werd het een paar jaar geleden uiteindelijk onmogelijk 
om nog langer door te gaan met de premiespaarregeling.  
Toen het Rabokantoor in Stedum zijn deuren definitief sloot, werd de klok die aan 
de voorgevel van het voormalige bankgebouw hangt, overgedragen aan de Rein-
dersstichting. De Rabobank heeft nog één keer betaald voor reparaties aan de 
klok maar gaf tegelijkertijd aan dat men niet meer bereid is dit nogmaals te doen. 
 

Dit voorjaar was de klok weer kapot. Goede raad was duur maar na overleg met 
firma Kruidhof gaf Lukas aan er wel even naar te willen kijken. Lukas heeft vervol-
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gens, met gevaar voor eigen leven de klok van de gevel gehaald, meegenomen 
en geheel belangeloos gerepareerd.  
Zo kunt u, op weg naar het station weer zien of u op tijd bent voor uw trein of dat u 
toch even harder moet lopen. Met dank aan firma Kruidhof. 
 

Gerjan Blikker 
 

 

Een dag van Myla 
 

Vandaag wil ik het met u hebben over Myla. Zij is de hond van Ronald Willems die 
aan de Sien Jensemahörn woont. Om kort te gaan, Myla is een fijne, zwarte, ster-
ke en vriendelijke hond. Zij is een kruising tussen een Border Collie met een La-
brador. Opvallend mooi is haar glimmende zwarte vacht. 
Ronald vertelt dat ze in mei 2015 is geboren. Na het overlijden van Kim, de Stabij 
van Ronald, vond hij Myla op een verkoopsite. Myla bleek bij de vorige eigenaar 
een te drukke hond te zijn. Het ging hier om een gezin met kinderen. Myla was 
twaalf weken oud toen ze naar Stedum kwam. 
's Morgens al vroeg gaat Ronald met Myla naar Peertil, de bekende brug over het 
Westerwijtwerdermaar, aan het eind van het Stedumermaar. Ronald gaat dan op 
de fiets en heeft de hond aan de lijn. 
Ik vraag Ronald, of het hem bevalt, hijzelf op de fiets met de hond lopend ernaast. 
Heeft Ronald nog geen onhandige situatie meegemaakt, zoals de riem die blijft 
haken? Of de hond die voor het voorwiel loopt? Nee, het gaat prima zo. De hond 
loopt netjes naast de fiets. Maar mocht er iemand hen inhalen, dan wil Myla toch 
eigenlijk wel net zo hard lopen als die ander op zijn fiets. 
 

Nadat Ronald Willems met de hond naar Peertil is geweest, gaat Ronald aan het 
werk. Dan heeft hij zijn verplichtingen. Gedurende zijn werk houdt hij Myla in de 
gaten. Hoe hij dat doet? In zijn huis heeft Ronald een camera geïnstalleerd. Op 
afstand kan hij haar op het beeldscherm van zijn telefoon zien. Mocht de hond wat 
onrustig zijn dan kan Ronald iemand uit zijn kennissenkring vragen om naar haar 
te gaan kijken.  
 

Weer thuisgekomen gaat Ronald aan het eind van de middag met Myla aan de 
wandel. Zij gaan bijvoorbeeld naar de 'Laan van Nittersum'. "Of," zegt Ronald, "wij 
gaan weer met de fiets. Dan wordt het bijvoorbeeld het 'Kleipad'". 
Zoals al eerder hierboven vermeld is Myra een kruising Labrador met een Border 
Collie. Dit laatst ras is van nature zeer intelligent. Myla is ook een hele slimme 
hond die gauw alles doorheeft en begrijpt. Ze houdt van zwemmen en zwemt in 
het Stedumermaar. Myla heeft een kortharige vacht. Met dit korte haar hoeft er 
weinig geborsteld en gekamd te worden. Haar vacht glanst en glimt. Ze is prach-
tig. 
 

's Avonds na het eten wordt ze weer uitgelaten. En vlak voordat de baas gaat sla-
pen gaan ze nog een eindje wandelen. 
Tijdens deze wandeling, de laatste van de dag, wil de hond de riem in haar bek 
dragen. Dus zelf de riem vasthouden. Ze loopt dan met de riem in de bek naast  
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(Foto's Martien Spits-Straatman)  
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Ronald. "Weet je wat het vreemde hier-
van is," vertelt Ronald, "dat Kim, de 
Stabij die ik gehad heb, dit precies zo 
wilde. Myla die gaat mij dan met haar 
snuit aantikken. Dat betekent: Geef mij 
mijn riem eens even in mijn bek. En dat 
deed Kim precies zo. Maar beide hon-
den hebben elkaar niet gekend. Myla 
kan dat niet van Kim hebben geleerd." 
In de gang hangen twee collages, foto's 
van de oude honden van Ronald en 
foto's van Myla. En je ziet ook foto's van 
Ronald zijn beide katten. In 1992 kwam 
Ronald Willems in Stedum wonen. Hij 
had toen Blacky, een kruising. Een hele 
mooie foto van Blacky hangt in de huis-
kamer. Deze foto is gemaakt door een 
vakfotograaf. 
Kim, de Stabij van Ronald, werd zestien 
en een half jaar. Kim was uiteindelijk 
doof en slechtziend en kon op het laatst 
ook haast niet meer lopen. Ze heeft al-
tijd in Stedum gewoond. Vandaar dat iedereen haar nog wel kent. 
Hoeveel maaltijden krijgt Myla op een dag te eten, is mijn volgende vraag. En wat 
krijgt ze precies? 
's Morgens krijgt Myla brokken. Het gebeurt een enkele keer dat ze geen honger 
heeft en de brokken laat staan. Dezelfde brokken, 's avonds met vlees er door-
heen, worden dan wel heerlijk opgesmikkeld. Behalve deze twee maaltijden krijgt 
de hond ook een grote kauwstaaf van buffelhuid. Wanneer ze deze staaf bijna 
heeft opgeknabbeld houdt ze een klein stukje over. Dat stukje brengt ze zelf naar 
Ronald. Ze blijft dan even wachten, want ze weet dat ze een nieuwe kauwstaaf 
krijgt. 
Ronald: "Zo'n klein stukje kauwstaaf dat is gevaarlijk. Ze kan daarvan kokhalzen. 
Als ze dat kleine stukje naar mij toe brengt, is ze zelf aan een nieuwe staaf toe! 
Van intelligentie gesproken!" 
Ook krijgt Myla elke dag een hondenkoek. Natuurlijk ook wel eens twee. 
Heel blij is de hond met haar hondenspeeltje. Dat ding stelt een broodje hambur-
ger voor, gegarneerd met een plakje kaas en met wat blaadjes sla. Het is zo'n 
speeltje dat piept wanneer je erin knijpt of bijt. Dit piepen vindt de hond reuzeleuk. 
 

's Avonds laat, na de laatste wandeling van de dag, is het tijd om te gaan slapen. 
Myla slaapt in de huiskamer. De bench die daar stond, die staat nu op een andere 
plek. Myla slaapt namelijk veel liever in de mand dan in die bench. En zo op het 
oog is die mand ook een comfortabel hondenbedje. Myla zal er ongetwijfeld heel 
lekker in slapen. 
 

Eldert Ameling  
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Weer een Stedumerkoe 
 

Het is even stil geweest rond de Dorpscoöpera-
tie. De reden is simpel: er was geen koe! 
Maar de oplettenden onder u hebben wellicht al 
gezien dat er weer een groot en breed Belgisch 
Blauw beest in de weilanden aan het Stedumer-
maar loopt. Zij heeft de hele zomer van de bui-
tenlucht genoten, is kerngezond en nooit ziek 
geweest. Wij verwachten dat zij over een paar 
weken klaar is voor de slacht.  
De pakketten van 10 kg vlees bevatten “van alles 
wat”, dus zowel gehakt als haasbiefstuk of sud-

dervlees. De prijs is, zoals vanouds 10 Euro per kilo en toewijzing zal weer 
plaatsvinden op basis van volgorde van de bestellingen. 
Wie interesse heeft in 10 kg van deze Stedumerkoe kan dit voor 10 oktober ken-
baar maken per e- mail aan hblikker@planet.nl  
 

Gerjan en Nicky Blikker 
 

 

Uitnodiging voor een stampotmaaltijd van de dorpstuin 
 

Eind september. Het bleef nog lang zomers. Maar de tuin laat zien dat het herfst 
is. Het aardappelbed is leeg, de uien liggen te drogen en de appels vallen al. Het 
warme vroege zomerweer heeft veel fruit opgeleverd: aardbeien, rode en zwarte 
bessen. Er is dus weer volop jam te verkrijgen in de beide kramen. Ook is er weer 
zoetzuur ingemaakt. De vriezer vult zich met zakjes snijbonen. Er is veel te oog-
sten. De droogte heeft gelukkig weinig schade aangericht. Alleen het bedje oost- 
indische -kers, altijd goed voor boeketjes vol kleur, was volledig verdroogd. Maar 
na de regen van augustus staat het er weer bij of er niets is gebeurd. De bloe-
menbult en de dahlia’s staan er nog vrolijk bij. Loop eens de tuin op en pluk een 
bosje. De zoete appels en de snijbonen willen we graag met jullie delen. Op don-
derdag 8 november om 12.00 uur ben je van harte welkom voor een stampot-
maaltijd. Kosten 2,50 voor de onkosten of wat het je waard is. Eet je mee? Dan 
graag een bericht naar Margreet Wiersema, buur@deheemen.nl of bel 06-36 07 
48 97. Is er vervoer nodig laat het weten dan wordt je opgehaald. 
Herfst is ook weer de gezelligheid van binnen zijn en samen iets maken. Het tex-
tielcafé begint weer op vrijdag 5 oktober. De koffie staat klaar vanaf 9.30 uur.  
 

Mannie Hovenkamp 
 

 

Opbrengst KWF collecte 
 

De opbrengst van de KWF collecte 2018 Stedum heeft € 789,46 opgebracht. 
Namens bestuur KWF allen bedankt . 
 

Jan Woltjer 
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Met mountainbiketocht voor jeugd tot 14 jaar 
 

10e editie Stemer WielrenTocht  
 

Op de laatste zondag in september (de 
30e) wordt, zoals bekend bij de liefheb-
bers, de Stemer WielrenTocht georgani-
seerd. Dit jaar staat de 10e editie van 
deze enige Hoogelandster Klassieker 
met start en finish in Stedum op het pro-
gramma.  
Het parcours kent twee ‘rondjes’ van ca. 
40/50 km. De organisatie laat de deel-
nemers nog even in spanning langs wel-
ke idyllische plaatsjes en wegen dit jaar 

gefietst zal worden, maar op voorhand staat de organisatie garant voor een mooie 
route door het Grunneger  Ommeland.  Het vertrek is om 13.00 uur vanaf het Ha-
venterrein in Stedum. 
Na het 1e rondje is er een korte pauze om even bij te tanken (natuurlijk koffie met 
gebak) bij de Vlasschuur en bestaat de mogelijkheid om de fiets aan de kant te 
zetten. Niet iedereen is immers dusdanig in conditie dat 100 km nog leuk is. De 
eerste 50 km zal het tempo gemiddeld rond de 27 km per uur liggen. Er wordt 
samen in één groep, met voorfietsers, gefietst.  
 
Het 2e rondje is gesplitst. Voor de 'echte' racers is er een rondje van 50 km, met - 
net als vorig jaar - een sprint van enkele kilometers tot aan het bord Stedum op de 
Lellensterweg en die leidt tot Wielerkampioen van Steem. Voor de wielrenners die 
toch graag een 2e rondje fietsen, maar dit liever 'iets' rustiger doen, is het ook 
mogelijk om een 2e rondje te maken van ca. 35/40 km. Hier zal op de Weerster-
weg (tot aan bordje Stedum) 'gesprint' worden om de sportieve eer.  
Nieuw is dat er dit jaar, onder leiding van Anjo Hofman, voor de jeugd tot en met 
14 jaar een mountainbiketocht  in en rondom Stedum wordt georganiseerd. Deze 
start om 15.15 uur bij de Vlasschuur. Graag om ca. 15.00 uur aanwezig zijn. Je 
moet een eigen mountainbike (of gelijksoortige fiets) meenemen. Indien mogelijk 
ook een helm (deze zijn slechts beperkt voorradig). Wel - in verband met de orga-
nisatie - graag opgave vooraf via onderstaande contactinformatie! 
 

De middag en het officiële fietsseizoen van de Wielerverening Oet Steem zal van-
af ongeveer 17.00 uur worden afgesloten met (sport)drank en een hapje bij de 
Vlasschuur. 
 

Net als in het voorafgaande jaar is het mogelijk om per Stedumer één introducé 
mee te nemen. Doe mee en geef je op via a.koenes@hetnet.nl 
Voor meer informatie kun je terecht bij: Arend Koenes 06 - 30 02 14 07 
 

Arend Koenes 
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De Steemer Agenda 
 

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

 
 
 

30 september  Stemer WielrenTocht 
 

5 oktober   Textielcafé bij De Heemen, vanaf 9.30 uur  
 

18 oktober   Informatiepunt van 14:00 tot 16:00 uur in het Hervormd Centrum: 
   Onderwerp: Dirktje Kornelius, Coördinator Mantelzorgondersteu
   ning Stichting Welzijn Dienstverlening, vertelt over haar werk 
   zaamheden en wat ze voor ons kan betekenen. 
 
29 oktober   Passage. Mevrouw Anneke van der Louw uit Wagenborgen. 
   Onderwerp: kleuren geven kracht aan persoonlijkheid. 
 
2 november  GPS-tocht voor jeugd en Stedumers met introducé  
 
3 november  GPS-tocht voor Stedumers 
 

8 november  Stampotmaaltijd bij dorpstuin De Heemen vanaf 12.00 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 volgende keer verschijnt De Stedumer op vrijdag 26 oktober. Kopij inleveren bij de redactie 
voor woensdag 17 oktober. 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 
 

 
 


