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Oranjevereniging 
Het Bestuur van de Oranjevereniging wil iedereen heel hartelijk bedanken voor de 
aanwezigheid op de festiviteiten, o.a. de toneelavond op 12 april. De Toneel-
vereniging Mit’n Kander uit Bedum speelde weer een fantastisch stuk en op 
Koningsdag 27 april waren er weer veel mensen bij de aubade. De spellenmorgen 
van ouder met kind scoorde ook heel goed. Jammer dat we er soms uitregenden. 
We zullen dit onderdeel voor de komende Koningsdagen er zeker inhouden. De 
Pubquiz trok ook veel publiek en er was weer een volle zaal in Moarstee. 

Terugblik 4 mei: 
Ook bij de herdenkingsbijeenkomst zijn wij blij met de grote opkomst van 
belangstellenden. De Struners stonden bij de kerk om iedereen een roos te 
overhandigen. De tromslager hoort er ook gewoon bij. Met de krans- en 
bloemlegging overhandigden de scouts de kransen en deelden verder bloemen 
uit. Sinds vorig jaar nemen ook de Veteranen deel aan de kranslegging. Steeds 
meer schoolkinderen zijn aanwezig bij deze herdenking in de vorm van een 
gedicht lezen of mee helpen een krans te leggen en daar zijn wij erg blij mee. Dit 
jaar las Charolène van der Kamp een gedicht in de kerk voor en bij het monument 
las Jasmijn Timmer het gedicht van 4 mei. Charella Berntsen en Floris Bijen 
hielpen mee een krans te leggen. Het Thema ” Geef Vrijheid door” is ook voor ons 
nageslacht. Het was weer een plechtige bijeenkomst. Met dank aan muziek-
vereniging Oranje uit ‘t Zandt. 

Op 24 december is er ook een kleine bijeenkomst bij het monument. We zullen 
kaarsjes laten branden voor alle gevallenen (komen er later op terug).  

Volgend jaar 5 mei 2020 is het 75 jaar geleden dat de Bevrijding in Nederland 
voor het eerst werd gevierd. Dan vieren wij in ons dorp de Bevrijding met de grote 
Optocht. Het thema van deze optocht zal worden bekendgemaakt op de 
jaarvergadering in november 2019. We zullen er later op terugkomen. 

De afgelopen maanden is het bestuur met automatische incasso langs de leden 
geweest. Heel hartelijk dank voor alle medewerking. Willen de leden die de 
automatische incasso nog niet hebben ingeleverd dit op één van de volgende 
adressen in de brievenbus doen? Hoofdstraat 18 - Molenstraat 12 - Hilmaarweg 
1a - Hilmaarweg 46 of Gr. Hemerterweg 2.  

Coby Nienhuis 

 
 
 
 
 

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 Erik Staal (foto: Jan Pitt). De rubriek 400 woorden vindt u 
op pagina 8. 
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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 
voorgesteld. Deze keer Luuk en Mathilde Feunekes en hun dochter Anne 
Marieke, Sien Jensemahörn 20. 

Sinds wanneer wonen jullie in Stedum? 
“Sinds eind maart 2019.” 

Waar zijn jullie geboren en/of hebben jullie je jeu gd doorgebracht?  
Mathilde: “Ik ben geboren in Delfzijl en heb mijn jeugd ook doorgebracht in 
Delfzijl.” 
Luuk: “Ik ben geboren in Enschede en heb mijn jeugd doorgebracht in Den 
Helder.” 

Wat doen jullie voor de kost? 
Luuk: “Ik werk als verpleger op de ambulance.” 
Mathilde: “Ik geef les aan een middelbare school en ik ben zorgcoördinator.” 
Anne Marieke: “Ik studeer International Communication.” 

Wat zijn jullie favoriete bezigheden? 
Luuk: “Ik houd van koken zowel voor kleine groepen als voor grotere groepen.” 
Mathilde: “Ik houd van tuinieren en lezen.” 
Anne Marieke: “Ik houd van volleyballen.” 

Wat is jullie favoriete vakantiebestemming?  
Mathilde: “Ik houd van strand.” 
Luuk: “Ik houd van Canada en Noorwegen.” 
Anne Marieke: “Ik houd van Spanje.” 

Wat is de reden dat jullie in Stedum zijn komen won en? 
“We zochten een vrijstaande woning met een mooi uitzicht, voor de rust wilden we 
in een dorp wonen en er is een treinverbinding. Luuk houdt van het 
Groningerland.”  

Wat is jullie favoriete boek/film en waarom moeten alle inwoners van 
Stedum dit boek lezen of deze film zien? 
Luuk: “Het boek ‘Band of Brothers’ van Stephen E. Ambrose. Het gaat over 
persoonlijke verhalen van de soldaten van een bijzondere eenheid van een 
Amerikaans leger – Easy Company – die in de Tweede Wereldoorlog de 
gevaarlijkste opdrachten kreeg toebedeeld. Ze namen onder ander deel aan  
D-day en vochten in Nederland. Steven Spielberg en Tom Hanks maakten een  
tv-serie van dit boek. Erg indrukwekkend.” 
Mathilde: “Het boek `Zondagskind` van Judith Visser. Het gaat over een jong 
meisje dat opgroeit in de jaren tachtig en negentig, een tijd waarin weinig bekend 
was over autisme. Het is een aanrader voor iedereen, die een kijkje wil nemen 
door de ogen van iemand met autisme.” 

Wat vinden jullie, naast jullie eigen huis, het moo iste plekje van Stedum? 
Luuk: “Ik vind de haven een mooi plekje.” 
Mathilde en Anne Marieke: “We vinden Laan van Nittersum een mooie plek.” 
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Wat is jullie antwoord op de vraag van de vorige be woners: “Naar welke 
dorpsactiviteit zie je uit?” 
“We zien uit naar een toneelavond, pubquiz en volleybaltoernooi.” 

Welke vraag willen jullie de volgende nieuwe bewone r(s) stellen? 
“Welk Gronings streekgerecht zou je wel eens willen proberen?”  
 

Afie Nienhuis 

 
 
 
 
 

Berichten van de dorpstuin 
 

Juni is de groeimaand. Dat is te zien op de dorpstuin. Alle bedden zijn in gebruik 
en groeien gestaag vol. Elke vrijdagochtend van 10.00-12.00 uur kunt u hier uw 
eigen maaltje bij elkaar plukken. Er is dan iemand van de moestuiniers aanwezig. 

 

De dorpsmaaltijd is op 11 juli en 8 augustus. We eten dan zo veel mogelijk van 
wat de tuin biedt. Kosten 3 euro of wat het je meer waard is. Schuif eens aan. 
 

Mannie Hovenkamp. 
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Zomeractiviteit ‘ Snel naar de bel!
 

 

GPS Steem gaat dit jaar weer een zomeractiviteit organiseren op het haven
terrein, we bouwen net als twee jaar 

Fiets em erin 2017 (foto: Stedum.com
 

Wanneer  
Op zaterdag 6 juli, vanaf 17:00 uur (starttijd basisschooljeugd) einde uiterlijk 22:00 
uur.  
 

Voor wie  
Er kunnen twee categorieën deelnemers meedoen*:
Basisschooljeugd en deelnemers vanaf 13 jaar. Deelnemers kunnen zich opgeven 
via het e-mailadres:gpssteem@gmail.com, of ter plaatse. De basisschooljeugd 
kan gratis meedoen, de kosten voor deelnemers vanaf 13 jaar zijn 
twee pogingen).  
 

Tijden  
17:00 uur: basisschooljeugd, 
18:00 uur: vanaf 13 jaar.  
Toeschouwers zijn natuurlijk meer dan welkom! 
 

Catering en voorzieningen 
Tussentijds naar huis gaan om te eten is niet nodig. Tegen betaling kan de 
catering iedereen van een hapje en een drankje voorzien. Mochten er deelnemers 
zijn die onverhoopt nat worden, een provisorische kleedruimte is aanwezig. Het 
advies is in ieder geval, doe gemakkelijke kleding of badkleding aan of neem 
droge kleren mee. Om 22:00 uur stopt de muziek en sluit de catering. 
 

* Deelnemers moeten in het bezit zijn van minimaal zwemdiploma A, het d
is verplicht en deelname is voor eigen risico.
 

Tamara Werkman 
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GPS Steem gaat dit jaar weer een zomeractiviteit organiseren op het haven-
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kan gratis meedoen, de kosten voor deelnemers vanaf 13 jaar zijn € 2,- (voor 

Tussentijds naar huis gaan om te eten is niet nodig. Tegen betaling kan de  
ring iedereen van een hapje en een drankje voorzien. Mochten er deelnemers 

zijn die onverhoopt nat worden, een provisorische kleedruimte is aanwezig. Het 
advies is in ieder geval, doe gemakkelijke kleding of badkleding aan of neem  

00 uur stopt de muziek en sluit de catering.  

* Deelnemers moeten in het bezit zijn van minimaal zwemdiploma A, het dragen van een helm 
De organisatie zorgt voor de skelter en de helm. 
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(foto: Jan Pitt) 
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400 woorden 
Voor de “Vereniging Stedum” 
  

Op verzoek van de voorzitter van dorpsbelangen Fokko Smit, fiets ik naar Erik 
Staal aan de Bedumerweg. Al snel blijkt me dat Erik vanuit een onderliggende 
grote passie voor het werken met communicatiemiddelen ruim dertien jaargangen 
(tien à elf nummers per jaar) De Stedumer maakte. 
“De rode draad, de kern van de passie in mijn leven is het maken van 
communicatiemiddelen. Deed de school voor journalistiek richting geschreven 
pers en studeerde Culturele Antropologie. Ik deed toen en daarna verschillende 
dingen: het redacteurschap voor een intern blad van de vakgroep Antropologie,  
Ik was onder meer redacteur voor de infolijn van Postbus 51 in Den Haag en 
webredacteur, naast veel andere werkzaamheden, bij de gemeente Groningen.  
Ik werk nu freelance. Naast schrijven werk ik ook met fotografie voor websites, 
tijdschriften en meer. Op mijn website wil ik boeiende verhalen van mensen tot 
leven laten komen.” 
 

De Stedumer was aanvankelijk een (voetbal)krantje voor het dorp van de VV 
Stedum. De krant werd in 2008 overgenomen door Dorpsbelangen. Die geeft het 
uit. 
 

“Met Ellen en Rombout kwam ik in 2003 in Stedum wonen en ik nam in december 
2005 de eindverantwoordelijkheid voor De Stedumer over van Jan Lalkens, die 
verhuisde. Ik wilde destijds in 2008 meer foto’s en ik zocht ook redacteuren die 
inhoud inbrachten. Er is zeggen en schrijven ooit één vergadering met de 
redacteuren Eldert Ameling en Janna Bathoorn - die jarenlang de meeste foto’s 
maakte - geweest … Ach, ik vond veel vergaderen niet zo nodig, dat werkte niet 
voor mij. In principe werd alles geplaatst en zo nodig was er individueel overleg.  
Iedereen kan in De Stedumer publiceren, het dorpskrantje is laagdrempelig.  
Mijn adagium was altijd: - voor en door Stedumers -. Ik hield overzicht en plande, 
deed de opmaak en corrigeerde de teksten vrij basaal. Het was belangrijk 
verborgen advertentieteksten er uit te halen. Ik scheidde advertenties - wat een 
belangrijke bron van inkomsten was - van redactionele inhoud. Eldert Ameling en 
Lies Oldenhof waren grootleveranciers: beiden zeer actief, ieder op zijn/haar 
eigen wijze …  
 

Ruim dertien jaar was de Stedumer onderdeel van mijn leven. Het maken van de 
krant moest steeds wel op tijd gebeuren met de deadline in zicht: ik verzorgde 
honderd vijfenveertig nummers, nooit één gemist. Dat was géén opgave, dat was 
mijn bijdrage, dat was mijn vrijwilligerswerk in het dorp.” 
 

Erik stopt met De Stedumer, de passie blijft. Hij stopt, net als Jan Lalkens destijds, 
omdat hij gaat verhuizen. Anderen gaan verder met De Stedumer. Erik rondt met 
een knipoog af: “De Stedumer, een krant voor de Vereniging Stedum.“ 
 

Math M. Willems 
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Activiteiten van de Stichting Vrienden van de 
Bartholomeüskerk Stedum 
 

Graag brengen wij de volgende activiteiten met betrekking tot de Stichting en de 
Bartholomeüskerk onder uw aandacht. 
 

Op 8 juni was de jaarlijkse Open Torendag. De dag werd geopend met klokgelui 
door onze gidsen. Onder hun deskundige leiding beklommen gedurende de 
middag enkele tientallen enthousiastelingen de toren van de Bartholomeüskerk. 
Naast het aanschouwen van de luidklokken en het uurwerk kon bovenin de toren 
genoten worden van een uitzicht over het Hogeland, met zicht op de torens van 
Loppersum en Zeerijp. 
 

 

(foto: Jan Pitt) 
 

Op 24 augustus aanstaande is de Dag van de Heilige Bartholomeüs. Tijdens deze 
dag vieren wij de eerste verjaardag van onze Stichting. De precieze invulling van 
deze dag is nog onbekend, maar noteer deze dag alvast in uw agenda. 
 

Wellicht heeft u het al gemerkt, maar vanaf april tot en met september is de 
Bartholomeüskerk elke zaterdagmiddag tussen 13:00 en 16:00 uur geopend voor 
belangstellenden. Ook op andere dagen, als de deur open staat, is de kerk te 
bezichtigen. U wordt ontvangen door (bestuurs)leden van onze Stichting, die u 
graag meer vertellen over de geschiedenis en het interieur van onze kerk. U bent 
van harte welkom om onze kerk te bezoeken! 
 

Namens het bestuur van de Stichting, Ype Jan Nienhuis 
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Nieuws van de speelweek 
 

Van 19 t/m 22 augustus gaat het gebeuren. Dan is in Stedum de speelweek! De 
voorbereidingen van de speelweek beginnen langzaam weer op gang te komen, 
het programma is helaas nog niet bekend. Op onze Facebookpagina maken we 
binnenkort het thema bekend! 
 

Vaste onderdelen in het programma  
Op maandag starten we natuurlijk met het bouwen van de hutten. 
Dinsdagochtend werken we door aan de hut en de middag, tja dat is nog een 
verassing. Op woensdag is er een dag-, avond- en nachtprogramma. De 
donderdagochtend begint met een lekker ontbijt en krijgt een leuke invulling.  
 

 

(foto: Stedum.com, 2017) 
 

Helpende handen  
De speelweekcommissie (Owen Keijzer, Patty Berntson, Marjan Schaap, Ineke 
van Dijken en Tamara Werkman) kan de organisatie van de speelweek natuurlijk 
niet alleen verzorgen, hiervoor hebben we heel veel extra hulp nodig! Dus ook dit 
jaar verwachten we dat ouders of verzorgers van deelnemende kinderen zich voor 
minimaal een dag beschikbaar stellen als vrijwilliger. Wil je meer meehelpen, dan 
heel graag. En ook als je geen deelnemende kinderen hebt, maar wel wilt 
meehelpen, ben je van harte welkom.  
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Materialen en ideeën 
Om de speelweek tot een groot succes te maken hebben we natuurlijk veel 
materialen nodig, dus spaar vanaf nu je lapjes stof, boterbakjes, emmertjes en 
blikken et cetera op! Heb je goede ideeën of materialen beschikbaar voor een 
activiteit, geef het aan ons door! 
 

Noteer in ieder geval 19 t/m 22 augustus in je agenda! 
 

Tamara Werkman 
 
 

Dertien projecten ontvangen bijdrage uit Nationaal 
Programma Groningen 
 

Van ondersteuning van het dorp, gebiedsontwikkeling en de ontwikkeling van 
nieuwe leerwerktrajecten tot een innovatief project voor zelfrijdend vervoer. 
Hierover gaan de dertien ingediende projecten van de provincie Groningen en de 
gemeenten Midden-Groningen en Loppersum die in totaal bijna acht miljoen euro 
ontvangen. Dit is op 17 juni besloten door het bestuur van het Nationaal 
Programma Groningen. 
 

Siem Jansen, directeur Nationaal Programma Groningen: "Wat mij opviel is de 
creativiteit van projecten en het anders durven denken. Er zitten veel projecten 
tussen die zichtbaar zijn voor Groningers en waar inwoners op korte termijn al wat 
aan hebben." 
 

Loppersum 
De gemeente Loppersum heeft met acht projecten de meeste aanvragen 
ingediend. Twee opvallende projecten zijn: 
 

• Duurzame mobiliteit 'Doe het goed of doe het niet', waarbij voor een periode van 
vijf tot tien jaar minimaal twee elektrische deelauto's per dorp beschikbaar gesteld 
worden. De gemeente gaat dit project samen met inwoners en lokale organisaties 
uitwerken. (Bijdrage: € 2.000.000,-) 
 

• Kunstgras oefenvelden voetbalverenigingen Stedum, Middelstum en Loppersum 
Sport speelt een centrale rol in het leefbaar en aantrekkelijk houden van de 
dorpen. Daarnaast is vooral voetbal een belangrijke voorziening om jeugd te 
binden aan het dorp. Dat vraagt om goede accommodaties. Om het ledenaantal 
te handhaven of te laten groeien is met name een goede trainingsfaciliteit 
noodzakelijk. Op de voetbalcomplexen is nu een beperkte trainingsfaciliteit van 
natuurgras. Deze velden zitten aan de grens van hun capaciteit en speelbelasting. 
De voetbalverenigingen hebben de wens dat hun trainingsfaciliteit wordt 
omgevormd naar een duurzame voorziening, waarmee meer leden aangetrokken 
kunnen worden. De drie trainingsfaciliteiten worden voorzien van kunstgras. De 
werkzaamheden worden in juli 2019 aanbesteed conform de geldende 
aanbestedingsprocedure, waarna de uitvoering voor Stedum en Middelstum nog 
in 2019 wordt afgerond. De uitvoering in Loppersum is gepland voor 2020. 
(Bijdrage: € 1.045.000,-) 
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Beoordeling 
Bij de beoordeling van de projecten is gekeken of de indieners andere Groningers 
betrekken bij hun plannen en het gezamenlijk uitvoeren. Maar bijvoorbeeld ook of 
de projecten in 2019 kunnen starten en er aanvullende investeringen gedaan 
worden. 
 

15 miljoen 
Vooruitlopend op het vaststellen van de kaders voor het Nationaal Programma 
Groningen is op 11 maart in totaal 120 miljoen euro beschikbaar gesteld door het 
Rijk, de provincie Groningen en de zeven gemeenten in het aardbevingsgebied 
voor projecten die in 2019 kunnen starten. Voor de zeven gemeenten en de 
provincie elk maximaal 15 miljoen euro. 
Hiervoor zijn in mei ook projecten ingediend. 
 

Het geld voor het Nationaal Programma Groningen is beschikbaar voor de 
toekomst van Groningen. Het is bedoeld om de vele kansen te verzilveren die er 
liggen op het vlak van leefbaarheid, economie en energietransitie. 
Schadeafhandeling en versterking worden uit andere budgetten betaald. 
 
Hé, mag ik dien kerel even lainen? 

 

(foto: Stedum.com) 
 

Dat was de titel van het toneelstuk dat ONA op 17, 18, 24 en 25 mei opgevoerd 
heeft. Op het toneel waren bekende spelers te zien, maar ook twee debutanten: 
Sabine Tillema en Florian Verduijn speelden voor het eerst mee. Ook speelde er 
een gastspeelster mee: Jannie Holwerda. Samen hebben ze de mensen een 
leuke avond bezorgd. De regie was weer in handen van Erik Bulthuis. 
  



 

Viswedstrijden voor jeugd weer een feit!
 

 

De eerste viswedstrijd van de kleine jeugdcompetitie is gespeeld. Een tiental 
deelnemers meldde zich op de warme vrijdagavond (14 juni) in de Stedumer 
haven om daar een poging te doen zoveel mogelijk vissen te vangen. Naast de 
deelnemers waren er nog meer 
uitgooiden. Gedurende de wedstrijd werden er aardig wat visjes het water uit 
gehengeld.  

De deelnemers waren voorzien van een visvergunning. Dit werd mogelijk gemaakt 
door HSV Gauw Tevreden uit Winneweer. 

Eén van de deelnemers had maar liefst elf vissen gevangen, een geweldige start 
voor deze mini-competitie. Iets voor acht kwam het sein om alle hengels uit het 
water te halen. De eerste viswedstrijd voor jeugd dit jaar was een feit. 

De deelnemers die minder gevangen hebben, maken ook nog kans op een prijs, 
want de tweede viswedstrijd staat alweer op de agenda. Deze vindt plaats in de 
Borggracht en dit is tevens de laatste wedstrijd. 

Op een later moment, op 28 juni om 18.00 uur, vindt de prijsuitreiking plaat
Stedumer haven. 

De organisatie, Gert Hovenga, Roy Mulder, Joeri Perk, Jacco Santing, Robbert 
Slager en Jeroen Slager 
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De Steemer Agenda 
 

(Verschillende van de genoemde activiteiten zijn terug te vinden in deze Stedumer) 
 
 
 
 
6 juli    GPS Steem zomeractiviteit 'Snel naar de bel'  
    vanaf 17.00 uur. 
 
11 juli en 8 augustus Dorpsmaaltijd in de Heemen 
 
19 t/m 22 augustus Speelweek 
    zie pagina 10 en 11 voor meer informatie. 
 
24 augustus  1e verjaardag Stichting Vrienden van de Bartholomeüskerk. 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Stedumer in een nieuw jasje 
In een nieuwe samenstelling van medewerkers voor De Stedumer is het een goed 
moment om veranderingen door te voeren. U en jij kunnen daarin behulpzaam 
zijn. Heb je suggesties voor nieuwe rubrieken, reportages, columns of foto’s? Laat 
het ons weten want dit is het moment om De Stedumer in een nieuw jasje te 
verspreiden. Geef je toffe ideeën door aan destedumer@gmail.com. 

Hartelijke groet, Team De Stedumer  

 
 
 
 
 
 
De Stedumer is een uitgave van de Vereniging voor Dorpsbelangen Stedum en verschijnt 
normaal 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 23 augustus. Kopij inleveren bij de redactie 
uiterlijk  woensdag 14 augustus. 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: Corry Verduijn, destedumer@gmail.com  
Eldert Ameling. Fotografie: Martien Spits-Straatman en Jan Pitt. 
Advertenties: Karola Jansen, adv.destedumer@gmail.com 
 

 
 


