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Moarstee is weer open in nieuwjaarsnacht  

Nieuwjaarsfeest 

Het lijkt nog maar zo kort geleden, maar we gaan binnenkort alweer oud en nieuw 
vieren. Ook dit jaar organiseren Moarstee en Dorpsbelangen samen weer een 
feest. Dit vieren we, met jong en oud, in Moarstee. De deuren gaan om 1.30 uur 
open, zodat iedereen elkaar het allerbeste kan wensen voor het nieuwe jaar. Na 
een rustig begin zal DJ Jappa om 2:00 uur los gaan en kunnen de beentjes van 
de vloer. Halverwege de nacht zal hij een half uurtje worden afgelost, om 
vervolgens tot 5:00 uur verder te draaien. In het voorste gedeelte zijn net als de 
voorgaande jaren zitjes. Om 5:00 uur is het feest ten einde. 

Denk eraan dat je niet kan pinnen in Moarstee, tevens is dit de laatste 
gelegenheid om de zilverkleurige metalen munten te gebruiken. 

Vreugdevuur 

Net als voorgaande jaren kunnen er ook weer kerstbomen en onbewerkt hout 
gebracht worden voor een vreugdevuur. Dit jaar wordt er een container geplaatst 
door de gemeente, waar we in kunnen branden. De container komt op dezelfde 
plek waar vorige jaar een vuurplaats was, achter de glasbak/kledingcontainer. Er 
mag nog geen hout neergelegd worden voordat de container er staat. Het vuur 
wordt om ongeveer 20:00 uur aangestoken. 

Vuurwerkshow  
 

Vuurwerk is natuurlijk 
onlosmakelijk verbonden met 
oud en nieuw. Van 18:00-2:00 
uur mag je je vuurwerk 
afsteken. Om middernacht zal 
het grootste gedeelte van het 
vuurwerk afgestoken worden. 
Wanneer deze kruitdampen 
opgetrokken zijn is het zeker de 
moeite waard om je rond 01:00 
uur te begeven naar het parkje 

aan de Dorpsterlanden waar de familie de Jonge hun, inmiddels traditionele, 
vuurwerkshow zullen geven. Het belooft weer een groots spektakel te worden dus 
komt dat zien! 

Catharina Reker 
Dorpsbelangen 
 

 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 Rein Pol (foto: Jan Pitt).  
  De rubriek 400  woorden vindt u op pagina 11.  
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Neef Herbert 
Neef Herbert, het busje van de gemeente 
Loppersum dat door de gemeente kruiste 
om met z'n inwoners te praten, bleek een 
succes. De meeste mensen zullen Neef 
Herbert wellicht kennen uit de oude 
jeugdserie De Familie Knots, maar 
inwoners van de gemeente Loppersum 
kennen Neef Herbert vooral als het 
Mercedesbusje waarin medewerkers van diverse welzijnsorganisaties de 
gemeente doorkruisen om met de Lopsters te praten. 

Het idee in kort bestek: Loppersum gaat op eigen initiatief de dorpen in, in plaats 
dat we wachten tot de mensen eens in de zeven jaar naar het gemeentehuis 
komen voor het rijbewijs. Het busje zorgt ervoor dat de mensen op ons afkomen. 
'Wat gebeurt daar?' Ze komen bij ons zitten, en vertellen uit zichzelf een verhaal 
over hun leven, of stellen een vraag.' 

In Stedum heeft Neef Herbert op 
verschillende plekken gestaan om 
mensen aan te spreken. De meeste 
mensen hebben ze gesproken bij de 
haven toen Jan de Patatman er ook 
was. En daar konden dan de wensen 
kenbaar worden gemaakt waarna ze 
als decoratie in een wensboom werden 
gehangen, zodat omstanders naar de 
wensen konden kijken. 

Eén van de wensen was een rond 
bankje en zoals u op de foto kunt zien 
is die inmiddels geplaatst. 

Fokko Smit 
Dorpsbelangen Stedum 
 

 

Dorpsmaaltijd 
De dorpsmaaltijd is elke 2e donderdag van de maand. Maar voor de eerste keer in 
het nieuwe jaar is het de derde donderdag: 16 januari om 18.00 uur. Schuif maar 
bij. 

Opgave graag voor woensdag bij: Margreet Wiersema 06-36074897 of bij Trix 
Leegte 06-30296430. Maar de ervaring heeft ons al geleerd dat er altijd nog wel 
iemand bij past die zich vergat op te geven.  

Mannie Hovenkamp 
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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 Rita Drok, Lellensterweg 18, voorheen aan de 
Stationsweg. 
 

Sinds wanneer woon je aan de Lellensterweg in Stedu m?  
“Sinds 1 september 2019.” 
 

Waar ben je geboren en/of heb je je jeugd doorgebra cht? 
Rita: “Ik ben geboren in de gemeente Emmen en heb mijn jeugd ook 
doorgebracht in de gemeente Emmen.” 
 

Wat doe je in het dagelijks leven? 
Rita: “Ik ben apothekersassistente.” 
 

Wat zijn je favoriete bezigheden?  
Rita: “Ik hou van sporten, in de natuur wandelen, stil zijn, dansen, lezen en 
tuinieren.” 
 

Wat staat er bovenaan je wensenlijst?  
Rita: “Dat ik van mijn huis en mijn tuin mag genieten.” 
 

Wat zijn je hoogtepunten uit het leven?  
Rita: “Dat ik de marathon heb gelopen.” 
 

Wat waren je eerste indrukken van het dorp?  
Rita: “De Bartholomeüskerk vond ik erg indrukwekkend, de weidsheid met de 
luchten en dat de mensen aardig zijn.” 
 

Noem eens iets voor de ideeënbus van Stedum. 
“Ik heb niets voor de ideeënbus.” 
 

Wat is je antwoord op de vraag van de vorige bewone rs: “Wat vind je van de 
Zweedse woningen?” 
“Ik vind het leuke houten huizen.” 
 

Welke vraag wil je de volgende nieuwe bewoner(s) st ellen?  
“Wat zou een nieuwe 
bestemming kunnen zijn 
voor de leegstaande school  
‘De Crangeborg’?” 
 

 
Afie Nienhuis 
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Nieuws van BS De Klaver 
 

Inmiddels zijn wij al helemaal gewend geraakt aan ons 
mooie gebouw. Het gebouw wordt gebruikt zoals wij het 
al een paar jaar geleden voor ogen hadden. Er zijn 
genoeg flexibele werkplekken voor onze leerlingen. De 
grote centrale ruimte is groot genoeg gebleken tijdens 
de presentatie van het kinderboek Moeze en de 
aardbeving. Voor alle kinderen en genodigden was er 
voldoende plek om te zitten. Ook tijdens ons 

Klaverpodium, voor en door kinderen, passen wij er allemaal met gemak in. De 
kinderen mogen tijdens het Klaverpodium dansen, zingen, voorlezen, goochelen 
enz. enz. De presentatie van dit alles is in deskundige handen van de 
klassendienst van groep 7 en 8.  

Rondom het gebouw is onlangs een beukenhaag geplant en de parkeerplaats is 
voorzien van extra parkeervakken. De kinderen uit groep 7 en 8 hebben een 
heleboel bloembollen geplant aan de voorkant van school. Wij hopen op een 
fleurig geheel in het voorjaar. De inrichting van de rest van ons terrein zal helaas 
moeten wachten tot na de winter.  

Op dit moment zitten we in de gezellige decembermaand. Sinterklaas had moeite 
met het vinden van onze school. Het gebouw aan de Bedumerweg zat op slot en 
het andere gebouw is compleet van de aardbodem verdwenen. Ook zijn zwarte 
pieten snapten er niks van. Gelukkig heeft de politie Sinterklaas en zijn gevolg 
opgepikt en veilig en wel afgeleverd aan de Hilmaarweg nummer 19.  

Tussen alle bedrijven door worden we ook nog regelmatig bezocht door allerlei 
belangstellenden. Van hele schoolteams tot kleine groepen mensen, iedereen wil 
graag zien wat wij hier in Stedum hebben gerealiseerd. Daar kunnen wij alleen 
maar trots op zijn!  

Nu gaat ook het verhaal door Stedum, dat de schoolmuis van de Bedumerweg 
zich ergens verstopt heeft in ons mooie nieuwe gebouw. Dat zal toch niet waar 
zijn? Wij zijn dringend op zoek naar een ieder die hier meer over weet. Dus bij 
deze, wie weet iets? Wie heeft hem gezien, weet waar die zit? Alle informatie is 
welkom. Alvast bedankt. 

Martin Pik 

Verkiezing Stedumer van het jaar 2019 
In november zijn een achttal Stedumers aangedragen die in aanmerking komen 
voor de titel Stedumer van het Jaar 2019. U kunt tot en met 31 december 
stemmen op de volgende genomineerden: Nico Schutter, Lies Oldenhof, Jelle van 
der Knoop, Gerard Kruidhof, Johann Veen, Klaas Pilon, Harry Swieringa en Fokko 
Smit. U kunt eenmalig uw stem uitbrengen op één van de genomineerde 
Stedumers. Breng uw stem uit via www.stedum.com. Begin 2020 volgt de 
bekendmaking van de verkiezing. 

Stedum.com 
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De pollepel 5 – Sien Jensemahörn 
Recept ‘Oma´s Gehaktballetjes in zoetzure saus’ 
 

Recept voor 6 à 8 personen.  
 

Benodigdheden:  
 

Voor de gehaktballetjes:  
- 2 kg rundergehakt 
- 2 eieren 
- 4 zakjes Franse uiensoep (Honig) 
- 8 eetlepels gekruid paneermeel 
- snufje peper en zout 
 

Voor de zoetzure saus: 
- 8 grote uien 
- 3 eetlepels azijn (max. 6) 
- 24 eetlepels ketchup 
- 400 gram donkere basterdsuiker 
- water 
 

Bereiding: 
 

*Meng door de 2 kg rundergehakt de eieren, Franse uiensoep, paneermeel, peper 
en zout. 
*Draai hierna gehaktballetjes van 2 à 3cm. En bak de gehaktballetjes in twee 
koekenpannen, snij intussen de uien in grove stukken. Als de gehaktballetjes gaar 
zijn giet je het af zodat je het meeste bakvet weg is (bewaar een beetje voor de 
volgende stap). 
*Pak vervolgens een grote (soep)pan en fruit hier de uien in met een klein beetje 
bakvet dat je hebt overgehouden van het bakken van de gehaktballetjes. Voeg 
vervolgens hier de gehaktballetjes aan toe en roer dit goed door elkaar. 
*Als je dat hebt gedaan voeg je 24 eetlepels ketchup aan toe en ook de 400 gr 
donkere basterdsuiker, azijn en een klein beetje water. Daarna goed door elkaar 
roeren (niet teveel water; het is alleen om het roeren makkelijker te maken).  
*Vanaf dit moment is het belangrijk dat je heel vaak gaat roeren; het brandt heel 
snel aan. Vuur bijna op de laagste stand.  
*TIP: Gebruik een deksel zodat de gehaktballetjes bovenin ook warm blijven. 
*Tussentijds proeven of de lekkere zoetzure saus niet te zoet is en zo ja voeg dan 
nog een eetlepel azijn toe tot maximaal zes lepels. 
 

Serveer dit alles met witte rijst. 
 

Bon Appétit. 
 

Ik geef de pollepel door aan: Harm en Ans Huitsing  
 

Mark en Renate ter Veer 
 

De volgende pollepel graag inleveren uiterlijk 15 januari via een e-mail naar: 
destedumer@gmail.com. Meer informatie over de gang van zaken betreffende de 
pollepel vindt u in voorgaande Stedumers. 
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In Beeld:  
Stichting Zorgzaam Stedum  

 

Met de kerstgedachte, zorgen voor elkaar, in mijn achterhoofd wil ik in deze 
rubriek aandacht besteden aan Stichting Zorgzaam Stedum. Op naar Karel 
Zuiderveld voor een interview. 

Hoe is het idee voor Zorgzaam Stedum ontstaan? De stichting is opgezet toen de 
wet WMO ervoor dreigde te zorgen dat veel hulpvragen niet meer gehonoreerd 
zouden worden. Om te voorkomen dat mensen tussen wal en schip zouden 
komen, is de stichting Zorgzaam Stedum opgericht. De bedoeling was dat door dit 
sociale vangnet mensen veilig en vertrouwd in Stedum konden (blijven) wonen.  

Iedereen, jong, oud, maar wel wonend of verblijvend in Stedum, kan 
gebruikmaken van de hulp van Zorgzaam Stedum. De hulp is gratis en wordt 
verleend door 60 vrijwilligers. De kosten voor vervoer of eventuele 
materiaalkosten moeten wel worden vergoed. Het gaat om hulp die niet via de 
reguliere zorg verstrekt wordt, zoals:  

– vervoer en begeleiding naar bijvoorbeeld artsen en ziekenhuizen, familie, 
voorzieningen, activiteiten etc.  
– medicijnen of boodschappen halen;  
– bibliotheekboeken ruilen;  
– kleine klusjes in huis en tuin;  
– licht huishoudelijk werk (in afwachting van gezins- of bejaardenhulp);  
– eten koken;  
– mantelzorgers ondersteunen en helpen bij hun taken;  
(Mantelzorgers zijn mensen, die zorgen voor een langdurig ziek familielid. Een 
vrijwilliger kan bijvoorbeeld de zieke gezelschap houden, terwijl de mantelzorger 
iets anders kan gaan doen.) 
– samen met een vrijwilliger koffie drinken, wandelen, lezen, …. etc.  
 

Hebt u een hulpvraag, of wilt u in contact komen met een vrijwilliger om samen 
een (sociale) activiteit te ondernemen? Dan kunt u telefonisch of via de website 
contact opnemen. Een van de coördinatoren neemt de aanvraag in behandeling 
en zal zo snel mogelijk een geschikte vrijwilliger proberen te vinden. De 
coördinatoren van Zorgzaam Stedum zijn: Ida Rijskamp, Nynke Osinga en Betty 
Weert. Zij zijn te bereiken op maandag-, woensdag-, en vrijdagochtend tussen 
9.00 – 10.30 uur op telefoonnummer 06-12494422 of via het contactformulier op 
de website www.zorgzaamstedum.nl  
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Naast de hulp die Zorgzaam Stedum aanbiedt, kunnen ook diverse hulpmiddelen 
worden geleend. Ook dit is gratis. U kunt hierbij denken aan:  
– elleboogkrukken    – rollators 
– rolstoelen     – opvouwbare douchestoelen 
– een toiletstoel     – grijpstokken 
– draaiplateau.  
 

Wilt u een hulpmiddel lenen? Dan kunt u op werkdagen tussen 9.00 – 18.00 uur 
bellen met 06-20051984. Is de nood erg hoog, dan kunt u ook buiten genoemde 
tijden bellen. In alle gevallen krijgt u Karel Zuiderveld aan de telefoon. De 
hulpmiddelen zijn opgeslagen in het Swaithoes.   

Nicole Hoofs 

sportbewegingsportbewegingsportbewegingsportbewegingspor 
 

Extra algemene ledenvergadering ijsvereniging  
 

Op maandag 20 januari 2020 houdt de IJsvereniging Stedum een extra algemene 
ledenvergadering. Aanvang 20.00 uur in Moarstee. 
Agenda: - Opening 

- Lidmaatschap KNSB 
- Wijziging Statuten 
- Rondvraag 
- Sluiting 

De voorgestelde nieuwe statuten zijn vanaf 10 januari in te zien bij voorzitter Anjo 
Hofman, Molenstraat 14, Stedum. Tel.: 06-53880330. 
 

Peter Verduijn, penningmeester IJsvereniging Stedum 
 

In de kerktoren 
 

Wie naar boven wil in de kerktoren 
die loopt omhoog door een gemetselde gang. 

Je voelt je er beklemd, haast verloren, 
maar door vertrouwen ben je niet bang. 

 

Die stenen trap en smalle gang 
doen je bukken, gedachten komen. 

Zoals: Het leven is kort, het is een pad 
waarop we langzaam manoeuvreren, 

een weg waarop wij niet kunnen keren. 
 

Aan het eind van deze stenen trap, boven, 
wordt de ruimte opener. Wil je nog hoger 
dan moet je de houten trappen oplopen. 
Je hoort nu duidelijk het uurwerk tikken. 
Daar hoger hangen de zware klokken, 

oud, maar elke klokslag nieuw. 
 

Eldert Ameling 



10 
 

 
 
(foto: Jan Pitt)  
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400 woorden 
Schilderen is zijn zoektocht 
 ‘Rein Pol kunstschilder’ lees ik op het houten bordje bij zijn huis aan de 
Stationsweg. Rein vertelt: “Ik zag in mijn jeugd in het plantsoen veel bordjes als 
deze, maar met een andere dwingende tekst: ‘Vrij gazon, verboden te voetballen’. 
Toen ik vijftig werd, heb ik het mijne, een ode aan mijn vak en passie, gekregen. 
Langzamerhand bladdert het af, zoals het leven zelf. Op zaterdagavond doe ik er 
tegenwoordig een vuilnisbak over: ik wil op zondag niet overvallen worden door 
het RTV Noord busje …”  
We praten in zijn atelier: “Ik schilder altijd, elke dag. Mijn kunst is autobiografische 
fictie. Ik schilder realistisch, veel uit het hoofd, ik maak vensterschilderijen.” Hij 
maakte honderden schilderijen, veelal olieverf op paneel, en exposeerde veel, in 
binnen- en buitenland. Nu voor het tweede jaar op rij in China, waar hij vorig jaar 
een tijdje verbleef. Hij kreeg drie grote solotentoonstellingen: in de Buitenplaats 
Eelde, Slot Zeist en de Martinikerk Groningen. Momenteel werkt hij voor een 
Rembrandt- Hendrickje Stoffels thema expositie in januari 2020 in Bredevoort. 

Rein is in 1949 bij zijn grootouders in de Oranjewijk in Groningen op zolder 
geboren. “Ik voelde mij daar bij het spoor geborgen met de treingeluiden. Ook in 
Stedum woon ik vlakbij het spoor … Als kind logeerde ik veel bij mijn grootouders. 
Daar was rust, thuis was het met zes kinderen druk. Ik tekende bij oma B. 
jarenlang honderden paaskaartjes bij fruitmanden voor bejaarden. Mijn strenge 
vader was thuis erg van de geboden en verboden, maar tegelijkertijd een aardige, 
toegewijde wijkagent. Ik wilde al vroeg tekenleraar worden en na mijn militaire 
diensttijd ging ik in 1971 naar de Academie Minerva, waar ik veel leerde van 
onder meer lievelingsdocent Wout Muller. Diploma behaald. Kort daarna werd ik 
gevraagd als docent bij Minerva: ik werkte er een jaar of twaalf. Sinds 2008 ben ik 
verbonden aan de Klassieke Academie.” 
Rein woont sinds 1986 in Stedum. Nu alleen, maar vroeger met Marianne en drie 
dochters: Lara, Heleen en Maartje. Rein heeft drie kleinkinderen.  
Muziek is zijn tweede passie, hij speelde drums en cello en nu basgitaar en banjo 
in de folkband Niceville. 
Rein wordt geïnspireerd door veel onderwerpen uit zijn leefomgeving. Veel 
figuren, portretten, muziekinstrumenten, treinen en tronies. In Stedum schilderde 
hij onder meer het interieur van de Bartholomeüskerk en boerderij de Delthheem.  
“Mijn liefde voor de bereklauw is in Stedum ontstaan.” 

Alles wat ik hier schrijf zal niet opwegen tegen “de afbeeldingen” op zijn website 
www.reinpol.nl. Laat je op die site eens verrassen door heel veel schilderijen. 
Schilderen is zijn zoektocht, zijn odyssee. “Ja, en veel valt me toe”, besluit Rein. 

Math M. Willems 
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Oet Stemers  
Geert en Elly Vast 
In de rubriek Oet Stemers staan mensen centraal die ooit in Stedum hebben 
gewoond.  

 

Op de foto: Elly en Geert Vast 

Deze keer het echtpaar Geert en Elly Vast die sinds 1 januari 2018 niet meer in 
Stedum wonen. Tegenwoordig zijn ze inwoners van de gemeente Groningen en 
woonachtig in het, gelukkig dicht bij Stedum gelegen, Ten Boer. Ze wonen daar 
zelfstandig in een appartement dat direct gelegen is nabij het Woonzorgcentrum 
Bloemhof. Je kunt zelfs 'binnendoor' naar het hoofdgebouw van Bloemhof en 
gebruik maken van de vele faciliteiten van het Woonzorgcentrum.  

Geert is, zoals dat genoemd wordt, een echte Stedumer, geboren in 1933 aan de 
Bedumerweg 56 en zijn hele leven verder woonachtig geweest in Stedum. 
Alhoewel Elly zich ook een echte Stedumer voelt, noemt ze zichzelf met een 
knipoog import uit Wirdum. Daar werd ze immers geboren in 1937.  



13 
 

Geert verruilde de door zijn ouders gebouwde woning aan de Bedumerweg in 
1958 toen hij met Elly trouwde. Ze kochten kort voorafgaand aan het huwelijk in 
december 1957 het huis aan de Hoofdstraat 9. Het huis waar ze tot aan 1 januari 
2018, op een paar maanden na, 60 jaar hebben gewoond.   

Het was in de tijd dat er in de Hoofdstraat nog 
vele winkels waren, zoals o.a. de bakkerijen 
van  Kruidhof, Danhof en Schuurman, 
groenteboer Slager, kruidenier Ridder, 
manufacturenwinkel Ekens, de drogisterij v/d 
Woude en natuurlijk Kruidhof die handelde in 
vaste en vloeibare brandstoffen.  
 

 

Bakkerij Kruidhof, Hoofdstraat 3 (foto: SHS) 

Aan de Hoofdstraat 9 werden de 
twee  dochters geboren. Heidi 
woont nu in Vries en Wilma woont 
in Jukwerd. Als trotse 
(overgroot)opa en oma denken 
Geert en Elly met veel plezier 
terug aan het opgroeien van hun 
dochters in Stedum. Een dorp 
waar iedereen elkaar kende en 
het zeker goed wonen was. 

Hoofdstraat 9 in winter 1979 (foto: SHS) 

Ook qua werk waren het vroeger andere tijden in Stedum. Geert ging op zijn 14e 
al aan de slag als melkersknecht bij boer Hopma aan de Bedumerweg 39 en op 
zijn 17e ging hij aan de slag bij boer Smit aan de Stationsweg. Na enkele jaren 
werkzaam te zijn in de wegenbouw, een keukenfabriek en papierfabriek was 
Geert het grootste deel van zijn werkzame leven (totaal 37 jaar en tot 1993) 
werkzaam bij de Nederlandse Kabelfabriek (NKF) in Delfzijl. Hier had Geert 
diverse functies, van bedienen van de machines tot kantinebeheerder en 
postkamermedewerker. Bij NKF werkten in die tijd meerdere Stemers, o.a. Klaas 
Tammenga en Jan Bouwman.  

Elly was ook werkzaam buitenshuis, zo werkte ze o.a. op de veiling in Loppersum, 
bij Niemeyer en 25 jaar (tot haar pensioen op haar 60e) bij de Thuiszorg.  

Geert en Elly kijken met heel veel plezier terug op hun leven in Stedum. Naast het 
werken en wonen waren ze beide bijzonder actief in het verenigingsleven. Zo 
werd Geert in 1972 door Luit Timmer gestrikt om kaartjes te verkopen bij de v.v. 
Stedum. Geert had toen natuurlijk niet kunnen denken dat hij dit ca. 46 jaar zou 
gaan doen. Nog steeds is Geert een fervent voetbalfan en zo mogelijk bezoekt hij 
de wedstrijden van het eerste elftal. Dat het op dit moment sportief gezien iets 
minder gaat met het vlaggenschip van de v.v. Stedum baart ook Geert enige zorg, 
maar het "komt vast wel weer goud".  
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Dat de v.v. Stedum voor altijd in zijn hart zit blijkt wel uit de mooie fotocollage die 
Geert kreeg van de 1e selectie van de v.v. Stedum bij zijn afscheid als 
kaartjesverkoper. Deze heeft een prominente plek aan de muur in hun nieuwe 
woning gekregen. Geert was ook enkele jaren bestuurlijk actief voor de v.v. 
Stedum en jarenlang lid van de activiteitencommissie. Hiernaast denkt Geert nog 
altijd met veel plezier terug aan zijn muzikale tijd bij Jehova Nissi. Ook Elly is altijd 
erg actief geweest in het verenigingsleven van Stedum, o.a. bij de Vrouwenraad.  

Ook in Ten Boer zijn ze actief betrokken, o.a. bij het kerkelijk leven en de 
christelijke ouderenorganisatie PCOB. Het bevalt er prima. Ze komen er vele oude 
bekenden tegen, Stedum is nog steeds dichtbij en de vele faciliteiten, o.a. de 
Keuvelroemte in het hoofdgebouw van Bloemhof, brengen de nodige gezelligheid 
met zich mee.  

Nee, achter de geraniums zitten is niks voor Geert en Elly. Actief betrokken zijn en 
blijven is hun motto, daar blijf je immers jong bij.  

En ben je eens in de buurt dan ben je zeker welkom bij deze Oet Stemers, want je 
kunt wel Oet Steem gaan, maar Stedum haal je nooit uit een echte Stedumer.  

Arend Koenes 

Ps.: mocht je ook een Oet Stemer willen opgeven voor deze rubriek dan kan dat 
via destedumer@gmail.com. Wie weet staat zijn of haar verhaal de volgende keer 
in De Stedumer. 

 

Open Dagen in de Boekwerkplaats in Stedum 
Begin het jaar goed en kom naar de open dagen van de Boekwerkplaats op 4, 5 
en 11 en 12 januari 2020 van 13.00 tot 17.00 uur. Er zijn weer verschillende 
activiteiten. Zo is er een bijzondere tentoonstelling van zogenaamde 
vlagenboeken gemaakt door Nederlandse en Belgische boekbinders. En er staat 
natuurlijk ook weer werk uitgestald van cursisten. Bezoekers kunnen hun 
beschadigde boeken meenemen voor een consult bij „boekendokter” Wim 
Gremmen.  
 

De Boekwerkplaats is gevestigd aan de Hoofdstraat 45 (ingang hoek Lopsterweg) 
in Stedum. Meer informatie? Kijk dan op www.boekwerkplaats.nl en 
www.boekbindatelier.nl  

 

Oliebollenactie 
 

Op oudejaarsdag, 31 december, hopen wij weer oliebollen te bakken. U kunt ze 
bestellen per e-mail: hervormdcentrum@gmail.com of door het bestelformulier in 
te leveren (de bestelformulieren zijn huis aan huis verspreid in Stedum). 
Als u ze vergeten bent te bestellen, dan kunt u ook tussen 12.00 en 16.00 uur 
oliebollen kopen op Hoofdstraat 23 in Stedum. 
10 oliebollen voor € 5,00 en 10 oliebollen met rozijnen voor € 5,50.   
 

Gebouwcommissie Hervormd Centrum 
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Najaarsbijeenkomst Stichting Historie Stedum  

Stichting Historie Stedum mocht zich op woensdag 27 november 2019, verheugen 
in een grote opkomst.  
Projectleider Berrie van Hoof van Raap Archeologisch Adviesbureau uit Drachten 
gaf een presentatie aan 80 belangstellenden over het archeologische onderzoek 
dat is gedaan tijdens de herinrichting van de Hoofdstraat, Molenstraat en 
Lellensterweg. In het centrum van Stedum werd het riool vernieuwd en zijn de 
wegen heringericht. 
Vanwege de hoge archeologische waarde van de dorpskern van Stedum werd 
door de gemeente Loppersum besloten om de graafwerkzaamheden 
archeologisch te laten begeleiden. Deze begeleiding is in 2014 en 2015 door 
RAAP uitgevoerd. 
Tijdens de archeologische begeleiding zijn verschillende archeologische sporen 
aangetroffen waaronder brandlagen en een plaggenstructuur. 
Verder zijn sloten, kuilen, paalsporen, waterputten, houten constructies en 
muurwerk waargenomen.  
Nabij de kerk zijn menselijke begravingen aanwezig. 
Het vondstmateriaal betreft aardewerk, natuursteen, glas en metaal, leer, bot en 
houtmateriaal.  
De sporen en vondsten dateren vanaf de Vroege Middeleeuwen en zijn goed 
geconserveerd gebleven. 

Het onderzoek heeft waardevolle 
informatie over de ontwikkeling van 
Stedum opgeleverd. De 
bevindingen geven een indruk hoe 
Stedum zich vanaf de Vroege 
Middeleeuwen heeft ontwikkeld. 
Berrie van Hoof ging uitvoerig in op 
de werkzaamheden, de diverse 
bevindingen en op het onderzoek 
van de menselijke begravingen.  
Aan de hand van figuren, tabellen 
en foto’s kregen de aanwezigen een 
indruk hoe een en ander in zijn werk 
is gegaan en wat het allemaal heeft 
opgeleverd. 

Op 10 december 2014 zijn in het 
dorp vijf skeletten met gepaste 
ceremonie herbegraven op het 
kerkhof bij de Hervormde kerk.  
Onder klokgelui en met een stoet 
belangstellenden.  

J. Lalkens 
Stichting Historie Stedum  

(foto: K. Pilon) 
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Het interieur en de inventaris van de Bartholomeüsk erk 
Als vervolg op het artikel over de romanogotiek en de bouwgeschiedenis van de 
Bartholomeüskerk in ‘De Stedumer’ van november, dit keer een artikel gewijd aan 
het interieur en de inventaris van de kerk. 

De Bartholomeüskerk heeft een rijke inventaris en verschillende interieur-
onderdelen die reeds eeuwen het aanzien van de binnenzijde van dit 
monumentale gebouw bepalen. Enkele van deze zijn van grote kunst- en 
cultuurhistorische waarde en zeldzaamheid ten opzichte van andere 
(romanogotische) kerken uit de regio en heel Nederland. Onderstaand een 
overzicht van de voornaamste objecten die in de kerk kunnen worden 
aangetroffen. 

Het interieur dat vervaardigd is voor de kerkelijke eredienst bestaat uit de 
preekstoel, die centraal op de scheiding van viering (gewelfvak op de kruising van 
de korte en lange zijde van de kerk) en koor1 is geplaatst, de herenbanken (waar 
de rijkste en meest aanzienlijke Stedumers zaten) achter in het noordertransept, 
de kerkbanken voor het gewone kerkvolk in het zuidertransept en het schip, en 
het orgel op de orgelgalerij aan de westzijde van het schip. Deze 
interieuronderdelen zijn in 1669 (heren- en kerkbanken), in 1671 (preekstoel) en 
in 1680 (orgel) tot stand gekomen op kosten van Johan Clant, bewoner van de 
borg Nittersum elders in het dorp.  

 

Het interieur van de Bartholomeüskerk in het schip, met onder in beeld de kerkbanken en midden boven 
de orgelgalerij met het orgel. 

                                                 
1
 Zie voor een verdere uitleg van de onderdelen uit de bouwgeschiedenis van de kerk het vorige artikel. 
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In het koor van de kerk kunnen diverse grafzerken worden aangetroffen, waarvan 
de zandstenen zerk van Andelof Nittersum (bewoner van één van de eerdere 
borgen in Stedum) uit 1471 en de steen met het koperen grafornament met 
familiewapen uit 1694 op de door Johan Clant aangelegde grafkelder de 
voornaamste zijn. De grafsteen van Andelof Nittersum is de oudste grafzerk van 
de provincie Groningen. 

Op meerdere plekken in de kerk zijn grote rouwborden te vinden, waarvan die van 
Adriaan Clant (vader van Johan Clant) uit 1665, zijn vrouw Anna Clant-Coenders 
uit 1665 en Johan Clant uit 1694 de belangrijkste zijn. Tevens valt er in de 
sacristie een geschilderd portret van Johan Clant door een onbekende schilder te 
aanschouwen. Verder valt boven de ingang van de kerk aan de zuidzijde het 
vaandel met opschrift ‘Vivat Prins van Oranien’ (‘Leve de prins van Oranje’) op, 
met de wapens van Prins Willem de Vijfde en Tjaard Adriaan Gerlacius (telg van 
de laatste familie die de borg Nittersum bewoonde) en het wapen van Stedum, uit 
1788. 

Uit bovenstaande uiteenzetting blijkt de grote verwevenheid van het interieur en 
de inventaris van de kerk met de verschillende families die de opeenvolgende 
borgen in het dorp bewoond hebben. Deze verwevenheid komt tot een 
indrukwekkend hoogtepunt in het praalgraf voor Adriaan Clant in het koor, 
gemaakt tussen 1670 en 1672 door de Amsterdamse beeldhouwer Rombout 
Verhulst, in opdracht van Johan Clant. Over dit pronkstuk uit het interieur van de 
Bartholomeüskerk in een volgend artikel meer. 

Ype Jan Nienhuis 
Stichting Vrienden van de Bartholomeüskerk 
 

Avonturen van de schoolmuis 
 

Claustrofobisch word je ervan, 
twee weken opgesloten zitten 
in een stenen paashaas. Hoe 
kom ik hier uit? Ik werd gillend 
gek van alle scenario’s die 
voor mij niet goed zouden 
aflopen. Nee, Tinus positief 
blijven, het komt goed. Nou, 
na een week kwam er nog 
steeds niks goed. Ik zat daar 
maar met mijn spullen en een 
overlevingspakket in die 

stomme paashaas. Wat ik in ieder geval  wel zeker wist, ik ben terug bij mijn oude 
onderburen. Ik ben weer op school. Ik herkende de stem van de kinderen en al 
helemaal van die juf. Die haar stem herken ik uit duizenden!  
 

Op een vrijdagochtend, ik lag lekker te slapen na een lange donkere nacht, werd 
ik opgepakt, ik bedoel: werd de paashaas opgepakt en belandde ik met een klap 
op de bodem van de haas.  
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Au, dat deed echt zeer, als ik nou maar geen staartbreuk heb opgelopen. 
Tegelijkertijd werd ik verblind door het licht dat plotseling naar binnen scheen door 
het gat in de onderkant. Verhip, dit is mijn kans, als ik nu snel genoeg ben, kan ik 
eruit! Vliegensvlug pakte ik mijn spullen bij elkaar en wachtte op het juiste 
moment. Eerst zag ik nog sterretjes van het felle licht, mijn staart voelde ook niet 
helemaal oké, maar nu geen tijd meer voor zelfmedelijden, go Tinus, ga ervoor!  
 

Ik glipte door de opening en gleed pardoes een meter of twee naar beneden en 
belandde boven op mijn spullen plat op mijn rug op de grond. Wat was dit nou, 
waarom overkwam mij dit nou weer? Geen tijd te verliezen en de pijn verbijtend, 
krabbelde ik op en schoot razendsnel langs de muur richting iets wat 
waarschijnlijk een gootsteenkast was. Wij muizen weten dat achterin dergelijke 
kasten altijd openingen zitten voor leidingwerk. En ja dus, mijn instinct liet me niet 
in de steek, ik vond een opening en kroop gauw de kast in. 
 

Nu even bijkomen Tinus, even op de plaats rust en blijven nadenken. Ik besloot 
na een snelle scan van de kast om hier nog maar even te blijven. Ik had tijd nodig 
om de boel te verkennen, ik weet immers niks in dit gebouw. Om de haverklap 
moeten verhuizen was niet mijn bedoeling. Ik verlangde naar een plek zoals ik 
gewend was op de zolder van het andere gebouw. Rustig en warm, waar niemand 
wist van mijn aanwezigheid. Bovendien had ik serieus pijn aan mijn staart en nu 
ook nog aan mijn rug van die vrije val. Ik moest even rust nemen. Achterin de 
kast, achter een soort van boiler vond ik een plekje waar niemand mij zou kunnen 
zien. Ik ging op mijn spullen liggen en probeerde me te ontspannen. Even rust in 
mijn lijf, de adrenaline weg laten vloeien, mijn hoofd leegmaken, mijn mindset 
herpositioneren, yin en yang, rust, rust, rus., ru.., r…, ZZzzzzzzzz. Ik viel in een 
diepe slaap.                                                                               
Langzaam werd ik wakker. Het eerste wat opviel was de stilte. Geen kinderen, 
geen juf? Ik voelde eerst eens aan mijn lijf. Mijn staart was weer redelijk soepel, 
mijn rug nog een beetje stijf. Als er echt niemand is, zou ik op verkenning kunnen 
gaan, op zoek naar een perfecte schuilplaats. Niet te snel Tinus, koppie erbij 
houden, misschien is het een valstrik. Na een goed knabbelontbijt uit mijn 
noodrantsoenpakket, had ik mijn plan voor elkaar en deel ik dit graag met jullie: 
                         

1. Kruip uit de kast  
2. Loer om het hoekje  
3. Check of de kust veilig is  
4. Zoek een schuilplaats  
5. Verhuis de spullen  
6. Installeer schuilplaats  
7. Maak plattegrond met vluchtwegen  
8. Internet aansluiten  

  9. Ziggo abonnement regelen  
10. Boodschappen doen  
11. Adreswijziging plaatsen op  
      Mousebook  
12. Eten  
13. Slapen  
14. Eat-sleep-repeat  

 

Ik heb er zin in, voel me weer topfit, strijdplan klaar, daar gaan we……  
 

Tot de volgende keer!                                         
 

Tinus Trippel 
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Nieuws van de Oranjevereniging
Tijdens de Jaarvergadering van 19 november is als nieuw bestuurslid Johannes 
Mars gekozen. We hopen dat hij een gezellige tijd bij ons heeft. En we hebben 
afscheid moeten nemen van Jurjen Schaap. 
beeld, want hij is de vrijwilliger op de festiviteiten die tez
de scepter zwaait in de tentkeuken. 

Ook is het thema bekend gemaakt voor de grote Optocht op 5 mei 2020: 
VRIJHEID. We hopen dat dit thema weer 
vriendengroepen, etc. mag inspireren voor een prachtig project. Samen roosjes 
maken, timmeren en verven brengt saamhorigheid in het dorp. 

De sluitingsdatum voor aanmelding is 20 februari 2020. 
jb.nienhuis@ziggo.nl of tel.: 0596
Praalwagenverzekering voor de wagens en personen. Graag zo spoedig mogelijk 
de mailadressen van de contactpersonen zodat wij eenieder kunnen 
Er zal een deskundige jury de wagens gaan beoordelen. 

In de Stedumer van februari zal het programma te lezen zijn. Wij hopen dat 
iedereen in het dorp net zo enthousiast is als wij dat nu ook al zijn met de 
voorbereidingen. Het is een historisch jaar van 75 Ja
land zijn vele festiviteiten omtrent de bevrijding. Laat zien waar een klein dorp 
groot in is.  

Coby Nienhuis 
bestuur Oranjevereniging 

Nieuws van de Oranjevereniging  

Tijdens de Jaarvergadering van 19 november is als nieuw bestuurslid Johannes 
Mars gekozen. We hopen dat hij een gezellige tijd bij ons heeft. En we hebben 
afscheid moeten nemen van Jurjen Schaap. Jurjen verdwijnt niet helemaal uit 

iger op de festiviteiten die tezamen met Harm Pestoor 
de scepter zwaait in de tentkeuken.  

Ook is het thema bekend gemaakt voor de grote Optocht op 5 mei 2020: 
We hopen dat dit thema weer vele straten, verenigingen, 

vriendengroepen, etc. mag inspireren voor een prachtig project. Samen roosjes 
maken, timmeren en verven brengt saamhorigheid in het dorp. 

De sluitingsdatum voor aanmelding is 20 februari 2020. Opgeven via 
tel.: 0596-551550. Wij volgen de regels van Rialtho 

Praalwagenverzekering voor de wagens en personen. Graag zo spoedig mogelijk 
de mailadressen van de contactpersonen zodat wij eenieder kunnen 

al een deskundige jury de wagens gaan beoordelen.  

In de Stedumer van februari zal het programma te lezen zijn. Wij hopen dat 
iedereen in het dorp net zo enthousiast is als wij dat nu ook al zijn met de 
voorbereidingen. Het is een historisch jaar van 75 Jaar Bevrijding. Overal in het 
land zijn vele festiviteiten omtrent de bevrijding. Laat zien waar een klein dorp 
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Tijdens de Jaarvergadering van 19 november is als nieuw bestuurslid Johannes 
Mars gekozen. We hopen dat hij een gezellige tijd bij ons heeft. En we hebben 

verdwijnt niet helemaal uit 
amen met Harm Pestoor 

Ook is het thema bekend gemaakt voor de grote Optocht op 5 mei 2020: 
vele straten, verenigingen, 

vriendengroepen, etc. mag inspireren voor een prachtig project. Samen roosjes 
maken, timmeren en verven brengt saamhorigheid in het dorp.  

Opgeven via mail: 
551550. Wij volgen de regels van Rialtho 

Praalwagenverzekering voor de wagens en personen. Graag zo spoedig mogelijk 
de mailadressen van de contactpersonen zodat wij eenieder kunnen mailen.  

In de Stedumer van februari zal het programma te lezen zijn. Wij hopen dat 
iedereen in het dorp net zo enthousiast is als wij dat nu ook al zijn met de 

ar Bevrijding. Overal in het 
land zijn vele festiviteiten omtrent de bevrijding. Laat zien waar een klein dorp 
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De Steemer Agenda 
 

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

 31 Oliebollenactie

12 zie pagina 14

31 Vreugdevuur

12 zie pagina 2

01 Vuurwerkshow bij Dorpsterlanden

01 zie pagina 2

01 Nieuwjaarsfeest in Moarstee

01 zie pagina 2

04 Open dagen Boekwerkplaats

01 ook op 5, 11 en 12 januari
zie pagina 14

07 Vrouwenraad-Informatiepunt, Nieuwjaarsvisite

01 Heino de Vries laat dia's zien van Stedum e.o.
aanvang: 14.00 uur in het Hervormd Centrum
 

16 Dorpsmaaltijd

01 zie pagina 3

17 Open Lopster PingPongBaas 2020

01 zie pagina 15

20 Extra ALV IJsvereniging

01 zie pagina 9
 

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 24 januari.  
Kopij inleveren bij de redactie uiterlijk  woensdag 15 januari. Het liefst per e-mail en anders 
op 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  
Advertenties: Karola Jansen, adv.destedumer@gmail.com 
 


