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Het verhaal van Stedum, even bijpraten!  
Langzamerhand komen de activiteiten rondom  
"Het verhaal van Stedum"  op stoom. Hieronder 
een update. 

Deze maand wordt een aantal oudere inwoners 
van Stedum geïnterviewd en gefilmd door 
studenten van de Hanzehogeschool. In de film 
laten ze een mooie plek van Stedum zien en 
vertellen daarover. De film is begin maart klaar. 

De kinderen van de basisschool gaan na de voorjaarsvakantie aan de slag met 
tekeningen over de toekomst van Stedum. 

De film en de tekeningen zijn te zien tijdens twee inwonersavonden. Deze 
avonden worden gehouden op 16 en 17 maart. Voor deze avonden gaan we in 
totaal ongeveer zestig mensen uitnodigen om mee te denken over de toekomst 
van Stedum. We proberen een diversiteit aan mensen te vinden, qua leeftijd en 
achtergrond. De uitnodigingen worden eind februari via de brievenbus bij deze 
mensen bezorgd. Krijg je geen uitnodiging, maar wil je er wel graag bij zijn? Geef 
dat dan even door via de mail aan Mathilde: mathilde.feunekes@gmail.com. We 
zetten je dan op de reservelijst. 

Wellicht is er ook op een ander moment tijd om de tekeningen en de film te 
bekijken, daarover later bericht. 
Voor meer informatie kun je terecht bij: 

Brenda Tillema en Mathilde Feunekes 
Dorpsbelangen Stedum 

Nieuwe leden speeltuincommissie en vrijwilligers gezocht 
De speeltuin aan het Klokkenpad is sinds november 2018 volop in bedrijf. 
Kinderen mogen er graag spelen. De commissieleden, welke het project in 2014 
zijn gestart, hebben om verschillende redenen aangegeven te stoppen met deze 
taak. Wij zijn dus dringend op zoek naar meerdere nieuwe commissieleden. 
Daarnaast willen we binnenkort een speeltoestel verplaatsen, welke nu bij de 
Crangeborg staat. Hiervoor zoeken we een aantal vrijwilligers. Wilt u een bijdrage 
leveren aan het in stand houden van deze mooie speeltuin, meld u dan aan bij 
een bestuurslid van Dorpsbelangen of via dorpsbelangen@stedum.com. 

Catharina Reker 
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 bij de rubriek 400 woorden waarin Math Willems op zoek gaat naar de passie  
 van dorpsgenoten. Deze keer Inge Keizer (foto: Carola Kruidhof ).  
 De rubriek 400 woorden vindt u op pagina 11. 
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Nieuws van de Oranjevereniging 
De Oranjevereniging probeert in 2022 een gevarieerd programma te brengen met 
hun activiteiten. 

Op zaterdag 5 maart  starten wij met de tulpenactie door het dorp. Vanaf 11.00 
uur starten wij met de verkoop vanaf de Lopsterweg.  Met een kar en tractor 
trekken wij door het dorp.  De verkopers dragen oranje bodywarmers. Hoort u 
onze toeterende tractor; dan zijn we bij u in de buurt. Bent u niet thuis maar wilt u 
ons wel ondersteunen, dan kunt u tulpen bestellen op 06-26809427, 06-23515673 
of 0596-551707. Kosten: één bos voor € 3,50, twee bossen voor € 6,00. 

Op Koningsdag 27 april  is er om 9.30 uur de Aubade in samenwerking met 
muziekvereniging Oranje uit ’t Zandt. Koffie met oranjekoek na die tijd in het 
Hervormd Centrum. 

Vanaf 10.40 uur is er in de grote zaal van Moarstee bij de 
haven de start van de KinderBINGO. De middag is 
vrijgehouden in verband met de eventuele Oranjevrijmarkt in 
Loppersum. Avonds om 19.45 uur volgt er een gezellige 
spelavond in Moarstee (nadere informatie volgt in de flyer van 
april). 

Woensdag 4 mei Dodenherdenking . Bijeenkomst in de Hervormde Kerk en bij 
het Monument (zie flyer april). 

Donderdag 5 mei bevrijdingsdag . Deze dag wil de Oranjevereniging graag 
vieren naar aanleiding van het 75-jarig bestaan van de Oranjevereniging.  Op 
deze dag zullen jeeps/motoren/oude auto’s door het dorp rijden en verder te 
bezichtigen zijn in de haven van Stedum. Op de ijsbaan zullen kraampjes / 
standhouders met allerlei spulletjes staan die betrekking hebben op de Tweede 
Wereldoorlog. Dit alles vergt nog een verdere uitwerking van het bestuur, daarom 
zullen wij er in De Stedumer van maart  en/of april op terugkomen. 

Coby Nienhuis 
Bestuur Oranjevereniging 

Loket Leefbaarheid op zoek naar meer 
bewonersprojecten om aan bij te 
dragen! 
Loket Leefbaarheid ondersteunt gezamenlijke 
plannen van inwoners van de provincie Groningen 
met een bijdrage van maximaal € 10.000. Het project 
moet bijdragen aan de leefbaarheid. Het kan gaan 

om: een investering, een evenement of professionele ondersteuning. Belangrijk is 
dat het een nieuw initiatief is, waar verschillende organisaties of dorpen aan 
meedoen en dat je kunt laten zien dat veel mensen dit graag willen (draagvlak). 
Het project moet binnen een jaar klaar zijn.   
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Heb je een idee voor je buurt of dorp, maar ben je nog op zoek naar tips en geld? 
Informeer dan bij Loket Leefbaarheid Groningen naar de mogelijkheden. Het 
beschikbare budget wordt nog niet volledig benut. Kortom, er is ruimte voor meer 
aanvragen. Loket Leefbaarheid draagt graag bij aan goede initiatieven. Meld je 
met je initiatief, idee of project!  

M: info@loketleefbaarheid.nl. T: Loket Leefbaarheid 050 305 02 11. 
W: www.loketleefbaarheid.nl 

Top2000 kerkdienst 
Zondag 2 januari hebben wij als kerk voor de 2e keer een 
online Top2000 kerkdienst gehouden. Deze keer in 
samenwerking met de PKN-kerken van Bedum en 
Zuidwolde. We mochten veel kijkers ‘live’ verwelkomen 
maar ook achteraf is de dienst nog veel bekeken. De 
dienst had als thema ‘Kan ik iets voor je doen’ 
geïnspireerd op het bekende lied van de popgroep de 

Dijk. Dat popmuziek en het 
‘Geloof’ een raakvlak met elkaar 
hebben is tijdens deze dienst 
maar weer eens gebleken. De 
quiz, een muzikale preek van de 
leek, met daarin opgenomen 54 
verborgen titels van Top2000 
nummers heeft veel hersenen 
doen laten kraken.  

Uiteindelijk bleek Heino Wals uit 
Zeerijp de winnaar. Hij ontving 
het boek 20 jaar Top2000. De 
collecte gehouden voor 
Vereniging Open Hof te 
Groningen heeft een bedrag van 
€ 195,- opgebracht. We willen 
iedereen bedanken voor hun gift. 
De leuke en positieve reacties 
geven voor ons als organisatie 
de inspiratie voor een volgende 
editie. Hopelijk dat we dan 
elkaar fysiek mogen begroeten. 

Mocht je de deze dienst hebben 
gemist en alsnog willen bekijken, dat kan via onderstaande link: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2509/events/recording/164113560002509 

Jakob Roorda, Lucas Kruidhof, Ard Hofman en Peter Tillema 
Team Top2000 dienst 
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Lies Oldenhof neemt afscheid van het Moarstee bestuur 
Elders in deze Stedumer leest u dat Lies het voorzitterschap van de Struners na 
negen jaar overdraagt aan Ricardo Franke. Ricardo neemt ook haar rol over in het 
Moarstee bestuur. Op de bestuursvergadering van 14 februari werd hierbij op 
passende wijze stilgestaan. Voorzitter Siebrand Dijkema memoreerde Lies haar 
rol in het dorp, in vele verenigingen en de laatste jaren vooral bij de Struners. 
Onder haar voorzitterschap zijn de Struners uitgegroeid tot een bloeiende 
vereniging, met activiteiten voor alle leeftijden. Het draagvlak van de vereniging 
reikt verder dan Stedum, leden komen ook uit dorpen in een straal van vijftien km 
rondom Stedum. Ricardo Franke merkte als Bedumer in zijn introductie op dat de 
samenhang in een dorp als Stedum hem erg aanspreekt. Hij wil daar graag zijn 
steentje aan bijdragen en kreeg met die woorden, maar vooral ook door zijn 
bijdrage van de afgelopen tijd, het vertrouwen van het huidige bestuur. 

Lies was ook al betrokken bij het huidige Moarstee, dat op 18 april 2015 werd 
geopend. Bijna zeven jaar later staat er ook een nieuwe schuur, de klus die zij 
heel graag in haar tijd als voorzitter van de Struners wilde klaren. Ooit gestart als 
voorziening voor opslag is het met toiletgroep en kantine een multifunctioneel 
gebouw geworden, heel bruikbaar voor de Struners, maar ook voor de tennis- en 
ijsvereniging. Het gebouw is al volop in gebruik, en iedereen sprak dan ook de 
hoop uit dat de officiële opening binnenkort eindelijk gepland kan worden.  

Onder dankzegging en 
een fraaie mand met 
Groninger producten 
uit handen van 
voorzitter Siebrand 
Dijkema verliep de 
overdracht op 
passende wijze. In 
haar slotwoord 
benadrukte Lies het 
belang van het samen 
optrekken door de 
verschillende 
verenigingen en dankte 
zij haar mede-
bestuursleden voor die 
opstelling. Er waren 
wel eens hobbels, die 
echter allemaal in 
eendracht zijn 

genomen, met als resultaat een prachtig gebouw, waar Stedum trots op mag zijn. 

Siebrand Dijkema 
voorzitter bestuur Moarstee 
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 (foto: Arend Koenes) 
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In de Kijker
 

In deze rubriek worden nieuwe of minder bekende bewoners uit het dorp 
voorgesteld. Deze keer Rutger Slagter en Renee Hofman, Molenstraat 3. 

Sinds wanneer wonen jullie in Stedum?  
“Sinds oktober 2021.” 

Waar zijn jullie geboren en/of hebben jullie je jeugd doorgebracht?  
Rutger: “Ik ben geboren in Holwierde en heb er ook mijn jeugd doorgebracht.” 
Renee: “Ik ben geboren in Middelstum en heb er ook mijn jeugd doorgebracht.” 

Wat doen jullie in het dagelijks leven? 
Renee: “Ik ben dierenartsassistente.” 
Rutger: “Ik werk als logistiek operator bij een chemisch fabriek.” 

Wat zijn jullie favoriete bezigheden? 
Rutger: “Ik hou van computerspelletjes. Verder ben ik in en om het huis bezig en 
vind ik werken bij een loonbedrijf leuk.” 
Renee: “Ik mag graag wandelen met de hond en ik ga een paar keer per week 
naar de sportschool.” 
Rutger en Renee: “Samen een voetbalstadion bezoeken.”  

Wat staat er bovenaan jullie wensenlijst?  
“Het huis van binnen en buiten mooi maken.” 

Wat is het hoogtepunt uit jullie leven?  
“Dat we kunnen doen, wat we leuk vinden. Verder het halen van diploma’s, het 
krijgen van een vast contract en het kunnen kopen van een huis.” 

Wat waren jullie eerste indrukken van het dorp?  
Rutger en Renee: “Het oude dorpsgezicht en het haventje maakten veel indruk op 
ons.” 

Noem iets voor de ideeënbus van Stedum.  
“Een buurtbarbecue organiseren.” 

Wat is jullie antwoord op de vraag van de vorige bewoonster: “Hoe kan je 
een verschil maken in het dorp?” 
“Ervoor open staan om deel te nemen aan een activiteit.” 

Welke vraag willen jullie de volgende nieuwe bewoner(s) stellen? 
“Hoe kunnen jullie in coronatijd in contact komen met andere dorpsbewoners?” 

Afie Nienhuis 
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Nieuwsbrief Huntu Ku Nos 

Elke zaterdag gaan we naar San Nicolas om eten 
en drinken uit te delen, hierdoor ontstaan mooie 
contacten en komen we ook veel te weten over de 
nood onder de bevolking 

We merken dat de groep die ondersteuning kan 
gebruiken groter wordt en ook dat er ernstige 
situaties zijn van misbruik. We werken samen met 
andere organisaties om hier wat aan te doen. 

In de prostitutie zien we veel nieuwe jonge 
meisjes en we proberen hun vertrouwen te 
winnen. Ze komen vooral uit Colombia en weten 
soms helemaal niet hoe zwaar het leven is in de 
prostitutie. Ze zijn blij met een luisterend oor en af 
en toe een maaltijd. 

Petra, Raul, Erin en Brennan Kock 

Petra en Raul Kock zijn in september vertrokken 
naar Aruba om zich daar in te zetten voor 
vluchtelingen, slachtoffers van mensenhandel en 
prostituees. 

Meer informatie kun je vinden op hun website: 
www.huntukunos.org 
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De pollepel 29 
Recept: Licor 43 Tiramisu
Ingrediënten voor 1 schaal Licor 43 Tiramisu: 
- 500 gram mascarpone (kamertemperatuur)
- 175 gram lange vingers
- 115 gram kristalsuiker
- 100 milliliter espresso
- 100 milliliter Licor 43
- 4 eidooiers
- 3 eetlepels cacaopoeder
- 3 eiwitten
- snuf zout

Benodigdheden:
- Schaal 25 x 18 cm
- Zeefje

Bereiding: 
STAP 1: Klop in een kom de eiwitten stijf met een snuf zouten voeg beetje bij 
beetje de helft van de suiker toe. Klop in een andere kom de eidooiers 5 minuten 
lang romig met de andere helft van de suiker. Voeg de mascarpone toe aan het 
eidooiermengsel en klop door tot een geheel. Spatel het eiwit door het 
eidooiermengsel en behoud de luchtigheid door niet te kloppen. 

STAP 2: Meng de Licor 43 met de espresso. Haal de lange vingers 
uit de verpakking en laat ze allemaal een paar seconden weken in 
het badje van Licor 43 en espresso. Bedek de bodem van de schaal. 
Doe de helft van het romige mengsel over de lange vingers en strijk 
glad. Beleg met een nieuwe laag geweekte lange vingers en strijk 
weer glad met het mengsel. Zet minimaal 4 uur in de koelkast.  

STAP 3: Bedek de Licor 43 Tiramisu op het laatste moment met een 
laagje cacaopoeder (gebruik een zeefje) en zet voor de liefhebbers 
de fles Licor 43 op tafel. 

De volgende pollepel is voor Jan en Ida Rijskamp. 

Henk en Sietske Kuin 

In de pollepel komt een favoriet recept van een dorpsgenoot, liefst met foto’s. De 
pollepel wordt daarna doorgegeven aan de volgende, bij voorkeur iemand uit 
dezelfde straat (alleen degenen die dat willen natuurlijk en er mogen ook 
meerdere gezinsleden de pollepel krijgen) en daarna de volgende straat.  

De volgende pollepel graag inleveren uiterlijk 16 maart via een e-mail naar: 
destedumer@gmail.com.  
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(foto: Carola Kruidhof)
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400 woorden  
De taal fascineert 
Ik drink thee op de Bedumerweg 52. Hier woont Inge Keizer met Jan Kees 
Kleuver, dochter Lu (17), zoon Xiao (15). Twee honden, Bisou en Izzy. En ook 
twee katten: Noodles en Sushi. Inge Keizer (53) is sinds 2001 docent Frans naast 
andere taken als mentor, schoolopleider, coördinator hoogbegaafdheid op het 
havo vwo Rudolph Pabus Cleveringa College in Appingedam. Aan de plusklassen 
geeft ze nu ook Chinees om de leerlingen een kijkje in de Chinese taalkeuken te 
geven. Reizen, wandelen en lezen zijn Inges hobby’s. 

“Ik heb bovenop mijn liefde voor de Franse taal een passie voor het Chinees 
gekregen. Op de middelbare school in Winschoten was ik verliefd op de prachtige 
Franse taal, ook de grammatica vond ik interessant”, vertelt Inge. Ze studeerde 
Frans aan de RUG, werd eerst tolk/vertaler en ging later met veel voldoening het 
onderwijs in. In 2007 haalden Inge en Jan Kees ter adoptie Lu uit China en in 
2009 Xiao. Eerder hadden ze al in China rondgereisd. In 2014 hebben ze met z’n 
vieren een ‘rootsreis’ naar China gemaakt. Inges enthousiasme voor de Chinese 
taal groeide mee met de opgroeiende kinderen. “Ik had privélessen, daarna 
lessen bij het Confucius instituut en ik heb nu al acht jaar privéles bij dezelfde 
Chinese dame. Chinees is echt een andere manier van denken. Het is daarom 
een erg moeilijke taal, je hebt geen houvast aan Westerse talen.” Chinees heeft 
speciale toondynamiek: als je niet de juiste toon gebruikt of verstaat, begrijpt men 
vaak een ander woord.*) 
“Ik ken zo’n duizend karakters. Veel woorden hebben twee karakters. Om een 
krant te lezen moet je tweeduizend karakters herkennen. Een voorbeeld: een 
tekeningetje van een vrouw onder een dakje vormt het karakter (woord) rust. 
Gemakkelijk is wel dat je in het Chinees géén werkwoordsvormen en géén 
lidwoorden hebt.”  

Luisteren, spreken en lezen van het Mandarijn, de officiële Chinese taal, daaraan 
besteedt Inge de meeste tijd. Het moeilijke schrijven komt minder aan bod. 
Gelukkig is het Chinees wat gemakkelijker gemaakt. De tekeningen (karakters) 
zijn vereenvoudigd en er is Pin yin …  
“Pin yin is de moderne methode uit 1950 om het moderne Chinees in onze letters 
weer te geven. Het wordt nu vooral gebruikt op de computer en de telefoon, 
omdat je anders een toetsenbord met duizenden tekens moet hebben. De 
vertaalmachine Google translate is handig. Echter, deze is in China verboden. 
Chinees, de taal fascineert. Juist ook omdat alles echt anders is.”  

*) Karakters, vereenvoudigde voorbeelden met drie uitspraaktonen (met tekens op 
de a’s). 

妈 [mā] 麻 [mǎ] 骂 [mà] 

De woorden betekenen respectievelijk: moeder , paard , vermanen  

Math M. Willems 



12 

Help een dagje mee op de Dorpstuin 
Op vrijdag 11 en zaterdag 12 
maart is het NLdoet. Deze twee 
dagen gaan wij aan de slag in 
Dorpstuin de Heemen. We 
zoeken vrijwilligers die zin 
hebben om een dagje/dagdeel 
te helpen.  We maken de tuin 
klaar voor het nieuwe seizoen 
en gaan met de volgende 
klussen aan de slag:  

• verplaatsen van compostbakken op vrijdag
• planten van fruitbomen op zaterdag
• allerlei tuinklussen op beide dagen
• koken voor een gezamenlijke maaltijd op zaterdag

De Dorpstuin is een ontmoetingsplek voor mensen, 
dus ook als je niets van tuinieren weet of niet in de tuin 
kunt werken of graag eens wilt kennismaken met de 
Dorpstuin, ben je welkom. We kijken altijd naar 
mogelijkheden en behoeftes van onze vrijwilligers. Wij 
regelen iets lekkers bij de koffie/thee. Voor de lunch 
neemt iedereen zelf iets mee. 

Op zaterdag zorgen we, ter afsluiting van de werkdag 
(vanaf 17 uur), voor een gezamenlijke maaltijd, voor 
alle helpers en voor wie behoefte heeft aan contact.  

We hopen je te ontmoeten op de Dorpstuin! 

Wanneer: 11 of 12 maart 2022 
Waar: De Dorpstuin, Bedumerweg 43, Stedum 

Tijd:  vrijdag 9.30 - 15.00 uur en zaterdag 12.00 - 17.00 uur 

Aanmelden: www.nldoet.nl/activiteit/help-de-dorpstuin of bij Tes Oost 
06-40663326

Marieke, Rita, Kees, Lorette, Helma, Mannie, Trix, Tes, Heleen en Jeanine
namens de Dorpstuin 

Pakketpunt in Stedum 
Vanaf februari is er in Stedum een pakketpunt van ViaTim op Vlaspad 20.  
Op werkdagen tussen 16.00 en 21.00 uur kunt u bij mij pakketjes brengen en 
halen van DPD EN DHL. 

Ik zie jullie graag verschijnen! 

Gina Knapper 
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(op de foto: Lies Oldenhof en nieuwe voorzitter Ricardo Franke, trots op het nieuwe gebouw) 
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Nieuwe voorzitter in Beeld: 
Na negen jaar voorzitter te zijn geweest van 
Scoutinggroep De Struners heeft Lies Oldenhof het 
stokje overgedragen aan Ricardo Franke. Een primeur 
volgens Lies, want Ricardo komt en woont niet in ons 
mooie Stedum, maar in Bedum. 

Ook al zit de statutaire termijn (drie jaar en twee keer verlengen) om voorzitter van 
De Struners te zijn erop, Lies blijft betrokken bij De Struners. Er is meer dan 
genoeg te doen en ik vind het veel te gezellig!  

De Struners waren al een tijdje op zoek naar versterking voor het bestuur en dat 
is gelukkig goed gelukt. De huidige bestuursleden zijn zo’n capabel team dat Lies 
het bestuur met een gerust hart heeft verlaten. Het voelt als een goede afronding 
van een intensieve periode.  

Ricardo kwam in contact met De Struners toen zijn jongste zoon bij de scouting 
ging. Hij vond het hartstikke leuk om te zien wat er allemaal bij de scouting 
gebeurde en ging vaak mee als er gehaald of gebracht moest worden. Toen op 
een gegeven moment een plek in het bestuur vrijkwam en Lies me hiervoor vroeg, 
kon ik gewoon geen nee zeggen. Ricardo was al een tijdje voorzitter geweest bij 
een buurtvereniging in Bedum. Maar hier kwam door een verhuizing een eind aan. 

Ricardo vindt het fijn om wat om handen te hebben en leuk om dingen goed te 
laten lopen. Het is leuk om te zien dat de kinderen het hier zo naar hun zin 
hebben en je ziet dat de kinderen ook groeien en zelfstandiger worden. De 
uitdaging van het voorzitterschap vindt hij: zorgen dat alles goed verloopt. Je bent 
als bestuurslid de smeerolie van een goed lopende machine. Dat de machine 
goed loopt komt mede door de capabele groepsleiders en medebestuursleden. 
Iedereen is heel actief, we doen het met zijn allen. Ik ben gewoon één van de 
bestuursleden met het petje voorzitter op. 

Dat hij geen ervaren scoutingman is, vol met insignes, vinden Ricardo en Lies 
geen probleem. Ik zou soms wel wat meer dingen willen weten, zodat ik kan 
inspringen als het nodig is. Pionieren en vuur maken met een tondel kan ik niet, 
dat moeten de scouts me maar eens leren. Scouting draait ook om het zelf 
zoeken naar oplossingen. Laatst moest iets naar boven getakeld worden. Ik zei: 
laat maar zien hoe je dat gaat doen en soms komen de kinderen met oplossingen 
waar Ricardo niet aan gedacht zou hebben. 

Dat scouting een grappige, veelzijdige vorm van ondernemen is, daar zijn Lies en 
Ricardo het samen over eens. Je moet met heel veel dingen rekening houden: 
communicatie, de website, het scoutingmateriaal, de financiën, afstemming met 
de leiding en afstemming met de medegebruikers van Moarstee. Ook als er geen 
opkomsten zijn, bijvoorbeeld tijdens vakanties, is er altijd wel wat te doen. 
Klussen, opruimen, spullen verzamelen. De Struners doen veel aan hergebruik: 
de houtkachel, veel andere spullen komen van de kringloop of van Marktplaats. 
Mensen weten ons altijd wel te vinden als ze spullen over hebben en daar zijn we 
heel blij mee.  
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Ondanks dat er zoveel te doen is werkt een zaterdagje scouting ook heel 
ontspannend. Je bent met scouting bezig en met niks anders in je hoofd. Lekker 
buiten in plaats van op kantoor of thuis werken. 

Doelen: 
Lies haar doel was een goede accommodatie te realiseren voor De Struners. Dat 
is zeker gelukt. Het is een mooi, functioneel gebouw geworden met veel 
opslagruimte. Er zitten ruim vierduizend vrijwilligersuren in het gebouw. Er waren 
steeds vijf à zes mensen aan het klussen, de betrokkenheid alsmede de 
nieuwsgierigheid van langs wandelende mensen was groot. Door COVID is er nog 
geen opening geweest maar deze komt er volgens Lies en Ricardo zeker nog 
aan. (Hou De Stedumer dus goed in de gaten).  

Ricardo’s doel/streven is meer vrijwilligers vinden. Doordat de vereniging zo is 
gegroeid is er met name behoefte aan nieuwe leiding. Maar iedereen die een 
steentje wil bijdragen is van harte welkom. Er zijn verschillende klussen in en om 
het gebouw die aandacht kunnen gebruiken.  

Wil je op een zaterdag lekker een paar uurtjes (buiten) bezig zijn? 
Kom dan gerust langs, wij zijn er van 9.45 – 16.45 uur. 

Nicole Hoofs 

Beste dorpsgenoten, 
Het was halverwege december dat ik buiten het dorp op de Lopsterweg wandelde 
met mijn kinderen. Het liep tegen het einde van de middag maar het schemerde 
nog niet. Ik duwde een duo kinderwagen met daarin mijn dochter van twee en ik 
droeg een neongeel vest met fluorescerende strepen. Vlak voor mij fietste mijn 
dochter van drie, haar roze fietsje uitgerust met zo'n feloranje vlaggetje zodat ze 
extra opviel en ook zij droeg een neongeel vestje met fluorescerende strepen. 
Genoeg ingrediënten voor een automobilist om te denken: “Ik minder een beetje 
vaart" maar niets bleek minder waar. Met minstens 80 kilometer op de teller vloog 
u rakelings langs ons heen. Niet rekening houdende met een eventuele val met of
slinger van mijn kind op haar fiets. Haar leven werd door u massaal in de
waagschaal gelegd om die avond hooguit dertig seconden eerder aan het
avondeten te kunnen beginnen. Van alle vijftien automobilisten die ons
passeerden waren er slechts twee die vaart minderden en afstand bewaarden,
waardoor datgene wat eigenlijk gewoon had moeten zijn ineens zo bijzonder leek.

Via deze weg wil ik u vragen: alstublieft, haal uw voet van het gaspedaal indien u 
een fietser of voetganger passeert en hou een beetje afstand. 

Bij voorbaat dank. 

W.T. 
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Nieuwsbrief Stedum, februari 2022 
In deze tweede nieuwsbrief voor Stedum informeren wij u over ontwikkelingen en 
werkzaamheden in uw dorp. Deze nieuwsbrief is een samenwerking tussen de 
gemeente Eemsdelta, Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en woningstichting 
Wierden en Borgen.  

In deze nieuwsbrief: 
• Vervanging riolering en herinrichting Lopsterweg en Weemweg;
• Sloop en nieuwbouw van Nij Nittersum;
• Tijdelijke woningen Hilmaarweg bijna klaar;
• Bouwkundig versterken door Bedrijfsbureau Bouwimpuls
• Tijdelijke huisvesting Bouwimpuls;
• Sloop 6 woningen Borgweg binnenkort van start;

Vervanging riolering en herinrichting Lopsterweg en Weemweg 

De gemeente is bezig met de voorbereidingen voor de rioolvervanging en de 
herinrichting van de Lopsterweg en de Weemweg. Omdat er helaas geen 
inloopavond georganiseerd kon worden, is in de kerstvakantie bij de 
aanwonenden een flyer over de voorbereidingen huis aan huis bezorgd. De 
voorbereidingen worden eind februari afgerond, waarna de uitvoering start aan de 
Lopsterweg. Voordat de aannemer gaat beginnen, brengen zij de direct 
aanwonenden voor die fase per brief op de hoogte. 

Planning 
De voorlopige uitvoeringsplanning zie er als volgt uit: 
• fase 1: tweede en derde kwartaal 2022

Lopsterweg, gebied van de Weemweg tot aan de Hoofdstraat;
• fase 2: derde en vierde kwartaal 2022

Lopsterweg, gebied van de Weemweg richting de bebouwde komgrens;
• fase 3: eerste en tweede kwartaal 2023

Weemweg, gebied van Nij Nittersum tot de Stationsweg;
• fase 4: tweede en derde kwartaal 2023

Weemweg, gebied bij Nij Nittersum;
• fase 5: nog niet bekend

Weemweg, gebied van Nij Nittersum tot aan de Lopsterweg.

Sloop en nieuwbouw van Nij Nittersum 

Het oude zorgcomplex Nij Nittersum aan 
de Weemweg wordt dit voorjaar gesloopt. 
Wierden en Borgen heeft voor sloop 
gekozen omdat de woningen niet meer 
voldoen aan de eisen van deze tijd. 
Versterking en verbetering van het complex 
bleek te kostbaar. Het bericht over de sloop 
riep wel vragen en reacties op in het dorp. 

Weemweg
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Tijdens vergaderingen en bijeenkomsten met Wierden en Borgen, Dorpsbelangen 
en andere inwoners van Stedum is hier meerdere keren over gesproken. Zowel 
voor- als tegenstanders hebben gereageerd en aandachtspunten meegegeven.     

Ontwerp 
Specht Architecten maakt nu, in opdracht van Wierden en Borgen, het ontwerp 
voor 14 woningen op de locatie van het oude zorgcomplex. De meeste huurders 
zijn inmiddels verhuisd en het pand wordt beheerd door de leegstandsbeheerder 
Carex. Een deel van de oorspronkelijke huurders komt na de nieuwbouw terug in 
de nieuwe woningen. De planning is dat de woningen in de tweede helft van 2023 
klaar zijn voor de verhuur. 

Tijdelijke woningen Hilmaarweg bijna klaar  
De afgelopen maanden is 
hard gewerkt aan de bouw 
van de 31 tijdelijke woningen 
aan de Hilmaarweg. De 
eerste huizen worden over 
een paar weken opgeleverd 
en zullen dan ook al direct 
worden bewoond. Een 
aantal eigenaren van de 
Borgweg nemen hun intrek 
in de wisselwoningen omdat 
de sloop- en nieuwbouw van 
hun eigen huis gaat 
beginnen.

Bouw tijdelijke woningen 

Tijdelijke aggregaten 
Omdat de tijdelijke woningen nog niet meteen op het elektriciteitsnet aangesloten 
kunnen worden door Enexis, plaatst NCG twee aggregaten. Deze aggregaten 
kunnen alle woningen van stroom voorzien en kunnen elkaar vervangen in geval 
van uitval of onderhoud. Ze staan in een geïsoleerde zeecontainer op het terrein 
van de wisselwoningen. Zodra het kan, worden ze weer weggehaald. 

Komt u kijken? 
Het duurt nog tot eind februari tot de hele locatie klaar is en bijvoorbeeld ook de 
tuinen aangelegd zijn. Daarna willen NCG en de gemeente u graag uitnodigen 
voor een open huis om een kijkje te komen nemen. Op het terrein, maar ook in 
een aantal nog onbewoonde woningen. Hiervoor ontvangt u, als de dan geldende 
corona-maatregelen het toelaten, een aparte uitnodiging. 

Bouwkundig versterken door Bedrijfsbureau Bouwimpuls 

Na de bouwvakvakantie van 2021 is Van Wijnen Groningen B.V. begonnen met 
het bouwkundig versterken van de eerste woningen in Stedum. Deze woningen 
zijn onderdeel van de versterkingsaanpak van Bedrijfsbureau Bouwimpuls (BI). 
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Eerste serie woningen bijna klaar 
De eerste serie woningen die Van Wijnen bouwkundig heeft versterkt, zijn 6 
woningen aan de Singel, 8 woningen gelegen aan Borgweg en 2 woningen aan 
de Hilmaarweg. De werkzaamheden aan deze woningen zijn afgerond, maar door 
de coronaperikelen heeft de formele oplevering nog niet overal kunnen 
plaatsvinden. 

100 woningen 
Halverwege januari is Van Wijnen gestart met het versterken van de volgende 2 
woningen aan de Weemweg. In totaal zijn er ongeveer 100 woningen (inclusief 
bovengenoemde adressen) in Stedum, die in het versterkingsprogramma van 
Bedrijfsbureau BI zitten. De versterkingsmaatregelen die nodig zijn verschillen 
per woning, omdat het verschillende types woningen zijn (vrijstaande woningen, 
twee-onder-een-kapwoning, rijtjeswoningen). De voorbereidingen voor het vervolg 
zijn in volle gang, waarbij door Van Wijnen volop wordt meegedacht over 
bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid, communicatie en welzijn in en rondom 
Stedum. 

Tijdelijke huisvesting Bouwimpuls 

Op het 'Bongerdterrein' staan sinds juni 2021 4 tijdelijke woningen van 
Bedrijfsbureau BI, die gebruikt worden voor hun versterkingsprojecten. Het was 
de bedoeling dat deze woonunits 16 weken zouden blijven staan. Dit is niet 
gelukt, ze staan er nog. Maar niet voor lang, de tijdelijke woningen worden in 
mei/juni gedemonteerd en verwijderd.  

Toen de woningen in gebruik werden genomen, was het nog niet duidelijk 
wanneer de aannemer zou starten met de versterking van de eerste woningen in 
Stedum. Nu de planning van de aannemer rond is en er ook duidelijkheid is over 
het aantal te versterken woningen, is duidelijk geworden dat de werkzaamheden 
van de aannemer doorlopen tot begin 2023.  
Op dit moment zijn er zo'n 15 woningen versterkt van de ongeveer 100 woningen 
waar Bedrijfsbureau BI opdracht voor heeft gekregen. 

Woonunit 
Bouwimpuls 
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Parkeeroverlast 
De huidige bewoners van de 4 woonunits op het Bongerdterrein hebben de 
mogelijkheid om hun auto’s op het terrein te parkeren. Hier is voldoende ruimte 
voor gereserveerd. De bewoners van de Hilmaarweg kunnen op de in de straat 
beschikbare parkeerplaatsen parkeren. Niet op het terrein van de tijdelijke 
woningen. Bedrijfsbureau BI heeft de huidige bewoners van de tijdelijke woningen 
gevraagd hun auto’s op het eigen terrein te plaatsen en niet op de Hilmaarweg. 

Demonteren tijdelijke woningen 
De laatste bewoners uit de 1e fase maken nu nog gebruik van deze woonunits. 
Zodra zij weer terug kunnen naar hun versterkte woning, worden de 4 tijdelijke 
woningen verwijderd. De planning is dat dit ergens in mei zal zijn. De demontage, 
het afvoeren en het herstellen van het terrein duurt ongeveer 4 weken. Voordat 
deze werkzaamheden beginnen, worden de direct omwonenden door een 
brief hiervan op de hoogte gebracht. De woningen worden gedemonteerd omdat 
de bewoners die in het traject van Bouwimpuls zitten, ook gebruik gaan maken 
van de tijdelijke huisvesting aan de Hilmaarweg. 

Bouwimpuls maakt gebruik van NCG-wisselwoningen 
Voor de ruim 80 woningen in Stedum die Bedrijfsbureau BI nog moet versterken, 
hebben zij 10 tijdelijke woningen op de NCG-locatie aan de Hilmaarweg 
gereserveerd. Dit is voor de komende 2 jaar. Van de 31 wisselwoningen waren er 
altijd al 6 bedoeld voor Bouwimpuls. Dit worden er nu 10, zodat de 4 woningen op 
het Bongerdterrein kunnen worden weggehaald.  

Sloop 6 woningen Borgweg binnenkort van start 

Aan de Borgweg (huisnummers 5 tot en met 15) is aannemer Dijkstra Draisma in 
opdracht van NCG begonnen aan het sloop-nieuwbouwtraject. De ontwerpfase 
voor de 6 nieuwe woningen is bijna klaar.  
De bewoners verhuizen half februari naar de tijdelijke huisvesting aan de 
Hilmaarweg. Daarna worden hun eigen woningen gesloopt. Als alles volgens 
planning verloopt, zijn eind 2022 de nieuwe woningen voor deze eigenaren klaar. 

Borgweg 
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De Steemer Agenda 

 

 
Verschillende van onderstaande activiteiten vindt u terug in deze Stedumer. 

 
 
 

05 Tulpenactie van de Oranjevereniging
03 zie pagina 3

11 12 NLdoet
03 03 zie pagina 12

17 Paaseieren zoeken
04

27 Koningsdag
04

04 Dodenherdenking
05  

05 Bevrijdingsdag
05  

09 Rommelroute
07  
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