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Vernieuwing hout speeltuinbankjes 
De bankjes bij de nieuwe speeltuin zijn al een tijdje niet te best meer. Ook zijn er 
een paar plekken waar al helemaal geen hout meer op zit. Met de gemeente 
Eemsdelta hebben we overlegd of daar iets mee kan gebeuren. 

Na goed overleg hebben we 
besloten dat de drie plekken met 
een tafel en de twee bankjes met 
de rugleuningen tegen elkaar 
worden vervangen (nieuw hout). 
En dat de twee bankjes aan de 
voorkant dicht bij de kerkgracht 
weg kunnen. Hier is ook de 
speeltuincommissie in gekend. 

Nu denk je misschien: zijn dat niet 
wat veel bankjes voor een 
speeltuin? Maar de speeltuin heeft 
meerdere functies, ook al is dit in 
Coronatijd nu wat lastig: 
 

* Ontmoetingsplek voor jong en 
  oud 
* Kinderfeestjes bij een verjaardag 
* Buurtbarbecue 
En dan is het juist ideaal dat de 
mogelijkheden om te zitten voor 
handen zijn. 

Extra speeltoestel 
Komend voorjaar zal het 
speeltoestel bij de oude school 
aan de Bedumerweg ook 
verplaatst worden naar de nieuwe 
speeltuin. Deze afspraak staat nog 
vanuit de oude gemeente 
Loppersum. 

Fokko Smit 
Voorzitter Dorpsbelangen Stedum  
 
 
 

Het gezicht van Stedum  
 

  De foto op de omslag vertoont iedere maand het gezicht van een of meerdere Stedumer(s).  
  De foto hoort bij de rubriek 400 woorden waarin Math M. Willems op zoek gaat naar de  
  passie van dorpsgenoten. Deze keer Mark Dijkstra (foto: Carola Kruidhof ).  
  De rubriek 400 woorden vindt u op pagina 13. 
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Moarstee 2.0 nadert voltooiing 
Van een oud klaslokaaltje naar een functioneel scoutinggebouw. 

Het laatste restant van een voorbij tijdperk is nu opgeruimd. In plaats van een 
noodlokaal van 60 jaar oud is er nu een modern, goed geïsoleerd gebouw 
neergezet, t.b.v. de gebruikers van Moarstee in Stedum. De scoutingvereniging 
De Struners is de belangrijkste gebruiker, maar ook aan tennis- en ijsvereniging 
wordt onderdak geboden. Met toiletten, kantine, werkplaats, opkomstruimte en 
zolder kan de scoutingvereniging nu prima uit de voeten. De vereniging was korte 
tijd na de oprichting in 2008 al verhuisd naar de voormalige ijsbaan- en 
tenniskantine. Met de opening van Moarstee in 2014 kwam er lucht, maar opslag 
van kampeerspullen en scoutingmateriaal was nog een knelpunt. Het oude 
noodgebouwtje stond op instorten, en na 60 jaar dienst doen mocht dat ook. Het 
besluit om dat gebouw te gaan vervangen was dan ook snel genomen, de 
fondsenwerving (2018) en realisatie (2020) kostten wat meer tijd. Maar nu heeft 
Stedum er dan ook een prachtige voorziening bij, zowel voor de huidige Moarstee 
gebruikers als het dorp bij grotere evenementen. Dankzij toiletten en kantine is de 
capaciteit van de bezoekers aan Moarstee aanmerkelijk vergroot. De 
scoutingvereniging kan nu weer vooruit, met 120 leden en 12 kinderen op de 
wachtlijst was dat ook hard nodig. Ook de ijsvereniging en de tennisvereniging zijn 
blij met het nieuwe onderkomen. De ruimtes in het nieuwe gebouw worden verder 
gebruikt op de Natuurwerkdag. Er is ook verhuur mogelijk. De charme van de 
kantine is het houtkacheltje, want het gebouw gebruikt uiteraard geen gas. De 
Stedumer Energiecoöperatie legt zonnepanelen op het dak. 

Moarstee 2.0, bijna klaar, de regenpijpen moeten er nog aan 
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Naast de inzet van vele vrijwilligers (ruim 3000 uur!) is er medewerking verleend 
door het Oranjefonds, VSB fonds, Scholtens Kammingafonds, Loket 
Leefbaarheid, Elk Dorp een Duurzaam Dak, NAM, Rabobank, SNS Fonds 
Eemsmond, Kern met Pit, Landschapsbeheer en de gemeente Loppersum.  

De ijsvereniging, scoutingvereniging en tennisvereniging hebben hun bijdrage 
geleverd in de vorm van uren en geld. Daarnaast waren er ook een aantal 
bedrijven betrokken, HICE, Technisch Installatiebedrijf Groeneveld, Kooijmans 
installatietechniek, Bouwbedrijf Hofman, Firma Ten Berge en Installatiebedrijf 
Kruidhof. 

De opening laat nog even op zich wachten, dat wordt waarschijnlijk eerst een 
digitale inwijding. Zaterdag 13 maart was het gebouw al thema van de puzzelrit 
van de Struners. Een dertigtal gezinnen gingen op zoek naar de verdwenen 
sleutel. Dat leverde alvast materiaal voor een mooie openingsfilm, zie de teaser 
op: https://youtu.be/4pat72qDTeA.  

Lies Oldenhof 
Voorzitter Scoutingvereniging De Struners 
 

Nieuws van de Oranjevereniging 
Volgens de laatste berichtgevingen omtrent het Coronavirus worden alle 
evenementen afgelast tot 1 juni. Jammer genoeg valt daar ook weer de 
Koningsdag van 27 april onder. Wij als bestuur van de Oranjevereniging vinden 
het erg jammer dat ook in Stedum de Koningsdag niet plaats gaat vinden. Wel 
zullen erop Koningsdag 27 april om 8.00 uur vanuit de toren muzikanten het 
Wilhelmus spelen en we hopen dat veel mensen het horen en mee zullen zingen. 
Verdere evenementen zijn er deze dag niet van de Oranjevereniging. Mochten er 
nog veranderingen komen van het RIVM omtrent deze Koningsdag zullen wij jullie 
dit zo spoedig mogelijk melden.  
 

Wel zal de Nationale Herdenking van 4 
mei plaatsvinden, in welke vorm is nog 
niet helemaal bekend. Wij zullen 
eenieder op de hoogte houden door 
middel van een flyer en in De Stedumer 
van april. Het Thema dit jaar is: “Het 
Fundament van Vrijheid”. Ook u kunt de 
vrijheidspin (Fakkelspeldje) dragen. 
Mocht u niet in het bezit zijn van dit 
speldje, de vrijheidspin is eventueel 
verkrijgbaar bij 0596-551550.  

De automatische incasso van de 
contributie over 2020 is vanwege een 
kleine storing deze maand geïnd. 

Coby Nienhuis 
Bestuur Oranjevereniging 
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Hoe gaat het nu op basisschool De Klaver? 
Twee weken voor de voorjaarsvakantie mochten we 
allemaal weer naar school. Wel onder strikte 
voorwaarden; aparte ingangen, niet allemaal tegelijk 
op het plein, zitten in vaste kleine groepjes of zelfs 
tweetallen, niet allemaal op dezelfde tijd naar huis enz. 
We waren blij iedereen weer gezond en wel te zien en 
dat we weer konden doen waar school voor is: 
lesgeven en leren!  

Na deze twee weken was het dus al voorjaarsvakantie. 
Tot onze grote schrik bleek één van de personeelsleden in de vakantie besmet te 
zijn geraakt met het corona virus. ‘Gelukkig’ maar dat dit in de vakantie gebeurde 
en zo geen gevolgen had voor de groep.  

Maandag was iedereen weer fris en fruitig op school en probeerden we 
vervanging te regelen voor de rest van de week. Helaas, vervangers zijn er te 
weinig en kunnen nooit alle invalplekken op alle scholen invullen. Geen 
vervanging dus en de kinderen van de betreffende groep weer over op het online 
onderwijs vanuit huis. Verre van ideaal, maar helaas de realiteit voor veel 
kinderen op veel scholen in Nederland. Wij hopen natuurlijk dat ons dit niet te 
vaak gaat overkomen, maar realiseren ons ook dat dit wel heel snel en 
onverwacht de school binnen kan sluipen.  

Gelukkig zijn er ook leuke dingen! Ons terrein rondom school is klaargemaakt 
voor de lente. De hagen zijn breder gemaakt, er zijn extra tegels gelegd, een 
schelpenpad aangelegd (we kijken het groene gras zowat uit de grond) en 
speeltoestellen gerepareerd. Dit laatst is nou weer niet zo leuk. Kinderen mogen 
hier gerust na schooltijd spelen, maar toch gaat het kennelijk nog wel eens mis. Er 
is een speeltoestel moedwillig (of niet) vernield en dit zorgt weer voor extra 
kosten. Ook wordt er troep achtergelaten in de tuin of in de sloot en met 
boomschors over de parkeerplaats gegooid. Jammer! Wij vertellen de kinderen 
geregeld hoe om te gaan met ons prachtige terrein. Als we weten wie troep 
maakt, ruimt diegene het ook weer op. Laten we er alsjeblieft met elkaar voor 
zorgen, ook in het weekend, dat ons prachtige en erg kostbare buitenterrein zo 
mooi blijft als het nu is en iedereen er onbezorgd heerlijk kan blijven spelen.  

Met vriendelijke groet, 

Martin Pik 
 
Start grondonderzoek voor tijdelijke huisvesting 
In opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft Jan Snel 
woensdag 17 maart en donderdag 18 maart sonderingen laten uitvoeren op het 
perceel naast het kindcentrum De Klaver aan de Hilmaarweg te Stedum. 

Er is onderzoek gedaan naar o.a. de grondsoorten en de bodemgesteldheid. 
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Laatste nieuws tijdelijke huisvesting Stedum 
Eind vorig jaar bent u geïnformeerd over de toekomstige tijdelijke huisvesting in 
Stedum. In dit bericht vertelt de gemeente Eemsdelta u graag de laatste stand 
van zaken. 

In Stedum komt op twee locaties tijdelijke huisvesting: 
1. Hilmaarweg - De Bongerd: 4 tijdelijke woningen, uitgevoerd door 

Bouwimpuls.  
Deze woningen blijven 4 tot 6 maanden staan. 

2. Hilmaarweg, naast het kindcentrum De Klaver: 31 tijdelijke woningen, 
uitgevoerd door NCG (Nationaal Coördinator Groningen). Hiervoor wordt 
een vergunning aangevraagd voor 5 jaar, met een maximale verlenging van 
nog eens 5 jaar. 

Locatie De Bongerd 
De 4 tijdelijke woningen zijn 
in februari/maart 2021 
geplaatst. Zij zijn bedoeld 
voor inwoners uit het dorp 
Stedum die vanwege 
versterkingswerkzaamhede
n aan hun woning een 
kortere periode ergens 
anders moeten wonen. Zij 
kunnen dan tijdelijk terecht 
in deze woningen. Het 
Bedrijfsbureau Bouwimpuls 
is opdrachtgever van deze 
woningen en regelt het 
gebruik hiervan. 

 

Zelfvoorzienend 
De woningen zijn 
zelfvoorzienend en zijn dus 
niet aangesloten op het 
net. De woningen hebben 
zonnepanelen met een 
accu. Als dit niet genoeg is, 
dan springt een aggregaat 
bij. Dit aggregaat staat in 
een geïsoleerde container. 
Ook wordt gebruik gemaakt 
van eigen 
watervoorziening. 
 

(foto's: Jan Snel) 
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Locatie naast het kindcentrum  De Klaver  

 

Voor de bouw van de 31 tijdelijke woningen op deze locatie is een voorlopige 
planning gemaakt: 
maart 2021   voorbereidende werkzaamheden 
april 2021    aanvraag omgevingsvergunning 
juli 2021    start grondwerk 
november/december 2021 oplevering 31 tijdelijke woningen 

Klankbordgroep Tijdelijke huisvesting 
In de brief van december jl. is een oproep gedaan om mee te denken in een 
klankbordgroep. Zeven dorpsbewoners hebben zich hiervoor zich aangemeld. De 
klankbordgroep is opgericht om samen te kijken naar de plannen, eventuele 
knelpunten en oplossingen tijdens de voorbereiding, de uitvoering en na de 
oplevering. De leden van de klankbordgroep hebben een adviserende rol en 
spreken op persoonlijke titel. 

Vragen? 
Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen? Neem dan contact met op met 
Wies ten Have of Yvonne van den Heuvel via telefoonnummer 14 0596 of via e-
mail aardbevingendebaas@eemsdelta.nl. 

 
  



8 
 

Blij Ei 
 

Misschien hebben jullie er wel van gehoord: Happy Stones. Dit 
zijn stenen die door iemand mooi beschilderd zijn en 
vervolgens ergens neergelegd om de vinder blij te maken. De 
bedoeling is dat de stenen door de vinder weer op een ander 
plekje wordt gelegd, maar je mag hem natuurlijk ook houden. 
Je kunt een berichtje of foto achterlaten op de facebookpagina van 
activiteitencommissie Stedum. 
 

Vanuit dit concept heeft Zorgbuurderij de Heemen prachtige Blije Eieren 
geschilderd en verstopt in en rondom Stedum. Vanuit de zorgboerderij de 
Heemen willen wij alle Stedumers uitnodigen om rondom Pasen de 
wandelschoenen aan te trekken of de fiets te pakken en er op uit te gaan. Wie 
weet vinden jullie één van de Blije Eieren in en rondom Stedum.  
 

Als je een Blij Ei vindt kun je: 
• Het Blije Ei op een ander plekje neerleggen om iemand anders een 

geluksmomentje te bezorgen. Zo zwerven de beschilderde Blije Eieren door 
het hele dorp om mensen blij te maken.  

• Een foto maken van het Blije Ei en plaatsen op de facebookpagina: 
Zorgbuurderij de Heemen. 

• Het Blije Ei inleveren op Bedumerweg 43. 

Met een foto of met een Blij Ei kun je GRATIS biologische verse melk halen bij de 
melktap op de volgende dagen: (neem zelf een afsluitbare fles of kan mee) 
-Vrijdag 2 april van 9:30 tot 12:30 uur.  
-Zaterdag 3 april van 15:00 tot 17:00 uur.  
 

Let op: Vindt jij het GOUDEN BLIJE EI, kom dan zeker langs bij Zorgbuurderij de 
Heemen. Daar wacht een mooie prijs op jou!  
 

Vanuit Zorgbuurderij de Heemen wensen wij jullie een gezond en vrolijk Pasen!  

 
Margreet Wiersema  
namens het team van Zorgbuurderij de Heemen 
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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 Harry Stuut, Lellensterweg 30. 

Sinds wanneer woon je in Stedum?  
“Sinds mei 2019.” 

Waar ben je geboren en/of heb je je jeugd doorgebra cht?  
Harry: “Ik ben geboren in Hoogkerk en heb er ook mijn jeugd doorgebracht.” 

Wat doe je in het dagelijks leven? 
Harry: “Ik ben veiligheidskundige.” 

Wat zijn je favoriete bezigheden? 
Harry: “Mijn hobby’s zijn muziek luisteren en wandelen.” 

Wat staat er bovenaan je wensenlijst? 
Harry: “Gezond blijven.” 

Wat is het hoogtepunt uit je leven? 
“Mijn hoogtepunt is de geboorte van mijn eerste dochter.” 

Wat waren je eerste indrukken van het dorp? 
“Stedum is een echt plattelandsdorp en heeft een sterke gemeenschap, die je 
welkom heet.” 

Noem iets voor de ideeënbus van Stedum.  
“Meer wandelgebieden en het bos mag groter zijn.” 

Wat is je antwoord op de vraag van de vorige nieuwe  bewoner: “Wat is jouw 
favoriete drankje?” 
Harry: “Grolsch bier.” 

Welke vraag wil je de volgende nieuwe bewoner(s) st ellen?  
“Hoe zou je kunnen bijdragen aan saamhorigheid?”  

Afie Nienhuis 
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Hart onder riem, blomke veur joe actie  

Op zaterdag 20 maart hebben de bestuursleden en leden 
van de activiteitencommissie van Dorpsbelangen huis aan 
huis in Stedum een bos tulpen gebracht. Deze actie heeft 
Dorpsbelangen bedacht aangezien we nu inmiddels al een 
jaar weinig sociale contacten kunnen hebben en dat er 
geen evenementen kunnen worden georganiseerd in het 
anders zo actieve Stedum. Laten we hopen dat er snel 
weer activiteiten georganiseerd kunnen worden. 

 

Catharina Reker 
Secretaris Dorpsbelangen Stedum  
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 (foto: Carola Kruidhof)  



13 
 

400 woorden 
Ik sta open, ik neem waar 
Zondagmorgen, ik fiets naar De Borglanden, naar een vrijstaand huis aan de rand 
van het dorp. Op de oprit een opvallende auto. “Mijn auto is een Peugeot 407 
coupé met  2.2 benzinemotor. Ik houd van rijden, niet van poetsen“, benadrukt 
Mark. Mark Dijkstra woont hier met Annemieke en dochters Myrthe (12) en Emma 
(8). Veel huisdieren: de dalmatiër Bibi, de konijnen Amber, Skyler en Wipstaart en 
sierkippen: Orpington Kriel. Hij werkt (nu thuiswerk) als ritplanner bij Koopman 
Autotransport in Noordhorn en maakt zoveel mogelijk tijd vrij voor zijn gezin. 
Het hardlopen, 40 tot maximaal 60 kilometer per week, met De Runploug 
Garrelsweer heeft een vaste plek in Marks weekschema. Veel méér dingen 
leveren Mark veel plezier op. 
Van een eigentijds zelfgemaakt tv-meubel van steigerhout (hergebruik als 
uitgangspunt) tot een gevonden 17e -eeuwse tinnen sierknoop. … “Volgens mij 
was die nog van de jas van Adriaan Clant”, schatert Mark over deze historische 
vondst. Enthousiast is hij met name over het speuren met een metaaldetector. 
Gelukkig blijft er vaak tijd over om met de detector op pad te gaan. Hij zocht eerst 
met een Garret ACE 250, maar struint nu trots de landerijen af met zijn bij 
Pieterman in Usquert gekochte professionele Technetics T2 Classic. ”Ik ben geen 
golddigger, het gaat mij om bijzondere vooral oude voorwerpen. Vondsten 
determineer ik eerst via google en lukt dat niet dan zoek ik in mijn netwerk.” De 
eettafel ligt vol met zeldzame gedetecteerde oude munten, sleutels, 
vingerhoedjes, koperen of tinnen knopen, een kraantje en nog veel meer. “ Weet 
je, ik vond als kind al veel. Op familievakanties verzamelde ik stenen, fossielen, 
bijzondere takjes enz.”  “Je mag één gevulde schoenendoos mee naar huis”, zei 
mijn vader dan.  

Regelmatig doet Mark spontane vondsten. Op tafel staat een flinke hoeveelheid 
fraaie glazen flesjes tentoongesteld. “Ik vond in de opgedroogde aarde van de 
uitgebaggerde kerkgracht deze medicijn- en andere kleine flesjes die daar op 
miraculeuze wijze terechtgekomen zijn”, vertelt hij.  
In een grote maat eierdoos toont hij achttien prachtige stenen van verschillende 
grootte, vorm en kleur. Wel honderd van deze bijzondere stenen heeft hij in 
Noordhorn gevonden. 
 “Deze vondst daagde me extra uit. Ik nam contact op met Tsjibbe Noppert uit 
Spijk, Egge Knol van het Groninger museum en kwam terecht bij Jelle Schokker 
van het Noordelijk Archeologisch depot Nuis. Zo kwam ik erachter dat het 
trommelstenen zijn, die vroeger gebruikt werden om braampjes en 
onrechtmatigheden van ijzeren voorwerpen te slijpen. Mijn netwerk leert me veel 
en het met scherp oog zoeken, vinden, uitdiepen: dat alles fascineert.  
Ik sta open, ik neem waar .!. “ 

Math M. Willems  
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De toren van de Bartholomeüskerk te Stedum (deel 3,  slot) 
 

De eerder beschreven  
benedenruimte van de  
toren kreeg later, zeker  
na de reformatie, een  
heel andere invulling.  
Van de kerk afgesloten  
door het dichtmetselen  
van de aanwezige verbindingen ten 
behoeve van de orgelgalerijen en de 
trappen was deze kille en schemerige 
ruimte (zeker voor de heropening van het 
ronde venster) het domein van kosters 
en grafdelvers die er hun werktuigen 
bewaarden. Ook lag er vaak brandstof 
opgeslagen. In Stedum bevond zich hier 
tevens het gemeentelijk arrestantenhok.  
De toren van de Bartholomeüskerk is al 
vroegtijdig verzakt. Om dit proces tegen 
te gaan werd beklamping aangebracht. 
Meerdere lagen muurwerk gaven de 
toren een lomp uiterlijk. 
 

 

De dichtgezette wijde flauw-spitsbogige poort 
van de oostmuur. 
Links en rechts twee van de vier pijlers van de 
klokkenstoel. 
De twee toegangsdeuren naar de 
tussenruimte zijn van 1939. 
 

Restauratiefoto van 1937-’39.  
De steunberen worden verwijderd.  
Zo te zien al oud muurwerk. 

Een foto uit 1889, 10 jaar na de eerste grote 
historiserende restauratie. 
Duidelijke zijn de steunberen of contreforten. De 
tussenruimte tussen kerk en toren bezat toen een 
ingangsportaal. Aan het muurwerk zijn duidelijk 
reconstructiewerkzaamheden te zien. 
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Deze ‘steunberen’ of ‘contreforten’ zoals men ze eertijds noemden hadden op den 
duur een averechts effect en trokken de toren nog verder uit het lood. Bij de 
laatste restauratie van 1937 –’39 zijn ze verwijderd en kwamen oudere 
oorspronkelijke muurdelen tevoorschijn.  
Heel vroeg en oorspronkelijk is de ronde rechthoekig-geprofileerde en van een 
rondstaaf voorziene lichtopening in de westmuur. Deze kwam in het zicht na 
verwijdering van de beklamping en opvallend is de geelachtige baksteen. Dit komt 
door het hoge kalkgehalte. 

 

                                                                     

 Aan de buitenkant van de toren zijn twee gedenkstenen zichtbaar die reparatie 
van de toren en steunberen verhalen. De eerste aan de zuidzijde vermeldt: 
‘ANNO 1620 HEBBEN REINTIEN SIMENS  EN  MENNE HERTIENS ALS 
KERKVOGEDEN IN DER TIT DESEN TOERN TOE STEM REPPEREEREN  
LATEN’. De tweede aan de rechterkant van de westzijde herinnert aan de 
vroegere steunberen: 
‘DEZE PILAAR VERNIEUWD 1833. DIE HIER NEVENSTAANDE 1828. TOEN 
KERKVOOGDEN  WAREN H.C. SMIT  PRESIDENT. S.J. DOORNBOS  
SECRETARIS, W.D. v. HALSEMA  ADMINISTRATEUR’  
In 1707, in de begintijd van borgheer Everhardt Frederik Baron van Lintelo, zo 
blijkt uit kerkrekeningen, werden aan de vier zijden van de toren wijzerplaten 
aangebracht. Ze zijn voorzien van een natuurstenen omlijsting en een 
gebeeldhouwde vergulde wapenbekroning die echter aan de noordzijde ontbreekt.  

Restauratie 1937-’39. De ronde 
lichtopening in de westmuur komt 
tevoorschijn. 

De ronde lichtopening nu. 
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In 1709 vond vernieuwing plaats aan de wapenbekroning die opnieuw werden 
verguld. Ook vond schilderwerk aan de wijzers plaats. De wapens die men kan 
zien zijn van de voormalige borg Nittersum/Clant en Lewe. Het schild wordt 
geflankeerd door een griffioen (Clant) en een leeuw (Lewe). Op de toren een 
adelaar als windwijzer (Nittersum), een noord-zuidwijzer, en een vergulde bol, 
symbool van macht en heerschappij.  

                                                                            
 

 

 

 

                                                                                 

 
 

 

 
 

Al zo’n 700 jaar bepaalt de toren van de Bartholomeüskerk het gezicht van 
Stedum. Voor velen is hij een dagelijks richtpunt. Van welke kant je ook komt, 
altijd valt hij op in het landschap om ons heen.  Al neemt het bos aan de westkant 
van het dorp het zicht een beetje weg. We mogen als Stedumers trots zijn op zo’n 
fraai monument. Veel bezoekers vragen vaak: ‘hoe kan het dat kleine dorpen als 
hier zulke grote kerken hebben’. Als begeleider heb je dan heel wat uit te leggen. 
De laatste grote restauratie is alweer ruim tachtig jaar geleden. Tussentijds 
onderhoud wordt met zorg gedaan door de kerkrentmeesters. Dit kost veel geld, 
waarvoor rijksinstanties voor een belangrijk deel in bijdragen. Maar het andere 
deel moet men/moeten we zelf opbrengen. Particuliere ondersteuning is dan ook 
hard nodig. Kerkgemeenschap en Stichting Vrienden van de Bartholomeüskerk 
hopen van harte daarop.  

Luuk Tuinstra 
Stichting Vrienden van de Bartholomeüskerk 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

  

De adelaar als windvaan, 
richtingwijzer noord-zuid 
en de vergulde bol. 
 

Een van de wijzerplaten 
met een natuurstenen 
omlijsting en het 
interessante wapen. 
Het schild wordt 
geflankeerd door een 
griffioen en een leeuw. 
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Stichting Historie Stedum 
 

Stichting Historie Stedum is in oktober 2010 opgericht. Voor de eerdere 
gemeentelijke herindeling (1990) had de gemeente Stedum nog een eigen actieve 
brandweerploeg. Bij deze twaalf personen tellende ploeg was veel documentatie, 
alsmede foto’s, dia’s en 8mm filmmateriaal over Stedum aanwezig. De vraag werd 
gesteld: wat doen we met al die spullen? Er werden koppen bij elkaar gestoken en 
de conclusie getrokken: Het materiaal moet voor het nageslacht bewaard en 
beschikbaar blijven! Dit was de aanleiding om Stichting Historie Stedum op te 
richten. 

Stichting Historie Stedum heeft tot doelstelling om het verleden van Stedum 
levend te houden door beeld- en filmmateriaal, voorwerpen en documenten te 
verzamelen en beschikbaar te stellen voor de gemeenschap. Voor hun donateurs 
en verdere belangstellenden houden zij normaliter enkele keren per jaar een 
bijeenkomst, waarbij zij laten zien en vertellen over foto’s en objecten die de 
stichting in de afgelopen jaren heeft verzameld. De stichting wordt financieel 
ondersteund door meer dan 180 donateurs. 

Het bestuur van Stichting Historie Stedum bestaat uit betrokken (oud) Stedumers 
te weten: Gerard Kruidhof (voorzitter), Jan Lalkens (secretaris), Klaas Pilon 
(penningmeester), Jan Timmer, Kees Vriezema en Peter Slager. Samen weten zij 
veel van oud Stedum. Zij houden de verhalen levend en zijn geïnteresseerd in 
zowel verhalen als foto’s van ons dorp. Oud beeldmateriaal wordt met zorg 
gescand en op de website geplaatst, zodat iedereen de beelden kan bekijken. 
Ook beschikt de stichting over oude gebruiksvoorwerpen, gereedschappen en 
andere objecten uit Stedum. De meeste hiervan zijn geschonken of te leen 
gesteld door derden. Een foto van deze objecten, zoals o.a. een antieke houten 
snijbonenmolen, wordt ook op de website geplaatst.  

De aula 
Al gauw was er bij het bestuur behoefte aan opslagruimte en ook een plek om te 
vergaderen. Het oog viel op de verouderde aula aan de Stationsweg. Voor 1 euro 
konden ze het gebouw overnemen van de gemeente Loppersum. Door eigen 
bestuursleden en enkele handige vrijwilligers is de aula opgeknapt: elektriciteit 
verbeterd, asbest dak verwijderd, kap geïsoleerd en nieuwe dakpannen gelegd. 
Tevens is er centrale verwarming aangelegd.  In samenwerking met 
Landschapsbeheer werd ook de begraafplaats opgeknapt. De begraafplaats blijft 
jaarlijks aandachtpunt voor de stichting. Ieder voorjaar wordt er begonnen met het 
schoonhouden van het terrein.  

Oude grafmonumenten, koets- en lijkenhuisje  
Nadat het aula-project afgerond was, kwam men in gesprek met de burgemeester 
over het restaureren van koets- en lijkenhuisje, gebouwd in 1891. De stichting 
was in bezit gekomen van enkele foto’s uit  1945, toen het koets- en lijkenhuisje 
nog in originele staat verkeerde met spits. Van het één kwam het ander en zo kon 
de stichting het geheel ook overnemen voor 1 euro. Een restauratieplan werd 
gemaakt in samenwerking met  Stichting Oude Groninger Kerken.  
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(foto’s: Stichting Historie Stedum) 

Nadat ook enkele subsidies aangevraagd en verkregen waren, kon men met een 
groepje van tien vrijwilligers van allerlei ambachten beginnen met de restauratie 
onder toezicht van Bouwbedrijf Werkman. Binnenkort wordt de restauratie 
voltooid. De gelijkenis van verleden en heden is duidelijk zichtbaar. 

Informatieborden bij historische gebouwen 
Stichting Historie Stedum heeft sinds december vorig jaar negen informatieborden 
geplaatst bij historische gebouwen in Stedum. Op de borden staan foto’s en 
historische gegevens van het gebouw. Indien het gebouw verdwenen is, staat het 
bord in de nabijheid van de plek waar het gebouw heeft gestaan. De 
informatieborden staan bij: De Borg “Nittersum” (verdwenen) Weemweg;  
Bartholomeüskerk Hoofdstraat; Synagoge (verdwenen) Bedumerweg; 
Gereformeerde kerk Bedumerweg; Vlasschuur D. Triezenbergstraat; Koren- en 
pelmolen “Zilvermeeuw” (verdwenen) Lellensterweg; Boerderij “Niehof” 
Lopsterweg; Vlasfabriek Lopsterweg; Stationsgebouw (verdwenen) Stationsstraat. 

Wandelroutes (in ontwikkeling) 
In samenwerking met Stichting Hannekemaaierspad zijn een aantal wandelroutes 
in ontwikkeling, die ook door Stedum lopen. De Hannekemaaiers waren 
seizoenarbeiders uit verschillende delen van Noord-Duitsland, die in het voorjaar 
te voet naar Nederland liepen om daar gras bij boeren te gaan maaien. In het 
najaar liepen ze weer terug naar huis. Hierdoor is er dus een heel netwerk van 
paden ontstaan die door de seizoenarbeiders werden gebruikt. Stichting 
Hannekemaaierspad wil deze oude paden/routes herstellen. Iets wat natuurlijk 
goed aansluiting vindt bij onze Stichting Historie Stedum. 

Boeken/D.V.D. over Stedum en Stedumers 
Op de website van Stichting Historie Stedum worden naast de Stedumer vlag, ook 
een aantal boeken en een D.V.D. te koop aan geboden. 
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 “Stedum, het verleden in beeld” laat veel heel oude foto’s zien uit Stedum van 
huizen, bedrijven, gebouwen, boerderijen en hun werknemers. “DE INWONERS 
VAN STEDUM” is samengesteld door Jan Olthof en toont alle inwoners van 
Stedum uit de jaren 50 met veel familiegegevens. Voor het boek “Het verhaal van 
Stedum” zijn maar liefst 24 oude Stedumers geïnterviewd. De D.V.D. “Stedum zo 
dag en deur” laat zien dat Stedum een levendig dorp is met een actief 
verenigingsleven en gastvrije en vriendelijke inwoners. Samen met de rijke 
geschiedenis maakt het Stedum typisch Gronings. 

Meer weten of foto’s kijken? Ga dan naar de website: www.historiestedum.nl     
De stichting is ook actief op facebook:www.facebook.com/StichtingHistorieStedum 
en plaatst met regelmaat leuke oude foto’s. 

Nicole Hoofs 

Avonturen van de schoolmuis 
  

Daar ben ik weer! Na een bewuste pauze, even 
tot mezelf komen, jullie mensen noemen dit 
mindfulness wij muizen noemen het 
hersenpauze, ben ik weer fris en fruitig. Ik wilde 
weer dolgraag veel schrijven en jullie zo op de 
hoogte houden van mijn avonturen hier op 
school. Maar er klopt weer iets niet.                                                                                        

Ik weet inmiddels genoeg van hoe jullie schoolsysteem werkt en begrijp heel goed 
dat er af en toe pauzes zijn van bijvoorbeeld een week. Vakanties noemen jullie 
dat. Maar nu gaat het hier onder mij toch echt niet zoals bedoeld. Nogmaals, er 
klopt iets niet! Op momenten dat ik helemaal klaar zit in de luchtschacht om iets 
naar beneden te laten vallen, of ik heb eindelijk weer een manier bedacht om het 
alarm af te laten gaan, is er niemand aanwezig! Ik zit kant en klaar tot in de 
puntjes voorbereid en het blijft akelig stil in het gebouw. Niemand, ik herhaal, 
helemaal niemand aanwezig!    

Ergens op dat rommelige bureau van die man voor in het gebouw heb ik een 
vakantierooster gezien en uit mijn hoofd geleerd. Dus, of het rooster klopt niet of 
dit is een vooropgezet plan om mij te pakken te krijgen. Maar, dat kan niet, ze 
kunnen niet weten dat ik hier ben! Wat is er dan toch aan de hand? Is dit alweer 
een gevolg van die corona maatregelen waarover ik heb gelezen? Juist, dat moet 
het zijn, ik kan het niet anders verklaren.  

Gek genoeg waren er wel ineens kleine groepjes kinderen op school met een 
paar volwassenen. Ze kropen achter een laptop waaruit voor mij bekende 
stemmen klonken. Eén stem was overduidelijk van die mevrouw met de roze 
spiegel auto, de andere van die mevrouw met die piepkleine auto die ik meer zie 
als een soort wasmachine en tot slot de stem van die mevrouw die soms met een 
grote en soms een kleine auto ten tonele verschijnt (zoals jullie merken ben ik een 
muis met een auto afwijking). Maar om voor zo’n kleine groep nou een heel plan 
uit te rollen? Dat vind ik verspilde moeite. Dus heb ik iets anders bedacht om mij 
te vermaken.                                                                      
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Via een ventilatierooster op het dak kan ik zo naar buiten trippelen. Uiteraard heb 
ik eerst uitgebreide voorverkenningen gedaan, potentiële risico's in kaart gebracht 
en van dit alles een risicoanalyse gemaakt. Conclusie, niks aan de hand, gewoon 
gaan. Zo heb ik mijn leefgebied uitgebreid.                                                                            
Wat woon ik op een fantastische plek mensen. Ik beschik over acht 
reuzenglijbanen waar Walibi Holland jaloers op zou zijn. Ik kan ongehinderd 
keihard van boven naar beneden glijden, pootjes in de lucht, op de rug en roetsj 
daar ga ik. Fantastisch! Er is echter een klein dingetje waar ik niet aan heb 
gedacht. Ik moet ook weer terug omhoog. Nou klein dingetje is wel heel 
voorzichtig uitgedrukt, het is een complete martelgang. Ik glij als een raket naar 
beneden, adrenaline stroomt door mijn lijf, land keurig in een brede goot, schud 
eens even alles weer op zijn plek, ga weer op vier pootjes staan en kijk waar ik 
vandaan kom.                                                                                                                                           

Oeps, zo hoog? Zo stijl? Zo glad? Hoe dan? Nou beste mensen, ik heb tien 
pogingen nodig gehad. Mijn longen uit mijn lijf gehijgd, geen voetzolen meer over, 
blaren tot achter mijn oren en toen was ik weer boven. Eerste gedachte, dit doe ik 
noooooit meer!!                                                                               

Toch droomde ik 's nachts van het werelduurrecord muisglijden, Guinness book of 
records, Wall of fame, een beeld in madame Tussauds, een ster op Hollywood 
boulevard. Wauw wat een droom! Ambitieus als wij muizen zijn, hier moet ik iets 
op verzinnen. Leef niet om te dromen, maar durf je dromen te leven! Tot de 
volgende keer maar weer. 

Tinus Trippel 
 

Nieuws en activiteiten van de Stichting  
Vrienden van de Bartholomeüskerk Stedum   
Na een aantal maanden van stilte rondom onze Stichting  
brengen wij graag het volgende nieuws en de volgende activiteit  
onder uw aandacht. 

Vanaf 3 april aanstaande (Stille Zaterdag) zal de Bartholomeüskerk op 
zaterdagmiddagen van 13:00 tot 16:00 uur weer geopend zijn voor 
belangstellenden. U bent van harte uitgenodigd om onze kerk te bezoeken! 

Op 8 mei aanstaande hoopt de Orgeldag Noord-Nederland plaats te vinden. Het 
orgel van de Bartholomeüskerk zal dit jaar, als de omstandigheden het toelaten, 
opnieuw meedoen. Meer informatie over deze dag kunt u lezen in de volgende 
Stedumer. 

Ype Jan Nienhuis 
secretaris Stichting Vrienden van de Bartholomeüskerk Stedum 
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De pollepel 19 - Borgweg 
Recept: Koude pastasalade  
 

Ik ben gevraagd door mijn buurvrouw Amy om een recept voor de pollepel in te 
sturen, hierbij onze favoriet: de koude pastasalade, lekker voor een zomerse dag 
maar ook in de winter door de dochters gewaardeerd. 
 

Benodigdheden (ongeveer 4/5 pers.):  
- 2 kipfilets 
- Paprika (2 of 3 kleuren) 
- Maïs 
- 500 gr pasta (naar keuze, tricolor leuk voor 

het oog) 
- Half uitje/sjalot of bosui 
- Mayonaise/fritessaus (evt. lichter gemaakt 

met yoghurt) 
- Cayennepeperpoeder/chilipoeder 

Bereidingswijze:  
-Kook de pasta volgens de verpakking beetgaar.  
-Kook ondertussen de kipfilet tot deze gaar is (meestal een minuut of 10, ik snij ze 
altijd even door om te kijken of ze van binnen gaar zijn).  
-Als de pasta en de kip staan te koken snij je de paprika en de ui in stukjes.  
-Giet de kip af na 10 minuten en laat deze afkoelen.  
-Doe de paprika, ui en maïs in een grote schaal.  
-Giet de pasta af als deze klaar is, spoel hem even koud in een vergiet en laat het 
even uitlekken.  
-Doe de pasta bij de paprika in de schaal en schep alles even om.  
-Als de kipfilet lauw/koud is kun je deze uit elkaar trekken in repen, maak niet te 
grote stukken.  
-Doe de kip bij de pasta en de groente in de schaal.  
-Voeg de mayonaise/fritessaus toe naar eigen wens tot het enigszins smeuïg is, 
als je alleen mayonaise/fritessaus te vet vindt kun je deze ook mengen met 
yoghurt voor een frisse salade.  
-Als laatste voeg je naar smaak de cayennepeper of chilipoeder toe (let op de 
smaken trekken nog door de salade dus doe er niet te veel cayennepeper/ 
chilipeper doorheen anders wordt hij te pittig).  
-Laat het geheel een poosje in de koelkast koud worden.  
-Ideaal om ’s morgens te maken zodat het goed kan doortrekken en je er verder 
geen omkijken meer naar hebt. 
 

Ik geef de pollepel door aan Marijke Freese. 
 

Inge Zwolsman 
 
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. De volgende pollepel graag inleveren uiterlijk 14 april via een e-
mail naar: destedumer@gmail.com.  
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Onafhankelijke inwonersondersteuners
In de gemeente Eemsdelta zijn twee
inwonersondersteuners aan het werk. Zij 
ondersteunen u wanneer u problemen ervaart op 
emotioneel, lichamelijk en sociaal gebied als 
gevolg van de aardbevingen. De onafhankelijke 
inwonersondersteuners: 

·  bieden u een luisterend oor
·  ondersteunen u bij het vinden van oplossingen
·  zoeken samen met u naar antwoorden en, als 
   dat nodig is, naar hulpverlening
 

Contact met de inwonersondersteuner?
Woont u in Stedum en heeft u naar aanleiding van 
bijvoorbeeld de versterking van uw wonin
luisterend oor wilt, of ondersteuning? Dan kunt u contact opnemen met 
inwonersondersteuner Jeanet Wemmenhove, via tel
jeanet.wemmenhove@eemsdelta.nl. 

Jeanet Wemmenhove 
Onafhankelijke Inwonersondersteuner
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Zonnehuis Thuis in coronatijd 
Overal in de hele wereld worden er maatregelen 
genomen om een nog grotere uitbraak van de ziekte 
corona te voorkomen. Dit leidde tot extra maatregelen in 
de zieken- en verzorgingshuizen en in de zorgverlening. Ook hier in ons dorp en 
in de omringende dorpen zien wij dat. In het gesprek, dat ik had met één van de 
zusters van Zonnehuis Thuis die namens haar team met mij sprak, noteerde ik 
een aantal van die speciale maatregelen. 

Maar eerst nog een korte inleiding. De organisatie waar ik het hierover heb heet 
Zonnehuisgroep Noord. Zonnehuis Thuis is daar een onderdeel van en heeft een 
kantoor in Loppersum. De medewerkers, de daarvoor opgeleide zusters en ook 
een enkele broeder, verlenen zorg aan hun cliënten, zoals aan ouderen die nog 
thuis wonen maar wel hulp nodig hebben bij het aan- en uitkleden, wassen en 
douchen. Ook hulp wordt er verleend aan cliënten waarbij verpleegtechnische 
handelingen moeten worden verricht, zoals bijvoorbeeld het verlenen van 
stomazorg, het geven van medicatie en injecties. In de meeste gevallen krijgt de 
cliënt zorg nadat de huisarts de eerste stap heeft gezet. De huisarts brengt dan 
het contact tot stand. 

Was het aanvankelijk in het noorden nog heel rustig toen de corona opkwam, toch 
werd er al meteen door de organisatie van Zonnehuisgroep Noord extra aandacht 
besteed aan het desinfecteren en wassen van de handen. Tijdens de tweede golf 
werden de mondkapjes ingevoerd en gedragen. Toch was dit nog maar het begin 
van alle maatregelen. 

Nu op dit moment dragen de zusters en broeders medische mondkapjes, een 
maatregel door de organisatie van Zonnehuisgroep Noord voorgeschreven. “En,” 
vertelt de zuster namens haar team, “wij hebben nu ook verpleegsterschorten en 
handschoenen. Hiervoor hadden we nog van die plastic jassen die in het 
ziekenhuis worden gedragen. Bij elke cliënt dragen we weer nieuwe schorten, 
handschoenen en mondkapje. In de auto, wij komen met de dienstwagen, hebben 
we onze beschermende kleding liggen. En voordat we de deur binnen stappen bij 
onze cliënten hebben wij onze beschermende kleding al aan.” 

Coronapatiënten kunnen ook door het team verpleegd worden. Zo’n patiënt wordt 
thuis beschermd verpleegd. Dat betekent strikt volgens de regels van het RIVM, 
het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Bij een coronapatiënt dragen de 
zusters en broeders extra beschermende kleding zoals een spatbril en ook weer 
een medisch mondkapje, handschoenen en beschermende jassen. “Maar,” zegt 
de zuster van Zonnehuis Thuis, “we mogen ons gelukkig prijzen dat we in dit 
gebied nog relatief weinig ernstige gevallen gehad hebben! Laten we hopen dat 
dat zo blijft!” 

Er is een nauwe samenwerking tussen de teams Middelstum en Loppersum. 
Bij vragen kunt u bij één van deze teams terecht met de telefoonnummers: 
Middelstum 06-21524144, Loppersum 06-55193812. 

Eldert Ameling      
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Collecte Amnesty International: Geef om vrijheid 
Vanwege corona vervalt de jaarlijkse huis-aan-huiscollecte van Amnesty 
International. Maar de collecte gaat wél door. Doneren kan dit jaar tot 1 april via 
de online collectebus https://amnesty.digicollect.nl/amnesty-stedum.  
Ook hangen er in Stedum posters die voorzien zijn van een QR code. U kunt uw 
bijdrage leveren door deze QR te scannen.  
En natuurlijk kunt u ook altijd gewoon een gift overmaken op NL45 TRIO 
0198100000 t.n.v. Amnesty International 

Met de slogan Geef om vrijheid  wil Amnesty duidelijk maken dat 
vrijheid niet in alle landen vanzelfsprekend is en dat er geld 
nodig is om aan de naleving van de mensenrechten te werken. 
Kijk voor meer informatie over het werk van Amnesty 
International op https://www.amnesty.nl.  

De collecte is voor Amnesty een onmisbare bron van inkomsten. Amnesty is een 
onafhankelijke mensenrechtenorganisatie en neemt daarom voor onderzoek en 
acties geen geld aan van de overheid of van politieke en religieuze groeperingen. 
Daarom is de collecte zo belangrijk. 
Doet u ook mee? Elke gift, groot of klein, helpt en is meer dan welkom! 
 

Collecte Hartstichting 
De Hartstichting organiseert van 11 t/m 17 april 2021 een huis aan 
huis buscollecte. 
Collecteren in deze corona pandemie is niet vanzelfsprekend, maar 
ook voor de Hartstichting is het belangrijk dat er geld binnenkomt 
voor onderzoek. Mede door deze collecte kunnen zij werken aan 
concrete oplossingen om ieders hart zo gezond mogelijk te houden. 

De collectanten zullen hun route met in achtneming van de coronaregels lopen. 

Mocht u geen geld in huis hebben, er is een mogelijkheid om via een QR-code uw 
bijdrage te geven. Ook is het mogelijk om uw gift voor de Hartstichting over te 
maken via IBAN: NL87 ABNA 0707 0706 00, onder vermelding van Collecte 2021. 

Bij voorbaat hartelijk dank voor u bijdrage. 

Ida Rijskamp 
 

Gezocht  
Sinds enkele jaren ben ik coördinator voor de collecte van de 
nierstichting in Stedum. Deze collecte wordt meestal in 
september gehouden. De collectebussen brengen en de 
financiën afronden zijn de werkzaamheden die er bij horen. Graag zou ik in 
contact komen met iemand die dit over kan nemen. Dit in verband met verhuizing. 
De opbrengst van de collecte is meestal rond de 700 euro, jammer als dit stopt!! 

Contact: Gea Kruidhof-Wiersema, Borgweg 9, tel. 0596-551754, e-mail: 
wkruidhof@ziggo.nl 

Gea Kruidhof-Wiersema 
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De Steemer Agenda 
 
 
 

Onderstaande activiteiten kunt u terugvinden in deze Stedumer 

 

t/m 01  
04

t/m 03  
04

vanaf 03  
04

11 t/m 17
04 04

08  
05

Blije eieren zoeken
zie pagina 8

Collecte voor Amnesty International
zie pagina 24

Orgeldag Noord-Nederland
 

Bartholomeüskerk op zaterdag geopend

Collecte voor de Hartstichting

van 13.00 tot 16.00 uur

  
 

De Stedumer is een uitgave van de Vereniging voor Dorpsbelangen Stedum en verschijnt 
normaal gesproken elke vierde (soms vijfde) vrijdag van de maand. Kopij moet anderhalve 
week er voor binnen zijn. De Stedumer komt niet uit in juli.  
Artikelen in ‘platte tekst’ aanleveren, dus geen eigen opmaak.  
 

De Stedumer verschijnt de volgende keer op vrijdag 23 april 2021. 
Kopij inleveren bij de redactie uiterlijk  woensdag 14 april. 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 en advertenties: Corry Verduijn, Weersterweg 1, Stedum, 0596-552111, 
destedumer@gmail.com  
 


