
De Stedumer 

Maart 2022 



2 
 

Het verhaal van Stedum, korte impressie  

Er wordt hard gewerkt aan het verhaal van Stedum: hoe zal Stedum er in de 
toekomst uitzien? Op 16 en 17 maart hebben zo’n 50 inwoners van allerlei 
leeftijden hierover nagedacht. De tekeningen van de basisschool zijn binnen en 
goed bekeken. Binnenkort een uitgebreid verslag en op de ALV op 20 mei een 
prachtig eindproduct. We hebben heel wat besproken; alvast een tip van de sluier: 
in de toekomst van Stedum is noaberschap heel belangrijk en een centrale 
ontmoetingsplek.  

Mathilde Feunekes 
Dorpsbelangen Stedum 
 

Van de Borgweg naar Maarvliet 
Binnenkort worden de 
huizen aan de Borgweg 
(5 t/m 15) gesloopt en 
weer opnieuw 
opgebouwd.  

Dat betekent dat de 
bewoners in het weekend 
van 19/20 maart allemaal 
zijn verhuisd naar 
Maarvliet waar de 
wisselwoningen staan. 

Om u even een 
impressie te geven hoe 
het was en hoe het wordt 
ziet u hiernaast twee 
afbeeldingen; boven de 
oude situatie en onder 
zoals het gaat worden. 

Fokko Smit 
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 deze keer bij de nieuwe rubriek STEDUM Doet! waarin Susanna Lemstra  
  vrijwilligers aan het woord laat. In deze eerste column stelt zij zichzelf en de nieuwe  
  fotografe Lydia Brookman voor (foto: Carola Kruidhof).  
  De rubriek STEDUM Doet! vindt u op pagina 10. 
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Woningbouw in Stedum 
Op de laatste ALV van Dorpsbelangen Stedum werd door wethouder Usmany en 
woningbouwcoöperatie Wierden en Borgen enthousiast gereageerd op het plan 
een “Knarrenhof” in Stedum te gaan ontwikkelen. De initiatiefnemers beraden zich 
nu op vervolgstappen. 

Geen kans op normaal woningbouwtraject 
Van links en rechts komen geluiden dat de woningvoorraad in Stedum te klein is. 
Voor jongeren, voor mensen die terug willen naar Stedum, mensen die te krap 
wonen en voor ouderen die naar een minder groot huis willen. Mensen met 
allemaal verschillende wensen, allemaal verschillende uitgangsposities en 
allemaal verschillende toekomstperspectieven. Dat gaat hoogstwaarschijnlijk 
leiden tot een ratjetoe aan eisen voor de bouw. Niet echt iets voor een 
woningbouwcoöperatie. Daar gaat het vaak om uniforme bouw (huizen die er 
allemaal hetzelfde uitzien) in grotere aantallen.  

Voor een nieuw uniform woningbouwtraject kom je in Stedum niet in aanmerking. 
Want volgens een provinciaal toewijzingsbudget is er in Stedum geen ruimte voor 
zulke projecten. Niet voor niets zijn er veel te weinig woningen terug gekomen 
tegenover de nieuwe school. Daar zijn in 2012 dertig woningen gesloopt en maar 
zes terug gebouwd door woningbouwcoöperatie Wierden en Borgen terwijl er 
twintig beloofd waren. Dat geeft al aan dat Stedum echt niet op het 
prioriteitenlijstje staat voor woningbouw.  

Hoe nu verder met de vraag naar woningen? Bepaald niet eenvoudig op te 
lossen, maar zeker niet onmogelijk. Het hangt af van de bereidheid van de 
mensen in Stedum om verder te kijken dan hun neus lang is. Als een uniform 
huizenbouwproject niet mogelijk is, moet je gaan kijken naar een alternatief 
woningbouwproject. Passend bij de schijnbaar onverenigbare wensen, 
uitgangsposities en toekomstperspectieven als genoemd aan het begin van dit 
stukje. Het lijkt een utopie, maar het is mogelijk! 

Knarrenhof 
Jarenlang wordt gesproken over 
levensloopbestendig bouwen. In hetzelfde 
huis kunnen wonen vanaf je 20e  totdat je 
130 bent. Ook (mantel)zorg staat volop in 
de belangstelling. Doordat de gemiddelde 
leeftijd steeds hoger wordt en er steeds 
meer mensen tot de ouderen gaan behoren 
“vergrijst” de samenleving. Doordat 
ouderen meer zorg nodig hebben, stijgt de zorgvraag. De zorg kan dat op een 
gegeven moment niet meer aan. Mantelzorg zou een uitkomst kunnen bieden. 
Maar lang niet iedereen heeft iemand in de buurt die voor hem/haar kan of wil 
zorgen. Niet voor niets is in Stedum de stichting Zorgzaam Stedum opgericht. Een 
vangnet voor mensen die even tussen wal en schip vallen en hulp nodig hebben. 
Maar als je een sociaal vangnet wil, waarom zorg je er dan niet voor dat een 
alternatieve bouwvorm dit al in zich heeft?  
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Waarom bijvoorbeeld niet oud en jong door elkaar laten wonen? Jong kan dan 
denken om de ouderen en de ouderen kunnen bijvoorbeeld een oogje in het zeil 
houden als kinderopvang. Zonder verplichtingen over en weer, maar om elkaar te 
helpen. Zo’n concept bestaat. Het heet “Knarrenhof”. Een hofje waar starters, 
oudere jongeren, jongere ouderen & senioren onder elkaar wonen in een 
levendige gemeenschap waar men elkaar kent. Hier helpt men aardige buren 
waar nodig. Niet met zorg, maar met aandacht. Het is een vrijblijvende 
gemeenschap waar je van elkaars kennis/kunde en gezelschap profiteert. Dit is 
ideaal voor de moderne senior die zelfstandig wil blijven, en die steeds minder op 
mantelzorg en kinderen kan terugvallen. Door de unieke kenmerken van een 
“Knarrenhof” is dit mogelijk de enige vorm van grootschalige woningbouw die 
mogelijk is in Stedum. Het gaat om minimaal 15 woningen in de vorm van een 
hofje plus een gemeenschappelijke ruimte. Als we de politiek mee willen krijgen 
dan is zo’n alternatieve woonvorm het meest kansrijk. Als experiment naar een 
andere manier van wonen in de toekomst.  

U bepaalt zelf uw ideale woning 
Centraal bij het “Knarrenhof” staan de begrippen veiligheid, geborgenheid en 
onafhankelijkheid. Het “Knarrenhof” betrekt de bewoner zoveel mogelijk bij de 
gang van zaken, zowel voor, tijdens als na de bouw. Iedere deelnemer kan 
bijvoorbeeld zijn/haar individuele woonwensen kenbaar maken. De architect zal 
daar zoveel mogelijk rekening houden tijdens het opstellen van de plannen. 

Starten  
Het is nog niet zo heel eenvoudig om de bouw van een “Knarrenhof” te realiseren. 
Eerst zal gepeild moeten worden hoeveel belangstelling er is voor zo’n project. 
Daarna moeten mensen zich in gaan schrijven bij de stichting “Knarrenhof”. Dat 
kost eenmalig € 15,-. Als er voldoende mensen staan ingeschreven gaat de 
stichting in gesprek met de geïnteresseerden. Gekeken wordt of dan een 
passende groep kan worden gemaakt. Ook zal dan gepraat gaan worden met de 
gemeente. Of zij het plan willen omarmen en willen helpen het op te starten.  

Hoe verder  
Het voert te ver om in dit stukje alles te vertellen over het “Knarrenhof”. U kunt 
naar hun site gaan: www.knarrenhof.nl  Daar staat helder beschreven hoe zij 
werken en wat het “Knarrenhof” nou eigenlijk inhoudt. Ook voor jongeren met een 
woonwens is het zeer de moeite waard om te lezen wat deze woonvorm hun kan 
bieden. De initiatiefgroep wil gaan onderzoeken hoeveel belangstelling er voor dit 
concept is. Hoe we dat willen gaan peilen kunt u in een volgende Stedumer lezen. 
Er wordt nog volop gebroed, want het moet wel zorgvuldig gebeuren.  

Mocht u liever op persoonlijk vlak bijgepraat worden of verdere informatie willen 
dan is dit ook mogelijk. U kunt zich dan bij ons melden door te mailen of te bellen 
naar 06-20051984. 

Anjo Hofman, Gerard Kruidhof, Lukas Kruidhof, Jack Werkman, Karel Zuiderveld 
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Nieuws van basisschool De Klaver 
Inmiddels is het al weer maart. Gelukkig mogen we na 
alle beperkende maatregelen nu weer alles doen zoals 
we het gewend waren. Iedereen mag weer via de 
hoofdingang naar binnen, geen gescheiden pauzes 
meer, geen looproutes in school, geen mondkapjes 
voor groep 6,7,8 en het personeel en we mogen weer 
ouders ontvangen in school. Er zijn op dit moment ook 
niet veel kinderen meer besmet met het coronavirus. 
Het lijkt erop dat we over het hoogtepunt heen zijn. 

De winterperiode is ook weer de tijd om te toetsen. Hoe staan alle leerlingen 
ervoor met rekenen, spelling, lezen? Voor ons ook extra spannend na een 
onrustige schoolperiode van wel les, geen les, thuis les, andere juf/meester voor 
de groep, enz. Zoals het nu lijkt hebben alle extra inspanningen geholpen. We 
hebben met het extra geld van het kabinet ingezet op extra personeel, de groepen 
klein houden en extra hulp voor kleine groepen leerlingen. Zo kunnen we blijven 
streven naar het maximaal haalbare voor iedere leerling. 

Ondertussen zijn de bouwwerkzaamheden naast school zo goed als afgerond. 
Het hek moet nog worden afgemaakt en de tijdelijke stroomvoorziening voor alle 
woningen zal ergens in april weer worden weggehaald. We zijn nu nog met de 
gemeente bezig om verlichting op de parkeerplaats te realiseren en een nieuw 
sportveldje (samen met o.a. Dorpsbelangen) aan de andere kant van het gebouw.                                       
Na de vreselijk natte winter zitten we ook nog met een spontaan ontstane vijver 
waar een prachtig speeltoestel middenin staat. Dat was nou ook weer niet de 
bedoeling. Ook hiervoor wordt een oplossing gezocht. Zoals vaak met dit soort 
zaken gaat het om geld, wie is verantwoordelijk en wie gaat betalen? Waar je je 
als school al niet mee bezig moet houden. 

Gelukkig komt er nu weer een mooie periode aan van allerlei activiteiten die we 
nu eindelijk weer mogen organiseren. Klaverpodium, Pasen, koningsspelen, 
schoolreizen, enz., enz. Wij hebben er zin in! 

Martin Pik 
Directeur BS De Klaver 
 

Subsidie aanvragen 
Voor het jaar 2022 heeft Dorpsbelangen Stedum weer de mogelijkheid voor het 
verlenen van een financiële bijdrage aan verenigingen, instellingen en 
organisaties met betrekking tot het Dorpenbudget en Jeugd- en Jongerenwerk. 

Dien uw verzoek voor 1 juni 2022 in, voorzien van een balans van het 
voorafgaande jaar, een winst- en verliesberekening en een begroting van de 
activiteit/evenement. Bij voorkeur per e-mail: dorpsbelangen@stedum.com 

Catharina Reker 
Secretariaat Dorpsbelangen 
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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 Jacob en Marleen Burema, Hilmaarweg 38. 

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

Waar zijn jullie geboren en/of hebben jullie je jeu gd doorgebracht? 
Jacob: “Ik ben geboren in Sauwerd en heb er ook mijn jeugd doorgebracht.” 
Marleen: “Ik ben geboren in Leens en heb er ook mijn jeugd doorgebracht.” 

Wat doen jullie in het dagelijks leven?  
Marleen: “Ik ben onderwijzeres.” 
Jacob: “Ik ben salesmanager bij een autogarage.” 

Wat zijn jullie favoriete bezigheden? 
Jacob: “Ik houd van motorrijden en met auto’s en motoren bezig zijn.” 
Marleen: “Ik speel piano en ik vind tekenen en knutselen erg leuk.” 
Jacob en Marleen: “We kijken graag samen naar Netflix.”  

Wat staat er bovenaan jullie wensenlijst?  
Jacob: “Een nieuwe Porsche kopen.” 

Wat is het hoogtepunt uit jullie leven? 
Marleen: “Het behalen van mijn diploma voor de pedagogische academie voor 
basisonderwijs (pabo).” 
“Onze trouwdag en het kopen van ons huis.” 

Wat waren jullie eerste indrukken van het dorp? 
Jacob en Marleen: “Het is een rustig, gezellig en vriendelijk dorp.”  

Noem iets voor de ideeënbus van Stedum.  
“Je huis en tuin opnieuw inrichten.” 
Jacob: “Ik zou het leuk vinden om te gaan motorrijden met een groepje 
Stedumers.” 

Wat is jullie antwoord op de vraag van de vorige be woners: “Hoe kunnen 
jullie in coronatijd in contact komen met andere do rpsbewoners?”  
“Door deel te nemen aan een activiteit in de buitenlucht.” 

Welke vraag willen jullie de volgende nieuwe bewone r(s) stellen? 
“Als je in Stedum iets zou kunnen veranderen, wat zou dat dan zijn?” 

Afie Nienhuis 
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Nieuws van de Oranjevereniging 
Onze tulpenactie was een groot succes. Heel hartelijk dank hiervoor. 

De Koningsdag 27 april  is voor de Oranjevereniging helemaal rond. De flyer 
gaat half april door het dorp. Ook zal er op de basisschool de Klaver een flyer 
worden rondgedeeld voor de kinderbingo om 11.00 uur in Moarstee.  De bingo is 
voor alle kinderen uit het dorp en de leeftijd is tot 14 jaar. Voor de Pubquiz  
‘s avonds in Moarstee zijn Evelien van Zanten en Desiree Nieborg druk bezig. 
Kosten: € 6,00 per groep. Opgave bij Gerdy Hofman tel.06-46752827 en Syta 
Timmer tel. 06-23515673. 

4 mei  Herdenking is in de Nederlands Hervormde kerk. In de flyer zal het 
programma staan en in De Stedumer van april. 

5 mei  Bevrijdingsdag en de dag dat wij onze 75-jarig jubileum vieren. Op het 
Haventerrein zullen vanaf 10.00 uur oldtimers worden opgesteld die eenieder kan 
bezichtigen. Op de IJsbaan staan standhouders met o.a. nostalgie. Dus o.a. 
kantklossen, manden vlechten, wol spinnen, etc. Ook staan er kraampjes met 
streekproducten en juist op deze dag de standhouders die iets willen vertellen of 
laten zien en eventueel verkopen van hun verzameling (spulletjes) van de Tweede 
Wereldoorlog. 
De Oranjevereniging heeft contact met Comité Bevrijding ’t Hogeland daar hun 
leden in bezit zijn van historische legervoertuigen, die regelmatig door de 
provincie Groningen rijden. Sommigen willen graag naar Stedum komen na twee 
jaar Coronatijdperk maar we houden een slag om de arm in verband met de 
oorlogsontwikkelingen in Oekraïne. Mocht dit onderdeel van het programma 
doorgaan zullen ze vanaf 13.00 uur oprijden naar Stedum. Zie ook de flyer van 
april. 
Voor het muzikale gedeelte komen o.a. De Myles Brothers uit Ten Boer die 
prachtig de doedelzak bespelen. We zijn nog in overleg met een programma wat 
nog uitwerking nodig heeft dus dat komt in de volgende Stedumer te staan en 
hopen we natuurlijk dat het weer meewerkt. 
Eenieder is welkom vanaf 11.00 uur-17.00 uur in Stedum. 

Coby Nienhuis  
Oranjevereniging  
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(links: Susanna Lemstra, rechts: Lydia Brookman)                                                   (foto: Carola Kruidhof) 
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STEDUM Doet! 
Halverwege maart vond NL Doet plaats. Op televisie zagen we prinses Beatrix en 
koning en koningin helpen op een zorgboerderij. 

NL Doet vestigt de aandacht op het belang van vrijwilligerswerk. Vrijwilligers zijn 
immers het kloppend hart van veel activiteiten. En dat geldt natuurlijk ook voor alle 
activiteiten die in Stedum plaatsvinden. Denk aan de lijnentrekker op het 
voetbalveld, oud-papier-ophalers, bestuursleden van verenigingen en stichtingen 
in ons dorp. Zonder vrijwilligers zou het sociale leven in Stedum vrijwel tot 
stilstand komen.  

Wij vinden het daarom de hoogste tijd die vrijwilligers – die vaak op de 
achtergrond blijven maar wel de boel draaiende houden – een gezicht te geven: 
STEDUM Doet!  

Vanaf deze maand maak je in de Stedumer kennis met een vrijwilliger. We starten 
met Lydia Brookman en Susanna Lemstra. Zij gaan deze rubriek verzorgen. Lydia 
als fotograaf, Susanna als schrijver. 

De fotograaf 
Lydia Brookman woont sinds 1990 aan de Lopsterweg. Jaren zat zij in het bestuur 
van de Feestweek en waakte ze over de centen. Op dit moment is Lydia 
vrijwilliger bij de Commissie Lopsterweg, de Tuinclub en Lokaal Maal (Bedum). Zij 
is ook ambassadeur voor de DeelSlee en je kunt bij haar terecht voor vragen en 
uitleg. “Vrijwilligerswerk draait vaak om noaberschap en dat vind ik belangrijk. 
Bovendien krijg je als vrijwilliger veel meer contacten met mensen in het dorp en 
leer je ze beter kennen”, aldus Lydia. 

De schrijver 
Susanna Lemstra woont sinds 1997 aan de Hoofdstraat. “Ik werd bij mijn komst in 
Stedum meteen door mijn buurvrouw Lydia ingelijfd bij het bestuur van de 
Feestweek. Het was een leuke manier om direct veel mensen te leren kennen.” 

“Al sinds mijn tienerjaren heb ik me als vrijwilliger ingezet. Het begon met geld 
collecteren voor Vietnam waar een oorlog woedde. De laatste jaren ben ik o.a. 
vrijwilliger geweest in hospice De Schutse. Mensen vroegen mij vaak of ik dat niet 
zwaar vond. Soms, maar het was vooral dankbaar werk en ik kreeg er heel veel 
voor terug. Zo leerden de gasten in het hospice mij dat je moet genieten van het 
leven – hier en nu met degenen die je dierbaar zijn. Op dit moment ben Ik 
vrijwilliger bij Museum Mohlmann in Appingedam. Nu komt daar De Stedumer bij 
en verheug ik me op nieuwe ontmoetingen.” 

Oproep 
We hebben al een lijstje namen, maar heeft u nog suggesties voor ons? Kent u 
iemand die zich belangeloos inzet? Mail die dan naar destedumer@gmail.com 

Susanna Lemstra 
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De pollepel 30 
Recept: Zoet zure bruine bonen (1 pansgerecht) 3 pe rs. 
Benodigdheden: 
- 2 uien 
- 2 eetlepels olie 
- 300 gram rookspekblokjes 
- 1 rode paprika 
- Kerriepoeder 
- Paprikapoeder 
- Nootmuskaat 
- Cayennepeper 
- 1 blik bruine bonen 
- 250 gram fruitcocktail 
- 150 gram zilveruitjes 
 -150 gram augurken in plakjes 

Bereiding: 
De uien in ringen snijden en in de olie fruiten. De rookspekjes erbij scheppen en 
bakken. 
De gesnipperde paprika samen met wat kerriepoeder, paprikapoeder, 
nootmuskaat en een snufje cayennepeper toevoegen. 
Daarna de blik afgespoelde bruine bonen, samen met de uitgelekte fruitcocktail, 
de zilveruitjes en de plakjes augurken toevoegen. 
Alle ingrediënten goed doorwarmen. 

Eet smakelijk!! 
De volgende pollepel is voor Herman Goedhart en Lydia Brookman. 

Jan en Ida Rijskamp 

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).  
De volgende pollepel graag inleveren uiterlijk 13 april via een e-mail naar: 
destedumer@gmail.com.   
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Theatervoorstelling LastPost 
Marijke Meems, oud Stedumer, maakt een theatervoorstelling over jarig zijn op 4 
mei en wat dat met je doet. Na twintig jaar in Amersfoort te hebben gewoond is ze 
weer terug in haar roots en woont nu in Middelstum met haar man en dochter.  

Het idee om de voorstelling te maken ontstond toen ze in de voorstelling Haim 
meedeed. Een Groningstalige voorstelling over de Eemshaven. Haar haim was 
weer teruggevonden en daarmee ook haar fascinatie met haar verjaardag en de 
tweede wereldoorlog. Ze begon een zoektocht. Wat gebeurde er eigenlijk in de 
Tweede Wereldoorlog in Stedum? 

Daaruit mondt haar voorstelling 
LastPost. Over jarig zijn op 4 mei. 
Marijke heeft ongeveer 17 mensen 
geïnterviewd die op 4 mei jarig zijn, 
waaronder oud Stedumer Gert Jan 
Exoo, maar ook Jan Mulder, de 
voetballer. De verhalen van deze 4 mei 
jarigen zijn verweven in de voorstelling 
alsmede verhalen uit voormalig 
gemeente Stedum. De historische 
vereniging Stedum heeft Marijke hierbij 
heel fijn geholpen! 

De voorstelling speelt in tuinen die 
historisch van betekenis zijn. De tuin 
van het Oude Gemeentehuis van 
Stedum, daar woonde Klaas Brontsema 
(Kont), een NSB-burgemeester. Ook 
speelt de voorstelling in de tuin van de 
pastorie van Garsthuizen, waar 
verzetsman dominee Beks woonde en 
in het midden van die twee dorpen ligt 
Westeremden. In de tuin van de Weem 

van Henk Helmantel zal daar de voorstelling plaats vinden. Dit gebeurt op 29 april 
(Garsthuizen), 30 april (Westeremden) en 1 mei (Stedum).  

Voor deze tuin-edities zijn de makers van de voorstelling op zoek naar 
vrijwilligers. Mensen die willen helpen sjouwen met om het podium en de stoelen 
klaar te zetten, maar ook mensen die koffie willen schenken en het publiek 
wegwijs wil maken. 
Uiteraard mag je als vrijwilliger dan zelf aansluiten om de voorstelling te bekijken.  
Als je je aanmeldt, hebben we je nodig van ongeveer 17.00 uur tot 22.30 uur.  
We horen het graag als het je leuk lijkt mee te werken en een kijkje achter de 
schermen wilt. 
Reacties kunnen naar andreanieboerproductiewerk@gmail.com 

Kijk voor meer informatie over Marijke Meems op: www.marijkemeems.nl 
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NLdoet op de Dorpstuin 
Wat een weertje hadden we erbij op 11 en 12 maart tijdens NLdoet op de 
Dorpstuin. Met zeven helpers en ons eigen Dorpstuin-team hebben we de 
geplande klussen kunnen klaren, en meer... De tuin heeft een echte make-over 
gekregen. Heel fijn dat een hovenier in ruste uit het dorp ons kwam helpen (en 
leren) bessen te snoeien en grotere fruitbomen bij te werken. En dat er zomaar 
een Stedumer kwam aanwaaien om de handen uit de mouwen te steken. En dat 
er aanhang mee kwam die zin had om zich in het zweet te werken. En dat twee 
dorpsgenoten zich als nieuw lid van de Dorpstuin hebben gemeld. Welkom Evie 
en Ineke! 

Zaterdag hebben we heerlijk op een 
vuurtje gekookt en gegeten aan een 
lange tafel met uitzicht op de tuin. 
Lekkere Groninger koek voor bij de 
koffie en thee en heerlijk vers brood 
voor bij de maaltijd werd gedoneerd 
door Bakkerij Marinus in 
Loppersum. Hiervoor dank! 

'Dit is waarom we bij de dorpstuin 
zijn', zeiden we na twee dagen 
voldaan tegen elkaar. 

Voor wie nieuwsgierig is geworden; 
kom gerust een keertje buurten. Elke eerste zaterdagochtend van de maand zul je 
altijd een aantal van ons treffen in de Dorpstuin. 

Jeanine en Tes 
namens de Dorpstuin 
 
Plantjes ruil-markt  

Op 14 mei willen wij, Zelfvoorzienend Stedum, een plantjes ruil-
markt organiseren. 

Het idee is dat inwoners uit Stedum en omgeving plantjes met 
elkaar kunnen ruilen. Denk bijvoorbeeld aan overschot van 
moestuinplantjes, stekken van kamerplanten, scheuten van 
tuinplanten; alles kan! 

Stel je voor; ik heb een aantal sla planten die ik niet meer kwijt 
kan in mijn tuin en jij hebt een stekje van jouw kamerplant. 
Ruilen? Of ruil je liever jouw koolplantjes voor wat van mijn geraniums? 

Meer details over waar en hoe laat komen in de volgende Stedumer. Hou 14 mei 
vast vrij in je agenda en gooi je teveel aan plantjes niet weg! 

Marieke, Karin, Ronnie, Jeanine, Nynke en Tes 
Zelfvoorzienend Stedum 
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Nieuws van de Activiteitencommissie 
Paaseieren zoeken op 17 en 18 april 2022, want dan is het 
Pasen. Vorig jaar hebben de Paashazen mooie Happy 
Stones verstopt. Maar dit jaar wilden ze eieren verstoppen. 
We maken doormiddel van een filmpje weer bekend hoe 
dit in zijn werk zal gaan. Houd de site van Stedum.com, 
onze Facebook- en 
Instagrampagina in de gaten.  

 

Noteer vast in je agenda: op 9-10-11-12 mei 2022 is 
er na twee jaar afwezigheid weer een 
avond4daagse.  

 

Op veler verzoek: omdat het erg leuk was en er 
veel rommel is verkocht, organiseren we 9 juli 
2022 de 2e editie van de Rommelroute. Dit jaar 
met “Heel Stedum Bakt”.  

De Activiteitencommissie 

Mist u uw vereniging? Stuur een mail naar de redactie met de gegevens. 
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Nieuwe rijdende winkel van Richard van der Maar 
In veel kleine dorpen is een rijdende winkel een uitkomst. Elke donderdag komt 
hier in Stedum de rijdende winkel van Richard van der Maar uit Bedum. 

Donderdag 3 maart keken zijn Stedumer klanten hun ogen uit. Op die dag kwam 
Richard met zijn hagelnieuwe rijdende winkel naar ons dorp. In de wagen zagen 
wij een ruime geheel andere opstelling dan die wij in de andere wagen gewend 
waren. Een juweeltje! Alles kraakhelder en gloednieuw en vooral bijzonder 
overzichtelijk en ruim! 

Richard: “Met de aanschaf van deze nieuwe wagen kunnen we weer jaren vooruit. 
En zo blijven Bedum en omgeving het gemak van de boodschappen aan huis 
houden!” 

Eldert Ameling 
 
 

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

Vanaf 2 april aanstaande zal de Bartholomeüskerk haar 
deuren weer openen voor belangstellenden. Onze gastheren 
zijn op zaterdagmiddagen van 13:00 tot 16:00 uur aanwezig om u te ontvangen 
en te vertellen over de geschiedenis van de kerk en de rijkdom van het interieur. 
U bent van harte welkom om onze kerk te bezoeken! 

Op 14 mei aanstaande zal de Orgeldag Noord-Nederland weer plaatsvinden. Het 
orgel van de Bartholomeüskerk zal ook dit jaar weer meedoen met deze muzikale 
dag. Meer informatie over de Orgeldag kunt u lezen in de volgende Stedumer. 

Ype Jan Nienhuis 
secretaris Stichting Vrienden van de Bartholomeüskerk Stedum 
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Bartholomeüskerk 
Donderdag 17 maart is de stormschade aan kerk en toren van de 
Bartholomeüskerk in Stedum weer hersteld. 

Een mobiele kraan van de firma Wagenborg uit Delfzijl, die een gieklengte had 
van 50 meter, kwam voorrijden en daarmee konden de werknemers van 
bouwbedrijf Werkman in een bakje omhoog gehesen worden en de pannen weer 
op het dak vastmaken met haken.  

Wij hopen dat de volgende storm nog lang weg blijft. 

Kerkrentmeesters Bartholomeüskerk 

 
(foto’s: Jan Timmer) 
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De Steemer Agenda 
 

Verschillende van onderstaande activiteiten vindt u terug in deze Stedumer. 
 

02 vanaf nu Bartholomeüskerk weer open
04 op zaterdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur

17 18 Paaseieren zoeken
04 04 zie pagina 14

27 Koningsdag
04 zie pagina 8

01 Theatervoorstelling LastPost
05 zie pagina 12

04 Dodenherdenking
05  

05 Bevrijdingsdag
05  

09 t/m 12 Avond4daagse
05 05

14 Orgeldag Noord Nederland
05 Plantjes ruil-markt

Steemer Omloop

20 ALV Dorpsbelangen
05

09 Rommelroute en "Heel Stedum Bakt"
07

 
 

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 22 april 2022. 
Kopij inleveren bij de redactie uiterlijk woensdag 13 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, destedumer@gmail.com  
 


