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Het verhaal van Stedum - vervolg  

In de afgelopen weken is druk gewerkt aan het verhaal van Stedum. Het heeft 
even geduurd maar de interviews met de ouderen zijn gehouden en gefilmd. Eind 
april moet de film klaar zijn, we zijn benieuwd! Op de ALV zal de film voor 
iedereen te zien zijn. Binnenkort meer,  

Brenda Tillema en Mathilde Feunekes  
Dorpsbelangen Stedum 
 

Algemene ledenvergadering 
Dorpsbelangen Stedum in hybride-vorm 
Op vrijdagavond 20 mei houdt Dorpsbelangen haar 
voorjaarsvergadering. We gaan de vergadering in 
hybride-vorm organiseren. Dit houdt in dat u fysiek bij 
de vergadering aanwezig kunt zijn of dat u de 
vergadering kunt zien via Stedum.com.  De vergadering zal om 20.00 uur starten 
in het Trefpunt. De agenda voor deze vergadering en de notulen van de 
najaarsvergadering zult u via de mail ontvangen.  

Catharina Reker 
Secretaris Dorpsbelangen Stedum 
 

Voorjaarsbijeenkomst Stichting Historie Stedum 
Stichting Historie Stedum houdt 
haar voorjaarsbijeenkomst voor 
donateurs en belangstellenden op 
woensdag 11 mei a.s.. 

Jan Olthof zal tweemaal een lezing houden getiteld: De Heelmeesters van 
Stedum. Het betreft een verhaal over de gezondheidszorg in Stedum door de 
jaren heen. Alle facetten van de gezondheidszorg in ons dorp komen aan bod. 

De bijeenkomst wordt gehouden in het Hervormd Centrum, Bedumerweg 8 te 
Stedum. ’s Middags van 13.30 tot 16.00 uur en ’s avonds van 19.30 tot 21.30 uur. 
Iedereen is van harte welkom. 

De entreeprijs is € 3,00 p.p. incl. koffie/thee en cake/koek. 
Voor donateurs is de toegang gratis. 

Jan Lalkens 
Secretaris Stichting Historie 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 Emma Ausema (foto: Carola Kruidhof).  
  De rubriek 400 woorden vindt u op pagina 17. 
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Plantjes ruilen 
 

In deze tijd van het jaar begint alles weer weelderig te 
groeien. Sommige planten breiden zich uit via de wortel, 
andere ontkiemen vanuit zaad, weer andere zijn goed te 
stekken. Ook als we zelf voorbereidingen treffen voor het 
moestuinseizoen is het afwachten hoe het gezaaide 
goed opkomt; soms veel soms niets. Wij willen graag 
een gelegenheid creëren om plantjes met elkaar te 
delen. Waar de één veel van heeft, is voor de ander een 
aanvulling. Dus kom naar de haven van Stedum met de 
stekken die je wilt delen en vind iets van je gading bij een ander. Tussen 11.00 en 
13.00 uur zijn wij aanwezig in elk geval met wat overschotten uit eigen tuin en de 
Dorpstuin. Stel dat je zelf geen stekken hebt om te ruilen maar wel belang hebt bij 
wat planten, misschien heb je iets anders te ruil in overleg met de ander (kop 
koffie, klusje, advies, verzin het maar). Wie weet blijven er aan het eind van de 
markt plantjes over die je zo mag meenemen. 
 

We hopen op een mooie opkomst met veel ruilhandel. Houd er rekening mee dat 
je je eigen overgebleven spullen weer mee naar huis neemt zodat we de haven 
weer netjes achterlaten. 
 

Wanneer:  zaterdag 14 mei 
Hoe laat: van 11.00-13.00 uur 
Waar:  haven van Stedum 
Wat:   moestuinplantjes, tuinplantjes, kamerplanten 
 

App-groep 
Inmiddels hebben we een appgroep opgezet waarin iedereen kan aangeven 
welke planten/oogst hij/zij wil delen. Wil je je aansluiten en worden toegevoegd 
aan de groep, stuur dan een berichtje naar Jeanine Blokzijl: 06-14211294 
 

Karin, Ronnie, Tes, Nynke, Marieke en Jeanine 
Zelfvoorzienend Stedum 
 

Jeu de boules kampioenschap Stedum 
De jeu de boules vereniging en de feestweekcommissie slaan de handen ineen 
en organiseren een Stedumer kampioenschap. 
Alle Stedumers vanaf 16 jaar zijn welkom!  
Kun jij je straks de jeu de boules kampioen van Stedum noemen? 
We zien je graag 18 juni op de baan nabij het haventerrein. 
Aanvang 9:00 uur. Deelname is gratis en ballen zijn aanwezig.  

Aanmelden kan tot 10 juni bij fam. Bouwman: 06-30496005 of 
inekebouwman@hotmail.com. 

Jan van Dijken en Dirk Jan Bouwman 
Feestweekcommissie en Jeu de boules vereniging 
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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 Doeke Sijens, Delleweg 4. 

Sinds wanneer woon je in Stedum? 
“Sinds 2010.” 

Waar ben je geboren en/of heb je je jeugd doorgebracht? 
Doeke: “Ik ben geboren in Hantum (boven Dokkum) en heb er ook mijn jeugd 
doorgebracht.” 

Wat doe je in het dagelijks leven? 
Doeke: “Ik ben bibliothecaris in het Forum in Groningen en daarnaast schrijver.” 

Wat zijn je favoriete bezigheden? 
Doeke: “Ik houd van lezen en wandelen.” 

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

Wat is het hoogtepunt uit je leven? 
Doeke: “Dat ik nu in het Forum werk en in 2002 een provinciale prijs voor één van 
mijn boeken ontvangen heb.” 

Wat waren je eerste indrukken van het dorp? 
“Stedum is een mooi, klassiek dorp en heeft een sterke gemeenschap.”  

Noem iets voor de ideeënbus van Stedum. 
“Ik vind de inrichting van het dorp wat kaal, vooral bij de begraafplaats. Ik zou 
daar graag wat meer bomen en struiken willen zien.” 

Wat is je antwoord op de vraag van de vorige bewoners: “Als je in Stedum 
iets zou kunnen veranderen, wat zou dat dan zijn?” 
“Ik zou in het dorp niets willen veranderen en zou willen dat iedereen zichzelf 
blijft.” 

Welke vraag wil je de volgende nieuwe bewoner(s) stellen? 
“Wat vinden jullie het mooiste plekje van Stedum?” 

Afie Nienhuis 
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Informatieavond BSO Kids2b  
Op 12 april heeft Kids2b op de Klaver uitleg gegeven over 
het opstarten van een BSO op de Klaver. In september 
2021 is via school een vragenlijst rondgestuurd. Hieruit 
bleek al dat er zeker belangstelling is voor een BSO. Die 
behoefte is er nu nog steeds. School is in overleg met 
Kids2b nu zo ver, dat bijna alle lichten op groen staan. We 
zijn het op alle fronten met elkaar eens, de visies passen goed bij elkaar, de 
ruimte in school en buitenom is erg geschikt voor allerlei leuke leerzame en 
ontspannen activiteiten en een pedagogisch medewerker wordt geregeld.     

Zoals met alles wat wij graag willen voor school valt of staat het met de 
financiering. Kids2b hoeft geen winst te draaien, maar moet het liefst wel op nul 
uitkomen. De ouders die de informatieavond hebben bezocht, en twee gastouders 
uit Stedum die aanwezig waren, reageerden erg enthousiast op alle plannen en 
wilden wel meteen kinderen opgeven. Bij voldoende aanbod kinderen, wordt er 
ook gekeken naar de mogelijkheden om voorschools en in vakanties op te 
vangen.  

Om een nog beter inzicht te krijgen in de financiële haalbaarheid vragen we jullie 
om nu al zoveel mogelijk op te gaan geven via de site van kids2b. Dit verplicht je 
nog tot niets! Wat wij ook vragen is om dit bericht zoveel mogelijk te delen met 
toekomstige ouders, gezinnen in het dorp die geen kinderen bij ons op school 
hebben, gezinnen buiten Stedum enz. Hoe meer opgaves, hoe beter!!   

Ga hiervoor naar:  
www.kids2b.nl 
-Klik rechtsboven op de rode knop aanmelden  
-Kies buitenschoolse opvang 
-Kies locatie Stedum (in de loop van vandaag donderdag 14-04 staat Stedum ook 
in de lijst)  
-Bij opmerkingen graag voor welke dagen, tijden, ook voorschools en/of welke 
vakanties   

Alvast bedankt allemaal! 

Martin Pik 
directeur BS De Klaver 
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           Op de foto: Bert Hermelink (voorzitter Stichting Op Goud Geluk) en Eric Boon (zijn opvolger) 
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In Beeld:  
Stichting Op Goud Geluk organiseert Kleintje Feestweek! 

We mogen weer!!! Via diverse kanalen kwam het 
bericht al door dat er dit jaar weer een Feestweek 
georganiseerd wordt, een Kleintje Feestweek. Bert 
Hermelink (voorzitter van Op Goud Geluk) en Eric 
Boon (opvolgend voorzitter) leggen graag uit 
waarom er dit jaar voor een Kleintje Feestweek 
gekozen is. 

In 2020 kon de Feestweek door corona niet 
doorgaan. Heel jammer want dit was ons 
jubileumjaar. Stichting Op Goud Geluk bestond in 
2020 50 jaar. Vorig jaar zijn we met goede moed 
gestart met de organisatie, maar kon het wederom 

door corona niet doorgaan. We hebben toen met het bestuur overlegd: hoeveel 
risico moeten we/durven we te nemen? In 2020 had het nog geen financiële 
consequenties, niemand was verzekerd tegen corona en de maatregelen waren 
nieuw en onverwacht. Dat is nu anders. Nu draait het bestuur op voor eventuele 
financiële gevolgen, bijvoorbeeld voor de betaling van geboekte artiesten. 
Achteraf had het misschien wel gekund, maar op het moment dat gestart moest 
worden met zaken regelen was dit nog onduidelijk. En dan moet je als bestuur 
een knoop doorhakken. We besloten geen grote feestweek te organiseren, maar 
een Kleintje Feestweek met leuke activiteiten voor het dorp en voor alle leeftijden. 

Hoe ziet een Kleintje Feestweek eruit: 
We starten vrijdag 17 juni met een Pubquiz-Kroegentocht door het dorp. Op 
verschillende locaties in Stedum ontstaan tijdelijke kroegen, met kroegbazen die 
vragen aan de verschillende groepen stellen.  

Zaterdagochtend 18 juni is er een Jeu de Boules Kampioenschap voor jong en 
oud i.s.m. de Jeu de Boules vereniging. Wie wordt de enige echte Jeu de Boules 
Kampioen van Stedum?  

’s Middags is het tijd voor Jachtseizoen voor kleine en iets oudere kinderen. De 
kinderen gaan in leeftijdscategorieën op boeven jacht en krijgen op bepaalde 
tijden via de telefoon door waar de boef zich bevindt.  

Zondag 19 juni stappen we met gezin of vrienden op de fiets voor de 
Fietspuzzeltocht. Men kan kiezen tussen de 15 en 25 km route. Tussendoor zijn 
er leuke plekken, waar je even kan afstappen om iets te bekijken of te nuttigen. 

Het tweede weekend, 24 en 25 juni zijn er twee feestavonden. De artiesten zijn al 
geboekt en we hopen op twee leuke, gezellige avonden. 

Op 14 mei is er een Voorverkoopdag op het Kees Eisema plein. Hier kun je 
goedkoop een toegangskaart voor het feestweekend kopen, maar ook 
consumptiemunten en een mooi T-shirt. Zie ook elders in deze Stedumer. 
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Even Backstage: 
Stichting Op Goud Geluk telt maar liefst veertien bestuursleden. Het dagelijks 
bestuur bestaat uit Bert Hermelink (voorzitter), Dinie Smit (vicevoorzitter), Matthijs 
Vast (penningmeester), Tamara Hummel (secretariaat), Manouk Laning (notulen) 
en Eric Boon, die Bert binnenkort als voorzitter gaat opvolgen. Bert heeft ruim 
dertig jaar in het bestuur gezeten en gaat het stokje overdragen. Het dagelijks 
bestuur regelt o.a. de vergunningen, verzekeringen, beveiliging, catering, 
dranghekken, aggregaten, vrijwilligers enz. Te veel om op te noemen. De overige 
bestuursleden, Erik Huisman, Bert-Jan Zijlema, Desiré Nieborg, Evelien van 
Zanten, Jan van Dijken, Jurjen Schaap, Bianca van der Laan en Martin van Dijken 
zijn onderverdeeld in subcommissies over de verschillende 
programmaonderdelen. Zo is er een subcommissie voor bijvoorbeeld de 
kindermiddag (i.s.m. de Speelweek), de Life Style Beurs en de Voice of Stedum. 
We starten al in september van het voorafgaande jaar met de voorbereidingen. 
De organisatie en de uiteindelijke feestweek zelf is een intensieve tijd, maar 
daarna heb je ook weer een jaartje rust. 

Het geeft veel voldoening om de mensen een leuke week te bezorgen. De 
feestweek wordt door ons georganiseerd, maar gedragen door heel het dorp. De 
dorpsgenoten vinden de feestweek belangrijk, want het is een week waar je 
elkaar kunt treffen met leuke activiteiten. Dat de feestweek door het dorp 
gedragen wordt blijkt ook uit de vele vrijwilligers, die met veel plezier en lol achter 
de bar staan, de garderobe en kassa bemensen of de toegangscontrole voor hun 
rekening nemen. Wij hebben er weer veel zin in en het dorp ook! 

Oproepje: 
Wil je ook als vrijwilliger helpen of wil je een tijdje met het bestuur meelopen om te 
zien of een bestuursfunctie bij Stichting Op Goud Geluk iets voor je kan zijn? Mail 
dan naar: feestweekstedum@hotmail.com 

Primeur: 
Dit jaar wordt er een Kleintje Feestweek georganiseerd, maar volgend jaar staat 
weer een GROTE Feestweek op het programma en wel van 3 t/m 10 juni 2023. 
Vanaf dat jaar zal de Feestweek in de oneven jaren georganiseerd worden. 

Nicole Hoofs 
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Lezing “Actuele situatie in Oekraïne” 
Anna Kuipers-Orlova is een Oekraïense gastdocent op 
middelbare scholen in de provincie Groningen. Ook 
verzorgt zij lezingen in het land. Zo ook bij ons in Stedum. 
Anna wil ons bijpraten over de actuele situatie in haar 
geboorteland Oekraïne. Zij is geboren en getogen in de 
stad Donetsk maar woont zelf al vele jaren met haar man 
en kinderen in Sauwerd. Haar familie woont nog wel in Oekraïne. Anna vindt het 
belangrijk dat iedereen op de juiste wijze wordt geïnformeerd over de huidige 
situatie in het land. Ze wil vertellen over de recente geschiedenis van het land 
Oekraïne en spreken over de vragen die de inwoners nu bezighouden.  

Datum:  Vrijdag 13 mei, 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur) 
Locatie: Kerk aan de Bedumerweg 32 te Stedum 

In de pauze krijgt u een kopje koffie of thee en na afloop kunt u natuurlijk in het 
Trefpunt nog napraten. 

Deze lezing is voor iedereen gratis toegankelijk. Wel hopen we op een vrijwillige 
donatie voor de inwoners van Oekraïne. Anna heeft korte lijnen met betrouwbare 
instanties waardoor uw gift zeker goed zal worden besteed! 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Peter en Brenda Tillema (06-10010921) 
 

Voorverkoopdag Feestweek op 14 mei 2022 
 

Binnenkort is het al zover! 
Dé dag waarop je munten en entreekaarten op tijd en voordelig kan halen!!! 
Locatie: Kees Eisema plein bij het Hervormd Centrum in Stedum. 
Tijden: van 10:00 tot 15:00 uur. 
 

Prijzen Entreekaarten: 
1-Persoons weekendkaart   €  15,00 
1-Persoons dagkaart    €  10,00 
 

Alleen losse dagkaarten verkrijgbaar na de voorverkoop!! 
 

Prijzen munten: 
Losse munten     €     2,40 
6 munten (jeugd tot 14 jaar)   €   12,50* 
11 munten      €   24,00* 
23 munten      €   48,00* 
30 munten      €   60,00* 
50 munten met gratis T-Shirt!  € 100,00* 
 

* Alleen tijdens voorverkoopdag, nadien € 2,40 per munt 
 

Prijzen T-Shirts: 
Diverse maten en opdrukken per stuk: € 12,50 
 

(Contant of ter plaatse via een Tikkie te betalen) 
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De pollepel 31 
Recept: Pittige Pinda- en Pompoensoep 
Ingrediënten: 
-2 eetlepels olijfolie 
-1 middelgrote ui, geschild en in blokjes  
  gesneden (ongeveer 1 1/2 kopje) 
-4 teentjes knoflook, geplet 
-1 stukje  gember, geschild en gehakt 
-1/2 rode peper zonder zaadjes, klein 
  gesneden 
-1 middelgrote pompoen 
-3 kopjes  kippen- of groentebouillon 
-1 klein pakje kokosmelk 
-1 eetlepel honing  
-1/4 kop (ongezoete) pindakaas 
-zout 
-2 eetlepels gesneden verse bieslook 
-1/4 kopje crème fraîche of yoghurt  
 

Klaarmaken: 
1. Kook de pompoen kort in een pan met water. Snijd de pompoen in 4 stukken en 
rooster het 15 minuten in de oven. Schil daarna de pompoen en pureer in de 
keukenmachine. 
Verhit olie in een grote soeppan op middelhoog vuur. Voeg ui, knoflook en 
gember toe en bak, onder regelmatig roeren, tot ze zacht zijn en net beginnen te 
bruinen aan de randen, ongeveer 6 minuten. Roer de peper en pompoenpuree 
erdoor en klop  de bouillon erdoor. Breng aan de kook, zet het vuur lager en laat 
op laag vuur sudderen, af en toe roerend, gedurende 20 minuten of tot het licht 
ingedikt is. 

2. Voeg kokosmelk, honing en pindakaas toe. Gebruik een staafmixer of werk in 
porties in een keukenmachine en pureer de soep tot een gladde massa. Kruid met 
zout en houd warm op laag vuur. Breng de soep op dit punt niet aan de kook . 

3. Verdeel de soep over kommen, bestrooi met de bieslook en een scheutje 
crème fraîche of yoghurt. Serveer met een warm knapperig stokbrood.   

Eet smakelijk van een heerlijke soep! 

De volgende pollepel is voor Giny Kasemir 

Lydia Brookman 
 

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 18 mei via een e-mail naar: 
destedumer@gmail.com.  
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(foto: Carola Kruidhof) 
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400 woorden 
Wandelen met Johnny 

Stationsweg. Emma doet de deur zwierig open. Roos vraagt: “Kom je voor Emma 
en Johnny? Dan ben je hier aan het goede adres.” Ik schiet in de lach en we 
beginnen een vrolijk gesprek.  
“Ik heb op 19 april een spreekbeurt over Johnny gehouden. 20 april werd ik 9 en 
had ik een feestje”, vertelt Emma. “Johnny is een Shetlander van twaalf  jaar, zes 
jaar bij ons. Vroeger heette hij Mol. Johnny is 86 cm hoog en ik ben 133 cm lang. 
Zijn  kleur is vos, maar nu huidskleur omdat hij net geschoren is. Ik haal Johnny 
uit de paardenbak, doe hem het halster om, poets kort en dan wandel ik alleen 
met Johnny naar het schoolplein. Soms naar de Hoofdstraat en in de zomer met 
Manouk, mijn vriendin, samen door het bos. Op het schoolplein zijn vaak 
kinderen, die vinden Johnny leuk. Luuk uit mijn klas, rent altijd naar Johnny toe. 
Soms mogen kinderen er van mij op meerijden. Hij heeft geen zadel, geen 
teugels. Ze klimmen op de rug en houden de manen vast. Johnny eet vooral hooi, 
want hij moet niet te dik worden. Soms nog wat paardensnoepjes. Hij drinkt water 
uit de waterbak. In de zomer krijgt Johnny wel eens een waterijsje. ” Emma vertelt 
super enthousiast verder. “Johnny geeft nergens om. Hij is niet bang voor auto’s 
of trekkers, alleen voor een snelle motor die passeert.  

Een meisjespaard heet een merrie en een jongenspaard een hengst. Het kleinste 
paard is een Falabella. Die heb ik op de paardenmarkt in Zuidlaren gezien. Wij 
hebben twee Friese paarden: Aukje en haar dochter Guusje, die 17 mei 
uitgerekend is. Dan komt er een nieuw veulen. Als ik groot ben wil ik een Fries 
(met sokjes). Ola is een KWPN-er en Puk is onze C-pony, 127 cm schofthoogte. 
Johnny heeft een deken voor de winter. Vooral als hij geschoren is, heeft hij het 
snel koud.  

Emma’s zusje Roos (6) is meer van de konijnen (een hangoor en vier 
Hollandertjes) en de twee Friese paarden maar vooral van de make-up:  “Ik word 
make-up artiest, dat heet visagiste. Ik heb al een speciale koffer,” glundert Roos.  
Emma bakt graag kniepertjes en bakt op dinsdag met oma boerderij: “Ik word later 
bakker.” Allebei zitten ze op dansen bij Sabine Tillema. 
Ze hebben ook honden. Keessie, een Shih Tzu, die is vernoemd naar opa. Bettie, 
is een Berner Sennen. Lisa, een Old English Buldog. Bella, nummer vier, is een 
pup van Lisa. Hun trotse moeder en vader zijn Daphne Meiring en Bernard 
Ausema:“ Ja, we hebben veel dieren. Niet alleen Johnny.” 

Math M. Willems   
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Activiteiten van de Stichting Vrienden van de 
Bartholomeüskerk Stedum 
Op 14 mei aanstaande zal de Orgeldag Noord-Nederland 
weer plaatsvinden. Op deze dag kunnen geïnteresseerde 
organisten in heel Noord-Nederland ruim honderd orgels 
bespelen, die in veel gevallen moeilijk toegankelijk zijn. De 
Orgeldag wordt georganiseerd door de Stichting Hinszorgel 
Leens, met medewerking van plaatselijke kerkbestuurders en 
vrijwilligers, die hun orgels voor deze dag ter beschikking stellen. 

Het orgel van de Bartholomeüskerk zal dit jaar opnieuw meedoen met de 
Orgeldag en tussen 10:00 en 16:00 uur elk half uur door een andere organist 
bespeeld worden, in een enkel geval vergezeld door een solo-instrument. U bent 
van harte uitgenodigd in onze kerk om deze muzikale dag met ons bij te wonen! 

Ype Jan Nienhuis 
secretaris Stichting Vrienden van de Bartholomeüskerk Stedum 
 
 

 

Uitvaartvereniging Stedum 
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 
Dinsdag  10 mei 2022 
Aanvang:  20.00 uur. 
Locatie:  Hervormd Centrum, Bedumerweg 8, Stedum 
 

Agenda: 
1. Opening 
2. Notulen van 5 maart 2019 
3. Ingekomen stukken/mededelingen 
4. Gedenken overledenen 2019/2020/2021 
5. Verslag kasnazieners 2019-2021 en benoeming kasnaziener 2022 
6. Verslag penningmeester 
7. Wijziging personeel 
8. Bestuursverkiezing 

- Penningmeester K. Pilon, aftredend in 2021, door bestuur voorlopig 
herbenoemd 

- Voorzitter H.H. Smit zoekt een opvolger 
9. Rondvraag 
10. Sluiting 
 

Albert Haak 
Secretaris Uitvaartvereniging Stedum  
  



15 
 

Huntu Ku Nos 
Hier weer een berichtje uit Aruba!  

Afgelopen weken hebben we drie keer een meeting 
gehad met verschillende organisaties om een plan voor 
langere tijd wat betreft hulpverlening op te zetten. Dit 
geldt voor thuisloze mensen, gezinnen en vrouwen die in 
de prostitutie werken. Vanuit deze basis kunnen we 
dingen blijven opzetten en investeren in wat nodig is. 

Binnenkort organiseren we een beauty-ochtend voor de vrouwen, waar ze zich 
kunnen laten knippen, nagels verzorgen, 2e hands kleding uitzoeken, 
voetverzorging, lekkere hapjes en voorlichting, etc. Petra bereidt dit voor samen 
met Sharmila die haar nu helpt met het wekelijks opzoeken van de vrouwen. 

Eind augustus keren we terug naar Stedum maar we blijven contact houden met 
Aruba en ook financiële steun bieden. Het werk wordt overgenomen door lokale 
mensen, wat echt fijn is! Daarnaast heeft Petra ook contact met organisaties in 
Nederland voor eventuele opvang van Arubaanse vrouwen in Nederland: dit kan 
soms handig zijn i.v.m. hun veiligheid. 

 

Bedankt voor het vertrouwen in ons en jullie steun! Steun blijft nodig: 

NL66 INGB 0006 7434 36 t.n.v. Huntu Ku Nos 

Raul, Petra, Erin en Brennan Kock 



16 
 

Wegwerkzaamheden Lopsterweg & Weemweg 

Dorpsbelangen wil u graag informeren over het op handen zijnde vernieuwing van 
het wegennet in Stedum.  

In het begin van het dorp heeft u 
al kunnen zien dat er een 
bouwdepot komt van Elzinga 
aan de Lopsterweg. 
Dorpsbelangen heeft de 
Reindersstichting gepeild of zij 
bereid zijn om een stuk van hun 
land te verhuren (gearceerd 
gebied) aan Elzinga. Want dit 
gaat het dorp een heel veel 

bouwverkeersbewegingen schelen. De Reindersstichting stond daar voor open en 
Elzinga kon zich er ook in vinden. Zodoende is het tot een overkomst gekomen 
voor twee jaar verhuur. Dit i.v.m. met de riolering en wegenaanpak omtrent de 
Lopsterweg, Weemweg en eendenvoerplek. Ook wordt dan gelijk de doorsteek 
van de Lopsterweg naar de Singel aangepakt en het Oude Vlaspad. 

De inwoners van de Lopsterweg 
en Weemweg zijn eerder al 
eens opgeroepen om naar het 
Borgterrein te komen voor een 
inloopmarkt om te kijken naar de 
plannen en hun commentaar 
daarop te geven: een creatieve 

oplossing in Coronatijdperk. Dit is later weer teruggekoppeld naar de bewoners in 
een uitgebreid pamflet. 

Op woensdag 13 april werd de 
Lopsterweg door Elzinga 
geïnformeerd in Moarstee over 
de werkzaamheden. Sjoerd 
Douma was er van Elzinga om 
uitleg te geven en Alfred Reurink 
en Johan Kramer vanuit de 
gemeente. Dit werd als zeer 
positief ervaren.   

In week 16 is er gestart met de 
activiteiten. De rest van Stedum 
zal tijdelijk ook er om moet 
denken dat de Lopsterweg een 
behoorlijke tijd is afgesloten. 

Gelukkig kunnen we dan gemakkelijk uitwijken via de Weersterweg om op de 
Delleweg te komen.  
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Als je vragen hebt kun je zo inlopen bij het depot van Elzinga waar een keet staat 
met iemand die een oplossing kan bedenken. Ook is van de gemeente Gerard 
Hoeksema hier nauw bij betrokken.  

Men zal de weg in twee fasen aanpakken. Fase 1 is vanaf de Hoofdstraat tot aan 
de Weemweg. Fase 2 vanaf de Weemweg tot net voorbij de dam waar het depot 
ligt van Elzinga. 

Fokko Smit 
Voorzitter dorpsbelangen Stedum 
 

Cadanz Welzijn en AZC Delfzijl zoeken vrijwilligers 

Cadanz Welzijn en AZC Delfzijl zoeken taalvrijwilligers, 
vrijwilligers voor gezellige spelletjesmiddagen en 
handige fietsopknappers! 

Nederland kent momenteel een grote toestroom van 
vluchtelingen. Kennis van de Nederlandse taal, om zich 
zodoende beter te kunnen redden, is ook voor hen 
belangrijk. Op veel plekken zijn al organisaties die 
volwassenen helpen om beter te lezen, schrijven, spreken, rekenen en te werken 
met een computer.  

Cadanz Welzijn zoekt samen met het AZC Delfzijl diverse vrijwilligers voor het 
taal- en participatieproject # Meedoen. Als taalvrijwilliger leer je aan - en oefen je 
met asielzoekers, statushouders en vluchtelingen de Nederlandse taal. Dit 
gebeurt in het Taalcafé waar iedereen welkom is die zijn of haar Nederlandse 
spreekvaardigheid wil verbeteren. Naast het Nederlands leren spreken, zijn 
ontmoeting en gezelligheid belangrijk.  

Wij willen ook graag spelletjesmiddagen/gezellige middagen organiseren waar 
iedereen welkom is. Op een ongedwongen manier met de Nederlandse cultuur en 
taal in contact komen tijdens ontspannen samenzijn, het spelen van een spelletje 
als mens-erger-je-niet en sjoelen. Kletsen en lachen onder het genot van een kop 
thee of koffie. En natuurlijk staan we op deze middagen ook open voor andere 
culturen. Hier hebben we ook vrijwilligers voor nodig! Wil jij je hier als vrijwilliger 
voor inzetten? Dan zoeken wij jou! Neem contact met ons op! 

Samen repareren mag weer! In het AZC in Delfzijl hebben veel bewoners een 
tweedehands fiets, maar niet de middelen voor onderhoud en reparatie. Wij 
zoeken vrijwilligers die het leuk vinden om tweedehands fietsen op te knappen, 
zodat het weer een mooi en veilig exemplaar wordt. Het zou helemaal mooi zijn 
als deze vrijwilligers, vanuit hun kennis van -  en affiniteit met techniek, hun kennis 
willen delen met anderen. Wil jij hieraan jouw positieve bijdrage leveren, neem 
ook dan snel contact op!  

De contactpersoon voor al het hierboven genoemde is Peronne Burggraaf van 
Cadanz Welzijn, bereikbaar via telefoonnummer 0596-745024. Zij gaat graag met 
je in gesprek!  



18 
 

Nieuws van Schuttersvereniging Stedum 
Schuttersvereniging Stedum heeft op 23 en 25 maart 
deelgenomen aan de Groninger Schutters Bond 
Kampioenschappen die gehouden werden op de 
schietbanen van de Schuttersvereniging Holwierde. Met 
23 schutters waren we in Holwierde. Een hele tafel vol 
met bekers was het resultaat.  
De uitslag: 
Pistool:    
C. Klasse: 1e.pl. Nanne Santing - 2e pl.  Henk Mars - 3e pl. Coby Nienhuis 
B. Klasse: 1e pl. Heike Smit. 
A, Klasse: 1e pl. Rianne Lofvers - 2e pl. Corné Reker - 3e pl. Martin van Dijken.    
 

Ondersteunende Klasse:  
1e pl. Anjo Hofman - 3e pl.  Marie Louise Boneschansker. 
 

Geweer Heren: 
C. Klasse: 3e pl. Nanne Santing. 
A. Klasse: 3e pl. Martin van Dijken. 
 

Geweer Dames:    
C. Klasse: 1e pl. Riemke Oosterbeek. 
B. Klasse: 1e pl. Ellen Meijer – 2e pl. Coby Nienhuis 
A. Klasse: 1e pl. Rianne Lofvers 
 

Overall 
Kampioen van 
Groningen 
Pistool:  
Rianne Lofvers.    
Kampioen 
Groningen 
dames:  
Ellen Meijer.  
Kampioen 
Groningen 
Ondersteunend: 
Anjo Hofman. 
 

Ook is er een 2e 
plaats voor 
Stedum als 
vereniging.  

In totaal namen wij negentien bekers mee naar huis. Het was zeer geslaagde 
avond voor de Schutters. 

Coby Nienhuis 
Schuttersvereniging Stedum 
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Meedoen aan de dagactiviteit bij 
Cadanz Welzijn, iets voor u? 

 

Bij dagopvang denken 
mensen vaak aan een 
opvang voor mensen met 
een zorgvraag. Hoewel dit 
zeker zo kan zijn, is de 
dagactiviteit van Cadanz 

Welzijn juist voor zelfstandig wonende ouderen die niet in aanmerking komen voor 
een indicatie voor begeleiding of dagopvang. Ouderen komen op dinsdag of 
donderdag bij elkaar om gewoon even samen te zijn. In een ongedwongen sfeer 
beleven zij samen een gezellige dag. De dagactiviteit vindt plaats in Appingedam 
en Delfzijl en wordt begeleid door vaste vrijwilligers. De sociaal werkers van 
Cadanz Welzijn coachen en ondersteunen deze vrijwilligers. Ook is de sociaal 
werker contactpersoon voor en tussen de deelnemer, de familie en de zorg- of 
hulpverlening. Soms heeft een deelnemer een lichte vorm van zorg nodig. Dat is 
geen probleem, de betrokken thuiszorgmedewerker komt op de locatie van de 
dagactiviteit, zodat de zorg gewoon kan doorgaan. Voor veel deelnemers is de 
dagactiviteit heel belangrijk, met name vanwege de contacten met andere 
mensen. Door de dagactiviteit worden gevoelens van eenzaamheid minder en 
hebben de deelnemers iets leuks buiten de deur te doen. De dagactiviteit is voor 
veel ouderen het hoogtepunt van de week! 

Sociaal werker Cadanz Welzijn Bernard Schlimbach: “Het 
dagprogramma is wisselend, vrijwilligers organiseren elke week 
andere activiteiten. Denk aan knutselen of spelletjes doen, maar ook 
worden er met regelmaat gasten uitgenodigd: bijvoorbeeld een 
bloemist die met de deelnemers een bloemstukje maakt of een 
muzikant die liedjes speelt van vroeger. En ook niet onbelangrijk: 

tussen de middag wordt gezamenlijk een warme maaltijd genuttigd. Zowel 
deelnemers als mantelzorgers zijn positief over de dagopvang. Deelnemers 
vergroten hun sociale netwerk en voor mantelzorgers geldt dat zij even een 
moment los zijn van de zorg (respijtzorg)”. 

Sociaal werker Cadanz Welzijn Annet Topelen: “Het is mooi om te 
zien dat de deelnemers genieten van de dag. Er ontstaan 
persoonlijke vriendschappen door de dagactiviteit. Helaas kunnen 
een aantal deelnemers door ziekte of verhuizing niet meer 
deelnemen aan de dagactiviteit. Het is goed om te zien dat er veel 
aanmeldingen zijn van nieuwe deelnemers.“   
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Als u nu denkt, dit is iets voor mij of ik ken iemand voor wie het goed is er eens 
een dag uit te zijn,  neem dan contact met ons op via de receptie van Cadanz 
Welzijn, telefoonnummer 0596-745024.Voor de dagactiviteit is geen indicatie 
nodig. Er is plaats voor 10 tot 15 deelnemers per groep. In een intakegesprek 
kijken we of u in aanmerking komt voor de dagactiviteit. 
 

Cursus ijsmeester 
Op 8 maart zijn twee bestuursleden van de 
ijsvereniging op cursus ijsmeester geweest. 
Deze cursus werd gegeven in Moarstee te 
Stedum op uitnodiging van de KNSB. Er waren  
22 personen aanwezig van verschillende ijsclubs uit de provincie Groningen. De 
avond begon met een kop koffie met koek waarna dhr. Poelman van de KNSB 
afdeling natuurijs het woord nam en de cursus leidde. Het was een leuke 
leerzame avond waar er aandacht voor diverse soorten ijs, zoals sneeuwijs, 
zwartijs en het vervelende zandijs is geweest.  Ook is er uitleg gegeven hoe je als 
ijsvereniging kunt proberen een mooie ijsvloer te creëren. Dit heeft te maken met 
de diverse soorten ondergrond zoals een verharde of onverharde ondergrond die 
zo waterpas mogelijk moet zijn. Er waren ijsverenigingen die meer dan 30 cm 
water op de baan moeten pompen om de gehele ijsbaan onder water te krijgen. 
Dit duurt bij een vorstperiode extra lang om een voldoende dikke ijslaag te krijgen. 
Gelukkig was dit voor de ijsvereniging van Stedum geen moeilijk onderdeel want 
de ijsvereniging van Stedum heeft hierin een geheim waardoor het lukt om in 
Stedum te schaatsen op een relatief kleine ijsdikte. Dit geheim hebben wij niet 
verklapt. 

Er kwamen ook onderwerpen aan de orde zoals aansprakelijkheid, natuurijs op 
open water, te gebruiken materieel, vrijhouden van sneeuw van de ijsbaan en nog 
een aantal andere onderwerpen die er rondom een ijsbaan afspelen. Al met al 
een leerzame avond die is afgesloten met een positief resultaat voor alle 
deelnemers. Vanaf het nieuwe schaatsseizoen heeft de ijsvereniging van Stedum 
twee ijsmeesters die in sommige gevallen herkenbaar zullen zijn aan een 
herkenbaar hesje. 

IJsvereniging Stedum 
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Zaterdag 14 mei, 19e Steemer Omloop 

Op zaterdag 14 mei organiseert 
de IJsvereniging Stedum de 19e 
Steemer Omloop, de eerste van 
zes lopen van het Huis en 
Hypotheek Ommelander 
Loopcircuit. Er zullen twee rondes 
van vijf kilometer gelopen worden 

door de wedstrijd- en recreantenhardlopers. Voor recreanten is het ook mogelijk 
om één rondje te lopen. De start vindt plaats op het ijsbaanterrein achter 
clubgebouw Moarstee en gaat via het haventerrein, D. Triezenbergstraat, 
Bedumerweg,  Kampweg, stukje voetpad, Dorpsterlanden, Hilmaarweg,  
Stationsweg, Kleipad, Bedumerweg, rechtdoor naar het pad langs de Stedumer 
Maar, G.A. Reinderspad, stukje bos en een kleine ronde op het ijsbaanterrein 
naar start/finish. Deze wegen zullen voor alle verkeerdeelnemers afgezet worden 
van 16.00 uur tot 18.15 uur; dit is voor de veiligheid van alle deelnemers die aan 
de loop meedoen. Om alles in goede banen te leiden zullen automobilisten 
begeleid worden, vanaf dat ze Stedum binnen komen, door verkeersregelaars en 
verwijzingsborden om naar de grote parkeerplek te rijden aan de Lellensterweg. 
Inschrijving vindt plaats in clubgebouw Moarstee en kost € 6,-.. De inschrijving 
start om 15.00 uur (tot 16.30 uur) voor recreanten en wedstrijdlopers. Om 16.00 
uur start de basisschooljeugd van De Klaver met een sponsorloop t.b.v. Oekraïne. 
De start van de wedstrijd en recreanten is om 17.00 uur. Gelijk na afloop is er 
verfrissing en fruit. De organisatie en vrijwilligers van de Steemer omloop willen 
alle lopers dan ook uitnodigen om deze 19e Steemer Omloop weer tot een groot 
succes te maken. Tot zaterdag 14 mei. 

Voor inlichtingen of vragen: Peter Slager 06-27613778, e-mail: slagerp@hetnet.nl 
of Anjo Hofman 06-53880330. 

Peter Slager 
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Logigram: blijf in je hok! 
Uit het jaarverslag van de dierentuin blijkt dat vorig jaar meer dan eens een dier uit zijn kooi wist 
te ontsnappen en enkele uurtjes in alle vrijheid kon rondlopen of -vliegen. Welk dier wist tijdens 
welke maand te ontsnappen en waar werd het na verloop van tijd opnieuw gevangen?  
 

1 Het dier in de stadsvijver en de lammergier waren samen even lang uit hun  hok als het dier  
 dat in april uitbrak. 
2 De Chinese dwerghamster brak twee maanden eerder – of later – uit dan het dier dat op het 
 kruispunt stond. 
3 Het dier op het kruispunt bleef langer buiten dan het dier dat in april op stap ging, maar  
 minder lang dan de Chinese hamster. 
4 Tussen het uitstapje van de flamingo en dat van het dier dat op het terras van een restaurant  
 werd gespot, zit twee maanden verschil. 
5 Het dier dat in juli uitbrak, was even lang uit zijn hok als de chimpansee en het dier dat in de  
 stadsvijver zat samen. 
6 De zebra en het dier dat in maart  
 op stap  ging, waren samen  even  
 lang buiten als het dier dat in juni 
 uitbrak en het dier  dat in de keuken  
 werd  teruggevonden samen. 
 Het gaat hier om vier verschillende  
 dieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     CHIMPANSEE 

     CHINESE DWERGHAMSTER 

      FLAMINGO 

     LAMMERGIER 

     ZEBRA 
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Het Geluid van Eemsdelta gaat door op 19 juni 2022! 
Op basis van geluiden die zijn ingestuurd door diverse inwoners uit de gemeente 
Eemsdelta heeft Arend Gerds een nieuw muziekstuk gecomponeerd, met als titel 
“Het Geluid van Eemsdelta” - speciaal voor de harmonie-, fanfare- en 
brassbandverenigingen & slagwerkensembles uit onze gemeente. Dit is een 
project met het Noord Nederlands Orkest en de muziekverenigingen van 
Eemsdelta via IVAK.  

Vorig jaar in november zou dit uitgevoerd worden door een projectorkest waarin 
de verenigingen vertegenwoordigd waren. Helaas kon dat door COVID-19 geen 
doorgang vinden. Maar inmiddels is er een nieuwe datum geprikt, waarop Het 
Geluid van Eemsdelta groots gevierd gaat worden: zondag 19 juni 2022.   

Op zondag 19 juni zal het projectorkest onder leiding van Frans-Aert Burghgraef 
speciaal voor de inwoners van Eemsdelta het muziekstuk spelen. Tevens zal er 
een aantrekkelijke programmering zijn, welke gepresenteerd wordt door Pieter 
van der Zweep en geven kunstenaars – naar concept van Paula Biemans & 
Jorien Ketelaar - het decor vorm door live te tekenen in reactie op de muziek die 
te horen is. 

Wil je meedoen aan het projectorkest? Geef je dan vóór 22 april op via 
www.eemsdorp.nl/muziek of stuur een mail naar cultuur@ivak.net. De repetities 
vinden plaats op vrijdagavond 20 mei, vrijdagavond 10 juni en zaterdagmiddag 18 
juni.   

 

Het projectorkest van Het Geluid van Eemsdelta 2021. Foto door Ronnie Zeemering. 
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De Steemer Agenda 
 

Verschillende van onderstaande activiteiten vindt u terug in deze Stedumer. 
 
 

09 t/m 12 Avond4daagse

05 05

10 ALV Uitvaartvereniging Stedum

05 zie pagina 14

11 Voorjaarsvergadering Stichting Historie Stedum

05 zie pagina 2

13 Lezing "Actuele situatie in Oekraïne"

05 zie pagina 10

14 Orgeldag Noord Nederland (pagina 14)

05 Plantjes ruil-markt (pagina 3)

Voorverkoop kaarten Feestweek (pagina 10)
Steemer Omloop (pagina 21)

20 ALV Dorpsbelangen

05 zie pagina 2

17 t/m 25 Kleintje Feestweek

06 06 zie pagina 8

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 27 mei 2022. 
Kopij inleveren bij de redactie uiterlijk woensdag 18 mei. 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  
 


