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Evaluatie van de online pubquiz  

De strijd is gestreden en de winnaars bekend..... 

Op vrijdag 12 juni organiseerden wij vanuit 
Feestweek Stedum voor het eerst een 
online pubquiz. Maar liefst 33 teams gingen 
de strijd met elkaar aan in negen 
verschillende rondes, waarbij er in totaal 
102 punten konden worden verdiend. Voor de top drie hadden 
we ook leuke prijzen in petto. De 1e plek met 84 punten en dus 

de winnaars van de online pubquiz was team Drent, gevolgd door team 13 met 80 
punten en op de 3e plek team de Roege Boshonden met 74 punten.  

Winnaars nogmaals van harte gefeliciteerd. Ook hadden we aan het einde nog 
een bonusronde waarbij je bij elke vraag ook een leuk prijsje kon winnen. Ook 
deze winnaars van harte gefeliciteerd met jullie prijs. Iedereen bedankt voor het 
meedoen en we hopen dat jullie een leuke avond hebben gehad. 

Commissie Feestweek Stedum 
 

 
 

ALS HET AVOND IS 
 

In Stedum hoor je het piepen in de bomen. 

Je hoeft maar langs een boom te komen 

of je hoort het langgerekte zeurgeluid. 

Het is het zacht, weeklagend roepen van een uil. 
 

Je kijkt in het donker naar boven. 

Ze zitten verstopt achter het lover. 
 

Wie zij roepen, wij mogen het raden. 

Waarschijnlijk vader, moeder, broer of zus. 

Dit gepiep is geheel wat anders 

dan het piepen van een mus. 
 

Eldert Ameling 
 

 

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 Lia Harkema (foto: Carola Kruidhof ). De rubriek 400  
  woorden vindt u op pagina 10. 
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Nieuws en activiteiten van de Stichting  
Vrienden van de Bartholomeüskerk Stedum 
 

Na enkele maanden van stilte rondom onze Stichting, brengen  
wij voor de komende periode graag het volgende nieuws en de  
volgende activiteiten onder uw aandacht. 

 
Maandag 25 mei 
jongstleden is bij de 
Bartholomeüskerk een 
steiger geplaatst en 
wordt het laatste 
gedeelte van het 
zesjarig onderhouds-
plan van de kerk ten 
uitvoer gebracht. De 
werkzaamheden 
omvatten het 
herstellen van de 
dakkapellen, het 
repareren van het 
dakhout, het 
vervangen van de 
panhaken en het 
opnieuw aanbrengen 
van het voeg- en 

loodwerk. Bouwbedrijf Werkman uit Stedum zal het werk uitvoeren. De uitvoering 
van de werkzaamheden staat onder toezicht van de Stichting Beheer Kerkelijke 
Gebouwen Noord-Nederland (SBKG NN). Het werk zal in ieder geval tot de 
bouwvakvakantie in beslag nemen.  

Voor de bekostiging van het onderhoudsplan heeft Stichting Vrienden van de 
Bartholomeüskerk Stedum diverse fondsen aangeschreven en is daarnaast 
gebruik gemaakt van de beschikbare donateursgelden. 

Op 24 augustus aanstaande is de jaarlijkse Dag van de Heilige Bartholomeüs. 
Onze Stichting viert dan haar derde verjaardag. Om deze dag luister bij te zetten, 
organiseren wij op zaterdag 22 augustus een tocht over de gewelven van onze 
kerk. Tussen 10:00 en 16:00 uur bent u van harte welkom om onder leiding van 
onze deskundige gids aan deze tocht deel te nemen. Opgave kan uiterlijk 15 
augustus aanstaande via vriendenvandebartholomeuskerk@gmail.com. 
Deelname is voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar (onder begeleiding). 

Op 12 en 13 september aanstaande vindt de Open Monumentendag plaats. Ook 
dit jaar doet de Bartholomeüskerk mee met deze dag. Nadere informatie over het 
thema en de invulling van de dag volgt op korte termijn. 

Ype Jan Nienhuis 
Stichting Vrienden van de Bartholomeüskerk Stedum 

De onderhoudswerkzaamheden aan de Bartholomeüskerk 
(foto:Jur Kuipers) 
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Vereniging in Beeld: 
Vrouwenraad-Informatiepunt Stedum 
Regelmatig zag ik in de Stedumer een korte aankondiging van een lezing of 
activiteit van de Vrouwenraad-Info Stedum voorbij komen. Maar wat de 
vrouwenraad-info precies is en doet, wist ik niet. Genoeg tijd, in deze Coronatijd, 
om dat eens nader te onderzoeken. Ik sprak af met Sieta Smit en Hilly Pestoor. 

De vrouwenraad bestaat al sinds 1950 en is in 2019 samengegaan met het 
informatiepunt, welke een soortgelijke doelstelling had en soortgelijke activiteiten 
organiseerde. Vroeger was het doel van de vrouwenraad de vrouwen een zinnige 
en gezellige vrije tijdsbesteding te bezorgen en te helpen, daar waar hulp nodig 
was. Mevrouw Mellema, de burgemeestersvrouw, was de eerste voorzitster van 
de vrouwenraad in Stedum. Vrouwenraden waren in die tijd landelijk 
georganiseerd; elk dorp had wel een vrouwenraad. En als er ergens iets was, dan 
hielp de vrouwenraad. Zo ook ten tijde van de watersnoodramp in 1953. Sieta 
Smit kan zich nog herinneren dat zij haar pop en nieuwe jurk moest inleveren. 
Deze moesten mee met de vrouwenraad voor de kinderen in Zeeland, die alles 
kwijt waren.  

De drijvende krachten achter de huidige vrouwenraad-info Stedum zijn Sieta Smit, 
Hilly Pestoor, Aaf Huisman, Corrie Pier, Ada Hovius en Afie Nienhuis. Zij 
organiseren elke maand een activiteit voor iedereen van ongeveer 60 jaar en 
ouder. Ook mannen zijn tegenwoordig van harte welkom. De activiteit kan een 
lezing zijn, een spelletjesmiddag of een reisverslag. Ook is er ieder jaar een reisje, 
een kerstbroodmaaltijd, een landelijke seniorendag en een nieuwjaarsvisite. Is 
vervoer een probleem, dan regelt de vrouwenraad-info vervoer. Ieder jaar in 
september komt een programmaboekje uit wat ik, dank zij Hilly, ook mocht 
ontvangen. De activiteiten verzinnen de commissieleden zelf en soms biedt 
iemand zich aan om iets te vertellen of een activiteit te organiseren. Het doel is 
om de mensen een gezellige middag te bezorgen en sociale contacten te 
onderhouden. De activiteit is geslaagd als de mensen enthousiast zijn. Vooral 
voor alleenstaande ouderen is het een gezellig middagje uit, iets om naar uit te 
kijken. Ook het omkijken naar elkaar is bij de vrouwenraad belangrijk, wanneer 
een iemand ziek is, krijgt zij (of hij) ziekenbezoek met een bloemetje of een cake.  

Tegenwoordig zijn er steeds minder vrouwenraden. In de nabije omgeving is er 
alleen nog een vrouwenraad in ’t Zandt en in Loppersum. De huidige 
commissieleden proberen wel nieuwe commissieleden erbij te krijgen, maar 
mensen hebben steeds minder tijd en iedereen heeft het druk. Terwijl dat heel 
jammer is, want genoeg ouderen vervelen zich (ook buiten de Coronatijd) en zij 
kunnen en willen nog graag in contact blijven en activiteiten ondernemen.  

Dus bij deze, een oproep? 

Nicole Hoofs 
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Kent u Zonnehuis Thuis? 
We weten het niet beter of het gaat al jaren zo! Gingen de ouderen en de mensen 
die zorg nodig hadden vroeger naar een bejaarden- of verzorgingshuis, nu blijven 
we allemaal zo lang mogelijk in ons eigen huis wonen! 

Dat dit zo mogelijk is kan dankzij bijvoorbeeld Zonnehuis Thuis. In dit artikeltje wil 
ik u wat meer vertellen over Zonnehuis Thuis waarvan de medewerksters hier in 
Stedum en in de andere dorpen in de omgeving thuiszorg verlenen. U hebt vast 
wel een keer van Zonnehuis Thuis gehoord. Misschien zag u wel eens ergens in 
een straat hun dienstauto staan, een mooie opvallende auto met het logo en de 
tekst: Verpleging en verzorging bij u thuis. 

Kantoor in Loppersum 
Zonnehuis Groep Noord zo heet de organisatie, Zonnehuis Thuis is daar een 
onderdeel van. Zonnehuis Thuis heeft een kantoor in Loppersum. Loppersum 
heeft een vast team en Middelstum heeft een vast team. Bij nood vallen ze bij 
elkaar in. Tegenwoordig komt het minder vaak voor dat een cliënt naar een tehuis 
gaat. Op het moment dat de zorg thuis niet meer mogelijk is kan de cliënt in een 
verpleeghuis opgenomen worden. Zonnehuis Groep Noord heeft ook 
verzorgingshuizen en verpleeghuizen. 

Taken 
De medewerksters van Zonnehuis Thuis hebben allen door hun opleidingen hetzij 
als verpleegkundige, hetzij als Verzorgende IG (verzorgende individuele 
gezondheidszorg), de bevoegdheid om verpleegtechnische handelingen te 
verrichten. Voorbeelden daarvan zijn: katheter verwisselen, het geven van 
injecties, het geven van medicatie, het aan- en afsluiten van zuurstofcilinders, het 
checken van een zuurstofconcentrator, stomazorg verlenen, wondzorg en 
zwachtelen. 
Daarnaast verlenen ze zorg bij het aan- en uitkleden, brengen ze cliënten naar 
hun bed, helpen ze ‘s morgens de cliënt uit bed, worden cliënten gewassen en 
gedoucht. Daar waar nodig is wordt een ontbijt gemaakt. 
In sommige gevallen, wanneer er sprake is van een mantelzorger, wordt de taak 
van deze mantelzorger ook verlicht door de hulp van Zonnehuis Thuis. 
Vierentwintig uur per dag is Zonnehuis Thuis bereikbaar voor zorg. Overdag is dat 
van 7.00 uur tot 23.00 uur. En sinds enige maanden is er een samenwerking met 
TSN. Na 23.00 uur neemt TSN de zorg tot 7.00 uur over. 

Hoe ontvangt iemand zorg? 
In veel gevallen krijgt een cliënt zorg nadat de huisarts de eerste stap heeft gezet. 
Zo kan de huisarts voor de cliënt zorg aanvragen. Ook wordt er wel geadviseerd 
om zelf contact op te nemen met Zonnehuis Thuis. Voor meer informatie kunt u 
ook contact opnemen met beide teams. Middelstum heeft het telefoonnummer 06-
21524144, Loppersum 06-55193812. 
In weer een ander geval neemt een familielid contact op met Zonnehuis Thuis. In 
een intakegesprek wordt er bekeken wat een cliënt nodig heeft. Want er wordt 
zorg verleend op maat! 

Eldert Ameling 



6 
 

  
 (foto: Corry Verduijn-de Heer)  
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In de Kijker 
 

In deze rubriek worden nieuwe of minder bekende bewoners uit het dorp 
voorgesteld. Deze keer Samer, Hilmaarweg 52. 
 

Sinds wanneer woon je in Stedum? 
“Sinds december 2016.” 
 

Waar ben je geboren en/of heb je jeugd doorgebracht ? 
“Ik ben geboren in Damascus in Syrië en heb mijn jeugd ook doorgebracht in 
Damascus.” 
 

Wat doe je in het dagelijks leven? 
“Ik ben onderhoudsmonteur in koeling en verwarming. Ik werk in grote gebouwen, 
zoals in scholen en fabrieken, voor een goede klimaatbeheersing.” 
 

Wat zijn je favoriete bezigheden? 
“Toen ik in Syrië woonde vond ik autoraces erg leuk. Nu hou ik van vissen, vooral 
zeevissen.” 
 

Wat staat er bovenaan je wensenlijst?  
”Mijn wens is een leuke vriendin en een gezin. Verder wil ik nog verschillende 
vakdiploma’s halen.” 
 

Wat zijn de hoogtepunten uit je leven? 
“Ik heb geen echte hoogtepunten, maar wat voor mij belangrijk is, is het geloof (ik 
ben moslim), mijn ouders en dat je goed voor een ander bent en zo nodig iemand 
helpt.” 
 

Wat waren je eerste indrukken van het dorp? 
“Dat het hier erg stil is (ik kom uit een heel grote stad) en dat je afhankelijk bent 
van andere dorpen voor de eerste levensbehoeften.” 
 

Noem iets voor de ideeënbus van Stedum. 
“Ik zou het leuk vinden als er een multicultureel etentje met andere mensen 
georganiseerd kan worden.” 
 

Wat is je antwoord op de vraag van de vorige bewone rs: “Wat zijn je leukste 
of mooiste momenten in Stedum?” 
“Het leukste moment was voor mij, dat ik eten bereid heb voor de buren en de 
vrijwilligers van Vluchtelingenhulp.” 
 

Welke vraag wil je de volgende nieuwe bewoner(s) st ellen? 
“Zouden jullie het leuk vinden als ik een keer bij jullie koffie kom drinken en nader 
kennis kom maken?” 
 

Afie Nienhuis 
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De pollepel 11 – Borgweg 
Recept: Koude Rijstschotel  
 

In deze tijd van barbecue en zomeravonden die komen, wil ik graag het recept 
geven, wat ik ooit van mijn moeder heb gekregen: "Koude Rijstschotel”. 
 

Voor 4 personen: 
- 1 ons witte rijst, droog gekookt en afgekoeld 
- ½ blik doperwten, goed uitgelekt 
- 2 ons ham in blokjes 
- 2 zure appels in blokjes 
- 50 gram rozijnen, goed gewassen en gedroogd 
 

Alles goed door elkaar mengen 
 

Dressing; 
- 6 eetlepels frietsaus (ik ga zelf voor de magere variant en doe half yoghurt half 
frietsaus) 
- 3 eetlepels melk 
- 2 flinke eetlepels Mangochutney 
- ½ eetlepel kerriepoeder (mild) 
- zout en peper 
 

Door de rijstschotel mengen, goed door roeren en het lekkerst is om het een 
avond van te voren al te maken. 
Heerlijk met robuust stokbrood of oerbrood. 
 

Ik geef de pollepel door aan Ingrid Kort. 
Allemaal een fijne zomer gewenst, en eet smakelijk, juist in deze tijd. 
 

Tineke Bruggeman  
 

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 natuurlijk ook 
meerdere gezinsleden de pollepel krijgen) en daarna de volgende straat. Zo krijg 
je langzaamaan een Stedumer kook/bakboek gesorteerd per straat. Degene die 
de pollepel krijgt, moet dat wel van te voren weten en er ook mee instemmen.  

De volgende pollepel graag inleveren uiterlijk 19 augustus via een e-mail naar: 
destedumer@gmail.com.  
 

 

Dankbetuiging 
Hartelijk dank voor de vele berichtjes, kaarten en andere attenties tijdens mijn 
tijdelijke opname op de kortdurende opvang in Wiemersheerd.  

Inmiddels ben ik verhuisd naar een eigen kamer. Mijn adres is: Wiemersheerd, 
kamer 009, De Schepperij 2, 9919 HJ  Loppersum. 

Met een hartelijke groet, Griet van Zanten-Koopman 



9 
 

 
    

 (foto: Carola Kruidhof)  
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400 woorden 
Hakken, vijlen, schuren en polijsten  
Lia Harkema-Wessels woont met haar Jan bij de haven, waar ook hun boot, een 
schokker, ligt ... Lia werkte voorheen parttime op de administratie van het Dagblad 
van het Noorden, maar geniet nu van haar pensioen, ook met het maken van 
beelden. Ze toont bescheiden haar passievolle beelden. Onderwijl slaapt hond 
Noa, een Drentse patrijs, aan haar voeten.  

“Mijn stijl is veelal figuratief met een twist gestileerd.” Ze kijkt veel naar beelden, 
gaat naar tentoonstellingen en musea. “Ik ben een bewonderaar van Henry 
Moore. Dat werk zou je na willen maken, ik probeerde wel eens wat … Ken je 
Lotta Blokker? Oh …”  Soms ziet ze iets dat zo mooi en zo goed is, dat ze denkt: 
“Ik maak nooit meer iets!” 
Lia’s vader was smid in Delfzijl en smeedde later voor zichzelf wat hem boeide: 
daarom veel vogels. Vlakbij het politiebureau in Delfzijl staat het 
“Oorlogsmonument ter herdenking van de verzetsgroep Zwaantje in Delfzijl” van 
zijn hand. Dat inspireerde: de toen vijfentwintig jaar jonge Lia begon met klei. 
“Twintig jaar boetseerde/modelleerde ik, ging potten bakken met de schopschijf, 
werkte met glazuren, ja ook Raku bakken deed ik.” Lia maakte eens een leeuw, te 
groot voor haar kleioventje. De steenfabriek Hielkema bracht de oplossing …  
Later leerde Lia in Zuurdijk bij een kunstenaar beelden van aluminium cement in 
mallen gieten. Soms ook met granito. Een paar beelden uit díe tien jaar staan nu 
nog bij haar in de tuin. De laatste vijftien jaar werkt ze met steen, gevarieerd 
materiaal: serpentijn uit Zimbabwe, speksteen uit India, Brazilië of China en 
natuurlijk het harde albast en het marmer.  

Steen fascineert haar: het materiaal, de bewerking, de vorm, de huid. Steen: in 
haar fraaie werkplaats achter het huis liggen diverse ruwe onbewerkte stukken. 
Steen: ze bekijkt en bedenkt wat voor beeld er in een afzonderlijk stuk steen kan 
zitten. “Kan ik hier een poes uit halen? Een konijntje? Of sterke abstracte 
vormen?” Soms maakt ze proefmodellen van klei …  
“Twee uur in de week geef ik les: aan een klein groepje: ik coach en lever kennis 
en gereedschap.” 
De steensoort, een gedachte, of een zich opdringende vorm zijn de basis van een 
nieuw werk. “Hakkend haal ik het beeld uit de steen, het (diamant)vijlen maakt de 
vorm minder ruw, het (nat)schuren van het beeld - van grove korrel  80 tot 
waterproof 1200 -  om te polijsten. Nog krassen? Ik controleer dat met een loep. 
Jan, mijn man, boort gaatjes voor de sokkel. Ten slotte doe ik was op het beeld, 
dan gaat het blinken. 
 “Ze lacht; “Ik lijk wel een ekster, ik houd van glimmen .!. ” 

Math M. Willems 

 

  



Dichteres der Provincie Groningen  
De fanatieke wandelaars die in het zwoele lenteweer de afgelopen maand de 
‘Monumentenroute’ in Stedum hebben gelopen zijn boerderij ‘Niehof’ uit 1875 vast 
gepasseerd, stonden even in de berm de grommende leeuwen te bewonderen, 
het prachtige voorhuis in zich op te nemen en sloten af bij de Bartholomeüskerk 
zonder de geschiedenis van deze boerderij en haar bewoners te kennen.  

Sien Jensema, een bekende 
schrijfster en de drijvende 
kracht achter ‘Maandblad 
Groningen’ hield een paar 
keer per maand ‘De Stemer 
Kringe’ - een groep van 
letterkundigen en dichters die 
spraken over de Groningse 
taal - in het voorhuis van de 
boerderij. Nu staat haar naam 
enkel nog op een straatnaam-
bordje als een teken dat ze 
hier ooit heeft gewoond, maar 

amper een eeuw geleden was Sien een van de belangrijkste mensen in Stedum. 
De in 1896 geboren Stedumse dichteres en schrijver publiceerde vele romans en 
prozabundels in het Hoogelandster dialect dat volgens Sien zoveel mogelijk 
behouden moest blijven.  

Voor haar werk dat het gewone leven liet zien kreeg Sien veel oeuvreprijzen 
waaronder ‘De culture prijs van de provincie Groningen’ en de prijs voor het beste 
Groningse boek.  

Sien vond vooral haar inspiratie tijdens een ommetje of kijkend over de kale lege 
vlaktes die ‘s winters bedekt met een laag sneeuw waar enkel de afdrukken van 
kattenpootjes de glans doorbraken, wachten totdat de boer het land weer zou 
omploegen. Ze werd geëerd om haar prachtige beschrijvingen van de natuur en 
liet dat ook veel terugkomen in haar werk. Naast dat Sien voornamelijk in ‘Niehof’ 
woonde had ze ook een tweede huis in Garderen net onder de rook van Putten en 
dicht bij de Veluwe waar ze graag haar tijd doorbracht. In 1994 overleed Sien in 
Gelderland op 98 jarige leeftijd met een kast vol Groningse boeken en in het 
bijzijn van haar familie.  

Haar compagnon en vriend Jan Boer met wie ze samen het ‘Maandblad 
Groningen’ runde schreef in het voorwoord van het boek Berend Kostubber het 
volgende: ‘Nait omdat Sien Jensema ’n vrau is. Wie hemmen wel meer proatsters 
en schriefsters had, dei ’t gezellig of mooi zeggen konnen. Moar zai kwammen 
heur toch nait aan hakken. En verschaiden manluu allerdeegs zain tegen heur op! 
Duur ‘k best woord hemmen. (…) Zai het schillerd mit woorden, zeg wie den. Zai 
ken wat, meer as ’n aner, en doarom is dit kunst.’ 

Ivar van der Velde 
 

(foto: https://www.webloug.nl/sien-jensema/) 
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Logi Kwis 
In een Logi Kwis moet je uitzoeken wat bij elkaar hoort. Dit doe je door eerst goed 
de aanwijzingen te lezen. Als je deze goed leest en combineert, vind je de 
oplossing. In de grote tabel kun je met plussen en minnen aangeven wat wel en 
niet bij elkaar hoort.  
Als je het antwoord weet schrijf je dat in de onderste tabel.  
De oplossing wordt vermeld in de volgende Stedumer. 
 

Opa en Oma en hun Sport 
Drie oudere echtparen zijn nog kerngezond.  
Elk van de mannen beoefent een sport en de vrouwen spelen een instrument. 
1. Opa Geert is getrouwd met oma Klaartje. 
2. De wielrenner is getrouwd met de pianiste. 
3. Opa Karel zit op ballet. 
4. Van één van de echtparen beginnen de namen met dezelfde letter. Eén van 
hen beiden beoefent een sport of bespeelt een instrument die met de letter b of v 
begint. 
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Restauratie Koetshuis met 
Lijkenhuisje Stedum 
 

Het had weinig gescheeld of het in slechte staat van onderhoud verkerende 
Lijkenhuisje aan de Stationsweg was in de jaren `60 met de grond gelijkgemaakt. 
De Gemeenteraad van Stedum had er al toe besloten, maar gelukkig gaven de 
Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen geen toestemming. Wel werd 
het bouwwerk versoberd. Het torenspitje verdween en de personeelsingang werd 
dichtgemetseld. De houten deuren, ingang voor de lijkkoets, werden vervangen 
door een stalen kanteldeur. 

Omdat de lokale overheid het geld niet had om het gebouwtje weer in de 
oorspronkelijke staat terug te brengen, een wens van Stichting Historie Stedum,  
deed de gemeente Stedum afstand van het Lijkenhuisje en werd S.H.S. eigenaar. 
In overleg met Stichting Oude Groninger Kerken is toen een restauratierapport 
opgemaakt en zijn fondsen aangeschreven om de kosten te kunnen financieren. 
Een investering van een aantal tienduizenden euro’s. 

Deze investering staat haaks op de benadering van B. en W. in 1890 in de 
toenmalige Gemeente Stedum. Die gaf architect Oeds de Leeuw Wieland de 
opdracht om aan de Stationsweg op de Algemene begraafplaats een Lijkenhuisje 
te ontwerpen. Een punt van discussie was echter of eerste- of tweede soort steen 
zou worden gebruikt. Die verschilden niet alleen van kleur, de eerste was ook 
twee gulden per duizend duurder. Een raadslid meende dat er ‘meer op deugd 
dan op sieraard' moest worden gelet. 

Ondanks die Groningse zuinigheid kwam er een torentje op het dak. B. en W. 
vonden dat niet nodig, de raad wel. De zolder verdween wel van het ontwerp. 
Onder meer omdat met een vliering de lijkwagen er niet in paste. Daarmee is het 
een bijzonder exemplaar. Er zijn in de provincie Groningen nog aardig wat 
Lijkenhuisjes met historische waarde, maar dit is het enige met een koetshuis. 

Omdat ook de jaarlijkse dodenherdenking van oorlogsslachtoffers op 4 mei bij de 
gedenkplaat aan het bij het Lijkenhuisje plaats vindt en door heel veel mensen 
wordt bijgewoond, vond Stichting Historie Stedum het zeer wenselijk, dat het 
bijzonder ontwerp weer in zijn oorspronkelijke staat werd terug gebracht. 

Helemaal in zijn oorspronkelijke staat zal het Lijkenhuisje waarschijnlijk niet 
terugkomen. Johannes Nijhoff, onze latere huisarts, beschreef in zijn jeugd een 
wandeling door Stedum als volgt: “Slaat men vanaf het Station de weg richting 
centrum Stedum in, dan komt men het eerst langs de begraafplaats, die nog 
betrekkelijk nieuw is. Gaat men door het hek, dan grijnst een doodshoofd met 
twee kruiselings gelegde doodsbeenderen er onder de bezoeker aan. Dit stenen 
doodshoofd is gemetseld in den muur van het doodhuisje”. 

Een aantal enthousiaste vrijwilligers zijn druk bezig onder leiding van Stichting 
Oude Groninger Kerken en Bouwbedrijf Werkman met de restauratie van het 
Koets- en Lijkenhuisje om het in originele staat terug te brengen.  
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Op de foto staat de nieuwe spits gereed voor transport naar de leidekker. 
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De fundering voor de spits is gestort en het draagframe voor de spits is al 
gedeeltelijk geplaatst.  De nieuwe houten spanten voor de spits, voorzien van een 
houten dakbeschot is afgetimmerd in de boerderij van Peter en Corry Verduijn aan 
de Weersterweg. We waren erg blij met deze gastvrijheid van fam. Verduijn en 
hadden in begin van dit jaar dus een warme en droge plek om de spits af te 
bouwen. De spits is inmiddels naar een bedrijf in Groningen gebracht om te 
worden voorzien van leien. Wanneer de spits klaar is en terug in Stedum kan het 
dak van het Lijkenhuisje eraf, kunnen de steigers worden geplaatst en kan de 
spits op het stalen frame worden geplaatst. 

Dan kan er worden begonnen met het verwijderen van lelijke muurgedeelten en 
het opnieuw opmetselen daarvan met passende stenen. Daarna volgt het 
plaatsen van nieuwe houten deuren voor het Koetshuis, het Lijkenhuisje en de 
personeelsingang. Boven de gedenkplaat voor oorlogsslachtoffers wordt weer een 
stalen raam teuggeplaatst, die samen met de torenspits in de jaren ‘60 is 
verdwenen. 

Jan Lalkens 
Secretaris Stichting Historie Stedum 
 
Hoe kom je aan een ridderinsigne als bever? 
Bevers zijn de jongste groep scouts, van 5-8 jaar. Daar zijn er bij de Struners 
dertien van op dit moment, onder leiding van Henriëtte Strijker, en met assistentie 
van (hulp)leiding Manouk, Danny en Monique. 
 

Voor het eerst is er aan 
een geschiedenis-
insigne gewerkt, en 
daar stond de vlag van 
Stedum model voor. Het 
boek “Ridder in één 
slag” van Martine 
Letterie was de basis en 
is in delen voorgelezen. 
Hierin wordt het 
opgroeien van Focke en 
Eilco als zonen van 
Eppo op de borg 
Nittersum beschreven 
en geïllustreerd. Het 

boek gaat over hoe je ridder wordt en wie daar geschikt voor is. En zo kwamen 
we ook op de ridderfiguur als onderdeel van het wapen van Stedum en afgebeeld 
op de vlag. 
  

De ridder is natuurlijk erg inspirerend voor bevers. Ze mochten uiteraard ook hun 
eigen ridderuitrusting meenemen naar de opkomst. De kinderen zijn drie 
zaterdagochtenden bezig geweest met riddervaardigheden als zwaardvechten 
(met een ballon als slachtoffer) en een paard leiden.  
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Maar ze leerden ook het een en ander over Stedum. Geert van Dijken legde bij 
Peertil uit waar de stenen van de kerk gebakken werden, en over het vervoer in 
die tijd en later. Ook dat er geen vrachtwagen was om de stenen naar de plek van 
de kerk te brengen. Dat kinderen moesten werken, en vaak niet konden lezen of 
schrijven.  

De volgende 
zaterdagochtend stond 
een bezoek aan de 
Bartholomeüskerk op het 
programma, waar Geert 
weer voor uitleg klaar 
stond.  
De geschilderde 
fantasiedieren, het 
praalgraf, de dood 
van Bartholomeüs 
en de rouwborden 
maakten veel 
indruk. Ook in de 
kerk vind je de ridder 
terug, als wapen van Johan 
Clant en nog te zien op de grafsteen 
van de familie Clant in de kerk. De 
kinderen hoopten dat daar het zwaard 
ook nog in lag, maar helaas moest 
Geert dat ontkennen.  
 

Dat vader Adriaan Clant het einde 
van de 80-jarige oorlog officieel 
mede mocht ondertekenen werd 
aan de hand van de tekening in 
de sacristie natuurlijk ook 
genoemd.  

De Engelse drop die in de 
sacristie op tafel lag, 
moest volgens een van 
de bevers dan toch 
wel erg oud zijn. 
Later hebben de 
kinderen ook zelf 
fantasiedieren getekend, 
zoals een kat met hoorntjes en 
extra lange poten.  
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Wonderlijk dat de kinderen een uur lang geboeid konden kijken en luisteren.  
 

Door het bekijken van de maquette kwam ook het borgterrein tot leven. Daarbij 
bleek het moderne kasteel in de speeltuin helemaal herkenbaar. Met tennisballen 
mocht het bekogeld worden en er kon ook worden verdedigd door de gaten van 
het kasteel.  
 

De laatste keer voor de vakantie krijgen de kinderen het insigne, met een heuse 
ridderslag. Na het goed beantwoorden van de door Manouk in elkaar gezette 
ridderquiz is het insigne echt verdiend. Voor de kinderen is het onderwerp gaan 
leven (en voor de leiding ook). Met dank aan de hervormde kerk voor het mogen 
bezoeken van de kerk, aan Geert voor de levendige en beeldende uitleg en trots 
op onze zo goed luisterende bevers! 

Lies Oldenhof 
voorzitter Scoutingvereniging De Struners 
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De Steemer Agenda 
Voorzichtig worden er in deze coronatijd toch wat activiteiten gepland 

en is er dus weer een (korte) Steemer agenda: 

22 Tocht over de gewelven van de Bartholomeüskerk

08 tussen 10.00 en 16.00 uur
zie pagina 3

12 Open Monumentendag

09 Bartholomeüskerk geopend

De Stedumer is een uitgave van de Vereniging voor Dorpsbelangen Stedum en verschijnt 
normaal gesproken elke laatste vrijdag van de maand. Kopij moet anderhalve week er voor 
binnen zijn. Hij komt niet uit in juli.  
Artikelen in ‘platte tekst’ aanleveren, dus geen eigen opmaak.  
De Stedumer verschijnt de volgende keer op vrijdag 28 augustus.  
Kopij inleveren bij de redactie uiterlijk  woensdag 19 augustus. Het liefst per e-mail en anders 
op usb-stick. 
De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen te weigeren, te bewerken of in te korten. 
Redactie: Corry Verduijn, destedumer@gmail.com  
Advertenties: Karola Jansen, adv.destedumer@gmail.com 


