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Rommelroute Stedum 11 september 2021  
 

Geef je rommel een tweede kans. Wij 
maken een rommelroute en de 
bijbehorende reclame. 
Verkoop je rommel vanuit je eigen 
tuin, oprit of garage.  
 

Tijdens de rommelroute gelden de 
richtlijnen van het RIVM. 

 

Aanmelden via activiteitenstedum@gmail.com. 
Vermeld hierin het adres vanwaar uit je gaat verkopen. 
 

Activiteitencommissie Stedum 
 

Open avond 9 september Schuttersvereniging 
Wij zijn erg blij dat wij na anderhalf jaar eindelijk weer naar 
ons clubhuis Moarstee mogen gaan. We hopen dat wij door 
middel van vaccinatie het Coronavirus buiten de deur 
kunnen houden. Het bestuur van de Schuttersvereniging 
heeft daarom besloten dat de start van het schuttersseizoen 
2021-2022 met een open avond van de vereniging is en wel 
op donderdag 9 september. Aanvang 20.00 uur. Een ieder 
die de schietsport een warm hart toedraagt nodigen wij uit 
om eens bij ons met pistool of geweer te schieten. De Vereniging heeft de 
beschikking over zes elektrische schietbanen en vijf nieuwe geweren en twee 
pistolen. We schieten elke donderdagavond van september tot april in 
competitieverband. Er is geen verplichting om iedere donderdag aanwezig te zijn; 
wel moet men voor 22.00 uur in de zaal aanwezig zijn om nog die avond te 
mogen schieten. Onze vereniging telt veertig leden waarvan zes dames. Iedereen 
kan schieten, ook hebben wij een ondersteunende klasse waarin men kan gaan 
schieten met een handicap. Dat wil zeggen je schiet met een staander waarin het 
geweer komt te liggen, je houdt met één hand het geweer vast en de andere hand 
op je rug en je probeert op deze manier de roos te raken. Het lijkt heel 
gemakkelijk maar…. Ik zou zeggen: welkom, probeer het maar een keertje. 

Voor de nieuwe inwoners van het dorp: Moarstee kunt u vinden bij de haven en 
de IJsbaan. 

Coby Nienhuis 
Bestuur Schuttersvereniging 
 

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 Leon Bansberg (foto: Carola Kruidhof ).  
  De rubriek 400 woorden vindt u op pagina 11. 



3 
 

Oranjevereniging 
Het bestuur is blij dat de Corona Covid 19 ons langzamerhand aan het verlaten is 
en dat de meeste mensen zijn gevaccineerd, waardoor er weer evenementen 
kunnen worden georganiseerd. Ook wij hebben de Oranje Bingo vorig jaar 
moeten annuleren maar we gaan binnenkort een nieuwe datum prikken, als de 
regels het natuurlijk toelaten. Dus kijk ook regelmatig op facebook van de 
Oranjevereniging. De automatische incasso die wij pas deze zomer hebben 
opgehaald in verband met Corona (betreft nog contributie van leden over 2020) 
zullen eind augustus / begin september worden geïnd. Wanneer de 
Jaarvergadering zal worden gehouden wordt in De Stedumer van oktober bekend 
gemaakt. Verder zijn we nog opzoek naar een bestuurslid voor de 
Oranjevereniging. Wij organiseren Koningsdag en de herdenking 4 mei en 
natuurlijk om de vijf jaar de optocht op 5 mei. Hebt u interesse dan kunt u zich 
opgeven bij Syta Timmer 06-23515673. 

Vanaf augustus/september kunt u ons verwachten voor de contributie over 2021 
en zullen wij bij de nieuwe bewoners langs gaan. 

Coby Nienhuis 
Bestuur Oranjevereniging 
 
 

Vertrek naar Aruba 
Op vrijdag 3 september vertrekken wij naar Aruba 
om daar eerst voor een jaar te verblijven. 

Ons huis in Stedum wordt afgebroken en weer 
opgebouwd. 

Wij gaan op Aruba ons o.a. inzetten voor 
slachtoffers van mensenhandel en hebben 
daarvoor een Stichting opgericht: Huntu Ku Nos, 
dat is Papiaments voor “samen met ons” 

Vind je het leuk om ons te volgen: hou dan onze website in de gaten, wil je ons 
steunen: graag!! Alle informatie staat op onze website: www.huntukunos.org 

Bedankt voor alle bemoedigingen en 
giften en belangstelling tijdens onze 
garage sale.  

We vinden het erg leuk om contact 
te houden en zullen af en toe eens 
wat in de Stedumer zetten! 

Ayo (tot ziens)  

Raul, Petra, Erin en Brennan Kock 
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(foto boven: Steen bij Hofman – Molenstraat, foto onder: Stenen Richtploatske) 
(foto’s: Geert van Dijken) 
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IJstijd in Stedum? 
Je kunt daarbij natuurlijk denken aan bijvoorbeeld het eten van een ijsje, maar we 
slaan een andere richting in want tijdens een wandeling door het dorp kom je wel 
eens van die aparte grote en kleine brokken steen tegen, bijvoorbeeld bij de 
ingang naar de vlasschuur van Pilon (einde Molenstraat, nu de schuur van Anjo 
Hofman) en verder bij tuinen en erven. 

Ook buiten het dorp, want aan de weg naar Winneweer, even voorbij de afslag 
naar het Juisterpad, staan drie van zulke grote stenen ter herinnering aan de 
standplaats van ’t Steêmer Richtploatske. 

Bij nader onderzoek blijken het allemaal stenen te zijn, wisselend in kleur van grijs 
naar het meer donkere, die zwerfstenen worden genoemd. 

De kleinste, ter grootte van een meloen, worden ook veldkeien genoemd en zijn 
wel gebruikt voor funderingen van woningen, kerken (Hellum) en torens 
(Noordlaren). 

Maar waar komen ze eigenlijk vandaan? 
Het voert ons een aardig “eindje” terug in de historie waarbij de voorlaatste IJstijd, 
zo’n 150.000 jaar achter ons liggend, in beeld komt. 
Nederland was toen voor meer dan de helft bedekt met een ijskap zoals die nu 
nog in de poolstreken voorkomt. Af en toe zie je dat nog wel eens op tv. 
De dikte van zo’n kap bedroeg wel ongeveer tweehonderd meter en was 
afkomstig uit Scandinavië. 

Op z’n weg naar deze streken, over een afstand van zo’n 1500 kilometer heeft het 
ijs, behalve enorme hoeveelheden zand, ook heel veel van die genoemde stenen 
meegevoerd. Je kunt aan de onregelmatig afgeronde vormen nog de afslijpende 
werking van het landijs zien. Veel van die stenen bestaan uit graniet (van het 
Latijnse granum, dat korrel betekent) bestaande uit zo’n twintig procent kwarts, de 
glazige korreltjes zijn bij lichtval goed waarneembaar, terwijl de verdere vulling 
gevormd wordt door veldspaat, ’n verzamelnaam voor een groep mineralen zoals 
amfibolen, biotieten (deze veroorzaken zwarte spikkeltjes) en pyroxenen die het 
graniet kleuren. 

Er zijn erbij die de respectabele leeftijd van 1,5 miljard jaar hebben bereikt. Dit 
volgens de plaatsing van natuursteen op de tijdschaal. De meeste granieten op 
aarde bestaan uit voornoemde mineralen, doch de onderlinge percentages, de 
korrelgrootte en in ’t bijzonder de kleuren variëren eindeloos. 

Aldus levert zo’n loop door het dorp weer veel wetenswaardigheden op en 
bevordert de belangstelling voor natuur en geschiedenis. 

Sla er eens acht op! 

Die met een open oog voor de historie. 

Tj. Burgstra 
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Nieuws van de Stichting Vrienden van de 
Bartholomeüskerk Stedum  
 

Graag brengen wij het volgende nieuws en de volgende  
activiteit onder uw aandacht. 

Niet iedere Stedumer zal het opgevallen zijn, dat een aantal  
weken geleden de klok van de toren van de Bartholomeüskerk  
niet meer was te horen op werkdagen om 8:00 uur, 12:00 uur en 18:00 uur. 
Het probleem was niet nieuw, maar had zich al vaker voorgedaan. Piet Burgstra 
en Klaas Blaauw, die hier ook van wisten, bedachten een betere oplossing dan 
voorheen is toegepast voor het herstel van het luidmechanisme, en hebben de 
aandrijfketting vervangen en daarmee ook de bevestiging aan het aandrijfwiel. 
Het bestuur van de Stichting is deze mannen bijzonder dankbaar voor het 
belangeloos herstellen van het luidmechanisme van de Bartholomeüskerk, 
waardoor de torenklok weer luidt zoals voorheen. 

Op zaterdag 11 en zondag 12 september aanstaande vindt de Open 
Monumentendag 2021 plaats, met dit jaar als thema ´Inclusie´, onder de slogan 
´Mijn monument is jouw monument´. Tijdens beide dagen zijn meer dan 5.000 
monumenten door heel Nederland geopend voor publiek. Ruim één miljoen 
bezoekers genieten elk jaar van het cultureel erfgoed in Nederland. 
De Bartholomeüskerk van Stedum doet ook dit jaar mee met de Open 
Monumentendag. Onze kerk is op zaterdag 11 september van 10:00 tot 17:00 uur 
geopend. Gedurende de dag zijn onze gidsen aanwezig om u rond te leiden en te 
vertellen over de rijkdom en geschiedenis van de kerk en zal er orgelspel 
verzorgd worden. Vanwege het coronavirus zijn in de Bartholomeüskerk 
maatregelen getroffen voor een veilig en verantwoord bezoek.  

U bent van harte uitgenodigd om op 11 september onze kerk te bezoeken. Wij 
zien uw komst graag tegemoet! 

Ype Jan Nienhuis 
secretaris Stichting Vrienden van de Bartholomeüskerk Stedum 
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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 Annemiek Hermelink en haar zoontjes Daan (7) en Bram 
(4), Hoofdstraat 9. 

Sinds wanneer woon je in Stedum? 
“Sinds half april 2020.” 

Waar ben je geboren en/of heb je je jeugd doorgebracht? 
Annemiek: “Ik ben geboren in Stedum en heb er ook mijn jeugd doorgebracht.” 

Wat doe je in het dagelijks leven?  
Annemiek: “Ik werk bij de trombosedienst.” 

Wat zijn je favoriete bezigheden?  
Annemiek: “Leuke dingen met de kinderen doen en bezig zijn met mijn 
nagelstudio Dots!, die sinds 1 juli geopend is.” 

Wat staat er bovenaan je wensenlijst? 
Annemiek: “Mijn nagelstudio meer uitbreiden.” 

Wat is het hoogtepunt uit je leven? 
“De geboorte van mijn kinderen.” 

Wat waren je eerste indrukken van het dorp? 
“Deze vraag is op mij niet van toepassing. Ik heb een groot deel van mijn leven in 
Stedum gewoond, en tien jaar elders, maar kwam toen regelmatig in Stedum.” 

Noem iets voor de ideeënbus van Stedum. 
“Ondanks dat Stedum een klein dorp is, wordt er veel georganiseerd. Ik hoop dat 
dit zo mag blijven.” 
Wat is je antwoord op de vraag van de vorige nieuwe bewoners: “Wat zijn je 
favoriete tv-programma’s?” 
“Ik hou van series kijken op Netflix en Videoland. Verder vind ik het programma 
‘Kopen Zonder Kijken’, gepresenteerd door Martijn Krabbé, erg leuk.” 

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

Afie Nienhuis  
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Werkgroep NN (én-én) 
  

 

De versterkingen gaan nu echt los in Stedum. Ook de woningen in het Nij 
Nittersum-complex aan de Weemweg zijn niet veilig bevonden. Omdat het 
versterken veel geld gaat kosten wil eigenaar Wierden en Borgen de huizen 
slopen.  

Met deze sloopplannen zijn wij niet blij. We denken dat Nij Nittersum prima 
versterkt, verduurzaamd en gemoderniseerd kan worden met behoud van het 
uiterlijke karakter. Dat gaat geld kosten, maar dat is het wat ons betreft méér dan 
waard. Hierover berichten we later meer.  

Ook willen we dat er bijgebouwd wordt. Dus én behouden én bouwen. En dan niet 
alleen maar eengezinswoningen, maar woningen geschikt voor starters en 
ouderen zodat er weer verhuisd kan worden binnen Stedum.  

Over dit alles zijn we al (en gaan we verder) in overleg met Gemeente Eemsdelta, 
woningbouwcoöperatie Wierden en Borgen en Dorpsbelangen. In de tussentijd 
gaat het complex beheerd worden door Carex, de anti-leegstand organisatie die 
ook de school aan de Bedumerweg beheert.  

De wethouders hebben het nog steeds over krimp, maar die tijd ligt achter ons. 
Wij zien in deze versterkingstijd vooral kansen voor Stedum. Om te groeien en om 
nog mooier te worden. Ons doel is dat de woningbouwcoöperatie en de gemeente 
op een open manier met het hele dorp in gesprek gaan zodat de plannen straks 
aansluiten bij wat het dorp belangrijk vindt voor nu én voor de toekomst. 

Luuk Tuinstra, Juul Zijlstra, Janna Bathoorn, Lukas Kruidhof, Peter Slager, Anjo 
Hofman, Pieter ’t Hart, Hommo Smit, Tes Oost, Gerard Kruidhof en Dirk van Impe 

foto: Janna Bathoorn 
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 (foto: Carola Kruidhof)  
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400 woorden 
Hout zagen, hout kloven, hout rijden  
Leon Bansberg is een doener, hij ‘werkte’ als basisschoolleerling in zijn vrije tijd al 
dagelijks op de boerderij van Schinkel aan de Delleweg. Knapte dingen op om te 
verkopen, zoals een oude skelter of een kruiwagen. Hij vervoerde ook per skelter 
met aanhanger voor de pompoenenwedstrijd prijswinnende reuzepompoenen tot 
wel zestig kilo …  Leon is nu vierentwintig, woont op de Lopsterweg. “Ik heb al 
jaren een vast contract bij uitzendbureau Abiant en deed voornamelijk  
boerderijwerk, zoals melken en oogsten. Momenteel vervoer ik hout op een 
vrachtwagen voor Houthandel Reinders uit Ten Post.” Leon en zijn vriendin 
Antoinie wonen tijdelijk bij de ouders van Leon: ze zoeken een eigen huis. 
Antoinie heeft een paard, een Barock Pinto met een merrieveulen van vijf 
maanden. Leon leerde Holy May ‘voetje geven’ en knuffelt het paard graag.  

In 2016 zaagt en klooft Leon veel hout in de regio, samen met Ricardo en Vincent 
uit Ten Post. Hij wil heel graag een machinale houtklover. Hij bekijkt op Google 
wat voorbeelden en gaat er dan met zijn vader Henk zelf één bouwen. “We 
maakten op een kladblok aan tafel de eerste schetsen. Al gauw weten we wat we 
willen.” Leon koopt allereerst een ijzeren H-profiel balk. Daarop wordt het zware 
mes gelast. Dan bestelt hij de cilinder. De benodigde hydrauliekunit vinden ze op 
marktplaats en halen ze helemaal uit Tilburg. “Hydrauliek kun je wel vergelijken 
met de werking van een waterpistool. Een duwplaat wordt op de H-balk gezet en 
ze maken een constructie om de cilinder vast te zetten. De cilinder wordt bediend 
via hydrauliekslangen die op een hydrauliekunit vol olie aangesloten zijn. 
Aangestuurd door een elektromotor op krachtstroom. Oliedruk zet de cilinder in 
beweging, voor- of achteruit. De bewegende duwplaat raakt het mes net niet. Het 
hout wordt naar het mes geduwd en splijt dan in tweeën. Soms gebruik ik een 
kruismes om het hout in vieren te splijten.” 

Hij sluit de hydrauliekslangen ook wel op een trekker aan, dan heeft hij geen 
krachtstroom nodig. “Ik oefende bij Jan Jaap Timmer, kocht vervolgens een 
aanhangertje hout en zette het gekloofde kachelhout op Marktplaats … Allerlei 
hout: essen, eiken, beuken, berk. Maar geen waaibomenhout.” Mijn houtklover is 
verrijdbaar, gebouwd op de oude as van een aanhangwagentje.” Leon klooft her 
en der hout en nam de driehonderdvijftig kilo wegende houtklover ook wel mee 
naar de Struners. “Op een autosloperij in Beerta, gebruikte ik de houtklover om 
autobanden van een velg te drukken. Door onder meer de coronapandemie ben ik 
tijdelijk even gestopt. Maar het houtkloven blijft een mooie bezigheid .!. ”   

Math M. Willems  
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De pollepel 23 - Singel 
Recept: Stamppot hutspot met sambal  
 

Benodigdheden: 
- 1,5 kilo aardappelen 
- 1 kilo wortelen  
- 500 gr. uien 
- 400 á 500 gr. spekjes 
- 1 zakje nasi kruiden mix 
- 1 á 2 theelepels sambal 
- verse worst 
 

Bakgroente:  
- 1 prei in dunne ringetjes 
- 150 gr. taugé 
- 1 paprika, fijn gesneden 
- 200 gr. champignons, fijn gesneden  
- 200 gr. dun gesneden witte kool 
 

Bereiding: 
- Wortelen schoonmaken en in stukjes snijden. 
- Zet de wortelen op in ruim water, en blijf het in de gaten houden dat er genoeg 
water in de pan blijft zitten. 
- Nasi kruiden mix en sambal toevoegen. 
- Uien schoonmaken en in ringen snijden, deze doe je boven op de wortelen in de 
pan. 
- Schil de aardappelen en snij ze in stukjes, ook deze doe je op de wortelen & 
uien. 
- Spekjes met de bakgroente bakken, en daarna toevoegen aan de wortelen / 
aardappelen. 
- Kook dit alles in ongeveer 1 uurtje gaar.  
- En dan stampen maar. 
- Ondertussen de verse worst bakken. 
 

Eet smakelijk! 
Ps.: hou je van pittig eten, dan kun je er altijd iets meer sambal aan toevoegen. 
 

Ik geef de pollepel door aan mevr. Davids. 
 

Alma Wieringa 
 

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 15 september via een e-mail naar: 
destedumer@gmail.com.  
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GROENE KRUIS STEDUM 
 

Achter een dichte heg, een hele hoge, 

en een vlier vol schermen bloemen, 

ten dele achter een oude spar verscholen 

staat het gebouw van het Groene Kruis. 
 

Hier kwam men met het kleine grut, 

vaak nog in de kinderwagen. 

Een dokter, zij was een dame, 

en een verpleegster, behulpzaam en sympathiek, 

die beantwoordden alle vragen, 

gaven moeders, vaders, voorlichting en advies. 
 

De kindjes werden gewogen en gemeten 

in dit gebouw van het Groene Kruis. 

Men zegt dat hier veel wordt afgebroken. 

Niet te geloven dit alles in gruis! 

Kijk van groen baksteen is het kruis. 
 

Eldert Ameling 

 

(foto: Janna Bathoorn) 
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Jongeren in Beeld:  
DeClick brengt creatieve jongeren samen in Stedum! 

Via mijn werk kwam ik in aanraking met DeClick, een nieuw project 
van De Rijdende Popschool. En wat bleek: er draait al een tijdje 
een DeClick-Werkplaats met vijf jongeren (lees meiden) in 
Zorgboerderij De Heemen in Stedum. Tijd om dit nader te 
onderzoeken en er een mooi artikel voor De Stedumer over te 
schrijven. 

Bij DeClick komen jongeren vanaf twaalf jaar samen om te werken 
aan hun creatieve skills. Dit kan met hiphop, TikTok, dj-en, dansen, 
vormgeven, graffiti, muziek maken, skaten, filmen, spoken-word, 

fotografie, freestyle voetbal, kortom alles wat creatief is en waar jongeren mee 
bezig zijn. Het is een plek waar jongeren bij elkaar komen en elkaar inspireren 
met eigen inbreng van ideeën voor leuke uitdagende activiteiten. 

In Stedum zijn Carlijn Slager, Erin Cock, Eva Smit, Jet van der Ree en Robyne 
Kerver na het volgen van lessen bij de Rijdende Popschool gestart met het 
DeClick project. Samen met werkplaatsleidster Anne Corporaal (naast 
werkplaatsleidster ook docent theater en stemexpressie, zangeres en actrice) 
hebben zij zelf een nummer gemaakt over jongeren in Coronatijd. Er voor elkaar 
zijn, elkaar kunnen blijven zien, hoe eenzaam ze zich ook kunnen voelen. Het is 
helemaal vanuit het gevoel geschreven, warm en liefdevol. Heel knap hoe deze 
jongeren dit verwoord hebben in een nummer, vertelt Anne enthousiast. De tekst 
is nu klaar en het is tijd om de muziek met een (jongeren-)band op te nemen met 
als uiteindelijke doel er een spetterende videoclip van te maken. 

Naast het maken van de videoclip staat er een workshop Spoken-word 
(gesproken woord) op het programma. Spoken-word is de voordracht van 
literatuur, maar dan op een voor jongeren herkenbare manier. De voordrachten 
zijn vaak performances, met songteksten, poëzie, proza, korte verhalen, columns, 
statements of slam-gedichten. Jongeren onderzoeken manieren om hun tekst zo 
te kunnen voordragen dat ze het publiek inpakken en kunnen rekenen op luid 
applaus. Er is nog geen datum voor de workshop, maar geïnteresseerden kunnen 
hun interesse kenbaar maken via de website www.declick.nl 

Ook jongeren die zich willen aanmelden voor andere creatieve activiteiten zoals 
hiphop, TikTok, dj-en, dansen, vormgeven, graffiti, muziek maken, skaten, filmen, 
fotografie, freestyle voetbal, kortom alles wat creatief is, kunnen zich op 
bovenstaande website nog aanmelden, want DeClick blijft doorgaan! Heb je zin 
om je creatieve skills te ontdekken of uit te breiden, meldt je aan en in overleg met 
Anne, de werkplaatsleidster, wordt bekeken hoe je deze activiteiten kunt opzetten. 
Deelname is gratis, want DeClick wordt gesubsidieerd door o.a. het Fonds voor 
Cultuurparticipatie, het VSB Fonds en de Provincie Groningen. 

Voor meer informatie over DeClick of De Rijdende Popschool, kijk op: 
www.declick.nl of www.derijdendepopschool.nl 

Nicole Hoofs 
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Open Monumentendag 11 september 2021 
 

Het bestuur van Stichting Historie 
Stedum ziet helaas geen mogelijkheden 
om bezoekers te ontvangen tijdens open 
Monumentendag binnen de huidige 

coronaregelgeving. Ons clubgebouw is die dag gesloten.  
Wel is er gelegenheid om de opgeknapte begraafplaats en het “armenlap” aan de 
Stationsweg te bezoeken. 
Verder bevinden zich in het dorp Stedum diverse monumenten en karakteristieke 
gebouwen. 

Monumenten in Stedum 
Stedum is een beschermd dorpsgezicht en telt momenteel twintig 
rijksmonumenten en één gemeentelijk monument. 

Karakteristieke panden  
Karakteristieke panden zijn gebouwen met een cultuurhistorische waarde, die 
mede de identiteit van het gebied bepalen.  
In de voormalige gemeente Loppersum zijn dat er zo’n 330, waaronder ca. veertig 
in en rondom het dorp Stedum. De karakteristieke panden zijn geïnventariseerd 
door een adviesbureau en besproken tijdens openbare bijeenkomsten. De 
inventarisatie richt zich op de historische bebouwing waarbij gekeken is tot kort na 
de Tweede Wereldoorlog. Daarmee zijn alle historisch bouwperioden en -stijlen tot 
en met de zogenaamde Wederopbouw-architectuur in ogenschouw genomen. De 
karakteristieke panden in en rondom het dorp Stedum zijn digitaal in te zien op 
www.historiestedum.nl. 

Informatieborden 
Stichting Historie Stedum heeft negen informatieborden geplaatst bij historische 
objecten om bezoekers op een toegankelijke manier kennis te laten maken met 
het dorp Stedum.  
Op de borden staan foto’s en historische gegevens van het object en indien 
verdwenen in de nabijheid van de plek waar het object heeft gestaan.  
De verdwenen objecten hebben een belangrijke functie gehad in het verleden in 
het dorp.  
De bestaande objecten zijn of een rijksmonument of hebben een beeldbepalende 
status en grote historische waarde. De borden zijn voorzien van een QR code die 
verwijst naar de website van Stichting Historie Stedum waarop nog meer 
afbeeldingen zijn te vinden van het vermelde object. De QR code is te scannen 
met een smartphone.  

De objecten met een informatiebord zijn: 
1. Borg “Nittersum” (verdwenen), Weemweg. 
2. Bartholomeüskerk, Hoofdstraat 1. 
3. Synagoge (verdwenen), Bedumerweg (bord staat bij het Joods monument). 
4. Gereformeerde Kerk, Bedumerweg 32. 
5. Vlasschuur, D. Triezenbergstraat 13 (is tevens een Rustpunt). 
6. Koren- en pelmolen “Zilvermeeuw” (verdwenen), Lellensterweg 2. 
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7. Boerderij “Niehoff”, vroeger bewoond door Sien Jensema, Lopsterweg 2. 
8. Vlasfabriek, Lopsterweg 43. Bord staat tegen hek naast nr. 41. 
9. Stationsgebouw (verdwenen), Stationsstraat 1. 
 

Links op onze website 

 

Om een indruk te geven van hetgeen Stedum u van bovengenoemde panden 
heeft te bieden, gaat u op onze website www.historiestedum.nl naar de pagina 
Links en klik op een van de onderdelen:  
Rijksmonumenten in Stedum. 
Gemeentelijk monument in Stedum. 
Informatieborden historische objecten in Stedum – slideshow. 
Karakteristieke panden in Stedum (gem. Loppersum). 

Bezichtiging objecten 
Tijdens de open Monumentendag zijn de volgende objecten te bezichtigen: 
-De Bartholomeüskerk, in het centrum van het dorp. 
-Rustpunt Theeschenkerij de Vlasschuur, Molenstraat 14, aan de haven van 
Stedum. Hier is ook een klein Vlasmuseum te bezichtigen. 
-Het Rabo Museum Stedum in het voormalig bankkantoor, Stationsweg 1. 
Rondleidingen op maandag t/m zaterdag. Toegang op afspraak: 06-20043755. 

Jan Lalkens 
Stichting Historie Stedum 
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sportbewegingsportbewegingsportbewegingsportbewegingspor 
 

11e editie Stemer WielrenTocht op zondag 26 sept. 2021  
Dit jaar ook weer met 
mountainbiketocht voor jeugd 
t/m 14 jaar! Doe je ook mee? 

Op de laatste zondag in 
september (de 26e)  wordt, 

zoals bekend bij de liefhebbers, de Stemer WielrenTocht georganiseerd. Dit jaar 
staat, omdat de editie van 2019 (slecht weer) en 2020 (Corona) niet doorgingen, 
de 11e editie van deze enige Hoogelandster Klassieker met start en finish in 
Stedum op het programma.  

Het parcours kent twee ‘rondjes’ van ca. 40/50 km. De organisatie laat de 
deelnemers nog even in spanning langs welke idyllische plaatsjes en wegen dit 
jaar gefietst zal worden, maar op voorhand staat de organisatie garant voor een 
mooie route door het Grunneger  Ommeland.  Het vertrek is om 13.00 uur vanaf 
het Haventerrein in Stedum. 

Na het 1e rondje is er een korte pauze om even bij te tanken (natuurlijk koffie met 
gebak) bij de Vlasschuur en bestaat de mogelijkheid om de fiets aan de kant te 
zetten. Niet iedereen is immers dusdanig in conditie dat 100 km fietsen nog leuk 
is. De eerste 50 km zal het tempo gemiddeld rond de 27 km per uur liggen. Er 
wordt samen in één groep, met voorfietsers, gefietst.  

Het 2e rondje is gesplitst. Voor de 'echte' racers is er een rondje van  50 km met 
een sprint van enkele kilometers tot aan het bord Stedum op de Lellensterweg en 
die leidt tot Wielerkampioen van Steem. Voor de wielrenners die toch graag een 
2e rondje fietsen, maar dit liever 'iets' rustiger doen, is het ook mogelijk om een 2e 
rondje te maken van ca. 35/40 km. Hier zal op de Weersterweg (tot aan bordje 
Stedum) 'gesprint' worden om de sportieve eer.  

Na het succes van 2018 is er dit jaar, o.l.v. Anjo Hofman,  voor de jeugd tot en 
met 14 jaar weer een mountainbiketocht  in en rondom Stedum. Deze start om 
15.15 uur bij de Vlasschuur. Graag om ca. 15.00 uur aanwezig zijn. Je moet een 
eigen mountainbike (of gelijksoortige fiets) meenemen. Indien mogelijk ook een 
helm (deze zijn slechts beperkt voorradig). Wel - i.v.m. de organisatie - graag 
opgave vooraf via onderstaande e-mailadres (bellen mag ook hoor).  

De middag en het officiële wielerseizoen van de Wielerverening Oet Steem zal 
vanaf ca. 17.00 uur worden afgesloten met (sport)drank en een hapje bij de 
Vlasschuur. Je bent van harte welkom! 

Net als in het voorafgaande jaar is het mogelijk om per Stedumer één introducé 
mee te nemen. Er zal natuurlijk aan de geldende Coronaregels worden voldaan! 

Doe mee en geef je op via a.koenes@hetnet.nl of 06-30021407 

Arend Koenes 
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Nieuwe netten voor TV de Bosbaan 

Univé vindt bewegen voor iedereen belangrijk: jong, oud, met of zonder 
beperking. Op landelijk en regionaal niveau. 

Ineke Roorda, adviseur Particulier bij Univé, heeft vanuit het persoonlijk budget de 
club ondersteund met de aanschaf van nieuwe wedstrijdnetten. 
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De Steemer Agenda 

 

Een aantal van onderstaande activiteiten kunt u terugvinden in deze Stedumer 
  
 

06
09

09
09

10  
09

11
09

11
09

26
09

De oud-papiercontainer staat 

11e editie Stemer WielrenTocht 
zie pagina 17

bij BS De Klaver

zie pagina 6, 15, 16
Open Monumentendag

Rommelroute Stedum
zie pagina 2

Open avond Schuttersvereniging
zie pagina 2

14.30 uur in het Hervormd Centrum
Passage

 
 

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 24 september 2021. 
Kopij inleveren bij de redactie uiterlijk  woensdag 15 september. 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  
 


