
 

De Stedumer 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Augustus 2022 
  

 



2 
 

Het Kleipad 
Het pad dat in de volksmond Kleipad 
heet, heeft nu ook officieel deze naam 
gekregen. Waarom was dat zo? Het 
begon als een echt kleipad voor 
aangrenzende boeren om bij hun land 
te komen. Halverwege was er zelf nog 
een doodlopend pad naar rechts dat 
over een onbewaakte 
spoorwegovergang leidde en dat "het 
Vlinderhok" heette. Dit pad is al lange 
tijd weg. Terugkomend op het Kleipad: 
het werd ook steeds meer een 
ommetje voor wandelaars. De behoefte 
begon zo te ontstaan om er structureel 
iets toegankelijks van te maken.  In 
bepaalde jaargetijden met regen werd 
het pad aardig verreden door zware 
machines en dat vergde telkens veel 
opknapwerk. Toen is er gekozen voor 
beton en dit wierp zijn vruchten af. Het 
is nu een standaard ommetje 
geworden (Ommetje om het Kleipad of 
Crangeweer genoemd).   

Het pad heette een tijdje 
Crangeweersterweg. Het leek of het 
een verlengstuk van de 
Crangeweersterweg was, maar dat 
klopt niet. Deze weg stopt in de bocht 
waar ze overgaat in de Bedumerweg. 

Ook gelden op het Kleipad andere verkeersbeperkende maatregelen.  

Zelfs als je bij Stichting Historie Stedum de term "kleipad " intypt krijg je oude 
beelden te zien van het Kleipad. 

Met al het voorgenoemde heeft het bestuur van Dorpsbelangen gemeend het 
Kleipad een officiële status te moeten geven. 

Fokko Smit 
Voorzitter Dorpsbelangen Stedum 

 
Bij de voorkant 
 

  De foto op de omslag vertoont iedere maand het gezicht van een of meerdere Stedumer(s).  
  De foto hoort bij de rubriek STEDUM doet! waarin Susanna Lemstra Stedumers aan het woord 
  laat over hun vrijwilligerswerk. Deze keer Giny Kasemir (foto: Lydia Brookman).  
  De rubriek STEDUM doet! vindt u op pagina 12 



3 
 

Verkoopactie bolchrysanten op 9 september 
Elke maand verschijnt De Stedumer. We zijn erg blij 
met deze krant voor het dorp en willen ervoor zorgen 
dat er genoeg financiële middelen zijn om De 
Stedumer te kunnen blijven maken. 

We organiseren daarom op vrijdagavond 9 september 
een verkoop van bolchrysanten. Vanaf 18.00 uur 
komen we huis-aan-huis langs om deze bolchrysanten 
te verkopen. De bolchrysanten worden gekweekt in 

Usquert, zijn verkrijgbaar in vijf verschillende kleuren en kosten per stuk 8 euro. 
Twee chrysanten kosten 15 euro.  

Dorpsbelangen Stedum 
 

Oogstfeest op de Dorpstuin 

Op zaterdag 3 september wordt het oogstfeest op verschillende plekken in de 
provincie Groningen gevierd! Net als vroeger staan we stil bij de opbrengst van de 
oogst. Het oogstfeest draait om elkaar ontmoeten, genieten en waardering voor 
elkaar en de natuur. Ook op de Dorpstuin wordt de oogst die dag gevierd! 

 

Van 13.00 - 16.30 uur is iedereen welkom voor koffie en thee, taart van de tuin en 
kruidige koekjes. Pluk zelf een oogstpakketje bij elkaar tegen een kleine 
vergoeding, help een handje mee of kom gewoon even rondstruinen in onze 
weelderige tuin. En met een beetje geluk is er rond 14.00 uur muziek. 

We zien jullie graag! 

Lorette, Tes, Rita, Ineke, Kees, Marieke, Margreet, Heleen, Evie, Marieke, 
Mannie, Trix, Jeanine 
Dorpstuin Stedum 
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(foto: Corry Verduijn) 
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In de Kijker  
 

 

In deze rubriek worden nieuwe of minder bekende bewoners uit het dorp 
voorgesteld. Deze keer Klaaske Halma, Singel 24. 

Sinds wanneer woon je in Stedum? 
“Sinds februari 2022.” 

Waar ben je geboren en/of heb je je jeugd doorgebracht? 
Klaaske: “Ik ben geboren in Leeuwarden en heb er tot mijn zesde jaar gewoond. 
Daarna heb ik mijn jeugd doorgebracht in Hoogezand.” 

Wat doe je in het dagelijks leven? 
Klaaske: “Ik ben cateringmedewerkster en schoonmaakster.” 

Wat zijn je favoriete bezigheden? 
Klaaske: “Ik hou van wandelen, met name wandelen bij de zee, en fietsen.”  

Wat staat er bovenaan je wensenlijst? 
Klaaske: “Ik zou graag nog Terschelling willen bezoeken. Verder is mijn wens om 
gezond te blijven.” 

Wat is het hoogtepunt uit je leven? 
“Dat ik oma ben geworden van een kleindochter; het tweede kleinkind is in 
aantocht.” 

Wat waren je eerste indrukken van het dorp? 
“Stedum is een gezellig, sociaal en vriendelijk dorp.” 

Noem iets voor de ideeënbus van Stedum. 
“Een verzamelpunt voor gratis huis-aan-huisbladen. Wanneer je geen krant 
ontvangt, kun je daar een krant ophalen.” 

Wat is je antwoord op de vraag van de vorige bewoners: “Wat was het 
laatste compliment dat je aan een ander gegeven hebt?” 
“Ik heb de laatste tijd geen complimenten gegeven, maar ik zou mijn buurman wel 
een compliment willen geven.” 

Welke vraag willen jullie de volgende nieuwe bewoner(s) stellen? 
“Waarom kies je ervoor om in Stedum te gaan wonen?” 

Afie Nienhuis 
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Stichting Historie Stedum en Open Monumentendag 2022 
 

Op zaterdag 10 september 2022 doet Stichting Historie Stedum mee aan de Open 
Monumentendag. Het thema dit jaar is Duurzaamheid.  
Het thema sluit aan op de voor ons zeer succesvol verlopen restauratieproject van 
het Koetshuis met Lijkenhuisje te Stedum. Het gebouwtje is in oude luister 
hersteld, compleet met een nieuwe torenspits met windvaan. Hoewel het geen 
monument is, is het wel een karakteristiek gebouwtje bij de algemene 
begraafplaats aan de Stationsweg en een verrijking voor het dorp Stedum.  
Het gebouwtje is duurzaam veiliggesteld voor de toekomst. Naast het bezichtigen 

van het Koetshuis met 
Lijkenhuisje zal er in het 
clubhuis een PowerPoint-
presentatie worden gegeven 
van de restauratie en de 
opening van het gebouwtje. 
Ook staan er diverse objecten 
uitgestald die in de loop der 
jaren aan de stichting zijn 
geschonken of te leen gesteld 
door derden.  
Verder kunnen er boeken 
worden gekocht die door 
Stichting Historie Stedum in 
eigen beheer zijn uitgegeven: 
o.a. ‘Stedum, het verleden in 
beeld’, ‘De inwoners van 
Stedum’ en ‘Heelmeesters 
van Stedum’. 
Tevens kan men de armenlap 
en de algemene begraafplaats 
bezoeken. 
Deze dag vindt plaats in en 
rondom ons clubhuis aan de 
Stationsweg 29a en duurt van 
10.00 uur tot 16.00 uur.  

U bent allen van harte welkom 
bij Stichting Historie Stedum.  

Jan Lalkens 
Secretaris Stichting Historie Stedum 
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Onderzoek naar participatie in Eemsdelta 
In de gemeente Eemsdelta werken we samen. Zowel onze inwoners 
en ondernemers als de gemeente hebben plannen, wensen en 
ervaringen. Omdat we samen willen werken aan een mooie 

toekomst in Eemsdelta, is het belangrijk te weten hoe de samenwerkingen 
verlopen. Hiervoor heeft de Commissie Participatie een digitale vragenlijst 
opgesteld. Van 29 augustus tot en met 18 september kunnen inwoners vanaf 12 
jaar, ondernemers, medewerkers van de gemeente, raadsleden en collegeleden 
de vragenlijst invullen.  

Vul de digitale vragenlijst in via eemsdelta.nl/onderzoek-naar-participatie. 

Doel van de vragenlijst 
De Commissie Participatie wil graag weten op welke manier onze inwoners en 
ondernemers actief zijn in de omgeving en of de gemeente iets doet met hun 
bijdrage. Worden uw ideeën opgepakt? Verloopt de samenwerking soepel? En 
zijn inwoners en ondernemers van plan in de toekomst betrokken te zijn bij de 
ontwikkelingen binnen de gemeente? De commissie wil met de digitale vragenlijst 
hier een beter beeld van krijgen. En daar willen we mee bezig!  

Commissie Participatie 
De raad heeft in december 2021 opdracht gegeven aan het college om een 
participatieverordening te maken. Het college geeft op dit moment uitvoering aan 
deze opdracht met een tijdelijke commissie participatie. In deze commissie zitten 
twee raadsleden, twee collegeleden, twee medewerkers en zes inwoners. Hiervan 
is één ook ondernemer in onze gemeente.  

Hulp bij het invullen van de vragenlijst 
Wilt u graag hulp bij het invullen van de vragenlijst? Neem dan contact op met de 
gebiedsregisseur in uw dorp of wijk. Voor Stedum is Klaas Bult de 
gebiedsregisseur, telefoonnummer: 0648135329 (ma-do) 

Meer informatie 
Voor meer informatie over de digitale vragenlijst kunt u contact opnemen met 
Evelyn Wolthuis via (0596) 691202 of via gebiedsregie@eemsdelta.nl  

Let op: pas vanaf 29 augustus is de vragenlijst in te vullen! 

https://www.ronaldct.nl


8 
 

Vereniging in beeld:  
De betrokkenheid van Uitvaartvereniging Stedum 
Stedumers zijn er voor elkaar in goede en minder goede tijden. Dit verhaal gaat 
over de waarschijnlijk oudste vereniging in Stedum. De uitvaartvereniging Stedum 
bestaat al sinds 1906. Aanvankelijk heette de vereniging toen 
Begrafenisvereniging Stedum. Maar aangezien mensen ook kunnen kiezen voor 
een crematie is in 2013 de naam statutair gewijzigd in Uitvaartvereniging Stedum.  

 

Het bestuur bestaat uit drie personen, te weten Pieter Oldenhuis (voorzitter), 
Albert Haak (secretaris) en Klaas Pilon (ledenadministrateur en penningmeester). 
De vereniging telt een uitvaartverzorger (voorganger) en acht dragers, waaronder 
sinds kort ook een dame. Mensen bieden zich spontaan aan en daar is het 
bestuur heel blij mee, evenals met de verjonging van de groep. 

De uitvaartverzorger doet in overleg met de nabestaanden de begeleiding en 
verzorging van alle zaken rondom de uitvaart van de overledene. 

De taken van de dragers zijn onder andere: 
De circulatie van de rouwkaarten door heel het dorp en omliggend gebied. 
Hiervoor is het dorp verdeeld in 2 routes van samen 450 adressen. 

Een paar uur voor de begrafenis het graf gereedmaken, de rijdende baar en de 
graflift klaarzetten. Het dragen van de kist en begeleiden bij de uitvaart. Alles 
uiteraard in overleg met de familie. 

Er komt veel meer bij kijken dan wat men verwacht. Tijdens een uitvaart zijn de 
dragers een flink deel van de dag bezig en wanneer het afgelopen is moet alles 
natuurlijk ook weer opgeruimd worden. Het materiaal bewaart de vereniging in het 
lijkenhuisje bij de begraafplaats. Hiervoor is er een goede samenwerking met 
Stichting Historie Stedum, eigenaar van het lijkenhuisje. 
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Het rondbrengen van de rouwkaarten is in de plaats gekomen van de 
leedaanzegger. Vroeger, vóór 1950, ging de leedaanzegger door het dorp en 
klopte bij iedere deur aan om te zeggen dat iemand uit het dorp overleden was. 
Stedum is nog een van de weinige dorpen die het rondbrengen van de kaarten 
doorzet. Het is een mooie traditie. Het plaatsen van een grafrek is ook een van de 
oude tradities, die de vereniging nog steeds probeert voort te zetten. 

De vereniging heeft een eigen website www.uitvaartverenigingstedum.nl        
Onder het kopje lidmaatschap staat vermeld welke diensten u precies van de 
vereniging kunt verwachten. Albert, sinds 2019 de secretaris, onderhoudt ook de 
website van de vereniging.  

Pieter is vanaf 2020 als drager betrokken bij de vereniging en heeft afgelopen mei 
het voorzittersstokje overgenomen van Hommo Smit. Pieter draagt de vereniging 
een warm hart toe, voor je mede dorpsgenoten nog iets te kunnen doen, het 
dorps gemeenschapsgevoel, dat vind ik belangrijk en moet door kunnen gaan.  

Klaas is de grote regelaar van de vereniging. Wanneer iemand overleden is belt 
hij de dragers en verdeelt de taken. Hij is sinds 2004 penningmeester en heeft 
dus al heel wat ervaring. De betrokkenheid van de dragers is groot. Wanneer 
Klaas belt om te vragen of ze kunnen helpen bij een komende uitvaart is het 
antwoord meestal gelijk ja, al moeten de dragers daarvoor iets regelen met hun 
baas. Klaas vertelt dat als iemand gevraagd wordt om drager te worden er in het 
begin vaak twijfel is. Is dit wel iets voor mij? Maar als ze eenmaal een uitvaart 
gedaan hebben, dan is dat weg. Je wilt iets doen voor je naasten en de groep 
dragers is een fijne en gezellige groep. Er is een goede onderlinge samenwerking. 
En die is ook nodig, want het is altijd wel een beetje spannend. Je wilt dat er niks 
fout gaat en er kan best veel fout gaan. En soms worden er op het laatste moment 
andere beslissingen genomen, wordt de kist toch wel of toch niet door de familie 
gedragen. Dan moet je flexibel kunnen zijn of kunnen improviseren. Alles om de 
uitvaart in goede banen te leiden en te zorgen voor een waardig afscheid van je 
dorpsgenoot. 

Ook het inseinen van de klokkenluider tijdens de uitvaart doet één van de dragers. 

Wat veel mensen, die in Stedum zijn komen wonen, niet weten is dat je aan de 
klokken kunt horen of er een kind, vrouw of man overleden is. In de 
Bartholomeüskerk hangen namelijk twee klokken, een grote en een kleine. 
Wanneer een kind of vrouw overleden is start de kleine klok en valt de grote klok 
bij. Wanneer een man overleden is start de grote klok en valt de kleine bij.  

Toen Klaas drager werd viel hem de treurige toestand van het onderhoud van de 
begraafplaats op. Veel onkruid op de paden, slecht leesbare grafteksten enz. 
Samen met een groep vrijwilligers is de begraafplaats inmiddels opgeknapt en 
wordt deze door een aantal vrijwilligers onderhouden. Deze groep staat los van de 
uitvaartvereniging, maar de vereniging is erg blij met de goede banden die ze 
hebben met deze vrijwilligers en Stichting Historie Stedum. Je hebt elkaar nodig 
en de goede nauwe samenwerking komt de uitvaarten zeker ten goede. 

Nicole Hoofs 
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Avonturen van de schoolmuis - slot 
Het is alweer een tijdje geleden dat ik wat 
van me heb laten horen. Dit keer zal het ook 
een iets ander verhaal worden dan jullie tot 
nu toe gewend waren. Tinus Trippel en zijn 
schrijver gaan namelijk verhuizen.    

De schrijver, vanaf nu ik , heeft na bijna 
23 jaar in Stedum te hebben gewerkt een 
andere baan ‘gekregen’. Vanaf komend 

schooljaar word ik directeur van CBS Ravelijn in Delfzijl. In alle opzichten een 
enorme verandering. Van een kleine dorpsschool naar een grote school (rond de 
230 leerlingen en 21 personeelsleden) en ook nog een school die samen onder 
één dak komt met nog twee andere scholen. Al met al een heel groot Kindcentrum 
op nog geen 150 meter van mijn huis. Deze stap heeft mij wel wat extra grijze 
haren bezorgd. Waar begin ik aan, ik heb het altijd erg naar mijn zin gehad in 
Stedum. Toch voelde ik dat het tijd werd voor een nieuwe stap, nieuwe mensen, 
nieuwe energie. 

Uiteraard zit Stedum diep in mijn hart. Vele hoogte- en ook dieptepunten heb ik 
hier allemaal meegemaakt. Iets wat mij helaas altijd bij zal blijven is toch het 
overlijden geweest van juf Lammy Kok. Jarenlang heb ik met haar mogen werken. 
Ze was mijn collega, coach, mentor en heeft mij aangespoord om toch vooral de 
schoolleidersopleiding te gaan volgen. Op die manier ben ik langzamerhand in 
haar voetsporen getreden. Ik koester de vele gesprekken, ook tijdens haar 
vreselijke ziekte, die wij samen hebben gevoerd. Zonder haar was ik waarschijnlijk 
niet gekomen waar ik nu ben.                                                                                                                                              
Hoogtepunten zijn er heel veel geweest, meteen in mijn allereerste schooljaar de 
geboorte van onze dochter Emma, de vele schoolkampen met de bovenbouw 
naar Drenthe of naar Ameland, gezellige schoolmarkten, naar het Van Gogh 
museum in Amsterdam in een gele Amerikaanse schoolbus, met succes 
meerdere malen deelgenomen aan de Wubbo Ockels Junior Prijs, de fusie van de 
beide scholen en natuurlijk ons prachtige nieuwe gebouw. Eigenlijk is het te veel 
om op te noemen, ik kan waarschijnlijk de hele Stedumer wel met hoogtepunten 
vullen.   

Tot slot wil ik jullie allemaal bedanken voor de geweldige tijd die ik in jullie 
prachtige dorp heb mogen doorbrengen. Het is al met al een groot deel van mijn 
onderwijscarrière geweest. Blijf strijden voor de leefbaarheid in het dorp, voor 
betaalbare huizen, voorzieningen en natuurlijk de school! Het gaat jullie goed!                                              

Tot slot slot, dit zei ik vaak tegen de kinderen die ‘s morgens nog van alles te 
vertellen hadden, Tinus Trippel gaat gezellig met mij mee. Hij heeft een mooi 
plekje gevonden onder het plafond bij mij in de garage.  

Met vriendelijke groet, 

Martin Pik en Tinus Trippel 
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(foto: Lydia Brookman) 

 

(op de foto zijn de verschillende kleuren van de ringen van de vogels mooi te zien) 

 

 
  Extra informatie: 

In maart 2011 begonnen Giny en Date. Inmiddels hebben ze 1.525 huismussen 
geringd en 3.875 andere soorten. Totaal dus 5.400 vogels. 

Ze hebben 2.600 vogels gevangen die al geringd waren. 7.000 huismussen zijn 
‘afgelezen’ en ze hebben 38 verschillende soorten gevangen. 
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STEDUM Doet! 
Middenin de dertigste hittegolf van ons land, als de mussen van het dak dreigen 
te vallen, bellen we aan bij Giny Kasemir. In hun tuin aan de Lopsterweg geen 
vallende mussen, maar een vogelparadijsje. Dat is niet alleen omdat het leuk is. 
Giny en haar partner Date werken in Stedum mee aan een groot project van het 
Vogeltrekstation in Wageningen.  

“Allemaal vrijwilligerswerk”, zegt Giny. “Helaas is er voor dit soort projecten 
meestal te weinig geld dus draait vrijwel het hele onderzoek op vrijwilligers. Mijn 
motivatie? Ik zie dat het niet goed gaat met veel vogelsoorten, dus wil ik 
meehelpen uitvinden wat er aan de hand is en wat we eraan kunnen doen.” 

“In onze tuin ringen we vogels, meten en wegen ze. Extra aandacht is er voor de 
huismus, want daar gaat het slecht mee. Die krijgen extra kleurringetjes zodat we 
ze kunnen herkennen. Dat is ook heel leuk hoor, dan zitten we hier in de kamer 
achter het raam te kijken en dan tellen we zo 30, 40 mussen die hier geregeld 
komen.” 

“Met dit onderzoek worden de ontwikkelingen in kaart gebracht. Neemt het aantal 
toe of juist af? En waardoor komt dat? Wat zijn de overlevingskansen? Hoe is de 
verspreiding?  
Wij zijn niet de enigen die dit doen. Gelukkig werken heel veel mensen in het hele 
land vrijwillig mee aan dit project. Je moet wel een lange adem hebben, want het 
duurt een aantal jaren.”  

Giny heeft in het verleden ook ander vrijwilligerswerk gedaan. Zo heeft ze eind 
jaren tachtig geholpen bij de opvang van zeehonden in het Waddengebied, tijdens 
de grote uitbraak van het zeehondenvirus. Eind jaren negentig werd zij weer 
gevraagd mee te helpen met de opvang en de verzorging van zeehonden in de 
toenmalige Zeehondencrèche. Longworminfecties maakten in die tijd veel 
slachtoffers onder de vooral jonge dieren. Normaal groeien de jongen hier 
overheen, het is een soort kinderziekte. Maar door vervuiling van het zeewater 
wordt de weerstand van de zeehonden zo laag, dat ze ziek worden en de infecties 
vaak niet overleven.  

Een hele andere tak van sport was het vrijwilligerswerk voor de basketbal-
vereniging. “Het begon met één dingetje en dan word je trainer, coach, chauffeur, 
scheidsrechter……. Tja, dat is met vrijwilligerswerk zo. Het moet gebeuren, he? 
Dus dan doe je het.” 

Dan onderbreekt Date ons en wijst naar boven. “Kijk, daar vliegt de sperwer!” 

Susanna Lemstra 

 
STEDUM Doet! vestigt de aandacht op het belang van vrijwilligerswerk. 
Vrijwilligers zijn immers het kloppend hart van veel activiteiten. Ook Stedum kent 
vele vrijwilligers, die vaak op de achtergrond blijven maar een belangrijke rol 
spelen om de boel draaiende te houden. In deze rubriek geven we ze een gezicht. 
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De pollepel 34 
Recept: Sinaasappel tiramisu met of zonder Grand Marnier 
Ingrediënten: 
3 sinaasappels 
1 schil raspen 
250 gr mascarpone 
150 gr magere kwark 
120 gr suiker 
1 pakje vanillesuiker 
200 ml slagroom 
2 pakken lange vingers 
Grand Marnier 

Bereiding: 
-Sinaasappels persen en schil raspen.
-Klop de mascarpone met de kwark en suiker los.
-Voeg de slagroom (niet te stijf kloppen) en de rasp toe.
-Doop de lange vingers (2 tellen) in het hoge glas met sinaasappelsap,
vanillesuiker en de likeur.
-Neem een cakevorm en smeer deze in met boter.
-Leg eerst een laag lange vingers, vervolgens het mengsel en herhaal dit
nogmaals. Afsluiten met een laag lange vingers.
-In de koelkast zetten en laten intrekken. Hoe langer dit recept intrekt, hoe
smakelijker het zal worden.
-Garneren met plakken sinaasappel.

Ineke van Zanten 

De pollepel geef ik door aan Nellie Hamersma. 

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 14 september via een e-mail naar: 
destedumer@gmail.com.  

https://www.monteuraanhoes.nl
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Nieuws en activiteiten van de Stichting  
Vrienden van de Bartholomeüskerk Stedum 
In de afgelopen periode hebben binnen het bestuur van  
Stichting Vrienden van de Bartholomeüskerk enkele  
wijzigingen plaatsgevonden. Gerard Kruidhof heeft na vier jaar  
voorzitterschap zijn functie neergelegd. Ook Jan Olthof treedt  
terug als lid van het bestuur. Pieter ’t Hart en Lucia Roorda zullen  
als nieuwe bestuurder respectievelijk penningmeester toetreden tot de Stichting. 
Het bestuur van de Stichting wil Gerard en Jan heel hartelijk bedanken voor hun 
inspanningen als bestuurslid en heet Pieter en Lucia van harte welkom als lid van 
het Stichtingsbestuur. 

Stichting Vrienden van de Bartholomeüskerk doet ook dit jaar mee met de Rabo 
ClubSupport, een jaarlijkse campagne van de Rabobank om verenigingen, clubs 
en stichtingen te stimuleren en financieel te ondersteunen. Leden van de 
coöperatieve Rabobank kunnen tijdens deze campagne hun stem uitbrengen op 
hun favoriete club om hen te stimuleren hun doelen te bereiken. Ieder lid kan één 
stem uitbrengen op drie verschillende clubs, stichtingen of verenigingen. Hoe 
meer stemmen, hoe meer geld een club ontvangt. Dit jaar hebben de leden van 5 
tot en met 27 september gelegenheid om te stemmen.  
  Stichting Vrienden van de Bartholomeüskerk zal het via de ClubSupport 
ontvangen geld besteden aan het onderhoud van het kerkhof rondom de kerk en 
de aankomende restauratie van het Lohmanorgel. Het kerkhof wordt tot op heden 
gemaaid door de gemeente Eemsdelta, maar deze zal hier in de toekomst mee 
stoppen. Een goed onderhouden kerkhof is belangrijk voor het aanzien van zowel 
de kerk als het dorp, vandaar dat de Stichting via deelname aan de ClubSupport 
geld hoopt te ontvangen om te voorzien in het onderhoud van het terrein. 
Daarnaast staat de Stichting aan het begin van een lang traject voor de 
restauratie van het Lohmanorgel. De financiering van deze restauratie zal 
plaatsvinden door middel van fondswerving in de vorm van subsidies, giften en 
acties. Gezien de omvang van de restauratie en de bijbehorende begroting, zijn 
alle bijdrages aan het herstel van het orgel welkom. De Stichting hoopt via 
deelname aan de ClubSupport hier voor een deel in te voorzien. 
  Mogen wij voor het onderhoud aan het kerkhof en de orgelrestauratie 
rekenen op uw stem als dorpsbewoner en/of donateur van de Stichting? En zou u 
uw familie, vrienden en kennissen ook willen wijzen op de deelname van onze 
Stichting aan de Rabo ClubSupport? Zo hopen we dat de Bartholomeüskerk die 
bewonderenswaardige publiekstrekker blijft waar iedereen in Stedum trots op kan 
zijn. 

Op zaterdag 10 en zondag 11 september aanstaande vindt de Open 
Monumentendag 2022 plaats. De Open Monumentendag heeft dit jaar als thema 
´Duurzaamheid´, onder de slogan ´Duurzaam duurt het langst´. Tijdens beide 
dagen zijn duizenden monumenten in heel Nederland gratis toegankelijk voor 
publiek. Elk jaar bezoeken circa 1 miljoen belangstellenden het cultureel erfgoed 
in Nederland. 



15 
 

De Bartholomeüskerk van Stedum is ook dit jaar geopend tijdens Open 
Monumentendag. U kunt onze kerk op zaterdag 10 september tussen 10:00 en 
17:00 uur bezoeken. Onze deskundige gidsen zijn deze dag aanwezig om u te 
vertellen over de lange historie van de Bartholomeüskerk en haar gebruikers. In 
de kerk zal ter verhoging van de sfeer koorzang afgespeeld worden.  

Graag nodigen wij u uit om op 10 september onze kerk te bezoeken. U bent van 
harte welkom! 

Ype Jan Nienhuis 
secretaris Stichting Vrienden van de Bartholomeüskerk Stedum 
 

Kleintje Feestweek 2022 
In 2020 ging Feestweek Stedum helaas niet 
door, maar in 2022 mochten we weer aan de 
bak. Dit keer hebben we de Feestweek in een 
iets ander jasje gestoken, maar dit mocht de 
gezelligheid niet drukken. De sfeer was goed en 
het was duidelijk merkbaar dat iedereen weer 
toe was aan een leuk feest.  

Vrijdag 17 juni trapten we af met de Pubquiz-
kroegentocht. Een leuke quizavond waarbij de 
teams in vijf verschillende ‘kroegen’ de strijd met 
elkaar aangingen voor de 1e prijs. Met maar liefst 
twintig teams hebben we een succesvolle eerste 

avond gehad. Na de kroegentocht kwamen we met z’n allen bijeen voor de 
prijsuitreiking en een afsluitende borrel.  

Zaterdagochtend 18 juni was het tijd voor de Stedumer Jeu de Boules- 
kampioenschappen. Door een goede samenwerking tussen de Jeu de Boules- 
vereniging en Stichting ‘Op Goud Geluk’ hebben we een gezellige en competitieve 
ochtend weten neer te zetten. Tijdens de lunch werden de deelnemers voorzien 
van broodjes en soep en hierna hadden ze weer genoeg energie voor een potje 
petanque.  Met aansluitend de finale waarbij de winnaar een heuse bokaal in 
ontvangst mocht nemen.  

Zaterdagmiddag stond in het teken van de jeugd, Stedum was hiervoor 
omgetoverd tot een speelveld voor het van televisie bekende en populaire 
programma ‘Jachtseizoen’. Maar liefst twaalf boeven moesten proberen om uit de 
handen van de kinderen te blijven. Kinderen konden zich in teams opgeven om 
hun boef zo snel mogelijk te pakken te krijgen. Door het dorp waren verschillende 
vervoersmiddelen aanwezig, zoals een boot, fiets, stepjes en een auto waarmee 
de boeven en de kinderen zich snel konden verplaatsen van het ene naar het 
andere punt. Hierna werd er ook goed voor innerlijke kind gezorgd met onder 
andere een ijsje, broodje hamburger en chips, waarna de kinderen na een 
geslaagde en vermoeide middag met een tevreden gevoel weer naar huis 
konden.  
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Zondag 19 juni sloten we het weekend af met wederom een zeer geslaagde fiets- 
puzzeltocht. De opkomst was groot en we hebben veel positieve reacties mogen 
ontvangen. Met de fietstocht kwamen de deelnemers door leuke plekjes en 
plaatsjes, zoals Westerwijtwerd, Sint Annen, Huizinge en Middelstum en konden 
ze onderweg letters verdienen door verschillende vragen te beantwoorden en 
spellen te doen. Na afloop konden de deelnemers terecht voor een afsluitend 
drankje en toen zat het eerste weekend er alweer op.  

Op vrijdag 24 juni gingen we door met het feestweekend. We trapten het weekend 
af met feest-DJ Roy en Bert Solo. En zaterdag ging het dak eraf met Allround 
coverband Da Vinci en DJ Peter Zuidhof.  Beide avonden waren een groot succes 
en de drankjes vloeiden rijkelijk. Zoals eerder aangegeven was het merkbaar dat 
iedereen weer zin had in een feest en die hebben we ook zeker weer gevierd. Dit 
keer niet in een tent, maar de sporthal was omgebouwd tot een ware discotheek. 
Ook dit weekend kunnen we afsluiten met een positief gevoel. 

Wanneer komt er weer een volledige Feestweek Stedum vragen jullie je af? Nou 
dan hebben we goed nieuws, want volgend jaar organiseren we weer een 
volledige Feestweek Stedum. Dus op naar volgend jaar! 

Desiré Nieborg 
Stichting ‘Op Goud Geluk’ 
 
 

BS de Klaver 
Altijd al eens willen kijken in 
onze prachtige school?  
Scan de code en laat je 
verrassen.  
Wil je meer informatie? Neem 
dan gerust contact met ons op! 
 

BS de Klaver 
Hilmaarweg 19  
Stedum 

0596 551302 
directie.klaver@noordkwartier.nl 

 

Bezorger gevraagd 
Wij zoeken een bezorger die één keer in de maand De Stedumer wil 
rondbrengen, het gaat om de straten Bedumerweg, Kaakstraat, Adriaan 
Clantstraat, Molenstraat, Lellensterweg en D. Triezenbergstraat.  

Je kunt reageren door een mail te sturen naar destedumer@gmail.com of 
slagerp@hetnet.nl 

Peter Slager 
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VOGELZANG 
 
Ooit was Peertil een wrakke brug, 
gehavend door de tijd. 
Een enkeling die kwam er nog 
met inzicht en beleid. 
 

Het pad dat wij nu kennen daar 
dat was er toen nog niet. 
Als je door het weiland kwam 
klonk overal een lied. 
 

Hoog aan de hemel stonden zij, 
hun zang was wonderschoon. 
Leeuweriken wijd en zijd, 
een schitterend vertoon. 
 

Naar Peertil liep een hengelaar 
die vissen ging op snoek. 
De leeuweriken stegen op, 
gezang uit elke hoek. 
 

Eldert Ameling  
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Op de foto: de afsluiting van de Stemer WielrenTocht 2021 bij de Vlasschuur.  
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12e editie Stemer WielrenTocht op zondag 25 september ‘22 
Doe je ook mee? 
Op de laatste zondag in september (de 25e)  wordt, zoals bekend bij de 
liefhebbers, de Stemer WielrenTocht (SWT) georganiseerd. Dit jaar staat alweer 
de 12e 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 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. Gezien de zeer spannende race van het 
vorig jaar zijn de verwachtingen voor dit jaar hoog gespannen. Komt er voor het 
eerst sinds lange tijd weer een winnaar oet Steem of gaat de overwinning weer 
naar Beem of ….?  

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) enkel 'gesprint' worden om 
de sportieve eer.  

De middag en het officiële wielerseizoen van de Wielervereniging 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.  

Doe mee en geef je op via a.koenes@hetnet.nl 

Voor meer informatie kun je terecht bij: 

Arend Koenes 
06-30021407 
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Open oefenavond Schuttersvereniging Stedum 
Eenieder die de schietsport een warm hart toedraagt en 
graag eens een keer wil proberen te schieten met een 
luchtbuks is welkom op de open oefenavond van de 
schuttersvereniging. Onze vereniging heeft zes 
elektrische schietbanen en we schieten met geweer en 
pistool. Ook hebben wij een groep schutters die 
ondersteunend schieten, d.w.z.: je schiet met het 
geweer dat ligt in een staander en met je andere hand 
op de rug. Het lijkt allemaal gemakkelijk maar…… Ik 
zou zeggen: probeer het maar eens. Wij schieten op de 
donderdagavond in ons clubhuis Moarstee bij de haven. 
Onze competitie duurt van begin september tot half 
april, 25 beurten telt de competitie.  

Er is geen verplichting om alle donderdagavonden aanwezig te zijn. Wel moet je 
voor 22.00 uur binnen zijn om nog te mogen schieten diezelfde avond.  Op dit 
moment hebben wij 44 leden waarvan 38 heren en 6 dames.         

 

Van harte welkom op de open avond op donderdag 15 september. Aanvang 20.00 
uur in Moarstee.  

Coby Nienhuis 
Bestuur Schuttersvereniging Stedum 
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Proeflessen Survivaltraining 
Zoals in de vorige Stedumer al stond zijn er van 29 augustus t/m 28 september 
proeflessen op de survivalbaan achter Moarstee. 

Maandag en woensdag van 19.30 - 21.00 uur en zaterdag van 9.00 - 10.15 uur. 

Sluit lekker aan bij de training op een van bovenstaande tijden en meld je aan via 
info@survivalverenigingstedum.nl of tel 06-29388067 

Bestuur Survivalvereniging Stedum 

 
 
Rommelmarkt in het Hervormd Centrum 
 

Op zaterdag 1 oktober is er weer de 
jaarlijkse rommelmarkt in en rond het 
Hervormd Centrum (Bedumerweg 8), 
van 9.00 uur tot 13.30 uur.  

Ook verkopen we koffie, heerlijke 
snert, mosterdsoep en broodjes 
hamburger. 

Van harte welkom op de 
rommelmarkt! 

Gebouwcommissie Hervormd Centrum 

 
  

ROMMELMARKT 
ZATERDAG 
1 OKTOBER 2022 
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De Steemer Agenda 
 

Verschillende van onderstaande activiteiten vindt u terug in deze Stedumer. 
 
 

29 t/m 28 Proeflessen Survivaltraining

08 09 zie pagina 22

01 Open Training The Legacy Stedum

09 aanmelden op www.thelegacystedum.nl

03 Oogstfeest op de Dorpstuin

09 zie pagina 3

04 Toertocht Motorclub Stedum-Westeremden E.O.

09 zie De Stedumer van mei 2022

09 Verkoopactie bolchrysanten

09 zie pagina 3

10 Open Monumentendag

09 zie pagina 6 en 14

15 Open oefenavond Schuttersvereniging

09 zie pagina 20

25 Stemer Wielrentocht 2022

09 zie pagina 19

01 Rommelmarkt in en rond het Hervormd Centrum

10 zie pagina 22

 
 
 

 

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

De Stedumer verschijnt de volgende keer op vrijdag 23 september 2022. 
Kopij inleveren bij de redactie uiterlijk woensdag 14 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  
 




