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Oogstdag 2 oktober van 10.30 tot 16.00 uur 
Oude tijden herleven, als in de jaren 50 / 60 zal er weer 
worden gedorst; niet op het boerenerf zoals in die jaren 
gebeurde, maar op het haventerrein. Daarnaast zullen 
er ook oude trekkers te bewonderen zijn. 
Marktkraampjes op het ijsbaanterrein zullen het geheel 
opvrolijken. 

In samenwerking met de school gaan wij ook de kinderen er nauw bij betrekken; 
nl. dat brood niet bij de supermarkt groeit, maar bij de boer op het land. 

Een shantykoor uit Loppersum zal op gezette tijden ook van zich laten horen. Bij 
de ijsbaan zal koek en zopie niet ontbreken. 

Ook de kinderen kunnen zich uitleven op hun opgepimpte trekkers, skelters of 
fietsen. Op een vast parcours zullen ze een rondrit maken. Er zijn mooie prijzen 
voor de mooiste combinaties. 

Net als bij vorige edities zullen wij ook nu een goed doel steunen; alle gelden die 
worden vergaard gaan naar Alzheimer Nederland. 

Ingrid Kort, Marjan Schaap, Selma van den Berg, Bert-Jan Zijlema, Anjo Hofman 
Oogstdagcommissie 
 

Rommelmarkt in het Hervormd Centrum 
Op zaterdag 2 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! 

I.v.m. corona is er eenrichtingsverkeer.  

Gebouwcommissie Hervormd Centrum 
 

Collecte KWF kankerbestrijding 
 

De opbrengst van de KWF collecte 2021 is € 552,67. 
Tevens worden er nieuwe collectanten gezocht. 
Opgave en inlichtingen bij janwoltjer@home.nl 

 

Jan Woltjer 
 

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 Mirjam Geerts (foto: Carola Kruidhof ).  
  De rubriek 400 woorden vindt u op pagina 9. 

Rommelmarkt 
zaterdag 

6 oktober a.s. 
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Oranje Bingo 
  

Natuurlijk zijn wij ook heel blij dat we weer iets 
kunnen gaan organiseren als Oranjevereniging 
en voor de andere verenigingen in het dorp die 
ook weer opnieuw kunnen starten. Als 
Oranjevereniging gaan wij eindelijk de Oranje 
Bingo avond organiseren  zonder de vele 
beperkingen. 
 

Deze avond zijn er prachtig prijzen te winnen en spelen wij deze avond tien 
ronden met 1 super ronde. 
 

Kosten:    U  koopt 1 boekje bestaande uit tien rondes voor € 15,00. Iedere ronde 
bestaat uit een andere kleur. In de Pauze verkopen wij loten voor de Superronde. 
(Hoofdprijs is………… Surprise). 
 

Datum:   zaterdag 23 oktober 2021. 
Plaats:     Hervormd Centrum te Stedum. 
Aanvang:   19.45 uur. 
Deur open:19.15 uur.  
 

Komt allen. Noteer alvast de datum in de agenda. 
Zie verder onze facebook pagina van de Oranjevereniging Stedum. 
 

Coby Nienhuis 
Oranjevereniging Stedum 
 

Activiteiten van de Stichting Vrienden van de 
Bartholomeüskerk Stedum 
Op zaterdag 11 en zondag 12 september jongstleden was de 
Open Monumentendag 2021, dit jaar met als thema ´Inclusie´, 
onder de slogan ´Mijn monument is jouw monument’. Onze 
Stichtingskerk deed ook dit jaar mee met deze dag was op 
zaterdag 11 september van 10:00 tot 17:00 uur geopend.  
Tijdens de dag waren onze deskundige gidsen aanwezig om  
de bezoekers rond te leiden en te vertellen over de rijke geschiedenis van de 
kerk. We hebben tientallen belangstellenden mogen ontvangen en kijken terug op 
een geslaagde dag. 
 

Ype Jan Nienhuis 
secretaris Stichting Vrienden van de Bartholomeüskerk 
 

Rommelroute 
 

Zaterdag 11 september was er voor het eerst een rommelroute in Stedum. Er 
deden maar liefst 65 adressen mee! Door het hele dorp stonden mensen op de 
oprit, in de garage of op veldjes bij elkaar te verkopen. We hebben vele positieve 
berichten ontvangen, wat zeker perspectief biedt voor een volgende editie!  
 

de Activiteitencommissie 
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Nieuws van de Klaver 
Na de zomervakantie zijn we weer gestart aan een 
nieuw schooljaar. Wat is het fijn om iedereen te 
zien! Het lijkt het wel of alle kinderen na zo’n lange 
periode enorm zijn gegroeid. Of lijkt dat maar zo? 
Razendsnel zijn we alweer helemaal gewend aan 
het schoolritme. Alle lessen draaien op volle 
toeren. Ondanks de nog steeds geldende corona 
protocollen kunnen we bijna alle 
we het altijd gewend waren. 
 

Wij genieten nu nog volop van het vrije uitzicht 
rondom school, en het voetbalveldje wordt nog even flink gebruikt. Helaas komt 
hier voor een behoorlijke tijd een eind aan en zullen wij ons moeten schikken in de 
nieuwe situatie. Huizen in plaats van een mooi weiland is wel even iets anders! 
We leven gelukkig op goede voet met alle betrokken partijen; bouwverkeer en 
rijtijden worden aangepast, verkeersregelaars indien nodig ingezet, er is een 
schoolzone gecreëerd met grote gekleurde palen en een extra voetpad tegenover 
school. Binnen afzienbare tijd worden er nog speciale hekken geplaatst bij de inrit 
voor school om de veiligheid bij het oversteken te vergroten. Al met al een hele 
verandering. 
 

In de klassen besteden we extra aandacht aan (bouw)verkeer. Voor de jongsten 
is er een voorstelling o.a. over hoe je veilig oversteekt, voor andere groepen 
bijvoorbeeld les over de dode hoek van vrachtwagens. Zodra er gebouwd gaat 
worden zullen we met alle kinderen een bezoek gaan brengen aan de 
bouwplaats. Hier kunnen we ook heel veel van leren! 
 

Martin Pik 
Directeur BS De Klaver 
 

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. Meer informatie vindt u in De 
Stedumer van augustus. 
 

Arend Koenes 
 
Voor alle kinderen tot 12 jaar uit Stedum 
Op 2 oktober is er een oogstfeest in Stedum. Als jullie je skelter, trekker of fiets 
versieren en om 14.00 uur naar de haven komen, dan zullen alle deelnemers een 
rondje rijden zodat iedereen jullie voertuig kan bewonderen. Ook staat daar een 
jury klaar om je creatie te beoordelen. Kom vooral in de stijl van vroeger, dat past 
helemaal bij het oogstfeest. Er zullen uiteraard prijzen zijn. 
 

de oogstdagorganisatie 
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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 Rian Bous en Rixt Elgersma en hun dochtertje Jessie (3 
maanden), Bedumerweg 29. 

Sinds wanneer wonen jullie in Stedum? 
“Sinds half maart 2021.” 

Waar zijn jullie geboren en/of hebben jullie je jeu gd doorgebracht? 
Rian: “Ik ben geboren in Stedum en heb er ook mijn jeugd doorgebracht.” 
Rixt: “Ik ben geboren op Nes (Ameland) en heb er ook mijn jeugd doorgebracht.” 

Wat doen jullie in het dagelijks leven? 
Rian: “Ik ben stagebegeleidster en docent in het praktijkonderwijs.” 
Rixt: “Ik ben psychiatrisch verpleegkundige.” 

Wat zijn jullie favoriete bezigheden? 
Rian en Rixt: “Klussen in de tuin, quizzen en series kijken, het huis mooi maken 
en wandelen.” 
Rian: “Bovendien hou ik van lezen.” 

Wat staat er bovenaan jullie wensenlijst? 
Rian en Rixt: “Een nieuwe schuur bouwen en de tuin achter het huis op orde 
maken.” 

Wat is het hoogtepunt uit jullie leven? 
“Met de camper door Amerika toeren, de aankoop van het huis en de geboorte 
van Jessie.” 

Wat waren jullie eerste indrukken van het dorp? 
Rixt: “Heel koud en overal sneeuw, het leuke contact met de buren en hun 
hulpvaardigheid.” 

Noem iets voor de ideeënbus van Stedum. 
“Een gelegenheid waar je een ijsje en een drankje kunt kopen.” 

Wat is jullie antwoord op de vraag van de vorige be woonster: “Wat vind je 
het mooiste plekje van Stedum?” 
Rian en Rixt: “Bedumerweg 29, het pad naar Peertil en het kleipad naar het 
Crangeweer.” 

Welke vraag willen jullie de volgende nieuwe bewone r(s) stellen? 
“Waarom hebben jullie voor Stedum gekozen?” 

Afie Nienhuis  
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Leefbaarheid boven historie! 
Onlangs zijn er verschillende stukken betreffende het Nij Nittersum-complex 
verschenen in zowel de krant als in De Stedumer, met als belangrijkste punt het 
behoud van het complex vanwege de historische betekenis. 
Het versterken, verduurzamen en moderniseren van de woningen zou een 
oplossing kunnen zijn.  

Wij (Manouk Laning, Jack Laning, Jordy Veen, Kim Slager, Pieter Swieringa, 
Jochem Wieringa, Lars Hofman, Tim Ypey, Marije van der Laan, Erik 
Sevenhuijsen, Bram Smit en Jasper Tillema) - de jongere generatie - zijn van 
mening dat deze plannen de leefbaarheid van het dorp niet ten goede zullen 
komen. De “jeugd” begrijpt natuurlijk dat het behoud van historische panden voor 
een dorp belangrijk kan zijn, maar zien in deze moeilijke tijd voor starters de kans 
op een woning aanzienlijk afnemen. De eenpersoonshuizen voldoen niet meer 
aan de huidige eisen en zijn qua uitstraling niet van deze tijd. Ondermeer om deze 
reden zien wij hierin geen toekomst. Verduurzaming en versterking zorgen naar 
ons inzicht alleen maar voor uitstel van executie. Dat er in de tussentijd een 
samenwerking met anti-leegstandsbeheer Carex aangegaan wordt, zal de komst 
van nieuwe woningen niet bevorderen.  

Wij als jonge Stedumers laten hierom ook van ons horen. We hopen dan ook dat 
de mening van ons als jongeren meegenomen wordt in de toekomstplannen van 
Stedum. 

Er is een grote groep jongeren die het liefst niet wil vertrekken uit het mooie 
Stedum (en de nieuwe basisschool toch graag zouden willen voorzien van 
aanwas). Daarvoor is het van belang dat er (betaalbare) woningen beschikbaar 
komen voor starters die voldoen aan hun eisen. 
Wij zien het Nij Nittersum-complex als een mooie optie om een wisselwerking 
tussen zowel huur- als koopwoningen te realiseren voor jong en oud. Met de 
gedachte dat bewoonbaarheid voor leegstand moet gaan om krimp in Stedum 
tegen te gaan. 

De sloop/nieuwbouw zou niet ten koste mogen gaan van het aantal woningen 
zoals eerder wel is gebeurd aan de Hilmaarweg. Dit willen we voorkomen door in 
gesprek te gaan met zowel de gemeente Eemsdelta, Wierden en Borgen en 
Dorpsbelangen.  

Kort samengevat willen wij onze zorgen uiten over de toekomst in Stedum en 
proberen de leefbaarheid te behouden door de bouw van betaalbare huur- en 
koopwoningen in Stedum. 

De Jeugd van Stedum 
 

Vrouwenraad 
Naar aanleiding van het beëindigen van de vrouwenraad, gaat het bestuur een 
gezellige middag/avond organiseren op dinsdag 19 oktober om 16.00 uur in het 
Hervormd Centrum. 



8 
 

 

 (foto: Carola Kruidhof)  
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400 woorden 
Mijn kunst: Helder en klaar  
Op de Hoofdstraat stap ik van mijn fiets en ben blij verrast als ik een heuse 
passiebloem op de stoep zie. Tussen de stenen treden van de voordeur door, 
groeit via de kamer- en gangvloer een schitterend bloeiende passiebloem, die ooit 
naast het huis geplant is. De bloem vond als een sierlijk slingerend ornament, een 
arabesk, zijn meters lange weg onder de vloer. In het grote pand met een diepe 
achtertuin bevond zich vroeger de Stedumer groentewinkel van Piet Slager.  

Miriam Geerts: “Toen wij in 1993 hier kwamen wonen, werd de voormalige winkel 
al gauw Galerie de Toonkamer. Lang hield ik daar gemixte Bliksem-exposities met 
bevriende kunstenaars, bekende kunstenaars (voorbeeld Klaas Gubbels) en mijn 
eigen werk. Tegenwoordig presenteer ik er hoofdzakelijk werk van mijzelf. Voor 
wie kijken wil, is er altijd wat te zien. Ik deed door de jaren heen - ook op allerlei 
locaties in de omtrek - veel projecten naar aanleiding van een thema. ”Veelal 
veelzijdige figuratie met eenvoudige vormen, vaak lichtvoetig.” Miriam vertelt 
verder maar dringt niet op: “Creativiteit vind je in elk vak, de mens kan niet 
zonder. Kunst, het creatieve domein bij uitstek, vind je altijd in elke cultuur, in 
verleden, heden en toekomt. Kunstenaars gaan altijd door met verbeelding. Kunst 
tilt aardse zaken op, kunst maakt de wereld bijzonder, kunst maakt het leven vaak 
een beetje mooier.” Ze  deed de kunstacademie Minerva en daarna studeerde zij 
Kunst en Kunstbeleid aan de RUG. Haar partner is Kaj Reker. Ze hebben twee 
kinderen. Dochter Lotte zit  - heeft zij een snoertje van haar moertje? - op 
Minerva. Zoon Pelle verblijft  enige tijd in Berlijn.   

Miriam heeft een kunstprijs gewonnen en werkt nu drie maanden zo’n drie dagen 
per week als de “ZOOkeeper” in de voormalige  dierentuin (nu het Rensenpark) 
van Emmen. Ze maakt er grote textielsculpturen. Zie haar website 
www.miriamgeerts.com. Je vindt daar onder andere ook een link naar haar 
huidige grote kunstproject. De vrij toegankelijke eindpresentatie - weet je welkom - 
van de tentoonstelling is 26 september aanstaande om 15.30 u.  Naast haar 
kunstactiviteiten, speelt Miriam in de band Niceville, geniet van tuinieren en lezen. 
Ze fietst graag en vaak naar het werk in Groningen, waar zij al zo’n zeventien jaar, 
drie dagen per week, als docent kunst algemeen (theorie) en beeldend (praktisch) 
op het H.N. Werkman Stadslyceum in Groningen werkt.  
Zij geeft daar ook lessen Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV). 

Grote inspiratiebronnen voor haar kunst zijn met name moderne twintigste-
eeuwse kunstenaars als Matisse, Marino Marini en Alexander Calder.  
Miriam ten slotte:  “Mijn kunst: Helder en klaar .!.“  

Math M. Willems 
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De pollepel 24 - Singel 
Recept: PASTA SALADE        
             

Benodigdheden:          
-400 / 500 gram Penne        
-1 komkommer          
-1 zakje geraspte wortelen    150 gram      
-10 á 15gesneden cherry tomaatjes        
-1 zakje gezouten cashewnoten (kleine 
stukjes van maken)      
-1 bakje Heksenkaas          
-2 handenvol rucola          
-250 gram gerookte kipfilet  of hamblokjes    
             

Bereiding:          
-Kook eerst de Penne met een beetje zout.    
-Spoel dit af met koud water.        
-Voeg vervolgens  de : Heksenkaas - geraspte wortelen - cherry tomaten - 
cashewnoten - rucola en kipfilet of hamblokjes toe.  
-De komkommer in kleine blokjes snijden en ook toevoegen.  
-Na het mengen zet je het mengsel ongeveer 2 uur in de koelkast.  
             

Eet smakelijk van een heerlijke frisse pasta salade.    
             

Ik geef de pollepel door aan Robert en Jessica Heideveld 
 

Gea Davids 
 

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 13 oktober via een e-mail naar: 
destedumer@gmail.com.  
 

Dorpstuinmaaltijd 
 

Soms ben je bijna vergeten hoe het was voor het virus onze levens drastisch 
veranderde. Elke 2e donderdag van de maand werd er in Zorgbuurderij de 
Heemen een maaltijd gekookt voor wie wilde aanschuiven. We gebruikten 
daarvoor zoveel mogelijk groenten van de dorpstuin. De laatste was in maart 
2020. Ruim anderhalf jaar later willen we daar graag weer mee beginnen.  
 

Maar daarvoor hebben we mensen nodig die willen koken.  
Lijkt het je leuk om met 2/3 mensen een maaltijd te verzorgen?  
Geef je dan op bij: Margreet Wiersema:buur@deheemen.nl 
 

Mannie Hovenkamp 
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SSST!!!  
 

Beste Stedumers, 

Er is al langer dan een jaar in het geheim een spel gaande in ons dorp. Een 
aantal van jullie weet dit, maar de meerderheid van jullie weer dit niet. Het spel is 
ontstaan in misschien wel het raarste jaar van de afgelopen decenia, waarin we 
met z’n allen veel thuis hebben gezeten. Een jaar waarin veel niet kon en mocht. 
We hopen dat het spel tijdens deze pandemie heeft gezorgd voor een stukje 
plezier en een gevoel van verbondenheid. Het is ook fantastisch hoe enthousiast 
er mee is gedaan, zoiets kan alleen in Stedum. Bedankt daarvoor! Vandaag is de 
dag dat we het geheim met iedereen uit Stedum gaan delen.  

Maar eerst voor iedereen nog even in het kort de uitleg van het spel:  
Secret Stedumer Stokstaartjes on Tour (SSST!!!) 
De familie Stokstaart (zie foto) was het afgelopen jaar on tour in Stedum. Het kon 
zomaar zijn dat je op een dag de deur uit liep en de familie voor de deur had 
staan. De stokstaartjes vroegen om een logeerplek voor een paar dagen. Na een 
paar dagen kregen de deelnemers een e-mail met de opdracht om de familie 
Stokstaart naar het volgende adres te brengen. Van alle logeerpartijen zijn foto’s 
gemaakt. Deze zijn te vinden op Facebook en Instagram. Tot vandaag waren 
deze pagina’s besloten (het moest natuurlijk wel geheim blijven, SSST!!!), maar 
nu staan deze pagina’s open voor iedereen en wie het leuk vind kan online 
vrienden worden met de familie Stokstaart.  

Helaas komt de tour van de familie bijna ten einde. Ondanks dat ze velen van 
jullie hebben ontmoet, was het onmogelijk voor ze om bij iedereen te logeren. Nou 
hebben we begrepen dat de deelnemers van het spel wel heel nieuwsgierig zijn 
geworden naar de bedenkers ervan. Hier en daar zullen we alvast wat hints geven 
via Facebook en Instagram. De hints zijn uitgelicht en daardoor terug te lezen 
voor wie daar interesse in heeft. Wie weet kunnen jullie ons zo ontmaskeren. De 
echte onthulling van onze identiteit willen we echter groots aanpakken. Jullie 
kunnen daar allemaal bij zijn. Op vrijdag 1 oktober om 20:30 uur zullen wij online 
gaan via Teams. Iedereen die mee heeft gedaan met het spel krijgt automatisch 
een uitnodiging hiervoor. Voor iedereen die ook nieuwsgierig is geworden na het 
lezen van dit bericht: Meld je aan door te mailen naar 
familiestokstaart@gmail.com en dan ontvang je van ons een uitnodiging voor de 
grote onthulling. Zet het in jullie agenda. We hopen jullie daar allemaal te zien en 
zijn heel benieuwd naar jullie reacties wanneer jullie er achter komen naar wie 
jullie al die prachtige foto’s hebben gestuurd. Tot dan! 

Groeten,  

De vrienden van de familie Stokstaart 
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Nieuws van de Stichting Vrienden van de 
Bartholomeüskerk Stedum 
Stichting Vrienden van de Bartholomeüskerk meldt zich dit 
jaar aan voor de Rabo Club Support, 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.  

Stichting Vrienden van de Bartholomeüskerk Stedum heeft als doel het in stand 
houden, promoten en onderhouden van de Bartholomeüskerk van Stedum. De 
Stichting zet zich in om dit rijksmonument in goede staat te houden door het 
aantrekken van externe financiering middels subsidies, donaties en giften. 
Daarnaast wil zij de cultuurhistorische waarde van het monument uitdragen door 
het ontvangen van bezoekers tijdens openstellingen, activiteiten en 
monumentendagen gedurende het jaar. De Stichting streeft er verder naar de 
bekendheid van en de waardering voor de Bartholomeüskerk te vergroten door 
het werven van donateurs en het promoten van de rijke geschiedenis van deze 
eeuwenoude kerk onder belangstellenden uit Stedum en (verre) omstreken.  

Aangezien de Rabobank zelf beslist of clubs mee mogen doen met de Club 
Support, is nog niet zeker of de Stichting definitief zal deelnemen aan de 
campagne. In geval van deelname, zullen de donateurs van de Stichting hier via 
de mail van op de hoogte worden gesteld, zodat de Rabobankleden onder hen 
hun stem op de Stichting kunnen uitbrengen. Een ieder ander kan via de website 
van de Rabobank zien welke clubs, verenigingen of stichtingen meedoen met de 
Club Support en of bij een eventuele deelname op de Stichting kan worden 
gestemd.  

De Stichting heeft gezien het grote aantal donateurs uit Stedum een groot 
draagvlak in het dorp en hoopt daarom dat de Stedumer Rabobankleden in geval 
van deelname aan de Rabo Club Support hun stem uitbrengen op de Stichting. 
Elk lid krijgt vijf stemmen om te verdelen over de clubs en mag maximaal twee 
stemmen per club uitbrengen. Hoe meer stemmen, hoe meer geld een club 
ontvangt. De leden kunnen van 4 tot en met 24 oktober hun stem uitbrengen. De 
Stichting zal bij een eventuele deelname aan de Club Support het ontvangen geld 
besteden aan een beveiligde vitrinekast voor het tentoonstellen van diverse 
voorwerpen uit de inventaris van de Stichting. 

Wij hopen in geval van deelname aan de Rabo Club Support van harte uw stem te 
mogen ontvangen! 

Ype Jan Nienhuis 
Secretaris Stichting Vrienden van de Bartholomeüskerk Stedum  
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VERSTERKING HUIZEN SINGEL 
 

Aan de Singel 6 huizen 

ingepakt in steigerbuizen 
 

nummer 15/17/19/21/23/25 
 

een dag of wat later 

liggen er houten platen 

hekken en latten 

hierna gaan ze hekken plaatsen 
 

6 brievenbussen naast elkaar 

aan het hek die kijken blij, 

dat kan niet, maar zo lijkt dat mij 
 

nu gaan bij de eerste huizen 

de pannen van de daken 

en komen de blauwe kleden 

over de spanten tegen de regen. 
 

Eldert Ameling 

 

 
(foto: Janna Bathoorn) 
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Wandelend afscheid nemen 
Op 1 oktober 
neemt Susan 
Top afscheid 
van het Groninger Gasberaad. Susan heeft 
zich ruim zeven jaar met hart en ziel ingezet voor fatsoenlijke oplossingen voor de 
problemen die in Groningen door de gaswinning zijn ontstaan. Het was geen 
gemakkelijke beslissing om met dit werk te stoppen en het zal ook moeite kosten 
om ervan los te komen. Daarom wil zij deze periode op een persoonlijke en 
actieve manier afsluiten, namelijk al wandelend door de provincie.  

Van maandag 27 september tot en met vrijdag 1 oktober wandelt Susan van dorp 
naar dorp door de provincie Groningen. Onderweg zal ze langsgaan bij een aantal 
gedupeerde Groningers. Tijdens de wandeling zullen genodigde professionals, 
Kamerleden en andere betrokkenen steeds apart een stukje meewandelen. Zodat 
er niet alleen ruimte is voor reflectie, maar ook het mooie wat Groningen te bieden 
heeft aan bod komt. De wandelingen eindigen iedere dag in een dorp waar ze op 
een terras of in een dorpshuis ook nog bewoners met hun eigen verhaal hoopt te 
ontmoeten. Zij hebben al veel meegemaakt en krijgen de komende jaren nog 
genoeg ‘voor de kiezen’. 

Over hoe Groningers onderling samen verder moeten wil Susan graag met ze in 
gesprek. In een informele setting op de plekken waar haar wandelingen aan het 
eind van iedere dag eindigen. Bewoners en andere geïnteresseerden zijn welkom! 

Maandag start Susan in Loppersum en loopt ze via Wi rdum en Garrelsweer 
naar Stedum. Om ongeveer 17 uur komt Susan aan bij Dorpshuis de 
Moarstee in Stedum. 

Dinsdag loopt Susan door Delfzijl, via Borgsweer, Termunten, Termunterzijl naar 
Fiemel. Het informeel samenzijn is op deze dag vanaf ongeveer 17:30 uur in de 
kerk van Borgsweer.  

Woensdag wandelt Susan van Siddeburen naar Overschild, via Tjuchem, 
Steendam en een boottocht over het Schildmeer. ’s Avonds is er vanaf 20.00 uur 
een Bewonersavond in Dorpshuis De Pompel in Overschild. Daar zal Susan iets 
vertellen over de laatste stand van zaken in het gasdossier en wat dit voor 
bewoners betekent. Wilt u hierbij aanwezig zijn, dan kunt u zich aanmelden via 
welkom@gasberaad.nl 

Donderdag loopt Susan van Appingedam via Krewerd en Godlinze naar ’t Zandt. 
Om ongeveer 17 uur komt ze aan bij het Dorpshuis in ’t Zandt 

Vrijdag is de laatste wandeldag en loopt Susan van Ten Post via Woltersum en 
Ten Boer naar Garmerwolde. Daar zwaaien leden en collega’s haar uit, vanuit 
Dorpshuis De Leeuw.   
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Een aantal van onderstaande activiteiten kunt u terugvinden in deze Stedumer 
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Oranje Bingo
zie pagina 3

zie pagina 12

zie pagina 2
Rommelmarkt in en om het Hervormd Centrum

Oogstdag op het haventerrein
zie pagina 2

Vrouwenraad in het Hervormd Centrum
vanaf 16.00 uur

Groninger Gasberaad in Moarstee
zie pagina 15

zie De Stedumer van augustus
11e editie Stemer WielrenTocht 

 

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

De Stedumer verschijnt de volgende keer op vrijdag 22 oktober 2021. 
Kopij inleveren bij de redactie uiterlijk  woensdag 13 oktober. 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. 
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