
De Stedumer 

Oktober 2021 



2 

Oogstfeest 2021 
Het oogstfeest zit er weer op en wat was het een geweldige editie! We zijn 
vereerd dat wij hier als activiteitencommissie aan mee mochten werken. De 
opkomst was goed en vanuit alle hoeken hebben wij positieve reacties mogen 
ontvangen, waarvoor dank!  

Geweldig om te zien hoe vrijwilligers, standhouders van kraampjes en foodtrucks, 
winkels en bedrijven zich belangeloos inzetten voor het goede doel.  

We hebben dan ook een fantastisch bedrag bij elkaar gehaald: € 1.904,- 

Dit gehele bedrag zal worden overgemaakt naar Alzheimer Nederland. 

Hopelijk tot de volgende editie! 

Anjo Hofman & Activiteitencommissie  

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 Jan van Heerde (foto: Carola Kruidhof ).  
 De rubriek 400 woorden vindt u op pagina 17. 
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Nieuws van de Oranjevereniging 
-De Oranjevereniging gaat eind oktober de contributie innen over het jaar 2021.
We zijn erg blij dat er veel mensen alsnog een automatische incasso hebben
willen invullen. Natuurlijk is en blijft een ieder hier vrij in.

-Op 18 oktober promoveert onze voorzitter Rob Douma tot Doctor in de Medische
Wetenschappen aan de Medische Faculteit van de Rijksuniversiteit te Groningen.
Wij feliciteren hem hiermede van harte. Proficiat Rob.

-Zaterdag 23 oktober organiseren wij in het
Hervormd Centrum de Oranje Bingo. De zaal
is open om 19.15 uur en we starten om 19.45
uur. De boekjes zijn binnen verkrijgbaar en
kosten € 15,00 per boekje voor 10 rondjes
Bingo. Daarnaast spelen we nog een
Superronde. Vele leuke prijzen waaronder
ook enkele gesponsord door de inwoners uit
het dorp.

Helaas komen wij ook niet onder de Coronaregels uit en er zal bij de deur van het 
Hervormd Centrum naar uw QR-code of een geprinte uitgave worden gevraagd.  

Kom gezellig meespelen voor de prachtige prijzen. 

Coby Nienhuis 
Oranjevereniging Stedum 

Stichting Historie Stedum

De najaarsbijeenkomst voor donateurs en belangstellenden wordt gehouden op 
woensdag 17 november. 
Jan Olthof zal tweemaal een lezing houden getiteld: De Heelmeesters van 
Stedum. Het betreft een verhaal over de gezondheidszorg in Stedum door de 
jaren heen. Alle facetten van de gezondheidszorg in ons dorp komen aan bod. 

De bijeenkomst wordt gehouden in het Hervormd Centrum, Bedumerweg 8 te 
Stedum. ’s Middags van 13.30 tot 16.00 uur en ’s avonds van 19.30 tot 21.30 uur. 
Iedereen is van harte welkom. 
De entreeprijs is € 3,00 p.p. incl. koffie/thee en cake/koek. 
Voor donateurs is de toegang gratis. 

Stichting Historie Stedum 
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De grote onthulling #wiezijntochdiestokstaartjes 
Vrijdag 1 oktober was het na een jaar lang onder de radar te hebben geopereerd 
eindelijk tijd om aan Stedum te onthullen wie er achter het spel zat! Laatste 
deelnemer Marjan Schaap heeft live via teams de stokstaartjes aan ons terug 
gegeven. We werden met een close-up in beeld gebracht, met onze 
stokstaartmaskers op. Zeven stokstaartjes in totaal. Het moment dat de maskers 
af gingen was zo leuk! De reacties van de deelnemers op teams waren ook 
fantastisch.  

Toen was het tijd om de winnaars van de fotowedstrijd bekend te maken. We zijn 
live via teams het dorp in gegaan en hebben alle winnaars de prijs overhandigd. 

Winnaar meest creatieve foto: Steyn ten Have 
Winnaar schattigste foto: Liz van Dijken 
Winnaar grappigste foto: Johnny Lantman, die tijdens de uitreiking uiteraard 
wederom op de wc zat! Dat lijkt wel zijn lievelingsplek te zijn.  

We hebben Ingrid Kort ook nog bezocht, om haar te bedanken dat zij een jaar 
lang de verdenking op zich heeft genomen en zo de aandacht bij ons vandaan 
heeft gehaald. Tot op het laatste moment werd zij verdacht! Sorry Ingrid ;) 

Het was ontzettend leuk om te doen, we hebben erg veel lol gehad met het spel. 
Er was zelfs een app-groep met fanatieke deelnemers genaamd “De detectives” 
waarin Elisa Bolhuis een dubbelrol had. Mooi dat het zo geleefd heeft. Nogmaals 
bedankt allemaal! 

Groeten van de familie Stokstaart:  
Patty Berntsen, Bianca Lalkens, Suzanne Hovenga, Elisa Bolhuis,  
Selma van den Berg, Karien Niewold, Jessica Heideveld 
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Nieuws van de Stichting Vrienden van de 
Bartholomeüskerk Stedum 
Voor Stichting Vrienden van de Bartholomeüskerk zit het 
activiteitenjaar er bijna op. We kijken, ondanks de 
omstandigheden, terug op een mooi en geslaagd jaar, waarin 
de meeste activiteiten, zoals de Orgeldag Noord-Nederland en 
de Open Monumentendag, doorgang hebben kunnen vinden. In het kader van de 
kunst- en cultuurroute ‘Sterren op het Hogeland’, waarvan de deelnemers op 
vrijdagen de kerk aandoen, is de Bartholomeüskerk door in totaal 72 personen 
bezocht. Tot het moment van schrijven is de Bartholomeüskerk dit jaar door meer 
dan 1.000 mensen bezocht. Een geweldig aantal! Dit onderschrijft het belang van 
het behoud en de openstelling van dit rijksmonument, wat mede door het grote 
aantal donateurs uit Stedum en (verre) omstreken mogelijk wordt gemaakt. Ook 
volgend jaar hoopt de Stichting weer activiteiten te organiseren voor donateurs en 
andere belangstellenden, om de Bartholomeüskerk en haar lange geschiedenis 
voor een breed publiek toegankelijk te maken. Wij hopen van harte u op één van 
deze gelegenheden in onze kerk te mogen verwelkomen! 

Ype Jan Nienhuis 
secretaris Stichting Vrienden van de Bartholomeüskerk Stedum 

P. s.: Op zaterdag 30 oktober is onze Stichtingskerk dit jaar voor het laatst op 
zaterdagmiddag tussen 13:00 en 16:00 uur geopend, dus bent u nog nooit binnen 
geweest, grijp dan uw (laatste) kans! Mocht u zelf gastheer/gastvrouw willen zijn 
tijdens de openstellingen op zaterdagmiddag, neem dan contact met ons op via 
vriendenvandebartholomeuskerk@gmail.com. 
 
Reanimatiecursus in Swaithoes 
Het coronavirus heeft vorig jaar voor veel ellende en 
ongemak gezorgd. Ook de jaarlijkse reanimatiecursus 
in het Swaithoes kon niet doorgaan. Gelukkig kan het 
dit jaar wel weer. Op de normale manier met alle 
praktijkhandelingen die erbij horen.  

De cursus wordt net als alle andere jaren gegeven 
door het bedrijf Cardio-XL. De cursussen vinden 
plaats op 17 en 24 november en op 15 december. In 
het Swaithoes. Alle keren op een woensdagavond. 
De aanvangstijd is 19.00 uur. Per avond kunnen maximaal zestien mensen 
meedoen.  

De cursus kost € 30,- p.p. en dient ter plaatse contant te worden afgerekend.  

Opgeven kan bij Karel Zuiderveld, via 06-20051984 of via karel@swaithoes.nl. 
Geef je je via de mail op, geef dan even aan welke avonden je kunt. Dat geeft mij 
de ruimte om de groepen goed in te kunnen delen.  

Karel Zuiderveld 
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Intocht Sinterklaas 2021 
Groot nieuws! Het is alweer bijna een jaar geleden dat we Sinterklaas hebben 
ontvangen in Stedum. Via de Hoofdpiet heeft Vereniging Dorpsbelangen een brief 
van Sinterklaas gekregen waarin hij zijn komst naar Stedum aankondigt: 

“Hallo lieve kinderen van Stedum, 

Vorig jaar was een bijzonder jaar, waarin ik samen met mijn 
Pieten bij jullie thuis mocht langsrijden en al jullie prachtige 
tekeningen mocht krijgen en jullie verhalen mocht horen. Dat 
was heel fijn, maar natuurlijk niet zoals we gewend zijn om 
deze feestelijke dag te vieren. 

Daarom wil ik jullie allemaal uitnodigen om op zaterdag 20 
november om 10:30 uur naar de haven te komen, waar ik 
samen met mijn Pieten zal aankomen. Dit jaar kunnen we 
dan gelukkig weer met elkaar hupp’len en springen, juichen 
en zingen! 

Ik zie ontzettend uit naar mijn komst naar Stedum en hoop 
daarom ook jullie allemaal op 20 november te zien in de 
haven van Stedum. 

Sinterklaas” 

Je hebt het gelezen: Sinterklaas komt naar Stedum; geweldig nieuws! Samen met 
Sinterklaas, zijn Pieten en alle kinderen van Stedum willen we er graag een heel 
mooie dag van maken. Dat doen we dit jaar door samen in de sporthal ons 
Pietenbewijs te halen door verschillende spelletjes te doen. Het belooft dus een 
actieve dag te worden. Na het doen van de spelletjes mogen jullie je ook bijna een 
echte Piet noemen. 

Graag tot 20 november! 

Activiteitencommissie 
 
Algemene ledenvergadering Dorpsbelangen 

Op donderdagavond 25 november houdt 
Dorpsbelangen haar najaarsvergadering. We 
zullen proberen om de vergadering gewoon 
weer fysiek te organiseren. De vergadering zal 
om 20.00 uur starten in het Hervormd 
Centrum. Op het moment van dit schrijven is 
de agenda nog niet helemaal klaar, deze 
zullen we u via andere kanalen doen 
toekomen. 

Catharina Reker 
Dorpsbelangen 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 Durk de Heij en Janna Kok, Hoofdstraat 8. 

Sinds wanneer wonen jullie in Stedum? 
“Sinds februari 2021.” 

Waar zijn jullie geboren en/of hebben jullie je jeu gd doorgebracht?  
Durk: “Ik ben geboren in Drachten en heb er ook mijn jeugd doorgebracht.” 
Janna: “Ik ben geboren in Heerenveen en heb mijn jeugd doorgebracht in 
Donkerbroek.” 

Wat doen jullie in het dagelijks leven? 
Janna: “Ik werk op het kinderdagcentrum `It Bijehûs` in Drachten.” 
Durk: “Ik ben groepsleider gehandicaptenzorg in Bedum.” 

Wat zijn jullie favoriete bezigheden? 
Janna: “Ik hou van series kijken, zingen en gitaar spelen en bezig zijn met 
interieur.” 
Durk: “Ik heb een bedrijf in geluidsapparatuur, luister graag naar muziek en 
ik verzamel graag.” 
Durk en Janna: “En wij wandelen samen graag.” 

Wat staat er bovenaan jullie wensenlijst? 
Durk en Janna: “Een nieuwe keuken en badkamer.” 

Wat is het hoogtepunt uit jullie leven?  
“Dat we elkaar tegengekomen zijn en de geboorte van onze dochter Esther.” 

Wat waren jullie eerste indrukken van het dorp? 
Durk en Janna: “De rust, de aardigheid en het relaxte van de mensen.” 

Noem iets voor de ideeënbus van Stedum. 
“We zouden het wel leuk vinden als er in Stedum een buurtsuper komt.” 

Wat is jullie antwoord op de vraag van de vorige be woonsters: “Waarom 
hebben jullie voor Stedum gekozen?” 
Durk: “Vanwege ons werk en de sfeer in het dorp.” 

Welke vraag willen jullie de volgende nieuwe bewone r(s) stellen? 
“In welk huis in Stedum, behalve in jullie eigen huis, zouden jullie willen wonen?” 

 Afie Nienhuis  
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Avonturen van de schoolmuis  
Na een aantal bezorgde berichtjes van trouwe 
lezers die wilden weten of ik er nog wel was, 
kan ik iedereen bij deze geruststellen; ik ben er 
nog.  

In de vakantieperiode was ik van plan om nog 
op reis te gaan. Maar ja, waarheen? Regen en 
wateroverlast, droogte en bosbranden, gedoe 
met corona toegangsbewijzen, ja ook voor 

muizen! Ik zag door de muizenvallen de kaas niet meer, dus gewoon maar af en 
toe een dagje weg en verder genieten van mijn fantastische ruimte hier op school. 
Zo ben ik de stille zomerperiode maar een beetje door gekeuteld 

Gelukkig is er nu weer genoeg reuring in de tent en kan ik mij weer focussen op 
leuke acties. In plaats van binnen heb ik besloten om mijn werkterrein ook verder 
naar buiten te verleggen. Als ik op het dak kan glijden, kan ik vast ook wel iets 
met het speelterrein.  

Eind augustus plaatste ik op mouseweb een advertentie: Te huur aangeboden, 
woonruimte met uitzicht. Mail naar: t.trippel@mouseweb.mui. Uit de vele reacties 
heb ik uiteindelijk gekozen voor de liefhebbende Willem Wesp en zijn familie. 
Willem heeft uiteraard een hele grote familie en zocht een ruime plek waar hij 
ongestoord zijn familie nog verder kon gaan uitbreiden. Voor de oplettende lezer, 
mijn zinnen over Willem Wesp staan nu al in de verleden tijd. Is er iets gebeurd 
dan? Ja dus.  

Nadat Willem zijn intrek had genomen onder de grond bij één van de palen op het 
buitenterrein en de hele familie eindelijk was gesetteld ontstond er al gauw tumult. 
Achternicht Anna schrok zich een hoedje toen er ineens een stortvloed van zand 
de ingang van het huis blokkeerde. Gelukkig kon ze behendig en snel op het 
nippertje wegduiken anders had ze het wellicht niet kunnen navertellen. Ze keek 
naar buiten en zag een paar jongetjes staan lachen boven de ingang van het huis. 
Ze bedacht zicht niet vloog met een enorme snelheid naar boven en prikte één 
van de jongetjes. Dat zal hem leren!  

In plaats van verdwijnen, verschenen er nog meer jongetjes en kwam er weer 
zand naar binnen. Wel alle….Anna had er schoon genoeg van en riep de hulp in 
van alle familieleden die er in de buurt waren. Met tientallen tegelijk openden ze 
de aanval op de jongetjes. Bam! Weer één geprikt. De jongetjes stoven alle 
kanten uit en begonnen ze schreeuwen: “Een wespennest, een wespennest!”. 
Even later kwam die man uit het voorste kamertje eraan en spoot een vies goedje 
in het huis. “Aanvallen!!!”, maar hij was er alweer vandoor, de held. Vanaf hier 
was het klaar, rust in de tent en de familie wesp kon weer rustig ademhalen, toch? 
Maar dat was een misrekening. Na schooltijd verscheen er een man, nooit eerder 
gezien. Hij stond wat te drentelen op de parkeerplaats, liep ineens resoluut naar 
het wespenhuis en spoot met enorme kracht iets dwars door het huis, het leek wel 
een tsunami! Nou ja, moet ik jullie nog verder vertellen over de afloop?  
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Denk dat jullie het wel kunnen raden. Om een lang verhaal kort te maken, ik heb 
weer woonruimte te huur, wel zelf even de troep opruimen a.u.b. ik begin er niet 
aan.  

Groetjes, Tinus Trippel 

Reactie Dorpsbelangen Nij Nittersum 
Als u de Stedumer van augustus en september heeft gelezen kon u twee reacties 
zien van actiegroepen ten aanzien van Nij Nittersum. 

1. Werkgroep NN (augustus)
2. De jeugd van Stedum [Leefbaarheid boven historie] (september)

Het bestuur vindt het fijn hoe men mee wil meedenken over de toekomst van 
Stedum, waarbij we dit in goede constructieve banen willen leiden. Wat we willen 
voorkomen is dat er kampen ontstaan wat de leefbaarheid van Stedum niet ten 
goede komt. 

Daarom zal er een vergadering komen met het Dorpsbelangen , Wierden en 
Borgen, actiegroepen en gemeente. Daar blijft het niet bij, want wij vinden dat het 
totale dorp moet worden geïnformeerd en dit zal dan plaats vinden op Algemene 
leden vergadering op 25 november.  

Fokko Smit 
Voorzitter Dorpsbelangen Stedum 
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Klaverjassen in Moarstee, het mocht weer! 
Zaterdag 16 oktober jl. 
werd er na lange tijd 
door Stichting Moarstee 
weer een klaverjasavond 
georganiseerd. De 
laatste keer dat dit kon 
was op 8 februari 2020 
en dus was het weer 
hoog tijd. 

Afwachten was of de 
deelnemers deze 
periode zonder te 
klaverjassen hun skills 
nog hadden behouden. 
Natuurlijk gaat het tijdens 
de avonden in Moarstee 
niet met het mes op tafel 
maar staat gezelligheid 
bovenaan. Toch wil je 
tijdens het spelletje niet 
verzaken en wel je 
boompjes winnen. 

De avond werd bezocht 
door zestien deelnemers 
en iedereen heeft veel 
plezier gehad. Er werd 
aan de tafels toch wel 
fanatiek gekaart waarbij 

over een foutje echter niet moeilijk werd gedaan. Ook werd er aan een tafel een 
niet gemelde roem door de tegelspelers alsnog toegekend. Sportief, maar zo gaat 
het op deze avonden. 

Na drie rondes te hebben gekaart werden de punten bij elkaar opgeteld en kon er 
een top drie opgemaakt worden. Door de organisatie waren er drie vleesprijzen 
geregeld die in ontvangst werden genomen door Boelie de Sturler voor zijn 3e 

prijs, Matthijs Colstee voor zijn 2e prijs en door Peter Tillema. Hij had met 5.360 
punten de 1e prijs behaald. 

Al met al een geslaagde avond die zijn vervolg zal krijgen op 20 november. 
Gezien de reacties van de deelnemers is het zeker aan te bevelen aanwezig te 
zijn. Net als deze avond zal de zaal open zijn om 19.15 u. 

Graag vooraf aanmelden bij Nanne of Alie Santing via 06-28065259 of  
06-18374973. Inleg is € 5,00 waarbij een kop koffie/thee gratis is. 

Nanne Santing 
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 (foto: Carola Kruidhof)  
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400 woorden  
Niemand gaat zo maar naar de voedselbank 
Een grote klok aan de Stationsweg, een overblijfsel van het voormalige Rabobank 
kantoor, geeft aan waar Jan van Heerde woont. In de vroegere kolenkelder 
bevindt zich zijn Rabobank museum. Jan en zijn vrouw Ria werkten beiden bij de 
Rabobank. “We zijn een bankstel” lacht Ria. Ze hebben vijf kinderen en elf 
kleinkinderen, de twaalfde is op komst. Jan was ook twaalf jaar raadslid: “Daar 
heb ik een mooi speldje voor gekregen,” grapt Jan. Hij is nog actief binnen zijn 
partij. Na pensionering nu tijd voor hobby’s: reizen, wandelen en fotografie (vooral 
natuurfoto’s). Samen koesteren zij hun babyblauwe VW “sparkever” 1200 cc uit 
1973 en ze zijn lid van de keverclub. 

Als raadslid had Jan al eens kennis gemaakt met de voedselbank. “Hoe kan dit in 
de vrede in deze tijd nog bestaan?” dacht Jan. Na pensionering draaide Jan een 
paar dagen mee bij de Voedselbank Eemsdelta als Jan de groenteman bij de 
uitgifte van de wekelijkse voedselpakketten op vrijdag in Delfzijl. Ook in 
Loppersum is er overigens een uitgiftepunt. Er werd hem al gauw gevraagd of hij 
in het bestuur wou. Jan koos in overleg voor pr (public relations) en acquisitie 
bestuurstaken. Hij verzorgt de website, beheert de Facebook-, Twitter- en 
Instagramaccounts. Via landelijke en plaatselijke acties zoals bijvoorbeeld de 
statiegeldactie, brengt hij voedselbankzaken onder de aandacht. Jan krijgt wel tips 
van supermarkten, bakkers, maar ook van boeren die hun uien, wortels of 
aardappels beschikbaar stellen. Hij levert regelmatig hand- en spandiensten voor 
de organisatie. “Een tijdje terug haalde ik een overtollige koelaanhangwagen op 
van de Voedselbank uit Amersfoort. Jan is ook vliegende kiep als er vrijwilligers 
uitvallen: “Ik deelde vorige week vrijdag vlees uit bij de uitgifte en haalde spullen 
bij het regionale distributiecentrum in Groningen.” Jan geeft ook voorlichting op 
scholen en of bij verenigingen.” 

“Hulp bieden aan mensen met grote achterstanden: ziekte, werkeloosheid, 
invaliditeit, arbeidsmigranten, mensen met alleen AOW die te hoge lasten hebben 
en meer. ”Wie zich via de website of een organisatie bij de Voedselbank 
aanmeldt, wordt door de stichting Cadanz verder geholpen. Dit gebeurt op basis 
van landelijke criteria. Zo nodig wordt er meteen een noodpakket uitgereikt. “We 
helpen mensen maar kijken ook naar oplossingen. Vooroordelen scheppen soms 
een verkeerd beeld. Door onwetendheid worden soms geheel verkeerde 
conclusies getrokken. Er wordt bijvoorbeeld fel uitgehaald naar iemand die met 
een fraaie auto een voedselpakket ophaalt. Er wordt dan niet bedacht dat zo 
iemand waarschijnlijk een hulpbehoevende buurvrouw of anderszins iemand 
helpt. Sommige mensen schamen zich onterecht om naar de voedselbank te 
gaan. 
Onnodig, niemand gaat zomaar naar de voedselbank.!. 

Math M. Willems  
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De pollepel 25  
Recept: De alternatieve lunch 
Voor wie weleens wat anders wil dan een bammetje pindakaas:  
een (volkoren) wrap met avocado, rucola, tomaat, rode ui en feta. 

Ingrediënten: 
- Wraps 
- Zuivelspread/roomkaas 
- Avocado 
- Rode ui 
- Tomaat 
- Rucola 
- Feta 
- Zeezout 
- Chilivlokken of peper 

Bereiding: 
Ik smeer de wrap altijd in met 
zuivelspread naturel. Dan verdeel ik 
dun gesneden  rode ui over de wrap. 
Een halve avocado in plakjes in het 
midden van de wrap, beetje zeezout 
en chilivlokken (of gewone peper) er 
over strooien. Dan voeg ik nog wat 
tomaat, feta en rucola toe en rol ik de 
wrap op. Elke keer weer een feestje!  

Eet smakelijk!  

De volgende pollepel is voor Patty en Bas Berntsen. 

Robert en Jessica Heideveld 
 
 

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 17 november via een e-mail naar: 
destedumer@gmail.com.  
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MULTIFUNCTIONELE LAP GROND 
 

Op de plek waar eens de Bongerd stond 

daar zocht men eerder naar een bom. 

Je kon daar zien hoe gewroet werd in de grond, 

en hoe het anders liep, men geen bommen vond. 
 

Daarna bouwden ze de school 

op beste grond, maar waar de aarde 
al gauw geen rust meer vond, 

telkens nog geplunderd schudt, zwaar gewond. 
 

Nu staan er tijdelijke woningen hier. 

Was er sprake van vijf, het zijn er nu vier. 

U mag er wonen als ze uw huis gaan slopen, 

herbouwen, bouwkundig gaan versterken 
op de plek waar voorheen met plezier 

schoolkinderen speelden en werkten. 
 

Eldert Ameling 

 

 

 

 

(foto: Janna Bathoorn) 
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Zonnepark Stedum, stand van zaken 
Het is alweer enige tijd geleden dat de gemeente Eemsdelta de uitslag van het 
tenderproces zonneparken Eemsdelta gedeeld heeft en in de pers melding werd 
gemaakt van een mogelijk zonnepark in Stedum. Daarna is het stil gebleven. 
Hoogste tijd om informatie met u te delen. 

Wie zijn wij? 
De initiatiefnemers van zonnepark Stedum hebben de ambitie om de energie-
transitie in Nederland te versnellen door lusten en lasten eerlijk te verdelen, voor 
Stedum waarde te creëren en lokaal draagvlak voor de plannen te organiseren. 
Dat kunnen en willen we niet alleen, daarvoor zoeken we nadrukkelijk de 
samenwerking met de inwoners van Stedum. Draagvlak betekent voor ons dat we 
vanuit de wensen van het dorp kijken naar mogelijke samenwerkingsvormen, 
lokaal eigenaarschap en landschappelijke inpassing van een mogelijk zonnepark 
in Stedum. Om draagvlak te organiseren, zorgen we voor een participatieproces 
waarin de inwoners die dat willen, zoveel als mogelijk is invloed uit kunnen 
oefenen op het proces en het uiteindelijke product (het zonnepark). 

Waar staan we nu? 
We staan nog helemaal aan het begin van het proces. Het begin van het proces 
kenmerkt zich vooral door kennismaken met belanghebbenden. Kennismaken met 
bijvoorbeeld de gemeente Eemsdelta en de Provincie Groningen. Deze 
kennismaking is gestart vlak voor de zomervakantie, is onderbroken door deze 
zomervakantie en loopt op dit moment nog steeds. 

Doel van de kennismakingsgesprekken is te onderzoeken welke belangen en 
rollen de belanghebbenden hebben en willen hebben en te onderzoeken welke 
kaders, mogelijkheden en onmogelijkheden er zijn voor een mogelijk zonnepark in 
Stedum. 

We hebben nog lang niet iedereen gesproken. Op de planning staan nog 
gesprekken met lokale belanghebbenden en natuurlijk de gesprekken met u als 
inwoners van Stedum. Afhankelijk van de voortgang van de kennismakings-
gesprekken hopen wij in november 2021 met u, de inwoners van Stedum in 
gesprek te gaan 

Samengevat: er is nog niets besloten, we bevinden ons in de kennismakingsfase 
van het project en inwoners van Stedum krijgen ruim de mogelijkheid om te 
participeren en invloed uit te oefenen op het zonnepark in Stedum. Wij hopen u in 
de volgende editie meer informatie en concrete data te kunnen geven. 

Aldert de Gries 
Fooq 
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Stichting Werkgroep Albanië 
SWA zet zich in voor de kwetsbaarste mensen in Albanië: gehandicapten, 
ouderen en kinderen.  

Van 4 tot 8 oktober zijn we weer in Albanië geweest. Graag willen we u op de 
hoogte brengen van onze ervaring.  

We hebben het huis van 
de familie Koka bezocht 
(foto 1 en 2). De familie 
waar we vorig jaar geld 
voor ingezameld 
hebben. Het water moet 
nog worden 
aangesloten, dan kan 
het bewoond worden. 
Het ziet er mooi uit!  

Inmiddels hebben we ook (samen met andere stichtingen) voor een tweede huis 
gedoneerd, voor de familie Lumturi Tafaj. Hier is men druk mee aan het bouwen. 
Voor de winter wonen ook deze mensen in een comfortabele woning.  

De schoolmeubels van basisschool De Klaver zijn 
twee jaar geleden bezorgd in Albanië. Ze zijn over 
verschillende basisscholen verdeeld. Gelukkig 
was er een school in de plaats  Burrel, waar wij 
waren, en hebben we met eigen ogen kunnen 
zien dat de meubels goed terecht gekomen zijn 
(foto 3). Ook schoolmeubels uit Spijk zijn hier 
weer in gebruik genomen.  

Ook zijn we bij Xhesi 
(foto 4) op bezoek 
geweest. Zij heeft 

scoliose (afwijking aan de wervelkolom). 
Jaren geleden is ze hieraan geopereerd. Helaas zijn er 
ontstekingen ontstaan bij de metalen platen en 
schroeven in haar rug waardoor ze nogmaals 
geopereerd moest worden. Door verschillende donaties 
is dit mogelijk gemaakt. Het gaat heel goed met haar. 
Het is de bedoeling dat ze verder begeleid wordt om te 
gaan werken zodat ze zichzelf kan onderhouden.   

Dit zijn een aantal projecten welke we bezocht hebben. 
We hebben weer nieuwe projecten gezien en willen hier 
graag mee verder gaan. O.a. een huis voor een gezin met zes gehandicapte 
kinderen. Vader leeft niet meer en moeder is niet in staat om voor haar gezin te 
zorgen. Overdag worden de kinderen opgevangen in het centrum van Sajmir en 
Carla. Hier worden ze gedoucht en krijgen ze te eten.  

1 

3 

4 

2 
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Ook wordt er geknutseld, gebeden en gezongen. Het idee is om deze kinderen 
onder begeleidend wonen in een woning te plaatsen. Dit kost geld!  

Vandaar dat we ook dit jaar een kerstpakkettenactie opgezet hebben. We kunnen 
pakketten leveren van € 47,00 incl. BTW en € 29,50 incl. BTW. Heeft u hiervoor 
belangstelling, mail ons gerust voor verdere informatie. 
Ook kunt u nog steeds overheerlijke appeltaarten bestellen welke gebakken zijn 
door onze (schoon)ouders.  Een appeltaart kost € 7,50. De gehele opbrengst van 
onze acties is voor de Stichting. 

Carola en Grietha Kruidhof 
E-mail: info@stichtingwerkgroepalbanie.nl
Internet : www.stichtingwerkgroepalbanie.nl
Bankrek.nr. NL04 INGB 0002 0239 50

Najaarsbeurt voor uw fiets  
Op 6 juni 2022 ga ik voor een tweede keer de Mont Ventoux 
beklimmen voor het goede doel ‘klimmen tegen MS.’ In 
tegenstelling tot de vorige keer ga ik de uitdaging aan om dit 
drie keer te doen. Om geld in te zamelen voor het goede 
doel kunt u uw fiets een najaarsbeurt laten verzorgen, dit op 
afspraak. Voor een bedrag van € 15,00 zal uw fiets gepoetst 
worden, de banden worden opgepompt en - mag het nodig 
zijn wat afstellingen - weer afgeleverd worden. Het bedrag is 
exclusief nieuwe onderdelen, maar op afspraak is dit wel mogelijk. 

Arend Kort, 0596-551303 

Oproep 
Welke dorpsgenote zou mij op vrijwillige basis in een paar lessen enkele basale 
akkoorden op de gitaar willen leren? Ik ben zelf in bezit van een gitaar. 
Beloning? Een door mij gemaakte heerlijke taart. 
Reacties: graag even persoonlijk aanbellen op nummer 59 aan de Weemweg. 

Tot ziens, vriendelijke groet, 
Armagan Kartal 
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Jaarvergadering Oranjevereniging en IJsvereniging 
Op woensdag 17 november is in samenwerking met de IJsvereniging de jaarlijkse 
ledenvergadering van de Oranjevereniging in Moarstee. Aanvang 20.00 uur. 

Agenda jaarvergadering Oranjevereniging: 

1. Opening door de voorzitter Rob Douma
2. Ingekomen stukken
3. Notulen van 19 november 2019 door de secretaris
4. Jaarverslag door de secretaris
5. Financieel verslag penningmeester
6. Kasnazieners: de heren Peter Slager en Peter Verduijn
7. Benoeming nieuwe kasnazieners.
8. Vooruitblik Oranjevereniging en 2022.
9. Bestuur: aftredend  Martijn Berends (2020) en Rob Douma (2021)

het bestuur stelt de volgende kandidaten graag voor:
- Mark Brans (Bedumerweg 31)
- Gerdy Hofman (Lopsterweg 4a)

10. Afscheid: Martijn Berends  en Rob Douma
11. Rondvraag
12. Sluiting
13. Pauze

Agenda jaarvergadering IJsvereniging Stedum: 

1. Opening
2. Mededelingen / ingekomen stukken
3. Notulen van de jaarvergadering van 19 november 2019 en jaarverslag.
4. Financieel verslag van de penningmeester
5. Verslag kasnazieners (Nico Schutter en Marie-Louise Boneschansker)
6. Benoeming nieuwe kasnazieners
7. Bestuursverkiezing: aftredend Dirk Dijkema (niet herkiesbaar)

Voorgedragen: Arend Kort

Tot een uur voor de vergadering kan een (tegen)kandidaat zich aanmelden bij het 
bestuur. 

8. Steemer Omloop
(datum: 14 mei 2022)

9. Vrij schaatsen op Kardinge
10. W.v.t.t.k.
11. Rondvraag
12. Sluiting
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Nieuwsbrief Huntu Ku Nos 
Begin september zijn Raul en Petra Kock samen met hun 
kinderen Erin en Brennan verhuisd naar Aruba, waar zij gaan 
werken onder slachtoffers van mensenhandel en prostitutie. 

Hier een update uit Aruba: 

Het is nog steeds erg warm en alles gaat stap voor stap. Ik ben samen met Erin 
naar een bijeenkomst voor vrouwen geweest in San Nicolas, dit wordt elke maand 
georganiseerd om vrouwen in hun kracht te zetten. Daar heb ik iemand ontmoet 
die contacten heeft met vrouwen die in de prostitutie werken en ook was er een 
vrouw die in de prostitutie werkte. Ik heb met haar afgesproken om binnenkort  
samen te komen en informatie uit te wisselen. Het was erg leuk om allerlei 
vrouwen te ontmoeten. 

Afgelopen weken ben ik op bezoek 
geweest bij tienermoederopvang op 
Aruba mooi gesprek gehad over 
samenwerking met de directrice 
Renate, ook veel informatie 
gekregen. Deze opvang heet Casa 
cuna. Er worden hier jonge zwangere 
tieners en tienermoeders 
opgevangen, die vaak ook uit 
zogenaamde gangs (bareo) komen 
en veel geweld hebben mee 
gemaakt.  

Ook ben ik op bezoek geweest en 
heb een rondleiding gehad bij de 
opvang voor vrouwen die slachtoffer 
zijn van huiselijk geweld: FCVR, 
waar ook ambulante hulp wordt 

geboden. Mooie locatie en Silvia Maduro heeft mij rondgeleid en ik heb haar 
uitgebreid gesproken. Ze hebben hier kleine appartementen waar vrouwen met 
hun kinderen tijdelijk kunnen verblijven. Silvia gaf aan dat ik ook altijd een beroep 
op haar kan doen. De bedoeling is dat het hier ook uitgebreid gaat worden met 
plekken voor opvang van slachtoffers van mensenhandel.  

Deze week zijn Raul en ik in gesprek geweest met het CEDE, deze organisatie 
verdeelt geld van fondsen voor financiële ondersteuning! Dit gesprek was zeer 
verhelderend over hoe een en ander geregeld is op Aruba. Wat de overheid 
bekostigt en waar stichtingen geld voor ontvangen. Hij gaf aan dat onze stichting 
uniek is, maar omdat we in Nederland gevestigd zijn kunnen ze ons geen 
ondersteuning geven, helaas.  

Op 16 oktober heb ik een overleg gehad voor samenwerking met het Rode Kruis 
Aruba. Zij zijn sinds 2020 al actief in San Nicolás waar de “geregistreerde” 
prostitutie is.  
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Ze hebben daar ook een kantoortje waar één keer per maand de vrouwen een 
pakje kunnen ophalen met o.a. maandverband en andere benodigdheden. 
Daarnaast delen ze ook soep uit en bieden een luisterend oor. Dit is allemaal in 
opstartende fase en ze zijn blij met mijn input en ervaring vanuit Terwille. Hier 
gaan we komende weken mee aan de slag. 

De vrouwen die geholpen willen worden kunnen in eerste instantie bij het Rode 
Kruis terecht voor ongeveer zes maanden, wat daarna gebeurt moeten ze nog 
verder uitwerken. Dit is ook mooi om samen met hen naar te kijken. 

Maandag 18 oktober 2021 is het Nationale Dag tegen de Mensenhandel. Wij gaan 
deelnemen aan de ‘Silent Walk’ die dit jaar wordt georganiseerd, waarbij de 
deelnemers in een lange rij achter elkaar lopen zonder een woord te zeggen. 
Hiermee wordt benadrukt dat slachtoffers van mensenhandel vaak monddood 
worden gemaakt door hun mensenhandelaar. Na afloop van de ‘Silent Walk’ is 
een korte ceremonie in aanwezigheid van de Minister President en de Minister 
van Justitie, waarbij aandacht wordt gegeven aan de derde fase van de 
bewustwordingscampagne ‘Habri bo wowo’. 

Saludos,       

Raul en Petra Kock, Keito 20, Noord Aruba       
Stichting Huntu Ku Nos         
E-mail: huntukunos@gmail.com 
Internet : www.huntukunos.org 
Bankrek.nr. NL66INGB0006743436  
 
 

sportbewegingsportbewegingsportbewegingsportbewegingspor 
 
 

Contributie IJsvereniging 
Vorig jaar hebben vanwege 
corona de lidmaatschapskaarten 
bij de leden thuisbezorgd, met 
het verzoek om het 
lidmaatschap per bank te 
betalen. 

Dit jaar willen wij dat op dezelfde 
manier doen. 

Binnenkort kunt u de lidmaatschapskaart in de bus verwachten. Wij verzoeken u 
vriendelijk om € 8,- over te maken op IBAN NL25 RABO 0306 3132 86, t.n.v. 
IJsvereniging Stedum onder vermelding van uw naam én adres. 

Als u nog geen lid bent van de ijsvereniging, maar het wel graag wil worden, kunt 
u ons mailen: ijsverenigingStedum@gmail.com of contact opnemen met Anjo 
Hofman (06-53880330). 

  



22 
 

Stemer WielrenTocht 2021 
De laatste zondag in september staat al meer dan tien jaar bij de 
racefietsliefhebbers Oet Steem (en omgeving) op de kalender genoteerd.  

Dé dag van de Stemer WielrenTocht (SWT), het afsluiten van het wielerseizoen 
met appeltaart, veel slagroom en na afloop een hapje en drankje in de 
Vlasschuur. Wat wil je als liefhebber van het goede fietsleven nog meer. 

Op het zonovergoten haventerrein verzamelden zich om ca. 13.00 uur 20 
sportieve heren en het veelzijdig sporttalent Nina Ypey voor de start van de 11e 
editie van de SWT.  

Na de traditionele groepsfoto kon om 13.00 uur het gezamenlijke eerste rondje 
van ca. 45 km aanvangen. Met voorzitter Jan van Dijken en secretaris Arend 
Koenes aan kop werd op een gemoedelijk tempo het Grunner Laand verkend. Via 
buurdorp Loppersum werd via het lieftallige Oosterwijtwerd koers gezet naar 
Holwierde. Ondertussen werden de jaarlijkse fietskilometers en overig wel en wee 
uitgewisseld tussen de fietsende deelnemers. De koers werd vervolgd via Spijk 
(op verzoek van de deelnemende Jan Spijk) en ging via het zeer bekend Kolhorn 
naar Oldenzijl om zo via Westeremden weer richting Stedum te koersen. Op de 
Weersterweg konden de ‘jonkies’ zich niet meer inhouden en werd er alvast even 
geoefend in het sprinten. De winnaar van deze oefensprint, ter voorbereiding op 
ronde 2, wordt daarom ook niet bekend gemaakt in dit verslag. 

Mede dankzij Willeke, de vrouw van puutholder van Oet Steem  (Jan Beukema), 
het mooie weer, de overheerlijke taarten, het vele slagroom en de lekkere koffie 
was het voor de deelnemers geen straf om ter voorbereiding van ronde twee even 
te pauzeren op het grasveld voor de Vlasschuur. Natuurlijk werd er al nerveus 
voorbeschouwt op ronde twee. Wie zou daar de beste benen hebben.  
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Wie gaat wie op het rooster leggen en wie zal de snelle ronde van de SWT dit jaar 
op zijn (of haar) palmares gaan schrijven. Met een aantal ‘nieuwe’ deelnemers 
(o.a. Jan Spijk, Lars Hofman, Jasper Tillema  en Sebastiaan van den Berg) en 
een aantal oud winnaars (o.a. Peter Jans, Tiemen Koenes en Menco Slager) was 
de spanning voelbaar aanwezig toen nestor Nico Schutter als gangmaker de start 
gaf voor de tweede ronde. Mede door het gebrek aan trainingskilometers, een 
aantal Max-fans, werk  en overige verplichtingen kozen van de 21 deelnemers 
tien voor de snelle ronde en vier voor de ‘langzame’ ronde.  

De sprint van de langzame groep, die o.a. via Thesinge, Zuidwolde, Bedum, 
Onderdendam en Middelstum fietste, werd met twee vingers in de neus 
gewonnen door Ipe Oosterhof. Alsof miss Steem op de streep van de 
Weersterweg de hoofdprijs zou uitreiken liet hij Arend, Martin en Jan Beukema 
staan alsof ze stilstonden en ging hij als eerste over de streep. Zijn fietsjaar is 
weer goed! 

De spanning zat natuurlijk met name in het resultaat van de snelle jongens. Wie 
zou hier met de jaarlijkse eer gaan strijken, een oud-kampioen, een Stemer of 
toch …. 

Alhoewel zonder verslaggever op de motor werd gekoerst toch enige details van 
deze (zeer) snelle ronde, waarbij over 55 km gemiddeld 34 km per uur werd 
gereden. Met Pieter Ketting op kop die hard aan de boom schudde, een Lars 
Hofman die daardoor al snel de man met de hamer tegenkwam, werd de koers 
hard gemaakt. Op de terugweg van Hoogezand naar Stedum werd er nog een 
tandje bijgezet en hingen er al een aantal aan het elastiek. Met zicht op de Stemer 
toren was het vanaf Winneweer ieder voor zich in de strijd om het eremetaal. 
Toen Tiemen Koenes op enkele kilometer voor de finish versnelde leken de 
kaarten geschud. De door Sebastiaan van den Berg op de kant gezette Peter 
Jans en Menco Slager leken kansloos voor de eindoverwinning. Maar zoals een 
Slager betaamt, wist Menco met een topsnelheid van ca. 50 km Sebastiaan nog 
te passeren, maar de achterstand op Tiemen was dusdanig dat laatstgenoemde 
(voor de 2e keer) zich mocht laten kronen tot winnaar van de Stemer WielrenTocht 
2021. Beste Stemer (wel met Bemer roots) was Sebastiaan die na Menco 
verdienstelijk 3e werd in zijn eerste deelname. Wie weet zit er volgend maar meer 
in het vat …. 

Na afloop werd er onder het genot van een hapje en drankje in de zon nog even 
gezellig nagezeten. En natuurlijk het besef dat, na het niet doorgaan van de SWT 
in 2019 (regen) en 2020 (Corona), het weer fantastisch was om als 
Wielervereniging Oet Steem deze activiteit te mogen organiseren.  

Noteer alvast 25 september 2022 in de agenda: de 12e editie van de SWT.  

Arend Koenes   

Op de volgende pagina vindt u een verklaring van een aantal wielrentermen. 
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aan de boom schudden  
Hard doorrijden om tegenstanders in de kopgroep te lossen. 

“Je rijdt de Tour niet op een boterham met pindakaas“  
Dat wil zeggen niet zonder verboden middelen, opmerking toegeschreven aan 
Gerrie Kneteman. 

de deur dichtdoen  
Bij een sprint van de eigen lijn afwijken en daardoor de tegenstander de pas 
afsnijden. 

d’r op en d’r over  
Een renner of groep inhalen, en vervolgens direct voorbij rijden. 

aan het elastiek hangen  
Achter in een groep fietsen en op het punt staan gelost te worden. 

gangmaker  
Renner die voor zijn kopman rijdt om hem op gang te brengen in de sprint en de 
luchtweerstand voor hem te vermindert 

goede benen hebben  
In goede vorm verkeren. 

de man met de hamer tegenkomen  
In korte tijd compleet uitgeput raken. 

de koers hard maken  
Groepsgewijs een hoog tempo rijden, waardoor ontsnappingen worden bemoeilijkt 

op de kant zetten  
Bij zijwind het peloton zo’n formatie opdringen dat de achtersten niet meer 
optimaal uit de wind kunnen rijden en moeten lossen, zodat waaiers ontstaan. 

met twee vingers in de neus (een overwinning behalen)  
Makkelijk (winnen). 

palmares  
Een lijst met een renners overwinningen en andere prestaties. 

op het rooster leggen  
De renners worden door de beste in de groep helemaal kapot gereden 

de sprint aantrekken  
Op ruime afstand van de streep zo hard mogelijk rijden zodat de kopman in een 
ideale positie kan beginnen met sprinten. 

de Tour wacht op niemand  
Er is geen mededogen met pechvogels in de Tour de France. 

hij zit in een zetel 
Hij zit in een zeer voordelige positie als de sprint begint. 
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De Steemer Agenda 
 

Een aantal van onderstaande activiteiten kunt u terugvinden in deze Stedumer 
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Stichting Historie Stedum
zie pagina 3

van 13.00 tot 16.00 uur

Bartholomeüskerk geopend

Oranje Bingo
zie pagina 3

laatste keer dit seizoen!

zie pagina 11

Jaarvergadering Oranjevereniging 

zie pagina 19

Najaarsvergadering Dorpsbelangen
zie pagina 6

en IJsvereniging

Intocht Sinterklaas
zie pagina 6

Klaverjasavond

 
 

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 26 november 2021. 
Kopij inleveren bij de redactie uiterlijk  woensdag 17 november. 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  
 




