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Algemene ledenvergadering Dorpsbelangen 

Op vrijdagavond 25 november houdt 
Dorpsbelangen haar najaarsvergadering. De 
vergadering zal om 19.30 uur starten in het 
Hervormd Centrum. Op het moment van dit 
schrijven is de agenda is nog niet klaar, dit 
zullen we u via andere kanalen doen toekomen. 

Catharina Reker 
Dorpsbelangen Stedum 

 

Speeltoestel van Crangeborg is verplaatst naar speeltuin 
In het voorjaar hebben een aantal vrijwilligers het speeltoestel dat bij de 
Crangeborg stond gedemonteerd. Nadat het toestel tijdens de zomervakantie in 
opslag heeft gestaan, is het in september weer opgebouwd in de speeltuin aan 
het Klokkenpad. We hopen dat veel kinderen hier veel speelplezier aan kunnen 
beleven. Via deze weg wil ik alle vrijwilligers bedanken voor het werk wat ze 
hebben verricht. 

 

Catharina Reker 
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 Ida Rijskamp (foto: Lydia Brookman).  
  De rubriek STEDUM doet! vindt u op pagina 15-16.. 
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Skatebaan en voetbalkooi 
Hoe zat het ook alweer: we zullen even de gedachten opfrissen. 

Een tijd geleden werd naast ons kindcentrum (basisschool De Klaver) een 
wisselwoningpark Maarvliet gebouwd. Hier waren we als Dorpsbelangen voor en 
zonder protest is het op die plek gekomen, lekker dicht bij de school. Maar dat 
had wel tot gevolg dat de fietscrossbaan en het voetbalveldje "de blauwe doeltjes" 
eraan moesten geloven. Daarbij kwam ook nog het feit dat de grond niet geheel 
werd afgevoerd achter de wisselwoningen, omdat dit behoorlijk wat geld zou 
kosten. Al deze maatregelen kwamen de leefbaarheid van ons dorp niet ten 
goede. Vandaar dat we als Dorpsbelangen compensatie wilden met iets blijvends 
en waar de school ook iets aan had. Toen zijn we samen opgetrokken met de 
school en gemeente met als schietschijf de NCG. Het plan was eerst een 
verkeersplein met een beweegtuin; dit hadden we als ouders en 
beleidsmedewerkers bedacht. Maar toen we de kinderen een stem gaven kwam 
er heel wat anders uit. Voormalig directeur Martin Pik is met een lijst langs de 
klassen gegaan en toen werd er gevraagd naar vooral een skatebaan en een 
voetbalcourt. Daarbij werden ook nog eens tekeningen gestuurd om het kracht bij 
te zetten. Toen hebben we het roer omgegooid en zijn daarvoor gegaan. Nu zijn 
er ook nog volleybalpalen bij, zodat school er meerdere spelletjes op kan spelen. 
De ondergrond is van asfalt, ook bij het voetbalcourt, zodat het onderhoud 
minimaal is. 

Als de planning een beetje verloopt als we hopen, dan staat alles er ongeveer in 
week 44 á 45. 

Hierbij nog het kaartje hoe het komt te liggen: 

Fokko Smit 
Voorzitter Dorpsbelangen Stedum 
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Inloopochtenden 

 

In oktober zijn er twee inloop-
ochtenden georganiseerd in Moarstee. 
De koffie en thee werden geserveerd 
door Anjo, Nico en Siebrand. Plakje koek of cake erbij. Het was erg gezellig. 
Beide ochtenden waren er ruim 25 mensen. Op 18 oktober was Klaas Bult, de 
gebiedsregisseur, ook aanwezig. Hij werd welkom geheten en heeft iets over zijn 
werk verteld. Verschillende mensen hebben daarna met hem gesproken over 
dingen die in Stedum spelen. De komende ochtenden in november zal hij er ook 
weer zijn.  

Mooi dat zoveel mensen de weg naar Moarstee op de dinsdagochtend hebben 
gevonden. Van harte welkom om een keer of vaker langs te komen voor een kop 
koffie of thee en gezelligheid. 

Mathilde Feunekes 
Dorpsbelangen Stedum 

 

Oranje-Bingo 
De Oranjevereniging organiseert op vrijdag 
18 november een grote Oranje-Bingo. Deze 
zal worden gehouden in het Hervormd 
Centrum. We spelen weer voor tien rondes en een superronde met prachtige 
mooie prijzen. 

Voor een gezellige avond kom je naar de ……………BINGO……………. 

Wilt u zeker zijn van een plekje, dan kunt u bellen met 06-23515673 -                
06-26809427 - 06-46752827 

Aanvang 19.30 uur. Zaal open 18.45 uur. Hervormd Centrum, Bedumerweg 8, 
Stedum. Zie ook onze flyers en facebookpagina. 

Coby Nienhuis 
Oranjevereniging 
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Intocht Sinterklaas 2022  
Groot en goed 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,  

De afgelopen twee jaren waren erg bijzonder. Toen mocht ik 
samen met mijn Pieten bij jullie thuis langsrijden, al jullie 
prachtige tekeningen krijgen en jullie verhalen 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 19 
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 op het haventerrein!  

Ik zie ontzettend uit naar mijn komst naar Stedum en hoop jullie 
daarom dan ook allemaal op 19 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 haven de Sint 
te onthalen en daarna in de sporthal een leuk programma te volgen.   

We hopen jullie allemaal te zien op zaterdag 19 november om 10:30 uur in de 
haven.  

Activiteitencommissie  

 

Banketstavenverkoop 
Woensdag 30 november komen we van de 
survivalvereniging Stedum weer langs de deur voor 
de verkoop van de overheerlijke banketstaven. 

We verkopen een banketstaaf voor € 3,50 en twee 
voor € 6,00.  Van de opbrengst proberen we onze 
vereniging financieel gezond te houden. 

Mocht u geen contant geld in huis hebben: geen nood! Onze vliegende equipe 
rijdt rond met een mobiele pinautomaat. 

Johann Veen  
Survivalvereniging 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 Annejet Fransen, Sien Jensemahörn 17. 

Sinds wanneer woon je in Stedum? 
“Sinds eind juni 2022.” 

Waar ben je geboren en/of heb je je jeugd doorgebracht? 
Annejet: “Ik ben geboren in Utrecht en heb mijn jeugd doorgebracht in Roden.” 

Wat doe je in het dagelijks leven? 
Annejet: “Ik werk part time als communicatiemedewerkster bij de Protestantse 
Kerk Nederland in Groningen en verder werk ik part time als zelfstandige voor 
verschillende uitgevers.” 

Wat zijn je favoriete bezigheden? 
Annejet: “Ik hou van lezen en lange wandeltochten maken.” 

Wat staat er bovenaan je wensenlijst? 
Annejet: “Ik zou graag mijn gordijnen in de woonkamer willen ophangen en op de 
bovenverdieping laminaat op de vloer willen leggen.” 

Wat is het hoogtepunt uit je leven? 
Annejet: “De geboorte van mijn neefjes.” 

Wat waren je eerste indrukken van het dorp? 
Annejet: “De Laan van Nittersum maakte op mij veel indruk en daarnaast vond ik 
het fijn dat de buren zo vriendelijk waren.” 

Noem iets voor de ideeënbus van Stedum. 
“Ik zou het leuk vinden als er een boekje over de geschiedenis van Stedum zou 
komen.” 

Wat is je antwoord op de vraag van de vorige bewoners: “Wat in Stedum 
laat je als eerste zien, als je bezoek hebt?” 
“Ik zou de Bartholomeüskerk laten zien.” 

Welke vraag wil je de volgende nieuwe bewoner(s) stellen? 
“Van welke bekende persoon, dood of levend, zou je het leuk vinden als deze in 
Stedum zou komen te wonen?”  

Afie Nienhuis 
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Najaarsbijeenkomst Stichting Historie Stedum 
 

Najaarsbijeenkomst voor donateurs en belangstellenden 
op dinsdag 22 november a.s. LET OP! Het is op een dinsdag en niet zoals 
gebruikelijk op een woensdag! Wij organiseren een middag- en een 
avondbijeenkomst.  

We gaan een film vertonen gemaakt door Reini Huisman in 1982. Op de film 
staan beelden over o.a. de middenstand en andere bedrijven die indertijd 
gevestigd waren in Stedum. 

De bijeenkomsten worden gehouden in het Hervormd Centrum, Bedumerweg 8 te 
Stedum. Aanvang: ’s middags van 14.00 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. 

Jan Lalkens 
Stichting Historie Stedum 
 

Tip en ACTIE van de StEC  

De Stedumer Energie Coöperatie (StEC) 
heeft o.a. tot doel om de inwoners van 
ons dorp te ondersteunen bij het zo 
energiezuinig mogelijk wonen! De gas- en 
elektraprijzen zorgen voor veel onrust en dat zal in ons dorp niet anders zijn….  

De StEC heeft de mogelijkheid om, voor Stedumers die nog geen isolerend glas 
in hun woning hebben en dat nu nog niet kunnen plaatsen, isolerend kozijnfolie te 
leveren. Het kozijnfolie zorgt voor minder warmteverlies en helpt dus bij het 
comfortabeler maken van uw woning. 
Het folie is zowel van de binnenzijde als de buitenzijde volledig transparant. 
Bij enkel glas kan het tot 30% minder warmteverlies besparen! 

Als u in aanmerking wilt komen voor dit folie kunt u een mailtje sturen vóór 15 
november naar duurzaamstedum@gmail.com. Belangrijk is dan om door te geven 
wat de afmeting van het raam is of de ramen zijn zodat we de juiste hoeveelheden 
kunnen bestellen. Wij leveren u het folie dan eind november/begin december. 

Ons budget is gelimiteerd. De folie bieden we gratis aan maar als u een eigen 
bijdrage wilt betalen is dat natuurlijk welkom. 
Ter informatie: de winkelwaarde van dit folie is 5 euro per m2. 

Fransje van Weerden 
StEC- DuurzaamStedum 
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(op de foto’s: boven: het beschilderen van het huis en onder: kinderen in gesprek met RTV Noord) 

(foto’s: Lydia Brookman) 
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In Stedum staat een vrolijk huis…. 
Het was een week of vier geleden ergens op een achternamiddag, dat Mirjam 
Geerts ons (Wim Gremmen en mij) vroeg of we zin hadden samen met haar weer 
een kinderproject te doen. In het verleden hadden we dat vaker gedaan: Het 
beest eet room (Stedumer kinderen maakten gedichten en tekeningen over 
dieren), N8W8 (Stedumer kinderen maakten een levend schilderij: de 
Nachtwacht) en als laatste De Verbindende Muur bij Boerderij De Heemen. 
Kinderen schilderden hun eigen tekening op de muur. 

Dit keer ging het om een heel specifiek project, namelijk het huis nummer 4 aan 
de Hoofdstraat tegenover de Bartholomeüskerk. Het stond al een hele tijd leeg en 
te wachten (sloop/nieuwbouw in het kader van de versterkingsoperatie) en het 
kon ook nog wel even duren voordat er werkelijk iets zou gebeuren. Konden we 
daar niet iets leuks mee doen samen met de kinderen? 

Al snel werd Renate Martini er bijgehaald (wat een zegen om te wonen in een 
straat met zoveel kunstenaars!) en met z’n viertjes hebben we een plannetje 
bedacht. We overlegden met en vroegen toestemming aan de eigenaren en de 
gebiedsregisseur. Kinderen werden via de school uitgenodigd om in De 
Boekwerkplaats een tekening te maken hoe zij het huis weer mooi zouden maken. 
Uit alle tekeningen werden een of meerdere elementen gehaald die door Mirjam, 
Renate en Wim op de muren werden gezet. Maar niet voordat het verdorde groen 
was weggehaald, het huis was schoongemaakt en de schotten voor deur en 
ramen een vrolijke kleur werden gegeven.  

In het weekend van 15 en 16 oktober mochten alle kinderen komen schilderen. 
Zaterdag werkte het weer niet zo mee. Het was miezerig en de dag begon wat 
voorzichtig. Jasper was er als eerste bij, samen met zijn vader. Soms was het 
moeilijk kiezen: slippen met de fiets of toch schilderen. Het bleek dat die twee 
prima waren te combineren. Jasper kleurde een prachtige onderrand. En was 
Jasper even slippen, dan nam zijn vader de kwast ter hand. Jorn, Daniel en 
Benjamin keken even de kat uit de boom, maar als snel vlogen hun kwasten over 
de muren en werd de rest van de onderrand een vrolijk mozaïek, verscheen de 
grasrand en werd het hart van een enorme bloem ingekleurd. Natuurlijk werd de 
dag door het drietal afgesloten met het zetten van een handtekening – want dat is 
wat kunstenaars doen, die zetten hun handtekening op hun werk! Aan het eind 
van de dag kwamen Alicia, Yfke en Rixt langs en zo verschenen de eerste hartjes 
op de muren. 

Zondag begon veelbelovend, met volop zon. Maar Mirjam schrok zich een hoedje: 
het busje van RTV Noord stond om kwart over 11 voor het huis, maar de kinderen 
zouden pas tussen 12.00 en 13.00 uur komen (altijd lastig om afspraken te maken 
met de pers). Expeditie Noord vertrok weer en zou later die dag terug komen. 
Gelukkig maar, want het huis werd alsmaar mooier! Janna en Tjitske en Dean en 
Jesper schilderden volop mee. Gelukkig was Rosa op tijd en kon ze haar 
lievelingskleur roze op de muren schilderen. Er verschenen hartjes, stippels en de 
mensen die langs kwamen lopen, kregen als vanzelf een glimlach op het gezicht.  
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Tussendoor kwam Bernadette nog met heerlijke snacks – vooral de gekleurde 
kroepoek paste prachtig bij het huis (en de poes vond het ook heel lekker). 

Blij waren we met het bezoek van Sandra Beckerman (Tweede Kamerlid). Ze 
schreef mooie woorden op Facebook over ons initiatief: “dit was zo mooi vandaag! 
Met kinderen in Stedum een huis beschilderd. Verdriet wordt ook hoop! Scheuren 
verbonden. Tegen de klippen op. De wille, vast as stoal. Dank voor deze mooie 
afsluiting van een zware week!” 

Om een uur of drie ’s middags kwam het busje van RTV Noord weer langs en 
mochten alle kinderen op tv (terugkijken kan via RTV Noord, Gemist, Expeditie 
Noord van 16 oktober). Fotografen van Ommelander Courant en de Eemsbode 
schoten foto’s en onze eigen fotografe Lydia maakte de hele dag door een mooie 
fotoreportage.  

 

Zo langzamerhand was het schilderwerk klaar. De laatste handtekeningen werden 
gezet – op het laatste nippertje ook van Frieda die haar eenhoorn en ezel 
herkende. Alles werd opgeruimd, de rust keerde weer, maar het sombere huis op 
nr. 4 is nu een vrolijk huis geworden met vrolijke kinderkleuren. Zoals Yfke zei: “nu 
vind ik het wel jammer dat het wordt afgebroken, want het is zo mooi geworden!”  

We hebben in korte tijd een prachtig project met de kinderen gedaan. Het huis 
staat er gekleurd op en deze “community art” laat zien dat vreugde ook een prima 
daad van actie en opstand kan zijn. 

Susanna Lemstra 
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Halloween party 

 

Op zaterdag 5 november 2022 is er een Halloween party in Moarstee. Voor 
kinderen van 19.30 tot 21.00 uur en voor volwassenen van 21.00 tot 02.00 uur.  
DJ Noki zorgt voor de muziek. 

Munten zijn zowel met pin als contant te betalen. 

Kom verkleed! De mooiste creatie wint een prijs (verkleden is niet verplicht). 

Activiteitencommissie 

Dorpsmaaltijd 
Donderdag 12 maart 2020. Met een mooie groep zaten we in Zorgbuurderij de 
Heemen lekker te eten. Niet wetend dat het de laatste keer was. Het heeft lang 
geduurd voor we weer aan kunnen schuiven. Corona is niet weg, maar we wagen 
het erop. Omdat het zo gezellig is om samen te eten. Er wordt een voedzame 
maaltijd gekookt.  Zoveel mogelijk met biologische ingrediënten. Soms van de 
dorpstuin. In het toetje wordt regelmatig de biologische melk van de boerderij 
gebruikt. Er is een groepje enthousiaste kokers en helpers. Maar hoe meer, hoe 
beter. Dus houd je van koken of helpen tafeldekken enzo; meld je aan. 

Wanneer: 10 november en daarna elke 2e donderdag van de maand. 
Tijd: 18.00 uur. 
Waar: Zorgbuurderij de Heemen. 
Kosten: 5 euro per maaltijd. 

Vervoer is mogelijk. Opgave bij: Mannie Hovenkamp; 
manniehovenkamp@kpnmail.nl tel: 0595-551309 of  
06-51738079. 

Mannie Hovenkamp 
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Foto van vroeger 

(foto: 1ste Scania van Willem van Zanten) 

De eerste Scania van Willem van Zanten. Halverwege de jaren ‘60 groeide ik op 
in de Noordoostpolder. Een vrachtrijder uit Stedum kwam bij ons bieten laden om 
naar de suikerfabriek in Groningen te brengen. 

Het vervoer heeft zich in de 20ste eeuw ontwikkeld van schip via paard-en-wagen 
naar de vrachtwagen. 

De vrachtrijders vervoerden landbouwproducten, zaaigoed en kunstmest, maar 
ook bouwmaterialen, zoals hout en bitumen voor dijkenbouw, bijvoorbeeld. Voor 
de overgang naar aardgas werden kolen per vrachtwagen aan de man gebracht 
door o.a. Kruidhof, die een vrachtwagen had. Jan Timmer vervoerde vlas, hout en 
bitumen door de Benelux. Het bevrachtingskantoor Jan Berends verdeelde vracht 
over de vervoerders. Willem van Zanten is eerst met Tjaart Kloosterboer gaan 
samenwerken. Tjaart was melkrijder en woonde aan Stationsweg 44 in het huis 
dat hij zelf bouwde. Zijn zoon Pieter heeft de samenwerking met Willem van 
Zanten voortgezet.  

Pieter is op 12 oktober 1959 omgekomen op het terrein van de suikerfabriek in 
Groningen. Hij kwam daar om schuimaarde te laden. Toen de schuimaarde ging 
schuiven raakte hij bekneld. Hij was 47. 

Nu is er nog een aantal transportbedrijven: J. van Leeuwen, Wim van Zanten en 
Rijskamp. 

André de Graaf  
Stichting Historie Stedum 
met dank aan Jan Timmer 
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Op zondag 27 november van 11.00 tot 17.00 uur Open 
Ateliers in Stedum  

In het voorjaar was er in Stedum voor de eerste keer een succesvolle atelierroute 
van kunstenaars uit eigen dorp en directe omgeving.  De ateliers werden goed 
bezocht door Stedumers en geïnteresseerden uit omliggende dorpen en steden. 
Men was enthousiast en er werd aardig wat werk verkocht. Dus voor herhaling 
vatbaar! Op zondag 27 november is het zover.  

De volgende kunstenaars doen mee: Wim Gremmen en Susanna Lemstra, Mirjam 
Geerts, Kaj Reker, Birgitta Prechtl, Lia Harkema-Wessels, Eveline van Duyl, Anja 
Vlaskamp en Jan Pitt. 

Deze groep kunstenaars heeft dan hun deuren geopend vanaf 11.00 tot en met 
17.00 uur. Men exposeert in eigen atelier of in een andere ruimte. Sommigen 
geven een demonstratie en/of vertellen over hun werk. Hier en daar zijn er ook 
raamexposities.  

De ateliers die dit keer deelnemen herken je aan een oranje wimpel en/of een 
kleurrijk kenmerk aan de weg of aan het huis. Hier en daar zijn er ook weer 
raamexposities.   

De deelnemers zijn dit keer:  
Anja Vlaskamp, Stationsweg, 
exposeert misschien in het 
baarhuisje of elders  
Jan Pitt, Stationsweg 42,  
Birgitta Prechtl, Singel 44, 
Lia Harkema-Wessels, 
D.Triezenbergstraat 26, 
Mirjam Geerts en Kaj Reker 
Hoofdstraat 35, 
Wim Gremmen en Susanna 
Lemstra, Hoofdstraat 45, 
Eveline van Duyl, Heemweg 2, 
Westerwijtwerd. 

Aan de Delleweg vind je aan de 
linkerzijde, richting Westerwijtwerd, 
het huis en atelier van Eveline. 
Een stukje buiten het dorp, maar 
een bezoek loont de moeite! 

De uiteindelijke deelnemerslijst ligt 
op 27 november bij elke exposant. 
Kom vooral en laat je verrassen!     

Maria Hoeksema (mariahoeksema54@gmail.com) 
Kunstgroep Stedum 
  

op de foto: BHL et sa Femme van Eveline van Duyl 
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(foto: Lydia Brookman) 

 

STEDUM Doet! 
“Eigenlijk vind ik het kerkrentmeesterschap geen vrijwilligerswerk”, begint Ida 
Rijskamp. “Je wordt voorgedragen door de geloofsgemeente met een opdracht 
van christelijke wege. Als je gekozen wordt, word je ook bevestigd in het ambt van 
kerkrentmeester. Het is dus meer dan vrijwilligerswerk, ik dien de gemeente.” Als 
kerkrentmeester word je voor vier jaar benoemd en ben je tweemaal herkiesbaar. 
Ida is nu in haar negende jaar en wordt begin november voor de laatste keer 
herbevestigd.  
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Als kerkrentmeester is Ida verantwoordelijk voor de financiën, zeg maar de in- en 
uitgaven, en het gebouwenonderhoud. “Het is best een pittige klus, maar vooral 
ook heel leerzaam en heel veelzijdig”, aldus Ida. “Ik heb van alles geleerd over 
subsidies aanvragen of herstellen van aardbevingsschade. En ik ben niet alleen! 
Er zijn nu drie kerkrentmeesters en er komt nog een vierde bij. Je hebt weliswaar 
allemaal een eigen taak, maar je werkt als team samen en draait ook mee in de 
kerkenraad.” “Eigenlijk is iedereen binnen de gemeente geroepen voor een taak”, 
vult Ida aan. “Iedereen heeft een gave die ze ontvangen hebben en in kunnen 
zetten. Ik heb het talent om met geld om te gaan gekregen, dat mag ik gebruiken!”  

Maar Ida heeft naast het kerkrentmeesterschap nog ander “echt” vrijwilligerswerk . 
En dat is nagenoeg te veel om op te noemen: penningmeester van Stichting 
Vrienden van de Bartholomeüskerk, doppeninzamelaar, lid van de 
Lopsterwegcommissie, coördinator bij Zorgzaam Stedum, tot voor kort collectant 
(en coördinator) voor de Hartstichting en dan verricht ze ook nog hand en 
spandiensten bij het Hervormd Centrum. Kortom, Ida is zo’n echte vrijwilliger die 
op de achtergrond veel werk verricht. In deze Stedumer staat zij daarom even 
voluit in het licht. 

 “De stichting is door de kerkrentmeesters opgericht”, licht Ida toe. “Het onderhoud 
van de kerk is zo groot en kostbaar geworden dat je dat als kerk of geloofs-
gemeente niet meer alleen kunt opbrengen. Nu kunnen we als stichting bepaalde 
projecten oppakken en daar subsidies voor aanvragen. Een project dat we graag 
willen doen, is het orgel restaureren.” “Als kerkrentmeester werk je voor wat er 
binnen in de kerk gebeurt. Met de stichting kun je meer naar buiten treden en de 
prachtige kerk meer op de kaart zetten”, verduidelijkt Ida. De stichting heeft nog 
andere prettig effect. De Bartholomeüskerk vormt het hart van Stedum en 
iedereen - ook buiten de geloofsgemeente - kan vriend van de stichting worden. 

En hele andere tak van sport zijn de doppen!  “Dat is min of 
meer toevallig gekomen”, zegt Ida. “Via een zakelijk contact 
van mijn man in Donderen. Daar worden plastic doppen 
gespaard die in Biddinghuizen worden gerecycled. De 
opbrengst is voor het opleiden van hulp- en geleidehonden. 
Eén puppy opleiden kost 5000 euro. In 2021 hebben de 
doppen 15.000 euro opgebracht. Dat zijn dus drie hondjes!” Oh 
ja, en nu we het er toch over hebben…. Veel mensen kennen 

de mand bij het Swaithoes waar SCHONE plastic doppen ingeleverd kunnen 
worden, maar de doppen mogen ook bij de familie Rijskamp worden afgegeven 
(Lopsterweg 11). Kijk even in de doppen: zit er een driehoeklogo in en zijn ze 
schoon, dan zijn ze welkom. Zo helpen we allemaal een handje mee en kunnen 
we met recht STEDUM doet zeggen. 

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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In Beeld: 
Toneelvereniging ONA 
Op de beeldbank van Stichting Historie Stedum vond ik een foto uit 1982 van het 
25-jarig jubileum van toneelvereniging ONA. Even rekenen: ONA bestaat dus 65 
jaar! Reden te meer om in gesprek te gaan met de huidige voorzitter Peter Tillema 
en Ingrid Kort. Ingrid is met bijna 30 jaar het langst spelende lid van de 
toneelvereniging, die nu nog bij de groep speelt. Wat is er zo leuk aan 
toneelspelen bij ONA? Hoe worden de stukken gekozen? Hoe worden de rollen 
verdeeld? En de belangrijkste vraag: kunnen we volgend jaar een nieuwe 
voorstelling verwachten? 

ONA staat voor Ontspanning  Na Arbeid. Dat klopt, volgens Peter en Ingrid. Soms 
kom je moe thuis na je werk en heb je geen zin, maar eenmaal op de repetitie 
krijg je nieuwe energie en kom je vrolijk weer thuis. Je waant je als het ware in 
een heel andere wereld. Je bent bezig met je rol, je tegenspelers en het stuk. We 
hebben veel lol met elkaar, het voelt echt als een toneelfamilie, een uitlaatklep en 
een verrijking. 

Om een stuk te kiezen wordt er in de zomermaanden een leesclub gevormd. 
Tegenwoordig speelt ONA altijd een klucht. Er zijn een paar bedrijven die kluchten 
aanbieden. Aan de hand van een paar voorbeeldpagina´s (waarin de setting, waar 
het stuk over gaat en wat de grap is beschreven staat)  en het aantal spelers die 
gaan spelen worden een paar stukken gekozen, die de leesclub echt wil lezen. 
Die worden dan besteld en gelezen. Voor september wordt er een klap op 
gegeven, dit stuk wordt het! 

Dan komt de eerste spannende repetitieavond, waar het stuk gepresenteerd 
wordt en de rolverdeling bekend gemaakt wordt. De rollen worden verdeeld door 
de regisseur Erik Bulthuis, al ruim tien jaar verbonden aan ONA. Hij kent de 
spelers goed en weet wat hij van wie kan verwachten. Dit wordt altijd door 
iedereen geaccepteerd. En als een rol niet zo interessant is, dan maakt Erik hem 
wel interessant. Zo is er komend jaar een speler, die eigenlijk geen grote rol en 
geen tekst wilde. Maar deze speler heeft waarschijnlijk de allerleukste rol. Hij staat 
bij alle drie de bedrijven op het toneel en ziet ter plekke dingen ontstaan, 
waardoor hij heel ondersteunend kan zijn naar de andere spelers toe. (N.B. daar 
waar hij staat kan ook zij gelezen worden, want daar bleven Peter en Ingrid 
geheimzinnig over). ONA werkt niet met een souffleur. Dat maakt de groep ook 
sterker, je moet elkaar zien te redden als je het even niet meer weet of er een 
foutje gemaakt wordt.  

De spelers zijn nu bezig met het instuderen van het eerste bedrijf. Het wordt 
volgens Peter en Ingrid een heel leuk stuk. Als publiek weet je niet wat je 
overkomt, er komen constant nieuwe verwikkelingen. Peter en Ingrid hebben er 
veel vertrouwen in dat iedereen het een leuk stuk zal vinden en dat er veel 
gelachen wordt. Dat het publiek veel lacht is voor de spelers erg belangrijk. Een 
soort bevestiging dat de grappen goed vallen. Iedereen is wel een beetje nerveus 
voor de eerste opkomst.  
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De een loopt te ijsberen, Peter houdt de tijd bij en geeft aan hoelang het nog duurt 
tot we op moeten en Ingrid heeft haar eigen rustige plekje. Dan ga je het toneel op 
en als de eerste grap gemaakt wordt en het publiek lacht, dan valt er wat van je 
af.  

Het is belangrijk dat we het met elkaar doen. De spelers, de toneelmeesters die 
het decor bouwen, de regisseur. De toneelmeesters Kees Vriezema en Harrie 
Garst is een gouden duo. Het decor wordt geschetst door de regisseur en zij 
bouwen het. Verven, behangen en attributen verzamelen en plaatsen doen we 
samen. Vaak trekken we er een of meerdere zaterdagen voor uit met koffie en 
broodjes.  

Bij de crew horen ook Ronald Willems en Luit Keller van Stedum.com voor de 
belichting en geluid. De belichting komt heel nauwkeurig en de geluidjes, zoals 
een telefoon die rinkelt, komt ook heel nauw en moet geoefend worden. Pluim 
voor hoe goed Luit en Ronald dit doen. Ook de samenwerking met het Hervormd 
Centrum is fantastisch. Er wordt goed voor ons gezorgd met soep, patat en 
frisdrank. 

Iedereen heeft er zin in om na twee jaar weer een voorstelling te kunnen spelen. 
Dus die komen eraan! 

Noteer alvast de komende speelavonden: vrijdag 24 en zaterdag 25 maart, vrijdag 
31 maart en zaterdag 1 april.  

Meer over de nieuwe voorstelling willen Peter en Ingrid nog niet vertellen, dat 
wordt nog strikt geheim gehouden. 

 
Op de foto de huidige spelers van Toneelvereniging ONA 
v.l.n.r.: Peter Tillema, Lammert Bolhuis (nieuw), Carla Zwart (nieuw), Bert-Jan Zijlema (nieuw), Ingrid 
Kort, Lidy Mollema, Peter Verduijn, Janny Holwerda en Agaath Vriezema. 
Op de foto ontbreekt Luuk Feunekes (nieuw). 

Nicole Hoofs 
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De pollepel 36 
Recept: Quiche met erwtjes en geitenkaas 
25 min.+ 45 minuten oventijd 

Ingrediënten:  
- 225 gr. erwtjes (diepvries) 
- 1 ui 
- 125 gr. cherrytomaatjes 
- 125 gr. geitenkaas 
- 4 eieren 
- 200 ml melk 
- snuf peper en zout 
- snuf tijm 
- 8 plakken ontbijtspek 
- 1 eetlepel paneermeel 
- 6 plakjes bladerdeeg 
- boter om in te vetten 

Materialen: quiche of bakvorm van circa 24 cm. 

Bereiding: 
- Verwarm de oven voor op 200 graden. 
- Snipper de ui en voeg toe aan een pan met een klein beetje olie of boter. 
- Voeg de ( bevroren)  erwtjes toe en bak 2 minuten. 
- Snijd de spek in stukken en voeg toe aan de erwtjes en bak een paar minuten 
mee. 
- Vet een ronde bakvorm of quichevorm in met wat boter en bekleed met het 
bladerdeeg. 
- Druk de naden goed aan elkaar. 
- Prik wat gaatjes in de bodem en bestrooi met een beetje paneermeel, dit 
absorbeert het vocht. 
- Klop de eieren los met een snufje peper , zout,  tijm en melk. 
- Verdeel het erwtjesmengsel over de bodem van de quichevorm. 
- Halveer de tomaatjes en voeg ook toe. 
- Kruimel de geitenkaas er over. 
- Schenk het eiermengsel er over en zet de quiche ca. 45 minuten in de oven. 
- Voor een vegetarische variant laat je het spek achterwege. 

Riekie van den Berg 

De pollepel geef ik door aan mijn schoondochter Esmay van Duuren. 

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 16 november via een e-mail naar: 
destedumer@gmail.com.  
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Jaarvergadering Oranjevereniging en IJsvereniging 
 

Op dinsdag 15 november is in samenwerking met de IJsvereniging de jaarlijkse 
ledenvergadering van de Oranjevereniging in Moarstee. Aanvang 20.00 uur. 
 

Agenda jaarvergadering Oranjevereniging: 
 

1. Opening 
2. Ingekomen stukken 
3. Notulen 19 november 2019 
4. Jaarverslag 2019-2021.  
5. Jaarverslag 2021-2022. 
6. Financieel verslag. 
7. Verslag kasnazieners De heren P. Slager en P. Verduijn 
8. Benoeming nieuwe kasnazieners. 
9. Lichtjes op Kerstavond. 
10. Vooruitblik 27 april - 4 mei 2023 
11. W.v.t.t.k. 
12. Rondvraag 
13. Sluiting. 
14. Pauze  

Na de pauze gaat de IJsvereniging verder met hun leden- en jaarvergadering. 

Agenda jaarvergadering IJsvereniging Stedum: 
 

1.      Opening door voorzitter Anjo Hofman 
2.  Mededelingen / binnengekomen stukken 
3.  Financieel verslag 
4.  Verslag kasnazieners 
5.  Contributie 2022/2023 
6.  Bestuurswisseling/ aftredend bestuurslid 
7.  Vrij schaatsen in Kardinge 
8.  Rondvraag 
9.  Sluiting 
 

Filmavond: The Prince of Egypt 
Op vrijdagavond 4 november is er een 
filmavond in het Hervormd Centrum. We 
draaien de familiefilm The Prince of Egypt. 
De film is een bewerking op het bijbelboek 
Exodus en vertelt het verhaal van Mozes. 
Het is een animatiefilm en is geschikt vanaf 
zes jaar. Voor drinken, popcorn en ander 
lekkers wordt gezorgd.  
De zaal is open vanaf 19.30 uur en de film start om 20.00 uur. 
Iedereen is van harte welkom! 
 

Mariëlle Vos 
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Nieuws van de Stichting Vrienden van de 
Bartholomeüskerk Stedum 
Het activiteitenjaar van Stichting Vrienden van de 
Bartholomeüskerk is bijna afgesloten. Ook dit jaar is de 
Bartholomeüskerk het middelpunt geweest van diverse 
activiteiten, zoals de Orgeldag Noord-Nederland in mei, de 
Bartholomeüsdag in augustus en de Open Monumentendag 
in september. Tijdens deze evenementen werd onder andere het orgel bespeeld, 
beklommen donateurs de toren en werden bezoekers rondgeleid door de kerk, 
terwijl op de achtergrond koorzang werd afgespeeld. Naast deze activiteiten was 
de Bartholomeüskerk van mei tot en met september het startpunt voor de kunst- 
en cultuurroute ‘Sterren op het Hoogeland’, waarvan de deelnemers op 
vrijdagochtenden de kerk aandeden. Verder was onze Stichtingskerk van april tot 
en met oktober op zaterdagmiddagen tussen 13:00 en 16:00 uur geopend voor 
belangstellenden, die door onze gastheren hartelijk werden ontvangen en 
eventueel rondgeleid. 

Voor volgend jaar hoopt het bestuur van de Stichting, naast bovenstaande 
gelegenheden, meer activiteiten voor haar donateurs te organiseren. Onze 
donateurs, waarvan het overgrote deel woonachtig is in Stedum, zijn dankzij hun 
jaarlijkse bijdrage aan het onderhoud van kerk van groot belang voor de 
instandhouding van dit rijksmonument. Om onze waardering voor hun aandeel in 
het behoud van de kerk te onderstrepen en de band met de Stichting en de kerk 
te versterken, willen wij als bestuur het aantal activiteiten voor donateurs 
uitbreiden. Zo hopen we ook in het nieuwe jaar de Bartholomeüskerk en haar 
eeuwenoude geschiedenis voor een breed publiek toegankelijk te maken. Wij zien 
er naar uit u tijdens één van deze gelegenheden in onze kerk te ontvangen! 

Naar aanleiding van haar deelname aan de Rabo ClubSupport heeft de Stichting 
een bedrag € 178,88 mogen ontvangen. De opbrengst zal besteed worden aan 
het onderhoud van het kerkhof en de restauratie van het orgel. Het 
Stichtingsbestuur wil iedereen die zijn of haar stem op de Stichting heeft 
uitgebracht, daarvoor hartelijk bedanken. 

Met betrekking tot de donateursbijdrage van dit jaar zal de automatische incasso 
van de Stichting plaatsvinden in de eerste twee weken van november; uw bijdrage 
aan de Stichting zal in deze periode worden afgeschreven. 

Ype Jan Nienhuis 
secretaris Stichting Vrienden van de Bartholomeüskerk Stedum 

P.S. Op zaterdag 29 oktober is onze Stichtingskerk dit jaar voor het laatst op 
zaterdagmiddag geopend, dus bent u nog nooit binnen geweest, grijp dan uw 
(voorlopig laatste) kans!  
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Gemeente Eemsdelta sluit aan bij Meld Misdaad Anoniem 
Gemeente Eemsdelta gaat samenwerken met Meld Misdaad 
Anoniem. Burgemeester Ben Visser en Alex van Pel van het 
meldpunt tekenden daarvoor op dinsdag 11 oktober een 
samenwerkingsovereenkomst. De gemeente ontvangt vanaf nu 
signalen over criminaliteit en fraude in Eemsdelta van Meld 
Misdaad Anoniem.  

Het landelijke meldpunt geeft tips over criminaliteit in Eemsdelta voortaan ook 
rechtstreeks door aan de gemeente. Als een gemeente niet aangesloten is, dan 
wordt anonieme informatie alleen gedeeld met opsporingsdiensten als politie en 
justitie. 

Ogen en oren van inwoners hard nodig 
De samenwerking vergroot de informatiepositie van de gemeente en versterkt 
hiermee de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Burgemeester Ben Visser:  
"Inwoners zijn de oren en ogen van de wijk en zitten vaak met zorgen of signalen 
die niet gemeld worden bij de politie. Meld Misdaad Anoniem is een meldpunt 
waar anoniem informatie gegeven kan worden over criminaliteit en misdaad. Op 
deze manier kunnen wij dergelijke meldingen ook oppakken binnen onze 
gemeente." 

Aanpak van ondermijning 
De aanpak tegen ondermijning maakt een belangrijk onderdeel uit van de 
uitvoering van het veiligheidsbeleid van gemeente Eemsdelta. Deze aanpak is 
gericht op gebiedsgericht werken, wat inhoudt dat de aanpak van de 
veiligheidsthema's een zaak is van samenwerken, afstemmen en informatie 
uitwisselen. Bij het thema ondermijning wordt daarom ook gekeken hoe de 
gemeente een betere informatiepositie kan verwerven. Door middel van de 
anonieme meldingen kan meer zicht verkregen worden op criminele activiteiten 
vanuit de onderwereld.  

Melder blijft buiten beeld 
Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijke organisatie en geen onderdeel van 
de politie. Bij Meld Misdaad Anoniem kan iedereen een melding doen over 
bijvoorbeeld hennepteelt, drugslabs, illegale prostitutie, fraude of onverklaarbaar 
vermogen. De anonimiteit van de melder staat hierbij altijd centraal. Alex van Pel: 
“Het is altijd het beste om rechtstreeks naar de politie te stappen als je informatie 
hebt over criminele activiteiten. In de praktijk blijkt dat niet altijd makkelijk. Er zijn 
veel redenen voor mensen om niet te melden. Bijvoorbeeld uit angst voor wraak 
of omdat je de dader kent. Het kan ook zijn dat mensen de gevolgen van melden 
niet kunnen overzien of dat ze er na die tijd simpelweg niets meer mee te maken 
willen hebben. Voor al die gevallen is Meld Misdaad Anoniem een vangnet. Wij 
zorgen ervoor dat de informatie bij de opsporing terecht komt, maar de melder 
buiten beeld blijft.” 

Bel 0800 – 7000  
Meld Misdaad Anoniem is zeven dagen per week bereikbaar via 0800-7000.  
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Op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 22.00 uur en in weekenden en op 
feestdagen van 9.00 tot 17.00 uur. Melden kan ook 24/7 via een beveiligde 
omgeving op meldmisdaadanoniem.nl/melden.  

 

GPS-tocht in voorbereiding!  
Gelukkig zal er dit jaar weer een GPS-
tocht plaatsvinden in en rondom Stedum. 
Dit keer geen tocht met grote 
hindernissen, maar een Scream Edition! 
De route zal worden gelopen met behulp 
van een GPS-app, dat via herkenbare 
markeringspunten de deelnemende 
ploegen de weg zal wijzen. Bij een aantal 
markeringspunten dient contact te 
worden gezocht met het ‘belteam’, 
waarbij vragen beantwoord en-/of 
opdrachten vervuld moeten worden. 
Zowel de vragen en opdrachten, als de 
tijd en het op de juiste wijze nemen van 
bepaalde hindernissen zullen bepalend 
zijn voor de einduitslag. De mascotte zal 
ook dit jaar niet gaan ontbreken, de 
organisatie beraadt zich nog op de vorm! 
De mascotte is ook mede bepalend voor de eindstand. De tocht staat dit jaar 
gepland op zaterdag 26 november (Klopt inderdaad, maar één avond!). Noteer 
deze datum alvast in de agenda.  

Opgave is al mogelijk via het speciale e-mailadres gpssteem@gmail.com, per 
team* bestaande uit 6 tot 8 personen. Je kunt daarbij ook aangeven of je voorkeur 
hebt om vroeg op de avond, of wat later te willen starten. Met de definitieve 
indeling per avond zullen we proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te 
houden. Dit e-mailadres kan ook gebruikt worden voor vragen. De 
deelnamekosten bedragen € 15 per team. Het volledige bedrag moet vooruit 
betaald worden, pas dan is de aanmelding definitief. Wij hebben rekening te 
houden met een planning, opgeven = meedoen!  

Deelname geschiedt geheel op eigen risico, de organisatie stelt alles in het werk 
om de tocht veilig en soepel te laten verlopen. Er is continu EHBO aanwezig, 
zowel bij de centrale start- en eindplaats, als “in het veld”.  

Meld je snel aan, want het aantal deelnemende ploegen per avond is gelimiteerd 
tot 18! Teams uit Stedum hebben voorrang op deelname. 

* Deelname vanaf 18 jaar of als je jonger bent, onder begeleiding van een 
volwassene.  

Tamara Werkman 
GPS ploug 
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Dorpsbelangen zet schouders onder realiseren BSO 
Voor Dorpsbelangen is het nieuwe jaar weer gestart. Tijdens de eerste 
vergadering is de spanning en onrust besproken die onder ouders van jonge 
kinderen in het dorp heerst. Het opzetten van een buitenschoolse opvang (BSO) 
voor basisschoolkinderen is eind vorig schooljaar, tot onze grote verbazing, 
gestrand. Dit is een zeer zorgelijke zaak aangezien de gastouders in het dorp niet 
alle kinderen meer kunnen opvangen. We hebben ons destijds ingezet voor een 
prachtig kindcentrum aan de Hilmaarweg dat klaargemaakt is voor de toekomst 
en waar in de zeer nabije toekomst ook BSO gerealiseerd moet gaan worden. 
Vanuit het dorp zijn al verschillende berichten naar onder andere de gemeente 
Eemsdelta gestuurd om het belang van de BSO in ons dorp te benadrukken. Dit is 
niet zonder gehoor of resultaat gebleken, de wethouder dhr. Joosten 
verantwoordelijk voor onderwijs in onze gemeente  heeft het hoog op de agenda 
gezet. Samen met de gemeente stappen Dorpsbelangen, school en ouders in een 
werkgroep om hopelijk snel tot een passende oplossing te komen.  Via deze weg 
willen we iedereen hartelijk danken voor hun berichten en telefoontjes aan de 
betrokken partijen over de zorgen en ongerustheid; dit heeft enorm geholpen. 
Mocht je vragen/zorgen hebben of wil je meedenken? Bel, app of kom langs bij 
een van de leden of neem contact op via dorpsbelangen@stedum.com. Zodra er 
nieuwe ontwikkelingen zijn komt er meer informatie. 

Fokko Smit 
namens Dorpsbelangen en de tijdelijke werkgroep BSO Stedum 

 

sportbewegingsportbewegingsportbewegingsportbewegingspor 
 

Contributie IJsvereniging 
De afgelopen twee 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, maar met een extra 
betaalmogelijkheid: u kunt via de QR-code betalen. 

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 óf door de QR-code te 
scannen. 

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). 

Peter Verduijn 
Penningmeester IJsvereniging Stedum 
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Stemer WielrenTocht 2022 
De laatste zondag in september staat al sinds 2009 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 twintig 
sportieve deelnemers voor de start van de 12e editie van de SWT.  

Na de traditionele groepsfoto kon om 13.00 uur het gezamenlijke eerste rondje 
van ca. 40 km aanvangen. Met secretaris Arend Koenes (met geel hesje) en 
Jurjen Schaap aan kop en Nico Schutter (ook met geel hesje) en Peter Jans aan 
het eind van het peloton werd op een gemoedelijk tempo het Grunneger Laand 
verkend (gemiddelde ca. 26 km per uur). Van het traditionele rondje Eemshaven 
werd op aanraden van Nico Pelleboer in Losdorp afgezien, dit om de naderende 
regenbuien vanaf de Waddenzee te ontlopen. Maar nabij Holwierde bleek droog 
blijven toch een ijdele hoop. De regen daalde stevig op de wielrenners neer. Via 
Oosterwijtwerd werd koers gezet naar Appingedam en via Garrelsweer ging het 
richting Winneweer (waar het gelukkig weer droog was) naar Stedum. Alhoewel 
de sprint op de Lopsterweg door Fokko Smit werd aangetrokken, bleek al snel dat 
zijn conditie hem dit jaar behoorlijk in de steek liet. Eric Boon passeerde als eerste 
het bordje Stedum en was daarmee winnaar van de oefensprint.  

Met dank aan de lieftallige gastheren Jan van Dijken en Johnny Lantman (en het 
voorbereidende werk van Jan en Willeke Beukema) kon in de Vlasschuur 
bijgekomen worden van het fietsen in de regen. De overheerlijke taarten, het vele 
slagroom en de lekkere koffie ging er als koek in. Natuurlijk werd er al even 
vooruitgeblikt naar de tweede ronde. Hier worden traditie getrouw immers de 
echte prijzen verdeeld. Met de afwezigheid van een groot aantal favorieten (o.a. 
Tiemen Koenes, Menco Slager, Sebastiaan van den Berg en Pieter Ketting) werd 
een interessante wedstrijd voorspeld en dat werd het ook.  
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De sprint van de langzame groep, die o.a. via Thesinge, Zuidwolde, Bedum, 
Onderdendam en Middelstum fietste, werd verrassend gewonnen door Erik 
Huisman. Hij wist favoriet Ipe Oosterhof vlak voor de finish te achterhalen. 
Wellicht is deze topprestatie aanleiding voor Erik om het komend fietsjaar weer 
eens wat vaker op de fiets te stappen (dan wel deze mee te nemen op zijn 
camperuitjes). 

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

Alhoewel zonder verslaggever op de motor werd gekoerst toch enige Strava-
details van deze (zeer) snelle ronde, waarbij over 61,2 km gemiddeld 32,4 km per 
uur werd gereden. Voor de afwisseling werd deze keer een tochtje Hogeland 
gekoerst, waarbij ook de bult van Usquert in het parcours was opgenomen. Een 
groep van negen heren en één dame streed uiteindelijk om de sportieve eer, 
waarbij de meet voor de verandering ook eens op de Weersterweg lag. Jan Spijk 
ging als eerste aan en dacht even ….., maar Peter Jans zag zijn kans schoon om 
zich tot Wielerkampioen van Stedum te tronen en met zijn Bauke Mollema-stijl 
manier van fietsen liet hij de overige sprinters uiteindelijk achter zich. Weer een 
Stemer als kampioen! 

Na afloop werd er onder het genot van een hapje en drankje en in aanwezigheid 
van de geblesseerden Menco en Pieter en Willeke nog lekker lang in de zon 
nagenoten op het grasveld voor de Vlasschuur.  

Noteer alvast zondag 24 september 2023 in de agenda, de 13e editie van de 
Stemer WielrenTocht! 

Wil je overigens lid worden van een Wielervereniging die GEZELLIGHEID met 
hoofdletters in haar vaandel heeft staan, dan is lid worden van de 
Wielervereniging Stedum zeker te overwegen. 

Arend Koenes 

 

Automatische incasso Oranjevereniging 
De Automatische Incasso van de Oranjevereniging voor contributie over 2022 zal 
plaats vinden rond de 29e oktober. 

Er zijn leden die de automatische incasso hebben toegezegd maar nog niet 
hebben ingeleverd. Deze graag zo spoedig mogelijk in de brievenbus bij Gerdy 
Hofman, Lopsterweg 4a, Stedum. Verder verzoeken wij de leden die hun 
contributie van 8 euro nog niet hebben betaald over 2022 te willen betalen vóór 1 
november; dit in verband met de jaarlijkse kascontrole voor de ledenvergadering 
die zal plaats vinden op dinsdag 15 november in zaal Moarstee tezamen met de 
IJsvereniging. Aanvang 20.00 uur. 

Coby Nienhuis 
Bestuur Oranjevereniging 
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4 Mijl 2022                                 

Waar een kleintje feestweek (en een paar glazen bier) al niet goed voor zijn. 
Midden in het feestgedruis van de laatste avond kreeg ik de vraag naar mijn hoofd 
geslingerd of ik niet mee wilde doen aan de 4 Mijl? De  eerste reactie:” Bist doe 
hartstikke gek!”. Tien minuten later had Annet het eerste slachtoffer al gestrikt. Of 
het nu dat laatste glas bier of een algehele black-out was, weet ik niet meer maar 
aan het eind van de avond stond ik ook op de lijst. 
De volgende morgen zag de wereld er heel anders uit: we hadden een uitdaging! 
Inmiddels was de lobby al flink op gang gekomen en het lijstje met deelnemers al 
behoorlijk uitgebreid. Gelukkig eerst nog op vakantie en dan kon het afzien 
beginnen. 
De maandag werd gebombardeerd tot vaste trainingsavond en naarmate het 
niveau steeg, kwamen daar ook de donderdag-  en zaterdagmorgen bij. Met een 
groep van verschillende niveaus, leeftijd van 18 tot 64 was er altijd wel een 
loopmaatje te vinden. 

D-day 
Zondag 9 oktober, 12:17 uur station Stedum, een grote groep in hardloopkleding 
gehesen Stedumers.  Hier en daar toch een gespannen gezicht, stiekem toch nog 
een sigaretje (ik weet het komt niet heel goed over, maar de spanning moest 
onderdrukt worden). Gaan we het halen? Hebben we wel genoeg getraind? Nog 
snel een banaantje. 

Op het hoofdstation van Groningen aangekomen snel  naar de pendelbussen. 
Deze werden onder toeziend oog van Ome Loeks en zijn paard tot de laatste 
vierkante centimeter gevuld. Op een kilometer voor de start afgezet, laatste stukje 
wandelen, voor de toppers onder ons  nog mooi even tijd om de strategie te 
overdenken, voor mij niet zo heel veel strategie, als ik de finish maar hardlopend 
haal.   

Opgezweept door een DJ mochten we dan 
eindelijk los, eerste stukje behoorlijk druk en niet 
echt lekker om in het ritme te komen. Op de 
Rijkstraatweg  aangekomen was er dan  de 
benodigde ruimte, nu het goede ritme vinden. 
Weinig wind en een toch redelijk hoge 
temperatuur begonnen langzaam z’n tol te eisen, 
ik moest de groep laten gaan. De Herebrug op, 
nu begon het echt zwaar te worden. Het vals plat 
van de Herestraat  deed er nog even een schepje 
bovenop. Maar om dan halverwege de Herestraat 
aangemoedigd te worden door zoveel Stedumse  
fans gaf me weer vleugels. De Vismarkt op en de 
Blauwe Menzis boog zien was een heerlijk 
gevoel, nog even en ik heb die zuurverdiende 
medaille om de nek.  

Gehaald! 



29 
 

 

Met dank aan mijn medelotgenoten en trainingsmaatjes: Annet Mulder, Ineke van 
Dijken, Bas Berntsen, Johann Veen, Elisa Bolhuis, Susan Hovenga, Esmee 
Dekens, Tamara Werkman, Jacco Santing, Wilma Mulder, Johan Maring, Hilko 
Blok en Roy Mulder (voor die ene training ).  

En volgend jaar weer!  

Johnny Lantman 
 

Contributie Dorpsbelangen 2022 
Afgelopen januari hebben we van Dorpsbelangen de contributie geïnd voor het 
jaar 2021. 

Komende maand gaan we de contributie voor 2022 innen. Hebt u ons gemachtigd 
voor de automatische incasso, dan wordt dan wordt rond 8 november het bedrag 
van € 10,- van uw rekening gehaald. Voor de overige adressen komen we langs. 
Legt u de € 10,- voor ons klaar? 

Brenda Tillema 
Penningmeester Dorpsbelangen 
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Uitnodiging vrije schaatsmiddag Kardinge!  
Wat geweldig zou het zijn als we dit jaar met een 
grote club Stedumers een gezellige 
schaatsmiddag/avond kunnen organiseren in 
Kardinge. 

IJsvereniging Stedum in samenwerking met 
Natuurijs KNSB nodigt daarom alle leden van IJsvereniging Stedum uit om 
zaterdag 12 november  a.s. mee te gaan schaatsen in Kardinge. De vrije 
schaatstijden zijn van 16.30-18.30 uur. 

Je moet je hiervoor zelf aanmelden op de site:  KNSB/Avayo-ticketbureau. Zodra 
je je gratis e-ticket(s) hebt gereserveerd geef je de opgave aan ons door. (Let op! 
wees er tijdig bij want, vol=vol bij Kardinge) Vergeet niet je (geprinte) e-tickets 
mee te nemen naar het evenement. Bij de toegang van het evenement zullen de 
e-tickets worden gecontroleerd op geldigheid. 

De bedoeling is om dan te verzamelen bij de haven in Stedum om 15.30 uur.  
Voor alle kinderen onder de 8 jaar vragen wij wel een begeleider mee. Voor de 
gezelligheid en om met niet te veel auto’s die kant op te gaan vragen wij jullie om 
te gaan carpoolen vanaf de haven (uiteraard niet verplicht). 

Opgave om gezamenlijk te gaan kan gemaild worden naar 
matmirvast@gmail.com. Graag bij opgave je naam, leeftijd bij kinderen, 
mobielnummer, wel/geen auto/chauffeur + aantal zitplaatsen van de auto 
vermelden (graag vóór 1 november a.s.).  

We vertrekken om ongeveer 18.45 uur vanaf de parkeerplaats bij Kardinge weer 
richting Stedum. 

N.B: Vergeet niet je e-ticket, je ledenkaart van IJsvereniging Stedum (kan controle 
op zijn bij Kardinge), muts of helm, handschoenen (verplicht in Kardinge) en 
schaatsen mee te nemen! Schaatsen huren kan daar ook, dat is dan voor eigen 
rekening.  

(Misschien zijn er kinderen die de rode fleece muts van IJsvereniging Stedum nog 
hebben liggen van een paar jaar eerder? Het zou dan leuk zijn om die te 
gebruiken i.v.m herkenbaarheid op de ijsbaan)  

Wij kijken uit naar jullie aanmeldingen en een gezellige schaatsbeleving in 
Kardinge! 

Vervolg data vrij schaatsen Kardinge: (verdere info volgt weer via Stedumer) 
● zaterdag 7 januari 2023 (incl. Toertocht met stempelkaart en medaille) 
● zaterdag 11 maart 2023  

(Ben je nog geen lid van IJsvereniging Stedum en wil je dat wel graag, dan kan dit 
ook geregeld worden bij je opgave, graag dit er apart even bij vermelden). 

Mirjam Vast (matmirvast@gmail.com) 
Secretaris IJsvereniging Stedum 
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De Steemer Agenda 

01 Inloopochtend Moarstee

11 van 9.45 tot 12.00 uur

04 Filmavond in het Hervormd Centrum

11 zie pagina 21

05 Halloween party

11 zie pagina 12

10 Dorpsmaaltijd bij De Heemen

11 zie pagina 12

12 Vrij schaatsen in Kardinge

11 zie pagina 30

15 Inloopochtend Moarstee

11 van 9.45 tot 12.00 uur

15 Jaarvergadering Oranjevereniging en IJsvereniging

11 zie pagina 21

18 Oranje-Bingo in het Hervormd Centrum

11 zie pagina 4

19 Intocht Sinterklaas

11 zie pagina 5

22 Najaarsbijeenkomst Stichting Historie Stedum

11 zie pagina 8

25 ALV Dorpsbelangen in het Hervormd Centrum

11 zie pagina 2

26 GPS-tocht

11 zie pagina 24

27 Open Ateliers

11 zie pagina 14

29 Inloopochtend Moarstee

11 van 9.45 tot 12.00 uur

30 Banketstavenverkoopactie

11 zie pagina 5
 




