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Nieuws van Dorpsbelangen 
Zoals u altijd gewend bent houden wij twee keer per jaar een algemene 
ledenvergadering, helaas hebben wij deze dit jaar niet kunnen organiseren, maar 
wij willen u wel op de hoogte houden waar we mee bezig zijn. 

1. Het havenproject is bijna afgerond, er wordt
binnenkort nog een informatiebord over Stedum
geplaatst (zie foto).

2. Reconstructie van de Weemweg en Lopsterweg.
De gemeente gaat aan deze wegen onderhoud
plegen, wij willen o.a. dat er een gerenoveerde
eendenvoerplek komt en dat het pad tussen de
Lopsterweg en Singel ook aangepakt gaat worden,
alsook het oude Vlaspad. Daarnaast gaan we ons
ook bezighouden met de uitstraling van het
borgterrein.

3. Herbestemming zoeken voor de oude school aan
de Bedumerweg. We willen hier graag
appartementen in hebben. Op dit moment wordt de school als anti-kraak
gebruikt door Carex. Deze verhuurt de klaslokalen aan woningzoekenden en
aan mensen waarvan het huis versterkt of vernieuwd wordt door de NAM.

4. De bouw van nieuwe huizen in Stedum. We proberen ook een rol te spelen in
het versterkingsproces. We proberen er voor te zorgen dat de bewoners van
wie het huis versterkt wordt een andere woning in Stedum krijgen, zodat de
leefbaarheid van het dorp en welzijn van de mensen bewaard blijft.

5. De oude pingpongtafel die bij “Moarstee” stond hebben we verplaatst naar de
speeltuin. We willen ook het speeltoestel wat bij de oude school aan de
Bedumerweg staat naar de nieuwe speeltuin verplaatsen; hiervoor hebben we
al toestemming van de gemeente.

6. Het Reinderspad in het bos willen we gaan verharden, zodat iedereen weer
door het bos kan wandelen, valide, invalide alsook mensen met een
kinderwagen.

7. Samen met Staatsbosbeheer en groencommissie is het bosplan in uitvoer
gegaan

8. De gemeente heeft ons betrokken bij het project “Deelslee”.
9. Voornemend zijn we nog van plan om de dorpsontmoetingsplek in de haven

aan te gaan pakken.

Catharina Reker 
Secretariaat Dorpsbelangen 

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



. Sinterklaasnieuws

Hoe vieren we Sinterklaas dit jaar in Stedum?

Vanwege het coronavirus kan een normale intocht helaas niet doorgaan.
Sinterklaas wil echter wel graag een bezoek brengen aan Stedum op zaterdag 5
december. Middels een Sinterklaasjournaal wordt het aan de kinderen verteld.
Hou het dus nog geheim! U kunt dit terug kijken want als
verschijnt zijn er al afleveringen geweest (www.Stedum.com).

Sinterklaas zal op een kar achter een trekker door het dorp gaan langs alle huizen
waar kinderen wonen, die hun huis speciaal voor de Sint versierd hebben, (volg
hiervoor goed het journaal) Op gepaste afstand zullen de Pieten cadeautjes
brengen aan alle lagere school kinderen!!

Let op: i.v.m. het Corona virus alleen voor de kinderen die in Stedum wonen!

Helaas dit jaar niet voor kleinkinderen, neefjes en nichtjes, enz. Houdt hie
alstublieft rekening mee, want we hebben niets voor deze kinderen en kunnen dus
geen aandacht aan ze geven, hoe erg we dit ook vinden.

Dus zorg dat je thuis bent op 5 december
zijn pieten door het hele dorp!!
kar zien of horen, zo zorgen we ervoor dat er niet teveel mensen bij elkaar zijn.
Houdt ze vervolgens ook thuis, het is niet de bedoeling dat ze achter de stoet aan
gaan. Het zou fijn als de auto’s die in de straat
ruimte laten voor de trekker om te kunnen passeren.

Dus: blijf thuis wachten tot Sint langs komt en laat zien aan de Sint dat je blij bent
dat hij komt door je huis mooi te versieren.
Wij hopen op deze manier dat er toch
Stedum!! 

Ingrid Kort, Selma van den Berg, Bert
Activiteitencommissie Dorpsbelange

Hoe vieren we Sinterklaas dit jaar in Stedum? 

an een normale intocht helaas niet doorgaan.
Sinterklaas wil echter wel graag een bezoek brengen aan Stedum op zaterdag 5
december. Middels een Sinterklaasjournaal wordt het aan de kinderen verteld.
Hou het dus nog geheim! U kunt dit terug kijken want als deze Stedumer
verschijnt zijn er al afleveringen geweest (www.Stedum.com).  

Sinterklaas zal op een kar achter een trekker door het dorp gaan langs alle huizen
waar kinderen wonen, die hun huis speciaal voor de Sint versierd hebben, (volg

t journaal) Op gepaste afstand zullen de Pieten cadeautjes
brengen aan alle lagere school kinderen!! 

virus alleen voor de kinderen die in Stedum wonen!

Helaas dit jaar niet voor kleinkinderen, neefjes en nichtjes, enz. Houdt hie
alstublieft rekening mee, want we hebben niets voor deze kinderen en kunnen dus
geen aandacht aan ze geven, hoe erg we dit ook vinden. 

Dus zorg dat je thuis bent op 5 december. Vanaf 10 uur ‘s morgens gaan Sint en
zijn pieten door het hele dorp!! De kinderen kunnen naar buiten komen als ze de
kar zien of horen, zo zorgen we ervoor dat er niet teveel mensen bij elkaar zijn.
Houdt ze vervolgens ook thuis, het is niet de bedoeling dat ze achter de stoet aan
gaan. Het zou fijn als de auto’s die in de straat geparkeerd staan zo veel mogelijk
ruimte laten voor de trekker om te kunnen passeren.  

Dus: blijf thuis wachten tot Sint langs komt en laat zien aan de Sint dat je blij bent
dat hij komt door je huis mooi te versieren. 
Wij hopen op deze manier dat er toch een geweldig sinterklaasfeest zal zijn in

Ingrid Kort, Selma van den Berg, Bert-Jan Zijlema en Petra Kock
Activiteitencommissie Dorpsbelangen 
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Jan Zijlema en Petra Kock 
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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 Kees Meijer, Ypeylaan 3. 

Sinds wanneer woon je in Stedum?  
“Sinds september 2019.” 

Waar ben je geboren en/of heb je je jeugd doorgebracht? 
Kees: “Ik ben geboren in Amsterdam en heb mijn jeugd doorgebracht in Huizen.” 

Wat doe je in het dagelijks leven? 
Kees: “Ik ben verpleegkundig specialist melanoom (huidkanker).” 

Wat zijn je favoriete bezigheden?  
Kees: “Mijn hobby’s zijn muziek luisteren, lezen, tuinieren en ik speel softbal.” 

Wat staat er bovenaan jouw wensenlijst?   
Kees: “Gezondheid en te mogen genieten van elke dag.” 

Wat zijn de hoogtepunten uit je leven?  
"Mijn hoogtepunten zijn: mijn drie volwassen kinderen en een kleindochter, die in 
Zweden wonen. Verder dat ik zelf in het noorden woon en vier jaar in Californië 
ben geweest." 

Wat waren je eerste indrukken van het dorp? 
“Dat het een rustig en vriendelijk dorp is en dat het een mooi uitzicht biedt op de 
ondergaande zon.” 

Noem iets voor de ideeënbus van Stedum. 
“Ik zou het leuk vinden als er een ooievaarsnest 
in Stedum geplaatst zou kunnen worden.” 

Wat is je antwoord op de vraag van de 
vorige bewoner: “Ik vind Stedum mooi, maar 
hoe kun je Stedum nog mooier maken?”  
Kees: “Door meer bomen, hagen en bloemen te 
planten.” 

Welke vraag wil je de volgende nieuwe 
bewoner(s) stellen?  
“Wil je ook oud worden in Stedum?”  

Afie Nienhuis 
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Nieuws van BS De Klaver 
Dag allemaal, 

Eindelijk maar toch wordt ook het terrein rondom 
school steeds mooier en mooier. Er zijn prachtige 
speeltoestellen geplaatst, het gras is flink gegroeid 
en heel veel onkruid weggehaald. Nog niet alles is 
klaar, maar we zijn al een heel eind. Het is prachtig 
om te zien dat kinderen ook na schooltijd zo 
heerlijk kunnen spelen rondom school. Dat was 
ook onze bedoeling, geen lelijke hoge hekken met 
grote verbodsborden. De keerzijde van een open 

terrein is dat ook anderen het terrein weten te vinden. Op zich geen probleem 
zolang iedereen normaal met de spullen omgaat en geen rommel achterlaat. 
Helaas gaat dit af en toe niet helemaal naar verwachting. Na het weekend ruimen 
wij eerst de chipszakken en sigarettenpakjes op. Ook zijn er al beschadigingen 
aan speeltoestellen geconstateerd en staan er af en toe diepe bandensporen van 
crossmotoren in ons gazon. Jammer!  

Bij deze een oproep aan iedereen, jong en oud. Laten we er samen voor zorgen 
dat het terrein zo mooi blijft als het nu is. Ruim je rommel a.u.b. op en laat alles 
heel. Op die manier kunnen we nog jaren genieten van al het moois dat er nu 
staat en kunnen we voorkomen dat school straks achter hoge hekken komt te 
staan. Alvast bedankt namens het hele Klaverteam. 

Zoals jullie misschien gemerkt hebben staat de oud papier container niet meer op 
het erf bij de familie Bijen. We hebben dat ooit zo bedacht door ruimtegebrek aan 
de Bedumerweg voor de oude school. Nu beschikken we over een ruime 
parkeerplaats en is plaatsing bij school voor ons en hopelijk ook voor jullie veel 
handiger. Iedereen die de nieuwsbrief van school ontvangt was van deze wijziging 
op de hoogte, maar de rest van het dorp niet. Dus een beetje te laat, maar toch bij 
deze: de papiercontainer staat vooraan rechts op de parkeerplaats aan de 
Hilmaarweg 19. De eerstvolgende container komt op 27 november. 

Tijdens de donkere maanden van het jaar besteden we jaarlijks aandacht aan 
allerlei gezellige activiteiten. Van Sint Maarten, Sinterklaas tot aan de Kerstman. 
Het zal jullie niet verbazen dat er dit jaar een hoop te doen is rondom dergelijke 
feesten. We zijn gebonden aan allerlei protocollen die een groot beroep doen op 
onze creativiteit om er toch nog iets van te maken voor de kinderen. Voor 
niemand leuk, maar wij laten ons er niet door uit het veld slaan. We zijn ondanks 
alle beperkende maatregelen toch aan het nadenken over alternatieven. Hoe dan 
ook en in welke vorm dan ook, we gaan wat doen om van de feestdagen 2020 iets 
leuks te maken.  

Met vriendelijke groet, 

Martin Pik 
directeur BS De Klaver 
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Kerst op de Heemen 
Het was koud, die nacht in Stedum. Een ijzige wind joeg de 
sneeuw op en de mensen die nog buiten waren haastten 
zich. Thuis brandde het vuur in de haard. De tafel was 
gedekt, de kaarsen waren aangestoken. Het was kerstnacht. 
Nog maar één enkele man liep door de verlichte straten. Zijn 
rug was gebogen en hij liep maar voort door de sneeuw en de 
kou, zonder zelf te weten waarheen hij ging.  
De mensen keken naar hem als hij voorbij ging. Hij lette er niet op. Zonder 
achterom te kijken, vervolgde hij zijn weg. Het leek of hij op zoek was naar iets. 
Hij keek zoekend om zich heen terwijl de sneeuwvlokken in zijn baard vlogen.  
Niemand wachtte op hem. Hij had geen familie en geen thuis. Het enige wat hij 
had was een lief klein kalfje. Maar wat een verdriet. Het kalfje is vermist. Met 
tranen in zijn ogen zocht hij heel Stedum af op zoek naar zijn kalfje. Maar zonder 
resultaat. Hij dacht: ‘Moet ik dit jaar met kerst helemaal alleen zijn?’. 
Boven de stal van De Heemen scheen een ster. Zijn ogen begonnen te stralen. 
‘Ben je daar misschien?’ zei de man zacht tegen zichzelf. 

Speur en wandeltocht over boerderij De Heemen: 
De man kan jouw hulp gebruiken! Help jij mee om het kalfje te vinden op de 
boerderij De Heemen zodat de man niet alleen is met kerst? Door middel van een 
1 uur durende, actieve en informatieve speurtocht over de boerderij proef je de 
kerstsfeer en kan je een kijkje nemen op bijzondere plekken op de boerderij. Ga 
met het hele gezin of met je buren op avontuur en geniet van een corona proef 
uitje inclusief warme chocolade melk en een pannenkoek. De kosten zijn 5 euro 
voor een volwassene en 3 euro voor een kind. Geef je snel op, er is een beperkt 
aantal plekken i.v.m. de coronamaatregelen.  

Data: 
-Donderdag 10 december van 16:00 uur tot 20:00 uur.
-Vrijdag 11 december van 16:00 uur tot 20:00 uur.
-Donderdag 17 december van 16:00 uur tot 20:00 uur.
-Vrijdag 18 december van 16:00 uur tot 20:00 uur.
-Donderdag 24 december van 16:00 uur tot 20:00 uur.

Opgeven: 
Geef je op door een mail te sturen naar buur@deheemen.nl  met daarin: 
-Je naam
-Datum dat je wilt komen (Kies één van de bovenstaande data)
-Ongeveer welke tijd jou uitkomt om te komen.
-Aantal personen (max. 4 personen. Meer is alleen mogelijk als het huishouden uit
meer dan 4 personen bestaat)

U krijgt na het opgeven een mail terug met daarin de exacte tijd en verdere 
instructies.  

Margreet Wiersema 
Zorgbuurderij de Heemen 
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Nieuws van de Stichting Vrienden van de 
Bartholomeüskerk Stedum
Met het luidmechanisme van de kleine klok (Mariaklok, anno 
1300) waren de afgelopen periode veel storingen. Als het ene 
probleem was opgelost, was er na een aantal weken weer een 
ander probleem. Het oplossen ervan werd steeds met 
vrijwilligers gedaan, totdat er een onderdeel moest worden 
vervangen, waarvan de vraag was of het nog te krijgen was. Een nieuwe 
schakelkast van een paar duizend euro plaatsen was het alternatief. Gelukkig was 
in onze provincie een bedrijf die het onderdeel had en zij hebben de kast 
gerepareerd. 

In de periode dat de klok niet elektrisch kon luiden, werd het luiden om 8:00 uur, 
12:00 uur en 18:00 uur op werkdagen weer met de hand gedaan, zoals vroeger. 
Hiervoor waren zeven vrijwilligers die het ‘klokkenluidersgilde’ genoemd zouden 
kunnen worden. Zij hebben ongeveer tien weken lang het luiden gedaan, 
waarvoor alle dank! Dank ook voor de vrijwilligers voor het repareren van de 
luidklok. De Mariaklok kan de komende tijd weer luiden als vanouds. 

Ype Jan Nienhuis 
secretaris Stichting Vrienden van de Bartholomeüskerk Stedum 

Nomineer uw Stedumer van het Jaar 2020! 
Wie mag u nomineren?  
Iedereen waarvan u vindt dat hij of zij goede dingen voor u en/of het dorp doet, 
kunt u nomineren voor ‘Stedumer van het Jaar 2020’. In tijden van corona kan dit 
bijv. iemand zijn die voor u boodschappen heeft meegebracht of u anderszins 
helpt in deze bijzondere tijd. Uiteraard kunnen er ook genoeg andere redenen zijn 
om iemand te nomineren. Het gaat er om dat iemand het volgens u verdient. 
Voorwaarde is wel dat het een Stedumer betreft.  

Indienen nominatie 
Stuur de naam van uw Stedumer van het Jaar 2020 naar redactie@stedum.com. 
Schrijf hierbij enkele zinnen om uw nominatie te onderbouwen. De onderbouwing 
helpt anderen later bij het uitbrengen van hun stem. Doe het wel snel, want u kunt 
nog nomineren tot 1 december! 

Stemmen  
In december gaat de stembus open. In januari 2021 wordt de ‘Stedumer van het 
Jaar 2020’ bekend gemaakt. De winnaar ontvangt een oorkonde, een heerlijke 
slagroomtaart en alle eer. 

Ronald Willems, Luit Keller, Wim Zijlema 
Stedum.com 
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De pollepel 15 – Borgweg 
Recept:  Patatje Stoofvlees (voor 4 personen) 
Dit heb je nodig: 
- 800 gr. stooflappen, in blokjes gesneden
- 3 uien, in grove snippers
- 2 tenen knoflook, geperst
- peper en zout
- 1 flesje donker bier
- 1 takje verse tijm (gedroogde tijm mag ook)
- 2 laurierblaadjes
- 1 kruidnagel
- 1,5 eetlepel appelstroop
- 1 eetlepel mosterd
- scheutje natuurazijn
- 1 eetlepel bloem
- 2 plakjes ontbijtkoek (voor de binding)

Bereiding:  
-Kruid het vlees met peper en zout.
-Doe het bakproduct in de braadpan en bak het vlees tot het mooi bruin is, haal
het uit de pan.
-Bak de uien tot ze glazig zijn, voeg dan de geperste knoflook toe, nog even op
laag vuur doorbakken,  voeg de bloem toe en bak dit even mee, voeg dan het
vlees weer toe.
-Doe de mosterd en het flesje bier erbij en breng het al roerend aan de kook, zet
dan het vuur zacht en voeg de tijm, de kruidnagel en laurierblaadjes toe. (ik doe
de laurierblaadjes en de kruidnagel in een thee ei; kun je makkelijk weer
verwijderen), voeg ook de appelstroop en de azijn toe, laat dit ong. vier uur stoven
met deksel op de pan, af en toe doorroeren.
-Snijd de ontbijtkoek in blokjes en voeg dit aan het eind van de stooftijd al roerend
toe aan het gerecht
-Verwijder het tijmtakje, het laurierblaadje en de kruidnagel.

Lekker met Vlaamse friet, mayo en een frisse salade. 
Dit is een gemakkelijk en lekker gerecht voor in het weekend, het is nog lekkerder 
als je het een dag van te voren maakt. 

Ik geef de pollepel door aan Heleen Oljans. 

Anneke Werkman  

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 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 16 december via een e-mail naar: 
destedumer@gmail.com. 
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  (foto: Carola Kruidhof)
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400 woorden 
Een lage productie met hoge gehaltes 
Door de Hoofdstraat fiets ik naar de Jensemaheert. Na enige tijd wachten bel ik 
Peter. “Ik ben nu op de Maria Christina Hoeve in Lellens”, zegt Peter, “ga maar 
vast naar binnen, ik kom er aan.”  

Peter boert op de Jensemaheert en woont daar met Nicole 
(communicatieadviseur bij Visio Haren) en hun vier kinderen Willemijn, Maartje, 
Floris en Sofie op een prettige afstand van het dorp. Van de werknemers is 
Marnix een vaste kracht. Raymon en Ischa gaan beiden nog een dag per week 
naar school. Vrijwel alle werknemers, ook enkele jongere scholieren, komen uit 
het dorp. De bewuste keuze voor sfeer naast het werk, is een uitgangspunt.  

Vanuit Hengelo - waar vader Gerard zijn bedrijf had -  in 2000 naar een boerderij 
met een scheepsnaam (…)  “Hoop op welvaart” in Overschild. Ik kwam net van de 
Hogere Agrarische School. In 2007 naar de Jensemaheert met 
honderdvijfendertig hectare landbouwgrond. “Hier kreeg ik een prachtkans om 
mijn ideale melkveebedrijf op te bouwen. In 2013 is de nieuwe stal klaar. Met 
ruimte, licht en lucht voor de koe, met oog voor de balans tussen grond en dieren. 
Twee derde van het land is voor gras, een derde voor andere gewassen. Sinds 
2013 huren we er vijfendertig hectare bij. Het is hier vruchtbare bodem: lichte 
zeeklei heel geschikt voor veeteelt. Hier in Stedum hebben we nu 
vierhonderddertig koeien, enkele stieren en honderdvijftig stuks jongvee. Een 
robuuste veestapel met veel afstamming van het dubbeldoel doel MRIJ vee.” Ze 
kochten er een tweede bedrijf in Lellens bij; de Maria Christina Hoeve: honderd 
hectare, tweehonderdvijfendertig koeien.”   

“Koeien”, licht Peter toe, “leven bij ons gemiddeld zeven jaar. Met onze kleine 
dikke koeien streven we niet overvragend naar een lage productie met hoge 
gehaltes. Wij streven niet naar veertig liter maar naar vijfentwintig liter per koe per 
dag. Dikke melk met hoog gehalte vet (5%) en eiwitten (4%). Het land is voor de 
voederwinning van het vee. Veel ingekuild gras, voer van eigen bedrijf, ook 
toegevoegd krachtvoer. Steeds meer een kringloop met mestgebruik en grond in 
dienst van het vee. In de zomer hebben we ook weidegang voor driekwart van de 
koeien. We leveren melk aan Friesland Campina, te slachten vee gaat naar 
handelaren.” 

Peter is ook actief in het dorp. Lid van identiteitscommissie van basisschool De 
Klaver, lid van de schietclub, bestuurslid van de ijsvereniging en hij traint ook 
wekelijks de F-jes van vv Stedum.  
“De Jensemaheert in Stedum, een prachtige plek. Nu onze plek, waarvoor we ons 
ook vanuit historisch besef verantwoordelijk voelen. We beginnen met de 
restauratie van het huis”, besluit Peter.!.   

Math M. Willems 
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Avonturen van de schoolmuis 
Wat is er toch allemaal aan de hand in 
mensenland? Zo zijn ze er wel, zo zijn ze 
er niet. Zo lopen ze met gruwelijk vieze 
schoenen naar binnen, zo lopen ze op 
pantoffels. Zo zijn ze binnen, zo alleen 
buiten. Ik snap er af en toe helemaal niets 
meer van. Leukste is nog wel, ze weten 
nog steeds niets van mijn bestaan. Ik zit 
hier heerlijk warm en droog en kan via de 

grote slurven met de kleine gaatjes in de bodem alles fantastisch overzien.      
Kennen jullie het boek ‘Over een kleine mol die wil weten wie er op zijn kop 
gepoept heeft’? Nou, ik zou dat zo kunnen naspelen. Als ik wil kan ik zo van 
boven naar beneden een klein lief schattig muizenpoepje droppen op iemands 
hoofd. Best een goed idee eigenlijk…maar goed iets voor later. Eerst maar eens 
met jullie delen wat ik de laatste tijd zoal heb uitgespookt.  

Al 2x is het me gelukt om het alarm af te laten gaan, zo leuk! Op de meest 
onmogelijke tijden was het bingo. Beetje jammer dat er zo snel wordt gereageerd 
en alles weer stil is. Daar moet ik nog eens iets op zien te vinden.      
In de keuken heb ik op een bedieningspaneel ook een pieper gevonden, een heel 
irritant scherp eentonig geluid. Via de achterkant kan ik ongezien in het paneel 
komen en bij toeval ontdekte ik een schakelaar. Even de knop om en jawel, 
geluid. Ook dit is al een paar keer succesvol geweest. De eerste keer werd er met 
plakband geprutst om het geluid te dimmen, hilarisch! De keer erop ontdekte 
iemand helaas een knopje op het paneel. Even indrukken en weg was het geluid. 
Onlangs keek ik nog een keer en ontdekte dat een slimmerik de hele schakelaar 
had verwijderd, nou ja zeg, dat verzin je toch niet!      

Verder met andere plagerijen, een schroef uit het plafond draaien en op de grond 
laten vallen. Waar komt die schroef nou vandaan? Je moest eens weten… Een 
ronde dop uit de schuifdeur laten vallen, de deksel van de prullenbak er naast 
leggen en ook het vermelden waard, de plant in de keuken. Meneer of mevrouw 
plant staat er al heel lang. Dat ding groeit en groeit. Op een avond had ik het niet 
door en liep zo tegen de punt van een blad aan. Dat deed flink zeer. Weg met die 
plant. Af en toe zag ik een juf water geven. Water doet groeien, geen 
water….juist. Midden in de nacht heb ik piepkleine gaatjes onderin de pot 
geboord. Water verdwijnt en plant gaat dit niet overleven. En dit klopte dus, 
binnen 2 weken werden de bladeren bruin en verdween alles in de container. 
Probleem plant opgelost, check!      

En dan nu nog wel het mooiste van alles. Via het World Wide Mouse Web kwam 
ik in contact met mijn buurmanmuis van de oude school. Nadat ik was vertrokken 
werd het naast hem erg stil, zoals verwacht. Hij vertelde me dat er inmiddels weer 
meerdere mensen naast hem zijn komen wonen. Als ik dat had geweten was die 
hele verhuizing niet nodig geweest, beetje jammer. Maar buurmanmuis is 
helemaal niet blij met de nieuwe buren.  



13 

Hij had ineens twee huizen tot zijn beschikking en dat is hem nu weer door de 
spitsneus geboord. Maar daar heeft hij nu een drastische oplossing voor 
gevonden. Wat vinden mensen nou nog veel erger dan muizen? Juist, 
MARTERS! Buurmanmuis zijn grote vriend Maarten Marter heeft zijn intrek 
genomen in de oude school. Hij zal de nieuwe bewoners eens even de stuipen op 
het lijf jagen en ervoor zorgen dat ze weer net zo snel het pand verlaten als dat ze 
gekomen zijn. Succes Maarten!      
En dan op de valreep nog iets heel anders. Wisten jullie dat een juf haar vinger 
heeft gemaaid met een heggenschaar? Begrijp je toch niet, zijn ze zogenaamd 
slim, de hele dag kinderen vertellen hoe iets moet en weten ze niet waar het 
handvat van zo’n apparaat zit. Zucht….onbegrijpelijk. 

Tinus Trippel 

Stichting Werkgroep Albanië  
Stichting Werkgroep Albanië (SWA) wil graag geld 
inzamelen voor het bouwen van een huis voor de 
familie Koka. Vorig jaar is er een hevige aardbeving 
geweest waardoor hun huis is verwoest (zie foto). 
We willen ze voor de komende winter een warm 
onderdak geven. Daarom houden we een aantal 
acties welke we graag bij u onder de aandacht willen 
brengen. 

Appeltaartenactie 
Onze (schoon)moeder (Cobi Kruidhof) bakt heerlijke 
appeltaarten.  
We verkopen ze voor € 6,50 p/st. 

Decemberactie 
Onze neef Luuk Bouwman (voor de oudere Stedumers onder ons: een zoon van 
Geppy Kruidhof) is bakker en heeft een luxe broodpakket samengesteld. 
Binnenkort komt er een flyer bij u in de brievenbus waar verdere informatie op 
staat. 

Kerstpakkettenactie  
U kunt deze pakketten bij ons bestellen voor bijv. uw personeel of voor iemand die 
u een verrassing gunt.
We hebben twee soorten pakketten met een prijs van € 45,- en € 27,50.
Graag doorgeven voor 5 december a.s.

Bij alle acties is de volledige opbrengst voor SWA. 
Voor informatie of het doorgeven van een bestelling kunt u contact met ons 
opnemen. 

Namens SWA Carola Kruidhof (06-25333124) en Grietha Kruidhof (06-11096203) 
Mailadres: info@stichtingwerkgroepalbanie.nl  
Bankgegevens NL04 INGB 0002 0239 50  
Stichting Werkgroep Albanië is ANBI goedgekeurd. 
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29 november-5 december: Huis aan huiscollecte voor 
vluchtelingenkinderen in Griekenland 
Van 29 november – 5 december organiseert Kerk in 
Actie* (het diaconale programma van de Protestantse 
Kerk in Nederland) een landelijke huis-aan-huiscollecte 
voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Hun situatie 
is, na de brand in Moria, urgenter dan ooit. Meer dan 
50.000 kinderen verblijven onder erbarmelijke 
omstandigheden op diverse Griekse eilanden. Door de 
trage procedures zitten sommigen daar wel drie jaar. 

Kerk in Actie helpt de vluchtelingenkinderen in 
Griekenland met voedsel, kleding en onderwijs en 
probeert ze op een betere plek te krijgen.  

Op meer dan zeshonderd plekken in Nederland gaan 
collectanten in de eerste week van december langs de deuren. “Ik vind het 
vreselijk wat die kinderen in Griekenland meemaken. Ze hebben er niet om 
gevraagd en part noch deel aan de situatie”, vertelt een collectant. “Als ik dan aan 
mijn eigen kinderen denk, kun je toch alleen maar dankbaar zijn dat ze hier 
geboren zijn en niet daar. Daarom collecteer ik en ik hoop dat mensen gul geven. 
Als we allemaal iets kleins doen, kunnen we met elkaar iets groots neerzetten!” 

Kerk in Actie roept op om gul te geven aan de collectant! Namens alle 
vluchtelingenkinderen in Griekenland: DANK voor uw betrokkenheid. 

*Kerk in Actie zet zich wereldwijd in tegen armoede en onrecht. De projecten van
Kerk in Actie richten zich op mensen die slachtoffer zijn van rampen en conflicten.
Een belangrijk deel van het werk van Kerk in Actie richt zich op kinderen die in de
knel zitten door oorlog, armoede of uitbuiting (zie kerkinactie.nl/griekenland)

Ineke Haak 

Kerstbomenverkoop 
Het is bijna weer zover: de jaarlijkse kerstbomenverkoop aan 
Stationsweg 44 te Stedum.  

Op 5 december van 10:00 tot 15:00 uur zijn er weer 
verschillende soorten kerstbomen te koop: Fijnspar, 
Nordmann, Blauwspar en Omorika. Van klein tot groot. Voor 
het reserveren van een mooie kerstboom kunt u contact 
opnemen met 06-14159952. Vanwege de corona 
maatregelen zullen we dit jaar alleen kerstbomen verkopen 
en vragen wij u om zich aan de maatregelen te houden.  

Albert Hofman 

Oet Stemer  
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Gerben Feenstra 
In de rubriek Oet Stemers staan mensen centraal die ooit in Stedum hebben 
gewoond.  

Deze keer staat Gerben Feenstra in de schijnwerper als Oet Stemer. Deze 52-
jarige oud Stemer woont tegenwoordig in het nabijgelegen Zandeweer met zijn 
vrouw Karin en zoons Sven (23) en Wessel (18). Als zoon van de Friese Anne 
Feenstra en Stedumse Hetty Buist groeide Gerben, samen met zijn zussen Antina 
en Sandra, op aan de Weemweg 65.  

Begin jaren negentig liet Gerben Stedum achter zich om met Karin in Meij 
(Uithuizermeeden) te gaan wonen en sinds 1997 woont Gerben met veel plezier 
in Zandeweer. Een dorp dat in veel opzichten te vergelijken is met Stedum. Qua 
inwonertal wellicht iets kleiner (625 versus 967), maar als het om het in stand 
houden van de voorzieningen en leefbaarheid gaat, kent het ongeveer dezelfde 
'uitdagingen'.  

Dat Gerben een echt dorpsmens is, blijkt wel uit het vele vrijwilligerswerk wat hij in 
Zandeweer en omgeving doet, o.a. bij de plaatselijke biljartvereniging, 
Dorpsbelangen en de Grunneger Week, en deed. Een kloppend verenigingsleven 
is immers essentieel voor een levendig dorp! 

Als het over zijn jeugd in Stedum gaat, raakt Gerben nauwelijks uitgepraat. Vele 
mooie herinneringen passeren de revue.  

Op de foto: Winter aan de Weemweg 



16 

Op de foto: Gerben (rechts) op de Feestweek in 1986 (met links JanJur Timmer) 

Op de foto: D-junioren van VV Stedum (1980) met Gerben rechtsonder zittend 
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Het vissen in de Borggracht, Kerkgracht en in het Stedumermaar met 
leeftijdsgenoten André Swieringa, Piet Smit en Jan Bouwman en op latere leeftijd 
het (toen nog toegestane) 'tasvissen' in de regio met als absolute vistoppers Jan 
Ettema en Marten Bos. De vis werd na de wedstrijd mee genomen naar Stedum 
en gewogen in de achter de kroeg staande houten schuur en natuurlijk werd de 
vangst afgesloten met bier en een gehaktbal in de kroeg. Mooie tijden!  

Tegenwoordig vist 
Gerben ook nog 
regelmatig met zijn zoon 
Wessel, zoals afgelopen 
zomer toen hij nog even 
herinneringen wou 
ophalen bij Peertil. 
Vroeger, toen het 
fietspad nog niet naast 
het Stedumermaar liep, 
ging je via de gaslocatie 
naar Peertil. Dus nu ook 
maar met de auto richting 
gaslocatie en met een 
kruiwagen vol visraif 

richting een mooie visstek aan het Moar. Nog maar net aangekomen of Pieter 
Berend kwam langs met het verzoek om de volgende keer niet de route via de 
gaslocatie - mede in verband met het weidevogelgebied - te gebruiken. Tijden 
veranderen, herinneringen aan ooit gelukkig niet.  

Ook de hangplek bij de telefooncel die vroeger nabij Nij Nittersum (ter hoogte van 
het Klokkenpad) stond brengt een mooie anekdote naar boven. Als Gerben daar 
met zijn kameraden rondhangt, gaat ineens de telefoon in de telefooncel over. Als 
ze deze opnemen is iemand verkeerd verbonden, maar als ze vragen welk 
nummer de betreffende persoon gebeld heeft blijkt de telefooncel nr. 333 te 
hebben. Vervolgens komt het met regelmaat voor dat de telefoon in de telefooncel 
overgaat, even checken of er al iemand aanwezig is om mee af te spreken. De 
eerste vorm van mobiele telefonie in Stedum was een feit. 

Verder koestert Gerben de mooie herinneringen aan het uitgaan in het Hervormd 
Centrum, waar één keer per twee weken de beentjes van de vloer gingen op de 
muziek van jeugdsoos Session Kolibri, zijn (kortstondige) carrière bij de v.v. 
Stedum en de leuke feestweken van op Goud Geluk. Samen met Jan Jur Timmer, 
André Swieringa en Bert Veen werd Gerben nog 'wereldberoemd' met het 
vertolken van U2 tijdens de altijd goed bezochte playbackshow.  

Momenteel is Gerben, na jarenlang als kok werkzaam te zijn geweest en na een 
opleiding tot sociaal agogisch werker, werkzaam als werkbegeleider bij Lentis. 
Samen met cliënten van Lentis verzorgt Gerben de 'kleinere' verhuizingen bij deze 
geestelijke gezondheids- en ouderenzorgorganisatie in de provincie Groningen. 
Een mooie en uitdagende baan. 

Op de foto: Gerben op Peertil 
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In zijn vrije tijd kun je Gerben zo maar tegenkomen als hij zijn wekelijkse 
hardlooprondjes doet van ca. 10 km. Ooit heeft hij zelfs de marathon van 
Rotterdam gelopen, dat was een mooie ervaring maar - mede gezien het 
tijdsbeslag dat het vergt om een marathon te lopen - niet voor herhaling vatbaar. 

Ook is Gerben nog actief op het (halve)voetbalveld, natuurlijk niet meer in het 
mooie geel/zwart, maar in het groen van Zandeweer Eppenhuizen Combinatie. 
Daar maakt hij de nodige meters bij het 35+ team (7 tegen7) van ZEC. En op de 
zaterdag natuurlijk langs de lijn als zoon Wessel de eer van ZEC1 verdedigt. Het 
recente verlies tegen Stedum 1 in de beker (0-1) is maar niet aan de orde gesteld, 
maar vader en zoon hopen natuurlijk op een sportieve revanche in de competitie. 

Sinds het overlijden van zijn ouders komt Gerben minder vaak in Stedum, maar 
als je op een mooie zomeravond een lichtblauwe Ford Mustang (uit 1966) door 
het dorp ziet toeren dan is dit Gerben die met een glimlach op zijn gezicht de 
mooie herinneringen van zijn jeugd nogmaals beleeft. 

Arend Koenes 

Kerstnachtdienst Stedum (24 december, 21.00 uur) 
Jaarlijks organiseren  in Stedum de Gereformeerde Kerk en de Hervormde 
Gemeente een kerstnachtdienst. Door het coronavirus kan dit niet op de manier 
zoals we gewend zijn. Omdat we wel de beschikking hebben over digitale 
middelen, willen we dit jaar een digitale kerstnachtdienst organiseren. We willen 
dit doen vanuit de Gereformeerde kerk omdat  zij naast geluid ook beeld kunnen 
uitzenden. Om de dienst vorm te geven zijn wij nog op zoek naar mensen die 
hieraan willen meewerken op 24 december a.s. Je kunt denken aan het 
voordragen van een gedicht, het lezen van een Bijbeltekst, een muzikale bijdrage, 
etc. Wil je een bijdrage leveren, neem dan contact op via een mail naar: 
KerstnachtStedum@gmail.com. 

We hopen op deze manier een mooie dienst te 
kunnen organiseren, met het in acht nemen van de 
dan geldende coronamaatregelen.  

De dienst zal te bekijken en beluisteren zijn via 
www.kerkomroep.nl/#/kerken/10724 

Mirjam Oldenhuis 
namens de Kerstnachtdienstcommissie 
 

Dankjewel 
Op 10 september was het 50 jaar geleden dat wij elkaar het jawoord hebben 
gegeven. Wegens beperkingen vanwege corona hebben we het binnen ons gezin 
gevierd. Langs deze weg willen we iedereen bedanken voor de felicitaties die we 
mochten ontvangen door een kaart, een mailtje, een presentje, enz. 

Nogmaals hartelijk bedankt. 

Klaas en Jannie van Houten 
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(Op de foto: Hoofdstraat 16. De foto is gemaakt door Janna Bathoorn bij onderstaand gedicht) 

WOESTIJN OP DE KLEI 

Als een stukje zandwoestijn 

door muren omgeven, 
hier en daar bepleisterd, 

groeien de cacteeën 

die doornloos zijn. 

Nee, niet waar! Dit is een huis 

waar volgens plan aan wordt gewerkt, 
waar veel van is gesloopt, verdwenen, 

om de simpele reden 

dat dit huis nu wordt versterkt. 

Dat zand? Hoor ik uw vraag. 

Wel daar komt beton op, 
bewapend, en een flinke laag. 

Eldert Ameling 
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Bedankt 
Hierbij bedanken wij alle 
Stedumers (en van 
daarbuiten) voor het 
warme medeleven tijdens 
de moeilijke weken 
omtrent de dood van 
onze geliefde Haron. 

De vele kaarten, brieven, 
bloemen, bezoekjes, 
app-jes, kaarsjes én 
iedereen die langs de 
route stond op 24 
oktober jl. in Stedum of in 
het Stadspark: héél veel 
dank hiervoor. 

We voelden ons écht gedragen in het verdriet. We zullen allen verder moeten 
zónder Haron Wierenga als lijfelijk persoon, maar dragen hem voor altijd bij ons in 
ons hart. 

Familie Mulder, Bakker en Wierenga, Molenstraat 9, Stedum 
 
 

sportbewegingsportbewegingsportbewegingsportbewegingspor 
 

Nieuws van IJsvereniging Stedum 
In de vorige Stedumer hebben 
we aangekondigd u op de hoogte 
te houden van het schaatsen met 
korting in Kardinge voor 
K.N.S.B.-leden. Er is nu duidelijk 
geworden dat in ieder geval het 
schaatsen op zaterdag 28 
november niet doorgaat i.v.m. de 
coronarichtlijnen. 

Het financieel jaarverslag is gemaakt. Als u de jaarcijfers in wilt zien, kunt u 
hiervoor een afspraak maken op ijsverenigingStedum@gmail.com. 

De lidmaatschapskaarten zijn bezorgd en heel veel leden hebben al betaald. 
Mocht u nog niet betaald hebben, wilt u dan z.s.m. € 8,- overmaken op IBAN 
NL25 RABO 0306 3132 86 t.n.v. IJsvereniging Stedum onder vermelding van uw 
naam en adres? 

Peter Verduijn 
Penningmeester IJsvereniging Stedum 
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Geen reanimatiecursus 
 

De jaarlijkse reanimatiecursus in het Swaithoes gaat 
dit jaar niet door. In overleg met de docenten heb ik 
hiertoe besloten vanwege de coronamaatregelen. 
Door die maatregelen is het naar mijn idee niet 
mogelijk op een verantwoorde wijze de cursus te 
geven. De cursus die je vorig jaar hebt gevolgd blijft 
twee jaar geldig. Je kunt dus gewoon opgeroepen 
worden als er hulp gewenst is.  

Als je opgeroepen wordt is het wel goed te weten dat 
je momenteel moet reanimeren volgens de covid-19 richtlijn. Hoe dat moet staat 
te lezen op de site van de Nederlandse Reanimatie Raad: www.reanimatieraad.nl 

Volgend jaar is vast en zeker de covid-ellende achter de rug en zal er ongetwijfeld 
weer een cursus in het Swaithoes georganiseerd worden.  

Karel Zuiderveld  

 

 

 

In de papieren 
Stedumer 
staat hier 

een advertentie  
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De Steemer Agenda 
 
 
 

Onderstaande activiteiten kunt u terugvinden in deze Stedumer 
 
 

29 t/m 05 Huis aan huis collecte voor
11 12 vluchtelingenkinderen in Griekenland

30
11

05
12
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12

10
12
11 17 18 24
12 12 12 12

24
12

zie pagina 14

van het jaar te nomineren
zie pagina 8

Laatste mogelijkheid om een Stedumer

Sinterklaas
zie pagina 3

Kerstboomverkoop
zie pagina 14

Kerst op De Heemen
zie pagina 7

Kerstnachtdienst
zie pagina 18

 
 

 

 

 

 

  
 

De Stedumer is een uitgave van de Vereniging voor Dorpsbelangen Stedum en verschijnt 
normaal gesproken elke vierde 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 woensdag 23 december .  
Kopij inleveren bij de redactie uiterlijk  woensdag 16 december. 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  




