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Terugblik van de Activiteitencommissie 
In 2019 heeft u kennis mogen maken met een vernieuwde activiteitencommissie. 
De commissie, bestaande uit Petra Kock, Selma van den Berg, Ingrid Kort en 
Bert-Jan Zijlema, trapte dat jaar meteen af met een Oktoberfest en bedacht 
allerhande activiteiten voor 2020. Dat bleek helaas allemaal niet mogelijk… Zoals 
u gewend was in het voorjaar, stond ook dit jaar de wandelvierdaagse gepland. 
Het was nog even spannend of het festijn door de destijds aangekondigde 
Coronamaatregelen door kon gaan, maar de wandelvierdaagse ‘nieuwe stijl’ 
moest helaas worden afgeblazen. Op initiatief van de Gemeente Loppersum en in 
samenwerking met vele verenigingen en de Bazenfabriek werd in de aansluitende 
zomer wél een zomerfestival georganiseerd voor de jeugd. Een leuke middag om 
alle, tot die tijd afgelaste evenementen even te doen vergeten :) 

Toch heeft de Activiteitencommissie het jaar ook niet helemaal stilzwijgend 
afgesloten. Rondom Sinterklaas heeft u kunnen kijken naar de primeur van het 
Sinterklaasjournaal van Stedum, waarin Carrie Tène verslag deed van allerlei 
gebeurtenissen omtrent de goedheiligman en zijn gevolg. Het Sinterklaasfeest 
‘Corona-stijl’ bleek een geweldig succes toen Sinterklaas met zijn Pieten, Carrie 
Tène en Roel Rutjes op 5 december door het dorp gingen. 

Afscheid commissielid 
Waar wij binnen de commissie vele ideeën op papier hebben gezet en bovenal 
veel lol hebben beleefd tijdens het bedenken ervan, is het onvermijdelijk dat werk, 
privé en het organiseren van activiteiten voor het dorp niet altijd goed 
samenvallen in de agenda. Helaas heeft Petra aangegeven een stap terug te 
doen binnen de commissie vanwege haar werk. Uiteraard is zij binnen de 
commissie hartelijk bedankt voor haar inzet. Maar graag willen wij haar via deze 
weg nogmaals hartelijk bedanken! 

Bij afscheid hoort in onze optiek ook verwelkomen. Helaas zijn wij nog niet in de 
gelegenheid dat te doen, maar we hebben inmiddels diverse dorpsgenoten 
benaderd deel te nemen aan de commissie. 

2020 is nu (bijna) voorbij. Ook oud en nieuw is niet hetzelfde als we gewend zijn. 
Toch zit de Activiteitencommissie niet stil. Voor komend jaar is alweer een aantal 
ideeën bedacht. Uiteraard Coronaproof voor het geval dat noodzakelijk is. 
Hopelijk kunnen we in 2021 dan weer volop met het dorp gezellige activiteiten 
doen! U ziet de aankondigingen vanzelf tegemoet. 

Selma van de Berg, Ingrid Kort en Bert-Jan Zijlema 
de 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 Klaske Wieringa-Smit (foto: Carola Kruidhof ).  
  De rubriek 400 woorden vindt u op pagina 11. 
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Bijzondere Top2000-kerkdienst op 27-12-2020  
Op 27 december 
aanstaande organiseert 
de PKN gemeente van 
Garmerwolde, Thesinge, 
Stedum en Ten Post 
(GTSTP) een online 
Top2000-kerkdienst. 
Deze kerkdienst haakt 
aan bij de traditionele 

Top 2000 van NPO Radio 2.  
 

Nummers met inhoud 
In de Top2000 staan veel nummers met inhoud: nummers die emoties teweeg 
brengen, kippenvel geven en herinneringen oproepen. Sommige nummers gaan 
expliciet over geloof of God, zoals ‘What if God was one of us’, van Joan 
Osborne. Andere blijken bij nadere beschouwing te gaan over belangrijke 
levenservaringen als liefde, dood en troost.  
Wat is er mooier dan in een online-kerkdienst samen te luisteren naar de mooiste 
nummers uit de popgeschiedenis? We zijn benieuwd naar jouw keuze, welk 
nummer roept een bijzonder gevoel op of geeft jouw inspiratie. We zijn benieuwd 
naar jouw plaat en zijn verhaal! Daarom wordt er in de GTSTP kerk te Stedum 
een online Top2000-kerkdienst gehouden.  
 

Hoe breng je jouw stem uit? 
Op de website Top2000kerkdienst.nl vind je onder het tabblad 
top200kerkdiensten een overzicht van alle diensten door het hele land. Volg je de 
link naar Stedum dan heb je de mogelijkheid om een stem uit te brengen voor de 
deze dienst.  
 

Praktische gegevens 
Datum: 27-12-2020 
Aanvang: 16:00 
Stemmen: https://www.top2000kerkdienst.nl/stedum/ 
Livestream en terug kijken: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10724 
Zie ook: www.pkn-gtstp.nl  
 

Peter Tillema, Lucas Kruidhof, Ard Hofman 
 
Oud papier 
In 2021 staat er ook weer een oud papiercontainer op de parkeerplaats bij school 
aan de Hilmaarweg 19. Iedereen die van zijn oud papier af wil, mag het hier 
naartoe brengen. De container wordt op vrijdag in de namiddag geplaatst en blijft 
er het hele weekend staan. De data zijn: 8 januari, 19 maart, 21 mei, 9 juli, 10 
september. 26 november. 

Martin Pik 
Directeur BS De Klaver  
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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 Ineke Bakker en Simon Tythe, Lopsterweg 21. 

Sinds wanneer wonen jullie in Stedum?  
“Sinds half oktober 2020.” 

Waar zijn jullie geboren en/of hebben jullie je jeu gd doorgebracht? 
Ineke: “Ik ben geboren in Groningen en heb er ook mijn jeugd doorgebracht.” 
Simon: “Ik ben geboren in Londen en heb in Londen ook mijn jeugd 
doorgebracht.” 

Wat doen jullie in het dagelijks leven?  
Ineke: “Ik ben wijkverpleegkundige in Groningen.” 
Simon: “Ik doe momenteel vrijwilligerswerk in de Hortus Haren en verder ben ik 
werkzoekende in de groenvoorziening.” 

Wat zijn jullie favoriete bezigheden? 
Ineke: “Mijn hobby’s zijn koken, schilderen en zingen.” 
Simon: “Mijn hobby’s zijn knutselen en gamen.” 
Ineke en Simon: “Samen houden we van tuinieren.” 

Wat staat er bovenaan jullie wensenlijst?  
Ineke en Simon: “Onze wens is een mooie tuin bij ons huis aan te leggen.” 

Wat is het hoogtepunt uit jullie leven? 
“Ons hoogtepunt is dat we samen in dit huis in Stedum zijn komen wonen.” 

Wat waren je eerste indrukken van het dorp?  
“We vinden het een prachtig dorp en de mensen zijn vriendelijk.” 

Noem iets voor de ideeënbus van Stedum. 
“Wij wonen nog te kort in Stedum om antwoord te kunnen geven op deze vraag.”  

Wat is jullie antwoord op de vraag van de vorige be woner: “Willen jullie ook 
oud worden in Stedum?” 
Ineke en Simon: “Jazeker, we willen wel oud worden in Stedum.” 

Welke vraag willen jullie de volgende nieuwe bewone r(s) stellen? 
“Wat is jullie favoriete wintergerecht?”  

Afie Nienhuis 
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Restauratie van het Koetshuis met Lijkenhuisje 
 

De restauratie van het Koetshuis met 
Lijkenhuisje is in volle gang. 
Er zijn de afgelopen weken weer 
ontzettend veel werkzaamheden 
verricht door onze enthousiaste 
vrijwilligers. Petje af! 

Na het plaatsen van de nieuwe 
torenspits en het nieuwe raam hebben 
onze vrijwilligers een compleet nieuw 
dak geplaatst inclusief dakpannen, 
daklijsten en dakgoten. Ook is alle hout 
aan de zijkanten vernieuwd. De 
indertijd dichtgemetselde personeels-
ingang is doorgeslepen, de slechte 
binnenmuur gesloopt en weer opnieuw 
opgemetseld. De nieuwe kozijnen van 
de toegangsdeuren zijn inmiddels ook 
geplaatst. Het muurwerk aan de 
achterzijde, tussen de kozijnen, is 
opgemetseld en gevoegd. De eerste 
steigers zullen binnenkort worden 
verwijderd.  

Jan Lalkens 
Secretaris Stichting Historie Stedum 
 

Géén oliebollenactie 
 

In verband met de aangescherpte maatregelen ten 
gevolge van het Coronavirus hebben wij helaas het 
besluit moeten nemen om de oliebollenactie van dit 
jaar niet door te laten gaan. Dit in tegenstelling tot 
eerdere berichtgeving op Stedum.com, Facebook en 
in De Stedumer (op papier). 
We kunnen nagenoeg aan de huidige regelgeving voldoen, maar hoe de regels in 
de laatste week van dit jaar zullen zijn, weten we niet. 
Om dit risico uit te sluiten zijn we tot dit besluit gekomen. 
We vinden het erg jammer; velen van jullie komen jaarlijks langs om oliebollen te 
kopen. Dat waarderen wij enorm, maar zoals we allemaal zullen merken is veel dit 
jaar anders dan anders. Zo ook onze oliebollenactie! 
Ondanks de beperkingen die we hebben en die voor een ieder merkbaar zullen 
zijn, wensen we u/jullie hele goede kerstdagen en een voorspoedig 2021! 
We hopen van harte dat we voor u en jullie in december 2021 weer oliebollen 
mogen bakken! 
 

Bestuur en medewerkers Hervormd Centrum, Bedumerweg 8 - Stedum  

Nieuwe kozijnen en metselwerk (foto: S.H.S.) 
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Informatieborden geplaatst in Stedum 

 

Stichting Historie Stedum heeft dinsdag 8 december jl. negen informatieborden 
geplaatst bij historische objecten in Stedum. 
Op de borden staan foto’s en historische gegevens van het object en indien 
verdwenen in de nabijheid van de plek waar het object heeft gestaan. 
De objecten die er niet meer staan hebben een belangrijke functie gehad in het 
verleden in het dorp en de bestaande objecten zijn of een rijksmonument of 
hebben een beeldbepalende status en grote historische waarde. 
Het plaatsen van de borden was al langer een wens van Stichting Historie 
Stedum. 
De laatste tijd komt de vraag om informatie steeds vaker naar voren van 
verschillende organisaties. Er zijn al enkele routes die door Stedum lopen. 
Tevens zijn er een aantal wandelroutes in ontwikkeling die ook Stedum in de route 
willen opnemen, zoals het Hannekemaaierspad. 
De borden zijn voorzien van een QR code, deze zijn te scannen met een 
smartphone.  
De code verwijst naar de website van Stichting Historie Stedum waarop nog meer 
afbeeldingen zijn te vinden van de vermelde objecten. 
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De objecten zijn: 
1. Borg ‘Nittersum’ (verdwenen) - 
Weemweg. 
2. Bartholomeüskerk - Hoofdstraat. 
3. Synagoge (verdwenen) - 
Bedumerweg. 
4. Gereformeerde kerk -
Bedumerweg. 
5. Vlasschuur - D. Triezenberg-
straat. 
6. Koren- en pelmolen 
‘Zilvermeeuw’ (verdwenen) -
Lellensterweg. 
7. Boerderij ‘Niehof’, vroeger 
bewoond door Sien Jensema, - 
Lopsterweg. 
8. Vlasfabriek - Lopsterweg. 
9. Stationsgebouw (verdwenen) - 
Stationsstraat. 
 

Met dit initiatief wil Stichting 
Historie Stedum op een 
toegankelijke manier bezoekers 
kennis laten maken met het dorp. 
 

Veel dank zijn wij verschuldigd aan 
het Loket Leefbaarheid van de 
provincie Groningen, zij hebben 
het project gefinancierd.  
Tevens is de totstandkoming van 
de informatieborden ook mede 
mogelijk gemaakt door een aantal 
vrijwilligers en bedrijven.  
De foto’s komen uit de beeldbank 
van Stichting Historie Stedum.  

De teksten zijn gemaakt en bewerkt door Klaas Pilon en Ineke van Zanten (Op 
Niehof).  
Het ontwerp en de opmaak van de borden is gemaakt door Carola Kruidhof. 
Noorderlicht Reclame te Uithuizermeeden heeft de geprinte borden geleverd en 
Hovécon uit Delfzijl heeft de frames van RVS vervaardigd. 
De borden zijn geplaatst door Bernard Ausema en leden van het bestuur van 
S.H.S. 
 

Jan Lalkens 
Secretaris Stichting Historie Stedum 
  



 

De pollepel 16 – Borgweg
Recept:  Appelflappen
 

Benodigdheden:  
- 1 pak zelfrijzend bakmeel 
- 1 pak volle melk 
- 1 ei 
- 8 goudrenetten of meer 
- Kristalsuiker 
- Kaneel 
- Vloeibare boter 
- Koekenpan met niet te hoge rand
 

Bereiding: 
- Bakje kristalsuiker mengen met 1 eetlepel kaneel dit  goed door elkaar roeren.
- Melk en zelfrijzend bakmeel en 1 ei mengen in een grote schaal .
- Eerst klokhuis uit de appel halen met een appel boor, dan de appel schillen.
- Appel in plakjes snijden niet te dun ½ cm meestal 5 of 6 plakken uit een appel.
- Kaneel /suiker mengsel over de appelplakken doen niet te veel.
- Dan doe je de appel schijven in het beslag.
- Je haalt ze eruit met een vlees vork
gaar zijn. 
 

Ik geef de pollepel door aan Heleen Oljans
 

Jennie Hut 
 
* Eigenlijk zou Heleen 
Oljans deze keer de 
pollepel ter hand nemen, 
maar omdat het recept van 
Jennie Hut zo mooi in deze 
tijd past, komt Heleen in de 
volgende Stedumer aan 
bod. 
 
 
 
 
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 inlever
destedumer@gmail.com. 
  

Borgweg  
Appelflappen  

 

Koekenpan met niet te hoge rand 

Bakje kristalsuiker mengen met 1 eetlepel kaneel dit  goed door elkaar roeren.
Melk en zelfrijzend bakmeel en 1 ei mengen in een grote schaal .
Eerst klokhuis uit de appel halen met een appel boor, dan de appel schillen.

s snijden niet te dun ½ cm meestal 5 of 6 plakken uit een appel.
Kaneel /suiker mengsel over de appelplakken doen niet te veel.
Dan doe je de appel schijven in het beslag. 

alt ze eruit met een vlees vork en gaat ze om en om bakken tot ze bruin e

Ik geef de pollepel door aan Heleen Oljans*. 

Jennie Hut zo mooi in deze 
, komt Heleen in de 

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 

nsleden 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 20 januari via een e
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Bakje kristalsuiker mengen met 1 eetlepel kaneel dit  goed door elkaar roeren. 
Melk en zelfrijzend bakmeel en 1 ei mengen in een grote schaal . 
Eerst klokhuis uit de appel halen met een appel boor, dan de appel schillen. 

s snijden niet te dun ½ cm meestal 5 of 6 plakken uit een appel. 
Kaneel /suiker mengsel over de appelplakken doen niet te veel. 

en gaat ze om en om bakken tot ze bruin en 

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 

nsleden 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.  

via een e-mail naar: 
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 (foto: Carola Kruidhof)  
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400 woorden 
Stalletje op zwenkwieltjes 
Wie over de Bedumerweg fietst, passeert wel vier verkoopstalletjes. Klaske 
Wieringa-Smit (1949, Zeerijp) heeft er een verrijdbaar - want ze is niet altijd open - 
stalletje. Een door haar Bunkie met stevige bouten in elkaar geschroefde hoge 
pallethoutkar met zwenkwieltjes. Bunkie woog bij geboorte maar liefst zes kilo en 
kreeg daarom als baby al deze geuzennaam. Klaske trouwt met Bunkie/Hendrik 
Jan uit Stedum en ze wonen achtereenvolgens in 1970 aan de Weemweg, later 
aan de Bedumerweg. Ze krijgen twee zoons: Klaas-Jan (chauffeur op de taxi) en 
Ronald, die sinds een aantal jaren in een begeleid wonen project in Vlagtwedde 
woont. Klaske vertelt: “Ik werkte lang bij een dokter en drie jaar bij de 
tricotagefabriek Hollandia in Loppersum. Bunkie werkte onder meer voor de 
gebroeders van Zanten, bij een drankenhandel en bij de gemeente Loppersum als 
bode. Samen beheerden ze daarnaast ruim acht jaar het Hervormd Centrum.” 

In haar stalletje biedt Klaske zeven dagen per week vooral eenvoudig duurzaam 
voedsel aan.  
“Deze zomer waren we ondanks Corona voor de eenentwintigste keer drie dagen 
per week in onze stacaravan Nord Star op camping de Fruithof in Klijndijk. Daar 
krijgen we altijd Zoete Kroon appels voor de hete bliksem mee. Daarmee begon 
de verkoop. Al gauw maakte ik jam van kersen, aardbeien en rode en zwarte 
bessen. Ik gebruik potten van Hak (die van de handige deksels). De potjes reinig 
ik met soda en ik spoel ze met heet water na. We verkopen ook fruitsappen en 
gekookte peren van onze eigen Steenperenboom achter ons huis. Ik kook de 
peren met kaneel en zoetstof en kleur ze met ‘rode ranja’ vruchtenwijn of 
druivensap. Etiketten van de Action schrijf ik zelf.” Dokter Marten Wieringa komt 
regelmatig voor zwarte en rode bessenjam. Hij vertelde Klaske dat de pitjes in de 
bessen heel gezond zijn: sindsdien zeeft ze haar jam niet meer.  
Klaske vervolgt: “Ook verkoop ik sierkalebassen en wat zich verder aandient. Zo 
verkocht ik voor de buren - wat hebben we gelachen - onlangs nog een houten 
treintje. Hun eigen zoon kocht het bij mij uit het stalletje...” 
Er reden eens drie jongens, vermoedelijk stadjers, voorbij. Klaske was in de tuin 
naast het huis bezig en hoorde roepen: “Kijk eens gratis jam.” Ze gaf meteen lik 
op stuk: “Dat dacht ik niet. Ik moet de suiker, soda, etiketten en het gas ook 
betalen.” Die zelfde avond waren er drie potten jam weg … “Dergelijke dingen zijn 
en blijven schandalig,” verzucht Klaske. 

Ik fiets naar huis met een goedgevulde fietstas: gekochte jam (met pitjes), gratis 
kalebassen en tegen Gieser Wildeman geruilde Steenperen.  
Bij Klaskes kraam staan dan al weer mensen jam te kiezen.!.  

Math M. Willems 
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Wat is Bovenverwachting Uitvaarten? 

 

Mariele Mijnlieff, uitvaartbegeleider uit Stedum, is 
grondlegger van het nieuwe platform Bovenverwachting 
Uitvaarten. Het is een vindplaats voor zelfstandig 
uitvaartbegeleiders in Noord Nederland. Volgens haar 
doen zelfstandige uitvaartbegeleiders er goed aan om zich 
samen te profileren. Omdat wat zij bieden aan mensen die 
uitvaartbegeleiding nodig hebben, echt bijzonder is. 

Kern van de boodschap 
De meeste mensen weten niet dat je zelf mag kiezen wie 
de uitvaart gaat begeleiden, ongeacht -of en- waar u 
verzekerd bent. Kiest u voor een zelfstandige 
uitvaartbegeleider? Dan krijgt u meer aandacht, tijd en 

flexibiliteit, vaak ook nog voor minder geld. Dat is goed om te weten. Want als er 
een naaste komt te overlijden, moet er plotseling veel geregeld worden. Tal van 
keuzes passeren de revue en dat begint dus al met de keuze voor de 
uitvaartbegeleider.  

Vindplaats zelfstandige uitvaartbegeleiders 
Toch is het niet altijd makkelijk om een zelfstandig uitvaartbegeleider te vinden. 
De één adverteert hier, de ander daar. En zowel in de krant als online hebben de 
grote organisaties meer budget voor zichtbaarheid.  
Daarom is Bovenverwachting Uitvaarten opgericht. Dit zijn allemaal hart-
gedreven, ervaren, lokale uitvaartbegeleiders, die de moed hebben om zich 
samen te profileren want: ‘Wij vinden belangrijk dat de mensen zélf kiezen’.  

Kies zelf wie bij u past 
Het maakt immers veel uit wie er bij u aan de keukentafel aanschuift. Als er een 
klik is tussen u, de uitvaartbegeleider en uw familie, dan helpt dat enorm bij het 
vormgeven van persoonlijk passend afscheid. De aangesloten uitvaartbegeleiders 
vindt u op de website: www.bovenverwachting-uitvaarten.nl. Per provincie staan 
daar ‘visitekaartjes' van de uitvaartbegeleiders. Met één muisklik gaat u door naar 
de website van de uitvaartbegeleider die u aanspreekt.  Desgewenst kunt u ook 
bij leven een keer afspreken. Dat kost niets en geeft rust in het achterhoofd, biedt 
nabestaanden een leidraad en maakt ruimte in de week van het afscheid. 
Natuurlijk gunnen wij u nog een lang en gelukkig leven maar het is prettig om te 
weten wie er komt, als het zover is. 

Mariele Mijnlieff 
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Sinterklaas in Stedum 
Zaterdag 5 december was het dan zover: Sinterklaas reed op een kar getrokken 
door een tractor en ging alle kinderen langs die er in Stedum wonen. 

Een hele route was er uitgezet om niemand te vergeten! Kinderen hadden hun 
huis mooi versierd en verwelkomden de sint! Ook vele volwassenen waren erg 
enthousiast en de pieten kregen vaak te horen dat het voor herhaling vatbaar is. 
Alle kinderen hebben een cadeautje gekregen.  
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Roel Rutjes heeft alles gefilmd en Petra Kock heeft foto’s 
gemaakt en dit staat op www.stedum.com  

De activiteitencommissie wil iedereen die op welke 
manier dan ook geholpen heeft hartelijk bedanken; we 
doen het met elkaar en daar is Stedum een sterk dorp 
in!!  

Ingrid Kort, Selma van den Berg, Bert-Jan Zijlema en 
Petra Kock  
Activiteitencommissie   

 
Stichting Vrienden van de Bartholomeüskerk Stedum 

De Stichting Vrienden van de Bartholomeüskerk Stedum 
wenst iedereen: 

Prettige Kerstdagen en een Gelukkig en Gezond 2021. 

We hopen u volgend jaar ook weer via De Stedumer op de 
hoogte te houden over de activiteiten van de Stichting, 
wanneer dit weer kan en mag, en hopen u daar dan te 
ontmoeten. 

Ida Rijskamp  
namens het bestuur Stichting Vrienden van de Bartholomeüskerk Stedum 
 

sportbewegingsportbewegingsportbewegingsportbewegingspor 
 

IJsvereniging Stedum 
 

Nog even ter herinnering: mocht u uw contributie voor de ijsvereniging 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  



15 
 

Stichting in Beeld: 
Stedum.com 
Ouders met jonge kinderen hebben 
het beslist al gezien: de website 
Stedum.com is vernieuwd. De 
afleveringen van het Stedumer 
Sinterklaas Journaal (gemaakt door 
de Activiteitencommissie) werden goed bekeken. Het is inmiddels de vierde versie 
van Stedum.com, vertellen Ronald Willems (ook bekend als RonaldCT) en Luit 
Keller. 
Het begon twintig jaar geleden, eigenlijk als een grap, vertelt Luit. We zaten een 
avond samen achter de pc, toen het idee van een website voor het dorp vorm en 
inhoud kreeg. Ronald licht toe dat men in die tijd als particulier geen .nl web naam 
kon krijgen, daarom zijn we bij .com uitgekomen en werd de website Stedum.com 
werkelijkheid. Twee jaar later zijn we een stichting geworden, die naast het 
beheer van de website, ook het geluid en licht bij verschillende evenementen 
verzorgt.  
Aangezien je toch al bij een evenement aanwezig was, maakte je foto’s en deze 
werden op Stedum.com gezet. Mensen zien dat je foto’s maakt, dus kijken ze op 
de site om de foto’s te zien. Sinds een jaar of 12 krijgen Ronald en Luit voor de 
teksten en foto’s hulp van Wim Zijlema. De jonge Wim, toen een jaar of 16, 
leverde regelmatig foto’s aan, vermoedelijk nog op een stickje. Ronald heeft hem 
toen gevraagd ook wat tekst bij de foto’s te schrijven en zo is de samenwerking 
met Wim begonnen. 
Trots vertellen de drie heren dat ze eigenlijk voorloper geweest zijn van Google 
Streetview. Wij hadden al veel eerder 360 graden foto’s van de kruispunten in 
Stedum. Dat was leuk om te maken en leuk om te zien. 
Hoogtepunten van 20 jaar Stedum.com zijn toch wel de Speelweek, de 
Feestweek, Toneel op locatie, de GPS tocht en toch zeker ook de Autocross. 
Even ontstaat er een korte onderbreking: want was het nou beter om tijdens de 
autocross op de baan te staan of langs de kant? Midden op de baan fotograferen 
was wel heel spannend, maar leverde vaak minder duidelijke foto’s op.  
Ook kleinere berichten, waardoor je op de hoogte bent wat er in het dorp gebeurt, 
worden door de bezoekers zeer gewaardeerd. Vaak de meest eenvoudige 
berichten, de “nice to know” berichtjes,  wanneer die dan goed gelezen worden 
dan heb je ook eer van je werk. 
Vroeger leverden de mensen vaak zelf nog ingezonden foto’s en stukjes aan. Nu 
wordt dat steeds minder, terwijl het nu juist meer nodig is. Wim woont al een paar 
jaar niet meer in Stedum en Ronald en Luit zijn vaak druk met hun werk en 
hebben minder tijd om zelf achter de informatie aan te gaan. 
Kortom er worden dringend nieuwe redactieleden gezocht: mensen die het leuk 
vinden om foto’s te maken van dorpszaken en dorpsactiviteiten en daar een stukje 
bij willen schrijven. Je hoeft niet deel te nemen aan lange vergaderingen, maar 
vooral de tijd hebben om (met name tussen 9 en 5) foto’s te maken en met een 
korte tekst te beschrijven wat er op de foto staat.  
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Ook willen Ronald en Luit een oproep doen aan de Stedumers om foto’s en 
ingezonden stukjes naar hen toe te sturen. De toekomst van Stedum.com hangt 
af van de Stedumers: zonder nieuws/ingezonden foto’s en verhalen kijkt niemand 
op Stedum.com. Dus zie je iets foto-waardigs in het dorp: maak er een foto van en 
mail het naar redactie@stedum.com.  Ronald doet bij deze ook de belofte dat het 
archief weer terugkomt, als er genoeg stukjes ingezonden worden. Hier is wel 
behoefte aan, maar het is veel werk. 
Tot slot de verkiezing van de Stedumer van het jaar. Hier komen ook veel reacties 
op binnen. Het is allemaal nog erg geheim, maar Ronald kan wel vertellen dat het 
vooralsnog erg dicht bij elkaar ligt. Stemmen kan nog tot 31 december, dus nog 
niet gestemd? Haast u naar www.stedum.com! 

Nicole Hoofs 

 

 
Avonturen van de schoolmuis 

In mijn laatste prozawerkje aan jullie heb ik 
Maarten Marter genoemd. Nu is er een 
klein probleempje. Ik had Maarten hiervan 
niet op de hoogte gebracht en heb zonder 
zijn toestemming zijn naam de wereld in 
geslingerd. Ik was een beetje dom en even 
de AVG ‘vergeten’. Om het nog erger te 
maken weet heel Stedum nu ook waar 
Maarten zich bevindt. Op advies van 
centraal meldpunt Nederland moet ik mijn 

oprechte excuses aanbieden aan Maarten Marter en dit ook publiceren, ze 
noemden dit iets met rek, rekstok, verrekt, rector, rektatie, ik weet het niet meer, 
te moeilijk woord voor mij. Bij deze: “Sorry Maarten, ik had niet zonder 
toestemming jouw naam en locatie mogen noemen”. Ik kan jullie dus helaas niet 
vertellen of Maarten Marter zich een beetje vermaakt aan de Bedumerweg 33 in 
Stedum (oeps nu doe ik het weer). Wordt niet vervolgd.  

Terug naar de Hilmaarweg. Er gebeurt weer van alles. Veel van de ik neem aan 
jongste kinderen, lopen in blauwe jurkjes rond. Ze dansen, zingen hele hoge 
liedjes over iets wat bevroren is, eten pannenkoeken (bedankt voor de restjes in 
de prullenbak) en hebben groot lol. De iets hogere (of zeg je langere) kinderen 
zijn met lampjes, slingers en ballen bezig in bomen. Ik snap dat dit met kerst te 
maken heeft, maar kan iemand mij uitleggen waarom er knuffelbeesten in de 
bomen hangen? Is dat een nieuwe trend? Is er iets mis met gewone mooie 
klassieke glimmende kerstballen? Trouwens, heel opmerkelijk, die meneer 
Sinterklaas zit nog nauwelijks op zijn boot terug naar Spanje of de bomen worden 
alweer naar binnen gesleept. Hoezo even relaxed doen?  Is er dan al geen 
werkdruk in het onderwijs, produceren ze zelf wel extra werkdruk, onbegrijpelijk. 
Die mensen kunnen nog een hoop leren van ons muizen. Kennen jullie de 
uitspraak, wat heb jij een heerlijk muizenleventje? Nou dat dus.  
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En waarom zijn die kinderen op het moment zo druk, ik word er helemaal dol van. 
Lig je nog lekker uit te slapen begint die herrie in het gebouw weer. Om gek van te 
worden. Ik dacht, oké, ik laat een paar van jullie wel even schrikken, dan zijn jullie 
wel stil! Dus, ik een paar dode spinnen verzameld uit de schuur en in de dozen 
met kerstbomen gestopt. Uitpakken en iedereen verstijfd van schrik, ook wel 
Frozen genoemd. Tot zover het plan.  

En dan nu de realiteit. Dozen werden de school in gesleept, bomen eruit gehaald, 
even wachten, nog even wachten…..en ..….nog even wachten en dan 
nu.......crisis wat een gegil uit die kelen. Dat was toch niet de bedoeling, ze 
zouden van schrik stil moeten zijn! Wat gaat er mis met me? Eerst dat gedoe met 
Maarten Marter aan de Bedumerweg 33, wiens naam en adres ik niet meer mag 
noemen, en nu een volledig verkeerd ingeschat plan. Kom op Tinus, waar is je 
brein mee bezig? Ik denk dat ik te veel van die zoete tumtummetjes en hartjes uit 
de koektrommel heb gehad. Daarom geachte lezers uit Stedum heb ik besloten 
om even een adempauze in te lassen. Even tot mezelf komen, even weer alles op 
een rijtje. En dan vol goede moed in 2021 scherper dan ooit terugkomen.  

Tinus Trippel 
 

Lichtjes op Oorlogsgraven  

In Stedum is ook het oorlogsgraf van Hendrik Boersema die gemeentesecretaris 
was in Stedum. Hij werd gearresteerd vanwege een vergeldingsactie van het 
verzet bij Valom in Friesland waar een hoge topman van de SD omkwam en is 
daarom tezamen met negentien andere gevangenen uit Groningen en Friesland 
gefusilleerd aan de Woudweg in Dokkum op 22 januari 1945. Wij zetten op 
donderdagavond 24 december tezamen met vele Nederlanders een lichtje op 
deze oorlogsgraven. 

Een traditie die wij ook graag in ere willen houden. Het zal een andere invulling 
krijgen, we kunnen niet met de schoolkinderen en een groep mensen naar de 
begraafplaats vanwege de Corona. Daarom zullen wij een kaarsje namens het 
gehele dorp Stedum neerzetten op het graf van Boersema en hopen dat wij 
volgend jaar met de schoolkinderen en belangstellenden deze belangrijke traditie 
voort te kunnen zetten. 

Coby Nienhuis 
Oranjevereniging  
 

Digitale Kerstnachtdienst Stedum  
24 december, 21.00 uur 
M.m.v. voorgangers Lidy Luinstra en Wouter van 
Wingerden en diverse vrijwilligers. 
De dienst zal te bekijken en beluisteren zijn via 
www.kerkomroep.nl/#/kerken/10724 

Mirjam Oldenhuis 
Kerstnachtdienstcommissie 
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HUIS WORDT VERSTERKT 

 

Zien wij hier het geheim van de versterking, 

houtwerk aan de binnenkant tegen de buitenmuur? 
De spanten door die binnenwand 

en buitenmuur gedragen? 

Is hout de redding in het verschrikkelijk uur 

als de grond de huizen pijnigt, 
ze wakker schudt en scheurt? 

 

Soms moet je lachen, 

al valt het lachen zwaar, 

maar al die houten tralies, 
een vogelkooi gelijk. 

 

Eldert Ameling 

 

 
 

 
 

 
 (Op de foto: Lopsterweg 39. De foto is gemaakt door Janna Bathoorn bij bovenstaand gedicht) 



19 
 

Stedumer van het Jaar 2020  
De genomineerden zijn bekend. Wie wordt de Stedumer van het Jaar 2020? Dat 
bepaalt u! Ga naar Stedum.com en klik op de naam waarvan u vindt dat hij/zij uw 
stem verdient. De genomineerden zijn:   

Birgitta Prechtl  - Birgitta ruimt al jaren zwerfafval op in en rond het dorp. Niet af 
en toe een zakje zoals ik tijdens een wandeling doe, ze verzamelt echt enorme 
hoeveelheden plastic, flesjes en blikjes. Dit doet ze omdat ze het een rommeltje 
vindt, maar ook vanwege dierenwelzijn (wilde dieren en vee). Birgitta verdient 
voor dit werk een opsteker vind ik en kan als voorbeeld dienen voor anderen.  

Jelle van der Knoop  - Als voorzitter van de Groninger Bodem Beweging zet Jelle 
zich al jaren in voor allen die getroffen zijn door de aardbevingsproblematiek. Hij 
doet dit met een tomeloze inzet en met veel kennis van zaken. Waar anderen 
allang de moed hebben opgegeven, houdt hij vol!  

Dirk Jan Bouman  - Omdat die al veel mooi werk heeft afgeleverd in Stedum. 

Fokko Smit  - Zijn tomeloze inzet voor het dorp en zijn bereidheid om zich altijd 
beschikbaar te stellen voor activiteiten die het dorp betreft. Bijvoorbeeld bij Snel 
naar de bel, intocht Sinterklaas (Sinterklaas journaal) voorzitter Dorpsbelangen 
(o.a. project Haven) 

Gerard Kruidhof  - Is erg bezig en betrokken bij Stichting Historie Stedum en 
Herv. Gemeente 

Luuk Tuinstra  - Hij heeft zich jaren ingezet voor de muziekvereniging Jehova 
Nissi. Nu bijna dagelijks luidt hij de klok van de Stedumer toren omdat de 
automatische luider al een tijd stuk is. Verder zet hij zich in voor het historisch 
behoud van de gebouwen en omgeving van Stedum. 

Anjo Hofman  - Anjo zet zich al jaren in voor de ijsvereniging, met name om de 
jeugd te laten schaatsen, vrijwilliger bij de gereformeerde kerk,het hele proces om 
en rondom Moarstee, oftewel een stille kracht die de handen uit de mouwen 
steekt. 

Het stemmen kan tot en met 31 december a.s. Daarna sluit de stembus en zullen 
wij snel overgaan tot de uitreiking.  

Ronald Willems, Luit Keller, Wim Zijlema 
Stedum.com 
 

Gouden jubileum  

Op 10 juli was het vijftig jaar geleden dat wij elkaar het jawoord hebben gegeven. 
Wegens beperkingen door corona hebben we het binnen ons gezin gevierd. 
Langs deze weg willen we iedereen bedanken voor de felicitaties die we mochten 
ontvangen: een kaartje, een e-mailtje, een presentje en ook een mooi bloemstuk 
van de kerk.  

Hendrik-Jan en Klaske Wieringa 
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Sloop oude ijs/tennisclubgebouw   

Nadat het oude  ijs/tennisclubgebouw is afgebroken en afgevoerd voor herbouw 
elders  bleven de vloer en fundering over. 
 

Vrijwilligers  van de ijsvereniging en 
scouting  hebben de vloer gesloopt en 
klaargemaakt voor afvoer.  
Inmiddels is de fundering verwijderd en 
het overgebleven gat gevuld met zand. 
Later wordt er bestraat met klinkers. 
 

Peter Verduijn 
IJsvereniging Stedum  
 
 
 

(foto’s: Anjo Hofman) 

 
 

Koninklijke Onderscheidingen 
Oud-raadslid van de gemeenteraad van 
Loppersum Lies Oldenhof en raadslid Jan van 
Heerde hebben op donderdag 17 december 2020 
tijdens de buitengewone raadsvergadering een 
Koninklijke Onderscheiding ontvangen uit handen 
van burgemeester Hans Engel. Beiden mogen zich 
voortaan Lid in de Orde van Oranje-Nassau 
noemen 

Lies Oldenhof is ruim twaalf jaar raadslid geweest van de gemeente Loppersum. 
Vanaf 2008 tot 2019 was zij fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. Zij heeft 
in 2019 haar functie als raadslid neergelegd en is fractie-assistent geworden. 

Jan van Heerde ontvangt de onderscheiding omdat hij ruim twaalf jaar raadslid is 
geweest voor de ChristenUnie.  
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 De Steemer Agenda 
 
 
 

Onderstaande activiteiten kunt u terugvinden in deze Stedumer 
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Lichtjes op oorlogsgraven
zie pagina 17

de Stedumer van het jaar 2020
zie pagina 19

Laatste mogelijkheid om te stemmen voor 

Oud papier inleveren bij BS de Klaver
zie pagina 3

Digitale Kerstnachtdienst
zie pagina 17

Top2000-kerkdienst
zie pagina 3

 
 

 

 

 

  
 

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 29 januari 2021. 
Kopij inleveren bij de redactie uiterlijk  woensdag 20 januari. 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  
 


