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Het verhaal van Stedum 2 
In december en januari gaan we vanuit Dorpsbelangen aan de slag met “Het 
verhaal van Stedum”.  

We zijn benieuwd naar de ideeën over Stedum. Over vroeger, over nu en over de 
toekomst. Wat verbindt de Stedumers, waar worden we blij van en waarin zit de 
kracht van Stedum? Wat hebben we te behouden en te beschermen, waar willen 
we graag groeien en wat kan misschien wel wat minder?  

Dit doen we op drie manieren: 

1. Op basisschool “De Klaver” gaan de leerlingen van de bovenbouw nadenken 
over Stedum in 2051. Hoe ziet het leven er dan uit? De leerlingen maken op 
school verschillende dingen. We zijn benieuwd wat daar uitkomt! 

2. Een aantal ouderen (75+) wordt geïnterviewd over vroeger. Wat heeft Stedum 
gevormd en wat typeert Stedum? We zullen verschillende mensen vragen of ze 
met dit interview willen meedoen. Deze interviews staan gepland in januari en 
worden door studenten van de Hanzehogeschool uitgevoerd. 

3. Twee bewonersavonden op 19 en 20 januari voor inwoners tussen de 13 en 75. 
Deze avonden zijn eerst onder voorbehoud. In de eerste week van januari kunt 
u hiervoor een schriftelijke uitnodiging verwachten in de brievenbus. We 
nodigen mensen persoonlijk uit zodat we uit allerlei leeftijdsgroepen deelnemers 
krijgen.  

Als hierover vragen zijn, stel ze gerust! 

Brenda Tillema en Mathilde Feunekes 
Dorpsbelangen 
 
Contributie Dorpsbelangen 
In de maand januari zullen wij bij u aan de 
deur komen voor de contributie 2021 van 
Dorpsbelangen. Dit hadden we afgelopen jaar 
nog niet geïnd. Normaal doen we dit in 
december, maar door de volle agenda van 
Dorpsbelangen is dit een maand verplaatst.  

Het bedrag is €10, - (graag gepast betalen). 

U kunt ook een automatische incasso invullen (dit heeft onze voorkeur). 

Brenda Tillema 
Penningmeester 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 Rob Douma (foto: Carola Kruidhof ).  
  De rubriek 400 woorden vindt u op pagina 16. 
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Verslag Algemene ledenvergadering Dorpsbelangen 
Op donderdag 25 november jl. heeft Dorpsbelangen haar halfjaarlijkse update 
gegeven aan het dorp. We wilden dit graag fysiek doen, maar helaas door de 
nieuwste coronamaatregelen hebben we besloten om het via een live-stream op 
Stedum.com te organiseren, waar zo’n 40 streamings-devices aan mee deden. 

Nadat Fokko de vergadering geopend had en er geen extra punten voor de 
vergadering waren en ook geen opmerkingen binnen waren gekomen over de 
notulen van de vergadering van 28 mei 2021, gingen we door met de 
mededelingen. Er is een bericht binnengekomen dat een aantal dorpsbewoners 
graag een “knarrenhof” wil realiseren en dat de verlichting bij het haventje niet 
optimaal is. 

Voor het volgende agenda punt, bouw: Nij Nittersum/woonvisie,  waren Matthieu 
van Olffen (directeur Wierden en Borgen (W&B)), Hans Scheer (beleidsadviseur 
en portefeuillemanager W&B), Jochem Koster (Specht architecten) en Annalies 
Usmany (wethouder Eemsdelta) uitgenodigd. Matthieu heeft uitgelegd wat het 
doel van een woningbouwvereniging is en wat de reden is waarom Nij Nittersum 
gesloopt moet worden. Hans Scheer ging verder door met het onderwerp Nij 
Nittersum, en hij vertelde wat voor types woningen er in Stedum zijn en wat er 
voor de gesloopte woningen weer terug gebouwd gaat worden. De laatste 
persoon die over het project Nij Nittersum sprak was Jochem Koster. Hij legde in 
duidelijke taal uit hoe er stedenbouwkundig naar gekeken was wat er herbouwd 
zou gaan worden op de plek van Nij Nittersum. Onze wethouder vertelde over de 
nieuwe woonvisie van de gemeente en dat het zeer belangrijk is dat er nieuwe 
woningen bijkomen, zodat er een woningtransitie op gang kan komen. 

We hadden nog een gast, van buiten het dorp, en dat was Johan Tamminga van 
het NCG en hij kwam het een en ander vertellen over de wisselwoningen die aan 
de Hilmaarweg gebouwd worden. Er komen 31 woningen, waar mensen tijdelijk 
kunnen gaan wonen als hun woning versterkt wordt of als er sloop-nieuwbouw is. 
Er komen 31 woningen van verschillende types. Zoals het nu lijkt worden deze 
woningen, gemeubileerd en gestoffeerd, op 11 februari 2022 opgeleverd. Daarna 
zal er een open huis zijn. 

Naast alle woonperikelen in het dorp lopen er ook nog een aantal andere 
projecten: als eerste hadden we het over de speeltuin. Bij de Crangeborg staat 
nog een speeltoestel wat nog verplaatst moet worden naar de nieuwe speeltuin, 
dit zullen we binnenkort proberen te doen en dan is de speeltuin aan het 
Klokkenpad af. De leden van de speeltuincommissie hebben besloten, aangezien 
de kinderen groot zijn, om er mee te stoppen, hierbij een oproep aan een ieder, 
kom de speeltuincommissie versterken. Aanmelden kan bij een van de leden van 
Dorpsbelangen of via Dorpsbelangen@stedum.com.  

Het tweede punt is de subsidieaanvraag voor het Masterplan voor Stedum, we 
kunnen u melden dat de subsidie is binnengekomen en we hopen binnenkort 
mensen uit te kunnen nodigen om  een avond te brainstormen over Stedum in de 
toekomst.  
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Het derde punt is verharding van het Reinderspad en een bankje bij het 
Reinderspad. De verharding ligt een beetje stil aangezien we een nieuwe 
boswachter hebben en de communicatie bij SBB niet helemaal goed is verlopen. 
De Reindersstichting heeft een bankje aangeboden wat we dan naast het pad 
kunnen zetten.  

Vervolgens project nummer vier van dit moment; dat was een update over de 
reconstructie van de Lopsterweg en Weemweg. 

Het laatste punt was de skatebaan naast 
de basisschool. We proberen om 
compensatie te krijgen van het NCG voor 
het verdwijnen van het veld met de blauwe 
doeltjes. Dorpsbelangen dacht aan een 
soort van beweegtuin naast de school. 
Kinderen uit het dorp hebben actie 
ondernomen en hebben Dorpsbelangen 
middels mooie tekeningen laten weten dat 
ze veel liever een skatebaan in Stedum 
willen hebben. Hiernaast één van de 
tekeningen. 

Helaas is er een tijd van komen een tijd van gaan Lukas Kruidhof en Alfred Felzel 
zijn gestopt met het bestuurswerk bij Dorpsbelangen en we hebben Linda v/d 
Berg binnen kunnen halen als nieuw lid. 

Voor de volgende drie agendapunten nam Dirk van Impe het woord. 

- Als eerste het Zonnepark, dit is een project van Fooq. Deze hebben de 
Stedumer energie coöperatie (StEC) gevraagd om in gesprek te gaan Verder dan 
dit gesprek is men nog niet gekomen.  

- Het tweede agenda punt van Dirk was de Deelslee, de elektrische deelauto. Er 
zijn twee auto’s in Stedum, waar nu wat minder gebruik van gemaakt wordt dan in 
het begin. Informatie over de Deelslee kunt u krijgen op www.deelslee.nl of via de 
mail duurzaamstedum@gmail.com.  

- Het laatste punt ging over StEC. StEC heeft zonnepanelen geplaatst op het dak 
van het scoutinggebouw en een beschikking van het ministerie gekregen zodat de 
het verdeeld kan worden onder de participanten van dit dak. Wilt u ook 
deelnemen of lid worden van StEC, neem dan contact op met 
duurzaamstedum@gmail.com.  

Tot slot kwam de activiteitencommissie aan het woord. Namens de 
activiteitencommissie spraken Selma van den Berg en Marjan Schaap. Ze hebben 
een terugblik van de zomer/herfst gehouden en allerlei ideeën gespuid over wat 
ze in de toekomst graag willen organiseren. Heeft u ideeën dan kunt u deze 
mailen naar activiteitenstedum@gmail.com.  

Bij de W.V.T.T.K./Rondvraag kwamen er via de chat en mail geen opmerkingen 
en vragen binnen.   
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Wij willen langs deze weg ook Ronald Willems en Luit Keller van Stedum.com 
heel erg bedanken voor de realisatie van de livestream op Stedum.com. Wilt u 
deze vergadering nog terugkijken dan kan dat via Stedum.com 
(https://www.stedum.com/index.php/vergadering-dorpsbelangen-stedum/) of via 
YouTube. 

Catharina Reker, Dorpsbelangen Stedum 
 

Zorgzaam Stedum nog steeds actief 
Het is al lange tijd geleden dat er een berichtje in de Stedumer stond over 
Zorgzaam Stedum. Op zich een goed teken. Dan kan je er al bijna van uit gaan 
dat het rustig is op het gebied van de hulp die wij aanbieden. Dat is dan ook zo. 
De vrijwilligers zullen dat al gemerkt hebben. Weinig inzet gevraagd. Dat geeft 
aan dat het waarschijnlijk goed is gesteld met het noaberschap in Stedum. Maar 
voor mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen zijn we er nog steeds.  

Iedereen, jong en oud, die hulpbehoevend is en in Stedum woont, kan 
gebruikmaken van de hulp van Zorgzaam Stedum. De hulp is gratis. De kosten 
voor vervoer of eventuele materiaalkosten moeten wel worden vergoed. Het gaat 
hierbij om hulp die niet via de reguliere zorg verstrekt wordt. Meer hierover kunt u 
lezen op onze website: www.zorgzaamstedum.nl  

De hulpmiddelen die Zorgzaam Stedum beheert: krukken, rolstoelen, toiletstoel, 
rollators, grijpstokken enz., worden nog wel zeer regelmatig uitgeleend.  

Onze vrijwilligers en wij als bestuur blijven ook het komende jaar voor u 
klaarstaan. Als wij u kunnen helpen doen wij dat graag. Doe gerust een beroep op 
ons. Heel fijne feestdagen voor u allemaal en een gezond en gelukkig 2022. 

Karel Zuiderveld, namens bestuur en coördinatoren van Zorgzaam Stedum 
 

Kerstnachtdienst Stedum en Ten Post 
Gezien de huidige coronamaatregelen hebben wij als 
kerstnachtdienstcommissie besloten ook dit jaar de 
kerstnachtdienst online te doen, in samenwerking met de 
christelijke werkgroep Ten Post. De dienst zal 
opgenomen worden in de gereformeerde kerk in Stedum. 
De dienst zal op kerstavond om 20:00 uur worden 
uitgezonden via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2509. 

Bent u op kerstavond niet in de gelegenheid om de dienst te kijken dan kan dit 
ook op een later tijdstip via hetzelfde kanaal. Wij verwachten dat de dienst op 24 
december vanaf 21:30 uur beschikbaar is om terug te kijken.  

Wij wensen u gezegende kerstdagen toe. 

Namens de kerstnachtdienstcommissie van de gezamenlijke kerken in Stedum en 
de christelijke werkgroep Ten Post.  

Mirjam Oldenhuis 



6 
 

Lichtjes op de graven, 24 december 2021 
Op deze avond in een tijd waar vrijheid door sommigen in twijfel wordt getrokken 
staan we met zijn allen hier. Bewust van het feit dat daadwerkelijke vrijheid werd 
betaald met het hoogste offer.  

Op deze avond, vlak voor kerst brengen wij licht bij diegene die het hoogste offer 
brachten in een tijd dat onze vrijheid op een gewelddadige manier werd 
onderdrukt.  

Op deze avond voor kerst, in een periode en situatie waarin alles nog donkerder 
lijkt dan dat het al is, laten wij zien dat we dankbaar zijn voor de vrijheid die we 
hebben. 

Op deze avond, op deze plek, komen we ondanks onze verschillen samen. 
Eensgezind in brengen van lichtjes op de graven. 

Vertrek vanaf het Hervormd Centrum om 17.30 uur. De lichtjes of kaarsjes zijn 
verkrijgbaar bij vertrek of bij Gerdy Hofman, Lopsterweg 4a  te Stedum voor € 1 
per stuk 

Loop allen mee op deze speciale Kerstavondtocht. 

Coby Nienhuis 
Oranjevereniging en Veteranenclub 
 
 

Zonnepanelen van Stedumer Energiecoöperatie op het dak 
van het scoutinggebouw  

De Stedumer Energiecoöperatie (StEC) 
heeft de beschikking binnen van het 
ministerie om de zonnepanelen op te 
mogen gebruiken voor collectieve energieopwekking. Hierdoor is het mogelijk om 
te investeren in zonnepanelen die niet op het eigen dak liggen en de opbrengst te 
verdelen onder de deelnemers. De opbrengst loopt in deze regeling niet via je 
eigen energierekening maar via de coöperatie en zo rechtstreeks naar de 
deelnemers. De leden van de coöperatie krijgen binnenkort een aanbieding met 
inzage in kosten en opbrengsten. 

Wie nog geen lid is kan zich aanmelden via duurzaamstedum@gmail.com. We 
hebben nog een lijst van oude geïnteresseerden. Die krijgen een mail met de 
vraag om alsnog lid te worden.  

Wij hebben als coöperatie inmiddels al € 600 ontvangen als bijdrage van Energie 
Van Ons (lokaal noordelijk energiebedrijf) voor al diegene die overgestapt zijn 
naar de volledige lokale duurzame stroom van Energie Van Ons. Meer info: 
https://energie.vanons.org/cooperaties/stedum/ 

Dirk van Impe 
Stedumer Energiecoöperatie 
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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 Matthijs Nieuwenhuizen en Jantina Cuperus, Lopsterweg 
25. 

Sinds wanneer wonen jullie in Stedum? 
“Sinds februari 2019.” 

Waar zijn jullie geboren en/of hebben jullie je jeu gd doorgebracht? 
Matthijs: “Ik ben geboren in Bedum en heb er ook mijn jeugd doorgebracht.” 
Jantina: “Ik ben geboren in Damwoude en heb er ook mijn jeugd doorgebracht.” 

Wat doen jullie in het dagelijks leven? 
Matthijs: “Ik ben monteur in de landbouwmechanisatie.” 
Jantina: “Ik werk bij de Thuiszorg.” 

Wat zijn jullie favoriete bezigheden? 
Jantina: “Ik hou van tuinieren, wandelen en puzzelen.” 
Matthijs: “Ik hou van sleutelen aan Amerikaanse auto’s en van tekenen.” 

Wat staat er bovenaan jullie wensenlijst? 
Matthijs en Jantina: “We hebben een kinderwens en willen graag ons huis 
verbouwen.” 

Wat is het hoogtepunt uit jullie leven?  
“Dat we elkaar hebben ontmoet en nu samenwonen.” 

Wat waren jullie eerste indrukken van het dorp? 
Jantina: “Ik vind het uitzicht hier weids. Verder is het een gemoedelijk, rustig en 
vriendelijk dorp.” 

Noem iets voor de ideeënbus van Stedum.  
Matthijs en Jantina: “Momenteel kunnen we niets bedenken voor de ideeënbus.” 

Wat is jullie antwoord op de vraag van de vorige be woners: “Wat vind je een 
mooie plek in Stedum.” 
Jantina: “De Laan van Nittersum vind ik een mooie fiets- en wandelpad.” 

Welke vraag willen jullie de volgende nieuwe bewone r(s) stellen?  
“Aan welke vereniging in Stedum wil je actief deelnemen?” 

Afie Nienhuis 
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Eemsdelta dichtbij met (nieuwe) gebiedsregisseurs 
Per 1 januari 2022 is er een nieuwe samenstelling van team gebiedsregie. De 
gemeente vindt het belangrijk om dichtbij inwoners te blijven, ondanks het grote 
gebied. Daarom zijn vier gebiedsregisseurs aangesteld. Zij zijn de 
contactpersonen voor de dorpen en wijken van Eemsdelta. Met het hebben van 
gebiedsregisseurs zet de gemeente in op onze kernwaarden als betrouwbaar, 
dichtbij en samen. Via dit bericht stellen ze zich aan je voor.  

Per 1 januari 2022 heeft de gemeente de volgende gebiedsregisseurs: 

- Klaas Bult is gebiedsregisseur voor de dorpen Eenum, Garrelsweer, 
Garsthuizen, Huizinge, Leermens, Loppersum, Middelstum, Oosterwijtwerd, 
Stedum, Toornwerd, Westeremden, Westerwijtwerd, Wirdum, 'T Zandt, Zeerijp, 
Zijldijk. Bereikbaar via telefoonnummer: 06-48135329.  

- Konnie Kamp is gebiedsregisseur voor de wijken in Appingedam, centrum 
Delfzijl en het dorp Farmsum. Bereikbaar via telefoonnummer: 06-46517208.  

- Edwin Broekman is gebiedsregisseur voor de dorpen Holwierde, Krewerd, 
Godlinze, Losdorp, Bierum, Spijk en de wijk Delfzijl Noord, inclusief Biessum en 
Uitwierde. Bereikbaar via telefoonnummer: 06-55477082.  
 

- Bokko Jan Huitema is gebiedsregisseur voor de dorpen Borgsweer, Termunten, 
Termunterzijl, Woldendorp, Wagenborgen, Meedhuizen en de wijken Tuikwerd, 
Over de Gracht/Scheepvaartbuurt, West II, Fivelzigt, Fivelmonde, Dethmerseiland 
en Tuikwerderrak. Bokko Jan zijn telefoonnummer is nu nog niet bekend. Voor 
vragen kun je mailen naar gebiedsregie@eemsdelta.nl.  

 
v.l.n.r.:  
Klaas Bult,  
Konnie Kamp, 
Edwin Broekman 
en  
Bokko Jan 
Huitema 

 
 

 
Wat doet een gebiedsregisseur? 
Heb je een vraag of idee voor je wijk of dorp? Dan zijn de gebiedsregisseur het 
eerste aanspreekpunt. Zij zorgen ervoor dat de informatie op de juiste plaats bij 
de gemeente binnenkomt. Gebiedsregisseurs hebben de volgende taken: 

• Signaleren wat er speelt in de wijk of het dorp. 
• Contactpersoon voor bewoners. 
• Bewoners ondersteunen bij initiatieven. 
• Zorgen voor verbinding tussen bewoners, dorp- en wijkverenigingen en 
organisaties (zoals gemeente, politie, woningcorporaties, opbouwwerk). 

Wil je kennismaken of meer weten van wat de gebiedsregisseurs doen? Mail dan 
naar gebiedsregie@eemsdelta.nl. Ze maken graag kennis met je.    



10 
 

Oliebollen  
Er wordt op 31 december 2021 een oliebollenactie 
gehouden. De opbrengst hiervan is bestemd voor het 
Hervormd Centrum. 

Prijzen: 
10 oliebollen    € 5,00 
10 oliebollen met rozijnen  € 5,50 
 

In verband met de organisatie is een bestelling vooraf zeer gewenst. Heeft u niet 
besteld dan kunt u tussen 15.00 en 16.00 uur, zolang de voorraad strekt, 
oliebollen komen kopen. 

Een bestelformulier wordt huis-aan-huis in Stedum bezorgd. 

De bestelde oliebollen staan klaar op 31 december in het Hervormd Centrum, 
Bedumerweg 8. Afrekenen bij voorkeur met pin. Betaalt u contant: dan graag 
gepast. 

Wij vragen u rekening te houden met de geldende coronaregels! 

sportbewegingsportbewegingsportbewegingsportbewegingspor 
 

Contributie IJsvereniging 
Inmiddels zijn bij de leden de lidmaatschapskaarten 
bezorgd. Maar nog niet iedereen heeft de contributie 
betaald. 

Mocht u nog niet betaald hebben, dan verzoeken wij u om € 8,- over te maken op 
IBAN NL25 RABO 0306 3132 86, t.n.v. IJsvereniging Stedum onder vermelding 
van uw naam én adres. 

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

Survivalvereniging Stedum 
Iedereen bedankt voor het meedoen aan onze 
jaarlijkse banketstavenactie!  Het waaide hard op 
de verkoopavond, maar we hebben alle staven 
verkocht en leuke gesprekken gehad aan de 
deuren. Sommigen vroegen of ze een keer konden 
komen kijken. 

Ja zeker kan dat. Momenteel zijn er plekken voor nieuwe leden: 
7 t/m 9 jaar, 10-16 jaar en 16+ (geen leeftijdslimiet). 

Je kunt een keer vrijblijvend meedoen mail/bel hiervoor: 
info@survivalverenigingstedum.nl of 06-29388067.    
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’t Swaithoes in Beeld: 
Beatrijs Douma-de Kok & Silvia Pezzicari 
Op 18 april 2009 werd ‘t Swaithoes van Karel Zuiderveld de locatie voor 
fysiotherapie en medische fitness in Stedum officieel geopend. Nu ruim 12 jaar 
later heeft Karel ‘t Swaithoes te koop gezet, dit lazen we in de vorige Stedumer. 
Karel verzorgt nog de fitness en sinds juli dit jaar heeft Beatrijs Douma- de Kok de 
fysiotherapie overgenomen. Eerder deed Beatrijs al de Oedeem fysiotherapie 
binnen ’t Swaithoes. Aangezien Beatrijs ook een eigen praktijk in Roden heeft, 
bleek al snel dat er behoefte was aan een paar extra handjes. Deze werden, 
dankzij echtgenoot Rob, gevonden in Silvia Pezzicari. Silvia (28) is in juni 2021 
afgestudeerd als fysiotherapeut bij de Hanze Hogeschool te Groningen. Na in de 
zomer bij een fysiotherapiepraktijk in Meppel gewerkt te hebben, werkte ze in 
Triëste (Italië) bij het restaurant van haar familie. Dit was ook het moment dat Rob 
contact zocht met Silvia, ze had geen andere plannen en wilde graag ervaring 
opdoen.  

Op haar 17e wist Silvia al dat ze fysiotherapeut wilde worden. In Italië zijn er 
echter niet veel studieplekken fysiotherapie, ongeveer 25 per universiteit en hier 
moet op ingeschreven worden.  

Silvia heeft dit meerdere keer geprobeerd. Dit is niet gelukt, toen is ze Engels 
gaan studeren in Londen. Daarna is ze gestart met de opleiding 
Bewegingswetenschappen, een bachelor van 3 jaar. Tijdens deze opleiding heeft 
ze veel ervaring opgedaan in de sportwereld en toen de studie afgerond was, 
heeft ze een jaar gewerkt als fitness instructeur en rugbydocente op diverse 
scholen in haar regio. Dit vond ze erg leuk, maar… ze wou fysiotherapeut worden. 
Aangezien Silvia al goed Engels kon spreken en schrijven, besloot ze deze studie 
buiten Italië te doen en kwam ze naar Nederland. De weg naar fysiotherapeut is 
wel een lange reis geweest, maar uiteindelijk is het na tien jaar gelukt en daar is 
ze heel blij mee. Ook de mensen/klanten van ‘t Swaithoes zijn heel blij met Silvia. 
Al spreekt ze (nog?) geen Gronings, de mensen kunnen haar goed begrijpen, ze 
legt de oefeningen op verschillende manieren en met makkelijke woorden uit, wat 
gewaardeerd wordt. 

In de toekomst zou Silvia wel terug willen naar Italië of naar Zwitserland, waar 
haar zus woont. Maar haar vriend heeft een goede baan in het UMCG als 
kinderverpleegkundige en hij is 100% Groninger. Wat de toekomst haar brengt 
weet Silvia nog niet, misschien een specialisatie. In ieder geval doet ze in Stedum 
goede werkervaring op, heeft ze het hier naar haar zin en heeft ze een hartelijk 
welkom gekregen. 

Beatrijs werkt al sinds 2012 met heel haar hart in ’t Swaithoes. Het blijkt dat ook 
Beatrijs haar route naar fysiotherapeute een langere weg was. Ze wist eigenlijk na 
de middelbare school al dat ze fysiotherapie wilde studeren, maar had geen exact 
vakkenpakket. Daarom is ze eerst een jaar gezondheidskunde/huishoudkunde en 
daarna maatschappelijk werk gaan studeren. Na deze studie kwam ze erachter 
dat je in Groningen geen exact vakkenpakket nodig hebt voor de fysiotherapie 
studie en ze had nog één jaar beurs over.  
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Na overleg met haar ouders, liever geen erfenis maar deze studie, heeft ze de 
opleiding tot fysiotherapeut afgerond. Dit is helemaal haar ding. Alles wat met 
gezondheid en bewegen te maken heeft, heeft altijd al haar interesse gehad. Ook 
het sociale aspect, de uitdaging om mensen inzicht te geven hoe ze het leuker 
kunnen hebben, maakt dit vak prachtig. Het is belangrijk dat je iets doet waar je 
hart ligt, aldus Beatrijs. 

In 2012 begon Beatrijs met oedeem fysiotherapie in ’t Swaithoes. Als 
oedeemfysiotherapeut is het o.a. je taak dat mensen weer zo goed mogelijk 
herstellen na kanker. Littekenweefsel, schade door bestraling en chemo weer zo 
goed mogelijk laten herstellen. Beatrijs vindt het daarbij ook belangrijk dat mensen 
weer zeggenschap over hun eigen lichaam en leven krijgen. In de molen van 
ziekenhuisafspraken en behandelingen raak je dat soms kwijt. 

Naast de oedeemfysio doet Beatrijs nu dus ook de algemene fysiotherapie. Het 
leuke hiervan is dat je allerlei verschillende klachten ziet. En wanneer Beatrijs 
denkt dat een klacht beter door een andere specialist verholpen kan worden, zegt 
ze dit ook en verwijst ze door.  

Karel, Beatrijs en Silvia vinden het belangrijk dat de functie van ’t Swaithoes blijft. 
Het heeft naast de fysio en fitness ook een soort dorpshuis functie, mensen 
komen fitnessen en drinken daarna een kopje koffie samen aan de koffietafel. 
Doel van ’t Swaithoes is dat het een plek is waar je heen kan gaan en heb je een 
klacht, kom dan, we zijn er, advies en kijken kan altijd. 

(op de foto: Silvia en Beatrijs vóór het Swaithoes, klaar voor de eerste klanten van de dag) 

Nicole Hoofs 
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Bedankt f amilie Beukema
Namens Dorpsbelangen willen we  Koos en
zetten. 

 

Als blijk van waardering hebben 
we Koos en Anneke verrast met 
een slagroomtaart. 

Nogmaals bedankt! 

Fokko Smit 
namens het bestuur van 
Dorpsbelangen Stedum 
 
 

  

Anneke en Koos Beukema 

amilie Beukema  
Dorpsbelangen willen we  Koos en Anneke Beukema in het zonnetje 

Sinds jaren schenken zij aan 
Stedum de kerstboom die 
staat bij de 
Bartholomeü
in het dorp. Het zijn niet de 
mensen die vaak op de 
voorgrond staan
achter de schermen altijd 
voor iedereen klaar staan. 

Zo kan de jeu de boule
club als het te koud wordt 
toch bij hun in de kas de 
ballen door 
Ook bij het oud papier halen 
is Koos van de partij. En 
je hun hulp ergens anders 
nodig in het dorp
ze altijd enthousiast.

Ook dit jaar werd de 
kerstboom weer 
geschonken en met behulp 
van de trouwe 
Nico Schutter en
Oldenhof met de Struners 
(scouting) is
gekapt en opgetuigd 
neergezet bij de kerk.

Als blijk van waardering hebben 
we Koos en Anneke verrast met 

Opdruk van de slagroomtaart 

Anneke Beukema in het zonnetje 

Sinds jaren schenken zij aan 
Stedum de kerstboom die 

de 
Bartholomeüskerk centraal 
in het dorp. Het zijn niet de 
mensen die vaak op de 
voorgrond staan, maar 
achter de schermen altijd 
voor iedereen klaar staan.  

Zo kan de jeu de boules 
club als het te koud wordt 
toch bij hun in de kas de 
ballen door blijven gooien. 
Ook bij het oud papier halen 
is Koos van de partij. En heb 
je hun hulp ergens anders 
nodig in het dorp, dan zijn 

enthousiast. 

Ook dit jaar werd de 
kerstboom weer 
geschonken en met behulp 
van de trouwe rechterhand 
Nico Schutter en Lies 
Oldenhof met de Struners 
(scouting) is de boom 
gekapt en opgetuigd 
neergezet bij de kerk. 
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(foto: Carola Kruidhof)  
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400 woorden 
Samen leven zonder vrees 
Wandelend naar de Weersterweg waar Rob Douma (61) woont met Beatrijs (haar 
twee dochters Lucija en Liselotte wonen in Stad) en zoon Rob-Jan (12). Twee 
katten: Ster en Streepkees. 
Hij vertelt lachend: “Mijn moeder Truus Borg deed alle letters van mijn 
doopnamen Kornelis Wybo in een hoed, husselde ze door elkaar en koos 
vervolgens de letters R, O en B. Zodoende werd mijn voornaam Rob. Ze huwde 
later Sieto Mellema. Rob groeide op in Stedum, woonde ook een tijd in Stad.”  

Rob geniet van zijn passies. “In oktober ben ik na uitgebreid onderzoek en studie, 
gepromoveerd tot Doctor in de Medische Wetenschappen aan de RUG. De titel 
van mijn proefschrift: ‘Klinische spierkrachtmetingen, normaalwaarden en 
betrouwbaarheid.’ Spiermassa en spierkracht zijn van fundamenteel belang voor 
gezondheid en bij ziekte.” Hij geeft les aan de opleiding fysiotherapie op de 
Hanzehogeschool en fietst daar vaak op zijn e-bike heen. Rob werkt daarnaast in 
de fysiotherapiepraktijk Dok van Beatrijs. Daar is hij vraagbaak longziektes. 
Muziek is eveneens belangrijk. “Ik speel basgitaar en piano, ben bassist in de 
Rolex Blues Band (zie YouTube). We repeteren in Noordwijk en we speelden ook 
wel op Oerol. Klassieke muziek verdraag ik sinds het overlijden van mijn moeder, 
die pianiste was, niet meer. “Scheufelen” is een aloude passie. Ik werd in 1976 
zesde op de 500 m bij het Nederlandse Kampioenschap.” Zeilen met zijn 1986 
Friendship 33 is een zomerse hartstocht.  
Uit Robs toespraak tijdens de dodenherdenking van 4 mei (terug te lezen in de 
Stedumer van mei 2021) sprak óók een sterke passie voor de kwaliteit van 
omgaan met elkaar. "Natuurlijk, allereerst je naasten, je familie", zegt Rob, "maar 
koesteren we met zijn allen wel voldoende wat van waarde is in de samenleving? 
De welvaart is groot, waarom zijn sommige mensen zo ontevreden? Zijn we 
slechts “plezier zoekers”? Voor wie vooral materieel genot telt? Wie kiest er voor 
de ander, of een ander volk, nog te beschermen? Vrijheid van godsdienst, vrijheid 
van meningsuiting staan in de grondwet. Je mag het hartgrondig met elkaar 
oneens zijn. Zonder vrees, dat is fundamenteel. Maar de vrijheid van de een, mag 
nooit de vrijheid van de ander beperken. Verwachten jong en oud soms te veel 
van het leven? Niet bereikte doelen leiden vaker tot het gevoel er niet meer bij te 
horen.”  

Rob pleit voor bewuster samenwerken en samen verantwoordelijk zijn. Juist in 
deze tijd met zoveel veranderingen: bijvoorbeeld de pandemie, klimaat-
vraagstukken en de gevolgen van de digitalisering. “Het is belangrijk te blijven 
beseffen dat iedereen democratisch een bijdrage moet leveren. Om wat zo 
vanzelfsprekend lijkt, levend te houden. We moeten sámen leven .!.” 

Math M. Willems  
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De pollepel 27 
Recept: Rodekoolschotel 
Ingrediënten: 
- 500 gr. (gekruid) gehakt 
- 1 grote ui 
- 2x prei 
- grote pot rodekool 
- aardappelpuree (vers of uit een pakje), 
500 gram 
- zakje geraspte kaas, 250 gram 
 

Bereiding: 
Gehakt rullen en daarna de ui en preiringen toevoegen en meebakken. 
Gehakt, ui en prei mengsel in een ingevette ovenschaal doen.  
Hierop de aardappelpuree, daarbovenop de rodekool en als laatste de geraspte 
kaas eroverheen. 
De schotel +/- 25 minuten in de oven op 200 graden. 
 

De volgende Pollepel is voor Erik en Wilma Huisman 
 

Deze schotel is zeker het proberen waard!  
 

Johnny, Wianda, Jorrit en Lennard Lantman 
 
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.  
 

De volgende pollepel graag inleveren uiterlijk 19 januari via een e-mail naar: 
destedumer@gmail.com.  
 
 

Winterbeurt voor uw fiets - UPDATE  
In De Stedumer van oktober stond een stukje over mijn 
beklimming van de Mont Ventoux komende juni en de daarbij 
horende actie: het geven van een winterbeurt voor uw fiets. 
Dat heeft geresulteerd in een schoonmaak- en poetsactie 
voor acht fietsen. Daarnaast is er een gift ontvangen en is mij 
een ligfiets aangeboden voor de verkoop. De opbrengst 
hiervan komt compleet ten goede aan het goede doel MS. 
Iedereen heel erg bedankt.  

U kunt nog steeds uw fiets aanbieden voor een winterbeurt. Voor een bedrag van 
€ 15,00 wordt uw fiets gepoetst, kleine reparaties uitgevoerd en mocht het nodig 
zijn worden er kleine afstellingen uitgevoerd. De prijs is exclusief nieuwe 
onderdelen.              

Arend Kort, 0596-551303 
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Kerstnieuwsbrief Huntu Ku Nos 
Hier onze vierde nieuwsbrief! We zijn al aardig aan 
het wennen en hebben inmiddels veel contacten 
opgebouwd. Elke week gaan we op pad om mensen 
op te zoeken en elke zaterdag doen we mee aan 
een outreach project in San Nicolas voor daklozen 
en prostituees waar eten uitgedeeld wordt, een 
luisterend oor geboden wordt en afgelopen zaterdag 
was er een mobiele douche waar zij konden 
douchen! Erin, onze dochter die hairstylist in 
opleiding is, ging de mensen knippen. Ze waren 
daar erg blij mee en voelden zich: "nieuw 
tweedehands!" zoals ze zelf zeiden. 

Petra gaat samen met Sandra (een vrouw uit Zuid-Amerika) elke week langs alle 
prostituees die voornamelijk Spaans spreken en dan kan Sandra voor Petra 
vertalen. Sommige vrouwen barsten tijdens onze gesprekjes in huilen uit en 
hebben het echt zwaar, we zijn aan het bekijken wat we voor hen kunnen 
betekenen op dit moment. Sandra heeft het ook echt op haar hart om een opvang 
huis te realiseren dus gaan we samen met haar naar de mogelijkheden kijken. 

We hebben ook contact met een echtpaar over het opzetten van een outreach 
project in Oranjestad. Het is mooi om samen te werken om zo meer plekken op te 
zetten waar mensen terecht kunnen. Afgelopen zaterdag zijn we gaan kijken bij 
een lopend project in Oranjestad in Rancho wat uitgebouwd kan worden: dat is nu 
nog buiten op straat. 

Op 18 december is er letterlijk op straat midden in de "getto" een kerstdiner voor 
de vrouwen en dakloze mensen. Wij gaan hierbij ook helpen en financieel 
ondersteunen! 

Kortom genoeg werk aan de winkel en we kunnen jullie steun goed gebruiken! 
Rekeningnummer: NL66 INGB 0006 7434 36 t.a.v. Huntu Ku Nos. 

Bedankt voor jullie steun, aandacht, liefde. wij wensen jullie: Heel fijne feestdagen 
en een gezond 2022!! Sending you all our love.  

Raul, Petra, Erin en Brennan Kock 
 
Bedankt 
Wij willen graag iedereen bedanken voor het medeleven tijdens de ziekte en na 
het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader, opa en over-opa Harm 
Pestoor 

Uw belangstelling, bezoek en de vele kaarten en bloemen waren overweldigend 
en heeft ons veel troost en steun gegeven. 

Hilly Pestoor- Hoeksema 
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen 
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Top2000-kerkdienst 
Net als vorig jaar vindt er binnenkort een Top2000-
kerkdienst plaats in Stedum. Dit hadden we deze 
keer graag ‘live’ in de kerk willen houden. Echter 
door de aangescherpte coronamaatregelen heeft 
de organisatie besloten om deze dienst opnieuw 
digitaal uit te zenden. De dienst is dit jaar een 
samenwerking van de Protestantse Gemeenten 
Garmerwolde-Thesinge-Stedum-Ten Post, 
Zuidwolde en Bedum en vindt plaats op zondag 2 
januari 2022.  

Het thema van de dienst is: “Kan ik iets voor je doen?”. Er zal hedendaagse 
muziek te beluisteren zijn, maar wel muziek waarin een boodschap verpakt zit. 
Een overdenking maakt ook deel uit van de kerkdienst. In deze overdenking zitten 
een flink aantal titels van liedjes verwerkt. Degene die de meeste titels en 
uitvoerende artiesten noteert ontvangt een leuke attentie. Deze Top2000-
kerkdienst begint zondag 2 januari om 16.00 uur en is te volgen via 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2509. We wensen iedereen een fijne dienst. 

Lukas Kruidhof, Peter Tillema, Ard Hofman en Jakob Roorda  
 
 
Verkoop vlees 
Vindt u het belangrijk om te weten waar uw voedsel vandaan komt? En hoe het is 
geteeld? 

Elk jaar houden we een kalf aan voor vleesproductie, voor eigen gebruik maar ook 
om te delen met onze dorpsgenoten. Hiervoor wordt één van onze melkkoeien 
speciaal met een vleesstier gedekt om te zorgen voor lekker vlees. Het beest 
loopt met ons jongvee mee: wellicht heeft u het afgelopen zomer in de wei zien 
lopen langs het Stedumermaar. Als het ongeveer twee jaar oud is, is het dier rijp 
voor de slacht. 

In januari is er weer een mogelijkheid om vlees van ons af te nemen. Dit wordt in 
dozen van 10 kg bij u thuis afgeleverd. Een doos bevat een variatie van 
vleessoorten, zoals gehakt, worsten, braadvlees, maar ook biefstuk. Het vlees 
kost €14/kg. 

De lijnen zijn kort, en dat proeft u. Het beest wordt in Groningen geslacht, het 
vlees wordt door de slager in Ten Boer verwerkt en wordt rechtstreeks uit zijn 
koelcel bij u afgeleverd. Lokaler kan het niet! 

Bestellen kan via nicky_blikker@outlook.com. We vragen u dit voor 7 januari a.s. 
te doen.  

De beschikbaarheid is afhankelijk van het gewicht van het dier. Daarom wordt het 
vlees verkocht op volgorde van binnenkomst van bestellingen. 

Nicky Blikker 
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Avonturen van de schoolmuis 
Afgelopen periode is er weer van alles aan 
de hand onder mij. Eerst kwam iedereen 
nog vlak bij mijn huisje langs in de buurt 
van de hoofdingang. Ineens werd het 
rustig en had ik pas laat in de gaten dat 
iedereen weer via de zijdeuren naar 
binnenkwam. Raar maar waar. Pas later 
las ik dat dit weer iets met het rare virus te 
maken had. 

Het viel mij ook al op dat heel veel kleine menspersonen, laat ik ze kinderen 
noemen, een doekje voor hun gezicht dragen. De eerste keer schrok ik hiervan. Ik 
dacht even helemaal dat ik Harrie in de Warrie was. Het is toch niet midden in de 
nacht? Help, allemaal inbrekers! Bel de politie Tinus! Met de Mousphone onder 
pootbereik had ik al bijna 112 ingetoetst, of was het nou 06 11, totdat ik op het 
scherm keek. Het is helemaal niet midden in de nacht, het is gewoon 8.30 uur ’s 
morgens. Het zijn geen inbrekers, het zijn gewoon de kinderen die hier altijd 
rondlopen. Zal wel een mode dingetje zijn, rare snuiters die mensen. 

Wat mij ook al opviel, is een nieuw figuur op maandag en dinsdag. Er loopt dan 
continu een man door school die ik nog niet ken. Hier moest ik natuurlijk het fijne 
van weten. Onopvallend ben ik zijn spoor door school gevolgd. Man, man, man, 
hij is overal en nergens tegelijk. Dat komt eerst in een rood autootje aanzetten, 
begint aan één stuk door te kletsen maar helaas vaak in een taaltje waar ik niks 
van snap. Het sjouwt die hele school door, doet van alles voor iedereen, is heel 
serieus bezig met de kinderen of kraamt een hoop onzin uit bij de grote mensen. 
Nogmaals, rare snuiters toch onder mij. Af en toe snap ik ze totaal niet.  

En dan begin december brak mij helemaal de muizenklomp. Komt er een man 
binnen, nou je gelooft het niet! Ik wist serieus niet waar ik naar zat te kijken. Een 
oude man met een lange witte baard en een stok in zijn hand en dan ook nog 
twee figuren op een bromfiets met vier wielen. Ze worden als helden onthaald, 
iedereen helemaal uit zijn dak. En zingen en cadeaus en weer zingen en lekkere 
dingen eten. Die oude man bromt maar wat en de kinderen blijven het prachtig 
vinden. Ik snap er helemaal niets van! Dat gaat mij de muizenpet ver te boven.   

Ik kan inmiddels wel zeggen, terugkijkend op 2021 dat ik veel zie onder mij en een 
aardig beeld heb van wat ze allemaal uitspoken. Ik zie hard werkende goed 
luisterende kinderen die veel plezier hebben. Ik hoor mooie verhalen en 
intelligente opmerkingen. En wat kunnen sommige kinderen verrassend scherp uit 
de hoek komen! Af en toe denk ik wel eens, dat ik het niet kan maken om ze te 
plagen. Ik voel me zo langzamerhand wel een beetje als één van hen. Alleen weet 
niemand dat. Nou ja, behalve jullie natuurlijk. Tot volgend jaar!  

Tinus Trippel 
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DeelSlee, hoe werkt het 
In de voormalige gemeente Loppersum 
zijn alle kernen die belangstelling hadden 
voorzien van een laadpaal en een tot drie elektrische deelauto's. Het beheer is in 
handen van de Coöperatie DeelSlee (www.deelslee.nl) gevormd door lokale 
verenigingen of coöperaties. Voor Stedum is dat Dorpsbelangen en de Stedumer 
Energiecoöperatie. 

Voor Stedum werken we met twee beheerders en twee ambassadeurs. De 
ambassadeurs zijn Lydia Brookman en Karel Zuiderveld; zij kunnen jullie helpen 
met informatie over het reserveren, de app en een testrit maken. De beheerders 
zijn Jaco Jonker en Dirk van Impe. Zij houden de auto's in conditie en staan klaar 
als er technisch iets niet goed gaat en uiteraard ook voor een testrit of extra uitleg. 

Wil je meer uitleg of voor een afspraak kan je elk van ons aanspreken of een mail 
sturen naar duurzaamstedum@gmail.com. De tarieven zijn, inclusief stroomladen, 
afhankelijk van het gekozen abonnement. Als je de eigen auto niet gebruikt voor 
woon-werkverkeer en niet meer dan 5000-7000 km per jaar rijdt, kan het 
gemakkelijk uit.  

Maak gebruik van de mogelijkheid om het eens uit te proberen. Aanmelden en de 
app zijn gratis.  

Dirk van Impe 
Deelslee 
 

Zelfvoorzienend Stedum: Moestuinen 
Afgelopen voorjaar hebben wij in De Stedumer onze wensen met jullie gedeeld 
over meer zelfvoorzienend leven. In de tussentijd hebben wij niet stilgezeten. Om 
een eerste concrete stap te zetten hebben wij het volgende idee voor 
“moestuinierders”. Als “moestuinierder” weet je dat de processen op de tuin soms 
succesvol verlopen maar dat de opbrengst ook kan tegenvallen. Omdat wij graag 
verbinding willen maken tussen bestaande initiatieven willen we mensen met een 
moestuin (of met fruitbomen en/of eetbare tuinplanten) met elkaar in contact 
brengen. Het lijkt ons geweldig om onze krachten te bundelen en successen met 
elkaar te delen. Wij zouden bijvoorbeeld  gewonnen zaad, gekweekte plantjes, 
oogstoverschot maar ook eventueel kennis en gereedschap uit kunnen wisselen. 

Wilt u/wil je hier aan bijdragen, stuur dan een mailtje aan 
zelfvoorzienendstedum@gmail.com of neem telefonisch contact op met Jeanine 
Blokzijl (06-14211294) of trek een van ons aan z'n jasje.  

Karin Boonstra, Tes Oost, Ronnie Vos, Jeanine Blokzijl, Marieke Stigter 
Zelfvoorzienend Stedum  
 

De Stichting Vrienden van de Bartholomeüskerk Stedum wenst iedereen: 
Prettige Kerstdagen en een Gelukkig en Gezond 2022 

Wij blijven u via De Stedumer op de hoogte houden over onze Stichting en hopen 
u gauw weer te mogen ontmoeten in de Bartholomeüskerk. 
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Nieuws van de Stichting Vrienden van de 
Bartholomeüskerk Stedum 
Een aantal weken geleden heeft de Hervormde Gemeente het 
schilderij ‘De kerk van Stedum’ van kunstschilder Reinhart 
Dozy mogen ontvangen. De Gemeente heeft dit schilderij als 
schenking ontvangen van de weduwe van de zoon van de 
schilder. De weduwe, mevrouw Fokje Dozy-Wijngaard, besloot tot de schenking 
omdat zij via een inventarisatie van het kunstbezit op de hoogte was van de 
inventaris van de Gemeente. Zij denkt dat het werk goed tot zijn recht komt tussen 
de overige kunstvoorwerpen die in handen zijn van de Gemeente. Het werk is in 
beheer gegeven aan Stichting Vrienden van de Bartholomeüskerk. 

De schilder, tekenaar en graficus Reinhart Dozy (Nijmegen, 1880 – Elp, 1947) 
kreeg tijdens zijn HBS-jaren in Assen vanaf 1895 tekenles bij kunstschilder en 
fotograaf Jean Krans. In 1899 vertrok hij naar Antwerpen om daar lessen gaan 
volgen aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten. In 1903 reisde Dozy 
naar Parijs voor een leerperiode op het atelier van F. Humbert. Hier sloot hij 
vriendschap met de jonge George Braque en maakte kennis met Pablo Picasso 
(de beide grondleggers van het kubisme). Tussen 1905 en 1907 vestigde Dozy 
zich als zelfstandig schilder en illustrator in Antwerpen en bezocht in deze tijd 
geregeld de provincie Drenthe om er te werken. In het Drentse Elp liet hij in 1911 
een buitenhuis genaamd ‘Het Heidehuis’ bouwen. Van 1918 tot 1923 was Dozy lid 
van de expressionistische Groninger kunstenaarskring ‘De Ploeg’ en sloot in deze 
jaren vriendschap met Ploeg-schilder Johan Dijkstra. ‘De Ploeg’ stond bekend om 
haar kleurrijke verbeelding van het Groninger en Drentse boerenlandschap, om 
de herinnering aan het eenvoudige landleven levend te houden. Tussen de Eerste 
en Tweede Wereldoorlog werkte Dozy als illustrator van schoolboeken en 
boekbandontwerper. In 1923 huwde Dozy de Belgische Andrée Desguin en kreeg 
twee kinderen. In 1939 vestigde hij zich voorgoed in Elp. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog weigerde hij het lidmaatschap van de Duitse Kultuurkamer, was 
actief in het verzet en bood onderduikers onderdak in zijn woning. Nadat hij 
vanwege zijn verzetswerk was gearresteerd kwam hij via het Asser Huis van 
Bewaring terecht in concentratiekamp Vught, waar zijn gezondheid aanzienlijk 
verslechterde. In 1946 richtte Dozy met een aantal in Drenthe wonende schilders 
de vereniging ‘De Drentsche Schilders’ op, een voorloper van het ‘Drents 
Schildersgenootschap’. Reinhart Dozy ligt begraven op de erebegraafplaats te 
Loenen. 

Het werk ‘De kerk van Stedum’ uit circa 1925 schilderde Dozy tijdens zijn vele 
tochten door het Groningerland, die hij samen met Johan Dijkstra in de jaren 
1920-1930 ondernam. Op het schilderij staan de toren en een deel van het schip 
van de Bartholomeüskerk afgebeeld, tegen de achtergrond van een half bewolkte 
wolkenlucht. Links van de toren staat een aantal bomen van het kerkhof rondom 
de kerk afgebeeld, met tussen de bomen, boven het maaiveld, de topgevel en het 
dak met schoorsteen van één van de huizen langs de huidige Kampweg, en 
boven de bomen aan de linkerzijde een spitsvormig object.  
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Op het kerkhof lijken enkele zerken afgebeeld. Rechts op de voorgrond, ter 
hoogte van het schip, is het silhouet van een man met een zeis en een jutezak te 
zien, die het gras van het kerkhof maait. De twee steunberen links tegen de 
zuidzijde van de toren, die later werden verwijderd, zijn op het schilderij duidelijk 
zichtbaar. Ook is de inmiddels verdwenen deur ter hoogte van het travee tussen 
toren en schip te zien, en het doorlopende dak van dit travee ten opzichte van het 
dak van het schip. Momenteel is het dak van het travee tussen toren en schip 
verlaagd ten opzichte van het dak van het schip. Waar de toren van de kerk naar 
waarheid is geschilderd, is dat bij de verbeelding van het schip niet het geval. Zo 
is de indeling van de zuidgevel, met steunberen, blindnissen en 
vensteropeningen, niet helemaal waarheidsgetrouw afgebeeld en lijkt een 
dakkapel in het dakvlak te ontbreken. Karakteristiek voor het werk zijn de 

realistische weergave van 
de toren van de 
Bartholomeüskerk en de 
losse, impressionistische 
toets van de schilder, 
waarbij de licht- en 
kleurwerking overtuigend 
zijn, maar details niet 
volledig uitgewerkt worden. 
Het schilderij kan gezien 
de stijl en thematiek als 
een representatief 
voorbeeld voor het oeuvre 
van de kunstenaar worden 
beschouwd. 

Het bestuur van Stichting 
Vrienden van de 
Bartholomeüskerk is blij 
verrast en zeer ingenomen 
met het schilderij. Het werk 
vormt een waardevolle 
aanvulling op de overige 
kunstvoorwerpen van de 
Hervormde Gemeente en 
heeft een prominente plek 
gekregen tussen beide 
vensters van de 
noordwand van de 
consistorie, waar het de 
blik van elke bezoeker 
vangt. 

 

Ype Jan Nienhuis 
Stichting Vrienden van de Bartholomeüskerk Stedum 

Reinhart Dozy (1880-1947), De kerk van Stedum, circa 1925, 
olieverf op doek, 120 x 70 cm (wordt nog nagemeten).  
Geen signatuur of datering op doek. 
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De redactie van De Stedumer wenst u: 
 

Fijne kerstdagen en een Goed en Gezond 2022!  
 
 

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 vrijdag28 januari 2022. 
Kopij inleveren bij de redactie uiterlijk  woensdag 19 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  
 


