
 

De Stedumer 
 

 
Augustus 2015 

 



 2

Zeearend in de jungle in Stedum 
 

 

 
 

Op woensdag 12 augustus bezocht een zeearend de kinderen in Stedum. Tijdens 
de speelweek die van 10 t/m 13 augustus plaatsvond, veranderde Stedum lang-
zamerhand in een echte jungle.  
Bijna 90 kinderen begonnen maandag met het bouwen van hutten. Na druk in de 
weer te zijn geweest met pallets, landbouwplastic, verf en takken, ontstonden er 
allerlei verblijven voor de jungledieren.  
Op dinsdag timmerden de kinderen verder aan hun hutten en gingen ze  de echte 
jungle van Stedum in. Cor Slager van Leef Outdoor had een superleuk program-
ma samengesteld voor de oudere en jongere kinderen. 
 

De woensdag is traditioneel de dag waarop de kinderen bezig gaan met de voor-
bereiding van een avondvoorstelling voor de rest van het dorp. Deze keer werden 
alle dorpelingen uitgenodigd om naar het “Krokotel” te komen. In de middag was 
er een vogelshow met uilen, valken en een echte zeearend. Veel stoere kinderen 
durfden het aan om als aanvliegpaal voor de vogels te dienen.  
 
 
 

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 'In de kijker', waarin Afie Nienhuis (het liefst nieuwe) bewoners van ons 

dorp elf vragen voorlegt. Deze maand: Janneke Wayer (foto: eigen beheer Janneke). 
 

(foto: TW) 
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Na een erg kort nachtje slapen op het speel-
weekterrein, deden de kinderen op de don-
derdag, allemaal spellen in het dorp. Met die 
spellen konden de groepen snoepbanaantjes 
verdienen.  De groepen kregen na afloop een 
doos met de lekkerste ingrediënten om heer-
lijke hapjes te maken voor de hele groep. Na 
een lopend buffet en het strijken van de vlag, 
sloten we een ontzettend geslaagde speel-
week af. Geslaagd op de eerste plaats door 
het enthousiasme van de kinderen. Maar ook 
door de inzet van wel 60 vrijwilligers en 
sponsoring van SNS fonds, de NAM, Loket 
Leefbaarheid, de Rabobank, de Reinders-
stichting en Dorpsbelangen. Wim van Zan-
ten, de firma’s Hofman en Kruidhof stelden 
materiaal beschikbaar en Karel van het 
Swaithoes kwam ijsjes scheppen.  
 

Of er vaker een zeearend in de jungle is ge-
signaleerd is maar zeer de vraag… 
 

Ingrid Meijer 
(Foto's: Tamara Werkman en Ingrid Meijer) 

 
 

 (foto: IM) 

(foto: TW) 
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In de Kijker 
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In deze rubriek worden nieuwe of minder bekende bewoners van het dorp voor-
gesteld. Deze rubriek borduurt verder op de oude rubriek ‘Nieuwe bewoner(s)’. 
Deze keer: Janneke Wayer, Sien Jensmahorn 13. 
 

Sinds wanneer woon je in Stedum? 
Sinds begin mei 2015. 
 

Waar ben je geboren en/of heb je je jeugd doorgebracht? 
Ik heb mijn jeugd doorgebracht in Loppersum. 
 

Wat doe je voor de kost? 
Ik ben verpleegkundige in een verpleeghuis. 
 

Wat is je favoriete bezigheid? 
Ik houd van fietsen, wandelen en contacten onderhouden met vrienden. 
 

Wat is je favoriete vakantiebestemming? 
Ik ga graag een dagje naar Schiermonnikoog. 
 

Wat neem je mee naar een onbewoond eiland? 
Een goed bed. 
 

Wat is de reden dat je in Stedum bent komen wonen? 
Ik wilde graag weer naar het platteland. 
 

Ben je ook betrokken bij het dorp? Zo ja, hoe? 
Nee, nog niet. 
 

Wat is je favoriete boek/film en waarom moeten alle inwoners van Stedum 
dit boek of deze film zien? 
Ik vind het boek - er is tevens een film van gemaakt - “The Lord of the Rings”, een 
fantasy-werk geschreven door professor J. R. R. Tolkien, een aanrader. Het werd 
in fasen geschreven tussen 1937 en 1949, waarvan veel tijdens de Tweede We-
reldoorlog. Er is een magische Ring, die beslist over voorspoed en verderf. Er zit 
veel diepgang in, met vele lagen. 
 

Wat vind je naast je eigen huis, het mooiste plekje van Stedum? 
Ik vind de Laan van Nittersum erg mooi. 
 

Wat is je antwoord op de vraag van de vorige bewoner: Wat zou je willen 
veranderen als je de enige baas bent van Nederland? 
Snellere oplossingen zoeken voor de milieuproblematiek. 
 

Welke vraag wil je de volgende nieuwe bewoner(s) stellen? 
Waar geniet je het allermeest van in je leven? 
 

Afie Nienhuis 
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400 woorden  
 

Peter tuin en vijvers 
 

Ik stap van mijn fiets en groet Peter Weerts die voor zijn huis de sloot schoon-
maakt. 
"Moi, aan het vissen..." 
"Haha, ik haal er waterplanten uit voor een verbeterde waterafvoer." 
Vakantie - even geen Suikerfabriek , dus tijd voor klusjes - maar ook wel voor een 
dagje Emmen met zijn huisgenoten: de moeder van eenentachtig en zus Corrie.  
We lopen langs het huis naar de achtertuin van ruim vijf aren, want hij wil me 
graag de koikarpers laten zien. De tuin toont eerst zijn bloemen: fuchsia’s, witte 
en paarse vlinderstruiken, sierkersen. Gangbare groente wordt hier van vader op 
zoon geteeld. Achter in de tuin staat links volgroeide boerenkool en rechts groeien 
al weer de jonge boerenkoolplanten met het oog op de winter, ik zie kolen, sla, 
uien, prei, spruiten en bonen: dubbele wit zonder draad, aldus Peter. De Dorés 
zijn al gerooid. Er is ook zacht fruit: frambozen, bramen, Japanse wijnbessen, ro-
de bessen, kruisbessen, een pruimenboom. Vier laagstam appelbomen waaron-
der een Granny Smith en Elstar laten fier de zon hun appels kleuren.  
In de tuin rechts de twee vijvers voor de witte koikarpers en een tiental roodgetinte 
goudvissen. De zestig à zeventig vissen komen op het in de vijver geworpen voer 
af. "Er komen geen karpers of goudvissen bij," vertelt Peter, "de kuit vreten ze zelf 
op, evenals die van de goudvissen, die vreten hun eigen kuit namelijk niet. Als ik 
jonkies wil, hang ik een paaiborstel in het water." 
 

Aan de linkerkant ontdek ik een twee meter diep ovaal gat van zo’n twaalf vierkan-
te meter.  
"Nee," glundert Peter, "ik heb de nieuwe vijver niet met een kraantje gegraven, het 
was handwerk…  Ik heb de klei emmertje voor emmertje afgevoerd." Bijna Sisy-
fusarbeid…  De kuil – ik zie lagen klei, leem en zand - blijkt na meting met een 
rolmaat één meter negentig diep. Inhoud een kleine twintig kuub. Het grondwater 
staat erg laag, slechts de bodem is wat vochtig door gevallen regenwater.  
"De kleine vijver vooraan gaat dicht, daar zet ik bloemen," verklaart Peter het doel 
van de nieuwe vijver.  
 

Achter in de tuin ligt enig door moeder verzameld organisch keukenafval: groente 
restanten, theezakjes, koffiedik en eierschalen. 
"Ja, zo bemest ik de grond, de eierschalen leveren kalk," aldus Peter, duurzaam 
en ecologisch. 
  

De aardbeiplanten voor het volgend seizoen groeien alweer in bruinrode plastic 
potten… 
 

Math M.Willems  
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Gezellige middag Zorgzaam Stedum 
 

Op donderdagmiddag 24 september organiseert Zorgzaam Stedum een gezellige 
middag voor Stedumers die graag in contact willen komen met andere Stedumers. 
Clara Roolvink (dorpsgenote die al veel vaker dit soort middagen heeft gedaan) 
zal samen met een vrijwilliger van Zorgzaam Stedum de middag vorm gaan ge-
ven. Ze zal daarbij rekening houden met wat de aanwezigen willen. Dat kan iets 
creatiefs zijn, een spelletje, maar ook gewoon kletsen met thee of koffie erbij en 
wat lekkers. De middag begint om 14.00 uur en vindt plaats in het Swaithoes. U 
hoeft zich niet op te geven en de deelname is gratis.  
We willen elke maand zo’n middag gaan organiseren.  
 

Karel Zuiderveld 
 

 
 

Landelijke seniorendag gemeente Loppersum 
 

Op donderdag 1 oktober is de landelijke seniorendag in zaal Waardevol Leven, 
Badweg 20 in Loppersum, van 14.00 – 19.00 uur. 
 

Programma 
13.30 uur: Inloop  
14.00 uur: Opening 
Optreden dansgroep “het Hogeland”  
Pauze 
Optreden dansgroep 
Pauze 
Optreden dansgroep en genieten van een 
consumptie 
Rond 17.30 uur een stamppot diner.  
 

Opgave en betaling voor 21 september. 
Na betaling van € 15.00 ontvangt u een 
entreebewijs. Opgave bij:Sieta Smit 

(0596) 55 13 86. 
 

Sieta Smit 
Voorzitter Vrouwenraad Stedum 
 

 

ONA zoekt leden 
 

Toneelvereniging ONA is op zoek naar nieuwe leden. Ben je enthousiast en heb 
je het gevoel dat je wat anders met je tijd wilt? Altijd al toneel willen spelen? Het 
idee dat je niet alleen wilt kijken naar toneel, maar er zelf onderdeel van wilt zijn? 
Dan zijn we op zoek naar jou! 
Het hebben van toneelervaring is handig. Zo niet, moet het je zeker niet weerhou-
den om toch contact op te nemen. Wat (nog) niet is, kan altijd komen! We zullen 
je altijd bijstaan, want iedereen leert nog steeds, ook de oudgedienden! Je staat 
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er nooit alleen voor, want toneelspelen doe je met elkaar! Bovendien biedt ONA 
veel gezelligheid.  
 

Het komende seizoen gaan we weer als vanouds een klucht instuderen en opvoe-
ren. We repeteren wekelijks op de woensdagavond.  
Heb je belangstelling dan kun je contact opnemen met Annet Hofman, (0596) 55 
13 63 of a.t.hofman@kpnmail.nl 
 

Agaath Vriezema 
Toneelvereniging ONA 
 

 

Volkstuintje? Of liever een dorpstuin 
 

 
 

Toen ik nog in Huizinge woonde droomde ik van een volkstuintje. Zo een lapje 
grond naast de boerderij van boer Toorn en dan maar lekker tuinieren.  
Geregeld maakten we plannen. Geregeld legden we ze weer in de la. Tussen 
droom en daden zitten praktische bezwaren: Zouden we het wel kunnen onder-
houden? Is de lap niet te groot? Hebben we er wel verstand van? Hebben we de 
tijd ervoor? Wordt het niet één grote woekerzooi?  Kortom, je snap het al. Het 
kwam er niet van. 
 

Jaren later in Stedum. Het fenomeen dorpstuin kwam langs. 
Ik dacht meteen, dat is een goed idee! Waarom alleen in je tuintje staan te prut-
sen. Met meerdere is het veel leuker. 
Op een werkochtend heb ik ooit samen met Jan Alwin en Janna de composthoop 
aangepakt. Na die klus was het mij helemaal duidelijk. Samen een klus aanpak-
ken is plezanter dan in je eentje.  
Waar zit het hem nou in? Meestal zie ik tegen zo een klus op. Door het samen te 
doen pep je elkaar wat op en lijkt de berg minder groot. Maar er is meer. Tijdens 
het samen werken kan je ook overleggen met elkaar. Je kan even kort sparren en 
zo de kennis samenleggen. In je eentje ga je misschien twijfelen en daardoor het 
dan maar niet doen of verkeerd doen. 
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Dit is dan ook het verschil tussen een eigen moestuintje en een dorpstuin. Bij een 
eigen moestuin moet je alles zelf uitzoeken en maar proberen. Bij een dorpstuin 
kan je kennis organiseren via cursussen maar ook veel van elkaar leren. Dat 
maakt het leuk. 
De werkochtenden zij juist heel geschikt om van elkaar te leren. Van belang is 
dan wel dat je gezamenlijk een klus aanpakt en niet alleen in je eigen bed aan de 
slag gaat. 
 

Door gezamenlijk aan te pakken wat op dat moment moet gebeuren, en dat ook 
met elkaar te overleggen, leer je veel van elkaar.  
Zo motiveer je elkaar en kunnen mensen met veel ervaring en kennis anderen die 
dat wat minder hebben meenemen.  
De tuin ligt er prachtig bij momenteel. Mijn complimenten. 
Geef mij maar een dorpstuin. De oude plannen voor het volkstuintje kunnen nu 
definitief in de shredder.  
 

Dirk van Impe 
 

 

Nieuws uit de dorpstuin 
 

 
 
Het heeft even ge-
duurd voor het echt 
zomer werd. Maar 
nu groeit en rijpt er 
veel op de dorps-
tuin. Van die rijk-
dom is al van alles 
ingemaakt. Diverse 
soorten jam en na-
tuurlijk het beken-
de en geliefde 
courgette zoetzuur. 
Kijk eens in de 
kraam of kom op 

zaterdag 29 augustus  naar het oogstfeest bij de haven. Er is nog appelsap voor-
radig. Nu ook verkrijgbaar bij Korella Wiersma aan de Lellensterweg nummer 13. 
Elke donderdagochtend vanaf 9.30 uur zijn de inmakers bezig in de zorgboerderij. 
Wil je een keer komen kijken of meehelpen, dan ben je van harte welkom.  
 

We hebben nog behoefte aan lege potten. Je kunt ze bij de dorpstuin brengen, 
maar dichterbij mag ook bij Mannie Hovenkamp of Trix Leegte. 
De inmakers zijn: Zwannie Kruizinga, Trix Leegte en  
ondergetekende.  
 

Mannie Hovenkamp 
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Dagtocht Vrouwenraad Stedum 
 

Op 8 september organiseert de Vrouwenraad Stedum een dagtocht. Vertrek om 
08.30 uur vanaf het Hervormd Centrum. De reis gaat naar Joure waar we een 
museum gaan bezoeken aansluitend hieraan hebben we een diner. Via een 
mooie rondrit gaat de reis verder naar Creil waar we een  wijnhoeve gaan bezoe-
ken. Na een korte uitleg is er een proeverij van verschillende soorten wijn. Rond 
18.30 zijn wij weer in Stedum. Kosten € 50.00  per persoon.  
Graag opgeven voor 4 september bij Hilly Pestoor  tel: 551728 
 

Hilly Pestoor 
 
 

sportbewegingsportbewegingsportbewegingsportbewegingspor  

 

Schuttersseizoen 2015-2016 Open avond 
 

Eindelijk is het zover,we kunnen gebruik maken van ons nieuwe clubhuis Moar-
stee. De Schuttersvereniging Stedum start op donderdag 10 september het nieu-
we schuttersseizoen met een open avond in ons nieuwe clubhuis Moarstee. Een 
ieder die de schietsport een warm hart toedraagt kan deze avond oefenen met 
geweer en pistool. Mensen met een handicap kunnen de sport ook uitoefenen 
doordat de vereniging een standaard in zijn bezit heeft waar men het geweer op 
kan leggen.  
De vereniging heeft de beschikking over 6 elektrische banen waaronder een pi-
stoolbaan. Er wordt geschoten met nieuwe perslucht geweren en sommige leden 
hebben eigen geweren. De vereniging heeft in totaal 7 geweren en 1 pistool in 
bezit. We zijn erg blij dat het  gedeelte waar we moeten schieten nu helemaal 
klaar is ook de banen. Nieuwe kastenwand met ruimte voor alle materialen zodat 
alles opgeborgen kan worden. We hopen dat veel mensen gebruik zullen maken 
van deze openavond.  
 

Op donderdag 17 september start de competitie van de vereniging. Aanvang 
20.00 uur. 
 

Coby Nienhuis 
Het bestuur 
 

 

Hengelclub "Ons Genoegen" 
 

De Jan de Jong waar ik in 1971, 1972 wel op bezoek kwam, die toen in Gronin-
gen woonde en meestal een elpee draaide van de toen in opkomst zijnde Joe 
Cocker, was een andere Jan de Jong dan die de afgelopen jaren zijn verhalen 
voorlas bij 'De Vertelsalon' in 'Het Oude Raedthuys' in Stedum. Twee mensen met 
dezelfde naam, met als enige overeenkomst dat zij beiden in Stedum kwamen. Zo 
heeft de eerstgenoemde Jan de Jong hier naar mijn weten zelfs een poosje in 
Stedum gewoond, in een groot huis aan de Hoofdstraat waar toen meerdere jon-
ge mensen woonden (jaren zeventig). 
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mensen met dezelfde naam. Het zal niet iedereen opgevallen zijn. Maar de Marc 
Twee mensen met dezelfde naam, het komt vaker voor. Zo las u bijvoorbeeld in 
het laatste nummer van 'De Stedumer' van juni 2015 ook over twee verschillende  
el Knol in het artikeltje in deze rubriek was niet dezelfde Marcel Knol als de man 
op de voorpagina van 'De Stedumer'. De Marcel Knol die op de voorpagina stond, 
waar Afie Nienhuis in haar rubriek over schreef, woont aan de Hilmaarweg. De 
Marcel Knol uit het hengelsportartikeltje woont aan de Weemweg in een van de 
woningen van het voormalige bejaardenhuis 'Nij Nittersum'. 
 

Waar ging het over in het laatst genoemde artikeltje?Kort samengevat ging het 
over een jonge ransuil die er belabberd bijhing aan een boom. Daarin zat ook het 
nest van dit jonge dier. De dierenambulance werd er bijgehaald, omdat het  
vermoeden bestond dat de jonge ransuil slachtoffer was van visdraad. Dat dit heel 
best mogelijk was kunt u op Internet lezen. Daar staan verhalen over merels en 
kauwtjes, geen watervogels dus, die het slachtoffer waren van rondslingerend ny-
lon draad, visdraad dus. Het kan dus elke vogel overkomen. 
Nu, een maand later, zijn we benieuwd of er nog wat nieuws is over de jonge 
ransuilen. Na overleg stap ik op een middag de woning in van Marcel Knol aan de 
Weemweg. 
 

Terwijl ik nu met Marcel over de uilen zou gaan praten, wordt dat onderwerp even 
geheel aan de kant geschoven. In de kattenmand ligt een moederkat met haar 
twee jongen. De moeder is rood van kleur en haar jongen zijn roodbont. De jon-
gen zijn al vrij groot en misschien wel op hun allermooist en alleraardigst. Marcel: 
"Ze zijn nu acht weken oud." Achter in de huiskamer staat een gigantische katten-
krabpaal met hokjes en plankjes waar de katten in en op kunnen liggen. In de 
vensterbank ligt een rode kater. Het hondje Bentley, een Franse Bulldog, ligt in 
zijn mandje. Wij zijn op bezoek bij een echte dierenliefhebber. Marcel: "Dieren 
brengen gezelligheid in huis! Dieren zijn altijd eerlijk!" 
 

Wat het hoofdstuk uilen betreft, dat blijkt nu echt gesloten. Marcel hoort ze 's 
avonds en 's nachts nog maar zelden. Hij heeft het vermoeden dat de ransuilen 
nu bij de pastorie zitten, in de bomen daar. "Ze zijn uitgevlogen," zegt Marcel. 
Was er nog veel belangstelling na het artikeltje in 'De Stedumer', wil ik weten? 
Marcel: "Er zijn nog wat mensen naar de boom wezen kijken. Een paar keer. Ik 
kende die mensen niet. Ik ben blij dat die jonge uil het gered heeft. Dat het geen 
gevolgen heeft gehad." 
 

Dat er in Stedum een naamgenoot van Marcel woont dat was hem trouwens wel 
bekend. Dat ze allebei in 'De Stedumer' stonden dat was puur toeval. Marcel: "Ja, 
ik wist dat die Marcel Knol hier woonde. Ik heb al een keer post van hem gekre-
gen, post die voor hem bestemd was. Die andere Marcel Knol stond op de voor-
kant van 'De Stedumer'. De mensen konden zien wie hij was." 
Wat de ransuilen betreft, zegt Marcel: "Ik hoop dat ze er volgend jaar weer zijn! 
Dat ze hier weer broeden. Het was een leuke ervaring. Een uil zie je niet zo vaak 
van dichtbij!" 
 

Eldert Ameling 
Voorzitter hengelclub "Ons Genoegen"  
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De Steemer Agenda 
 

(Verscheidene van de genoemde activiteiten zijn terug te vinden in deze Stedumer) 

 
 
 
 
 
 

29 augustus   Oogstfeest in de haven 
 
2 september   Informatiepunt van 14.00-16.00 uur in het Hervormd  
    Centrum. Onderwerp : De heer G. Kruidhof vertelt ons over 
    zijn hobby 
 
8 september    Dagtocht Vrouwenraad Stedum. Vertrek om 08.30 uur  
    vanaf het Hervormd Centrum. 
 

10 september  Open avond Schuttersvereniging in Moarstee 
 

24 september  Gezellige middag Zorgzaam Stedum in het Swaithoes 
 

28 september   Passage: De heer K. Harink, onderwerp: Samen leven in 
    Gods wereld in het Hervormd Centrum, aanvang 10.45 uur 
 
1 oktober   Landelijke seniorendag gemeente Loppersum in zaal  
    Waardevol leven in Loppersum, van 14.00 - 19.00 uur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Stedumer is een uitgave van de Vereniging voor Dorpsbelangen Stedum en verschijnt nor-
maal gesproken elke vierde vrijdag van de maand, met uitzondering van december (verschijnt 
eerder i.v.m. de kerstdagen). Kopij moet anderhalve week er voor binnen zijn. Hij komt niet uit 
in juli. Artikelen in ‘platte tekst’ aanleveren, dus geen eigen opmaak.  
 

De volgende keer verschijnt De Stedumer op vrijdag 25 september. Kopij inleveren 
bij de redactie voor woensdag 16 september. Het liefst per e-mail en anders op cd of usb-stick. 
De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen te weigeren, te bewerken of in te korten. 
 

Redactie: Erik Staal, Bedumerweg 31, Stedum, 0596 58 18 10, destedumer@gmail.com  
Eldert Ameling. Fotografie: Janna Bathoorn. 
Advertenties: Ellen Gommers, 0596 58 18 10, adv.destedumer@gmail.com 
 

 

 


