
 

De Stedumer 
 

 
Augustus 2016 

 



 2

 

 

Stedum-Stedum 
 

Bij deze nog even een herinnering aan het geplande bezoek aan het Duitse dorp 
Stedum, van vrijdagmiddag 16 september (vanaf 17 uur) tot en met zondag 18 
september (incl. brunch) zijn we uitgenodigd. Het vervoer is deze keer met eigen 
auto’s, evt. kan er met elkaar gereden worden. De rit is in 3,5 uur goed te doen. Er 
hebben zich op dit moment zo'n 18 mensen aangemeld, waaronder ook enkele 
kinderen. Een paar meer zou leuk zijn. Ook oudere jeugd is van harte welkom. 
Een aantal gastgezinnen van de vorige keer heeft zich al gemeld en ook enkele 
fietsers gaan dit keer weer mee. De beklimming (lopend, met stoomtrein of fiet-
send) van de top van de Brocken (1142m), de hoogste berg van de Harz, probe-
ren we in het programma van de vrijdagmiddag op te nemen, uiteraard is dat af-
hankelijk van de belangstelling en of mensen vroeg kunnen vertrekken op vrijdag.  
 

Kosten 
De kosten zullen beperkt zijn tot brandstofvergoeding, een cadeau voor de gast-
heren en 25 euro inleg ter aanvulling van de pot voor de volgende ontvangst bij 
ons, wanneer deze dorpenband 40 jaar bestaat. Daarmee ben je niet alleen zeer 
voordelig een gezellig wekendje uit, maar de ervaring van de gastvrijheid van ons 
buurland is altijd onvergetelijk. 
 

Wie wil er mee?  
Meld je deze maand nog aan, dan kunnen we onze gastheren tijdig informeren 
wat ze kunnen verwachten. We worden vrijdagavond vanaf 17 uur verwacht. Er 
zal een luchtig programma zijn met o.a. spelletjes en schieten. Mocht je mee wil-
len maar je nog niet hebben gemeld, dan graag even contact via 
lies.oldenhof@perivert.nl of tel 551962. Neem een kijkje bij onze naamgenoten en 
doe weer een nieuwe ervaring op, leven op het platteland in Duitsland. 
 

Lies Oldenhof 
 

 

“Ik vertrek” 
 

Aan alle  oud patiënten van huisartsenpraktijk Stedum. Na 21 jaar met plezier in 
huisartsenpraktijk Stedum te hebben gewerkt  heb ik besloten mijn eigen weg te 
gaan. Ik wil jullie  bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen. 
Ik wens jullie alle goeds toe en met name een heel goede gezondheid. 
 

Op vrijdag 16-9-2106 van 17.00 tot 19.00 uur is er gelegenheid om afscheid van 
mij te nemen in het  Hervormd Centrum,  Bedumerweg in Stedum. 
 

Brenda Albronda 
 
 

Het gezicht van Stedum 
De foto op de omslag vertoont iedere maand het gezicht van een of meerdere Stedumer(s). De 
foto hoort dit keer bij de rubriek 400 woorden waarin Math M. Willems op zoek gaat naar de 
passie van dorpsgenoten. Deze keer Jasper Tillema, alias DJ Jappa. (foto: Janna Bathoorn). 
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In de Kijker 
 

In deze rubriek worden nieuwe of minder bekende bewoners van het dorp voor-
gesteld. Deze keer Fokke Kooistra en Thirza Wierenga, Singel 9. 
 

Sinds wanneer wonen jullie in Stedum? 
“Sinds 12 april 2016.” 
 

Waar zijn jullie geboren en/of hebben jullie je jeugd doorgebracht? 
“Fokke: “Ik ben geboren en getogen in Noordwolde.”” 
“Thirza: “Ik ben geboren en getogen in Onderwierum bij Onderdendam.” 
 

Wat doen jullie  voor de kost? 
Thirza: “Ik studeer, doe een opleiding ‘artiest drama’ en ik heb een zelfstandig be-
drijf ACThirz.” 
Fokke: “Ik werk bij een technische dienst. 
 

Wat is jullie favoriete bezigheid? 
“We zijn allebei bij de scouting en begeleiden de Explorergroep van de leeftijd 14-
18 jaar en werken zo aan onze relatie.” 
 

Wat is jullie favoriete vakantiebestemming? 
Fokke en Thirza: “We vinden Canada, Zweden en Nieuw-Zeeland leuk.” 
 

Wat nemen jullie mee naar een onbewoond eiland? 
“We nemen onze dromen mee.” 
 

Wat is de reden dat jullie in Stedum zijn komen wonen? 
“Samen dichtbij Thirza’s familie en de scouting.” 
 

Zijn jullie ook betrokken bij het dorp? Zo ja, hoe? 
“Ja; Fokke heeft meerdere bestuurstaken zoals hoofd logistiek, onder andere met 
de trekker en wagen naar de kampen rijden.” 
 

Wat zouden jullie doen als jullie de Postcodeloterij Straatprijs winnen? 
“We zouden gaan emigreren.” 
 

Wat is jullie favoriete boek/film en waarom moeten alle inwoners van Ste-
dum dit boek of deze film zien? 
Fokke en Thirza: “De film ‘The encounter’ van David A.R. White. Vijf toevallige 
passanten ontmoeten elkaar in een restaurant. De eigenaar lijkt alles van hen te 
weten en lijkt wel erg op Jezus. De vreemdelingen krijgen de laatste kans om met 
Jezus te praten. De film is te zien op Netflix.” 
 

Wat vinden jullie naast jullie eigen huis, het mooiste plekje van Stedum? 
“We vinden het bankje in het bos bij de vijver een erg mooi plekje.” 
 

Wat is jullie antwoord op de vraag van de vorige bewoners: “Wat vinden jul-
lie de mooiste dag van jullie leven?” 
Samen: “Tweeëntwintig november.” 
Welke vraag willen jullie de volgende nieuwe bewoner(s) stellen? 
“Als je iets nooit meer zou hoeven te doen, wat zou dat zijn?” 
 

Afie Nienhuis 
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400 woorden  
 

DJ Jappa kiest op nummers 
 

Als ik rond vier uur het erf op fiets, staat de voordeur aan de Borglanden open. 
"Hoi muziekpiraat", grap ik als een stevig geluid mij tegemoet rolt...  Jasper alias 
DJ Jappa oefent in de huiskamer, waar zijn soundsystem tijdelijk staat. Ik hoor 
iets onbekends :  " Young again " van Hardwelll. "Mijn favoriete  song", legt Jasper 
uit.  
In de tuin maait zus Sabine het gras, Jaspers ouders werken op dit tijdstip bui-
tenshuis. Hij vertelt me eerst over Sabine, over haar streetdance...  Later zet Jas-
per, tijdens ons gesprek plots drie pannen op het fornuis, opdat er om zes uur 
door het hele gezin gegeten kan worden. Jasper, achttien jaar, doet het tweede 
jaar Sport& Beweging op het Alfa college, voetbalt, verkocht zijn gitaar en “gaat”al 
drie jaar met Marije. Jappa blijkt een bijnaam die hij in Stedum kreeg toen hij in de 
brugklas zat.  
In 2012 draaide hij met Jochem Wieringa in de jeugdsoos met  simpele appara-
tuur: een Midicontroller Hercules, all in one, verbonden met een laptop. 
Daarna draaide hij twee jaar alléén met een Numark NDX 400: losse cd-spelers, 
mixer en USB stick.  
Nu heeft hij een Pioneer XDJ-RX all in one system met USB, 2x Citronic GX  600 
watt speakers. De versterker is 3200 watt. Vijfentwintighonderd nummers staan 
op 16 GB USB sticks (ook backups) Muziek  van de Seventies tot nu , variërend 
van Wolter Kroes (schlagers) tot Major Lazer (moombahton). “Ik mix alles zelf. 
Met twee faders laat ik nummers naadloos overlopen. Ik gebruik veel  effectknop-
pen. De mid en low knoppen staan min of meer vast. Voor het scratchen heb ik 
twee joywheels. Ik zweep de mensen op ,"  
 
lacht Jasper met teksten als : - Gooi die handjes in de lucht / Laat… je… hooo-
ren... - " 
“Natuurlijk heb ik voorbeelden: Grote DJ's als Tiesto, Armin van Buuren:  DJ’s die 
niet streamen, maar originele muziek via digitale synthesizers op hun computer 
maken. Mijn allergrootste inspiratiebron is DJ Hardwell" . 
Jaspers ambitie is draaien! Hij draait drie à vier keer per maand: feestjes, partijen 
(ook poolparty’s), discotheken en meer…  Zijn eigen voorkeur: top veertig, dance- 
en housetracks. Vooral muziek van DJ’s. "Ik wil doorbreken naar grotere evene-
menten. Daarom ook oefen ik veel en ontwikkel ik mijn gevoel om nummers 
steeds beter te koppelen naar geluidsinhoud en tijdstip van overvloeien. De set 
moet kloppen. Ik kies steeds meer op nummers en minder op de maker". 
 
Math M. Willems 
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Subsidie voor bewonersinitiatieven 
 

Hebt u een goed idee om uw wijk, dorp of straat mooier, leuker en beter te ma-
ken? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een subsidie van de provincie Gro-
ningen van maximaal 10.000 euro.  
Inwoners (particulieren), verenigingen en stichtingen kunnen een aanvraag indie-
nen. Ga naar www.provinciegroningen.nl voor meer informatie.  
 

 

Nieuws van de dorpstuin 
 

Het nazomert al weer. In de tuin rijpt alles tot volle 
wasdom of is zelfs al geoogst zoals de aardappe-
len en de uien.  Komkommers en courgettes wor-
den al een tijdje geoogst en dat gaat ook nog 
steeds door.  Komkommers en courgettes zijn te 
koop in de kramen (Bedumerweg en Stations-
weg). Als verse groente en als zoetzuur. Ook is er 
weer jam van het seizoen voorradig. Aardbeien-
jam en aardbeien-bessenjam. Op vrijdagochtend 
gaat de inmaakploeg aan de slag. Maar als u al 
weer zin krijgt in breien of haken bent u ook van 
harte welkom. In oktober beginnen we met het 
project “brei een tas”. Dit gaat als volgt: de tas 
wordt gebreid in stroken met steeds een andere 
steek. Je breit elke week een strook. Bij de eerste 
strook en daarna bij elke volgende krijg je uitleg 

van Trix Leegte. Hoeveel garen je nodig hebt, hangt af van de dikte van de wol 
die je kiest en of je voor elke strook een andere kleur kiest. Ben je onzeker over je 
breikunst, koop dan nog niets. Er is in de Zorgbuurderij  genoeg garen aanwezig 
om het te proberen.  
Waar: Zorgbuurderij de Heemen, Bedumerweg 43. 
Begeleiding: Trix Leegte, 06 - 30 29 64 30 
Opgave bij: Margreet Wiersema, buur@deheemen.nl of 06 - 36 07 48 97. 
 

Mannie Hovenkamp 
 

 

New York tijdens Open Dagen in de Boekwerkplaats 
 

Altijd al eens willen zien hoe een boek met de hand gemaakt wordt? Dan heb je 
nu de kans. Op 10,11 en 17 en 18 september hebben we van 13.00 – 17.00 uur 
de deuren wagenwijd open staan en ben je welkom om een kijkje te nemen in ons 
mooie boekbindlokaal. Er staat werk van cursisten en Wim Gremmen zal bezoe-
kers te woord staan en uitleggen waarom boekbinden nu zo’n mooi en inspirerend 
vak is. 
 

Op 10 en 11 september is er een prachtige tentoonstelling te zien met foto’s van 
New York. Het weekend daarna – 17 en 18 september – maken we onderdeel uit  
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van KunstMonument en is er werk te zien van Rein Pol (de bekende kunstenaar 
uit Stedum) en Marten Lenstra (edelsmid uit Middelstum). Je kunt dan overigens 
in het Boekbindatelier terecht voor vragen over boekbinden. Natuurlijk is er dan 
ook werk van Wim Gremmen te zien. En als het weer het toestaat en de wind 
gunstig is, staan er prachtige kleurrijke vliegers in de lucht boven Stedum! 
 
 

Grensland 
En tot slot heeft Boekbindatelier Wim Gremmen in samenwerking met Stichting 
Handboekbinden de tentoonstelling Grensland naar Groningen gehaald. Grens-
land is een samenwerkingsproject tussen Belgische en Nederlandse boekbinders:  
ruim 120 deelnemers die vaak niet alleen een bijzonder bandontwerp rond een 
thema gemaakt hebben, maar de boeken ook van een bijzondere inhoud voorzien 
hebben.  Die boeken zijn van 13 tot en met 28 augustus van 10.00-17.00 uur te 
zien in het Schathoes van de Menkemaborg in Uithuizen. Ook hier is de toegang 
gratis! 
 

Meer over de tentoonstelling ook op www.rtvnoord.nl, zoeken op: boekbinders. 
 

Susanna Lemstra 
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Open survivalrun training op 2 en 3 september 
 

Toch jammer, als wij vrolijk sportend voorbij komen en wie ons ziet vervolgens 
denkt: ‘Dat lijkt me best leuk, maar dat kan ik dus nooit want ik heb geen conditie’. 
Zijn wij dan zulke bikkels? Nou ja, sommigen van ons misschien. Maar veel zijn 
heel gemiddelde sporters, en een enkeling kan betiteld worden als pure beginne-
ling. En dat gaat prima samen in één trainingsgroep. Want het mooie van de sur-
vivalrun training is juist dat we steeds maar korte stukjes rennen, afgewisseld met 
allerlei warming-up en krachtoefeningen, en daarna rond de baan kort  hardlopen 
tussen het oefenen op de hindernissen. Op die manier kun je snel je uithoudings-
vermogen opbouwen en als die nog niet zo goed is loop je nooit ver achter. Wie 
juist al een berenconditie heeft leeft zich in alles gewoon fanatieker uit. Op de sur-
vivalbaan zijn er hindernissen die heel makkelijk zijn tot hindernissen die tot nu 

toe door vrijwel niemand gehaald 
zijn. Kortom, voor iedereen is er 
wel een uitdaging te vinden. 
 

Om de twijfelaars tegemoet te 
komen hier het verhaal van Pie-
ter Rijskamp. Hij is dit voorjaar lid 
geworden van de vereniging. 
Pieter werd in 1983 in Stedum 
geboren en had de laatste 18 
jaar helemaal niet gesport. Als 
beroepschauffeur met internatio-
nale ritten beweegt hij door de  Pieter Rijskamp 
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week nauwelijks. Helemaal 
spontaan begon hij niet bij de 
Survivalvereniging: hij wilde 
wel wat meer bewegen en 
werd door zijn vrienden ‘soort 
van gedwongen’ eens mee te 
doen aan de training op zater-
dagochtend. Die eerste trai-
ning was zwaar, maar meteen 
toch ook zo leuk dat hij 
doorgezet heeft en sindsdien 
vrijwel elke zaterdag paraat 
staat. Zijn leefstijl heeft hij niet 
drastisch veranderd, maar op 
vrijdagavond een paar biertjes minder blijkt al veel effect te hebben. Hij ziet zich-
zelf als het levende  bewijs dat het hebben van een slechte conditie geen belem-
mering hoeft te zijn om te beginnen aan de survivalrun training! Het is de combi-
natie van gezelligheid, conditie opbouwen, en het elkaar motiveren steeds verder 
te komen wat maakt dat hij met veel plezier mee  doet. 
 

Wie erover denkt het dan toch maar eens te proberen: op zaterdag 3 september 
9.00 – 10.00 uur is er een open training waar iedereen vanaf 16 jaar van harte 
welkom is. Verder wordt er wekelijks op zaterdagochtend en woensdagavond ge-
traind. 

  

Suus kijkt hoe Herman een swing-over doet 
 

Eva in het klimnet 
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Manouk krijgt haar bronzen Survivalrun diploma van Suus 
 

Van mei tot juli is er met een groepje kinderen vanaf 10 jaar proefgedraaid voor 
een jeugdtrainingsgroep. Suus Hovenga  heeft met assistentie van enkele leden 6 
lessen verzorgd en genoeg inspiratie opgedaan om na de zomervakantie door te 
gaan met de groep, waar best nog plaats is voor meer kinderen! Voor 10-15 jari-
gen is er een open training op vrijdag 2 september, 18.30-19.30 uur. Vervolgens 
om de week op vrijdagavond training. 
Aanmelding en informatie: info@survivalverenigingstedum.nl, of kom eens langs 
tijdens een training! Je bent van harte welkom. 
 

Janneke Aué  
secretaris Survivalvereniging Stedum  
 

 

Geslaagde Slotdag v.v. Stedum 
 

Traditiegetrouw sluit de v.v. Stedum het seizoen af met een Slotdag. Een dag 
waar voor jong en oud, voetballer en niet-voetballer, vrijwilligers, dorpsgenoten en 
andere betrokkenen het voetbalseizoen officieel wordt afgesloten. 
 

In de ochtend was er voor de STEO-jeugd de kans om via ouder-kindwedstrijden 
de 'oudjes' te laten zien dat ze best heel aardig kunnen voetballen. Dat de meeste 
jeugdteams, met uitzondering van de D-ers, ook van de ouders wisten te winnen 
zal wel bijdragen aan het verminderen van de 'commentaren' die ouders soms 
langs de lijn hebben op het spel van dochter en/of zoon.  
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De mooi uitgedoste mamma's/leiders kwamen ruim tekort tegen de MeidenE (ver-
lies 4-2) 
 

Rond 12 uur nam de spanning toe want 
zoals gebruikelijk staat dan het penalty-
schieten op het programma. De eer om de 
beste van je leeftijdscategorie te zijn is na-
tuurlijk groot en dit merkten Boelie de Stur-
ler, Wesley de Waal en Harry Swieringa 
dan ook. Menig penalty werd op schitte-
rende wijze in het net geschoten.  
 

Delano Welling werd bij de F winnaar van 
de penaltybokaal 2016 
Na een broodje worst was er voor de jeugd 
de kans om vanaf het springkussen en de 
stormbaan het 7 x7 toernooi te bekijken. 
Maar liefst 15 teams streden in 3 poules 
om de sportieve eer. Onder zeer sportieve 
omstandigheden wist SC Dichtbij de Voet 
(onder leiding van Irene Pestman) Poule A 
te winnen. Friends United werd nipt met  
1-0 verslagen.  



 12

De winnaar van de Poule C, de Vazanten onder leiding van Wim van Zanten, was 
niet opgewassen tegen FR AR, de winnaar van de eveneens recreatieve Poule B. 
FC AR, onder leiding van Lars Leeman, won ruim van de Vazanten. FC AR mag 
dan ook volgend jaar, in de 6e editie van het 7x7 toernooi in de huidige vorm, uit-
komen in Poule A. 
Voorafgaand aan de afsluitende barbecue werd koe Beertje op het veld losgelaten 
voor Schijt je Rijk. Onder grote publieke belangstelling had 'schijtmeester' Harke 
Werkman de eer om in de stromende de regen Beertje over het hoofdveld te vol-
gen. Na ongeveer 2 uur produceerde Beertje in alle rust in de verste hoek van het 
veld haar 'vlaai'. De grote winnaar was Johan Maring die met de hoofdprijs van 
350 euro naar huis ging.  
 
 

 
 

Koe Beertje van voorzitter Pieter Berend Slager poseert op het hoofdveld van de v.v. Stedum 
 

Zo eindigde rond 9 uur, onder het genot van een stukje vlees, een (fris)drankje en 
veel gezelligheid de Slotdag 2016 van de v.v. Stedum.  
 

Arend Koenes 
 

 Collectanten gezocht MS Fonds 
 

Van 21 t/m 26 november organiseert het Nationaal MS Fonds de landelijke collec-
te. We zijn op zoek naar nieuwe collectanten en coördinatoren. Kijk op de website 
www.mscollecte.nl voor meer informatie en aanmelden.  
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Oet Steem op De Kale Berg  
 

 
 
De Mont Ventoux was wel in het nieuws in de maand juni. Eerst op 11 juni  fietsen 
tegen MS, met goede prestaties van diverse leden van de familie Hofman, en op 
14 juli de wandelende Froome in de tour de France. Tussendoor was Oet Steem 
er, en stond met alle 8 aanwezige leden bovenop de berg. Iedereen vanuit zijn 
eigen doel, klimmen vanuit Sault, klimmen vanuit Bédoin, klimmen vanuit  
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Peter en Nico nadat ze drie keer omhoog gefietst zijn. 



 15

Malaucène, of zelfs drie keer op een dag naar boven. Gelukkig hadden deze wiel-
renners geen last van de wind, of kapotte fietsen, wat niet inhield dat er niet gelo-
pen werd.  
 

Dinsdagavond 28 juni vertrokken we met drie auto’s vanaf de Stationsweg. Altijd 
feestelijk en spannend, om met zo’n beklimming als doel op reis te gaan. Bijna 
1300 km rijden in de nacht, daar zagen we niet echt tegenop, het vooruitzicht was 
immers prima. Zonnig weer, een luxueus onderkomen met zwembad en een spor-
tieve prestatie voor ogen waar een aantal leden al een half jaar voor aan het trai-
nen waren. Na een paar dagen infietsen was het dan zover, op zaterdag 1 juli 
gingen Nico Schutter en Peter Jans voor hun uitdaging. Drie keer een beklimming 
vanuit drie verschillende dorpen, variërend in moeilijkheidsgraad, maar in combi-
natie altijd zwaar. Het is ze gelukt, en daarmee zijn ze Cinglé du Mont Ventoux. 
Letterlijk vertaald “idioot”, net zoals Ard Hofman twee weken eerder.  
 

De andere leden (Arend, Martin, Lies, Ipe, Jan Afman en Lucas) klommen op za-
terdag één keer omhoog. En 21 km doortrappen om te voorkomen dat je terugrolt 
is ook al een hele prestatie voor een stel Groningers die de wierde van Leermens  

als hoogste bult in de buurt hebben. We waren allemaal trots, op onszelf en op 
elkaar. Op naar de volgende uitdaging, die nog wel bepaald moet worden.  

Wil je ook eens klimmen? Ga dan op 16 september mee naar de Brocken, de 
hoogste berg van Noord Duitsland, de winderige top ligt op 1142 meter, in 7 km te 
doen als je geen tegenwind hebt. 
 

Lies Oldenhof 
 

 

Nieuw seizoen Schuttersvereniging 
 

De Schuttersvereniging Stedum start het nieuwe seizoen 2016-2017 met een 
open oefenavond op donderdag 8 september in ons clubhuis Moarstee. 
Een ieder die wil kennismaken met de schietsport is deze avond van harte wel-
kom. Aanvang 20.00 uur.  
 

 
Ons nieuwe geweer 
 

De Schuttersvereniging heeft de beschikking over 6 elektrische geweer/pistool 
banen. Men kan schieten met geweren op perslucht. Een gezellige club waar ge-
schoten-gekaart-gepraat wordt. 
Noteer deze data alvast in uw agenda. 
 

Coby Nienhuis 
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Hengelclub "Ons Genoegen" Stedum 
 

Nee, het heeft ons niet ongemoeid gelaten. Reeds bij de eerste vernielingen aan 
het gemaal Hemert kreeg ik bericht van verontruste Stedumer hengelaars. 
De verontwaardiging was nog groter toen ook beide bruggen het ontgelden moes-
ten. Dagelijks kreeg ik telefoon van een Stedumer hengelaar, die vanaf het eerste 
moment dat er sprake was van een heleboel vernielingen, alles in het werk stelde 
om aanwijzingen te krijgen wie verantwoordelijk was voor deze gemene daad. U 
heeft het allen op stedum.com kunnen lezen in het artikel van zaterdag 2 juli 
2016. Zowel het gemaal Hemert, het hoogholtje over het Westerwijtwerdermaar 
als de beroemde Peertil zelf, de picknicktafel met bankjes, de planken die aange-
ven dat het pad hier een bocht maakt, alles is zeer ernstig vernield, of geheel ver-
dwenen, of geheel gesloopt. 
Wij hoorden de reacties uit het dorp: Opperste vorm van Barbarisme. En: Ik ben 
tot tranen toe bewogen door deze zinloze, grove vernieling, de meest barbaarse 
vormen van vandalisme. Ook: Door constante achteruitgang van normen en 
waarden tegen de achtergrond van de individualisering krijg je mensen die  

compleet losgeslagen worden en ontaarden. 
Hengelsporter Jan van Leeuwen nam onmiddellijk contact op met RTV Noord. 
Door het algemeen bekend maken van wat er zich hier heeft afgespeeld maak je 
mensen alert. Wij mogen hopen dat wij nu met elkaar de boel goed in de gaten 
houden. Dat we verdachte situaties, verdacht handelen van personen onmiddellijk 
melden bij de politie. 
Wie op internet gaat zoeken naar de vernielingen in Stedum zal zich bijzonder 
verbazen. Ook in de stad Groningen bij Kardinge, Beijum en Leeuwenborg en 
vooral in het Stadspark van Groningen ziet men dat er dergelijke vernielingen zijn 
gedaan. In Groningen werden bruggetjes vernield en in het Stadspark werden met 
grof geweld een hele serie picknickbanken en bankjes kapotgeslagen. Van een 
aantal bankjes waren alleen nog maar brokjes beton over. Bij Peertil in Stedum is 
ook een gedeelte van een betonnen picknickbankje tot gruis geslagen. Algemeen 
wordt aangenomen dat dat kapotslaan van beton kracht vergt. Een dergelijke slo-
per van beton moet sterk zijn en over uithoudingsvermogen beschikken. Menig-
een vraagt zich af wat voor motief zo'n persoon heeft om bankjes tot puin te slaan. 
Aan ons hoogholtje, de houten brug in het Westerwijtwerdermaar, is veel vernield. 
Aan beide kanten zijn er grote delen van de leuningen afgezaagd. Een foto op 
stedum.com toont ons die leuningen die drijven in het water. Men neemt inmiddels 
aan dat dit zagen machinaal gebeurd is en wel met een motorzaag. 
Op woensdag 20 juli lees ik op teletekst van RTV Noord dat er in Ten Boer door 
iemand ongewenst bomen wordt gekapt. Op verschillende plekken in en rond de-
ze gemeente zijn zo maar stiekem bomen omgezaagd. Ook daar is men op zoek 
naar de vernieler. Je vraagt je intussen wel af of het hier om dezelfde dader of 
daders gaat. 
Bij het gemaal werd er in totaal drie keer vernield. De schade is enorm. En het is 
nauwelijks te bevatten dat er iemand een gemaal vernielt. Immers, de gemalen 
hier hebben wij hard nodig om droge voeten te houden. 
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Bij Peertil is het metalen draaihekje uit zijn scharnieren gelicht en het hekje is ver-
dwenen. Ook de planken die aangeven dat het pad een bocht maakt bij Peertil 
zijn weg. 
Het is en blijft allemaal een vreemde zaak. 
"Wat bezielt hen, weten ze wel wat ze aangericht hebben? Met name oudere 
mensen hechten meer dan bijzondere waarde aan de Paardentil," zegt een 
dorpsgenoot tegen mij. En dat er leuningen afgezaagd zijn van de houten brug, 
daarvan zegt deze dorpsgenoot: "Levensgevaarlijk, moet je je eens voorstellen 
dat daar kleine kinderen met hun fietsje over die brug willen, of bejaarden met een 
fiets..." 
Al vrij snel hoor ik dat het draaihekje van Peertil gevonden is en dat het draaihekje 
weer gerepareerd wordt. En enigen weken daarna hoor ik dat er in een krant een 
artikel gestaan heeft dat de houten brug ook gerepareerd is. Om dit met mijn ei-
gen ogen te kunnen aanschouwen ben ik op 30 juni gaan kijken. En inderdaad 
beide bruggen zijn geheel hersteld! En daar zijn wij in Stedum heel blij mee! 
 

Eldert Ameling 
voorzitter Hengelclub "Ons Genoegen"  

 

 
De Steemer Agenda 

 

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

 
1 september  Informatiepunt van 14.00-16.00 uur in het Hervormd Centrum. 
                       Onderwerp: Ergotherapeut de heer H. Huizenga uit  
   Westeremden vertelt over zijn werk. Iedereen van harte welkom. 
  
2 september  Start jeugdsurvival aanvang 18:30 uur, start bij de survival- 
   baan/Moarstee.  
 
3 september  Open survivalruntraining aanvang 09:00 uur,  start bij het haven-
   terrein. 
 

   
 

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 23 september. Kopij inleveren 
bij de redactie voor woensdag 14 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 en Martien Spits-Straatman 
Advertenties: Ellen Gommers, 0596 58 18 10, adv.destedumer@gmail.com 
 

 
 


