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Stedumer van het Jaar 
 

 
(foto: stedum.com) 

 

Zaterdagavond 9 januari vond de Nieuwjaarsvisite van de vereniging Dorpsbelan-
gen in samenwerking met fanfareorkest Jehova Nissi plaats. In de kerk aan de 
Bedumerweg vermaakte Jehova Nissi de ongeveer 70 bezoekers een uur lang 
met haar afwisselende muziekstukken.  
 

Na dit concert was het woord aan Stedum.com: de ontknoping van de Stedumer 
van het Jaar verkiezing. De naam Tjeerd Burgstra klonk door de speakers. Aan-
gezien hij afwezig was, werd dit nieuws later bij hem thuis gebracht. Een onver-
wachte en bijzondere verassing was het voor de heer Burgstra nadat hem werd 
medegedeeld dat hij de titel 'Stedumer van het Jaar 2015' ontving. Hetzelfde ver-
rassende gevoel als bij de Koninklijke Onderscheiding kwam in hem weer naar 
boven. Deze KO ontving hij in april 2014. 
 

Meneer Burgstra werd genomineerd vanwege zijn inzet als gids in de Bartholo-
meuskerk. De meerderheid van de stemmers kon zich vinden in de motivatie en 
stemde op hem. Nadat hij de oorkonde, bloemen en taart met opschrift 'Stedumer  
 
 

 

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 'In de kijker' waarin Afie Nienhuis nieuwe of minder bekende 
bewoners van het dorp een aantal vragen voorlegt. Deze keer Jo en René en de kinderen Kyra 
en Tycho (foto: Janna Bathoorn). 
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 van het Jaar 2015' van de Stedum.com redactie ontvangen had, gingen de ge-
sprekken vooral over de rijke Stedumer geschiedenis. In relatief korte tijd kwamen 
onderwerpen als het verdwijnen van de middenstand (winkels, cafés, bakkerijen, 
slagerijen), molens, ontstaan van Stedumer straatnamen en uiteraard de Sint-
Bartholomeuskerk aan bod. Met oneliners uit grootmoeders tijd zet hij je zo nu en 
dan tot nadenken. Verweven in de gespreksonderwerpen zit humor, wat van oor-
sprong een Grieks woord is meldt Burgstra. Stuk voor stuk zijn het belangrijke on-
derwerpen voor hem. Hij draagt dan ook graag zijn steentje bij aan het doorgeven 
van historische kennis op anderen, dat ziet hij als zijn morele verplichting. Dit vindt 
onder andere uiting in lezingen die hij af en toe houdt op basisscholen en rondlei-
dingen door Stedum. Maar er zitten uren te kort in een dag om alles te bespreken. 
 

Het eerste dat opvalt 
bij het betreden van 
zijn kantoor is de 
hoeveelheid aan ord-
ners, cassetteband-
jes en een flink 
handgeschreven 
boekwerk op het bu-
reau. Burgstra vertelt 
dat hij nu een jaar 
lang bezig is met het 
schrijven van een 
boek over met name 
de Barholomeuskerk. 
In mindere mate ko-
men ook de voorma-
lige borg Nittersum 
en het dorp Stedum 
an sich aan bod in 
het boekwerk. In het-
zelfde kantoor wor-
den tussen de bedrij-
ven door ook oude 
buitenlandse muziek-
stukken overgezet op 
cd's. 
 

Bij het verlaten van 
zijn woning kwamen 
we tot de conclusie 
dat nog veel onder-

werpen onbesproken zijn gebleven en dat nog vele onderwerpen voor een boek-
werk in aanmerking komen. 
 

Stedum.com 

(foto: Erik Staal) 
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Feestelijk Nieuwjaarsconcert 
 

 
(foto's: stedum.com) 

 

De tweede zaterdag van januari hield de vereniging Dorpsbelangen traditiege-
trouw haar Nieuwjaarsontvangst, samen met fanfare orkest Jehova Nissi onder 
leiding van Gijs Heusinkveld. Zo’n 80 bezoekers waren aanwezig en genoten van 
een zeer gevarieerd programma.  
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(foto: stedum.com) 

Van prachtig gespeelde filmmuziek tot klassieke stukken als de wals van 
Shostakovich. Ook de Radetzky-mars ontbrak niet, het was de toegift en het pu-
bliek deed weer enthousiast mee. De sfeer is altijd erg leuk, eerst ontmoet men 
elkaar met een kopje koffie en een Nieuwjaarsrolletje, dan is er het concert, en 
vervolgens een gezellige nazit en een toost op 2016.  
 

Lies Oldenhof 
 

 

Oud en Nieuw volop gevierd 
 

Deze keer ook een korte terugblik op Oud en Nieuw, want het ging anders dan 
anders. In plaats van de sporthal was Moarstee voor dit feest aangekleed, en dat 
bleek bijzonder goed uit te pakken. Met de disco in de achterste zaal en een bar-
gedeelte voor kon iedereen de plek kiezen die hij of zij prettig vond. Lekker dan-
sen onder leiding van dj Jappa (later opgevolgd door dj Expo, die inviel omdat dj 
Jappa ook in Loppersum geboekt was) en bij de bar hangen of aan de stamtafel 
kletsen in het voorste gedeelte. Geen last van teveel lawaai, en zo bleven mensen 
die houden van een praatje maken, gezellig een poos hangen. Dat gaf weer leuke 
en soms onverwachte ontmoetingen en zo werden er dan ook vele Nieuwjaars-
wensen onderling uitgewisseld. 
 

De bar met gehuurde tap liep als een trein met Peter en Rianne, Lucia en Dirk. 
Muntverkoop werkt dan goed en die was met Wilco, afgewisseld door Rianne, in 
goede handen. Je kon ook bitterballen bestellen of een gehaktbal nuttigen, in de 
keuken in Moarstee was het met de professionele frituur prima werken. Ook het  
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   (Advertentie)             inrichten en opruimen verliep goed en 
met hulp van verschillende kanten 
was dat ook gezellig. Een speciaal 
woord van dank hierbij aan de familie 
Exoo, die de complete vloer gedweild 
en schoongezogen heeft met hun pro-
fessionele apparatuur, wat de opruim-
ploeg heel veel tijd scheelde. De vloer 
zal wel opnieuw in de was moeten, 
maar zelfs daar is al door hen aan ge-
dacht, heel geweldig! 
 

Al met al een geslaagd experiment 
van Dorpsbelangen in samenwerking 

met het bestuur van Moarstee. Resteert een hartelijk woord van dank aan ieder-
een die zich ingezet heeft én we ondernemen dit feest graag volgend jaar weer op 
deze manier wat de Oud en Nieuw Ploug betreft. Volgens beveiliger Bart en colle-
ga wordt het dan nog drukker, want iedereen ging met een prettig gevoel de deur 
uit. Ook Bart en collega hebben al gezegd graag weer van de partij te zijn, want 
de sfeer in Stedum, die is er gewoon. 
 

Lies Oldenhof 
 

 

Uitvaartvereniging Stedum 
 

Uitnodiging jaarvergadering 
 

Dinsdag 8 maart 2016 
Locatie : Café “Het oude Raedthuys” 
Aanvang : 20.00 uur. 
 

Agenda 
 

1.opening 
2.notulen 
3.ingekomen stukken/mededelingen 
4.gedenken overledenen 2015 
5.verslag kasnazieners en benoeming kasnaziener 
6.verslag penningmeester 
7. Bestuursverkiezing 
- Aftredend en herkiesbaar, dhr. K. Pilon 
8.rondvraag 
9.sluiting 
 

Het Bestuur 
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In de Kijker 
 

In deze rubriek worden nieuwe of minder bekende bewoners van het dorp voor-
gesteld. Deze keer Jo en René en de kinderen Kyra (15) en Tycho (10), Bedu-
merweg 52. 
 

Sinds wanneer wonen jullie in Stedum? 
“Sinds januari 2016.” 
Waar zijn jullie geboren en/of hebben jullie je jeugd doorgebracht? 
René: “Ik ben geboren in Winterswijk en heb mijn jeugd doorgebracht in Emmen.” 
Jo: ”Ik ben geboren in Groningen en heb mijn jeugd grotendeels doorgebracht in 
Bergentheim.” 
Wat doen jullie voor de kost? 
Jo: ”Ik werk bij het medisch maatschappelijk werk bij het UMCG.” 
René: ”Ik ben makelaar.” 
Wat is jullie favoriete bezigheid? 
René: “Ik hou van musiceren, lezen en badminton.” 
Jo: “Ik hou van lezen en gezellig met vriendinnen praten.” 
Jo en René: “Samen houden wij graag van reizen.” 
Wat is jullie favoriete vakantiebestemming? 
“We houden van Spanje, vooral Andalusië.” 
Wat nemen jullie mee naar een onbewoond eiland? 
“We nemen een boek mee, René neemt zijn muziekinstrument mee en verder een 
aansteker voor een vuurtje.” 
Wat is de reden dat jullie in Stedum zijn komen wonen? 
“We zochten een goed en groot huis met een grote tuin, waar we samen kunnen 
wonen. Verder vinden we de rust ook erg belangrijk.” 
Zijn jullie ook betrokken bij het dorp? Zo ja, hoe? 
“Door de school zijn we betrokken bij het dorp.” 
Wat is jullie favoriete boek/film en waarom moeten alle inwoners van Ste-
dum dit boek of deze film zien? 
Jo: “Ik vind het boek “Een duif en een jongen“ een schitterend boek. Het is ge-
schreven door Meir Shalev. Je wordt geraakt door dit boek te lezen.” Ja’ier Men-
delson is een toeristengids , die vogelaars rondleidt. Verweven door dit verhaal 
spelen de geschiedenis van zijn vrouw Liora, zijn ouders, de familiegeheimen en 
de wereld van duivenhouders. Shalev beschrijft op tragikomische wijze in dit boek 
wat postduiven en mensen verbindt: het diepgewortelde verlangen een thuis te 
vinden, en het instinct altijd naar huis terug te keren. 
Wat vinden jullie naast jullie eigen huis, het mooiste plekje van Stedum? 
“In en rondom de Bartholomeüskerk.” 
Wat is jullie antwoord op de vraag van de vorige bewoners: “Wat heeft jullie 
de doorslag gegeven om in Stedum te komen wonen?” 
“Het huis en vooral de plek van het huis en verder de trein.” 
Welke vraag willen jullie de volgende nieuwe bewoner(s) stellen? 
“Waar geniet(en) je (jullie) van?” 
 

Afie Nienhuis 
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Nieuws van de Dorpstuin 
 

 
(foto: Margreet Wiersema) 

 

Sneeuw, nog geen tuinweer, maar verder is het genieten van de zon op de be-
sneeuwde landerijen en tuinen. En daarnaast lekker met andere dingen bezig zijn. 

Elke vrijdagochtend van af 
9.30 uur kan er gebreid, ge-
haakt en koffie worden ge-
dronken in de Zorgboerderij. 
 

Daarnaast weer een work-
shop: 's middags haken voor 
kinderen  onder begeleiding 
van oma Haak. 'Avonds 
breien en/of haken voor het 
interieur. Dat klinkt nogal 
zwaar, maar het betekent dat 
je iets kunt maken dat bruik-
baar is. Trix Leegte staat die 
avond klaar met raad en 

d(r)aad. 
 
Wanneer: woensdag 10 februari 's middag van 14.00-16.00 uur  
Waar: Zorgboerderij de Heemen, Bedumerweg 43.  
Opgave: Margreet Wiersema, 06 - 36 07 48 97 of buur@deheemen.nl 
 

Mannie Hovenkamp 
 
 

 

(foto: Trix Leegte) 
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(foto: Janna Bathoorn) 
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400 woorden  
 

Cool… Het ziet er heel vet uit 
 

Bij de Hoofdstraat nummer zestien stap ik af en loop door de garage met drie ge-
demonteerde  auto’s(een Triumph Herald 1200 Saloon, een Fiat 128 3p en op de 
brug staat een Triumph 2000 Saloon) naar Fedde Sjoerd Huisman in de keuken. 
Hij is zeventien en volgt op het Noorderpoort College Delfzijl, Energy & Maritime, 
een opleiding tot  Allround operationeel technicus. 
“Mijn eerste autootje was een Hotwheel item. Toen ik zes werd, kreeg ik mijn eer-
ste maranellorood Ferrari modelletje. Van mijn zakgeld kocht ik driehonderd 
hotwheels. En honderd vijftig andere. Ik ben altijd erg voorzichtig, ik stof de auto’s 
twee keer per jaar af, ik liet anderen er niet mee spelen en zo is er nog nooit een 
stuk gegaan. Onlangs met kerst kreeg ik mijn laatste Ferrari-model: La Ferrari Bu-
rago 2015, schaal 1 op 24.” 
 

Vanaf zijn tiende helpt hij zijn vader in de garage. Toen ze in 2012 in Engeland 
waren, kochten ze in een auto-onderdelenzaak een handleiding: ‘How to build jour 
own buggy for as little as hunderd  pounds’ van Ron Champion. Met zijn vader als 
coach - dat is hij ook nu nog - verzamelde Fedde Sjoerd  materialen en bouwde 
hij  - “ik deed bijna alles zelf” -  de buggy. Het afwerken kostte veel tijd, halverwe-
ge 2015 verkocht hij hem. 
 

Begin 2014 vinden ze een op te knappen Triumph Herald om later dagelijks te 
gebruiken. De koop is geen succes. Het chassisnummer ontbreekt. “Oei, wat te 
doen...  We vinden een deugdelijker exemplaar uit 1966 in Brabant. Ik ben de 
derde eigenaar! De eerste Triumph Herald gaat naar de oud-ijzerhandelaar, 
bruikbare onderdelen houden we. 
In de herfstvakantie 2015 strip ik de auto. Mijn vader en ik zoeken een betere mo-
tor. Op forums lees ik welke andere motoren in een Herald in te bouwen zijn. Een 
klasgenoot heeft een goedkope oplossing: de motor van een Mazda MX-5. Dat is 
een hele opluchting,” zucht Fedde Sjoerd. ”Ik zet maar liefst vier carburateurs op 
de MX-5 motor. Echt cool...  Het ziet er heel vet uit. In de garage hangt een A-
viertje met een to-do lijst van tweeënveertig punten, waaronder: interieur, ophan-
ging, dashboard en de voorbumper. Ik las een passend uitlaatspruitstuk en maak 
veel dingen schoon om te zandstralen en te poedercoaten. Straks de APK, onder-
tussen heb ik rijles, binnenkort doe ik examen... 
Ik verf de auto met de kwast. De kleur? Natuurlijk origineel Triumph Royal Blue.” 
 

Math M. Willems 
 

Valentijnsconcert Popkoor Ripa 
 

Popkoor Ripa geeft op zondag 14 februari een Valentijnsconcert. Het concert 
vindt plaats in het kerkje van Wirdum aan de Kerkeweg 22. Aanvangstijd: 15.00 
uur, kerk open om 14.45 uur.  
 

Astrid Lambeck 
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Wintertennis  
 

Vanaf dinsdag 19 januari wordt er op dinsdagmiddag van 16.15 tot 17.00 uur weer 
getennist in de gymzaal door kinderen van 8 tot 12 jaar. Er is nog plaats voor een 
of twee kinderen, dus lijkt het je wat, meld je dan gauw aan. Eerst een proefles 
kan natuurlijk ook, bel of mail naar Janneke Aué: 550915 janneke@lighthunter.nl 
In april, na de grote voorjaars onderhoudsbeurt van de baan, kan er weer buiten 
getennist worden en beginnen de lessen voor senioren op dinsdag- en woens-
dagavond, en voor de jeugd op de dinsdagmiddag. Leden van de tennisvereniging 
kunnen vanaf dan natuurlijk ook onbeperkt vrij spelen en deelnemen aan competi-
ties en toernooien. April lijkt nog ver weg, maar aanmelden als lid kan ook nu! 
 

Janneke Aué 
Tennisvereniging de Bosbaan 
 

 

De Survivalbaan groeit! 
 

De overgang van Bootcamp-
groep naar Survivalvereniging 
wordt steeds zichtbaarder. Nog 
steeds hollen we met autoban-
den en touwtrektouw op zater-
dagochtend door het dorp, maar 
de vanaf november is er bij de 
ijsbaan op veel zaterdagmidda-
gen met palen, paalhouders, 
steigers en ladders gesjouwd en 
gemonteerd. En inmiddels staat 
er een stevige basis voor drie 

flinke hindernissen. Binnenkort 
gaan we verder met het optui-
gen van die hindernissen: 
klimnetten, touwen voor de 
‘swing over’, ‘monkeybars’, 
een touw voor de apenhang, 
of voor de echte professionals 
de ‘catcrawl’. Autobanden, 
brandweerslangen, verzin het 
maar. Alles om zo ingewikkeld 
mogelijk van A naar B te kun-
nen gaan. En dat is leuk! Want 
wat eerst onmogelijk leek blijkt  
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Survivalrun in Westerbork 
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na flink oefenen toch haalbaar. Dat geeft voldoening. Bovendien hebben we tij-
dens de trainingen altijd veel lol met elkaar. Ook bij de survivalrun in Groningen 
waar we in december aan meededen hebben we ontzettend gelachen. Dat we 
nog niet om de prijzen mee doen zal duidelijk zijn. Maar als die baan eenmaal 
klaar is… 
Op vrijdag 8 april zal de baan officieel worden geopend. 
 

Survivalrun in Westerbork 
Zondag 17 Januari deden we mee aan de survivalrun in Westerbork. Onder 
prachtige weersomstandigheden, zonnig op een laagje verse sneeuw en omringd 
door meer dan duizend meest atletische types van 8 tot 60+ jaar is het ons alle-
maal gelukt meer hindernissen te passeren dan vorig jaar. Sterker nog, bijna 
iedereen heeft de meeste hindernissen overwonnen! Voordeel was dat we mee-
deden aan de koppel-run, waarbij je elkaar mag helpen. Zo maakte Suus dank-
baar gebruik van Johann’s volle lengte door via zijn handen, schouders en ten 
slotte hoofd zo hoog te klimmen dat ze over de balk op 2,5 meter hoogte kon kop-
rollen!  
Elke zaterdagochtend om 9.00 uur starten we met onze bootcamptraining bij de 
haven. Kom gerust een keer mee trainen. Wil je eerst meer weten: in-
fo@survivalverenigingstedum.nl, of bekijk onze website of facebookpagina.  
 

Janneke Aué  
Survivalvereniging Stedum 
 

 

Hengelclub "Ons Genoegen" 
 

Beste hengelaars en lezers van 'De Stedumer',  
Vanaf deze plaats wens ik u allen, ook namens mijn collega Jan Jaap Kalisvaart, 
een heel gelukkig nieuwjaar! Alweer vloog een jaar om, althans zo zullen veel 
mensen dat ervaren. Wat de toekomst betreft daar kunnen wij alleen maar naar 
gissen. Wat deze rubriek betreft, ik sta altijd open voor informatie met betrekking 
tot de natuur. Vissen, vogels, het kan wat mij betreft hier allemaal besproken wor-
den. Immers hengelen is niet uitsluitend visjes boven water halen, maar vooral het 
beleven van de natuur. Ja toch, niet dan!  
Wat de hengelsport betreft daar hebben wij het vaker over gehad. En wat onze 
hengelaars betreft? Vanaf deze plaats wens ik u veel plezier in uw sport. Houdt 
vooral uw visplek netjes. Ga met respect om met de vis. U weet het lezer, in bijna 
alle gevallen wordt de gevangen vis door de hengelsporter weer netjes terugge-
zet. Het is daarom ook een hobby geworden die naar buiten toe een vriendelijk 
aangezicht heeft gekregen.  
Wat de vangsten van het afgelopen jaar betreft, daar waren bij mij in de familie en 
in mijn kennissenkring bijzonder mooie vangsten bij. Deze verdienen zeer zeker 
wat aandacht. 
 

Zo ving oud-inwoner van Stedum Jordi Bijsterveld (1991) maar liefst een snoek 
van 103 centimeter! Jordi ving deze snoek in december 2015 in Appingedam. Het 
laatste adres in Stedum waar Jordi woonde was aan de Lellensterweg. Jordi, die 
timmerman is, woont nu in Appingedam. Op de foto's die hij met zijn telefoon  
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maakte, zag ik echt een bakbeest van een vis! Het leek meer op een volgevreten 
krokodil. Echt gigantisch! Ik heb zelden zo'n dikke snoek gezien. 
 

Mijn zoon Dries (1991) vist in-
middels alweer twintig jaar. Het 
afgelopen jaar ving Dries Ame-
ling twee snoeken van ruim een 
meter! De eerste ving hij in juni 
2015 in het Damsterdiep. Terwijl 
het doorgaans wel een poosje 
kan duren voordat je een ge-
haakte snoek op het land hebt, 
ging het hier heel snel. "Ik had 
hem al in zo'n vijf minuten op 
het land. In een karperschep-
net," vertelt Dries die voordat hij 
een karperschepnet gebruikte 

menigmaal zijn schepnet zag sneuvelen... Dries: "Ik viste samen met Stedumer 
Wolter van Zanten. De snoek was 105 centimeter lang." Ook deze snoek werd 
weer teruggezet in het water.  

 
De tweede snoek van meer 
dan een meter groot ving Dries 
in oktober 2015. Deze kwam 
uit het Stedumermaar! Ook nu 
weer had Dries de snoek in 
zo'n vijf minuten op de wal. 
"Met een karperschepnet 
schep je echt veel makkelijker 
dan met een gewoon schep-
net," legt Dries uit. En ook de-
ze snoek werd weer terugge-
zet. Dries: "Zet je een snoek 
terug, dan heb je namelijk ook 
de kans om die snoek later 
nog een keer te vangen. En zo 

kunnen ze ook nog groeien." Deze snoek had een lengte van 110 centimeter! In-
middels heeft Dries Ameling in zijn leven vijf verschillende snoeken gevangen van 
meer dan een meter lang. 
 

Wat deze rubriek betreft, hier is altijd ruimte om een mooie visvangst onder de 
aandacht te brengen. Mocht u zelf een grote vis gevangen hebben, bijvoorbeeld 
een snoek of snoekbaars, dan wil ik daar graag een stukje over schrijven. Neemt 
u gerust contact met mij op. 
 

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) 

 
 
 

25 januari   De heer Huistra uit Zeerijp. Onderwerp: de tocht van Santiago- 
   de Compostella in het Hervormd Centrum aanvang 19.45 uur 
  
 
29 januari  Oud papier container voor inzameling voor 'De Bongerd' staat  
   van 29 t/m 31 januari op het erf bij de boerderij van de   
   familie Bijen, Hoofdstraat 47 
 
4 februari  Informatie punt van 14.00-16.00 uur in het Hervormd Centrum. 
   Onderwerp: Machteld van Oosterom uit Stedum vertelt over haar 
   werk Team 290 ( Dementie). Iedereen van harte welkom. 
 

14 februari  Valentijnsconcert Popkoor Ripa 
 

8 maart  Jaarvergadering Uitvaartvereniging Stedum in Café “Het oude  
   Raedthuys” om 20.00 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 26 februari. Kopij inleveren bij de redactie 
voor woensdag 17 februari. 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 
 

 

 


