
 

De Stedumer 
 

 
Maart 2013 

 



 2

Moarstee 
 

De tennis -en ijsbaanvereni-
ging hebben vorig jaar de 
besprekingen met de ge-
meente afgerond over priva-
tisering van de velden en 
het gezamenlijke clubge-
bouwtje. 
Vrijwel tegelijkertijd waren 
de Struners op zoek naar 
een  
nieuwe uitvalsbasis aange-
zien ze uit het oude brand-
weergebouw weg moesten. 

En dan is een klein dorp weer groot… we wisten elkaar snel te vinden! De Stru-
ners maken sinds afgelopen zomer gebruik van het verenigingsgebouwtje. 
 

Het gebouwtje is voor drie verenigingen aan de kleine kant en bovendien heeft het 
z’n langste tijd gehad. Al bijna dertig jaar geleden is het gebouwtje haar tweede 
leven in gegaan; het was het eerst onderdeel van de basisschool de Bongerd. 
De vraag: “hoe verder?” is door de drie verenigingen serieus opgepakt. Er is een 
nieuwe stichting opgericht, genaamd de Moarstee, die zich inzet om een nieuw 
verenigingsgebouwtje tussen de tennisbanen en de ijsbaan in te realiseren en te 
exploiteren. 
Sinds februari maakt ook de Schuttersvereniging deel uit van  de stichting. 
 

Op dit moment hebben we een schets van het nieuwe gebouwtje waar de plaatse-
lijke aannemers een offerte voor maken. Voor de financiering van het vereni-
gingsgebouw  zijn we druk doende om fondsen aan te schrijven. Toezeggingen 
voor een belangrijk deel van de financiering zijn gedaan en we beginnen in een 
cruciale fase terecht te komen. Wij hechten aan het principe ‘voor het dorp - door 
het dorp’. In dat kader doen wij in de toekomst zeker nog een beroep op u allen! 
 

We hopen iedereen volgend voorjaar te ontmoeten bij de opening van onze  
Moarstee! 
 

Anja Vlaskamp 
 
 

 

Het gezicht van Stedum 
De foto op de omslag vertoont iedere maand het gezicht van een Stedumer. De keuze is in 
principe volstrekt willekeurig, als het maar een (oud) dorpsgenoot is. Ken je iemand die wel aan 
de rubriek wil meewerken of wil je misschien zelf: meld het de redactie.  
 

Op de foto staat dit keer Marcel Sandifort (foto: Janna Bathoorn). In zijn hand houdt hij een do-
de ransuil die hij langs de Eemshavenweg heeft gevonden. Eldert Ameling praat met hem over 
zijn passie voor de natuur. 
  

Het logo van Moarstee 
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Algemene ledenvergadering dorpsbelangen  
 

Op 19 april vanaf 19.45 uur is er een algemene ledenvergadering van de Vereni-
ging Dorpsbelangen Stedum in Trefpunt. De agenda: 
 
1 Opening 
2  Verslag vorige vergadering november 2012 
3  Verslag kascommissie 
4  Financieel verslag over het vorig jaar 
5  Kennismaking Buurtagent 
6  Pauze 
7  Presentatie NAM 
8  Rondvraag 
9  Sluiting 
 

 

De laatste keer: Koninginnedag 30 april 
 

Het 
duurt nog maar een maand en dan is het Koninginnedag maar wel voor iedereen 
de laatste keer. Volgend jaar is het Koningsdag. 
Deze 30 april zullen veel mensen zich blijven herinneren want we krijgen een Ko-
ning. Er zijn mensen die zich nog Wilhelmina-Juliana en Beatrix  als hun Koningin 
kunnen herinneren. 
 

Het Bestuur van de Oranjevereniging heeft het programma iets moeten aanpas-
sen. Op de flyer die half april wordt verwacht zal het uitgebreide programma 
staan. Wel kunnen we alvast vertellen dat wij ook een scherm hebben zodat u 
niets hoeft te missen van deze dag. 
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Een gezellig feest dat natuurlijk begint met de Aubade in samenwerking met Je-
hova Nissi. Voor de kinderen gaan we verder met leuke spelletjes. 
 

Het thema dit jaar is ‘Steemer spellen’. Vanaf 13 jaar. 
 

Wij zoeken voor deze Steemer spellen 4 deelnemers en 1 captain. 
Opgave bij: L. Kruidhof. Lellensterweg 8, 06 - 29 05 18 26  of bij  M. Berends, 
Hoofdstraat 18, (0596) 550920. 
 

‘s Middags hebben we ook  de Priegelmarkt voor de kinderen. Opgave Syta Tim-
mer: (0596) 55 10 55. Wij verwelkomen ook de geweldige clown Joepie. Zij maakt 
van ballonnen prachtige dieren. Ook voor de allerkleinsten. Komt dus allen naar 
het sportveld voor een gezellige middag. 
 

In de sporthal komt een groot scherm waar mensen de inhuldiging kunnen zien en 
je niets hoeft te missen van deze bijzondere dag. 
 

Voor het eten en drinken hoeft u niet naar huis. De tent van de Oranjevereniging 
staat er weer voor de hartige hap (gehaktbal-saté-bruine bonen met spekjes- pof-
fertjes) 
 

Ook is het avondprogramma klaar. Er zal weer een schitterend toneelstuk worden  
gespeeld door de Toneelgroep Mitn’kander  uit Bedum in het Hervormd Centrum. 
Reservering is wel gewenst: Entree voor leden gratis. Niet leden betalen € 5.00 
Kaarten te bestellen bij D. Smit (0596) 55 14 54 en bij S. Timmer (0596) 55 10 55 
en bij C. Nienhuis  (0596) 551550. 
 

We hopen dat we voor de laatste keer een schitterende Koninginnedag mogen 
hebben. 
 
 

Coby Nienhuis 
 

 

Pompoenen en zonnebloemen 
 

Er kunnen weer zaden besteld worden voor de pompoenen- en zonnebloemwed-
strijd net als voorgaande jaren. Via (0596) 55 12 77 of via de mail 
m.zijlema@kpnplanet.nl. 
Of op de inschrijflijsten 
op beide scholen. 
 

M. Zijlema 
Activiteiten commissie Dorpsbe-
langen 
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Marcel Sandifort, D.Triezenbergstraat 
 

De Phryganea grandis (een schietmot), 
de Cimbex connatus (een knotsspriet-
bladwesp), maar ook de Bruine snuituil, 
de Witte tijger, de Haarbos en de Klei-
ne beer en het Bont schaapje (nacht-
vlinders) maken allen deel uit van de 
fauna in en rondom Stedum. 
Op de site van Avifauna Groningen en 
op de site waarneming.nl kunt u deze 
in en rond Stedum gefotografeerde 
beestjes vinden, samen met nog veel 
meer soms kleurrijke en soms welhaast 
wollige insecten, waarnemingen inge-
voerd door de Stedumer Marcel Sandi-
fort. Maar het spreekt vanzelf dat op 
deze sites veel meer waarnemingen 
staan, niet alleen van Marcel Sandifort 
en niet alleen uit Stedum. Het is bijzon-
der de moeite waard om er eens een 

kijkje te nemen. U zult versteld staan hoe groot de verscheidenheid aan dieren is, 
met name aan insecten. 
Nadat ik aanvankelijk een paar korte gesprekjes met Marcel voer, bijna allemaal 
over de natuur, gaan wij in maart bij hem thuis verder met ons gesprek. 
 

Marcel Sandifort woont met Mariele Mijnlieff en hun beide kinderen Ale en Vera 
aan de D. Triezenberstraat 30. Deze woning is met behulp van anderen in relatief 
korte tijd opgeknapt. De woning staat vlakbij het Stedumermaar. "Het was eerst 
een kantoor. Er hebben twee bouwbedrijven in gezeten, 'De Boom' en 'Strukton'. 
Volgens mij is het in 1956 gebouwd. Het was toen een gemeentewerkplaats," ver-
telt Marcel die zelf in 1966 in Amersfoort is geboren. "Maar mijn familie," vervolgt 
hij, "komt uit Zeeland." Vanaf zijn drieëntwintigste jaar woonde Marcel aanvanke-
lijk eerst in Middelstum. Daarna ging hij naar Groningen en kwam in februari 2011 
in Stedum wonen. Vanaf zijn negentiende jaar studeerde hij anderhalf jaar biolo-
gie in Utrecht, waarna hij twee jaar wetenschappelijk onderzoek ging doen. 
 

Al heel jong was Marcel Sandifort gefascineerd door de insectenwereld. Hij had 
het geluk dat hij met zijn ouders regelmatig naar Frankrijk ging. Daar is zijn liefde 
voor de natuur begonnen. "Ken je die film 'Microcosmos' (1996)?" informeert hij, 
"daarin herken ik mijzelf toen ik een jaar of acht was. Zo keek ik naar de beesten 
en naar de natuur, de kleine wereld van mieren en heremietkreeften." In de va-
kanties in Frankrijk kwam hij als jochie tot aan zijn twaalfde jaar aan de Dordogne, 
aan de Bretonse kust en in de Pyreneeën. "Ik was gefascineerd door de kleine 
insecten en de vogels. Mijn belangstelling voor planten kwam pas veel later. Maar 
alles wat maar beweegt en leeft had mijn interesse. Ik ging nestjes zoeken, de 
mieren bestuderen. Maar ik wist er nog niet veel van af." Die kennis ontwikkelde  
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Marcel toen hij twaalf jaar was en lid werd van de Nederlandse Jeugdbond voor 
Natuurstudie, de NJN. Daar bleef hij net zolang lid als toegestaan was. Het is een 
jeugdbond. "Ik leerde daar als jongen heel veel van de oudere jeugd, jongeren die 
soms wel zo'n tien jaar ouder waren dan ik." Ter informatie: pas in 1993 werd bij 
de NJN de bovenste leeftijdsgrens door terugloop van het aantal leden verhoogd 
naar vijfentwintig jaar. Daarvoor kon je van je 12de tot je 23ste jaar lid worden. 
 

Met de boekjes van de NJN vol afbeeldingen en determinatietabellen leerde hij in 
die tijd honderden Latijnse namen uit zijn hoofd. 
Marcel pakt nu drie boekjes en laat de afbeeldingen zien van uitsluitend pootjes 
en vleugels van insecten. Pas wanneer je goed kijkt zie je de verschillen. Weer 
pakt Marcel een boekje en opent dat op een bladzijde met een kleurenafbeelding 
van zweefvliegen. Ze zijn er in allerlei kleuren. "Met heel hun lichaamsbouw kun-
nen ze op wespen lijken en op bijen en hommels. Maar ook met hun gedrag boot-
sen zij wespen na en bladwespen en hommels. Ze zijn daarmee niet aantrekkelijk 
voor predatoren, bijvoorbeeld voor vogels." Hij vertelt dat ze zelfs bij het vliegen 
met hun pootjes de voelsprieten van een wesp nabootsen. "Iedereen met een 
achtertuin die kan observatie doen, want in elke tuin kun je wel tien verschillende 
soorten zweefvliegen aantreffen. Je herkent ze aan het stilhangen in de lucht," 
legt hij uit. Ook zoemen de zweefvliegen, maar ze hebben een hoger geluid dan 
bijen, wespen en hommels. 
 

 
 

Een zweefvlieg 
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Deze zweefvliegen werden zijn passie bij de NJN evenals de libellen. "Je moet ze 
vangen met een netje... Dat is bij de grote libellen soms heel moeilijk. Wanneer je 
hun gedrag doorhebt kun je ze het beste vangen." 
Een vreemde gewaarwording was het toen Marcel ontdekte dat hij, nadat hij sa-
men met iemand naar de Vogezen was geweest, niets te vertellen had over die 
dagen in Frankrijk... "Wij hadden alleen maar zweefvliegen gevangen, de mooiste 
soorten. Maar toen ons gevraagd werd wat wij allemaal in Frankrijk hadden ge-
zien, kon ik niets noemen behalve de zweefvliegen. Ik realiseerde mij op dat mo-
ment dat er meer in de wereld te beleven is dan alleen maar zweefvliegen. Nu 
ging ik ook meer naar de vogels kijken en naar ze luisteren. Ik ging meer om mij 
heen kijken." 
 

Bij de NJN had hij geleerd om muizen levend te vangen, zodat je ze levend kon 
bestuderen. Na anderhalf jaar universitair onderwijs ging Marcel Sandifort weten-
schappelijk onderzoek doen en kwam hij op de loonlijst van Natuurmonumenten. 
"Ik werkte mee aan een onderzoek van het Rijksinstituut voor Natuurbeheer (het 
RIN), van Rijkswaterstaat en voor Natuurmonumenten." Om kort te gaan was er in 
die tijd, in 1990, geen echt beleid dat gericht was op natuurbehoud in relatie tot de 
bermen langs de Nederlandse wegen. Men maaide die bermen een paar keer per 
jaar en dat kwam niet ten goede van de soortenrijkdom van flora en fauna. 
 

"In Nederland heb je bijna twintig soorten muizen," vertelt Marcel en vervolgt, "in 
die tijd werd onderzoek gedaan om uit te zoeken wat de natuurlijke waarde was 
van een aantal typen wegbermen. Men deed bijvoorbeeld bodemonderzoek en 
floraonderzoek, alles werd geïnventariseerd. Het soort muis vertelt je ook om wat 
voor biotoop het gaat. Aan het eind van die onderzoeken kon men dus een nieuw 
maaibeleid vaststellen, een maaibeleid ontwikkelen waarin men rekening hield 
met de flora en fauna. Dat werd voorheen niet gedaan." Hij legt uit dat al deze 
wegbermen een corridorfunctie hebben d.w.z. Van het ene naar het andere (na-
tuur)gebied. "Er kan via deze bermen een natuurlijke uitwisselingen van soorten, 
planten, zoogdieren, insecten plaatsvinden." Marcel moest uitzoeken om wat voor 
een muis het ging en uitpluizen waar ze zich ophielden en nagaan of het dier in 
goede conditie was. "Ik woog ze en aan de hand van het gewicht kon ik bepalen 
in welke conditie ze waren." Hij herinnert zich nog best dat hij met dit onderzoek 
op de televisie kwam. Het populaire Nederlandse televisieprogramma 'Van Ge-
west tot Gewest' wijdde er een reportage aan. "Ik woonde tijdens het onderzoek 
steeds ergens anders, sliep elke week bij een andere 'Bed en Breakfast'." Naast 
dit muizenonderzoek ging Marcel in die tijd elke donderdagavond met een groepje 
van zo'n vijf mensen van het RIN Arnhem naar Nijmegen. Het RIN bestaat inmid-
dels niet meer, de nieuwe naam is Alterra. "Met ontvangers volgden we gezen-
derde steenmarters."  
 

Wie wel in Nijmegen is geweest is ongetwijfeld ook in het 'Museum Kam' geweest 
met zijn schitterende collectie Romeinse oudheden, want Nijmegen kent een 
roemruchte Romeinse geschiedenis. "Die steenmarters liepen wel eens achter dat 
museum... Maar ook door de achtertuin van de zanger Frank Boeijen... In die tijd 
was er weinig over de steenmarters bekend. Ze zijn nu verspreid in met name de 
oostelijke helft van Nederland en men weet nu veel meer over hun gedrag in een 



 8

stedelijke omgeving. Maar men is er toch nog bang voor. Ze breken in onder je 
dak, in je schuurtje. Zelfs onder je vloer. En het zijn alleseters die in groepsver-
band leven in een territorium. Ze zitten in hopen met opgestapelde banden, bij ga-
ragebedrijven. In takkenhopen." 
Momenteel verdiept Marcel Sandifort zich vooral in nachtvlinders. "Een gehele 
nieuwe tak van sport..." Ook helpt hij sinds vorig jaar mee met het ringen van vo-
gels in de Eemshaven samen met anderen. "Wij ringen met name in de periode 
maart-april en september-oktober de trekvogels." Welke soorten vogels er gevan-
gen worden is terug te vinden op de site trektellen.nl waar u kijken moet onder 
ringvangsten en dan bij Eemshaven (ringvangsten). 
 

 
 

Visdieven gefotografeerd door Marcel op één van de lantarenpalen in de haven. 
 

Marcel Sandifort meldt al zijn bijzondere waarnemingen in Nederland en ook 
eventueel daarbuiten, zoals onlangs nog in Italië. "Het zou leuk zijn," zegt Marcel, 
die net als Mariele een baan heeft en daarnaast met Mariele ook de kinderzorg 
verdeelt, "wanneer iedereen in Stedum meldingen zou doorgeven!" Gewoon foto's 
maken en dan inloggen bij www.waarneming.nl 
 

Eldert Ameling 
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 Dorpstuin de Heemen 

 
 
Zó ligt de tuin er erbij: nog in volkomen winterrust. Maar dat duurt niet lang meer. 
In de gezellige, warme zorgbuurderij werden op 6 maart de plannen voor het 
nieuwe tuinjaar gesmeed. Het begint met een cursus moestuinieren: wat zaai je 
en wanneer; welke groenten hebben veel mest nodig en welke niet; hoe hou je 
het onkruid in toom. Dit en veel meer komt in de cursus aan bod. De eerste bij-
eenkomt is op zaterdag 23 maart van 9.30- 12.00 uur. Aansluitend is er soep en 
brood. De cursus staat onder leiding van Gerard Wezenberg (landschapsarchi-
tect) en Roel Huistra (ecologisch hovenier). Opgave bij: Margreet Wiersema tel. 
06-36074897 of info@deheemen.nl 
 

Mannie Hovenkamp 
 

 

Scoutingvereniging De Struners 
 

De Struners draaien best goed maar kunnen af en toe nog wat hulp gebruiken. Zo 
hebben we voor het komende Noordelijk Pinksterkamp behoefte aan houten, tri-
plex of mdf platen van minimaal 1,50 lang. De platen zullen worden gebruikt voor 
de opbouw van het tentenkamp van De Struners. Misschien heeft iemand nog van 
die platen in de schuur liggen en kan ze wel missen. Zo ja, even een telefoontje 
naar ondergetekende (06- 55 715 192), dan komen we ze ophalen. 
 

Tenslotte nog een oproep: onze vereniging is op zoek naar donateurs (€ 20 per 
jaar). Alles wordt duurder en we krijgen meer kosten vanwege de huisvesting. We 
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proberen de contributie laag te houden opdat dat niet een drempel is voor deel-
name van de kinderen. Als u graag donateur wilt worden, laat het mij dan even 
weten via bovenstaand nummer.  
 

Jelle van der Knoop 
Secretaris De Struners 
 

 

Heitje voor een karweitje 

 

 
Zaterdag 13 april komen de welpen en de scouts van De Struners bij u langs voor 
“een-heitje-voor-een-karweitje”. Heeft u dus een klusje? Bladeren harken, afwas-
sen, de hond uitlaten, stoepje vegen, noem maar op: voor een kleine (vrijwillige) 
bijdrage doen wij dit graag voor u! Dus struun eens door uw huis of tuin en ver-
zamel klusjes! Weet u nú al een klusje? Stuur een email naar Helma Mulder: 
info@studio7.nl 
Of gooi even een briefje in de bus bij Molenstraat 9. Dan kunnen wij uw klus al-
vast inplannen. De scouts klussen 's ochtends en de welpen 's middags. 
 

Helma Mulder 
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Verslag informatiepunt (voorheen Steunstee) 

 

Donderdag 7 maart hadden we informatiepunt in het Hervormd Centrum. Er wa-
ren 23 personen aanwezig. Sieta Smit heette ons van harte welkom, waarna we 
begonnen met een kopje thee/koffie. 
Door afzegging van het fietsnet hadden we deze keer twee onderwerpen: de heer 
Piet Kuiper van Aswa Appingedam met het onderwerp ‘Boodschappen plusbus’ 
en de dames Janneke Pietersma en Alma Speelman met het onderwerp ‘Top van 
Groningen, VVV afdeling Loppersum’.  
 

Allereerst hadden we een ogenblik stilte met het overlijden van de heer Rien van 
der Ploeg. Daarna kreeg de heer Kuiper het woord. Een poos geleden was hij ook 
al eens uitgenodigd, maar hij wilde de plusbus nog eens promoten. De volgende 
gemeenten kunnen er gebruik van maken: gemeente Loppersum, Delfzijl, Appin-
gedam, Slochteren en Eemsmond. Elke maand wordt er een programmaboekje 
uitgebracht, waarin bijna elke dag uitstapjes worden uitgelicht, zoals: Paleis het 
Loo te Apeldoorn, Ot en Sien museum te Surhuisterveen, Verrassingstochten enz. 
Men wordt thuis opgehaald en ook weer teruggebracht. Voor meer informatie:  
(0596) 62 67 92. Na een praatje van een half uur werd de heer Kuiper bedankt en 
ging met een bosje tulpen weer naar huis. 
 

Na een korte pauze kreeg Janneke Pietersma het woord. Ze had eerst een inlei-
ding over de VVV. De afkorting betekent Vereniging voor Vreemdelingen Verkeer.   
 

De eerste VVV is opgericht in een grot te Valkenburg in 1885 (128 jaar geleden). 
In de provincie Groningen ging men samenwerken met Marketing Groningen. In 
2012 werd dit de stichting ‘Top van Groningen’. In deze regio werken twee coördi-
natoren en tachtig vrijwilligers met de volgende kantoren: Appingedam, Delfzijl, 
Loppersum, Middelstum, Uithuizen en Warffum. Bij een VVV-kantoor treft men 
onder meer volgende artikelen aan: VVV-bonnen, theater- en dinerbonnen, sou-
venirs, streekproducten, boekjes in het Gronings, bootkaartjes naar Borkum, fiets-
kaarten enz.  
 

Na de tweede pauze werden we in zes groepjes verdeeld. De dames deelden een 
lijst met zestien verschillende vragen uit, waaronder: Wanneer is de Eemshaven 
officieel geopend? (1973); Wat is de hoogste wierde in de provincie Groningen? 
(de Eenumerhoogte); Noem vijf borgen. Verder werd er naar molens gevraagd, 
waar een plaatsnaam bij moest worden gezocht. En: welke scheldnamen horen bij 
de genoemde plaatsnamen ? Sommige vragen waren moeilijker dan andere.  
Aan het einde waren er twee groepjes met hetzelfde aantal punten. De winnende 
groepjes kregen ieder een zak ‘Swienekeutels’. Ieder kreeg nog een plastic zak 
aangeboden met verschillende folders, zoals: knooppuntenroutes, fietsmeerdaag-
se kalenders, Tocht om de Noord, oplaadpunten regio Loppersum enz. Het was 
een erg leerzame en gezellige middag. Sieta bedankte de dames met een bosje 
tulpen en wenste ons allen wel thuis. 
 

Afie Nienhuis 
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In de kijker 
 

In deze rubriek worden nieuwe of 
minder bekende bewoners van het 
dorp voorgesteld. Deze borduurt 
verder op de oude rubriek : Nieuwe 
bewoners. Deze keer is Rita Knap-
per. 
Zij woont aan Weemweg 39. 
 

Sinds wanneer woon je  in  
Stedum?  
Sinds  augustus  2012. 
 

Waar ben je geboren?  
Ik ben geboren in Woldendorp. 
 

Wat doe je voor de kost?  
Klantenservice medewerkster. 
 

Wat is je favoriete bezigheid?   
Lezen. 
 

Wat is je favoriete vakantiebe-
stemming?  
Tjechië. 
 

Wat neem je mee naar een onbewoond eiland? 
Een boek. 
 

Wat is de reden dat je in Stedum bent komen wonen?  
In Stedum was  een woning. 
 

Ben je ook betrokken bij het dorp? Indien ja, hoe? 
Nog niet. 
 

Wat zou je doen als je de Postcodeloterij Straatprijs wint?  
Een appartement kopen. 
 

Wat vind je, naast je eigen huis, het mooiste plekje van Stedum?  
Bij de haven. 
 

Wat is je antwoord op de  vraag van de vorige nieuwe bewoners: Hoe kun-
nen we Stedum op een betere manier op de kaart zetten? 
Door leuke en gezellige activiteiten te gaan organiseren. 
 

Welke vraag wil je de volgende nieuwe bewoners stellen?  
Wat zijn jou toekomst dromen? 
 

 Afie Nienhuis 
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 Stille week 
 

We willen u uitnodigen voor de samenkomsten in de Stille Week. 
Elke avond in de week van 25 tot en met 30 maart is er in de Andreaskerk in Wes-
teremden een half uur tijd en ruimte voor bezinning en stilte, voor lied, muziek en 
gebed (behalve op Goede Vrijdag). Zo staan we samen stil bij het lijden en ster-
ven van onze Heer, die leeft. 
Op maandag, dinsdag, woensdag en zaterdag beginnen we om 19.00 uur, op 
donderdag om 18.45 uur. 
 

Passie met Petrus - ontmoetingen met Petrus 
In deze Stille Week ontmoeten we Petrus.  Een mens met passie (= hartstocht, 
drift). Niet omdat het om hem gaat, maar wel omdat we in de ontmoetingen met 
Petrus veel kunnen leren over geloven en vooral over de passie (= lijden) van Je-
zus. Want via Petrus zullen we altijd weer opnieuw ons geloof op Jezus richten. 
Hij is het op Wie christenen hun geloof mogen bouwen. Zijn lijden, zijn sterven en 
zijn opstanding uit de dood vormen immers het fundament voor het gemeente zijn. 
Bij dit project vormt het evangelie naar de beschrijving van Marcus het uitgangs-
punt. 
 

Kinderen 
Speciaal voor de kinderen wordt er iedere dag een verhaal voorgelezen (door een 
kind) dat betrekking heeft op de ontmoetingen met Petrus. 
 

Muziek 
De samenkomsten worden muzikaal opgeluisterd met muziek en zang. 
 

Stilte 
De bedoeling van de samenkomsten is om stil te worden voor onze God en voor 
zijn Zoon, die zulke diepe en grote dingen voor ons deed. In de samenkomsten is 
er een stiltemoment. 
 
We wensen u een gezegende Stille Week! 
 

Corry Verduijn 
NBG werkgroep Stedum/Westeremden 
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Doping of tennisles? 
 

 
Maart roert zijn staart maar dat betekent dat de lente er weer aan komt. Steemer 
tennisclub de Bosbaan is weer ijverig aan de gang om de baan speelklaar te krij-
gen. En dan kunnen we in april los met z'n allen. We willen natuurlijk weer meer 
en beter! Promoveren met dat zondagteam! Een vaste backhand! Een gevaarlijke 
tweede service! Doping?  
Of gaan we toch weer allemaal op les? Een racket achter de deur om regelmaat 
te krijgen in de gang naar de baan? Inspirerende dorpsgenoten met wie je de wil 
tot leuker tennis deelt? Professionele instructie? Meer plezier! Meedoen! 
Er zijn nog plekken beschikbaar! Proefles behoort tot de mogelijkheden. Meldt u 
aan of vraag meer informatie bij secretaris Remco Kiers. Remcokiers@gmail.com 

We zien jullie op het gravel! 
 

Kaj Reker 
 

 

Looptraining 
 

Op zaterdag 11 mei Staat de Stemer Omloop weer op het programma. Net als vo-
rig jaar zal er ter voorbereiding een looptraining (ook voor beginners) worden ge-
organiseerd, met de ervaren looptrainer, Dirk Schipper. De eerste van 6 trainingen 
is op donderdag 4 april. Vervolgens op 11, 18, 25 april en 2 en 6 (maandag) mei 
2013. Net als vorig jaar wordt er in twee groepen getraind. De jeugdgroep (t/m 14 
jaar) traint van 19.00 uur tot 19.45 uur en de volwassenen (vanaf 15 jaar) trainen 
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vanaf 19.45 tot ca. 20.45 uur. Het vertrek is, zoals in de afgelopen jaren, bij de 
voetbalkantine. Meer informatie en opgave graag voor 27 maart via 
a.koenes@hetnet.nl 
 

Arend Koenes 
Sportdorp Stedum 
 
 

Hengelclub "Ons Genoegen" 
 

Men mag veronderstellen dat de vissen in de winter het meest passief zijn. Na-
tuurlijk herinner ik mij de winter-viswedstrijden met soms flinke vangsten, waaruit 
je op kan maken dat de vis in de winter wel in het aas bijt en dus ook alert is. 
Maar over het algemeen lijkt mij de tijd, waarin het water dichtgevroren ligt, een 
tijd van rust. In enkele bijdragen van voorafgaande jaren vertelde ik u over de rei-
ger en de aalscholver rond de wakken in de Kerkgracht. 
 

Ook deze winter zat bij een wak in de Kerkgracht een reiger. De vogel staarde in 
het plasje water midden tussen het ijs. Deze anders zo handige visser zag er hou-
terig en mager uit. Je zag als het ware hoe koud de reiger het had. Of dit nu de-
zelfde reiger was als degene van afgelopen jaren, weet ik niet. Maar toen het ijs in 
dat wak beetje bij beetje dichtgroeide is de reiger blijven staan en gestorven. Met 
name een aantal jonge omwonenden hebben hier veel verdriet om gehad. 
Een andere vogel rond de Kerkgracht en omgeving is de Grote Bonte Specht. 
Stomverwonderd was ik vorig jaar, toen ik deze specht zo luid hoorde trommelen, 
dat ik meende dat hij zich naast mij bevond. Dat bleek ook zo. De specht zat 
bovenop de lantaarnpaal naast het huis en trommelde dat het een lieve lust was. 
Hij roffelde op de kap van de lantaarnpaal. Hard en ritmisch. 
Op televisie vertelden ze dat dit geroffel het afbakenen van het territorium is. 

 

De volgende morgen om twaalf over acht was het weer 
raak en trommelde hij weer op deze lantaarnpaal naast 
het huis. In diezelfde week sprak ik enkele dorpsgenoten 
die met hun kinderen op het Klokkenpad liepen. En wat 
bleek? De Grote Bonte Specht zat ook wel eens op de 
kap van een lantaarnpaal aan de Weemweg te timmeren. 
En ook in een boom bij de Christelijke Basisschool 'De 
Crangeborg'. 
 

Na een beetje uitzoeken vond ik dat de Grote Bonte 
Specht soms al half-december gehoord werd. Maar door-
gaans zijn de eerste roffels te horen in januari, februari. 

Zowel het mannetje als het vrouwtje roffelen op takken. Met dit geroffel lokt het 
mannetje ook een wijfje. De spechten beginnen midden april met broeden. 
Ik heb dit jaar de specht nog niet gehoord. Maar wie weet horen wij hem straks 
weer! 
 

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) 
 

 
22, 23 maart Opvoering toneelstuk ‘Wie gaat er nu het bed in’, door ONA 
 
25 maart   Passage: Paasliturgie. In het Hervormd Centrum om 19.45 uur 
 
25 – 30 maart Stille week 
 
4 april   Informatiepunt in het Hervormd Centrum van 14.00-16.00 uur. 

Het onderwerp is: Fietsnet. 
 
4 april   Eerste hardlooptraining voor Stemer omloop 
 
16 april  Vrouwenraad Stedum. Mevrouw Viersen uit Ezinge vertelt over 

haar belevenissen als ambtenaar van de burgerlijke stand met 
anekdotes. In het Hervormd Centrum om 14.00 uur 

 

19 april  Algemene ledenvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen 
Stedum in Trefpunt om 19.45 uur. 

 

29 april   Passage:  de heer E. Knol uit Groningen. Het onderwerp is:  
Gronings zilver. In het Hervormd Centrum om19.45 uur 

 
30 april  Voorlopig laatste Koninginnedag 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 april. Kopij inleveren bij de redactie 
voor woensdag 17 april. 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 en Janna Bathoorn. 
Advertenties: Ellen Gommers, 0596 58 18 10, adv.destedumer@gmail.com 
 

 

 


