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Oud en Nieuw 
 

Op het moment dat u dit leest zijn we druk bezig de barbezetting voor de nacht 
van Oud en Nieuw in de sporthal rond te krijgen. Er zijn inmiddels enkele toezeg-
gingen, maar er moet nog meer personeel bij, ter vervanging van Peter Slager, 
die heeft aangegeven dit niet meer voor zijn rekening te kunnen nemen. We zijn 
dus dringend op zoek naar mensen die zin hebben om (zelf nuchter) de mensen 
tussen 1 en 5 uur ’s nachts van drankjes te voorzien. Dank aan Peter dat hij zich 
hiervoor dit gedurende een groot aantal jaren heeft ingezet. 
 

Vele handen maken licht werk, en dan is een of twee uurtjes bardienst hopelijk 
wel op te brengen. Laten we er met elkaar voor zorgen dat dit een gezellige avond 
is, waar oud én jong Stedum elkaar een gelukkig Nieuwjaar wenst. Arnold Slager 
is als DJ bereid de zaak muzikaal aan te kleden, en onder leiding van Jan Spijk 
wordt het sportgebouw in een feestzaal omgetoverd. Ook de beveiliging en de 
muntverkoop is geregeld, nu nog uw hulp om uzelf, uw kinderen en dorpsgenoten 
een leuke avond te bezorgen. 
Alvast heel hartelijk dank namens alle enthousiaste betrokkenen, 
 

Lies Oldenhof 
Dorpsbelangen Stedum 
 

 

Verkiezing: Stedumer van het Jaar 2014 
 

Wie wordt de Stedumer van het Jaar 2014? Tot 1 december kunt u nominaties 
insturen. Wie mag u nomineren? Iedereen waarvan u vindt dat hij of zij goede 
dingen voor het dorp doet, of iemand die altijd voor u klaar stond dit jaar. Organi-
satoren van leuke evenementen in het dorp, uw buurman of buurvrouw, althans 
iemand die het volgens u verdient. Voorwaarde is wel dat het een Stedumer is. 
We willen u vragen in een aantal zinnen te beschrijven waarom u hem of haar 
nomineert. 
 

In december mag u uw stem uitbrengen op uw favoriet. Dat zal dit jaar op een iets 
andere manier gaan dan voorgaande edities. In januari 2015 wordt de Stedumer 
van het Jaar 2014 bekend gemaakt. De winnaar krijgt tezamen met een oorkonde, 
een heerlijke slagroomtaart, maar belangrijker nog: de eer. Vul het formulier in op 
www.stedum.com.  
 
 

 

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 Jan-Pieter Smit (foto: Janna Bathoorn). Jan-Pieter werkt als voedings-
assistent in het UMCG. Als geboren en getogen Stedumer kent hij veel verhalen uit het dorp. 
Eldert Ameling praat met hem onder meer over zijn jeugd. 
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Sint per tractor naar Stedum 
Een bijzonder ontvangst 
van Sinterklaas op zater-
dag 22 November. Toen de 
boot aankwam, miste de 
Sint. De Pieten waren hem 
volgens zeggen kwijt ge-
raakt. 
Enkele minuten later kon-
den de kinderen en de Pie-
ten opgelucht ademhalen 
toen ze Sinterklaas in een 
tractor aan zagen komen 
rijden. 
Sinterklaas wist dat er 

werkzaamheden gaande zijn in Stedum en dacht dat een tractor wel handig zou 
zijn om zich door het dorp te verplaatsen op pakjesavond. 
 

Na enkele welkomswoorden van burgemeester Rodenboog verliet Sinterklaas het 
haventerrein om het feest voort te zetten in de sporthal. Daar werd hij, onder mu-
zikale begeleiding van Jehova Nissi, onthaald door zo'n 90 enthousiaste kinderen. 
Na het zingen van de leuke klassieke Sinterklaasliedjes en het dansen op een vlot 
Sinterklaaslied, verliet de goedheiligman de sporthal. De kinderen kregen van de 
Pieten een cadeautje mee naar huis. 
 

 
 

Tekst en foto's: stedum.com 



 4

Jan-Pieter Smit, D. Triezenbergstraat 
 

Jan-Pieter Smit (1982) is geboren en getogen in 
Stedum. In december 2014 woont hij alweer vier 
jaar in zijn eigen woning aan de D. Triezenberg-
straat. Hiervoor woonde Jan-Pieter bij zijn ouders 
Chris- en Siep Smit. Eerst aan de Singel en later 
aan de Weemweg. 
 

Nadat ik met Jan-Pieter een paar korte gesprek-
ken in het dorp heb gehad, spreken wij af dat ik 
langs kan komen voor 'De Stedumer'. Wij zullen 
het dan ook over zijn werk hebben. Jan-Pieter 
werkt in het UMCG in Groningen als voedingsas-
sistent, een interessant vak waar altijd wel wat 
over te vertellen valt. 
Op een donderdagavond in oktober, Jan-Pieter 
heeft die dag gewerkt, ben ik welkom. In de huis-
kamer (met open keuken) hangt een interessant 

schilderij. Bovenaan dit lichte schilderij staan onder elkaar een paar stroken met 
klassieke ornamenten. In het wit van het schilderij staan woorden geschreven. Het 
is een sierlijk handschrift met krullen. Als je er naar kijkt word je als het ware ge-
dwongen om de woorden te ontcijferen. Je vraagt je af wat er staat. Jan-Pieter 
Smit vertelt hoe hij het schilderij in een winkel voor woninginrichting zag staan en 
het heel mooi vond. Hij kocht het toen het afgeprijsd was. Naast het schilderij 
hangen twee zwarte metalen vlinders met in de vleugels enkele gekleurde steen-
tjes. Een ander schilderij waarop een vlinder staat moet nog aan de muur gehan-
gen worden. Wij bekijken het. Ook in dit schilderij zie je een tekst. 
Jan-Pieter zet koffie. Hij kan boeiend vertellen. In het maartnummer van 2009 las 
u over zijn moeder. In dat artikel ging het ook over zijn oma, mevrouw Dina Roze-
boom Pot-Olthof en de zuster van zijn oma, mevrouw Etta Knot. Wij praten over 
beide dames. Oma woont in Loppersum en tante Etta in Siddeburen. Tijdens het 
gesprek in 2009 woonden beide zusters nog in Stedum.  
Er is veel veranderd in het dorp in pakweg twintig jaar. Daar is mijn vraag op ge-
baseerd. Verwacht jij nog dat het in Stedum weer net zo gaat worden, zoals je het 
in jouw jeugd kende? Jan-Pieter: "Nee, die tijd die wij hebben meegemaakt, waar-
in je dus iedereen kende en je met iedereen praatte, die is voorbij. Al die mensen 
die in die afgebroken bejaardenhuisjes woonden. Die je echt goed kende. Het was 
toen allemaal anders. Je had zoveel persoonlijke contacten. Over het algemeen 
kenden alle mensen elkaar wel." 
En dat zie je niet meer gebeuren? "Dat komt nooit weer. Veel oude mensen gaan 
het dorp uit. Er zijn hier niet die voorzieningen die ze in andere dorpen wel vinden, 
zoals in Ten Boer en Loppersum. Het zou een ander verhaal worden, wanneer 
hier een bejaardenhuis zou staan en wij die oude generatie hier konden houden. 
Daarmee hield het dorp ook zijn eigen sfeer en identiteit." Hij somt het een en an-
der op wat verdwenen is: de kassen van Nienhuis, de kassen van Beukema, dro-
gisterij Ellie de Vries waar de jeugd altijd snoepjes kocht. Het cadeauwinkeltje van  
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mevrouw Huisman waar je ook Sinterklaas cadeautjes kon kopen. 
"Wij gingen boodschappen doen voor ouderen. Natuurlijk hoopte je dat je een be-
loning kreeg. Zo had je mevrouw Haarsma die de kinderen altijd een reep choco-
lade gaf. Wij deden boodschappen voor Zwaantje Knot die hier aan de D. Trie-
zenbergstraat woonde. En herinner je je Martha Kole nog wel? En natuurlijk 
Harmke van der Ploeg!" 
 

Jan-Pieter Smit ging in Stedum tot 1994 naar de Christelijke Basisschool De 
Crangeborg. Daarna ging hij van 1994 tot 1999 naar het Fivelcollege in Delfzijl. 
Aan het Noorderpoortcollege volgde hij de tweejarige opleiding 'Voedingsassis-
tent' met als vakken onder andere reanimatie, EHBO en voedingsdieetleer. 
Jan-Pieter: "Je moest alles weten over bijvoorbeeld bacteriën, gisten, schimmels 
en vitamines. Wij leerden over de 'Schijf van Vijf'. Maar die is op dit moment niet 
erg actueel meer. Daar zijn weer nieuwe ideeën over. Wij leerden over speciale 
voeding bij bepaalde ziektebeelden, over sondevoeding en over aanvullende voe-
ding zoals bijvoorbeeld Nutridrink van Nutricia. Wij leerden wat diabeten moesten 
eten. Maar op dit moment is men een stuk minder streng met dit dieet dan voor-
heen. Men heeft daar nu een andere mening over." 
 

Als voedingsassistent in het UMCG is Jan-Pieter de gehele dag verantwoordelijk 
voor de dieetvoeding op een verpleegafdeling van het ziekenhuis. En hij is van-
zelfsprekend verantwoordelijk voor de gewone voeding. 
Jan-Pieter: "Ik werk op de afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde, waaraan een 
afdeling Mondkunde verbonden is en een afdeling Oogheelkunde. Wij hebben 
daar tweeëndertig bedden. Ik werk vanuit die afdelingskeuken. Op die afdelings-
keuken ben ik ook verantwoordelijk voor de houdbaarheid van de producten." 
Jan-Pieter was nog jong toen hij in het ziekenhuis kwam werken. "Ik was vijftien. 
Ik ben in de vakantie van 1997 in het ziekenhuis als schoonmaker begonnen. Ik 
ben toen in het UMCG ook meteen ingeschreven en zodoende kon ik daar in alle 
vakanties en weekenden aan het werk. In 2007 heb ik een vaste aanstelling ge-
kregen. Daarvoor deed ik vanaf 2001 precies hetzelfde werk, maar dan via het 
interne uitzendbureau van het UMCG. In principe ben ik altijd in de keuken. Maar 
in nood ben ik ook inzetbaar voor andere taken op de afdeling." 
 

Zowel de ouders van Jan-Pieter, als zijn broer Christoffer, wonen in Stedum. Zijn 
zus Josien woont in Middelstum. Jan-Pieter is vernoemd naar zijn beide opa's. 
Pieter komt van zijn opa aan moederskant. Jan was de vader van Jan-Pieter zijn 
vader Chris. Vader Chris Smit komt uit Westeremden. Jan-Pieter vertelt over zijn 
familie, over zijn oma aan vaderskant. De familie Smit heeft het de afgelopen ja-
ren zeer zwaar gehad. Vrij snel na elkaar zijn er familieleden overleden. Eerst 
twee ooms van Jan-Pieter en toen zijn oma. Niet alleen voor de familie kwam dit 
verlies hard aan, maar ook bij de vrienden, kennissen en dorpsgenoten. 
Na een tijdje gaat ons gesprek over Jan-Pieter zijn schooltijd in Stedum. 
"Ik heb op de Christelijke school een hele leuke tijd gehad. Op het eind van de op-
leiding, groep zeven en acht, gingen wij vaak kattenkwaad uithalen!" Het is won-
derlijk hoe zo'n eenvoudig onderwerp de lachspieren losmaakt... 
"Wij, onze klasgenoten, verzamelden ons aan de Lopsterweg, om dan vervolgens 
terwijl wij naar school liepen, kattenkwaad uit te halen... Wij smeten besjes tegen 
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de ramen. Wij gingen deurtje bellen. En... wij gooiden de deuren van de winkels 
open en liepen dan gauw weg. Dan bleef de winkelbel doorrinkelen... Bij Van der 
Naalt, bij Ellie de Vries en mevrouw Huisman!" Jan-Pieter vertelt. Je ziet de betref-
fende personen voor je. En wij lachen om al die grappige herinneringen.  
"Wij hebben een leuke tijd gehad. Die mensen die wij plaagden natuurlijk niet... 
Wij gooiden soms ook met modder. Je ging juist bij die mensen aanbellen die 
boos werden. Dat was het leukste. Wij speelden veel buiten in het bos rond het 
kerkhof. Wij deden blikspuit, speelden oorlogje. Ik had, denk ik, een nep geweer-
tje. Toen ik ouder werd gingen Christoffer en ik stiekem in de auto van onze vader 
rijden. Overal toeteren in het dorp! "Hemmen jonges heur riebewies hoald?" vroe-
gen de dorpsgenoten aan mijn moeder. Mijn ouders wisten nergens wat van... Wij 
namen de auto mee als mijn vader een dutje deed. Mijn vader werkte hard als 
vrachtwagenchauffeur. Hij maakte lange dagen." 
Met wie zat je in de klas? Moeiteloos noemt hij de oud-klasgenoten in alfabetische 
volgorde op. 
Het zijn meestal de kleine details die een goed beeld geven van een bepaalde tijd. 
Jullie mochten niet op de fiets naar school, hè, Jan-Pieter? "Dat klopt. Wij, die in 
het dorp woonden, mochten van onze school niet op de fiets komen. Wel, klasge-
noot Marjan, want zij woonde op een boerderij. Als wij na schooltijd bij haar gin-
gen spelen, dan mochten wij wel op de fiets naar school." 
Op 2 mei 2014 had zijn klas, nadat zij twintig jaar van school waren, weer een re-
ünie. Bijna iedereen was er. Zij gingen de school bekijken, bekeken foto's. Jan-
Pieter: "Zelfs onze oude schooljuffrouw Liesbeth Schoenmaker was er eventjes. 
Als afsluiting gingen wij naar de chinees in Groningen in het Stadspark. Natuurlijk 
hadden wij het over het kattenkwaad uithalen!" 
 

Leuke herinneringen heeft Jan-Pieter aan de Hobbyclub in de voormalige school 
aan het Klokkenpad. Een aantal ouders hadden daar de leiding. Nu is het gebouw 
het atelier en werkplaats van Jack Brandsma en Françoise de Thouars. Kinderen 
van beide basisscholen kregen één keer in de week in een lokaal handenarbeid-
les. Voor wat meer details bel ik Sikko Voorma op, de man die totdat er de jeugd-
soos in het gebouw kwam, actief was voor de Hobbyclub. Hij vertelt dat de Hob-
byclub destijds opgezet is door Marijke de Jong, de vrouw van Pieter de Jong, de 
melkman die vroeger hier in Stedum een rijdende winkel had met meer dan alleen 
zuivelproducten. Sikko noemt verscheidene namen op van ouders die les hebben 
gegeven aan de Hobbyclub. Een enkele ouder hielp alleen mee met een bepaald 
project, omdat hij deskundig was op dat gebied. Er werd onder andere gefiguur-
zaagd, vogelhuisjes gemaakt. Er werd gewerkt met papier-maché en met brood-
deeg dat gedroogd werd, maar niet gebakken. Ook maakten de kinderen wel eens 
kerststukjes. 
Jan-Pieter: "Ja, dat was op een maandag. De Hobbyclub! Je moest dan per keer 
een gulden betalen. Wij hebben daar veel plezier gehad. Sikko Voorma had de 
leiding. Maar ook mevrouw Greetje Lager en Stieneke Oudekerk, de moeder van 
Jesse, hoorden bij de leiding. Wij gingen ook wel eens naar buiten om lol te ma-
ken. De Hobbyclub was erg leuk. Ik denk er met plezier aan terug." 
 

Eldert Ameling   
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Lustrum Stichting Historie Stedum 
 

 
 

Op de afgelopen donateursmiddag en -avond van woensdag 19 november werd 
het eerste jubileum van Stichting Historie Stedum (SHS) gevierd. De stichting is 
opgericht op 5 november 2009 met als doel het verleden van Stedum levend te 
houden voor toekomstige generaties. In totaal is de donateursmiddag en -avond 
bezocht door zo’n 50 mensen, beide bijeenkomsten waren zeer geslaagd! De 
aanwezigen kregen een overzicht van 5 jaar SHS. In die 5 jaar heeft de SHS zich 
neergezet als een levendige en actieve stichting. 
Zo zijn er de  donateursavonden, deze worden sinds november 2011 twee keer in 
het jaar gehouden. De avonden kennen altijd een goede opkomst van trouwe do-
nateurs. Telkens staat een onderwerp centraal.  
 

Zo zijn bijvoorbeeld Veldwachter Toonder, de sween transport en logistiek al aan 
bod geweest. Deze avonden worden gehouden in het clubgebouw. Het clubge-
bouw is de Aula bij de begraafplaats aan de Stationsweg. Deze is in oktober 2010 
over gegaan van de gemeente naar de SHS en heeft een goede opknapbeurt ge-
had en is in september 2011 officieel geopend door Adriaan Clant. Naast de do-
nateursavonden worden hier ook de maandelijkse bestuursvergaderingen gehou-
den en wordt het archief hier bewaard. Naast het fysiek archief is er ook een digi-
taal archief die via http://beeldbank.historiestedum.nl voor iedereen beschikbaar 
is. In 2013 werd de site bekeken door zo’n 1.800 mensen. Hier staan al zo’n 3.463 
foto’s op en is zeker een kijkje waard. In de toekomst is het de bedoeling dat ook 
foto’s van de objecten die in het archief zitten, bijvoorbeeld oude landbouwwerk-
tuigen, hier op komen te staan. 
Sinds mei 2011 loopt het begraafplaatsproject. Oude en verwaarloosde graven 
worden weer in ere hersteld. 15 maart 2013 is een monument onthuld voor het 
armenlap.  
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Om, zoals de doelstelling aangeeft, het verleden van Stedum levend te houden 
voor toekomstige generaties heeft de SHS haar medewerking verleend voor het 
uitbrengen van het boek “Het verhaal van Stedum”. Het project was eind 2010 al 
opgestart en 11 april 2014 kon het boek worden gepresenteerd. Daarnaast werd 
op 26 maart 2014 op een donateursavond het boek “De inwoners van Stedum – in 
de jaren ’50 van de twintigste eeuw” gepresenteerd. Inmiddels is dit boek zo’n 300 
keer verkocht. En de derde druk is inmiddels uit en weer volop verkrijgbaar. De 
lezing over “joaren vieftig ien Steem” die door de schrijver Jan Olthof bij de pre-
sentatie werd gehouden viel bij alle aanwezigen zo in de smaak dat is besloten 
om ook deze lezing ook in boekvorm uit te brengen. Dit boek kreeg de titel “Was-
sen, slachten en Hinderk begroaven”. En is inmiddels al 70 keer verkocht en nog 
steeds te koop voor € 10. 
 

Na een DVD van Stedum in de 60-er jaren vond de SHS het nu ook tijd om een 
actuele DVD uit te brengen. Op de afgelopen donateursavond werd de DVD “Ste-
dum zo dag en deur” gepresenteerd. Deze is vanaf nu te koop voor € 12,50. De 
DVD is gemaakt door een aantal studenten van de Hanze Hogeschool en brengt 
het alledaagse leven in Stedum in beeld. Zo komen naast de beide basisscholen 
ook de voetbalclub, de schietvereniging en een inkijkje in de Bartholomeuskerk 
aan bod. Meer  informatie via info@historiestedum.nl.  
En je zou het misschien niet verwachten van een Stichting die zich bezig houdt 
met historie maar de SHS heeft ook een eigen facebookpagina 
www.facebook.com/StichtingHistorieStedum. De pagina heeft inmiddels al 100 
likes. De stichting gaat er vanuit dat er nog vele jaren zullen volgen met nog veel 
leuke projecten! 
 

Mariëlle Rijskamp 
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In de Kijker 
 

In deze rubriek worden nieuwe of minder 
bekende bewoners van het dorp voorge-
steld. Deze rubriek borduurt verder op de 
oude rubriek ‘Nieuwe bewoner(s)’. Deze 
keer: Peter Keuning en Rianne Schuttinga, 
Adriaan Clantstraat 8. 
 

Sinds wanneer wonen jullie in Stedum? 
Vanaf begin juni 2014. 
 

Waar zijn jullie geboren? 
Peter in Dongjum; Rianne in Groningen. 
 

Wat doen jullie voor de kost? 
Peter is systeembeheerder; Rianne studeert 
Maatschappelijke Zorg. 
 

Wat is jullie favoriete bezigheid? 
Peter is muzikant en speelt in vijf bands. 
Verder is hij geluidstechnicus. Rianne houdt 
van lezen, schilderen en met vrienden op 
stap gaan. 
 

Wat is jullie favoriete vakantiebestemming? 
Duitsland. 
 

Wat nemen jullie mee naar een onbewoond eiland? 
Drie opdringerige poezen, leesvoer en spelletjes. 
 

Wat is de reden dat jullie in Stedum zijn komen wonen? 
We wilden graag een vrijstaande starterswoning in een plaats die goed bereikbaar 
is met openbaar vervoer. Ook wilden we graag in de buurt van familie wonen. 
 

Zijn jullie ook betrokken bij het dorp? 
Nog niet, maar dat zijn we wel van plan. 
 

Wat is jullie favoriete boek/film en waarom moeten alle inwoners van Ste-
dum dit boek of deze film zien? 
De film ‘De Pianist’ van Szpilman. Indrukwekkend verhaal, waarin niet elke Duit-
ser uit de Tweede Wereldoorlog verkeerd is. 
 

Wat vinden jullie, naast jullie eigen huis, het mooiste plekje van Stedum? 
Het Stedumer bos met het meertje. 
 

Wat is jullie antwoord op de vraag van de vorige nieuwe bewoners: Komen 
jullie een keer op de koffie of thee? 
Dat zijn we wel van plan. 
 

Welke vraag willen jullie de volgende nieuwe bewoner(s) stellen? 
Naar welk land zou jij wel willen emigreren? 
 

Afie Nienhuis 
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Jehova Nissi; Dat was dat 
 

Zo. Dat was dat. Het concours in Hoogeveen waar we op 15 november aan heb-
ben meegedaan, zit erop. En het ging goed! Voor de uitvoering van Pierius Mag-
nus  (grote Pier) en Jericho kregen we gemiddeld 83 punten. Dat betekent in ha-
fabra-land een eerste prijs, want die krijg je als je 80 of meer punten hebt. We zijn 
er heel blij mee. Gijs Heusinkveld werd door de jury een enthousiast en inspire-
rende dirigent genoemd en dat komt hem toe. Met veel inzet,  geduld  en tact 
heeft hij ons naar dit resultaat geleid.  
 

Een fanfarefestival is een hele belevenis. Het begint al als je met je muziekkoffer 
door Hoogeveen loopt, richting De Tamboer, waar net een stroom muzikanten uit-
komt die je alvast succes wensen. Wildvreemden, maar je weet dat ze behoren tot 
de vijf vijfde divisie-orkesten die ’s ochtends  op het concoursprogramma stonden. 
De hele middag in het mooie en gezellige Drentse theater is verder gevuld met 
omkleden, inspelen en optreden en natuurlijk luisteren naar de prestaties van an-
deren. Aan het eind hebben we erg genoten van een spetterend optreden van 
Concordia uit Middelstum, die als eerste divisieorkest buiten mededinging deel-
nam. Een week daarvoor gaven ze in Stedum al een voorproefje van hun kunnen 
op ons gezamenlijke try-outconcert Oetpebaaiern, voor hen de afsluiting van een 
lange studiedag. Nu, uitgerust en in een echte  concertzaal, kwam de kwaliteit van 
het 45-koppige orkest (waarin overigens onze dirigent Gijs als gastbaritonist een 
ontroerende solo speelde) goed tot haar recht. 
 

 
 

Leden van Jehova Nissi tijdens het try-outconcert 'Oetpebaaiern'. (Foto: Steef Meyknecht) 
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En daarna kwam de juryuitslag. Het is boeiend om de rapporten van de driekoppi-
ge jury te lezen. Zij letten op ontzettend veel facetten: Intonatie, Klankvorming, 
Klankbalans, Techniek, Articulatie, Ritmiek, Samenspel, Dynamiek, Nuancering 
en Muzikale uitvoering. Voor alle onderdelen scoorden we een 8,0 of 8,5. Maar de 
jury let nog op zo veel meer en schrijft dan bijvoorbeeld  ‘Vanaf 8e maat in E min-
der goed van afwerking’, maar ook ‘mooie gedecideerde inleiding.19: goede ca-
dans, ritmiek prima voor elkaar’.  
 

Heel interessant allemaal. Maar eerlijk gezegd ben ik ook blij dat deze spannende 
tijd weer achter de rug is. We gaan ons nu eerst wijden aan winterse activiteiten 
als het inhalen van de Sint, de kerstoptredens en het Nieuwjaarsconcert. En voor 
het voorjaar staat er een heel bijzonder concert op stapel, waar ook mensen die 
menen dat ze niet van fanfaremuziek houden graag naar toe zullen komen. Wat 
voor een concert dat wordt, hoort u in het nieuwe jaar! 
 

Fenneke Colstee 
Jehova Nissi 
 

 

Moarstee zoekt een coördinator 
 

Het gebouw 'Moarstee' nadert zijn voltooiing. Waarschijnlijk kan het gebouw vanaf 
februari 2015 volledig in gebruik worden genomen. Tijd dus om na te denken over 
het beheer van het gebouw. Stichting Moarstee zoekt hiervoor een coördinator. Bij 
deze roept de stichting mensen op die zich voor deze (vrijwilligers)functie be-
schikbaar willen stellen. 
De coördinator beheert het gebouw en ziet toe op het gebruik door de vier betrok-
ken verenigingen (IJsvereniging, Tennisvereniging, Scoutingvereniging, Schiet-
vereniging) en andere huurders. Hij/zij ziet er op toe dat het gebouw netjes en 
schoon wordt gehouden. Ook heeft de coördinator, tezamen met de penning-
meester, het financiële beheer van de kantine. 
Er wordt niet van de coördinator verwacht dat hij/zij zelf bardiensten draait of het 
gebouw schoonhoudt. Die taken worden uitgevoerd door vrijwilligers van de ge-
bruikers. 
Een belangrijk onderdeel van de taak als coördinator is daarom het instrueren en 
controleren van de vrijwilligers/gebruikers; hij/zij zorgt er voor dat alles volgens de 
huisregels wordt uitgevoerd. In zijn algemeenheid ziet de coördinator toe op een 
goed gebruik van het gebouw. De coördinator legt verantwoording af aan het Da-
gelijks Bestuur van de Stichting Moarstee. 
Gevraagde eigenschappen van de coördinator: Horeca ervaring (gewenst, geen 
vereiste); Het behalen van eventueel vereiste diploma’s; 
Goed met mensen kunnen omgaan; Goed kunnen plannen en organiseren. 
Geïnteresseerden worden verzocht zich uiterlijk 10 december schriftelijk te mel-
den bij de secretaris van Stichting Moarstee: Jelle van der Knoop, Lellensterweg 
38, Stedum. Zij worden verzocht een toelichting te geven op hun motivatie en 
kwaliteiten. Voor de behandeling van de brieven en de selectieprocedure is een 
benoemingscommissie ingesteld. 
 

Jelle van der Knoop 
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Verkoop kerstbomen stopt 
 

Wij hebben samen besloten om definitief te stoppen met de verkoop van kerstbo-
men. Omdat de bereikbaarheid van ons adres aan de Triezenbergstraat deze 
herfst ook lastig is, verkopen wij dus ook voor kerst 2014 dus geen kerstbomen 
meer.  
 

Koos en Anneke Beukema 
 

 

Sticker Zorgzaam Stedum 
 

In deze Stedumer treft u een sticker van Zorgzaam Stedum aan. Hierop staan de 
belangrijkste contactgegevens. De Stedumer, waarin onze advertentie staat, ligt 
natuurlijk niet altijd voor de greep. Lastig om dan aan het telefoonnummer te ko-
men als u verlegen zit om een paar krukken, of om een bezoek naar de huisarts 
of supermarkt af te spreken. Als u de sticker van Zorgzaam Stedum op een han-
dige plek in huis plakt (zoals bijvoorbeeld binnenkant kastdeur of op boekje met 
telefoonnummers) hoeft u niet te zoeken naar een telefoonnummer als u hulp no-
dig hebt. Aarzel niet om te bellen. We helpen u graag! 
 

Karel Zuiderveld 
 

 

Opbrengst collecte 
 

De opbrengst in Stedum van de Nederlandse Brandwonden Stichting 
is € 404,73. Hartelijk dank voor uw gift en ook aan de collectanten. 
 

Greet Smink 
 

 

Reanimatiecursus 
 

Begin deze maand zijn 20 Stedumers weer getraind om te kunnen reanimeren. 
Het ging om de jaarlijkse herhalingscursus in het Swaithoes. De vierde alweer. 
Net als alle andere jaren werd de cursus gegeven door Cardio-XL. Duidelijk bleek 
dat de routine onder de deelnemers al aardig toegenomen was. Het reanimeren 
ging een stuk vlotter en gemakkelijker dan de eerste keer. Heel geruststellend om 
te zien dat iedereen heel bekwaam de levensreddende handelingen uit kan voe-
ren. We zullen hopen dat het nooit nodig is, maar als er iemand gereanimeerd 
moet worden, dan heb ik er alle vertrouwen in dat de deelnemers van de cursus 
adequate hulp kunnen bieden.  
Om de drempel tot deelnemen te verlagen heeft Dorpsbelangen Stedum financi-
eel bijgedragen. Bedankt! 
 

Karel Zuiderveld 
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Textielcafé in de Zorgbuurderij 
 

Breien, haken, borduren, naaien, koffiedrinken en workshops in de Zorgbuurderij.  
 

 
 

Het was een mooie herfst. Maar het is nu echt november-weer. Wat is er dan ge-
zelliger om rond een tafel te zitten breien of te haken of wat je ook maar het liefst 
doet. Elke vrijdag vanaf half tien staat de koffie klaar in de Zorgbuurderij. Er is ie-
mand die goed is in breien, er staat een naaimachine. Kortom, kom voor de gezel-
ligheid of met een vraag op het gebied van breien of naaien. Het is fijn om van el-
kaar te leren. Ben je dus ergens goed in? Kom en deel je deskundigheid. Kosten: 
een kleine bijdrage voor de koffie. 
 

In de maand december zijn er twee workshops in december sfeer. Kerstballen 
breien op woensdag 10 december om 19.30 uur. Gebreide kerstballen, dat klinkt 
misschien raar, maar het ziet er mooi uit en ze gaan jaren mee. U wordt deskun-
dig op weg geholpen en voor 'nazorg' kunt u altijd op vrijdagochtend even binnen 
lopen. Voor materiaal wordt gezorgd. U betaalt daarvoor een kleine bijdrage. 
 

Op woensdagmiddag middag 17 december  om 13.30 uur, kunt u een kerstkrans 
maken. Uiteraard met het traditionele groen. Maar er kan ook wol, breigaren, en 
vilt worden gebruikt. Ook hier wordt gezorgd voor voldoende materiaal. Er is veel 
groen nodig voor een krans. Hebt u klimop,  hulst of ander groen in de tuin? Neem 
het mee. Voor het materiaal wordt een bijdrage gevraagd. 
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Waar: de zorgbuurderij, Bedumerweg 43. Voor meer informatie en opgave voor 
de workshops kunt u contact opnemen met Margreet Wiersema tel 06-36074897 
of mail naar buur@deheemen.nl 
 

Mannie Hovenkamp 
 

 

Verslag Informatiepunt 
 

Op donderdag 6 november hadden we weer een bijeenkomst van Informatiepunt 
in het Hervormd Centrum. Er waren twintig personen aanwezig. Sieta Smit heette 
ons van harte welkom en in het bijzonder de heren Geerling en Terpstra, podothe-
rapeuten van het Delfzicht Ziekenhuis te Delfzijl en het Martiniziekenhuis te Gro-
ningen. Zoals gewoonlijk begonnen we met een kopje thee/koffie, waarna de heer 
Geerling het woord nam. 
 

Wat doet een podotherapeut? Zij behandelen klachten die voortkomen uit afwij-
kend functioneren van de voeten en/of het looppatroon. Ook behandelen zij huid- 
en nagelaandoeningen en geven ze preventieve adviezen. Tevens behandelen en 
screenen podotherapeuten patiënten met diabetes mellitis (suikerpatiënten) of 
een reumatische aandoening. 
Sinds 1982 is podotherapeut een wettelijk beschermd paramedisch beroep en is 
in 1997 opgenomen in de wet BIG. De opleiding tot podotherapeut is een vierjari-
ge Hbo-opleiding. Daarnaast worden ze regelmatig op hun functioneren en kennis 
getoetst. Er zijn vierhonderd podotherapeuten. Bijna allen staan ingeschreven in 
het Kwaliteitsregister Paramedici en vrijwel allen zijn lid van de Nederlandse Ver-
eniging van Podotherapeuten (NVvP). Sinds drie jaar kan een patiënt zonder ver-
wijzing een afspraak maken bij een podotherapeut. 
Voor welke klachten kan een patiënt bij een podotherapeut terecht? Voor voor-
voet- en vermoeidheidsklachten, knie-, achillespees-, heup- en rugklachten, over 
drukklachten (waardoor likdoorns ontstaan), vergroeiing van voet/tenen, ontstoken 
ingegroeide nagels en wonden. 
Hoe kunnen klachten ontstaan? Door afwijkende voetstand, zoals bijvoorbeeld 
platvoeten, holvoeten, erfelijke of aangeboren afwijkingen, teenafwijkingen zoals 
hamer- en klauwtenen en nagel- en huidproblemen. Door verschillende ziekte-
beelden zoals reuma, diabetis mellitis en parkinson. 
Daarna nam de heer Terpstra het woord. Hoe verloopt het onderzoek? De podo-
therapeut begint met een onderzoek naar de oorzaak van de klachten. Hij bepaalt 
de voetstand door te kijken naar de afwikkeling en beweging van de voet(en), en 
eventueel naar de beweging van de knie(ën), heup(en) en romp. Met behulp van 
een podoscopie bekijkt de podotherapeut de zolen van de voeten om de drukver-
deling te beoordelen. Een podoscopie is een lichtbak waarbij op de bodem een 
spiegel is geplaatst. Vervolgens stelt de podotherapeut de diagnose vast en 
maakt een behandelplan op en bespreekt dit met de patiënt. Een behandeling be-
staat uit één of meer therapieën, zoals podotherapeutische zolen, (teen)orthese 
(om de stand van de tenen te corrigeren), schoen- en voetverzorgingsadviezen, 
vilttherapieën, taping, wond- en instrumentale behandeling. Als de patiënt een ri-
sicovoet heeft en niet behandeld kan worden door een (medische) pedicure, wordt 
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hij of zij behandeld door een podotherapeut. De podotherapeut is een beroep tus-
sen de pedicure en een chirurg. 
 

Na de pauze kon men nog vragen stellen, waarna Sieta de heren bedankte voor 
de informatieve middag. De heren gingen met een notenkoek en Steemer appel-
sap naar huis. Sieta wenste ons daarna wel thuis. De volgende informatiepunt is 
op donderdag 4 december. 
 

Voor meer informatie: www.podotherapie.nl; Podotherapie Delfzicht Ziekenhuis, 
(0596) 64 45 97; Podotherapie Martiniziekenhuis, (050) 524 61 90. 
 

Afie Nienhuis 
 
 

sportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsp 
 

 

 
Familiezwemmen is weer van start gegaan 
 

Familiezwemmen is zo’n leuke en bijzondere Stedumer traditie. Ooit ontstaan in 
Westeremden en doorgezet in Stedum, nu al meer dan 20 jaar. Deze winter heb-
ben we daarom bijzondere extra’s. 
 

Extra’s en combi’s! 
Niet alleen gaat DJ Aué weer draaien tijdens het discozwemmen, er komt een wa-
terspektakel tienkamp voor jongeren onder leiding van Fokko Smit. Een spetter-
feest voor de kleintjes onder leiding van kleuterleidsters Riekie en Selma van der 
Berg. In samenwerking met Arend Koenes gaan we weer voor de succesvolle 
combinatie met de voetbalclub.  Voor wie durft een aquainfanityworkout van Tes-
sa Bansberg en voor de liefhebbers een keer aansluitend aanschuiven voor een 
gezamenlijke pastamaaltijd op de Heemen. 
 

Meld je nu vast aan via familiezwemmen@gmail.comdan kom je in de e-mail re-
minderlist en hoef je geen enkele keer te missen! 
 

Noteer vast de volgende zaterdagen:  
13 december discozwemmen met DJ Aué;  
10 januari kan je na het zwemmen aanschuiven voor een pastamaaltijd op de 
Heemen. Wil je daar gebruik van maken? Geef je alvast op ! kosten 5 euro pp; 
francoise@jackbrandsma.com 
17 januari geeft Tessa Bansberg een Aquainfanityworkout, wil jij ook weten wat 
dat is? Wees welkom! 
En verder nog: 24 en 31 januari; 7 en 14 februari; 7,14, 21 en 28 maart. 
 

Kosten: Gezinsstrippenkaart:15x = €100 / 10x = €75 / 1x= €10   
Individuele strippenkaart 10x= €25 / 1x= €3 
 

Françoise de Thouars 
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Steempies en Cracks & Crucks  
winnen 35e stratenvolleybaltoernooi 
 

 
De winnaars Cracks & Crucks (foto: stedum.com) 
 

Van 20 t/m 24 oktober werd het jaarlijkse stratenvolleybaltoernooi georganiseerd 
door de stratenvolleybalcommissie van Internos. Er deden in totaal 12 teams mee, 
waarvan 3 jeugdteams.  
De jeugd speelde eerst een hele competitie, waarna er op de finaleavond nog een 
halve competitie gespeeld werd. De winnaar zijn de jongens en meiden van 
Steempies geworden. Als 2e zijn Swaggerboys geëindigd en als 3e De Zwabber-
tjes. De Zwabbertjes kregen, als aanmoedigingsprijs, een heerlijke slagroomtaart. 
Bij de senioren werden de teams over 2 poules verdeeld en in deze poules werd 
er ook een hele competitie gespeeld waarbij de nummers 1 en 2 van beide poules 
door gingen naar de kruisfinales op de vrijdagavond. In poule A is Bouwbedrijf 
Hofman als 1e geëindigd en Triezenbergstraat als 2e. In poule B zijn Cracks & 
Crucks en Borglanden als 1e en 2e geëindigd. De kruisfinales werden op tijd ge-
speeld (2 keer 10 minuten). De eerste wedstrijd ging tussen Borglanden en 
Bouwbedrijf Hofman. De eerste set werd door Bouwbedrijf Hofman gewonnen met 
16-15, de tweede set werd door Borglanden gewonnen met 20-11. Doordat Borg-
landen een beter doelsaldo had gingen zij door naar de finale. De 2e halve finale 
ging tussen Cracks & Crucks en Triezenbergstraat. Deze wedstrijd werd door 
Cracks & Crucks gewonnen, met de setstanden 15-12 en 20-13. 
De wedstrijden om te bepalen wie er 1, 2 of 3 was geworden werden op punten 
gespeeld. 
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De winnaars bij de jeugd: Steempies (foto: stedum.com) 
 

In de troostfinale, spelen om de 3e plaats, won Bouwbedrijf Hofman met 2-0, de 
setstanden waren 25-21 en 25-21. De finale tussen Borglanden en Cracks & 
Crucks werd gewonnen met 2-0 door Cracks & Crucks. De setstanden waren 25-
14 en 25-19. 
 

De einduitslag is als volgt: 
1. Cracks & Crucks, 2. Borglanden, 3. Bouwbedrijf Hofman, 4. Triezenbergstraat, 
5. Beide Handjes, 6. Borgweg 7. Struners, 8. Hun, 9.Bedumerweg. 
Ook bij de volwassen was er een taart, als aanmoedigingsprijs, deze werd ge-
wonnen door Bedumerweg. Doordat er niemand van dit team aanwezig was heb-
ben de jongens en meiden van Hun de prijs gekregen, omdat zij voor het eerst 
punten hebben gehaald sinds zij met het toernooi meedoen. De taarten bij zowel 
de jeugd als senioren werden aangeboden door Albert Heijn uit Loppersum. 
De jeugd kreeg een attentie in de vorm van een glas met snoep en de volwassen 
kregen ieder een vulpotlood. Alle deelnemers kregen ook nog een schrijfblokje 
met een pen, omdat dit het 35e toernooi was. De commissie, bestaande uit Janet 
Dijkstra, Sikko Voorma en Catharina Reker, willen langs deze weg alle spelers, 
vrijwilligers en publiek bedanken die er samen weer een fantastisch toernooi van 
hebben gemaakt. 
In de week van 26 t/m 30 oktober 2015 is het volgende stratenvolleybaltoernooi, 
schrijf deze data alvast in je agenda. 
 

Catharina Reker 
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Hengelclub "Ons Genoegen" 
 

Een ramp was het voor het dorp Stedum, en voor al die mensen die 
wat met de molen te maken hadden, toen op zondagmorgen 5 juli 1936 
de pel- en korenmolen 'De Zilvermeeuw' in de brand stond. Wat een 
schrik! Men zal er naar toe gesneld zijn en zich afgevraagd hebben 
van: "Hoe kan dit!" U kent ongetwijfeld de foto's wel van deze brand, uit 
het boek 'Stedum het verleden in beeld'. Je ziet de mensen bij de mo-
len staan. Een afschuwelijk gezicht is het, die molen die in de brand 
staat. Wat een tragedie. Wij weten nu hoe het afgelopen is, de foto's 
laten het begin zien, maar 'De Zilvermeeuw' brandde tot de grond toe 
af... 
Jan Timmer die in het Molenhuis woont, naast het Stedumermaar, laat 
mij op een dag een stuk hout zien dat al jarenlang in zijn schuur opge-
borgen lag. Het behoorde destijds bij de molen 'De Zilvermeeuw' die 
verderop achter het huis in het land stond. Maar wat voor een voorwerp 
het precies was, is nu niet helemaal duidelijk meer. 
Fotografe Janna Bathoorn wordt gevraagd om foto's te maken van het 
stuk hout. Om het hout zit ook een smal metalen bandje met een spie 
van metaal. Jan Timmer heeft het allemaal schoongemaakt, het metaal 
zwart geschilderd. Hij bestreed de houtworm en heeft het stuk hout 
daarna geïmpregneerd. 
Dan spreken wij af, dat ik contact ga leggen met een instantie die ons 
precies kan vertellen om wat voor een stuk hout het gaat. Bij de Vere-
niging De Hollandsche Molen (Amsterdam), dé molenvereniging van 
Nederland, stel ik mijn vraag. Ik leg uit dat wij graag willen weten wat 
dit precies is. Wij hebben zelf het vermoeden dat het een gedeelte van 
een molenroede is. En naar wie kan ik de foto's mailen? 
Spoedig volgt een antwoord. Mevrouw Marion de Vries (coördinator 
CRM en Front Office) adviseert de foto's (en mijn vraag) naar de vrijwil-
ligers van de 'Stichting Molendocumentatie' te mailen. 
Ook dit gebeurt. Ook nu weer krijg ik vlot antwoord. 
 

Erik Stoop, vrijwilliger Stichting Molendocumentatie, Stichting voor het beheren en 
toegankelijk maken van archieven en collecties van Vereniging "De Hollandsche 
Molen", mailt mij ongeveer het volgende: De molen waaraan u refereert is de mo-
len 'De Zilvermeeuw', die in 1891 werd gebouwd. De voorganger van deze molen, 
die voor 1784 zou zijn gebouwd, werd in 1891 afgebroken. De reden dat ik dit er-
bij zet is dat het stuk hout een stuk oude molenroede is. En een molenroede van 
de laatste 'Zilvermeeuw' zal ongetwijfeld van ijzer zijn geweest. Een roede is ove-
rigens de balk waarop hekwerk wordt gemaakt. Gezamenlijk vormen zij de wie-
ken. Het deel dat u heeft zat dicht tegen de askop aan en vormde dus het mid-
dendeel van de roede. 
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Omdat in 
de eerste 
mail van de 
heer Stoop 
een paar 
onduide-
lijkheden 
staan, mail 
ik hem op-
nieuw. Ik 
vraag hem: 
Heb ik 
goed be-
grepen dat 
het stuk 
oude mo-
lenroede 
van de eer-

ste molen 'De Zilvermeeuw' is?? In de mail naar Stoop ga ik ook in op het feit dat 
'De Zilvermeeuw' in 1932 andere roeden heeft gekregen. In het tweede antwoord 
van de heer Erik Stoop wordt weer bevestigd dat de houten roeden alleen zijn ge-
bruikt op de voorganger van de laatste 'Zilvermeeuw', gebouwd vóór 1784 en af-
gebroken in 1891! Erik Stoop mailde mij: 
 

Beste Eldert, 
In 1932 kreeg de molen zogenaamde Potroeden. Dit waren geklonken ijzeren 
roeden die voorzien werden van het Dekkersysteem. Dekker ontwierp een speci-
aal stroomlijnsysteem voor de roeden, waarmee het rendement substantieel toe-
nam. Hij had gekeken naar vliegtuigvleugels en die min of meer toegepast op mo-
lenwieken. Overigens was de firma Bremer gevestigd in Adorp en had als molen-
bouwer een zeer goede naam in de provincie. De houten roeden zijn gebruikt op 
de voorganger van de laatste 'Zilvermeeuw' daar de "nieuwe" van het begin af 
aan stalen (ijzeren) roeden kreeg. Met vriendelijke groeten, Erik Stoop, vrijwilliger 
SMD. 
 

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) 

 
 
4 december Informatiepunt in het Hervormd Centrum van 14:00 tot 16:00 uur. 
                            Onderwerp: Gezellige Sinterklaasmiddag met spelletjes. 
    Iedereen is van harte welkom. 
 
16 december   Vrouwenraad Stedum: Kerstbroodmaaltijd en samenzang in het 
   Hervormd Centrum om 17.00 uur. Kosten: € 8.00. 
 
10 december  Kerstballen breien om 19.30 uur in de zorgbuurderij,  
   Bedumerweg 43 
 
17 december   Kerstkrans maken om 13.30 uur in de zorgbuurderij. Uiteraard  
   met het traditionele groen.  
 
 
 
 

Let op! De volgende Stedumer verschijnt een week eerder dan normaal in ver-
band met de kerstdagen. Om toch iedereen zoveel mogelijk de tijd te geven, is de 
deadline niet op woensdag maar zaterdagochtend 13 december om 09.00 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 19 december. Kopij inleveren bij de redac-
tie voor zaterdag 13 december, 9.00 uur. 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. 
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Advertenties: Ellen Gommers, 0596 58 18 10, adv.destedumer@gmail.com 
 

 

 

 


