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Nieuws van Scoutingvereniging De Struners  
 

 
 
Na de zomervakantie zijn de reguliere opkomsten van scoutingvereniging De 
Struners weer gestart op zaterdag 29 augustus. Tijdens de open dag op 12 sep-
tember zijn er 4 nieuwe leden toegetreden en zijn er 3 welpen “overgevlogen” 
naar de scouts. Dit omdat ze qua leeftijd en/of ervaring toe zijn aan een nieuwe 
speltak.  
 

We hebben de laatste tijd veel aan promotie van de groep gedaan en dat heeft er 
toe geleidt dat we bijna een wachtlijst in moeten stellen voor de welpen! Daarom 
zijn we nog op zoek naar nieuwe enthousiaste leiding. Vind je het omgaan met 
kinderen leuk? Het bezig zijn met elkaar in een gezellig leidingteam biedt veel 
voldoening. Denk hierbij ook eens aan je maatschappelijke stage die je moet doen 
voor school? Lijkt het je iets? Je bent altijd van harte welkom. Kijk op de site voor 
meer informatie: www.destruners.nl 
 
 

Het gezicht van Stedum 
De foto op de omslag vertoont iedere maand het gezicht van een of meerdere Stedumer(s). De 
foto hoort bij de rubriek 'In de kijker', waarin Afie Nienhuis (het liefst nieuwe) bewoners van ons 

dorp elf vragen voorlegt. Deze maand: Jelte van der Kamp met Yaëla, een van zijn drie doch-
ters (foto: Janna Bathoorn). 
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Kamperen is onder andere een belangrijk onderdeel van scouting. Dit jaar hebben 
De Struners hun zomerkamp voor de tweede keer in Duitsland doorgebracht. Van 
12 tot en met 18 juli hebben in totaal 30 leden hun kampement opgeslagen langs 
de rivier de Hase bij Haselünne in Duitsland. Een prachtig gebied dat volop vol-
doet aan de eisen die de activiteiten van scouting met zich mee brengt: hiken, 
hout sprokkelen, kampvuur maken, kamperen, primitief koken, hutten bouwen  
kabelbaan maken, zwembad graven of vlotten bouwen en er dan ook echt mee 
varen. Mede dankzij het mooie weer was  het een zeer geslaagd kamp. 
 

Ook kunt u de scouts weer aan de deur verwachten op 10 oktober voor een ‘heitje 
voor een karweitje’. Tussen 9.30 en 12.30 uur komen zij bij u langs om “een kar-
weitje” bij u te doen. Heeft u een karweitje voor ons?  
Bijvoorbeeld uw auto wassen, bladeren harken, gras maaien, afwassen,  
de hond uitlaten, stoepje vegen, hout hakken, noem maar op: voor een kleine 
(vrijwillige) bijdrage doen wij dit graag voor u! Dus struun eens door uw huis of 
tuin en verzamel klusjes voor ons!  
Weet u nú al een klusje? Stuur een email naar Helma Mulder (vóór 3 okt.): in-
fo@studio7.nl  dan kunnen wij uw klusje alvast inplannen. Alvast dank voor uw 
medewerking. Meer informatie over De Struners vindt u op www.destruners.nl of 
volg ons op facebook: www.facebook.com/DeStruners.  Hier kunt u geregeld fo-
to’s zien wat we zo al doen en wordt het programma gepresenteerd. 
 

Helma Mulder 
 

 

Lotenverkoop Struners 
 

Hiervoor las u dat onze scouts van De Struners langskomen voor een heitje voor 
een karweitje. Graag laat ik u nog even weten waarom deze actie zo belangrijk is, 
en waarom we ook de lotenverkoopactie van Scouting Nederland (trekking 19 ok-
tober) onder uw aandacht brengen. Een lot kost 2,50, waarvan 1,50 ten goede 
komt aan de vereniging. 
 

We kunnen een dichte, geïsoleerde aanhanger overnemen van onze collega-
vereniging in Winsum, voor de aangepaste prijs van 750 euro. Een ideaal hulp-
middel om de kampeerspullen te vervoeren en ook deels op te slaan, zodat er 
minder gelost en geladen hoeft te worden als de kinderen gaan kamperen. Als we 
500 loten verkopen kunnen we de aanhanger aanschaffen. We zoeken ook naar 
andere manieren, via fondsen en het werven van donateurs. In ruil steken de 
Struners graag de handen uit de mouwen, maatschappelijk dienstbaar zijn hoort 
erbij. Zo helpen de Struners onder andere twee keer per jaar mee in het onder-
houd van het Stemer Bos. Daar hebben we met elkaar weer plezier van.  
Alvast hartelijk dank voor uw aandacht, we hopen dat u onze actieve welpen, 
scouts en explorers wilt ondersteunen met de aankoop van loten, een klusje of in 
de vorm van donateur zijn. 
 

Lies Oldenhof  
voorzitter scouting De Struners 
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In de Kijker 
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In deze rubriek worden nieuwe of minder bekende bewoners van het dorp voor-
gesteld. Deze rubriek borduurt verder op de oude rubriek ‘Nieuwe bewoner(s)’. 
Deze keer: Jelte van der Kamp en zijn drie dochters Fauve (10), Charolène (8),  
Yaëla (5), Kampweg 21. 
 

Sinds wanneer woon je in Stedum? 
Sinds augustus 2014. 
 

Waar ben je geboren en/of heb je je jeugd doorgebracht? 
“Ik ben geboren in Petten en heb mijn jeugd doorgebracht in Delfzijl en Gronin-
gen”. 
 

Wat doe je voor de kost? 
“Ik ben huisman”. 
 

Wat is je favoriete bezigheid? 
“Mijn dagen door te brengen in gemeenschap met de Heer, mijn God”. 
 

Wat is je favoriete vakantiebestemming? 
“Ik mag graag thuis zijn”. 
 

Wat neem je mee naar een onbewoond eiland? 
“De Bijbel”. 
 

Wat is de reden dat je in Stedum bent komen wonen? 
“Door het overlijden van mijn vrouw ben ik niet in staat om alleen voor de kinderen 
te zorgen en een eigen huishouding te runnen”. ( Hij woont in het huis van dokter 
Oosterhuis, waar zijn moeder en zijn oma bij inwonen.) 
 

Ben je ook betrokken bij het dorp? Zo ja, hoe? 
“Ja, doordat de kinderen naar de Crangeborg gaan”. 
 

Wat is je favoriete boek/film en waarom moeten alle inwoners van Stedum 
dit boek of deze film zien? 
“Ik vind het boek ”De geestelijke mens”, geschreven door Watchman Nee. Door 
dit boek heb ik geestelijk inzicht gekregen”. 
 

Wat vind je naast je eigen huis, het mooiste plekje van Stedum? 
“Ik vind de Crangeborgschool het mooiste plekje”. 
 

Wat is je antwoord op de vraag van de vorige bewoner: Waar geniet je het 
allermeest van in je leven? 
“Van de Here Jezus”. 
 

Welke vraag wil je de volgende nieuwe bewoner(s) stellen? 
“Wat betekent het geloof in de Here Jezus voor je”? 
 

Afie Nienhuis 
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Tijd voor actie! Schrijf je in voor Kern met Pit 
 

Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij 
(KNHM) organiseert ook dit jaar de wedstrijd 
Kern met Pit. In deze wedstrijd verbeter je jouw 
eigen buurt of wijk. Samen met anderen verzin je 
hoe en wat. Denk aan het organiseren van een 
buurtcamping in het park, het bouwen van een 
groot insectenhotel, het opzetten van een biblio-
theekbus of het omtoveren van een braakliggend 
stukje grond tot een stadsmoestuin. Binnen een 
jaar realiseer je samen het idee. Tijdens de wed-
strijd krijg je advies van bevlogen professionals. 
Wil jij graag de handen uit de mouwen steken en 
zelf iets aan jouw leefomgeving verbeteren? Ga 
dan naar www.kernmetpit.nl en schrijf je van  

1 september tot 31 oktober in met jouw project voor Kern met Pit editie 2016!  
 

Kern met Pit 
In de wedstrijd Kern met Pit ga je aan de slag om het initiatief voor je buurt of wijk 
te realiseren binnen een jaar tijd. De beste ideeën nemen deel aan de wedstrijd. 
Ben je eenmaal binnen, dan opent dat deuren. Gedurende het uitvoeringsjaar 
staan wij voor je klaar met advies en met ons netwerk. Bij realisatie van je project 
ontvang je het predicaat Kern met Pit en duizend euro.  
 

KNHM 
KNHM weet wat er bij komt kijken als je als burger een idee wilt realiseren. Wij 
hebben jarenlange ervaring met burgerinitiatieven en daarnaast hebben we maar 
liefst 180 adviseurs in huis die op vrijwillige basis burgers begeleiden. Dit doen we 
met inzet van kennis, procesbegeleiding en ons uitgebreide netwerk. KNHM orga-
niseert al bijna 40 jaar de wedstrijd Kern met Pit. Meer informatie vind je op 
www.knhm.nl. 
 

Lorette Vement 
 

 

Activiteitenmiddag Zorgzaam Stedum 
 

De volgende activiteitenmiddag van Zorgzaam Stedum is op donderdag 22 okto-
ber. We beginnen om 14.00 uur in het Swaithoes. Kunt u niet op eigen gelegen-
heid kunnen komen, bel dan voor het regelen van vervoer even met Zorgzaam 
Stedum via 06 - 12 49 44 22. Dat kan op maandag, woensdag en vrijdag van 
9.00-10.30 uur.  
 

Karel Zuiderveld 
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400 woorden  
 

Karola kijkt elke dag 
 

Ik fiets over de ree met essen aan de Bedu-
merweg naar Ar en Karola Jansen.  
 "De boerderij - de Crolleheert - is vernoemd 
naar een bocht (een krul) in het Stedumer-
maar," vertelt Karola, die hier woont met haar 
Ar en dochter Marijke. Bianca en Martin zijn 
het huis al uit. Van jongs af aan hebben Ar en 
Karola op velerlei wijze met dieren gewerkt. 
“Naast het werk geniet ik met volle teugen 
van de schapen”, zegt Karola, “met Ar kreeg 
ik liefde voor schapen. Op de Lopsterweg 
hadden we een tuin met ruimte voor een 
beest. In januari - veel te vroeg - had een 
schaap van Piet Rijskamp (de vader van 

Koos) gelammerd. Wij kochten dit schaap met het enige nog levende lam, een 
Blauwe Texelaar. We noemden het lam Janneke, naar januari. De blauwe ooien 
in ons koppel, nakomelingen van Janneke, laat ik door een blauwe ram dekken 
evenals die prachtige blauwe ooi die ik voor mijn verjaardag kreeg. Twee kalme 
schapen, Muis en Muis, met spitse kop…  waren voor de lijn belangrijk en brach-
ten ons veel rustige nakomelingen."   
 

"Onze driejarige ram Johnny weegt tachtig kilo, ik ben gecharmeerd van zijn uiter-
lijk en afstamming. Na dit jaar gaat hij - we zijn beducht op inteelt - weg. Ik geef 
Johnny geen ruimte want voor je het weet lig je op de grond. Je moet uitkijken, 
eens scheurde ik een enkelband door een ‘douw’ van ram Charly." 
 

Eind september gaat Johnny bij de ooien… Hij draagt een krijtblok om de schapen 
te stempelen."Ik begin met geel, na zestien dagen (een cyclus)stempelt Johnny 
groen. Zo zie ik of een ooi overdekt is. Als een ooi vijf oktober gedekt is, noteer ik 
die datum en als hij zestien dagen later niet overdekt wordt, weet ik wanneer dit 
schaap gaat aflammeren." 
 

Ze hebben een fokgroep van dertig ooien. Hun dertig lammeren zijn voor de 
slacht. Deze winter scharen ze de fokooien in op het land van Sevenhuijsen naast 
de boerderij. De schapen trappen de grasmat dicht en vreten het weiland kort zo-
dat de weide goed het voorjaar in gaat.  
 

Een schaap draagt vijf maanden min vijf dagen. Karola en Ar nemen voor het af-
lammeren vrij. Omdat ze data noteren, weten ze precies wanneer vakantie op te 
nemen. Ze maken het de schapen naar de zin, ze hebben ook goede huisvesting 
voor de lammer-periode. 
"Ik kijk elke dag. Schapen, er is niks mooier dan dit..."  
 

Math  M. Willems 

foto: Janna Bathoorn (archief Stedumer) 
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Verslag Informatiepunt 
 

Op donderdag 3 september hadden we weer een bijeenkomst van het Informatie-
punt in het Hervormd Centrum. Er waren 26 personen aanwezig. Sieta heette ons 
van harte welkom en in het bijzonder Gerard Kruidhof. Hij vertelde over zijn hob-
by: bijen. Sieta had nog wat mededelingen betreffende het reisje van de Vrouwen-
raad op 8 september en de Nationale Ouderendag op 1 oktober. Zoals altijd be-
gonnen we met een kopje koffie/thee, waarna de heer Kruidhof het woord nam. 
 

Hij begon te vertellen dat al op jonge leeftijd zijn interesse voor bijen begonnen 
was. Ongeveer 14 jaar geleden nam hij contact op met iemand die lid was van de 
NBV (Nederlandse Bijenhouders Vereniging), afdeling Appingedam. Kruidhof 
volgde een cursus en sloot zich vervolgens aan bij de NBV. De leden van deze 
vereniging komen in het bijenseizoen (mei tot en met september) elke woensdag-
avond bij elkaar in de bijenstal tegenover de hertenkamp op het landgoed Eken-
stein. Hier onderhouden ze gezamenlijk een aantal bijenvolken, zodat minder er-
varen imkers het bijenhouden in de praktijk kunnen leren. 
 

In een bijenvolk vinden we: een koningin, die als enige eitjes kan leggen, duizen-
den onbevruchte werksters die uit die eitjes nieuwe bijen opkweken en een aantal 
darren (mannetjesbijen) die paren met de koninginnen.  
De jonge werksters verzorgen de larfjes, bouwen de honingraat en helpen bij het 
opslaan van honing en stuifmeel. Na drie weken vliegen ze uit om water, nectar 
en pollen te verzamelen. Een werksterbij leeft in de zomer slechts zes weken. 
 

Nectar en stuifmeelrijke bloemen noemen we drachtplanten. Gelukkig bloeien 
drachtplanten niet allemaal tegelijkertijd en kent elk seizoen wel een aantal 
bloemsoorten, die veel nectar en/of stuifmeel produceren. Kruidhof vertelt dat hij 
wel bevoorrecht is, want rondom Stedum hebben we koolzaadvelden en veel lin-
denbomen (langs de Laan van Nittersum en rondom de pastorie). Hij had een bij-
enkast met raten meegenomen en een kistje met gereedschap, waaronder een 
kasbeitel, een handveger, een roker (waar de bijen rustig van worden), een krant 
en beschermende kleding. 
 

Jammer genoeg komen honingbijen en bijenhouden de laatste tijd met name ne-
gatief in het nieuws door het afsterven van bijenvolken in de winter, de zoge-
naamde verdwijnziekte. Het imkeren is er niet gemakkelijker op geworden omdat 
door het grootschaliger worden van de landbouw er veel minder wilde planten 
bloeien, waardoor er veel minder nectar en stuifmeel beschikbaar is voor honing-
bijen. Ook het gebruik van moeilijk afbreekbare verdelgingsmiddelen speelt een 
rol bij het verdwijnen van de bijenvolken. 
 

Na de pauze liet Kruidhof nog een paar filmpjes over bijen zien, waarna Sieta hem 
bedankte voor de boeiende middag. De heer Kruidhof ging met een notenkoek en 
een bloemetje naar huis en Sieta wenste ons daarna wel thuis. 
 

De volgende Informatiepunt is op donderdag 8 oktober. 
 

Afie Nienhuis 
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Kerstwandeling Stedum  
 

Hoewel de zomer nog maar nauwelijks achter ons ligt, toch alvast een bericht met 
betrekking tot een wel heel winters feest, namelijk het kerstfeest.  
Kerst is bij uitstek het feest van saamhorigheid, van je bezinnen en je verbonden 
voelen met elkaar. Het biedt een verhaal over nieuw leven en hoop. En dit zouden 
we graag als dorp samen willen beleven. Daarom lijkt het ons mooi om met en 
voor elkaar het kerstverhaal over de geboorte van Jezus uit te beelden en te ver-
tellen.  
Tweemaal heeft CBS de Crangeborg voor haar leerlingen een kerstwandeling in 
het dorp georganiseerd. Wij zouden graag deze wandeling nieuw leven willen in-
blazen en breder willen trekken: een kerstwandeling voor alle dorpelingen (jong 
en oud) van Stedum op zaterdagavond 19 december.  
 

Hoe deze wandeling er precies komt uit te zien, gaat de komende maanden vorm 
krijgen met behulp van de onderstaande werkgroep die bestaat uit een divers ge-
zelschap van Stedumers. We hopen bij dit project zoveel mogelijk gebruik te kun-
nen maken van alle talenten en voorzieningen die er in het dorp te vinden zijn.  
Wij zoeken daarom vrijwilligers die samen met ons het kerstgevoel vorm willen 
geven. Als je graag een bijdrage aan de kerstwandeling wil leveren, of als je vra-
gen of ideeën hebt, stuur dan een mail naar kerstwandelingstedum@gmail.com of 
bel 06 - 16 944 189. 
We hopen op net zoveel enthousiasme als wij zelf ervaren! 
 

Werkgroep kerstwandeling Stedum 2015 bestaat nu uit: Manon Medema, Sanne 
Werkman, Ingrid van Wingerden - Jansen en Karel Zuiderveld. 
 

Ingrid van Wingerden 
 

 

Een (on)geloofsgesprek rond de houtkachel 
 

Op donderdag 15 oktober kunt u meepraten over het (on)geloof op boerderij 
Niehof, Lopsterweg 2 in Stedum. Er is plaats voor maximaal 8 deelnemers. Opga-
ve bij Ineke van Zanten (ineke@opniehof.nl). Aanzet tot gesprek: Cees Brak en 
Ineke van Zanten. We adviseren warme kleding. 
 

Tachtig procent van de wereldbevolking is religieus. Toch rekenen moderne men-
sen af met de illusie dat er een God bestaat. Het lijkt soms wel of we de tijd niet 
meer nemen en het ook niet meer belangrijk vinden om ons het bestaan van een 
God af te vragen. Herkent u dit? Wat is goed en wat doen we goed, en kunnen we 
eigenlijk wel weten of we het goed doen? Heel veel vragen en weinig antwoorden. 
Misschien bent u al lang uw geloof verloren maar denkt u wel dat er iets is na de 
dood. Steeds vaker zeggen mensen God niet als een God te zien, maar vinden ze 
het goddelijke juist in de mensen om hen heen. Wij nodigen u uit om met ons van 
gedachten te wisselen over dit “ietsisme”. We zijn belijdend lid van de kerk, maar 
hebben niet de behoefte u te bekeren, want dat kunnen we toch niet. 
 

Ineke van Zanten 
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Uitnodiging Open Kring 
 

Jezus is op zijn zachtst gezegd een intrigerende persoon, maar wie was Hij? Wat 
heeft Hij eigenlijk gezegd en gedaan? Misschien heeft u, heb jij daar weinig beeld 
bij, en is Jezus vooral een vraagteken. Dan is de open kring een mooie gelegen-
heid om meer over hem te weten te komen en te ontdekken wie Hij was. Of mis-
schien hebt u wel een beeld van wie Jezus is, maar kan het geen kwaad om dat 
beeld eens tegen het licht te houden, want is dat beeld compleet? Is er niet meer 
te ontdekken? Kortom, wie je ook bent, wat je voorkennis is, van harte uitgeno-
digd om samen op onderzoek uit te gaan. Aan de hand van filmfragmenten en 
gedeeltes uit de Bijbel willen we gaan ontdekken wie Jezus was en wat Hij ge-
daan heeft. Doet u, doe jij mee? Op 8 oktober om 20:00 uur start de eerste avond 
in de pastorie, Kampweg 2 in Stedum. Voor meer informatie kunt u mailen naar 
ds.hervgemslwt@gmail.com of bellen met (0596) 55 12 65.  
 

ds. Wouter van Wingerden 
 

 

Lieve mensen, Heel erg bedankt!  
 

Het is een roerige zomer geweest voor ons, maar ook voor familie, vrienden en 
medewerkers. Omdat zoveel Stedumers hebben meegeleefd, willen we graag la-
ten weten hoe het nu gaat. 
Afgelopen mei werd bij Peter zaadbalkanker geconstateerd. Na een operatie in 
het Martini ziekenhuis en verder onderzoek volgde een intensief chemotraject in 
het UMCG, waar hij zich wonder boven wonder zonder al te veel klachten door-
heen heeft geslagen. Zes weken na de laatste kuur was er goed nieuws: er zijn 
geen actieve cellen meer te zien op de ct-scan en de bloedwaarden zijn goed. 
Kortom: de kanker is weg! Hoera! Natuurlijk wordt hij goed in de gaten gehouden. 
De regelmatige controles geven hopelijk weer vertrouwen. 
In dezelfde periode, eind mei/begin juni, kwam ook Gerard in het UMCG terecht. 
Een onaangename ontmoeting met een stier met een gebroken bekken tot gevolg 
was hiervan de oorzaak.  Hij heeft een maand in het ziekenhuis gelegen voor ope-
ratie(s) en herstel. Na nog een maand van rust houden thuis, gaat het vanaf begin 
augustus weer de goede kant op. Hij voelt zich goed, is weer op de been en de 
koeien worden weer door hem gevoerd.  
 

Vervolgens kreeg Marco, onze altijd goedgehumeurde medewerker, medio juli 
een verschrikkelijk ongeluk op ons bedrijf. De verslagenheid was groot bij ons al-
lemaal. Een paar minuten na het ongeluk waren naast collega Marnix en andere 
hulpvaardige Stedumers, gelukkig ook Wim Zijlema, Michel Jansen en Bas Pier 
snel ter plaatse om eerste hulp te verlenen. De ambulancebroeders konden het bij 
aankomst overnemen waarna Marco naar het ziekenhuis werd gebracht. Zijn on-
derste ruggenwervels bleken gebroken. Er volgden spannende dagen en wat een 
opluchting dat hij na een aantal dagen steeds een beetje meer aanspreekbaar 
was. Op dit moment verblijft Marco in het Beatrixoord voor revalidatie en in de 
weekenden is hij thuis. Hij gaat elke dag een stukje vooruit, maar het heeft tijd no-
dig. We hebben er alle vertrouwen in dat hij volledig herstelt.  
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We willen jullie via deze weg graag bedanken voor alle belangstelling, steun en 
hulp. Het is hartverwarmend om te merken dat zoveel Stedumers hebben meege-
leefd. We hebben dit heel erg gewaardeerd. Kaarten, berichten, bezoekjes, tele-
foontjes, bloemen, attenties, knuffels, pannen met heerlijk eten, zelfs kaarsjes zijn 
er gebrand. Overweldigend soms, maar bovenal heel lief.  
We hopen, en gaan er vanuit, dat het nu alleen nog maar beter kan gaan. We zien 
de toekomst in elk geval met vertrouwen tegemoet.  
 

Gerard, Christien, Peter & Nicole Bijen 
 

 

Miriam Geerts in actie voor docenten in India 
 

De Indiase organisatie Seva 
Mandir heeft een mooie mis-
sie: een maatschappij ont-
wikkelen van vrije en gelijk-
waardige burgers die in staat 
zijn hun dagelijkse problemen 
op te lossen. Aan de Neder-
landse stichting Edukans 
vragen ze mee te werken aan 
het verbeteren van lessen in 
India. Daarom ga ik samen 
met een groepje docenten 
daar aan het werk. We geven 
workshops aan de leraren in 

India die veelal geen lerarenopleiding volgden.  
 

De missie van Seva Mandir is ambitieus: ook al heeft iedereen in India sinds 2009 
recht op gratis onderwijs, weinig kinderen, zeker in de armste gebieden, volgen 
(vervolg)onderwijs. Daar zijn genoeg redenen voor: de school is te ver weg, ou-
ders zien het nut niet van onderwijs, kinderen moeten oppassen op broer-
tjes/zusjes zodat de ouders kunnen werken, en dergelijke. 
 

Ik hoop een steentje bij te dragen aan deze ambitieuze doelstelling door in Ra-
jasthan, in Noord-west India van 16 t/m 31 oktober samen te werken met de 
plaatselijke docenten. 
Ik betaal zelf m’n reis-en verblijfskosten en de trainingen. Daarnaast brengen we 
sponsorgelden mee om het onderwijs ter plekke ook financieel te steunen. 
Als je wilt doneren kan dat via: www.miriamgeerts.inactievooredukans.nl of met 
een envelopje in onze brievenbus Hoofdstraat 35. 
De Indiase leerlingen, hun docenten en ouders zijn er heel erg blij mee, het geeft 
hun kansen! 
Wil je meer weten over het project: (0596) 55 19 37 / mimstedum@hotmail.com. 
 

Miriam Geerts 
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sportbewegingsportbewegingsportbewegingsportbewegingspor  

 

Internos Stratenvolleybaltoernooi 2015 
 

In Stedum staat de week na de herfstvakantie al jaren in het teken van het Stra-
tenvolleybaltoernooi. Ook dit jaar wordt er door volleybalvereniging Internos een 
Stratenvolleybaltoernooi georganiseerd. Deze vindt plaats van maandag 26 t/m 
vrijdag 30 oktober.  
 

Opgave  
Wil je meespelen, geef je team dan op vóór vrijdag 2 oktober. Dat doe je door het 
inschrijfformulier te downloaden van Stedum.com en deze in te leveren bij één 
van de organisatoren; Geert en Jeanet van Dijken, Stationsweg 28; Sikko Voor-
ma, Bedumerweg 56. 
Je mag je team ook aanmelden via het e-mail adres: info@internosstedum.nl. 
Geef dan door: (1) naam van het team, (2) namen van de spelers, (3) adres en 
telefoonnummer van de contactpersoon en (4) of je in de jeugdcompetitie of vol-
wassenencompetitie speelt. 
 

Volwassenen 
Een team mag uit maximaal 10 personen bestaan.  
Het in het veld staande team moet minimaal 2 dames bevatten, een team met 4 
heren en 1 dame wordt niet toegestaan en heeft de wedstrijd aldus verloren.  
Er mogen slechts twee NEVOBO-competitiespelers tegelijk spelen.  
Men mag tijdens het toernooi niet van team wisselen. Men mag voor maximaal 1 
team uitkomen.  
Ieder team dat als eerste staat opgesteld zorgt voor een teller.  
Men mag tijdens het toernooi geen spelers toevoegen, zorg dus voor voldoende 
mensen.  
Kan men niet spelen op een avond, geef dit dan door bij de inschrijving, dan hou-
den we hier rekening mee tijdens de planning. Bespreek dit tevoren in je team, om 
latere problemen te voorkomen. 
 

Jeugd (tot ± 13/14 jaar) 
Een team mag uit maximaal 5 personen bestaan. Er wordt met 4 spelers op een 
klein veld gespeeld. Heb je geen team en wil je toch graag meespelen, neem dan 
contact op met de organisatie.  
 

Inschrijfgeld 
Het inschrijfgeld bedraagt voor deelnemers in de jeugdcompetitie € 1,50 en voor 
de overige deelnemers € 2,50. Dit dient te worden afgedragen bij het inleveren 
van het inschrijfformulier. Indien opgave per e-mail is gedaan, dient de betaling zo 
spoedig mogelijk te worden gedaan bij de organisatoren (vóór aanvang van het 
toernooi). 
Wisselbekers inleveren bij inschrijving. 
Vrijwilligers voor de verkoop kunnen zich melden bij Geert, Jeanet of Sikko. 
 

Wim Zijlema  
secretaris v.v. Internos 
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Hengelclub "Ons Genoegen" 
 

De puzzelaar, die ook een hengelaar is, zit gebogen over zijn puzzelboekje. Hij is 
bezig met een doorloper, een puzzel met horizontaal en verticaal doorlopende wit-
te vakjes (tussen de woorden staan geen zwarte vierkantjes zoals bij kruiswoord-
puzzels).  
 

Op regel twaalf is het eerste gevraagde woord een riviervis. 
Door een paar inmiddels gevonden verticale woorden zijn er al wat letters bekend 
van deze riviervis. Echter nog steeds weet de puzzelaar-hengelaar niet om welke 
vis het gaat. Hij heeft geen enkel idee. Hij prakkiseert zich echt suf. 
 

Een tijdje later heeft hij er door een nieuw 
verticaal gevonden woord een letter bijgekre-
gen. Nu krijgt hij het sterke vermoeden dat 
het gevraagde woord een negenoog is. Maar 
een negenoog is toch een steenpuist? Zou 
een negenoog ook een riviervis kunnen zijn? 
Nooit van gehoord! 
Gauw pakt de puzzelaar zijn woordenboek 
van de Nederlandse taal. En inderdaad bij 
negenoog leest hij drie betekenissen waarvan 
er één betekenis een riviervis is met de syno-
niemen: prik, lamprei. 
Ook het Groninger woordenboek van K. ter 
Laan wordt geraadpleegd. Hier staan maar 
liefst vier betekenissen bij negenoog. Kijkt u 
even mee: een steenpuist, een dwarskijker, 
iemand die alles opmerkt. En een lamprei of 
prik! 
 

Bij Wikipedia, de vrije encyclopedie, wordt 
ook gekeken. Daar is een negenoog een ver-
keerslicht, gebruikt door bussen en trams. 
Het is een karbonkel, een huidaandoening. 
En de prik of lamprei, een vissoort! 
 

Geïnteresseerd zoekt de puzzelaar-hengelaar 
verder bij Wikipedia. Hij leest dat de prikken, 
lampreien of negenogen (Petromyzondiae) 

een familie zijn van kaakloze vissen (Agnatha) waarvan de meeste in zoet water 
leven. Ze hebben een ronde mond en volwassen dieren hebben een rasptong 
(ook een puzzelwoord...) met tandjes. Sommige soorten zuigen het bloed bij an-
dere vissen op. 
In Nederland heb je de rivierprik, de beekprik en de zeeprik. Ze hebben negen ga-
ten in hun kop... Zeven waardoor zij lucht halen, de achtste is een oog en nummer 
negen is de opening van de neus. Vandaar negenoog! 
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De zeeprik leeft in de kustwateren en in zoet water. Ze zijn wel gezien (en dus 
waarschijnlijk ook gevangen) in de Friese meren, in de grote rivieren en in het IJs-
selmeer. Op een kaartje op het Internet, met verspreiding zeeprik tussen 1999 en 
2004, zie je ook (niet onderbouwde) waarnemingen in het noorden van Gronin-
gen. Verder staat er ergens bij de afbeeldingen van zeeprikken op het Internet 
een afbeelding van een barbecue met bruingebakken zeeprikken... Een delicates-
se, moet u maar rekenen...! De puzzelaar vindt het er niet zo smakelijk uitzien en 
heeft toch liever een frikadel.  
Een zeeprik zuigt niet alleen bloed bij vissen, maar ook bij zeehonden en walvis-
sen. Een zeeprik is tussen de 70 en 90 centimeter lang, met een recordlengte van 
120 centimeter. In het artikel van Wikipedia wordt nog eens de nadruk gelegd dat 
de zeeprikken, de negenogen dus, niet tot de vissen gerekend kunnen worden, 
omdat ze afwijken van de gewone vissen. Waarschijnlijk dat de schrijver van dit 
artikel doelt op het totale uiterlijk van de negenoog die geen kaak heeft en geen 
gewone kieuwen zoals de meeste vissen die hebben. 
Bij de rivierprik, in het artikel van Wikipedia, wordt wel weer gesproken van een 
vissoort... De rivierprik vinden wij ook in Nederland. Ook heel dichtbij, namelijk in 
de Drentse Aa! De rivierprik is een beschermde diersoort.  
 

Verderop in het artikel van Wikipedia gaat het over de beekprik. In dit artikel wordt 
de beekprik een "palingachtig" dier genoemd en een kaakloze vis. Men heeft het 
vermoeden leest de puzzelaar in dit artikel, dat de beekprik niet in Noord-
Nederland voorkomt. In het zelfde artikel wordt de beekprik ook een visje ge-
noemd. De beekprik is een beschermde soort. 
Al bij al erg interessant: Hoe een puzzel de hengelaar-puzzelaar nieuwsgierig 
maakt en aan het zoeken zet. 
 

Eldert Ameling 
voorzitter Hengelclub "Ons Genoegen"  
 
 
 

 

In het vorige nummer van De Stedumer is tijdens de opmaak een zin verplaatst in 
het artikel van Hengelclub "Ons Genoegen" waardoor het artikel niet goed lees-
baar meer werd. Daarom plaatsen we dit artikel nog een keer. 
 

 

Hengelclub "Ons Genoegen" 
 

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

Waar ging het over in het laatst genoemde artikeltje? 
Kort samengevat ging het over een jonge ransuil die er belabberd bijhing aan een 
boom. Daarin zat ook het nest van dit jonge dier. De dierenambulance werd er 
bijgehaald, omdat het vermoeden bestond dat de jonge ransuil slachtoffer was 
van visdraad. Dat dit heel best mogelijk was kunt u op Internet lezen. Daar staan 
verhalen over merels en kauwtjes, geen watervogels dus, die het slachtoffer wa-
ren van rondslingerend nylon draad, visdraad dus. Het kan elke vogel overkomen. 
 

Nu, een maand later, zijn we benieuwd of er nog wat nieuws is over de jonge 
ransuilen. Na overleg stap ik op een middag de woning in van Marcel Knol aan de 
Weemweg. 
Terwijl ik nu met Marcel over de uilen zou gaan praten, wordt dat onderwerp even 
geheel aan de kant geschoven. In de kattenmand ligt een moederkat met haar 
twee jongen. De moeder is rood van kleur en haar jongen zijn roodbont. De jon-
gen zijn al vrij groot en misschien wel op hun allermooist en alleraardigst. Marcel: 
"Ze zijn nu acht weken oud." Achter in de huiskamer staat een gigantische katten-
krabpaal met hokjes en plankjes waar de katten in en op kunnen liggen. In de 
vensterbank ligt een rode kater. Het hondje Bentley, een Franse Bulldog, ligt in 
zijn mandje. Wij zijn op bezoek bij een echte dierenliefhebber. Marcel: "Dieren 
brengen gezelligheid in huis! Dieren zijn altijd eerlijk!" 
Wat het hoofdstuk uilen betreft, dat blijkt nu echt gesloten. Marcel hoort ze 's 
avonds en 's nachts nog maar zelden. Hij heeft het vermoeden dat de ransuilen 
nu bij de pastorie zitten, in de bomen daar. "Ze zijn uitgevlogen," zegt Marcel. 
Was er nog veel belangstelling na het artikeltje in 'De Stedumer', wil ik weten? 
 

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

Eldert Ameling 
voorzitter hengelclub "Ons Genoegen"  
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De Steemer Agenda 
 

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

 
 
 
 
 
 

 

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

8 oktober   Informatiepunt van 14.00 -16.00 uur in het Hervormd Centrum. 
   Dirktje Kornelius over de veranderingen van de WMO. 
 

8 oktober   Open Kring Hervormde gemeente met als thema: wie is Jezus? 
   Om 20:00 uur in de pastorie, Kampweg 2 in Stedum. 
 

15 oktober   Een(on)geloofsgesprek op boerderij Niehof, Lopsterweg 2  
 

26 - 30 oktober Internos een Stratenvolleybaltoernooi. Opgave voor 2 oktober. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 oktober. Kopij inleveren bij de redactie 
voor woensdag 14 oktober. 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 
 

 

 


