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Moarstee, een nieuw onderkomen bij de haven 
 

Het bestuur van de stichting Moarstee staat voor een belangrijk besluit. Na een 
lange periode van plannen maken, bijstellen, plattegronden tekenen en de con-
structie laten uitwerken is het nu duidelijk hoe het nieuw te realiseren gebouw bij 
de ijsbaan en tenniskantine eruit zal moeten zien. Er wordt nog druk aan gere-
kend, want we hebben nog niet het benodigde bedrag binnen en het gebouw mag 
wel sober zijn, maar moet wel degelijk en onderhoudsarm zijn. Het moet een aan-
trekkelijke voorziening worden, waar iedereen graag gebruik van maakt en zich 
thuis voelt. We zijn nu druk bezig met de voorbereiding van de bouwvergunning, 
en die moet in één keer goed, gericht op het definitief te realiseren gebouw. 
Er zijn van verschillende kanten geldbedragen binnengekomen, recent nog 
25.000 euro van het Oranje Fonds, waar we heel blij mee zijn. In deze tijd hebben 
fondsen het ook minder gemakkelijk, met de lage rentestand en minder inkom-
sten. Er is al een mooi bedrag binnen, ruim 110.000 euro. Er moet nog zo’n 
50.000 euro komen, waar we druk mee zijn, onder andere bij de provincie en de 
gemeente. Met wat is toegezegd, en de mogelijkheden die we nog aanboren, 
moet het lukken de financiering rond te krijgen.  
Daarvoor zal ook een beroep op het dorp worden gedaan, zowel voor een financi-
ële bijdrage als voor hulp bij de realisatie.  
Daar krijgen we dan wel echt iets moois voor terug. Het aantrekkelijke aan dit 
plan, dat na de zomer gepresenteerd zal worden, is niet alleen een mooi gebouw, 
maar ook de plek, tussen ijsbaan en tennisbaan in, vlak bij het bos en het maar. 
Overigens is een nieuw gebouw ook gewoon hard nodig. Voor gecombineerd ge-
bruik met tennis en scouting is het huidige gebouwtje veel te klein, en zo langza-
merhand raakt het gebouwtje ook af. Ooit was het een noodgebouw voor de 
school, en dat is al meer dan dertig jaar geleden. Het nieuwe gebouw kan straks 
ook voor andere activiteiten gebruikt worden, zoals afgelopen zaterdag koffiedrin-
ken na de bosexcursie, soep eten tijdens de natuurwerkdagen en als uitvalsbasis 
voor de bootcamp van Cor Slager of voor activiteiten van de Activiteitencommissie 
Dorpsbelangen. Ook de fietsclub Oet Steem verzamelt zich regelmatig in de ha-
ven, voor de zondagse trainingstocht. 
Als we ons allemaal inzetten kan Stedum er een hele mooie voorziening bij krij-
gen. Na de zomer presenteren we de plannen en informeren we u over wat er van 
het dorp wordt verwacht.  
 

Jelle van der Knoop  
Secretaris stichting Moarstee 
 

 

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 staan dit keer Alle en Lientje Senneker (foto: Janna Bathoorn). Eldert Ameling praat 
met hen onder meer over opgroeien, hun voorouders, de rockband Status Quo en hun beesten. 
Ook over hun hond Herbo,die nog leefde tijdens het interview, maar onlangs is doodgegaan. 
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 Kikkervergadering in het bos 
 
 

 

Zaterdagmorgen 15 juni om half 8 stond er een groepje natuurliefhebbers klaar bij 
de tenniskantine. De boscommissie had dit evenement georganiseerd en kon ook 
gelijk vol trots de nieuwe boomstambankjes tonen. Zo’n 20 personen, waaronder 
een scout en en een aantal jonge kinderen waren geïnteresseerd in de uitleg van 
Leo Stockmann van Landschapsbeheer. Er waren mensen uit Stedum, maar ook 
uit de wijde omgeving, tot Groningen en Eenrum aan toe. 

 

Leo vertelde over de kleine kla-
ver, wees ons op de tjiftjaf en de 
rietzanger, en vertelde met wel-
ke plant de filosoof Socrates 
vergiftigd was (gevlekte scheer-
ling). Opvallend was de waar-
neming van een van de jonge 
deelnemers. Bij de vijver ontdek-
te hij een “kikkervergadering”. 
Een twintigtal groene kikkers 
kwaakte luidkeels met de kopjes 
net boven het wateroppervlak. 
Ze gingen maar door, zich niets  
 

 

van de wandelaars aantrekkend. 
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Volgens Leo verdwijnen kikkers als je in de buurt komt, maar deze kikkers hadden 
het te druk met vergaderen. We weten nu ook hoe je een fluitje maakt van fluite-
kruid. Zeer leerzaam en gezellig. Het enige wat ontbrak, was de koffie na afloop. 
De boscommissie denkt ook aan een natuurobservatie ’s avonds, wanneer er ui-
len en vleermuizen actief zijn. Ook in Stedum is er veel te zien en te leren over de 
natuur. En je hoeft er gelukkig niet perse heel vroeg je bed voor uit. 
 

Lies Oldenhof 
De boscommissie  
 
 
 

 
 
  

Sonja 65 in de Stedumer vriezers 
 

In navolging van koe Jacqueline van de familie Blikker heeft ook de familie  
Verduijn een koe laten slachten. Het gaat om Sonja 65. Deze koe is op tweejarige 
leeftijd geslacht omdat ze geen kalf kan krijgen (en koeien geven alleen melk als 
ze een kalf gekregen hebben).  
 

Het dier was kerngezond, nooit behandeld met antibiotica of andere geneesmid-
delen. Ze heeft niet buiten gelopen, want op het bedrijf van de familie Verduijn 
gebeurt dat pas nadat de koeien voor de eerste keer gekalfd hebben. Sonja 65 is 
positief beoordeeld op kwaliteit, ondanks dat zij geen koe van een vleesras was. 
Net zoals Jacqueline is ze geslacht bij slachthuis Kroon in Groningen en verwerkt 
door slagerij Zuidhof in Middelstum. Op 20 juni kon het vlees worden opgehaald, 
naar keuze vers of diepgevroren. Het vlees is ook nu evenredig verdeeld in pak-
ketten van 10 kilo, dus iedereen kreeg van alles wat, van biefstuk en entrecote tot 
gehakt en suddervlees. Deze keer was er ook aandacht voor de vraag naar tong, 
lever en nieren, in bijvoorbeeld de Franse slagersvitrine normale producten, in 
Nederland minder gebruikelijk. Aan de vraag naar tong en lever kon worden vol-
daan. Idee hierachter is ook dat alle delen van de koe zoveel mogelijk wordt ge-
bruikt.  
 

De prijs lag op € 8,50 per kilo, waarvan 50 cent per kilo naar de dorpscoöperatie 
is gegaan. Dit is een potje om in de toekomst ook eens iets te kunnen organise-
ren, bijv. Een lezing of een proeverij. Als u suggesties hiervoor heeft, welkom! 
 

De publiciteit over Sonja 65 is heel beperkt geweest. Na de eerste mail onder vo-
rige bestellers was het al snel duidelijk dat ook deze inschrijving de vraag zou 
gaan overtreffen. Vandaar dat de melding weer snel van stedum.com is verwij-
derd. Bij het kippenproject van Piet Glas kon de levering worden aangepast aan 
de vraag. Bij één koe is dat lastiger. Elf mensen hebben uiteindelijk een pakket 
gekregen en de eerste reacties zijn positief. We (dat zijn Gerjan Blikker, Evert 
Bruinius, Margreet Wiersema, Dirk van Impe en Lies Oldenhof) gaan ons nu weer 
beraden op een volgend Stedumer dorpscoöperatie product.  
 

Lies Oldenhof 
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Alle en Lientje Senneker, Bedumerweg 19 
 

"Waar zullen wij gaan zitten?" vraagt 
Lientje Senneker-Wolthuis wanneer 
ik die avond in mei 2013 op de af-
gesproken tijd achter hun woning 
arriveer. "Wij kunnen nog wel even 
buiten blijven zitten. Of zullen wij nu 
naar binnen gaan?" 
Omdat het nu beslist mooi weer is, 
terwijl het bijna het hele jaar door 
veel te koud was, besluiten wij bui-
ten te blijven. 
Alle Senneker vertelt dat op deze 
gezellige plek met een afdakje, een 
radio, stopcontacten en inbouw-
lampjes en bij koud weer een bui-
ten-kachel op wieltjes, vroeger een 
kippenhok stond. Daar is nu niets 
meer van te zien. 
De radio staat zachtjes aan. Alle en 
Lientje zijn echte muziekliefhebbers. 
Later als wij door het huis naar de 

huiskamer lopen zie ik nog meer radio's staan. "Wij hebben in elke ruimte wel een 
radio," vertelt Alle.  
 

In de huiskamer praatten wij dan uitgebreid over de bekende Britse rockband Sta-
tus Quo, waar Alle al vanaf 1975 fan van is. En om precies te zijn vanaf 1976 lid 
van de fanclub. 
 

Alle Senneker is geboren in 1959 in Westerwijtwerd. Zijn vrouw Lientje in 1960 in 
het ziekenhuis in Groningen. Zij groeide op in Leermens. Lientje komt uit een ge-
zin met vijf kinderen. Alle had vier zusters. Mevrouw Jannie van Houten, aan de 
Bedumerweg, is een zuster van hem. Zijn neef Jacob Hendrik Mars woont ook in 
het dorp, aan de Lellensterweg. 
In 1976 kwam Alle met zijn ouders naar Stedum. "Ik was het enige kind dat nog 
thuis woonde," legt hij uit, "wij woonden in het huis aan de Singel 25, het huis 
waar later ook nog Gerard en Alie Mulder hebben gewoond." 
Alle en Lientje zijn getrouwd in 1983. Alle: "Wij wonen hier aan de Bedumerweg 
19, alweer zevenentwintig jaar! In december zijn wij dertig jaar getrouwd!" 
 

Alle is metselaar en heeft vijfendertig jaar gemetseld. "Maar ik ben op dit moment 
door de aanhoudende crisis in de bouw thuis. De bouw, dat is een beetje ge-
beurd. Ik ben daar de dupe van!" Ook in Stedum heeft Alle Senneker woningen 
opgemetseld onder andere aan de Sien Jensemahörn. 
 

Ook buiten in het avondzonnetje ligt hun grote, lieve hond Herbo. Lientje vertelt 
waarom de hond Herbo heet. Het is een kruising tussen een herder en een boxer.  
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Dan krijg je Her-bo wanneer je daarvan de eerste letters neemt! 
"Herbo is een Drentie," zegt Alle, "Herbo komt uit Assen en is geboren in het stro!" 
De hond is geboren op 10 juni 1998 en is dus al een oude hond. Herbo heeft ook 
last van artrose, ontkalking in de heupen en de botten. "Bij het lopen ondersteu-
nen wij hem met een band. Die gaat onder hem door en dan tillen wij hem op," 
vertelt Lientje. Voordat ze 'Herbo' hadden was er de hond 'Tanja'.  
Als er een schitterend rood katje aangelopen komt zegt Lientje: "Dat is ook een 
potje van ons!" Dit katje is inmiddels ook alweer tien jaar. Lientje: "Wij hebben er 
nu nog maar één. Wij hadden eerst twee katten; dat was ook een rooie en een 
zusje van deze. Wij hebben deze kat mee gehad op vakantie naar Bakkeveen. Wij 
hadden haar eerst aan een touwtje, maar dat was al gauw los. En toen bleef ze 
gewoon bij ons. Net of ze in Bakkeveen thuis was en daar bekend was." 
 

In een konijnenhok zie ik twee oranje-rode konijnen zitten. Het zijn twee voedsters 
van het ras Thrianta, een heel mooi konijnenras. In een kooi in de garage hebben 
ze nog twee kanaries en twee zeebravinken. 
"Jij hebt altijd al konijnen gehad, hè, Alle?" vraag ik. Dat is zo, praktisch zijn hele 
leven al. "Ik heb ook genoeg konijnen opgegeten," zegt hij, "maar zo zijn wij opge-
voed. Zo was dat hier overal." Toch houdt hij op dit moment de konijnen uitslui-
tend voor de aardigheid. "Op den duur kon ik geen konijn meer slachten omdat ik 
er zo gek op was. Deze twee heten Joris en Boris!" 
 

De tijden zijn veranderd en daarmee ook onze denkbeelden en gewoontes. Toch 
kijken wij mensen over het algemeen allemaal graag terug naar onze voorouders. 
Natuurlijk is de ene mens daar meer in geïnteresseerd dan de ander. Alle en Li-
entje praten graag over hun familie. 
Lientje: "Ik ben ook vernoemd naar mijn beide grootmoeders. Mijn officiële naam 
is Eilkelina Trijntje. En mijn roepnaam is Lientje. Ik ben dus vernoemd naar mijn 
oma Eilkelina en naar mijn oma Trijntje Wolthuis. Zij is de moeder van mijn vader 
Dirk Wolthuis. Mijn oma Trijntje kwam uit Westeremden en had daar met mijn opa 
een kruidenierswinkeltje aan het Westeremdermaar. Zo'n mooi ouderwets winkel-
tje." Dan vertelt ze verder over het dorp Leermens waar ze opgroeide: "In Leer-
mens waren vroeger eerst helemaal geen straatnamen. Dat heb ik nog meege-
maakt. Wij hadden in Leermens een ijsbaan. Daar woonden wij vlakbij. Eerst 
woonden wij daar op D113 en datzelfde huis werd later Kerkpad 5. En het gedeel-
te dat 'Bounderstroat' werd genoemd heette later ook Kerkpad. Mijn moeder is in 
hetzelfde huis geboren. Haar vader was 'snieder', kleermaker, en hij was ook nog 
kapper." 
 

Alle Senneker laat een oude foto van zijn moeder Mina Zigterman zien. Op de foto 
staat een knap meisje met vlechten. Je ziet dat het wat gesneeuwd heeft. Op de 
achtergrond staan struiken. Ze heeft een jurk aan en draagt donkere kousen. 
"Mijn moeder is geboren in 1920 en overleed in Stedum op 23 oktober 1984. Haar 
vader heette Jacob Zigterman. Die had nog een bokkenkar! Mijn neef Jacob Hen-
drik Mars is nog naar onze opa vernoemd. Mijn moeder Mina en zijn moeder 
Grietje (1907-1955) waren zusters." In Westerwijtwerd woonde Alle met zijn fami-
lie vlakbij de bekende archeoloog Dick Stapert. Het adres van hun ouderlijk huis  
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was eerst Westerwijtwerd 42. Later werd dat Dorpsweg 7. "Er waren hier eerst he-
lemaal geen straatnamen...." vertelt Alle. Zijn vader Hendrik Senneker is geboren 
in 1913 in de gemeente Oldenhove. Hij overleed in Stedum, een jaar nadat zijn 
vrouw was overleden, op 22 juli 1985. 
 

Alle en Lientje zijn actieve mensen. Lientje heeft 25 jaar als vrijwilligster op de Bi-
bliobus in Stedum gewerkt. Zij is nu vrijwilligster bij zorgcentrum 'Wiemersheerd' 
in Loppersum. En Lientje zit in Stedum op gymnastiek. 
Alle zit in Stedum op volleybal en op jeu de boules. Een hele mooie tijd had Alle 
Senneker als begeleider van de jeugd toen er in Stedum nog een jeugdsoos was. 
"Ik zat in het bestuur en ik kocht de consumpties in. Maar mijn grootste hobby is 
toneelspelen." Minstens 20 jaar is hij lid van 'Toneelvereniging ONA' in Stedum en 
vanaf 2000 lid van 'Toneelvereniging W.A.T.' in Westerwijtwerd. 
's Zomers en 's winters loopt Senneker op Eenrumer klompen. "Ik heb twee, drie 
paar klompen in het jaar nodig. Maar.... Ik koop maar één keer in de zeven jaar 
schoenen! Die draag ik enkel in de auto of als ik op visite ga...." 
 

Alle en Lientje hebben al acht jaar een caravan. "Wij staan altijd op boerencam-
pings en nemen dan de fiets mee." Wanneer ze dan gaan fietsen nemen zij ook 
de hond mee in een speciale fietskar. Die fietskar hebben zij al negen jaar en die 
wordt vaak gebruikt en niet alleen op de camping maar ook hier in Stedum. "Wij 
maken veel fietstochten met Herbo en hebben altijd veel gefietst. Met Hemelvaart 
en met Pinksteren en de grote vakantie dan gaan wij met de caravan er op uit, in 
Nederland en één keer waren wij in Duitsland." 
 

Dat Alle een grote fan is van de Britse rockband  'Status Quo' las u in het begin 
van dit stuk al. Deze rockband heeft een indrukwekkende geschiedenis. Al in 
1968 scoorde deze band vier singles in de Nederlandse Top 40. Senneker vertelt 
over de oprichting van de band in 1962 en dat de band in de beginjaren een paar 
keer van naam veranderde. 
"Er komen nog steeds nieuwe cd's uit," vertelt Alle, die zelf bijzonder veel muziek 
van de rockband in huis heeft, "maar ik ga ook wel eens naar een optreden van 
een coverband van 'Status Quo' zoals naar 'Quotation' en de coverband 'John 
Coghlan's Quo'. Deze John Coghlan speelt zelf in 'John Coghlan's Quo'. Hij was 
de eerste drummer van 'Status Quo' en ook een medeoprichter van deze rock-
band." 
Vroeger ging Alle zelfs op zijn brommer naar optredens van 'Golden Earring', 
'Normaal' en 'BZN'. Lientje ging in totaal zes maal mee naar een optreden van 
'Status Quo' waarvan twee keer in Londen in Wembley Arena. 
"Aanstaande zaterdag, 1 juni, ga ik naar Emmen. Dan zie ik 'Status Quo' voor de 
53e keer!!" vertelt Alle Senneker. 
Heeft hij ook iets bijzonders van zijn rockband? "Jazeker!" Alle loopt even weg en 
komt terug met een blauw metalen blik waarin drie grammofoonplaten zitten. De 
letters 'Status Quo' staan er iets dieper ingedrukt. Het is een heel zeldzaam blik 
legt deze echte Status Quo-fan uit. Hij laat het mij bekijken en zegt: "Ik heb het in 
Engeland besteld!"  
 

Eldert Ameling    
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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 : Nieu-
we bewoners. Deze keer  zijn Mark 
en Floor. 
Zij wonen aan Lellensterweg 19. 
 

Sinds wanneer wonen jullie  in 
Stedum?  
Sinds 6 juli 2012 
 

Waar zijn jullie geboren?  
Mark is geboren in Delfzijl en Floor 
in Groningen. 
 

Wat doen jullie voor de kost?  
Mark is timmerman en Floor is 
studente. 
 

Wat is jullie favoriete bezigheid?  
Mark houdt van klussen en vissen 
en Floor houdt van tuinieren en 
wandelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wat is jullie favoriete vakantiebestemming?   
Mark en Floor gaan graag naar Terschelling. 
 

Wat nemen jullie mee naar een onbewoond eiland?   
Mark neemt een vishengel mee en Floor neemt Mark mee. 
 

Wat is de reden dat jullie in Stedum zijn komen wonen?  
Vanwege het dorp en de ruimte om het huis. 
 

Zijn jullie ook betrokken bij het dorp? Indien ja, hoe?   
Nog niet. 
 

Wat zouden jullie doen als jullie de Postcodeloterij Straatprijs winnen? 
Een oud huis verbouwen.  
 

Wat vinden jullie  naast jullie eigen huis, het mooiste plekje van Stedum?  
Het zicht op de weilanden  achter ons huis. 
 

Wat is jullie antwoord op de  vraag van de vorige nieuwe bewoners: Wat 
vinden jullie ervan als de twee scholen bij elkaar komen?  
Het is noodzakelijk. 
 

Welke vraag willen jullie de volgende nieuwe bewoners stellen?  
Zouden jullie, ondanks de aardbevingen, een huis in Stedum willen kopen? 
 

Afie  Nienhuis 
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 Van Dorpstuin de Heemen 

 

Er is en wordt heel hard gewerkt op de tuin. En dat is te zien op de foto, maar in 
het echt is het nog mooier. Kom eens langs en zie het resultaat. Elke zaterdag- en 
woensdagochtend is een groep moestuiniers aan het planten, zaaien en wieden.  
Op de cursusochtend wordt veel bijgeleerd. In de kraam is rabarbersap en rabar-
bercompôte van het nieuwe seizoen te koop. De aardbei-rabarberjam is al op, 
maar er komt gelukkig weer nieuwe.  Alles ingemaakt op de eerste fruitverwer-
kingsmiddag. Er is ook een groot aanbod van verse bladgroente: sla, andijvie, 
spinazie, raapstelen. De verse groente ligt niet in de kraam. Daar zou het te snel 
verwelken. Wilt u groente kopen, dan kunt u het beste even op zoek gaan naar 
Margreet. Op woensdag- en zaterdagochtend is groente kopen het simpelst: dan 
wordt er gewerkt! 
 

Op woensdag 3 juli gaan we weer fruit inmaken. Wilt u meedoen?  Opgave bij 
Margreet, 06-36074897. 
 

Mannie Hovenkamp 
 

 

Vrolijk Borgconcert, maar niet zomers 
 

Wat stond er ook al weer op die flyer? Zomers samenspel?  De zomer begint toch 
pas op de 21e? Dus zoiets al op 15 juni organiseren is de weergoden verzoeken. 
Dát hebben we dan ook geweten. En daarom woei een harde wind ons decor aan 
flarden en onze klanken de lucht in. Grote hoeveelheden wasknijpers wisten de 
bladmuziek nog net op de standers te houden en alleen met veel geblaas konden 
verkilde vingers weer wat soepel  gemaakt worden en instrumenten zo goed mo-
gelijk op toon gehouden.  
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Maar dat waren dan ook ‘de enige minpuntjes’.  Want een echt fanfareorkest kan 
natuurlijk wel tegen een stootje en Steemers zijn bikkels, zodat er toch nog veel 
en opgewekt publiek was. Voor de rest kunnen we daarom de flyer citeren: Het 
werd inderdaad een vrolijk Borgconcert, waarin het aanstekelijke optreden van de 
acteurs - mét kinderen - van ONA een belangrijk aandeel hadden. En ook werd er 
goed gegeten en gezellig gedronken – Tonnie en Tineke Slager hadden dan ook 
echt heerlijke snacks.    
We denken dat een openluchtvoorstelling van Jehova Nissi en ONA samen een 
goed idee is. Dat hopen we dan ook verder verder uit te bouwen. We maken ge-
woon een nieuw decor en het Borgconcert aan het begin van de zomer een jaar-
lijkse traditie. Voorlopig is er even geen orkestrepetitie. Na de zomer laten we 
weer van ons horen. 
 

Fenneke Colstee 
Cmv Jehova Nissi 
 

 

Nieuws over de speelweek: een reis door de ruimte 
 

 
 

Van 12 t/m 15 augustus is het speelweek in Stedum. In de Stedumer van de vori-
ge maand staat het opgaveformulier voor kinderen en voor vrijwilligers. Inschrijven 
kan nog tot 7 juli. 
Hieronder staat een overzicht van het programma zoals dat nu bekend is. Omdat 
er vóór de speelweek geen Stedumer meer verschijnt, adviseren we om Ste-
dum.com in de gaten te houden. Daar zal het definitieve programma met de tijden 
op komen te staan.  
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Belangrijk om te weten, óók als je niet meedoet: 
 

Er is weer een toneelvoorstelling voor het hele dorp op woensdag vanaf 20.30 
uur. Er is een koffiecorner, dus bezoekers kunnen gezellig even langskomen voor 
een kopje koffie. Traditioneel is er op donderdag vanaf 19 uur een groot vuur ter 
afsluiting van de speelweek bij het haventerrein. En verder roepen we iedereen op 
om boterbakjes, zilverkleurige koffieverpakkingen, bubbeltjesplastic en stofjes te 
verzamelen en mee te nemen. 
 

Het programma 
Maandag: timmeren aan de hutten 
Dinsdagochtend: werken aan de hut en ’s middags een sportieve middag met 
Leef Outdoor. 
Woensdagochtend oefenen we voor de theatervoorstelling van ’s avonds, ’s mid-
dags komt Youtech en gaan we experimenten en proefjes doen.  
Woensdagavond om 8.30 uur is de theatervoorstelling en een avondprogramma 
voor de kinderen die blijven slapen 
Donderdagochtend is er een programma waar je niet zo moe van wordt en ’s 
avonds gaan we samen eten en naar het grote vuur.  
 

Opgeven en betalen 
Opgeven kan nog tot 7 juli bij Catharina Reker, Ypeylaan 9 of Patty Titus, Weem-
weg 26. Van ouders verwachten we dat ze minimaal één dag per kind meehelpen. 
Ook zij kunnen hun voorkeuren bij bovengenoemde mensen aangeven. Een op-
gaveformulier staat in de vorige Stedumer.  
De kosten zijn voor het eerste kind: € 12,50, voor het tweede kind € 10, en voor 
derde en volgende kinderen: € 7,50. Je kunt het geld tot uiterlijk 7 juli overmaken 
op bankrekening 3063 11 275 (Rabobank Noord Groningen) ten name van Vere-
niging Dorpsbelangen inzake speelweek o.v.v. van het aantal kinderen. 
 
Voor meer informatie kun je bellen met Dinie Smit op 551454.  
 

Ingrid Meijer 
 

 

Mededeling van de Huisartspraktijk Stedum 
 

Praktijk en apotheek zijn gesloten van 8 juli  tot en met 26 juli 2013. 
Denk tijdig om het bestellen van uw herhaalmedicatie.  
Wij wensen u een goede zomer met wat meer zon voor uw vitamine D. 
 

Fre Oosterhuis 
Huisartspraktijk Stedum 
 

 

Facebookpagina Historische vereniging 
 

Je zou het misschien niet verwachten van een historische vereniging, maar wij 
gaan op de moderne toer. We hebben sinds kort onze eigen Facebookpagina, 
www.facebook.com/stichtinghistoriestedum. Hier houden we u op de hoogte van 
alle activiteiten rondom de stichting. Verder zullen wij zo nu en dan leuke foto’s 
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plaatsen uit ons archief. Wij zijn benieuwd of u ziet waar deze genomen zijn? Dus 
kijk ook eens op onze pagina en “Like” ons! 
 

Donateursavond 
We zijn als stichting op zoek naar nieuwe donateurs. Als donateur helpt u ons om 
het verleden van Stedum levend te houden voor toekomstige generaties. Zo heb-
ben we een grote collectie beeld- en filmmateriaal en voorwerpen in ons archief. 
Als donateur bent u van harte welkom op onze donateursavonden, waar we een 
leuke presentatie geven over een bepaald onderwerp. Zo was er afgelopen maart 
een zeer geslaagde donateursavond over de (oude) middenstand van Stedum. In 
november staat er weer een donateursavond gepland. Ook middels de nieuws-
brief die donateurs 3 à 4 keer per jaar ontvangen, wordt u op de hoogte gehouden 
van het reilen en zeilen van onze stichting. Een donateurskaart vindt u op onze 
site, http://www.historiestedum.nl. Deze kaart kunt u ingevuld inleveren bij één 
van de bestuursleden (Gerard Kruidhof, Hoofdstraat 23 - Jan-jaap Aué, Bedu-
merweg 23 - Klaas Pilon, Sien Jensemahörn 2 – Mariëlle Rijskamp, Lopsterweg 
11 - Jan Timmer, Lellensterweg 2 - Kees Vriezema, Sien Jensemahörn 8).  
 

Mariëlle Rijskamp 
Bestuur Stichting Historie Stedum 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Een oud poesiealbum uit Stedum 
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In 2000 verhuisde ik van Noordwolde naar Stedum, waarna al gauw De Eerste 
Groninger Voorlees- en Vertelsalon met mij mee verhuisde: van Café Vaatsra in 
Zuidwolde naar Café 't Oude Raedthuys in Stedum. 
Elly Engelkes uit Hoogersmilde (Dr.) Nam contact op. Zij wou uit eigen werk ko-
men voorlezen en ze bleek een nicht van mij te zijn. Wij leerden elkaar nader 
kennen en zij bleek een poesiealbum te bezitten van haar moeder, Truus (gebo-
ren in 1913), dochter van Meester Grevenstuk, die in Stedum tussen 1921 en 
1925 hoofd van de Openbare Lagere School was geweest, waarna hij naar Zuid-
wolde verhuisde en ook daar hoofdmeester werd. Het meestershuis in Stedum 
stond destijds op het pleintje vóór de voormalige brandweerkazerne aan het Klok-
kenpad. Met lindenbomen ervoor. 
 
Het poesiealbum van Truus Grevenstuk bevat 24 poesieversjes uit 1923 en 1924 
door meisjes: klasgenootjes en vriendinnetjes van Truus en ook een vers van 
Meester Grevenstuk, "je vader" (geboren in 1878) en verdere familie: "je moeder" 
(geboren in 1885) en "je broertje Anton" (geboren in 1916). Andere volwassenen 
zijn: Juf R. Benninga en Mevr. M. Jensema-van der Veen. De volwassenen heb-
ben steeds een prachtig handschrift, maar alleen de vader en moeder en Anna 
Rondhuis, beginnen hun teksten met Lieve Truus, bij de anderen is dat Beste 
Truus. 
 

Soms werden op één dag meerdere versjes opgeschreven en vaak was dat door 
meisjes met dezelfde achternaam. 
Nogal eens eindigen de bladzijden met: ter herinnering aan je vriendinnetje of, je 
toegenegene.    
Van veel poesieplaatjes, steeds op de linkerbladzijde, het vers staat altijd rechts, 
zijn alleen nog wat plakresten over. Die plaatjes zijn verdwenen. Meestal gebeur-
de dat vanwege hergebruik in latere albums, al of niet van familieleden. Er is in dit 
album maar één plaatje overgebleven met een meisje erop. Dat meisje speelt dan 
wel viool! Bij navraag bleek Meester Grevenstuk, zoals zovele meesters uit die 
tijd, viool te spelen op school, bij de zanglessen. Zijn kleindochter Elly Engelkes, 
de huidige eigenaresse van het album, speelt ook nu nog viool.  
Op andere poesieplaatjes staan: een engeltje, duifjes, pimpelmeesjes en heel 
veel bloemen, vooral vergeetmijnietjes, rozen, viooltjes, soms in de vorm van 
bloemstukken, versierde hartjes of handen. Soms zijn de bloemen nog extra fraai 
gemaakt door de toepassing van glittertjes en rood of blauw satijn. 
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Zelfgemaak-
te versjes 
zijn meestal 
van de hand 
van de vol-
wassen 
schrijvers. 
Kinderen 
namen en 
nemen ook 
nu nog, 
meestal de 
versjes van 
elkaar over, 
inclusief de 

verschrijvingen. 
Truus was in 1923 10 jaar oud.  
 

Hieronder een chronologisch overzicht van de namen en daarbij een paar korte 
versjes. Drie versjes zijn van Protestants Christelijke signatuur. De laatste twee 
regels van het vers door Bouchiena Bakker zijn bijvoorbeeld: "Sta boven al wat ik 
u bied/Vergeet u God en Heiland niet." 
 

Je Vader, Je Moeder, Anna van Slooten,Tieterina van Slooten, Fenna D. Schuur-
man, Dieuwerdina Schuurman, Alberta Schuurman, J.A.Klamer, Aaltje Klamer, 
Wefke D.Klamer, Idiana J.Smit, Bertha Rietema, Antje Smit, R.Benninga, Jantine, 
Aavien Kap, Bouchiena Bakker, Grietje Ezenga, Trientje Ezenga, Anna Rondhuis, 
(je broertje) Anton Grevenstuk, Jetske de Vries, Attje de Vries, M. Jensema-van 
der Veen. 
 

Beste Truus  
Daar lag een zeehond aan het strand 
En wiesch zich 't snuitje in het zand 
O Truus moogt je hart zoo rein 
Als 't snuitje van den zeehond zijn. 
Ter herinnering aan je vriendinnetje Aaltje Klamer 
 

Beste Truus  
Vlecht dit blaadje mijn vriendin 
Vlecht het bij uw album in 
'T Is de Vriendschap die 't u biedt 
En vergeet de schrijfster niet 
Terherinnering aan je vriendin Attje de Vries 
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Ik ben natuurlijk benieuwd of er mensen in Stedum wonen die de personen die in 
dit poesiealbum genoemd worden nog kennen of, er familie van zijn! Hiervoor of 
voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen via: braeckxma@hetnet.nl 
of het telefoonnummer van Eldert Ameling, 0596 - 55 16 08. 
 

Francien Braaksma 
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Hengelclub "Ons Genoegen" 
 

Vanaf 1948 (!) Houdt hengelclub "Ons Genoegen" elk jaar een opruimactie. Aller-
lei rommel die niet thuishoort aan de waterkant, in het water, of in de nabije om-
geving van dat water, wordt door een aantal vrijwilligers verzameld. Zwerfvuil zo 
zou je het ook kunnen noemen. Een kleine greep van wat er in al die jaren aan 
troep opgezocht werd: medicijnstrips, plastic zakken, flessen, blikjes en soms wel 
complete fietsen. 
Er wordt rommel opgeraapt in en langs de Kerkgracht, het Hilmaar langs de Hil-
maarweg, het stukje water naast de voormalige Rabobank, het haventerrein, het 
Stedumermaar, het Westerwijtwerdermaar vanaf de sluisjes bij Dijkshorn tot aan 
de spoorbrug.  
Ook dit jaar waren het weer twee vrijwilligers die al het werk op zich namen, de 
heren Tj. Burgstra en M.Tillema. 
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Aan het woord de heer Tj. Burgstra, secretaris ad interim, die per 1 juli zijn taak bij 
onze hengelcub neerlegt: "Het viel dik tegen!! Wij hebben maar liefst 40 kilogram 
rommel opgezocht! En dan hebben wij alleen nog maar gezocht op de locaties in 
ons dorp." 
Burgstra maakt duidelijk, dat wanneer men het eigen dorp netjes wil houden, er 
niet alleen door de hengelclub zou moeten worden opgeruimd. 
 

"Zou het niet een goed idee zijn dat de Scoutinggroep 'De Struners' zich hiervoor 
gaat interesseren? Zij zouden die schoonmaakactie van ons over kunnen nemen. 
Misschien kan 'Vereniging Dorpsbelangen' hen daar een beloning voor geven! 
Immers bij Scouting houden ze veel vaker acties om aan geld te komen! Een hei-
tje voor een karweitje! Ik ben heel benieuwd hoe hier over gedacht wordt! Ik hoop 
werkelijk dat mijn voorstel door hen opgepakt wordt!" 
 

Eldert Ameling  
voorzitter Hengelclub "Ons Genoegen" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Stedumer slaat een maandje over i.v.m. de vakantie. De volgende keer verschijnt De Ste-
dumer  op vrijdag 23 augustus. Kopij inleveren bij de redactie voor woensdag 14 augustus. 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 en 
Eldert Ameling. Fotografie Janna Bathoorn 
Advertenties: Ellen Gommers, 0596 58 18 10, adv.destedumer@gmail.com 
 

 

 


