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Stedumer vlag officieel gehesen 
 

Afgelopen zaterdag is de Stedumer vlag officieel in gebruik genomen. De vlag is 
ontworpen door drs. Redmer Alma uit Warffum in samenwerking met Dorpsbelan-
gen en Stichting Historie Stedum.  
 

 
 

Bij het ontwerp van de vlag is gekozen voor een verbinding van heden en verle-
den. Stedum was, samen met Garsthuizen en Westeremden, tot 1795 een heer-
lijkheid. De heren van Stedum waren lange tijd leden van de familie Clant van 
Stedum, die op de borg Nittersum woonden. De borg is er niet meer, maar de lan-
ge oprijlaan bepaalt nog altijd het beeld van het dorp. Al die elementen vinden we 
in de vlag terug: de ridder is het wapen van de heerlijkheid Stedum; geel en groen 
zijn de kleuren van het wapen-Clant. De smalle streep verwijst niet alleen naar 
datzelfde wapen, maar verbeeldt ook de groene Nittersumlaan, te midden van het 
felle geel van koolzaadvelden. Zo vinden we de schoonheid van het Groninger 
landschap verenigd met de rijke geschiedenis van het dorp Stedum. 
 

De vlag is verkrijgbaar a € 20,= bij Dorpsbelangen. Hiervoor kunt u een mail stu-
ren naar dorpsbelangen@stedum.com  
 

Kees Vriezema 
 

 

Het gezicht van Stedum 
De foto op de omslag vertoont iedere maand het gezicht van een of meerdere Stedumer(s). De 
foto hoort dit keer bij de rubriek 400 woorden waarin Math M. Willems op zoek gaat naar de 
passie van dorpsgenoten. Deze keer Jan Harkema, (foto: Janna Bathoorn). 
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Publiek geniet van ONA 
 

 
 

Ongeveer 250 bezoekers hebben 3 en 4 juni genoten van de jaarlijkse voorstelling 
van toneelvereniging ONA. Als locatie is gekozen voor de schuur bij familie Ver-
duyn aan de Weersterweg. Dit jaar is de klucht Bella’s beautysalon opgevoerd. Bij 
aankomst waanden de bezoekers zich al in een heuse beautysalon. Zo waren al 
enkele klanten van de beautysalon aan het badderen in een reuze bad. 
 

Het stuk ging over de beautysalon van tante Bella. Echter de tante is overleden. 
Twee neven, Berend en Albert, hebben hier niet zo om gerouwd, want een band 
met de tante hadden ze niet. Sterker nog, eigenlijk waren ze zelfs blij met haar 
overlijden, want nu hebben ze immers een erfenis. De erfenis bestaat uit een iet-
wat verpauperde beautysalon. Dit drukte voor Berend en Albert de pret niet. Be-
rend is er namelijk van overtuigd dat de beautysalon met een likje verf en wat 
kleine aanpassingen voor goud geld te verkopen is. Maar dit was niet zo’n goed 
plan. Immers tot de verkoop moest de salon natuurlijk wel gewoon doordraaien en 
daar is wel personeel voor nodig. De klanten bleken uitermate tevreden te zijn 
over de bijzondere hot-stone massage, een puur natuur modderbad en een zalige 
verfcrème. Jammer genoeg dwarsboomde de komst van een Canadees nichtje de 
toekomstplannen. Al met al veel problemen die de meest absurde situaties ver-
oorzaakten. 
Er werd veel gelachen maar ook volop  genoten van de manier waarop de spelers 
hun rollen wisten neer te zetten. Iedere speler haalde het uiterste uit zijn of haar 
rol. Het plezier waarmee gespeeld werd kwam goed over en werd beloond op het 
eind met een staande ovatie voor de spelers, regisseur Erik Bulthuis en alle vrij-
willigers.   
 

Agaath Vriezema 
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In de Kijker 
 

In deze rubriek worden nieuwe of minder bekende bewoners van het dorp voor-
gesteld. Deze keer Johan en José Pilon met hun tweeling Benjamin en Daniël (3 
jaar), Dorpsterlanden 8. 
 

Sinds wanneer wonen jullie in Stedum? 
“Sinds 1 maart 2016.” 
 

Waar zijn jullie geboren en/of hebben jullie je jeugd doorgebracht? 
“We zijn allebei geboren en getogen in Garrelsweer.” 
 

Wat doen jullie  voor de kost? 
Johan: “Ik ben schilder.” 
José: “Ik ben schoonmaakster.” 
 

Wat is jullie favoriete bezigheid? 
Johan: “Ik hou van computerspelletjes.” 
José: “Ik vind tekenen leuk.” 
 

Wat is jullie favoriete vakantiebestemming? 
Johan en José: ”We zijn graag thuis en gaan soms een dagje op stap.” 
 

Wat nemen jullie mee naar een onbewoond eiland? 
José: “Ik neem mijn tandenborstel mee.”  
Johan: “Ik neem mijn zwembroek mee.” 
 

Wat is de reden dat jullie in Stedum zijn komen wonen? 
“We zochten een dorp waar een school is en we vonden het huis leuk.” 
 

Zijn jullie ook betrokken bij het dorp? Zo ja, hoe? 
“Nog niet, maar ter zijner tijd gaan de kinderen naar school.” 
 

Wat zouden jullie doen als jullie de Postcodeloterij Straatprijs winnen? 
“We zouden een boerderij kopen.” 
 

Wat vinden jullie naast jullie eigen huis, het mooiste plekje van Stedum? 
Johan en José: “We vinden de Laan van Nittersum een mooi pad bij Stedum.” 
 

Wat is jullie antwoord op de vraag van de vorige bewoners: “Wat vinden jul-
lie het leukste dorp van de provincie Groningen?” 
“Garrelsweer, vooral door de ligging van het dorp.” 
 

Welke vraag willen jullie de volgende nieuwe bewoner(s) stellen? 
“Wat vinden jullie de mooiste dag van je leven?” 
 

Afie Nienhuis 
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Feestweek 2016 
 

Het zit er weer op: de feestweek in Stedum die van 11 tot en met 18 juni werd ge-
houden. Een foto-impressie. (Foto's: Stedum.com) 
 

 
 

De lifestylebeurs op maandag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeu de boules op de 55+ (dins)dag
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Dinsdag: darten en klaverjassen in het Bruin Café 
 
 

 
 

Woensdag - kindermiddag 
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De 'Voice of Stedum (playback- en soundmixshow) op donderdagavond 
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Vrijdagavondmuziek: Back to Session Kolibri. (Session Kolibri was een jeugdsoos 
in de periode van ongeveer de jaren '70 tot '90) 
 

 
 

Thorsten von Lippe Biesterfeld was een van de artiesten tijdens 'Op Fout Geluk', 
op zaterdagavond
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400 woorden 
 

Platbodem met zonnepanelen 
 

Ik fiets naar een boot, de boot van Jan en Lia Harkema in de haven. 
Jan - geboren in 1952 in Appingedam - steekt vlot van wal over zijn werk op de 
RUG als researchtechnicus, glundert bij zijn indrukwekkende  gloeikop scheeps-
dieselmotor Kromhout M 22 pk (gereviseerd in 1929...), glimt bij de Traction Avant 
11N en wijst me op zijn Honda CB500 motorfiets. De Ducati 900 SS is onlangs 
verkocht. Jan en Lia wonen al sinds 1979 aan de haven. Zij hebben twee kinde-
ren, Marloes en Bart. Jan speelde ook lang toneel, onder andere bij Waark. 
 

Twintig jaar voeren ze met een door de vader van Lia gebouwd vlet. In 2005 koch-
ten ze na grondige afweging een platbodem -  een schokker met opbouw -  om 
overal te kunnen komen en om op de Wadden - Lia's grote liefde vanwege luchten 
en zeehonden - te kunnen varen. 
Jan vertelt: "De schokker - een zes ton wegende vissersboot, de eerste werden 
rond 1800 gebouwd - heeft geen kiel en de zware bodemplaat zonder spanten is 
twee centimeter dik. Daardoor is de boot zeer vormvast. De schokker," lacht Jan, 
"staat bekend als een “droog “ schip vanwege zijn kop met een vijfenveertig gra-
den hoek. Daardoor komt er weinig buiswater over het dek. Als enige platbodem 
heeft de Schokker een snoes, een grote stalen kokerbalk aan de punt. Door de 
zijzwaarden blijft de boot op koers.” 
Vanuit  thuishaven Het Booze Wijf in Lauwersoog varen ze naar Duitse(Baltrum is 
Jans favoriet) en Nederlandse Waddeneilanden. Maar dit jaar spoeden ze zich 
natuurlijk eerst naar Delfsail…   
Jan vaart graag bij windkracht vier/vijf. Lia stuurt meestal, Jan bedient de zeilen, 
ze zijn goed op elkaar ingespeeld. De Neeltje-Anna, roodzwart  met lichtgeel dek 
en onderin een 15 pk Janmar motor, werd in Nijkerk in 1982 naar de originele te-
keningen gebouwd en heeft meerdere zeilen: grootzeil, botter, fok, stormfok en 
een kluiver. “Ik heb het schip vanaf 2005 opnieuw ingetimmerd: een keuken, vijf 
slaapplaatsen, een toilet met vuilwatertank, elektriciteit en kastruimte. Er is nu 220 
volt gevoed door zonnepanelen, een marifoon, dieptemeters en boordverlichting 
om in het donker te kunnen varen.  
In de winter staat de boot hier, ook voor onderhoud, op een trailer. De laatste win-
ter maakte ik een koekoek (dakraam) en legde heteluchtverwarming aan. Ik maak 
alles zelf. Als ik een boek lees, handelt het veelal over scheepvaart. De verande-
ring in de visserij van hout naar staal interesseert mij zeer. De boot, altijd de 
boot... 
 

Math M. Willems 
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‘Jehova Nissi and Friends’ 
 

Borgconcert met patat 
 

 
 

Borgconcert met patat 2 jaar geleden     (originele foto: archief stedum.com) 
 

Op vrijdagavond 8 juli wordt het al wéér gezellig in Stedum, wanneer uw fanfare-
orkest haar jaarlijkse openluchtconcert geeft. Deze keer iets speciaals: een luchtig 
en informeel programma, waarbij ook andere Steemer muzikanten zullen optre-
den. Zo wordt deze zomeravond als het ware een bonte avond en het hele dorp is 
uitgenodigd te komen luisteren.  
 

Duo Dirk & Leo, Popschool Stedum en de Stedumse folkband Niceville hebben 
onze uitnodiging aangenomen om er een leuk, gevarieerd en onbezorgd muziek-
feestje van te maken. Midden in het dorp, op het Borgterrein. Niet allemaal in vol-
ledige bezetting, maar dat hoeft ook niet. We hebben er zin in! 
Voor eten en drinken kunt u vanaf een uur of vijf terecht bij Jan de Patatman, die 
– let wel! -op deze vrijdagavond niet bij de haven staat, maar op het concertterrein 
zijn tenten zal opslaan. 
 

We beginnen om ongeveer half zeven met spelen. En we zijn wel even bezig… 
Uiteraard zal het zwoel zomerweer zijn en wie zelf zijn tuin- of klapstoel van huis 
meeneemt, kan rekenen op een heerlijk ontspannen en feestelijk avondje. 
 

Fenneke Colstee 
cmv Jehova Nissi  
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Hengelclub "Ons Genoegen" Stedum 
 

Terwijl er overal berichten op ons afgevuurd worden, dat de bevolking van dit 
aardbevingsgebied het in vele opzichten voor de kiezen heeft gehad, en nog 
steeds voor de kiezen krijgt, is het tijd om stil te staan bij de vissen in dit gebied.  
 

 
 

Zullen de vissen in dit aardbevingsgebied ook iets gemerkt hebben van de zware - 
en minder zware aardbevingen? Hebben zij er misschien wat aan overgehouden? 
Is het mogelijk dat zij net als sommige mensen hier onzeker en bangig zijn ge-
worden? 
Om daar een antwoord op te krijgen, heb ik een drietal hengelaars uit Stedum om 
commentaar gevraagd. Hoe staan zij hier tegenover. Wat valt er van te zeggen? 
 

Nog voordat ik naar de betreffende hengelaars stapte heb ik van te voren bepaald 
dat de geïnterviewden anoniem zouden blijven. Dit gebeurt vaak bij enquêtes en 
ook de schrijvers van ingezonden stukken ondertekenen dikwijls met een schuil-
naam. 
In volgorde van de interviews zal ik de geïnterviewden aanduiden met de letters 
van het alfabet. Verder wil ik u erop wijzen dat het hier niet om een wetenschap-
pelijk onderzoek gaat. De geïnterviewden zijn mensen die met regelmaat vissen 
en een mening hebben over hun hobby: de hengelsport. Daarnaast zijn alle drie 
woonachtig in Stedum. 
Het eerste gesprek dat ik voerde was met de hengelaar die ik in dit artikel meneer 
A zal noemen. Zijn voornaam en achternaam beginnen dus niet met een A. 
Vraag: Wat denk je, hebben de vissen hier last van de aardbevingen? Van de lich-
te bevingen en krachtige bevingen die wij hier gevoeld hebben? 
Antwoord: Maar dat kun je je ook afvragen bij een grassprietje! 
Vraag: Lig je wel eens wakker van die aardbevingen? 
Antwoord: Nee! Ik heb het één keer meegemaakt. Ik was in de kantine. De glazen 
trilden zowat van de tafel af. 
Vraag: Is er iets misgegaan met de natuur na die aardbevingen? 
Antwoord: Daar houd ik mij niet mee bezig. Vergaat de wereld dan vergaat de we-
reld. 
Vraag: Jij weet wel wat het met een woning doet, hè? 
Antwoord: Je kunt er geestelijk aan kapotgaan. Je kunt je huis kwijtraken zoals 
daar aan de D. Triezenbergstraat gebeurd is. 
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Vraag: Jouw huis dan? 
Antwoord: Bij mij hebben ze bijna alle scheuren dichtgemaakt. 
Vraag: Hebben de vissen last gehad van de aardbevingen? 
Antwoord: Nee, de vissen hebben er geen last van gehad. 
 

De tweede geïnterviewde noem ik B. Ook zijn voornaam en achternaam beginnen 
dus niet met een B. Deze hengelaar heeft een zware beving meegemaakt. 
B vertelt: Dat was in augustus (in welk jaar weet hij niet meer). In de kantine van 
de voetbalclub trilden alle bekers in de vitrinekast. 
Vraag: Zouden de vissen last hebben van zo'n aardbeving? 
Antwoord B: Als de grond trilt dan zullen die vissen die trillingen ook voelen. 
Vraag: Heeft dat invloed op die vissen en invloed op de lange duur? 
Antwoord: Ik denk het niet. 
Vraag: Hoe kan het dan, dat wij mensen er wel last van hebben? Kun je stellen 
dat die vissen geen verstand hebben? 
Antwoord: Die vissen weten niet eens wat een aardbeving is. 
 

De volgende hengelaar noem ik hier C. Ook de voor - en achternaam van deze 
hengelaar begint niet met een C. Laat dat duidelijk zijn. C heeft twee aardbevin-
gen meegemaakt. 
C vertelt: Ja, één keer heb ik het goed gevoeld. Toen schudde het hele huis. Het 
rammelde allemaal. Ik dacht het moet niet gekker worden. De eerste keer heb ik 
wel wat gerommel gehoord. Ik dacht toen dat het een beetje onweer was. Maar de 
tweede keer zat ik te zweven op mijn stoel. 
Vraag: De mensen zijn banger geworden. Maar zullen de vissen hier ook last van 
hebben? 
Antwoord: Er is toen na die tijd geen flauwe vis geweest. Ik denk dat de vissen 
van een aardbeving schrikken. En dat zij dan net als mussen allemaal een andere 
kant uitvliegen. En de vissen schieten dan uit de school waarin ze met elkaar 
rondzwemmen. Ze vernemen het heus wel, want alles beeft. En de vogels merken 
het ook. Die blijven ook niet rustig op een takje zitten. Wij moeten hier niet te veel 
bevingen hebben. 
Vraag: En blijvende schade? Ze houden er niks van over, hè? 
Antwoord: Ik denk het niet. Maar je weet het niet. Daar kun je niet over oordelen. 
Maar ik denk het niet. 
 

Tot besluit: In een antwoord hierboven wordt er gesproken over flauwe vis. Bij be-
paalde omstandigheden heeft men het over flauwe vis. Meestal is er dan sprake 
van ernstig zuurstofgebrek. De vis leeft nog wel, maar komt suffig naar de opper-
vlakte, terwijl sommige vissen al totaal uitgeschakeld zijn. Zij hebben het loodje 
gelegd en zijn dood. Er zijn meerdere systemen om flauwe vis te redden. Soms 
wordt er door de brandweer helder en fris water in het viswater gespoten waar-
door de kwaliteit van het water verbeterd wordt. De vis knapt dan weer op. 
 

Eldert Ameling  
Voorzitter Hengelclub "Ons Genoegen" 
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De Steemer Agenda 

 

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

 
 
 
 

 
24 juni   Een 'dikke banden race' voor de schooljeugd uit Stedum en  
   andere dorpen van de gemeente Loppersum en Ten Post, om  
   half 5. 
 
8 juli   Borgconcert ‘Jehova Nissi & Friends’. Openluchtconcert op het 
   Borgterrein van Jehova Nissi, Duo Dirk & Leo, Popschool  
   Stedum en Niceville. Aanvang om ongeveer 19.00 uur. 
 
25 juni   Slotdag v.v. Stedum dit jaar met Schijt je Rijk! 
 

 
 
 
 
 
 
 
De deadline van De Stedumer is in verband met de vakantie de volgende keer op een zaterdag: 
namelijk op 20 augustus. 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Stedumer is een uitgave van de Vereniging voor Dorpsbelangen Stedum en verschijnt nor-
maal gesproken elke vierde vrijdag van de maand, met uitzondering van december (verschijnt 
eerder i.v.m. de kerstdagen). Kopij moet anderhalve week er voor binnen zijn. Hij komt niet uit 
in juli. Artikelen in ‘platte tekst’ aanleveren, dus geen eigen opmaak.  
 

De volgende keer verschijnt De Stedumer op vrijdag 26 augustus. Kopij inleveren bij de redactie 
voor zaterdag 20 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  
Eldert Ameling. Fotografie: Janna Bathoorn en Martien Spits-Straatman 
Advertenties: Ellen Gommers, 0596 58 18 10, adv.destedumer@gmail.com 
 

 
 


