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Stichting Historie Stedum 
 

 
(Foto's: Geert van Dijken) 
  

Gezellige Voorjaarsbijeenkomst Stichting Historie Stedum. 
Woensdag 7 maart 2018 organiseerde Stichting Historie Stedum een voorjaars-
bijeenkomst voor donateurs en belangstellenden.  
Er kwamen in totaal 75 bezoekers op af. Er werden dia’s uit ons archief vertoond 
die in de jaren 1976 t/m 1979 gemaakt zijn door R. J. Huisman.  
 

Verschillende verenigingen en activiteiten in Stedum uit die tijd passeerden de re-
vue. Veel van de aanwezigen herkenden zichzelf of juist niet…! Kortom, het was 
een zeer geslaagde bijeenkomst. 
 

 
 
 

 

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 Fransje van Weerden (foto: Jan Pitt). 
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In de Kijker 
 

In deze rubriek worden 
nieuwe of minder bekende 
bewoners van het dorp voor-
gesteld. Deze keer Jette 
Haan, ze woont aan de 
Weemweg. 
  

Sinds wanneer woon je in 
Stedum? 
“Sinds de week voor kerst 
2017.” 
Waar ben je geboren en/of 
heb je je jeugd doorge-
bracht? 
Jette: “Ik ben geboren in 
Zuidlaren en heb ook mijn 
jeugd doorgebracht in Zuid-
laren.” 

 
 

Wat doe je voor de kost? 
Jette: “Ik werk bij de doktersdienst in Groningen.”   
 

Wat zijn je favoriete bezigheden? 
Jette: “Ik vind fotografie leuk en lekker wandelen met de hond.” 
 

Wat is je favoriete vakantiebestemming? 
 “Ik vind Denemarken een mooi land.” 
 

Wat neem je mee naar een onbewoond eiland? 
“De hond en de katten, mijn camera en een paar goeie boeken.” 
 

Wat is de reden dat je in Stedum bent komen wonen? 
“Ik heb twee jaar moeten wachten voor een woning en toen kwam er in Stedum 
een huis  beschikbaar, waar ik erg tevreden mee ben.” 
 

Wat zou je doen als je de Postcodeloterij Straatprijs wint? 
“Een wereldreis maken en een goed doel oprichten.” 
 

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

Wat is je antwoord op de vraag van de vorige bewoners: “Hoe denk je deel 
uit te maken van de gemeenschap?” 
“Door onregelmatige diensten lukt het mij niet om deel uit te maken van de ge-
meenschap.” 
 

Welke vraag wil je de volgende nieuwe bewoners stellen? 
“Wat maakt voor jullie Stedum-Stedum?“ 
 

Afie Nienhuis 
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Scouting 
 

Kletspoten en aan de slag 
 

Vorige week nog dik ijs en nu een voorjaarstemperatuur, dan hoor je bij het water 
rond te scharrelen. En dat doen de welpen graag. In twee groepen gingen ze uit-
een, zodat het voor iedereen overzichtelijk bleef. De ene groep ging paddenstoe-
len schilderen voor de aankleding van het kamp met Pinksteren, en de andere 
groep ging paddenstoelen zoeken in de natuur. Daarna werd er omgewisseld. Om 
eerlijk te zijn: de voorbeelden hielpen niet, de kinderen gingen eerder zelf op de 
geschilderde paddenstoelen lijken. Die kregen hele mooie kleuren en glimmers 
erop, en sommige kinderen vertrokken met verf op de wangen en glimmers in het 
haar.  
 

Elfje 
Het bos leverde naast onverwachte vragen: hoe groot is een elfje als het op een 
elfenbankje moet kunnen zitten? Naar de schatting van de kinderen is dat 12 tot 
18 cm.  
De vijver in het bos bracht onverwachte ontdekkingen: enkele kinderen ontdekten 
dode stekelbaarsjes in de vijver. Omdat ze net uit het ijs kwamen was het heel 
aantrekkelijk om ze te pakken, en de stekeltjes te voelen - best wel scherp. Op 
een stuk ijs brachten we ze mee naar Moarstee, maar enkele kinderen stopten de 
visjes ook gewoon in hun jaszak (even opletten dus met zakken leeghalen voor de 
was). Als je goed naar het ijs keek zag je visvormige uitsparingen. Zouden de vis-
sen vastgevroren zijn? 
Verder werd er door de kinderen nog heerlijk geklommen en geklauterd. Er waren 
twee bruggen van boomstammen over de sloot, en die waren erg aanlokkelijk. 
Dus zijn er enkele kletspoten gehaald en dat past wel bij smeltend ijs in het voor-
jaar. Gelukkig was het toen ook tijd, en zo ging iedereen weer opgefrist naar huis. 
 

Jantje Beton en NL doet  
Het was een drukke week voor scouting de Struners, Jantje Beton en NL-Doet 
vielen samen. Iedereen heeft zich ingespannen om beide acties te laten slagen. 
Bijna alle ouders hebben met de jeugdleden (herkenbaar aan de geel-zwarte das) 
gecollecteerd voor Jantje Beton in Middelstum, Bedum, Ten Boer en Stedum. Re-
sultaat voor Jantje Beton is 837 euro (waarvan 389 euro voor Ste-
dum/Westeremden). Ook NL–Doet verliep succesvol: de omgezaagde wilg is ge-
kloofd, het oude gebouw opgeruimd en de container weer netjes. Toch kwamen 
we nog niet aan alles toe. De voorjaarsschoonmaak van Moarstee, zoals alle ra-
men en de lampen gezeemd hebben en de laatste afwas van kampspullen met 
nog worden gedaan. Dan de kisten weer inruimen en 6-8 april onze kampeer-
vaardigheden oefenen. Iedereen heel hartelijk dank en voor wie het deze keer niet 
paste: volgende week maken we de klussen af, vanaf 10 uur staat in Moarstee de 
koffie klaar. 
 

Lies Oldenhof 
 
 



 6

 
 

 
(Foto: Jan Pitt)



 7

 
 
400 woorden  
 

Iets is nooit zwart/wit maar ja, nee of onbekend 
 

“Het systeemdenken (hoe hebben dingen effect op elkaar), dat puzzelen fasci-
neert, wetenschap is mijn passie,” is de openingszin van Fransje van Weerden. In 
haar huisje aan de Sien Jensema Hörn hangt een van haar vader - wiens roots op 
Ambon, Indonesië liggen - gekregen werk van schilder Kees Kieft. In het oog 
springt ook een twee meter hoge koffieplant. Fransjes moeder is een telg van de 
Kanis & Gunnink familie, handelaren in koffie. Vader werkte er als directeur van 
de NV. Fransje (1953) groeide op in Kampen, rondde er het  gymnasium beta af. 
Ze studeerde in 1989 af aan de RUG, biologie en deed in de studietijd een jaar 
onderzoek in Australië. Werk in de biologie was niet voorhanden, daarom deed ze 
de avond heao bedrijfsinformatica. Ze werkte vervolgens als informatiseringspeci-
alist bij de werkgroep “Leukemie bij kinderen”. 
 

Ruim 3500 boeken staan strak geordend in vele Lundia wandkasten: “Ik herlees 
nu Earth van David Brin uit 1990, een favoriet uit de verzameling van 2000 sci-
encefiction (basis in de realiteit) en fantasy (verzonnen wereld als basis) boeken. 
Daarnaast is ze als vrijwilliger actief in de bibliotheek van Loppersum en in de 
borg Verhildersum in Leens, waar ze de computerregistratie van objecten bege-
leidt. Enthousiast zet Fransje zich in voor de werkgroep Duurzaam Stedum, voor 
verduurzaming van individueel energiegebruik. De  Energiecoöperatie, onderdeel 
van Duurzaam Stedum, wil voor energieopwekking in Stedum een zonnedak op 
een boerderij plaatsen. “We lossen nu technische problemen op en werken daar-
toe samen met GREK (Groninger Energie Koepel).” 
 

Ze heeft nog 1500 boeken,waaronder veel wetenschapsboeken. In 2015 rondt ze 
een tweede universitaire studie af: kunstmatige intelligentie. “Een computer werkt 
en denkt (leert ook van fouten) zelf met de software, bijvoorbeeld in robots”, be-
grijp ik. Nu werkt ze vol heilig vuur aan haar promotieonderzoek, aan een combi-
natieonderwerp op het gebied  van biologie en kunstmatige intelligentie : “Waarom 
is het voor dieren handig in groepen te leven?” Ze maakt daartoe software simula-
tiemodellen van die groepen. Ze gebruikt daarvoor Netlogo, een gratis te down-
loaden computerprogramma (best toegankelijk voor jong en oud). “Ik leerde rond 
1972 over de biologie en alle consequenties. De Club van Rome had invloed. 
Door hen ben ik geïnteresseerd geraakt in alternatieve energieopwekking en 
duurzaamheid. Dingen kunnen op! Ik heb nu zonnepanelen en experimenteer in 
huis met elektrische energietoepassing voor verwarming. Iets is nooit zwart /wit 
maar ja, nee of onbekend … ”,  lacht Fransje en laat me in Netlogo nog wat on-
derzoeksresultaten zien.  
 

Math M. Willems 
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Echo’s maken in Swaithoes 
 

 
(Foto: Erik Staal)  

 

Vorig jaar was ik er helemaal klaar mee; met het volgen van allerlei na- en bij-
scholingen. Scholingen die ik al een keer gedaan had en me niet verder brachten 
in kennis en kunde. Maar als fysiotherapeut ben ik verplicht ze te volgen, 150 uur 
scholing in vijf jaar. Doe je dat niet dan wordt je uit het register geschrapt dat gaat 
over kwaliteit. Zorgverzekeraars sluiten dan geen overeenkomst met je af. Het 
gevolg is dat de patiënten  de behandelingen zelf moeten betalen.  
 

In plaats van al die herhalingstrainingen te volgen, heb ik vorig jaar besloten iets 
geheel nieuws te leren: echografie. De echografie van de spieren, pezen, banden, 
slijmbeurzen, gewrichtskapsels en gewrichten. Niet van buiken, baby’s, bloedva-
ten en bobbels. Ik volg de opleiding op het nationaal trainingscentrum echografie 
in Vianen. Een erkend scholingscentrum. Na de eerste twee dagen wist ik het al. 
Dit is leuk! Ik heb meteen een echoapparaat gekocht. Om te kunnen oefenen in 
de praktijk. Dat oefenen is hard nodig. Het is nog niet zo simpel als het eruit ziet. 
De kleinste verdraaiing van de echokop in je hand levert grote afwijkingen in het 
beeld op.  
 

In eerste instantie moet je leren wat je op een bepaalde plek in het lichaam zou 
moeten zien bij een bepaalde stand van de echokop. Pas als je dat goed onder de 
knie hebt kan je beelden gaan beoordelen op afwijkingen. Je weet wat je in een 
normale situatie zou moeten zien en je ziet wat anders. Wat is het dat je ziet? En 
waardoor is het veroorzaakt? Is datgene wat je ziet ook verantwoordelijk voor 
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de klachten die iemand heeft? Je kunt een scheurtje in een pees zien, of een kalk-
fragment, maar hoe lang zit die er al? En is dat wel de bron van de pijn? Of zou 
die schouderpijn toch uit de nek kunnen komen? Een vraaggesprek en een goed 
onderzoek voorafgaand aan een echo-onderzoek zijn beslist noodzakelijk om tot 
een goed oordeel over de klachten te kunnen komen.  

 

Dat maakt een fysiotherapeut bij uitstek geschikt  om echo’s te maken van het 
houdings- en bewegingsapparaat. Omdat ze daar gewoon heel veel kennis van 
hebben. Die kennis maakt dat ze beelden goed kunnen beoordelen op hun waar-
de. En dat ze de vervolgbehandeling beter kunnen bepalen. Het is niet zinvol om 
een injectie in een slijmbeurs te geven als je met de echo kunt zien dat er niks 
met die slijmbeurs aan de hand is. En als blijkt dat er een breuk in de schouder zit 
kun je deze gerichter behandelen.  
 

In het halve jaar dat ik nu met de echo werk heb ik al vele dingen gezien. Breu-
ken, peesscheuringen, kalkafzettingen, peesontstekingen, gewrichtsafwijkingen… 
Het is een zeer waardevolle toevoeging aan het fysiotherapeutisch onderzoek. De 
diagnostiek is veel nauwkeuriger en daardoor worden nodeloze behandelingen 
drastisch ingeperkt. 
 

Karel Zuiderveld 
 

 

Nieuw toneelstuk ONA 
 

ONA speelt Mag ‘t een beetje 
meer wezen? Op 6, 7, 13 & 14 
april 2018 om 20.00 uur in het 
Hervormd Centrum in Stedum. 
 
Joris runt een kuuroord. Hij 
heeft het erg druk en het valt 
voor Joris niet mee om alles 
rond te krijgen. Als een tv-
programma een promotiefilm-
pje komt maken en er gasten 
arriveren die veel aandacht 
vragen wordt het kuuroord ei-
genaar Joris te veel en vraagt 

hij zijn tweelingbroer hem te helpen. Als er dan ook nog een bedrieger onder de 
gasten verblijft is de chaos niet meer te overzien. 
 

Kaarten: te koop bij Peter Tillema, Borglanden 1, (0596) 55 17 57 en bij Agaath 
Vriezema, Sien Jensemahörn 8, (0596) 55 13 66. 
U kunt ook online reserveren: onastedum@gmail.com of -indien nog voorradig- te 
koop aan de zaal, maar op = op! 
 

Agaath Vriezema 
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Korting bij collectieve inkoop Energiemarkt 
 

Kom naar de Energiemarkt en profiteer van korting door collectieve inkoop. Goed 
voornemen voor 2018: je energiekosten verlagen 
 

Altijd al meer willen weten over isoleren, zonnepanelen, zonneboilers, warmte-
pompen en andere duurzame oplossingen, maar nooit de mogelijkheid gehad 
vragen te stellen aan goede specialisten? Dit is je kans! Op 14 april is er in Ste-
dum een energiemarkt. Hét moment om er achter te komen hoe je je energielas-
ten kunt verlagen. 
 

Tijdens de energiemarkt presenteert een geselecteerde groep leveranciers hun 
aanbod en kun je al je vragen stellen. Ook is het mogelijk een offerte aan te vra-
gen. Hoe meer mensen er mee doen, hoe scherper de prijs! En er is een energie-
adviseur aanwezig aan wie je onafhankelijk advies kunt vragen. De energiemarkt 
vindt plaats op 14 april van 10.00 tot 14.00 uur in het Trefpunt (Bedumerweg 32, 
Stedum). De toegang is gratis. 
 

De deelnemers 
Lokale bedrijven komen daar informatie verstrekken over onder andere: 
Isolatie, dubbele ramen, voorzetramen, warmtepompen, autolaadpalen, ledlam-
pen, pelletkachels, zonnepanelen, vloerisolatie. 
 

Programma 
De aanwezige energieadviseur kan uw vragen over de warmtebeelden van uw 
huis beantwoorden. (Die heeft dan alle foto's, die hoeven niet meegenomen wor-
den) 
Om 11:00 en om 13:00 is er een korte inleiding, door de StEC en door de energie-
adviseur. 
 

Meer informatie  
Deze actie is een initiatief van het Energieloket van de gemeente Loppersum. 
Samen met lokale initiatieven helpt zij inwoners om hun huis te verduurzamen. Op 
www.energieloket-groningen/loppersum vind je tips over hoe je energie en geld 
kunt besparen. Doe bijvoorbeeld de quickscan om jouw woning eenvoudig onder 
de loep te nemen. Ook vind je er een overzicht van bedrijven in de buurt die deze 
maatregelen kunnen uitvoeren. 
 

Neem voor meer informatie contact op met duurzaamstedum@gmail.com of kijk 
op onze buurtpagina www.buurkracht.nl/stedum . 
 

Dirk van Impe 
Duurzaam Stedum 
 

 

Avonturen van de schoolmuis 
 

Op een koude winterdag lag ik lekker te chillen met mijn vrienden op de riante 
zolder. De koude oostenwind giert om het dak van ons heerlijke verblijf. Bij ex-
treem koud weer heb ik vaker bezoek. Niemand van mijn vrienden heeft zo’n fan-



 11

tastisch onderkomen, alleen ondergetekende. Genoeg ruimte, lekker warm holle-
tje, gratis internet, makkelijk te bereiken vanuit alle hoeken en gaten. Geen won-
der dat ik vaak vrienden over de vloer krijg, 
 

Nadat we hadden genoten van een lekkere maaltijd, restanten brood en kaas uit 
de bakken beneden, we hadden een flexdag (ook wij muizen zijn flexitatiërs), za-
ten we ons lichtelijk te vervelen. Verveling leidt tot de meest creatieve ideeën las 
ik laatst in een vakblad uit het postvakje beneden. En zo geschiedde, na het acti-
veren van de nodige voorkennis en de instructie van één van de oudere muizen 
onder ons, kregen we een uitdagende opdracht. 
 

In één van mijn eerdere essays schreef ik over een geluid wat nog het meest leek 
op een luchtalarm. De laatste weken hebben we dit geluid niet meer gehoord. Ja-
wel lezers, jullie raden het al, de challenge is duidelijk, zorg er op de een of ande-
re manier voor dat we dit luchtalarm weer een keer horen. Hoe, maakt niet uit, 
verzin maar iets.                                                                                                  We 
gingen in groepjes uit elkaar om de tactiek te bespreken. Dankzij deze coöpera-
tieve werkvorm haal je het beste in elkaar naar boven, verborgen talenten komen 
boven drijven, skills worden tot het uiterste gedreven. Binnen 15 minuten stond 
het doel van de opdracht op ons leerKRACHT bord… check, actie en uitvoering… 
check, taken verdeeld…. check, kans van slagen 100%!   
Op een koude dinsdagmorgen voor 8 uur zat onze verkenner voor het zolderraam 
boven de hoofdingang. Zodra er een paar grote mensen binnen komen en zich 
begeven naar een ruimte aan de voorkant van het gebouw, geeft hij een teken 
aan de volgende muis. Hij trippelt naar beneden en kijkt in welke vertrekken de 
mensen, laten we ze juffen noemen dat woord horen we vaak, ze zich bevinden. 
Zodra er om half 9 een toeter gaat, trippelt 1 van ons een ruimte binnen om zich 
te laten zien en zo het alarm te activeren. Makkie, kat in’t bakkie!                                                                          
 

We hadden nog wel enige discussie over wie van ons uiteindelijk de actie moet 
uitvoeren, maar na 3 keer steen, papier, schaar was duidelijk wie dit zou gaan 
doen. Ik was de gelukkige. Uiteindelijk gaat alle eer dan ook naar mij, eeuwige 
roem, ik word bijgeschreven in de geschiedenisboeken, muis van de eeuw, ik ver-
dien een medaille.                                                                                                                                                                  
Oké nu weer verder. Om half 9 ging inderdaad de toeter. Alle kleine mensjes ver-
spreiden zich over de verschillende ruimtes, grotere wezens verlaten het pand en 
een tweetal blijft zitten in het voorste kamertje. Dat is onze kans, dit vertrek be-
vindt zich vlak bij de trap! Volgens onze verkenner moet dit één van de juffen zijn 
die het alarmgeluid zo perfect kan nabootsen. Die andere is haast uitgesloten, ziet 
er uit als een manspersoon en produceert alleen soort van brommende keelklan-
ken. Nee, die andere dat is het alarm! Perfect plan, perfecte uitvoering, kans van 
slagen 100%, doel bereikt, gaan we groots vieren!                                                               
Daar gaan we dan, iedereen is er klaar voor, het moment suprême! Als superheld 
van de eeuw trippel ik om 8.45 uur lokale tijd behoedzaam de trap af. Bij de on-
derste tree even wachten, kijken of er onraad te bespeuren valt. Nee… linksaf 
langs de plint onder de verwarmingsplaat door totdat de blauwe deur in zicht 
komt. Stop, check of ze er nog steeds zitten… ja, oké daar gaat ie dan. Ik wurm 
me tussen de deur en de drempel door, laat me duidelijk zien, ren langs de gele 
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kast, rechtsaf, scherpe bocht links, scherp rechts en verdwijn achter de oude me-
terkast. Nu gaat het alarm, oren dicht, komt ie! 
 

Wat krijgen we nou? Wel alle muizenkeutels nog aan toe! Schiet op alarm, gil! Dit 
zal toch niet waar wezen? Zo’n briljant uitgedacht plan moet toch werken? We 
hebben een slagingspercentage van 100% op het bord staan! Er gebeurt niks, ij-
zige stilte, ze hebben me gezien, ik weet het zeker, hoe kan dit? Kansloze actie, 
nee toch! Daar gaat mijn eeuwige roem!  
 

Daar zitten we dan stilletjes bij elkaar op de zolder. Evaluatie hebben we even 
geen zin in. Het is zo ook wel duidelijk. We hebben gefaald. We kunnen hiervan 
alleen maar leren voor de toekomst. Trial en error, van je fouten moet je leren. Al-
leen dat willen we nu nog even niet hardop tegen elkaar zeggen. Nu is niet het 
moment. Laat ik me maar even stilhouden en niet de wijsmuis uithangen, maar let 
op mijn woorden, als we deze klap te boven zijn gekomen, zullen we het eens op-
nieuw proberen. Beware of the mouse!   
 

Tinus Trippel           
 
 

 

WAT POESTEN 
ol schoapen dij tegen hek aankropen binnen 
ien leste beetje schaar van bomen laans weg. 
Zai kreunen mit bek tot schollerbloaren 
wiedwoagen open. 
t Is nait gewoon zuk n waarme daag. 
  
As doe mor zwak bis en blaik 
en hakkels en blers, 
wat bis din laif. 
En dien kop ommeneden hollen is nog beder. 
Vlees zunner kracht 
doar kin n aner meedliedend van worren. 
  
Laans t hek binnen zai deel plonsd, 
twij schoapen binnen stoan bleven. 
t Lamke doekt tegen moeke aan, zai wankeln. 
  
Heur ainegste klacht is geluud van heur oam 
dij klinkt as n hoamerslag. 
Zai binnen ien hannen valen van n haile 
waarme daag. 
  
Eldert Ameling 
Oet kopmeskes nummer 26 
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Verslag bijeenkomst Informatiepunt 
 

Donderdag 1 maart waren wij - Mark Brouwer en Steffanie Prins, managers bij 
Hans Anders van respectievelijk de vestigingen in Delfzijl en Veendam - uitgeno-
digd door mevrouw Sieta Smit van het Informatie Punt in het Hervormd Centrum 
te Stedum. Bij aankomst stonden de kopjes koffie al klaar en rond 14:00 liep het al 
aardig vol. Circa 20 mensen waren enthousiast aanwezig en kon onze presentatie 
beginnen.  
 

Nadat wij ons hadden voorgesteld zijn we begonnen met de inhoudelijke kant van 
de presentatie. Waarom hebben wij nou als mens een bril nodig? "Ik kan niet 
meer de ondertiteling lezen van mijn televisie". "De verkeersborden naast de weg 
zijn onscherp". "Ik vind het lastig alle kleine lettertjes te lezen op mijn medicijnpot-
jes". 
 

Wanneer het beeld dat een persoon wil zien niet op het netvlies van het oog valt, 
is het beeld onscherp. Door een bril te dragen, mét de juiste sterkte, kunnen wij 
ervoor zorgen dat het beeld op het netvlies beland waardoor wij u weer scherp 
kunnen laten zien.  
 

Helaas is het echter niet altijd mogelijk om een persoon scherp te laten zien. Bij 
oudere mensen ontstaat vaak vertroebeling van de ooglens en spreekt men van 
staar. Het beeld wat dan op het netvlies valt is vertroebeld en dan kijkt de persoon 
onscherp. Wij zullen dan de persoon verwijzen naar een huisarts, die in de mees-
te gevallen een afspraak maakt met een oogarts voor verder onderzoek. Een 
staaroperatie, waar de vertroebelde lens wordt vervangen door een heldere kunst-
lens, zorgt voor een hele verbetering.  
 

Op het gebied van brillenglazen hebben we verschillende opties laten zien. Een 
multifocaal glas (varifocus, varilux etc.) voor de veraf afstand en nabij afstand. 
Een computerbril om comfortabel achter het beeldscherm te werken, zonder last 
van uw nek en rug. Maar ook de zonnebril kwam aan bod. Want hoe belangrijk 
een zonneglas voor een oog is, dat weten veel mensen niet. Het bied bescher-
ming tegen het schadelijke UV-licht, wat eerder staar vormt. 
 

Daarnaast hebben we uitleg gegeven over gehoorverlies en de oplossingen daar-
voor. Een hoortoestel word vaak geheel vergoed door de zorgverzekeraar dus 
waarom zou u daarvan niet gebruik maken. Bij de globale hoortest die wij hebben 
afgenomen bij een aantal mensen bleek ook dat er wel degelijk verlies was te 
merken. En alles is op te lossen zonder hoge kosten! 
 

Een leuke informatieve middag met koffie en als afsluiter een advocaatje met 
slagroom. Fijn dat wij de gelegenheid kregen om onze producten in kaart te bren-
gen met een gezellige groep Groningers! 
 

Mark Brouwer 
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Stedum Got Talent 
 

Dit jaar is het weer tijd voor de 24e editie van de Stedumer feestweek. Wat in de-
ze week zeker niet mag ontbreken is natuurlijk de welbekende soundmix en- 
playbackshow!  
Dit jaar hebben we deze show in een nieuw jasje gestoken. Naast de traditionele 
soundmix en- playbackshow zullen er dit jaar ook andere categorieën zijn. Op 
donderdag 31 mei is het tijd voor ‘Stedum Got Talent’: De talentenshow tijdens de 
feestweek! Heb jij je nog niet opgegeven? Dan is nu je kans! 
 

Wil jij je talenten showen in Stedum Got Talent? Kun jij zingen, dansen, toneel-
spelen, muziek maken of heb je een andere leuke of grappige act die je aan 
iedereen wilt laten zien, geef je dan snel op! Dan zorgen we samen voor een 
spectaculaire show! 
Opgeven kan via www.stedum.com , de facebookpagina van de feestweek of via 
ons e-mailadres: talentstedum@gmail.com . Waar wacht je nog op… 
 

Desire Nieborg 

 

 

Snuusterhoukje stopt ... gedeeltelijk 
 

Wij zijn gestopt met de verkoop zo als het was. Wegens gebrek aan kopers zijn 
wij van mening dat het zo niet verder kan. 
Wij hebben nog wel een uitgebreide selectie snoep, voor de jeugd, zodat wij ook 
voor de vierdaagse bijvoorbeeld genoeg kunnen doen. 
Ook gaan we als extra Ola ijs verkopen, eerst beperkt, als het goed loopt, meer-
dere soorten. We hopen dat er veel mensen gebruik van gaan maken. Er is hier in 
Stedum niks te koop, dus moet dat willen hopen wij. 
Mensen die wel regelmatig eens kwamen, willen we hier voor bedanken. 
 

Talo en Gina Tamminga 
 

 

Nieuws van de dorpstuin 
 

“Maart is de meest hoopvolle maand voor de moestuinier. De moestuin is een 
overzichtelijk geheel van lege plekken met soms wat plantenresten. Er heerst rust 
en niets doet vermoeden dat binnen een maand alles weer vol onkruid staat”. Dit 
citaat stond op mijn tuinkalender van zondag 4 maart. De dag erna hadden we 
dorpstuin overleg. Plannen maken voor het nieuwe seizoen. We hebben er zin in. 
Ja, maart is een hoopvolle maand.  
 

We maken op de tuin compost van plantenresten. Dat doen we in bakken. Maar 
compost bewaart het beste in een Vam vat. En Vam vaten hebben we niet. Jaren 
geleden kon je bij onze gemeente een dergelijke bak aanvragen voor een klein 
bedrag. Dat deed ik en inmiddels heb ik er drie. Gekregen van dorpsgenoten die 
compost maken toch teveel gedoe vonden. Misschien bent u zo iemand en staat 
ergens in een hoekje van de schuur of de tuin een ongebruikt Vam vat. Als dat zo 
is en u wilt het kwijt, dan worden wij daar heel blij van.  
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Bel of mail naar Margreet Wiersema 06-36 07 48 97 of buur@deheemen.nl en we 
komen het halen. 
 

Mannie Hovenkamp 
 
 

sportbewegingsportbewegingsportbewegingsportbewegingspor  

 

Meedoen 
 

Iedereen loopt wel eens langs de haven en de maar. Jawel toch? Bijna iedereen 
dan toch. Dat weten wij van tennisclub de Bosbaan allemaal, want we zien u dan 
lopen. En tijdens het ballen rapen of het wisselen van helft zwaaien we dan ook 
wel naar u. We zijn heel vriendelijke en meestal, als het lekker gaat, als de back-
hand en de service een beetje loopt, ook best vrolijke mensen.  
 

Soms komt u ook wel eens een praatje maken, sommigen van u drinken zelfs wel 
eens een kopje koffie in Moarstee als het herenteam competitie speelt. We stellen 
dat op prijs. We waarderen de als groet opgeheven handen en de praatjes door 
het gaas. 
En, u kunt gerust zijn: die gezelligheid en die reuring bij de Bosbaan staan weer 
voor de deur. Zeker nu de omgeving zo schitterend wordt aangepakt en het mooie 
weer er weer aankomt hebben we enorm veel zin om weer te spelen. Ook ge-
woon omdat het zo’n leuk spelletje is en er voor iedereen een passend tempo is 
om daarin te bewegen.  
We zien u dus wel weer langswandelen, straks en u blijft natuurlijk hartelijk wel-
kom om uw neus door het gaas te steken en van enige afstand van ons plezier te 
genieten. 
 

Maar… als u daar dan toch bent… waarom komt u dan niet verder? We zijn een 
van de allergoedkoopste tennisclubs van Nederland en we hebben toch alles voor 
elkaar: de mooiste en de beste banen en een van de leukste en sfeervolste club-
huizen ook. Een enthousiast bestuur, lessen, KNLTB - en zomeravondcompetitie, 
toss-avonden, leuke eigen toernooien en met de andere clubs in de gemeente en 
dat alles voor onze junioren, senioren, en veteranen. Zou het u niet leuk lijken om 
naar al die wandelaars te zwaaien? Vanaf de binnenkant van de baan? Tijdens 
het ballenrapen? Of terwijl u wacht op de verwoestende service van de andere 
kant? Terwijl de zon op uw bol schijnt?  
Ons lijkt dat in elk geval wel gezellig. U kunt een paar keer vrijblijvend meedoen. 
En dan, eventueel, neemt TV de Bosbaan gewoon leden aan. Dan hoort u bij ons. 
En dan is het ook uw baan. Dan kunt u uw eigen herenteam aanmoedigen vanaf 
uw eigen terras bie Moarstee en hun kampioenschap is dan ook uw, nee: ons 
kampioenschap. En uw plezier is ons plezier.  
 

Kijk voor meer informatie op www.tvdebosbaanstedum.nl 
 

Kaj Reker  
voorzitter 
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De Steemer Agenda 

 

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

  
26 maart   Passage. Mevrouw G. Kloek-Mol, Ter Apel.  
   Onderwerp: Schilderkunst “geloven met je handen” 
   in het Hervormd Centrum, aanvang 19.45 uur. 
  
5 april     Informatiepunt van 14.00-16.00 uur in het Hervormd Centrum. 
   Onderwerp: Janet Dijkstra uit Stedum vertelt over haar reis  
   naar Kenia. 
 
6 april  Eerste van vier voorstellingen van Toneelvereniging ONA. De  
   andere zijn op 7, 13 en 14 april. Allemaal in het Hervormd  
   Centrum om 20:00 uur.  
 
8 april  Tenniswedstrijd T.V. de Bosbaan 1 – Musselkanaal 1  
   om 10:00 uur bij Moarstee. 
 
14 april   Energiemarkt in Trefpunt van 10:00-14:00, ook over de  
   warmtebeelden. De toegang is gratis 
 
6 mei   Tenniswedstrijd T.V. de Bosbaan 1 – Aduard 2  
   om 10:00 uur bij Moarstee. 
 
27 mei  Tenniswedstrijd T.V. de Bosbaan 1 – Nieuwe Pekela 2 
   om 10:00 uur bij Moarstee. 
 
31 mei   ‘Stedum Got Talent'. Geef je nu op via www.stedum.com of  
   talentstedum@gmail.com 
 
 
 
 

De Stedumer is een uitgave van de Vereniging voor Dorpsbelangen Stedum en verschijnt nor-
maal gesproken elke vierde vrijdag van de maand. 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 27 april. Kopij inleveren bij de redactie 
voor woensdag 18 april. Het liefst per e-mail en anders op cd of usb-stick. 
De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen te weigeren, te bewerken of in te korten. 
 

Redactie: Erik Staal, Bedumerweg 31, Stedum, 0596 58 18 10, destedumer@gmail.com  
Eldert Ameling. Fotografie: Martien Spits-Straatman en Jan Pitt. 
Advertenties: Ellen Gommers, 0596 58 18 10, adv.destedumer@gmail.com 
 

 
 


