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 4 mei 
 

In de Hervormde kerk is op 4 
mei een herdenkingsbijeen-
komst.  Aanvang 19.00 uur 
  

Tijdens deze bijeenkomst 
spreekt namens de Gemeente 
mevrouw L. Oldenhof. Op het 
orgel speelt de heer J. Werk-
man. Rosalie Jans gaat een 
gedicht voorlezen. De Jaartekst 
is: verzet. En daarom hebben 
wij de heer P. Slager bereid ge-
vonden het verhaal voor te le-

zen over zijn vader in de oorlogsjaren van Stedum. Ook zijn er dit jaar de vetera-
nen uit Stedum aanwezig. De scouting de Struners geven bij het verlaten van de 
kerk eenieder een roos die u mee kunt nemen naar het monument zodat wij een 
grote bloemenmand kunnen maken uit naam Geef vrijheid door. Vertrek naar het 
monument 19.40 uur. De scoutingleden zullen het krans en bloemwerk aandra-
gen. 
 

Bij het monument zal het gedicht “Twee minuten “worden voorgelezen door  
Esther Vriezema. 
 

De volgende personen zullen een krans gaan leggen namens: 
Gemeente Loppersum: Lies Oldenhof en een scouting lid;  
Veteranen: Gert Hovenga en Cristoffer Smit;  
Vereniging van Dorspbelangen: Mirjam Werkman en Sofie Hovenga;  
Gezamenlijke Kerken: Tineke Bruggeman en Peter Verduyn;  
Vluchtelingenwerk: Laurien Visser;  
Oranjevereniging: Jurjen Schaap en zijn dochter Ilse. 
 

Alle belangstellenden kunnen de roos na afloop in de bloemenmanden steken. De 
terugweg zal ook op gepaste wijze plaatsvinden. In het Hervormd Centrum wordt 
u een kopje koffie aangeboden door de Oranjevereniging. 
 

Coby Nienhuis 
Oranjevereniging 
 
 

 

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 Klaas van Houten (foto: Jan Pitt).  
(Op verzoek van de geïnterviewde verschijnt het artikel 400 woorden niet in de digitale 
versie van De Stedumer.) 
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17e Steemer omloop 
 

Op zaterdag 12 mei organiseert de IJsvereniging Stedum de 17e Steemer om-
loop, de eerste van 6 lopen van het Huis en Hypotheek Ommerlander loopcircuit. 
Er zullen 2 rondes van 5 kilometer gelopen worden door de wedstrijd en recrean-
ten  hardlopers. Voor recreanten is het ook mogelijk om 1 rondje te lopen. De rou-
te is enigszins gewijzigd zodat een deel van het dorp toegankelijk is vanaf de 
Lopsterweg. De start vind plaats op het ijsbaanterrein achter Moarstee en gaat via 
het nieuwe haventerrein, D. Triezenbergstraat, Bedumerweg,  Kampweg, stukje 
voetpad,  Dorpsterlanden, Hilmaarweg,  Stationsweg, Kleipad, Bedumerweg,  
rechtdoor naar het pad langs de Stedumer Maar, G.A. Reinderspad, stukje bos en 
een kleine ronde op het ijsbaanterrein naar start/finish. Deze wegen zullen voor 
alle verkeerdeelnemers afgezet worden  van 16.00 uur tot 18.15 dit is voor de vei-
ligheid van alle deelnemers die aan de loop mee doen. Om alles in goede banen 
te leiden zullen automobilisten begeleid worden vanaf dat u Stedum binnen komt 
door verkeersregelaars om naar de parkeer plekken te rijden. Vanaf het parkeer-
terrein (voormalig voetbalveld) zullen  de deelnemers begeleid worden naar de 
inschrijving bij het haventerrein in onze clubgebouw  Moarstee, waar men zich 
ook kan omkleden. De inschrijving start om 15.00 uur voor recreanten en  wed-
strijdlopers en om 16.30 uur sluit de inschrijving.  Voor de basisschool jeugd zijn 
er jeugdlopen verdeeld over  3 categorieën   aanvang 16.00 uur  op en rond het 
ijsbaan terrein. De start van de wedstrijd en recreanten zullen om 17.00 uur weg-
geschoten worden door Anjo Hofman.  Gelijk na afloop zullen er fruit, water, bouil-
lon voor de lopers/sters zijn. De kantine van Moarstee zal deze dag open zijn voor 
een hapje en een drankje. De organisatie en vrijwilligers van de Steemeromloop 
willen alle lopers dan ook uitnodigen om deze 17e Steemeromloop weer  tot een 
groot succes te maken. Tot zaterdag 12 mei.  
Voor inlichtingen of vragen P. Slager 06 27 61 37 78, slagerp@hetnet.nl, of Anjo 
Hofman 06 53 88 03 30  
 

Peter Slager 
 

 

Te hard rijden? 
 

Dode poes 
 

Maandagochtend 16 april is mijn poes Famke doodgereden. Vlak bij mijn huis op 
de Stationsweg. Bijna 4 jaar woonde ze bij mij. Al jaren neem ik geen poes meer. 
Maar Famke haar bazin was overleden en haar wachtte het asiel. Over Famke 
schreef ik in de Stedumer van september 2014: “ze is jong en speels en steekt 
natuurlijk de weg over. Daarom een dringend verzoek om niet harder te rijden dan 
30 km per uur”. Of degene die haar raakte te hard heeft gereden weet ik niet. En 
soms kan je het niet voorkomen. Maar er wordt vaak te hard gereden op het laat-
ste stuk van de Stationsweg. Dus nogmaals het verzoek: rij 30, om ons mooie 
dorp nog vriendelijker en gezelliger te maken dan het al is. 
 

Mannie Hovenkamp 
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(Foto: Martien Spits-Straatman)
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In de Kijker 
 

In deze rubriek worden nieuwe of minder bekende bewoners van het dorp voor-
gesteld. Deze keer Jaco Jonker en Renate Martini, Hoofdstraat 38. 
  

Sinds wanneer wonen jullie in Stedum? 
“Sinds eind december 2017.” 
 
Waar zijn jullie geboren en/of hebben jullie je jeugd doorgebracht? 
Jaco: “Ik ben geboren in Hoek van Holland en heb ook mijn jeugd doorgebracht in 
Hoek van Holland.” 
Renate: “Ik ben geboren in Bedum en daar heb ik ook mijn jeugd doorgebracht.” 
 
Wat doen jullie voor de kost? 
Renate: “Ik werk in een kunstschilderswinkel in Groningen, als docent tekenen en 
schilderen. Daarnaast doe ik aan decoratie en restauratie van schilderwerk.” 
Jaco: “Ik ben chauffeur voor doelgroepenvervoer.” 
 
Wat zijn jullie favoriete bezigheden? 
Jaco: “Ik vind leuk om met oude auto’s bezig te zijn en te wandelen met de hond.” 
Renate: “Ik hou van tuinieren en het huis ontdekken.” 
 
Wat is jullie favoriete vakantiebestemming? 
“We vinden Italië een mooi land.” 
 
Wat nemen jullie mee naar een onbewoond eiland? 
“De hond Boefje, boeken, camera, klein tekenblokje met een potlood.” 
 
Wat is de reden dat jullie in Stedum zijn komen wonen? 
“We zijn als een blok gevallen voor dit huis.” 
 
Wat zouden jullie doen als jullie de Postcodeloterij Straatprijs winnen? 
“Dan blijft het leven hetzelfde.” 
 
Wat vinden jullie naast jullie eigen huis, het mooiste plekje van Stedum? 
“We vinden het Stedumer bos heel mooi.” 
 
Wat is jullie antwoord op de vraag van de vorige bewoonster: “Wat maakt 
voor jullie Stedum tot Stedum?” 
“Met de kerk als baken in het land.” 
 
Welke vraag willen jullie de volgende nieuwe bewoners stellen? 
“Hoe zou je Stedum nog aantrekkelijker kunnen maken?“ 
 

Afie Nienhuis 
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40 jaar Stedum-Stedum 
 

Vrijdag 22 september is het weer zover, de Duitse Stedumers komen onze kant 
weer op. In 1978 is deze traditie gestart, vanuit het Groningse Stedum, 

 
 

onder leiding van wijlen burgemeester Mellema. Dit jaar vieren we het veertigjarig 
bestaan van deze bijzondere band. Kleinkinderen van de eerste bezoekers zijn er 
nu weer bij, en zo gaat deze uitwisseling al over drie generaties. Hier deel van 
uitmaken is een bijzondere leerschool in gastvrijheid, want hoe wij ook ons best 
doen, de ontvangsten daar zijn niet te overtreffen. Toch gaan we weer een poging 
doen, want 40 jaar, dat moet groots gevierd worden. 
Een aantal Stedumers dat hiermee bekend is, heeft al aangegeven zich voor de 
organisatie te gaan inzetten of gastgezin te zijn. Als u denkt, dat wil ik ook mee-
maken, meldt u dan aan als gastgezin bij Lies Oldenhof, Peter en Brenda Tillema 
of Karen Hemmen. Ook Rob Douma zet zich in als hoeder van deze traditie. Hij 
maakte destijds thuis in Stedum aan dezelfde Weersterweg het moment mee dat 
Sito Mellema Stedum op de kaart ontdekte, en contact ging leggen, per brief, en 
later per telefoon. Nu is een e-mail genoeg en wordt contact met Facebook on-
derhouden. 
 

Het programma is in grote lijnen als volgt: 
Vrijdagavond ontvangst van de gasten, gezamenlijk eten, gevolgd door een gezel-
lige avond, met bijvoorbeeld schieten of sjoelen. 
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Zaterdag naar Schiermonnikoog, eten aan de wal, en een feestelijke avond in 
Moarstee voor het hele dorp, met dansmuziek, en ook gelegenheid bij te praten. 
Zondag: kerkdienst, wandeling (waarin opgenomen de in 2014 geschonken zo-
mereik), brunch. 
 

Wij hopen weer op een bijzonder gezellige en feestelijke ontmoeting. Er staan in-
middels aan Duitse zijde 25 mensen op de lijst, van heel verschillende leeftijd, met 
en zonder kinderen. Met bestaande banden wordt zoveel mogelijk rekening ge-
houden, maar er zullen altijd weer nieuwe gastgezinnen nodig zijn. Wilt u er alvast 
over nadenken of het u leuk lijkt aan dit weekend deel te nemen? De kosten van 
de bootreis naar Schiermonnikoog van de Duitse gasten zijn voor de organisatie. 
Noteert u de datum, bij de activiteiten is iedereen welkom, ook als u geen gasten 
in huis heeft! 
We zullen met elkaar ons best doen hele goede “Gastgeber” zijn, 
 

Karen Hemmen, karen.hemmen@gmail.com, 0596 55 09 20; Lies Oldenhof, 
lies.oldenhof@perivert.nl; Peter Tillema 0596 55 17 57 
 

Lies Oldenhof 
 

 

Aardbevingen: nieuwe kansen? 
 

In toenemende mate zie ik in mijn fysiotherapiepraktijk de gevolgen van de aard-
bevingsellende. Spanningshoofdpijn, nek-, schouder- en armpijn, lage rugklach-
ten. Stress gerelateerde klachten. Een bekend fenomeen onder zorgverleners in 
het aardbevingsgebied. Dit zal de komende jaren alleen nog maar erger worden 
vrees ik. Gezien de enorme versterkingsoperatie die voor de deur staat.  
 

Een versterkingsoperatie heeft grote fysieke en mentale gevolgen 
Veel onzekerheid, vele vragen, veel papierwerk, financiële onzekerheid, steeds 
maar weer overleg, mensen over de vloer, verhuizen, terug verhuizen. Met het 
uiteindelijke resultaat dat je dan in een woning woont waarin je bij een beving met 
kracht vijf niet direct het plafond of dak op je kop krijgt. Je hebt in elk geval een 
half uur de tijd om veilig uit je woning te komen. Maar geen enkele garantie dat er 
geen schade aan de woning zal optreden.  
Voor een weerbaar gezond mens is dit traject al erg heftig, maar wat te denken 
van de ouderen die met mantelzorg en andere hulp zorg zo lang mogelijk thuis 
willen wonen. En er zijn mensen die het ook zonder bevingsproblemen al erg las-
tig vinden om het hoofd boven water te houden.  
De versterkingsoperatie zal tientallen jaren gaan duren. Velen zullen de afronding 
niet meer meemaken. Doordat ze overlijden. Of murw vertrekken uit het gebied. 
Gedesillusioneerd.  
 

Gemis aan visie 
Voorgaand is realistisch, denk ik, maar niet erg positief. Maar ik denk ook dat er 
nog niet benutte kansen zijn in de aanhoudende stroom van negatieve verhalen 
en doemscenario’s. Eerst nog even over die versterkingsoperatie. Dat gaat nu he-
laas via de ‘postzegel manier’. Hier een plukje huizen en daar een plukje huizen. 
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Er wordt gesloopt en er komt wat nieuws. Maar of de individuen er, behoudens 
een lagere energierekening, veel beter van worden en het betreffende dorp er 
meer allure door krijgt? Ik vraag het me af. Hoewel het gemeentebestuur zegt de 
bestemmingsplannen op orde te hebben, zie ik uit de versterkingsoperatie geen 
overstijgende visie richting toekomst. Het lijkt meer op reactief beleid dan op een 
proactief beleid.  
 

Kijken naar andere woonconcepten 
Betere kansen creëren is mogelijk door te kijken naar wat in de toekomst nodig is 
qua voorzieningen, zorg, (alternatieve) woonvormen, werk, openbaar vervoer, 
ICT, landbouw, toerisme en recreatie. In de gemeente Loppersum hebben we te 
maken met krimp en dubbele vergrijzing. Willen we de dorpen leefbaar houden, 
dan zullen we toe moeten naar een anders ingerichte samenleving.  
Door de druk op de zorg zal mantelzorg steeds belangrijker worden. In nieuwe 
woonconcepten kan daar aandacht aan worden gegeven. Jong en oud door el-
kaar heen? Oud die even op het kroost van jong past? Jong die even boodschap-
pen doet voor oud of even kookt voor hen? Even via een goede ICT meekijken bij 
oud of alles goed gaat? Laten we nu de kans grijpen om daar over te praten met 
de bevolking en deskundigen. Gesloopt wordt er toch, dus waarom niet via een 
alternatief concept terug bouwen? Op dezelfde of op een andere plaats. 
 

Kans voor zorg en technologische ontwikkelingen 
De eerstelijnszorg heeft te maken met een grote werkdruk. Die zal alleen maar 
toenemen. Door de dubbele vergrijzing en verplaatsing van zorg van de tweede 
(onder ander ziekenhuis) naar de eerste lijn. Hoe ga je die zorg zodanig faciliteren 
dat er een werkbare situatie blijft bestaan? Alle zorg onder één dak? Weer een 
vaste wijkverpleegkundige in het dorp? Een huisartsenspreekuur in het dorp? 
 

Google gaat uitbreiden in de Eemshaven. Misschien komen er nog meer soortge-
lijke bedrijven op af. Pak je kansen als dorp om tot een ICT-dorp uit te groeien. 
Voor de mensen die voor Google werken en ergens moeten wonen. Snel internet 
is daarbij een must. Zodat ze ook vanuit huis kunnen werken. Een 5G verbinding 
of glasvezel aanleggen? 
 

Maak het gebied aantrekkelijk voor toeristen 
De naamsbekendheid van Loppersum is enorm. Als dorp van de aardbevingsel-
lende. Benut die naamsbekendheid! Hoe maak je Loppersum, de aanliggende 
dorpen en het omringende gebied aantrekkelijk voor toeristen? Dat moet je vol-
gens mij in de eerste plaats doen door een integraal beeldkwaliteitsplan te realise-
ren van de dorpen. Niet zomaar hier en daar slopen en terug bouwen. Ook al past 
dat in de bestemmingsplannen die nu van kracht zijn. Beter zou zijn om samen 
met dorpsbewoners en met een stedenbouwkundig ontwerper en een land-
schapsarchitect te bekijken hoe je een leuk dorp in elkaar zet. Met alle gewenste 
voorzieningen. Daar zijn hele adequate werkvormen voor.  
Kijk naar de vele dingen die er nu allemaal al zijn in het gebied die leuk zijn voor 
de recreant. Koppel al die dingen tot arrangementen en verkondig dat luid en dui-
delijk in Nederland en daarbuiten. En waarom zou je (monumentale) panden met 
bevingsschade slopen? Je kunt ze opnemen in een route die laat zien hoe de  
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overheid omgaat met cultuurhistorisch erfgoed. Laat zien dat via leren en werken 
mensen tot vakmensen worden opgeleid in de bouw. En koppel er een geschie-
denisles aan over het ontstaan van de monumenten in het perspectief van onder 
andere de landbouw. Of laat mensen kennis maken met de landbouwers in het 
gebied die hun verzakkende land anders moeten bewerken, bemesten en be-
sproeien.  
 

Kansen zijn er dus genoeg voor het gebied. Er is geld, goede wil en er zijn goede 
ideeën. De bal ligt voor het doel om hem erin te schoppen. Wat we nodig hebben 
zijn een paar visionairs en kartrekkers. Ik ben er van overtuigd dat die er zijn. Een 
brief met deze strekking is naar het college van B&W en gemeentebestuur van 
Loppersum gegaan. Ben benieuwd naar hun reactie. Misschien is er in Stedum 
een groep op de been te brengen die voor het dorp iets kan en wil betekenen voor 
het ontwikkelen van een toekomstvisie, al dan niet onder de vlag van Dorpsbelan-
gen. Geïnteresseerden kunnen contact met me opnemen. Via het Swaithoes.  
 

Karel Zuiderveld 
 

 

Goody-bag 
 

Beste ondernemers van Stedum. Dorpsbelangen (samen met Karel Zuiderveld) 
had bedacht dat het misschien een leuk idee is om aan nieuwe inwoners een 
Goody-bag te overhandigen met leuke gadgets van bedrijven uit Stedum. 
Tevens willen wij in deze Goody-bag een lijst toevoegen met daarop alle bedrijven 
uit Stedum (groot en klein), sportverenigingen en andere verenigingen zoals 
Oranjevereniging , Stichting Histories Stedum enzovoorts. 
Een keer per jaar zullen wij deze lijst ook toevoegen aan de Stedumer. 
Graag horen wij van u of u interesse heeft om iets te doneren voor in de Goody-
bag en of uw bedrijf en vereniging/ stichting op de lijst mag staan. Wilt u zoveel 
mogelijk informatie over uw bedrijf of vereniging vermelden (zoals naam, tele-
foonnummer en/of email adres)? Voor verenigingen misschien ook prettig als de 
tijden en locatie vermeld worden. 
De sluitingsdatum voor uw informatie is voor 2018: 31 mei 2018 
Voor informatie kunt u mailen naar: karola.jansen@hotmail.com 
 

Karola Jansen 
Dorpsbelangen Stedum 
 

 

Hartstichting 
Namens de Hartstichting bedank ik iedereen (collectanten, gevers en geefsters, 
hulp bij de telling) voor het slagen van de collecte welke gehouden is van 8 t/m 14 
april. De opbrengst dit jaar is € 551.80. 
Mocht u de collectebus hebben gemist, dan kunt u altijd een bijdrage overmaken 
op IBANnr:  NL88 ABNA 0573 200 300. 
 

Ida Rijskamp 
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(Foto: Martien Spits-Straatman) 
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Uilen 
 

Op een avond in april van dit jaar, nog voor acht uur 's avonds, praat ik even met 
Klaas-Jan Wieringa (1972). Wij staan voor zijn woning aan de Weemweg. Hij 
woont in één van de bejaardenwoninkjes van het voormalige bejaardenhuis 'Nij 
Nittersum'. 
"Wat is dat een mooi gezicht," zegt Klaas-Jan en wijst naar de hoge nog kale bo-
men met de twee grote vogelnesten, "moet je zien daar, die uil naast dat nest!" 
Het is hetzelfde nest waarover ik al een paar keer eerder heb geschreven in 2015, 
in 'De Stedumer' van juni en augustus. 
In dat jaar werd het grootste nest bewoond door een stel ransuilen dat er twee 
jongen grootbracht. Bij het uitvliegen van de jongen hing één jong nogal ongeluk-
kig en vreemd aan een boom. Het vermoeden was dat hij aan een stuk visdraad 
hing. Dit bleek gelukkig niet waar te zijn. Maar waarom en hoe dat jong daar zo 
vreemd gehangen had, dat bleef gissen. De jonge uil werd op advies van de die-
renambulance weer teruggezet in de boom. 
Wij kijken naar boven naar het nest en de ransuil. Een ransuil heeft van die grap-
pige pluimpjes op de kop. Die pluimen lijken net twee overeind staande oortjes. 
Het is opmerkelijk, maar ransuilen broeden nu eenmaal graag in oude nesten van 
eksters en kraaien. Even later komt buurman Marcel Knol meepraten. Marcel was 
destijds de woordvoerder van de mensen die betrokken waren bij het redden van 
de jonge uil. Met Marcel heb ik toen gesproken voor de artikel voor in 'De Stedu-
mer'. Marcel zegt bij het zien van de uil bij het nest: "Nu moeten wij het weer in de 
gaten houden, wanneer de jonge uilen uitvliegen!"  
 

Dan vertelt hij over de aardbevingsschade aan hun woningen hier. Marcel heeft 
zelf, let wel, een scheur in de muur van ongeveer drie meter lang. 
Ook Klaas-Jan heeft behoorlijk veel aardbevingsschade. Hij neemt mij mee in huis 
zodat ik de schade kan bekijken. En werkelijk in de bijkeuken zitten overal kleine 
en grote scheuren, zowel horizontale - als verticale - en diagonale scheuren. In de 
buitenmuur naast de achterdeur zit een diepere scheur die helemaal door is en er 
gevaarlijk uitziet. Een tijd geleden zag ik in nog een andere woning van het voor-
malige bejaardenhuis ook behoorlijk wat aardbevingsschade. Terwijl sommige 
huurhuizen in Stedum nauwelijks aardbevingsschade hebben opgelopen, hebben 
ze in de hier genoemde woningen minder geluk. Klaas-Jan zegt dat hij in dit huis 
met plezier woont en er beslist wil blijven wonen. 
In zijn huiskamer staat zijn drumstel. Deze Roland Elektronische Drum Kits maakt 
nauwelijks geluid en is daarmee buurvriendelijk, vertelt Klaas-Jan. Je moet er een 
koptelefoon voor opzetten en je kunt de drum kits aansluiten op een versterker. 
 

Klaas-Jan zet zijn computer aan. Wat een mooi beeld heeft dit beeldscherm! Wij 
gaan nu naar een paar drummers kijken in actie. Zo zien wij Cesar Zuiderwijk 
(Golden Earring) die ook op een Roland drumstel speelt. 
Klaas-Jan drumt al vanaf zijn achtste. Zo kreeg hij bijvoorbeeld les van de beken-
de drummer Bert Vast en daarvoor van Bennie Bruggen. Dat waren nog lessen 
van Jehova Nissi (Stedum). De lessen werden gegeven in een lokaal van de 
voormalige Openbare Lagere School aan het Klokkenpad. Ook kreeg Klaas-Jan    
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les van Dick Pomp van De Band Melrose. En natuurlijk kijken we nu naar een 
paar video's van deze band. Hierna laat Klaas-Jan wat video's zien van de drum-
mer Mike Terrana. "Het is haast een tovenaar," zegt Klaas-Jan met bewondering 
in zijn stem, "moet je die drumstokken zien!" 
Klaas-Jan, die in Duitsland werkt in de auto industrie, is ook een liefhebber van de 
muziek van Herman Brood. Aan de muur hangen enkele ingelijste kranten- en 
tijdschriftartikelen over Herman. Wij hebben het erover dat de vrouwelijke leden 
van Herman Brood zijn begeleidingsband Wild Romance regelmatig is Stedum 
waren. Ze zaten dan in een huis aan de Lopsterweg. Welke mensen van de band 
hier precies in dat huis woonden daar werd indertijd niet naar geïnformeerd. Zo-
iets deed je niet zo makkelijk. Maar Klaas-Jan heeft het vermoeden dat Herman 
zijn manager er woonde. Wij herinneren ons die muzikanten daar bij dat huis nog 
goed. Wij zien die mensen nog voor ons. Maar waarschijnlijk zijn er maar echt 
weinig inwoners van Stedum die het precies weten hoe het allemaal destijds zat. 
 

Klaas-Jan speelt in een bandje, de Crazy Tones uit Appingedam en omgeving. 
Ook speelde hij in een bandje uit Delfzijl met de naam Shameless. 
Om maar weer terug te komen op de jonge uil waar sprake van was in het begin 
van dit stuk, van deze uil heeft Klaas-Jan ook een serie foto's in de computer zit-
ten. Hij laat ze stuk voor stuk zien. Zo zien we foto's op het beeldscherm waarop 
Klaas-Jan de uil op zijn arm draagt en op zijn hand heeft zitten. 
 

"Hij lijkt heel lief," zegt hij, "maar die uil blaast net als een kat. Dat schrikt best af. 
Daar kijk je raar van op. Hij wilde de richting van je ogen opvliegen. Hij wilde naar 
je ogen toe." 
Of de uilen dit jaar weer echt gaan broeden in dat grote nest, dat zal de tijd uitma-
ken. In ieder geval er is er een uil bij het nest gesignaleerd. Dat de boel nu goed 
in de gaten wordt gehouden door bewoners van het voormalige bejaardenhuis, 
dat moge duidelijk zijn! 
 

Eldert Ameling 
 

 

Avonturen van de schoolmuis  
Bijgekomen van de mislukte actie van de 
laatste keer zat ik te broeden op een nieuwe 
spectaculair plan. Het moet, na het debacle 
van de laatste keer, iets worden waarmee ik 
mijn aanwezigheid in dit gebouw voor eens 
en voor altijd duidelijk maak. Ze moeten niet 
gaan denken dat ik er niet meer ben, dat ze 
denken dat ik van de aardbodem ben ver-
dwenen. Niks is minder waar! Eens even 

denken ... waar zijn wij muizen goed in? We zijn snel, slim, handig, lenig en ...we 
zijn hele goede knagers. Als het moet krijgen we alles kapot. Dat is het. Ik moet  
iets slopen waar nog lang over gepraat zal worden. Briljant! Nu op zoek naar het 
ultieme doel.  
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Op een avond nadat de laatste juf is vertrokken, trippel ik naar beneden langs de 
inmiddels te dromen vaste route. Meestal vermaak ik mij prima voor in het ge-
bouw en kom ik niet meer zo vaak verder achterin. Laat ik daar weer eens gaan 
kijken. Mijmerend over alle lekkere dingen die ik in het verleden allemaal gratis 
voor het oprapen had, kwam ik langs een voor mij totaal onbekende kast. Interes-
sant, misschien wel gevuld met allemaal lekkers? Je weet het nooit. Wel een rare 
kast, zit een groot bruin kleed overheen, hoe kom ik hier nu binnen? Rondje er 
omheen, nog een rondje, bovenop kijken, nergens een ingang. Raar. Ben ik nou 
gek of ... kom op Tinus laat je niet van de wijs brengen, er moet een ingang zijn. 
Als een echte Sherlock Holmes nog een keer een zorgvuldige verkenning rondom 
de kast. Ja hoor, helemaal onderaan langs 2 glimmende ijzeren dingen zit een 
kleine ingang. Ik wurm me er doorheen en denk eindelijk in de kast terecht te ko-
men. Niks is minder waar. Wat is dit voor een ding? Stangen, stof, hout, ik snap er 
niks van. Waar ben ik in beland? Is dit een futuristische grote muizenvanger? 
Nee, kom op, denk na. Goed rondkijken, analyse er op loslaten. Ineens weet ik 
het. Yes, het is geen kast, het is een... Dit is een waanzinnig goed idee. Nou zal ik 
ze voor eens en altijd duidelijk maken dat ik bij het interieur hoor, ik ben onover-
winnelijk, niemand krijgt mij hier weg! Als ik nou heel voorzichtig die stof weghaal 
en naar boven breng, heb ik weer lekkere vulling voor mijn dekbed en hebben ze 
hier beneden een groot probleem. Briljant, wat zijn wij muizen toch briljant!  
 

Een paar weken later. Vanuit het zolderraam zie ik een oude Volvo voor school 
stoppen. Er stapt een meneer uit, meldt zich en loopt door naar achteren. Nou 
gaan we het eindelijk beleven! Meneer pakt wat spullen uit een oude tas. Een 
paar kleine kinderen verzamelen zich om de man heen. Het bruine kleed gaat van 
de "kast" af. Meneer doet een klep open en kijkt in de "kast". Vervolgens drukt hij 
op een wit ding en meteen daarna op een zwart ding. De kinderen zijn verrukt van 
het geluid dat uit de "kast" komt. Meneer laat ook kinderen witte en zwarte dingen 
indrukken. Nog meer geluiden en opwinding bij de schare kinderen. Hoe ik dit al-
lemaal weet? Ik zit op veilige afstand op een plafondplaat boven de "kast" door 
een kier te loeren en gniffelend te wachten op wat komen gaat. 
 

Meneer gebaart ineens dat de kinderen stil moeten zijn. Er is iets aan de hand. Hij 
drukt een wit ding in en legt zijn oor zowat op de "kast". Er klopt iets niet (hoe zou 
dat nou kunnen?). Hij drukt nog een paar witte en zwarte dingen in en luistert en 
luistert. Opgewonden gaat er nog een luik open. Hij kijkt en schijnt met een lamp 
en voelt aan stokjes. "Krijg nou wat", roept hij opgewonden: "Er is vilt van de ha-
mers afgeknaagd. Dat moeten muizen zijn geweest, dat wordt een flinke kosten-
post!" Correctie meneer, het leed is veroorzaakt door maar 1 muis.                                                                       
Tinus Trippel, de ultieme knager, ook voor sloopwerkzaamheden aan lawaaikas-
ten in het aardbevingsgebied. Voor gratis advies, maak gerust een afspraak. Tot 
gauw!  
 

Tinus Trippel  
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Informatiepunt: Kenia-reis door Janet Dijkstra 
 

Op donderdag 5 april zou 
Janet Dijkstra ons met 
haar verhaal en foto’s  
“meenemen”op haar reis 
naar Kenia. Er was veel 
belangstelling. 
Het doel van deze reis was 
om samen met collega’s 
van de Hanzehogeschool 
Groningen, in Mombassa 
een deel van een school 
(NCMTC) te bouwen en 
ook theoretische kennis te 
delen. Deze school leidt 
studenten op tot artsen en 
verpleegkundigen. Op ini-
tiatief van arts Marianne 
Darwinkel is deze school in 

2010 tot stand gekomen. De Hanzehogeschool is sinds 2012 partner van dit pro-
ject. 
 
Eerst vertelde Janet over de voorbereidingen en de sponsorwerving van de reis. 
In Beukema’s kas had ze een verkoping van 2e hands spullen/boeken en dozen 
wijn georganiseerd, wat veel geld heeft opgebracht. Hiervan zijn voornamelijk de 
Keniaanse bouwers en bouwmaterialen betaald. 
Janet bouwde daar samen met zes vrouwelijke collega’s onder leiding van het lo-
kale bouwbedrijf. Ze bouwden van grote natuurstenen een slaapverblijf voor stu-
denten en een ruimte voor gastdocenten. 
Na zo’n halve dag werken had Janet al door dat ze haar tempo naar beneden 
moest aanpassen (40 graden!) aan de lokale werkers daar. En veel water drinken 
hé! Minimaal 3 liter. 
 

Het was daar de gewoonte om de specie op de grond om te scheppen maar de 
praktische Hollanders vonden al gauw een potje om een betonmolen - tweede-
hands - aan te schaffen.(smiley) 
Mooie foto’s werden er getoond: Vrouwen met een enorme jerrycan water op het 
hoofd, kinderen die in uniformpjes s morgens kilometers ver naar school renden. 
(Hoe kan het toch dat de Kenianen hier in Nederland alle hardloopprijzen win-
nen?) 
Een safaritocht – in hun vrije weekend - kon ook niet ontbreken, vele dieren wer-
den gespot: onder andere impala’s, giraffes, leeuwen, bizons en olifanten. 
Een bezoek aan een Masai stam was ook een bijzondere ervaring, mooie mensen 
in prachtige kleurige kleding. Vreemd hoor. Die man daar had 6 vrouwen! O ja, bij  
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de feestelijke slotavond werden ter plekke 2 geiten geslacht voor de barbecue. 
(Het was nog heel lekker ook!) 
Prachtige foto’s gleden voorbij maar de tijd ook en zo kwam het slot/dankwoord 
van Sita en een prachtige bos bloemen voor Janet’s enthousiaste verhaal.  
Dit project heeft een kleine bijdrage geleverd aan het onderwijs en de gezond-
heidzorg in Kenia. 
 

Lia Harkema 
  

 
((Advertentie) 

Beste Stedumers en andere (buiten-)mensen! 
 

In 2016 heeft MoDo Thea-
tervoorstellingen een oud 
caravannetje op de kop 
getikt. Tot op heden is het 
mede vanwege het ont-
breken aan beschikbare 
klus-ruimte nog niet gelukt 
om deze definitief op te 
knappen. Onze vraag is 
hierbij dan ook: wie in of 
rondom Stedum heeft een 
geschikte plek zodat we 
(onder dak) onze theater-
caravan kunnen opknap-
pen en pimpen? We zoeken een (schuur-)ruimte waar we in een aantal weken de 
caravan kunnen schuren en verven, dus er moet stroom zijn voor een schuurma-
chine.  
 

Als tegenprestatie kunnen we voor uw gezin/kennissen/buren/(klein-)kinderen een 
leuke interactieve kindertheatervoorstelling geven. Bel of mail: 06-53278603/06-
52146169 of info@studio7.nl/thirza95@hotmail.com 
 

 
 

sportbewegingsportbewegingsportbewegingsportbewegingspor  

 

Oet Steem in Mallorca 
 

Een delegatie van Wielervereniging Oet Steem ging de laatste week van maart 
naar Mallorca. Eens kijken hoe een trainingsweek in het zonnige zuiden bevalt, 
want een goed seizoen begint met de voorbereiding. Deze week werd doorge-
bracht met een aantal leden van Cycling Sport Groningen. Niet iedereen durfde 
dat aan, want deze club werkt met hartslag- en vermogensmeters. Oet Steem 
traint op intuïtie, en voor de kwaliteit van de appeltaart, en dat pakte wonder bo-
ven wonder goed uit. Bovendien was de gemiddelde leeftijd van Oet Steem aan-
merkelijk hoger, en als je dan mee kunt komen mag je niet klagen.  
Het programma bestond uit ieder dag fietsen, met oplopende afstand en hoogte-
meters, tot een totale afstand van 600 km, met 7850 hoogtemeters. Dat is pittig te  
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noemen. Het strand is niet bezocht, dat is meer iets voor als Oet Steem op zich-
zelf op pad gaat. 
De koninginnenrit op vrijdag werd alleen door Peter volbracht, Nico en Lies heb-
ben zich beziggehouden met natuur en cultuur en tevens met het culinair niveau 
van de keuken op Mallorca. Hier kunnen zij nu over meepraten, want een oriënta-
tie op een gebied moet natuurlijk wel breed zijn. Of we hier met Oet Steem naar 
toe gaan? Hierover heeft de delegatie twijfels. Beter lijkt het ons met de auto, en 
alles mee, iets uit te zoeken. Eerst maar eens foto’s kijken, dan kunnen de leden 
zich uitspreken. Een ritje op de wielerbaan van Sineu was natuurlijk wel onover-
troffen. Dit seizoen is voor deze leden alvast goed gestart. Nu dit niveau vasthou-
den! 
 

Lies Oldenhof 
Oet Steem 
 

 

Martin van Dijken is de nieuwe Schutterskoning 
 

Martin van Dijken is de nieuwe schutterskoning van Stedum. Na 25 competitie 
beurten heeft hij een gemiddelde van 107.04 behaald. 
1e secondant werd Wim Gremmen met een gemiddelde 104.35  
2e secondant werd Peter Jans met een gemiddelde van 104.00,   
3e secondant werd Ferry Mars met een gemiddelde van 103.64. 
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Op de foto staan van links naar rechts de winnaars in alle klasses 
Anjo Hofman winnaar in de  Ondersteunend Klasse; 4e secondant. Ferry Mars.-3e secondant. 
Peter Jans.-1e secondant en winnaar B. Klasse Wim Gremmen. Pistool winnares Rianne Lof-
vers; Schutterskoning Martin van Dijken en winnaar in de A. Klasse. Knielend. Siebrand Dijke-
ma winnaar in de C.Klasse 
 

Uitslag C.Klasse: 3e pr. met 2279 en gemiddeld 91.16 Talo Tamminga. 2e pr. met  2298  en 
gemiddeld was voor Nico Schutter. De 1e pr. en de wisselbeker met 2301en gemiddeld  92.00  
is voor Siebrand Dijkema. 
Uitslag B.Klasse: 3e pr. met 2544 en gemiddeld 101.76  was voor Corné Reker. 2e pr met 
2591 en gemiddeld 103.64 is Ferry Mars. 1e pr en de Wisselbeker met 2608 en gemiddeld    
104.35 is Wim Gremmen. 
Uitslag A.Klasse: 2e pr. met 2600 en gemiddeld 104.00 is voor Peter Jans. 1e pr en wisselbe-
ker met 2676 en gemiddeld 107.04 was Martin van Dijken. 
Ondersteunend: Schieten: 2e.pr met 2469 en gemiddeld 98.76 is voor Marie Louise Bone-
schansker. 1e pr. en de wisselbeker met 2753 en gemiddeld 110.12 is voor Anjo Hofman. 
Uitslag Pistool: 3e pr. met 2067 en gemiddeld 82.68 is voor Corné Reker. 2e pr. met 2193 en 
gem 87.72 is voor Martin van Dijken. 1e. pr en wisselbeker met 2193 en gem 87.72 is voor Ri-
anne Lofvers. 
Hoogste kaart Pistool: Rianne Lofvers   met 96 punten. Hoogste Kaart Geweer C Klasse:  
Siebrand Dijkema met 106 punten. Hoogste Kaart B. Klasse: Ferry Mars met 112 punten. 
Hoogste Kaart in de A Klasse: Martin van Dijken   115 punten. Hoogste Kaart in Ondersteuning: 
Anjo Hofman 117 punten. 

 
Na het toezingen van het Gronings volkslied aan de Schutterskoning en zijn se-
condanten was het tijd voor de fotosessie. 
 

Coby Nienhuis 
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De Steemer Agenda 

 

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

  4 mei  Herdenkingsbijeenkomst in de Hervormde kerk met aansluitend 
   plechtigheid bij het oorlogsmonument. Aanvang 19.00 uur. 
  
 
  6 mei  Tenniswedstrijd T.V. de Bosbaan 1 – Aduard 2  
   om 10:00 uur bij Moarstee. 
 
12 mei   17e Steemer omloop 
 
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 25 mei. Kopij inleveren bij de redactie voor 
woensdag 16 mei. 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 
 

 
 


