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18e Steemer omloop 
 

Op zaterdag 18 mei organiseert de IJsvereniging Stedum de 18e 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 route 
is enigszins gewijzigd zodat een deel van het dorp toegankelijk is vanaf de Lop-
sterweg.  
 

De start vindt 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 ron-
de op het ijsbaanterrein naar start/finish. Deze wegen zullen voor alle verkeer-
deelnemers afgezet worden van 16.00 tot 18.15 uur. Dit is voor de veiligheid 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 ver-
keersregelaars  om naar de parkeer plekken te rijden, vanaf het parkeerterrein 
aan de Lellensterweg  zullen de deelnemers begeleid worden naar de inschrijving 
bij het haventerrein in onze clubgebouw Moarstee waar men zich ook kan omkle-
den. De inschrijving start om 15.00 voor recreanten en wedstrijdlopers, om 16.30 
sluit de inschrijving.  
 

Voor de basisschool jeugd zijn er jeugdlopen verdeeld over 3 catagorieen aan-
vang 16.00 uur op en rond het ijsbaan terrein.  
De wedstrijdlopers en recreanten zullen om 17.00 weggeschoten worden door  
Anjo Hofman.  
 

Gelijk na afloop is er verfrissing en fruit. 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 18e Steemerom-
loop weer tot een groot succes te maken. Tot zaterdag 18 mei. Voor inlichtingen 
of vragen Peter Slager 06 - 27 61 37 78, slagerp@hetnet.nl  
of Anjo Hofman 06 - 53 88 03 30. 
 

Peter Slager 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 Jack Brandsma (foto: Jan Pitt). 
 
 
 

 



 3

 
(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 Frans Ozinga en Linda Zijlstra, Hoofdstraat 39. 
  

Sinds wanneer wonen jullie in Stedum? 
“Sinds eind december 2018.” 
 

Waar zijn jullie geboren en/of hebben jullie je jeugd doorgebracht? 
Linda: “Ik ben geboren in Groningen en heb mijn jeugd ook doorgebracht in Gro-
ningen.” 
Frans: “Ik ben geboren in Dorkwerd en heb mijn jeugd ook doorgebracht in Dork-
werd.” 
 

Wat doen jullie voor de kost? 
Linda: “Ik werk bij Intertoys en verder studeer ik voor onderwijzeres.” 
Frans: “Ik ben verkoper bij een bedrijf in verpakkingsmaterialen en assistent-
scheidsrechter Betaald Voetbal.” 
 

Wat zijn jullie favoriete bezigheden? 
Linda: “Ik hou van paardrijden.” 
Frans: “Ik hou van tuinieren.” 
 

Wat is jullie favoriete vakantiebestemming? 
Linda: “Ik ga graag iedere vakantie naar een ander land.” 
Frans: “Ik hou van Frankrijk.” 
 

Wat is de reden dat jullie in Stedum zijn komen wonen? 
“We wilden buiten de stad wonen en een treinverbinding vinden we belangrijk. 
Verder vonden we dit huis direct erg mooi.” 
 

Wat zouden jullie doen als jullie de Postcodeloterij Straatprijs winnen? 
Frans en Linda: “We zouden graag een nieuwe badkamer hebben en de tuin laten 
opknappen.” 
 

Wat vinden jullie, naast jullie eigen huis, het mooiste plekje van Stedum? 
“We vinden vanaf de Kampweg de Bartholomeüskerk het mooiste plekje van Ste-
dum.” 
 

Wat is jullie antwoord op de vraag van de vorige bewoners: “Wat missen jul-
lie hier in Stedum?” 
“We missen een terrasje in Stedum.” 
 

Welke vraag willen jullie de volgende nieuwe bewoner(s) stellen? 
“Ben je geworden, wat je ook wilde worden?” 
 

Afie Nienhuis 
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Voorjaarsvergadering Dorpsbelangen 
 
Op 10 mei om 20:00 uur in het Trefpunt Stedum 
 
1. Opening / welkom 
2. Vaststellen agenda 
3. Notulen vorige vergadering – (30 november 2018) 
4. Mededelingen 
5. Begroting – kascommissie 
6. Contributie – september 2019 
7. Staatsbosbeheer – plannen Steemer Bos (gastspreker Dennis Moerkerken) 
 
Korte pauze 
 
8. Activiteitencommissie bedanken 
9. Energie Stedum neutraal 
10. Gerealiseerde projecten 
  a. Haven 
11. Stedumer 
12. Lopende projecten 
  a. Voetbalveld 
  b. Vlaggenmast 
  c. Loppersum schoon 
  d. Verbeteren eendenvoerplaats 
  e. Stationsweg + terrein station 
13. W.v.t.t.k. 
14. Rondvraag 
 

 

Lustrumfeest Swaithoes 
 

Voor de kansel van de Bartholomeüskerk zijn kokosmatten weggehaald en op de-
ze vrij gekomen ruimte staan nu vier stoelen. 
Het is kwart voor acht in de avond, het slot van de toegangsdeur van de kerk is 
eerder al los gedraaid door dienstdoende koster. Al eerder is de catering naar 
binnen geweest om drinken en hapjes te bezorgen. 
Mensen komen binnen, lopen langs Karel en zijn vriendin Ingrid, om hun toe-
gangskaartje te laten controleren, hem te feliciteren met 10 jaar, het bestaan van 
Swaithoes. 
Als lid van het Swaithoes doe ik op muzikaal gebied een bescheiden duit in het 
zakje door de muziek aan te leveren die tijdens het sporten gedraaid wordt. Het 
commentaar is wisselend. Prachtig tot aan een waarschuwingsbriefje dat de heer 
Zuiderveld niet aansprakelijk is voor psychische schade hetgeen de muziek ver-
oorzaakt. 
De heer Zuiderveld heeft voor dit lustrumfeest Swaithoes zelf het muzikale heft in 
handen genomen en uitgenodigd, vier toptalenten die als strijkorkest Calure Kwar-
tet ons trakteren met werken van F. Blumenfeld, L. von Beethoven, A. Piazolla en 
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A. Borodin. Strijklustige jonge mensen die gepassioneerd ons muziek laten horen 
zoals deze muziek hoort te klinken. De kerk leverde haar bijdrage door de klanken 
op te nemen en weer terug te kaatsen zodat geen moderne hulpmiddelen aan te 
pas hoefden te komen. 
Tijdens het concert probeert buiten de stormachtige wind mee te blazen maar 
omdat er binnen voor hem geen partituur is, blaast het buiten hard verder en be-
hoeft het Calure Kwartet geen hulp van buiten af. 
Een mooie kennismaking met klassieke muziek in een prachtige klassieke omge-
ving die naar meer smaakt, waar deze muzikale klanken een helende werking 
kunnen hebben en psychische schade mee bestreden kunnen worden. 
Op naar het volgende lustrum en voor ieder Swaithoes lid, gezond door het leven 
met bloed, zweet en tranen. 
 

Nold 
 

 

Voorjaarsbijeenkomst SHS 
 

Stichting Historie Stedum mocht zich, zowel ’s middags als ’s avonds, verheugen 
in een goede opkomst tijdens de voorjaarsbijeenkomst op 27 maart. De in totaal 
75 aanwezige belangstellenden kregen fraaie dia’s te zien over de restauratie van 
de “Peertil” en het aanleggen van een fietspad over deze Paardentil bij Stedum. 
Vooraf werd een stukje geschiedenis verteld over de totstandkoming van de res-
tauratie en het aanleggen van het fietspad. Tevens kregen de bezoekers informa-
tie over het succesvolle weidevogelgebied in de Crangeweer bij Stedum. De 
“Peertil” ligt in de nabijheid van deze plas-dras zone. Eén van de aanwezigen ’s 
avonds en actief deelnemer aan dit project, Jack Sevenhuijsen uit Stedum, vertel-
de hoe een en ander tot stand is gekomen en hoe belangrijk het is om het weide-
vogelgebied te onderhouden.  
Al met al was het weer een zeer geslaagde Voorjaarsbijeenkomst. 
 

Jan Lalkens 
Secretariaat Stichting Historie Stedum 
 

 

Subsidie aanvragen 
Voor het jaar 2019 heeft Dorpsbelangen Stedum weer de mogelijkheid voor het 
verlenen van een financiële bijdrage aan verenigingen, instellingen en organisa-
ties met betrekking tot het Dorpenbudget en Jeugd en Jongerenwerk. 
Dien uw verzoek voor 1 juni 2019 in, voorzien van een balans van het vooraf- 
gaande jaar, een winst en verliesberekening en een begroting van de activi-
teit/evenement. Bij voorkeur per e-mail: dorpsbelangen@stedum.com 
 

Mirjam Werkman 
Secretariaat 
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(foto: Jan Pitt) 
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400 woorden 

Oud koppel je altijd aan nieuw 
 

Op de fiets naar Jack Brandsma aan de vernieuwde haven. Ik zie op het erf 
meteen de Renault 16 uit 1966, zo’n auto waar ook ik ooit een jaar of zes in reed. 
Ik kruip even achter het stuur, terwijl ik wacht  op de telefonerende Jack (passend  
bij de Franse Renault als Jacques uit te spreken).  
Na het feest van herkenning over de Renault 16 opent Jack: “ Ik ben van ontwer-
pen en maken en koppel graag oud aan nieuw. Ik bouw samen met mijn partner 
Françoise de Thouars vanaf 2010 een ogenschijnlijk niet bewoonbaar te maken 
gebouwtje uit tot een eigentijdse woning. Het was ooit een noodslachterij, vishan-
del en meer. We wonen er met onze twee zoons Pelle (15) en Sil (11). En met 
hond Beer en twee katten, Chuck en Josti. Aan het Klokkenpad heb ik mijn atelier 
in de voormalige brandweergarage/oude openbare school uit 1860.” 
  

Jack en Françoise zijn beiden opgeleid aan de kunstacademie Minerva. Jack 
deed aan het Royal College of Art in Londen ook nog een master design products 
(hij studeerde in 2001 af bij professor Ron Arad). Jack richt zich op vrij product-
ontwerpen en opdrachten, Françoise meer op interieurarchitectuur, waaronder 
keukenontwerp. Jack werkte een jaartje bij Piet Hein Eek, bekend van de sloop-
hout meubels.  
 

Ze  hebben nu samen een bedrijf “Een paar ontwerpers v.o.f.”.  
In de brandweergarage is ook een werkplaats: ik zie een formaatzaag (SCM si 
350), een lintzaag, een kolomboor, een bandschuurmachine en een compressor 
voor perslucht. Jack werkt met nieuw materiaal maar blaast ook graag oude afge-
schreven dingen nieuw leven in. In het atelier aan het Klokkenpad zie ik kunststof 
voederbakken, eerder gebruikt voor de kippen van de Eikemaheerd (van Piet Glas 
en Angela Reijnen). Jack ziet daar een kroonluchter in ... “Mijn kleurige Major Tom 
lampen zijn een begrip van de Moarstee tot in Milaan, waar ik jaarlijks de design-
week bezoek. Ik maakte ook lampen voor de restaurants in het Martini ziekenhuis. 
Deze zijn geïnspireerd op de industriële vormgeving uit het begin van de twintig-
ste eeuw. Ook mijn magnetische kleerhangers zijn geliefd. Meubilair maken we in 
kleine oplagen.” 
 

In deze tijd van transitie werkt hij minder met kunststof en metaal. Hij onderzoekt 
nu de natuurlijke stof hennep en heeft er voorzichtig al iets mee ontworpen.  
Jack is docent aan de Academie Minerva en zijn studenten krijgen regelmatig les 
op locatie in zijn atelier aan het Klokkenpad. Ja, in Stedum wordt hoger beroeps-
onderwijs gegeven.  
Hij leert studenten interpreterend kijken naar geschiedenis en traditie. Oud koppel 
je altijd aan nieuw … 
 

Math M. Willems 
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Uitvoeringen toneelvereniging ONA 
 

 
 

Nog maar even en dan staat ONA weer op de planken! Zoals u wellicht hebt gele-
zen of gehoord zijn de uitvoerdata naar de maand mei verschoven. De nieuwe 
opvoerdata zijn: 17, 18, 24 en 25 mei om 20.00 uur in het Hervormd Centrum. 
Er zullen nog huis-aan-huis flyers verspreid worden en op Facebook verschijnt 
regelmatig nieuws van ONA. Kaarten kunt u reserveren bij Peter Tillema, (0596) 
55 17 57 en Ingrid Kort, (0596) 55 13 03. Maar ook kunt u reserveren via e-mail: 
onastedum@gmail.com 
ONA hoopt veel Stedumers te zien tijdens de uitvoeringen! 
 

Agaath Vriezema 
 

 

Orgeldag Noord-Nederland 
 

Op zaterdag 11 mei vindt de Orgeldag Noord-Nederland plaats. Tijdens deze dag 
worden in meer dan 100 kerken in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe 
(historische) orgels bespeeld. De Stichting Hinszorgel Leens maakt het met de 
orgeleigenaren mogelijk om op deze dag orgels te laten bespelen door geïnteres-
seerde orgelliefhebbers uit heel Nederland, voor wie deze instrumenten om uit-
eenlopende redenen vaak moeilijk toegankelijk zijn. Het orgel van de Bartholome-
üskerk van Stedum doet voor de eerste keer mee en wordt op deze muzikale dag 
bespeeld door getalenteerde organisten. Elk half uur tussen 10:00 en 16:00 uur 
zal een andere organist plaatsnemen achter het instrument om zijn/haar orgel-
kunsten ten gehore te brengen, soms met toevoeging van een solo-instrument.  
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Organist en orgelrestauratie adviseur Stef Tuinstra schreef het volgende artikel 
over de historie van het Stedumer orgel. 
 

Niet alleen de kerk maar ook het orgel in de Bartholomeuskerk van Stedum is een 
bijzonder instrument en het heeft ook een bijzondere historie. 
Het orgelbalkon aan de westwand van de kerk is al veel ouder dan het orgel zelf. 
De borstwering dateert mogelijk van ca. 1700 en draagt de kenmerken van de 
toenmalige stadsbouwmeester Allart Meijer en beeldsnijder Jan de Rijk. Zij beiden 
werkten nauw samen met een van de beroemdste orgelmakers aller tijden, Arp 
Schnitger. Het orgel zelf is in 1791 gemaakt door Dirk Lohman uit Emden, op in-
stigatie van de toenmalige borgheer en Unicus Collator van de borg Nittersum, 
Tjaard Adriaan Gerlacius.  
 

Dirk Lohman kwam met zijn gezin naar Groningen en zijn zoons Gerhard Diede-
rich en Nicolaas Anthonie hielpen mee. Zij werden verliefd op de beide dochters 
van kastelein Hindrik Berend Medendorp waar de orgelmakers een tijdlang ver-
bleven. Zij huwden even later met hen en uit deze beide huwelijken is de derde 
generatie orgelmakers Lohman voortgekomen. Nicolaas Anthonie Gerhardus 
Lohman, een zoon van (de naar zijn opa vernoemde) Hindrik Berend Lohman ver-
tegenwoordigde de vierde generatie Lohman Orgelmakers.  
Dit in hun tijd beroemde orgelmakersbedrijf heeft gedurende het grootste deel van 
de 19de eeuw talloze orgels in Nederland nieuw gebouwd of gerestaureerd. Hun 
werk was van grote kwaliteit en stond dan ook hoog aangeschreven bij kenners 
en liefhebbers.  
 

Waar het kleine Stedum al niet groot in kan zijn! Het Stedumer orgel echter is het 
enige orgel van overgrootvader Dirk Lohman dat in Nederland nog overgebleven 
is en dat alleen al maakt het instrument uniek.  
Lohman’s orgel was grotendeels nieuw maar hij maakte wel gebruik van een groot 
aantal oude pijpen van het voormalige orgel dat in aanleg al vroeg 16de eeuws of 
nog ouder was. Onlangs is een tekening van dat heel oude orgel teruggevonden. 
Het blijkt een unieke afbeelding te zijn van een van de vele middeleeuwse orgels 
die in de provincie Groningen hebben gestaan maar waarover maar heel weinig 
bekend is. 
 

In het Stedumer orgel staan nog diverse pijpen van de orgelmaker Andreas de 
Mare Junior uit 1680. In dat jaar werd op kosten van collator Johan Clant, zoon 
van de beroemde Adriaan Clant waarvoor de graftombe in de kerk is gemaakt 
door niemand minder dan Rombout Verhulst, een verbouwing van het ook toen al 
oude orgel uitgevoerd. Lohman heeft deze registers overgenomen en in zijn nieu-
we orgel geplaatst.  
 

Door de tijd heen is het instrument diverse keren gerestaureerd maar daarbij ook 
aan de heersende muzikale mode aangepast. Dat gebeurde vooral in het kader 
van twee grote kerkrestauraties in 1879 en 1939 (J.W. Dekker en L. Verschueren 
op advies van Mr. A. Bouman), de laatstgenoemde vooral op wens van organist-
schoolmeester en president-kerkvoogd H. Dijkstra.  
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Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het instrument opnieuw gewijzigd en uit-
gebreid met een elektrisch bediend vrij pedaal achter het orgel. Dit werk werd uit-
gevoerd door de nog jonge Groningse orgelmaker Mense Ruiter die ook tijdelijk in 
de kerk als onderduiker gebivakkeerd heeft. Het karwei was in 1946 klaar.  
Sindsdien is het orgel niet meer grondig gerestaureerd. Het heeft in 1993 wel een 
grootonderhoudsbeurt gehad zodat een restauratie nog lange tijd kon worden uit-
gesteld. De tijd is echter nu wel aangebroken. Als het financieel mogelijk is wordt 
het orgel dan geheel naar de oude toestand van 1791 terug gerestaureerd en 
krijgt het een nieuwe zelfstandig mechanisch pedaal met drie registers.  
De klank van het orgel zoals het orgel er nu (nog) staat is vooral bepaald door de 
restauratie van 1939 (handklavieren) en 1943 (pedaal). Toch zijn er nog een aan-
tal registers van 1680 en 1791 bewaard. Op het totale aantal pijpen is ruim 40% 
ouder dan 1939. Behalve de latere blaasbalg is al het technische binnenwerk van 
het orgel nog origineel van 1791.  
 

Het klankbewustzijn van oude orgels stond in 1939 nog in de kinderschoenen en 
er moest nog heel veel restauratie-ervaring worden opgedaan eer onze oude Ne-
derlandse orgels weer goed gerestaureerd werden. Toch is ook nu nog goed te 
horen welke grote klankkwaliteit het orgel ooit gehad moet hebben en klinken de 
oude stemmen nog steeds fraai. 
 

Tot zover het artikel van Stef Tuinstra. 
 

Wij nodigen u van harte uit in onze kerk om getuige te zijn van het muzikale 
schouwspel van de Orgeldag en te genieten van de klanken uit het eeuwenoude 
orgel, en zien uw komst graag tegemoet. 
 

Ype Jan Nienhuis 
Bestuur Stichting Vrienden van de Bartholomeüskerk Stedum 
 

 

Workshop kaas maken in de Zorgbuurderij 
 

Armagan Kartal woont al een tijdje in ons dorp. Samen met haar man en haar 
twee dochtertjes. Armagan maakt altijd zelf hun kaas van verse melk. Die kennis 
wil ze graag met ons delen. De kaas heeft een paar uren nodig om uit te lekken. 
In die tijd leert ze ons hoe je mante maakt. Mante is een heerlijk Turks gerecht dat 
enigszins lijkt op ravioli.  
 

Meedoen? Voor materiaal en ingrediënten wordt gezorgd. 
Wanneer: zaterdag 11 mei. Tijd: 13.00-16.00 uur. Waar: Zorgbuurderij de Hee-
men, Bedumerweg 43. Voor meer informatie en opgave:  
Margreet Wiersema buur@deheemen.nl  of 06 - 36 07 48 97. 
 

Elke tweede donderdag van de maand wordt er in de Zorgbuurderij een eenvou-
dige , smakelijke maaltijd bereid. Schuif donderdag 9 mei eens aan. Tijd: 18.00 
uur. Kosten 3 euro of wat het je meer waard is. Ook van harte welkom om eens 
mee te koken Opgave bij Margreet Wiersema of bij ondergetekende. 
 

Mannie Hovenkamp 
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Kamperen in de regio, maar dan anders 
 

Voor het eerst kampeerden we met de drie jongste speltakken bij Moarstee, be-
vers, welpen en scouts. Dat gebeurde vanwege ruimtegebrek deels op de ijsbaan, 
die gelukkig voldoende opgedroogd was. Voor de scouts (10 - 15 jaar) was het dit 
jaar alweer het tweede kamp, enkele bevers (5 - 8 jaar) kampeerden daarentegen  
 

 

Foto: Menne Tillema. 
 

voor het eerst. Overdag was het heerlijk, 's nachts nog fris. Bevertjes hielden zich 
overigens prima warm, onder begeleiding van massaal gespaarde Willem Bever-
knuffels. De welpen keken de kunst af bij de stoere scouts, die hun eten bereid-
den in een zelfgemaakte keuken. Daar heb je wel wat ervaring voor nodig. Wel-
pen leerden het knopen van een schommel en een kruiwagen, vuur maken en oe-
fenden ook graag met hun mes. Zo heeft iedereen weer veel geleerd en kan met 
die ervaring naar het Noordelijk Pinksterkamp, dat in juni op het programma staat. 
 

Lies Oldenhof 
 

 

Hartstichting 
 

De collecteweek van de Hartstichting is weer voorbij. Ook dit jaar heeft het een 
mooi bedrag opgebracht namelijk € 559,98. Uw gift geeft de Hartstichting de kans 
om door te gaan met wetenschappelijk onderzoek, voorlichting, vernieuwing in de 
zorg en preventie. Iedereen heel hartelijk dank, zowel de collectanten (sommige al 
10 of 15 jaar) en de gevers/geefsters. 
 

Ida Rijskamp 
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Gezocht: redacteur en iemand voor advertenties 
 

We zijn nog steeds op zoek naar een nieuwe vrijwilligers: een redacteur en ie-
mand voor de acquisitie voor De Stedumer. Enige redactionele kennis voor de re-
dactiewerkzaamheden/opmaak zou handig zijn, maar is niet noodzakelijk. U kunt 
u (aan)melden bij de redactie van de Stedumer of bij het bestuur van dorpsbelan-
gen via info@stedum.com.  
De overdracht is in overleg met de huidige twee vrijwilligers. 
Uiteraard staan we open voor eventuele reacties, ideeën. Waar heeft Stedum be-
hoefte aan? 
 

Mirjam Werkman 
Dorpsbelangen Stedum 
 

sportbewegingsportbewegingsportbewegingsportbewegingspor  

 

Survivalrun met 25 hindernissen in Zelhem 
 

Afgelopen zondag stond de Survi-
valrun 2019 in Zelhem (Gelderland) 
op het programma voor 8 leden van 
de Survivalvereniging uit Stedum. 
Na een voorbereidingsperiode van 
ruim 8 weken op het parcours in 
Stedum hebben de leden zich kun-
nen voorbereiden op deze Survival-
run. Na zondagochtend ruim 2 uur 
te hebben gereden arriveerden de 
leden in Zelhem voor de 5.5 of 8 
kilometer recreatieve Survivalrun. 
Het parcours bestond uit diverse 

hindernissen zoals;  waterdoorsteken, pakladders, swingovers, apenhangen, 
klimnetten en combinatie hindernissen.  
 

De leden kregen minimaal  25 hindernissen voor de kiezen. Het doel was om in 
ieder geval het rode bandje te houden Na een korte warming-up verschenen de 
leden om 11:50 uur aan de start. Het parcours startte met een aantal mooie water 
hindernissen,  waaronder lianen van balken boven het water en een swing-
overnet. De groep viel direct uit elkaar voor de eerste hindernissen. Cor Slager uit 
Stedum was voor de groep uitgegaan en ging op snelheid langs de hindernissen, 
daarop volgde Klaas Bosker en de eerste vrouw Renate Werkman. Beiden uit Ten 
post en ook later Tina Hannemann uit Stedum. De overige leden bleven bij elkaar 
om elkaar mentaal bij te staan binnen het parcours. Maurice Vischjager, Trix 
Leegte,  Jerymias Pirsouw en Johann Veen hebben elkaar er door heen gesleept 
en zo ook het befaamde bandje kunnen behouden. Al met al een mooie en ge-
slaagde Survivalrun in Zelhem.  
 

Cor Slager 
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Willem Bruinius Schutterskoning 
 

Donderdag 18 april werden de jaarvergadering-prijsuitreiking en Kroning van de 
Schuttersvereniging Stedum gehouden. In de verschillende klasses werden de 
prijzen als volgt uitgereikt.  
 

 
 

Hoogste kaarten Ondersteunende klasse:119 punten voor Anjo Hofman. In de C. 
Klasse: met 109 punten voor Ellen Meijer. In de B. Klasse: met 113 punten voor 
Hans Thybaut. A. Klasse: met 115 punten voor Willem Bruinius. Hoogste Kaart 
Pistool voor Martin van Dijken 97 punten. 
Uitslag: Ondersteunende. Klasse 3e prijs met een gemiddelde van 101.20 voor 
Dirk Dijkema. 2e prijs met een gemiddelde van 106.36 voor M.L. Boneschansker. 
1e prijs met een gemiddelde van 113.80 voor Anjo Hofman. 
 

Uitslag C. Klasse: 3e prijs met gemiddelde van 92.00 voor Talo Tamminga. 2e 
prijs met een gemiddelde van 93.88 voor Harm Pestoor. 1e prijs met een gemid-
delde van 100.44 voor Ellen Meijer. Ellen promoveert naar de B. Klasse.  Uitslag 
B. Klasse: 3e prijs met gemiddelde van 98.20 voor Coby Nienhuis.2e prijs met 
gemiddelde van 103.32 voor Lukas Kruidhof. 1e prijs met een gemiddelde van 
103.40 voor Corné Reker. Corné en Lukas promoveren naar de A. Klasse, Uitslag 
in de A. Klasse”: 3e prijs met een gemiddelde van 105.28 voor Martin van Dijken. 
2e prijs met een gemiddelde van 105.92 voor Rianne Lofvers. 1e prijs met een 
gemiddelde van 109.52 voor Willem Bruinius. Willem promoveert naar de H. Klas-
se. Uitslag van Pistool: 3e prijs met een gemiddelde van 83.52 voor Corné Reker. 
2e prijs met een gemiddelde van 87.96 voor Martin van Dijken. 1e prijs met een 
gemiddelde van 90.12 voor Rianne Lofvers. Voor de 10e keer achtereenvolgend 
is de wisselbeker voor Rianne. Schutterskoning Willem Bruinius. 1e secondant is 
Rianne Lofvers. 2e secondant is Martin van Dijken en 3e secondant is Wim 
Gremmen.  
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In de pauze werden er 2 leden gehuldigd. Jan Timmer is 45 jaar lid van de vereni-
ging en ook Talo Tamminga is 40 jaar lid. Ze ontvingen een oorkonde en cadeau-
tje. Na het toezingen van de Schutterskoning en zijn secondanten met het Grun-
nings Laid sloot de voorzitter deze feestelijke avond af en wenste iedereen een 
fijne zomervakantie toe. 
 

Coby Nienhuis 
 

 

Kampioenschap Groninger Schutters Bond 
 

 
 

Girlpower van de Schuttersvereniging Stedum bij de Schuttersvereniging Weiwerd 
waar het jaarlijkse Kampioenschap van de Groninger Schutters Bond werd ge-
houden op 26-27-28-29 maart 2019. De Schuttersvereniging Stedum heeft met 21 
leden aan het concours deelgenomen. De uitslag was verbluffend op geweer. 
Girlpower voor moeder en twee dochters Alle drie schutsters van de Schutters-
vereniging Stedum, alle drie de 1e prijs in hun eigen klasse. Uitslag voor Stedum 
is A. Klasse Geweer. Heren. 2e prijs met 168 punten voor Willem Bruinius. Da-
mes: 1e prijs met 162 punten voor Rianne Lofvers. B. Klasse: Geweer. Dames: 1e 
prijs met 162 punten voor Coby Nienhuis C. Klasse: Geweer. Heren. 2e prijs met 
159 punten voor Siebrand Dijkema. Dames 2e prijs met 153 punten voor Riemke 
Oosterbeek. 1e prijs met 154 punten voor Ellen Meijer. Overal Kampioen GSB 
2019 is Coby Nienhuis. Ook met Pistool voor dames en heren samen waren er 
prijzen voor de schutters uit Stedum. C.Klasse: Pistool.3e prijs met 71 punten 
voor Klaas van Houten. 2e prijs   met 71 punten voor Coby Nienhuis. 1e prijs met 
91 punten voor Ellen Meijer. B. Klasse: Pistool. 1e prijs met 86 punten voor  
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Martijn Berends. A. Klasse: Pistool. 3e prijs met 91 punten voor Rianne Lofvers. 
1e prijs met 93 punten voor Martin van Dijken. Overal Kampioen Pistool GSB 
2019 is Martin van Dijken. Met rollades, kippenpoten en karbonade togen de 
schutters weer huiswaarts. Dank voor de gastvrijheid aan Schuttersvereniging 
Weiwerd. Het was in de late uurtjes nog erg gezellig. 
 

Coby Nienhuis 
 

 

Bloemenactie VV Stedum 
 

Het is weer zover zondag 12 mei Moederdag en dus op vrijdag 10 mei de bloe-
menactie van de VV Stedum. Op vrijdagavond komen we langs de deur met perk-
goed, geraniums en grote hangers. Mocht u niet thuis zijn vrijdagavond en toch 
graag planten willen, dan kunt u tot vrijdagmiddag 16.00 uw bestelling appen naar 
06-19936240 Johann Veen of naar 06-30615828 Lucia Roorda. Alstublieft niet 
bellen we zijn beide aan het werk. Als we het in voorraad hebben kan het gele-
verd worden. 
 

Lucia Roorda 
 

 

Nieuw wielertenue 
 

Met trots poseert (een deel) van de leden van Wielervereniging Oet Steem in het 
nieuwe wielerte-
nue. Dankzij een 
negental sponso-
ren, te weten Kli-
maatgroep Hol-
land, GPS Steem, 
Kruidhof Installatie-
techniek, Bouwbe-
drijf S.B. Hofman, 
Van Meekeren, 
Stork, Aristo, 
Schildersbedrijf 
Reinders en Ad-
vies&Realisatie 
Koenes, staan de 

31 leden van de Wielervereniging Oet Steem er weer keurig op en zijn ze start-
klaar voor het nieuwe wielerseizoen. Naast de reguliere trainingen op de zondag-
middag rondom Stedum en op het mooie Ommeland zal een groot deel van de 
leden dit jaar ook weer deelnemen aan Limburgs Mooiste. Het mooie nieuwe te-
nue en de Grunneger vlag met de tekst Oet Steem eronder zal in het heuvelachti-
ge zuiden ook wel weer leiden tot veel complimenten en leuke contactmomenten.  
 

Arend Koenes 
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Dankbetuiging 
 

Lieve dorpsgenoten, op deze manier willen wij u en jullie hartelijk bedanken voor 
alle manieren van medeleven die wij hebben gekregen in de tijd dat Mirjam zwan-
ger was, bij de geboorte, in de kraamtijd én na het overlijden van onze zoon Jesse 
(Jelte Sem Oldenhuis). Het verdriet is er nog dagelijks. 
Wij ervaren het als een wonder hoe én dat Jesse geboren mocht worden en dat 
hij nog een tijd bij ons mocht zijn.  
Uw en jullie medeleven heeft ons goed gedaan. 
 

Pieter en Mirjam Oldenhuis-Boddeüs 
 
 

 
De Steemer Agenda 

 

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

 
27 april  Koningsdag; aubade, spellenmiddag, Steemerspellen voor  
   volwassenen en Pubquiz  
 

10 mei   Voorjaarsvergadering Dorpsbelangen om 20:00 uur in het  
   Trefpunt Stedum 
 
11 mei   Orgeldag Noord-Nederland 
 
11 mei  Workshop kaas maken in de Zorgbuurderij 
 
17 mei   Uitvoering ONA om 20.00 uur in het Hervormd Centrum.  
   Andere speeldata zijn: 18, 24 en 25 mei 
 
18 mei   18e Steemer omloop 
 
6 juli    GPS Steem zomeractiviteit 'Snel naar de bel'  
 
 
 

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 Stedumer verschijnt de volgende keer op vrijdag 24 mei. Kopij inleveren bij de redactie voor 
woensdag 15 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 
 

 
 


