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27e Avondwandelvierdaagse 
 

Wie zin heeft om te wandelen in en rondom Stedum, 5 of 10 km, kan dit jaar weer 
meedoen aan de Avondwandelvierdaagse van 12 t/m 15 mei. Start en inschrijving 
is op maandag 12 mei vanaf 18:00 uur, deze keer in de tenniskantine bij de ha-
ven. Deelname kost € 5,00 voor vier avonden inclusief medaille en € 1,00 voor 
een avond (ook als je als begeleider meeloopt). Een dagspeld kost 1,50, opgeven 
bij inschrijving. Voorinschrijving verloopt via de beide scholen.  
 

Wijziging van plaats van vertrek 
Deze keer starten we vanuit het Sportgebouw aan de Bedumerweg, in verband 
met het opgebroken zijn van de Hoofdstraat. 
 

De wandelvierdaagse is een leuk en gezellig evenement voor 180 dorpsgenoten 
en dat willen we graag zo houden. Veel vrijwilligers en de beide scholen zetten 
zich hiervoor in,  samen met de Activiteitencommissie Dorpsbelangen. Met ieders 
medewerking kan de Avondwandelvierdaagse ook dit jaar weer goed verlopen. 
Daarvoor zijn de volgende regels vanzelfsprekend. 
 

Als er geen stoep is, blijf dan aan de linkerkant van de weg en let goed op de an-
dere weggebruikers; Blijf op paden en wegen; Hinder elkaar niet; Laat planten 
staan waar ze staan; Houd afval bij je, bij de limonadestop kun je het kwijt, on-
derweg niet. 
Als je je niet aan deze afspraken houdt, kun je één of meer avonden van deelna-
me worden uitgesloten. Vorig jaar is was dat gelukkig niet nodig.  
 

Veel wandelplezier gewenst, en anders graag tot ziens bij de feestelijke intocht op 
15 mei, met muzikale begeleiding van Jehova Nissi. Nadat Jehova Nissi heeft ge-
speeld, stellen we ons met elkaar op om in optocht naar het Sportgebouw te lo-
pen, waar de medaille-uitreiking plaats zal vinden. Jehova Nissi loopt niet mee, 
dus wel even opletten wanneer we met elkaar vertrekken! 
Natuurlijk bij voorbaat dank aan alle helpers, de EHBO, koffieschenkers, inschrij-
vers en verkeersregelaars. 
 

Lies Oldenhof 
Activiteitencommissie Dorpsbelangen 
 
 
 
 

 

Het gezicht van Stedum 
De foto op de omslag vertoont iedere maand het gezicht van een Stedumer. De keuze is in 
principe volstrekt willekeurig, als het maar een (oud) dorpsgenoot is. Ken je iemand die wel aan 
de rubriek wil meewerken of wil je misschien zelf: meld het de redactie.  
 

Op de foto staan dit keer Harriet en Jan Pieter Groenendal (foto: Janna Bathoorn). Ze wonen 
net over het spoor aan de Weersterweg. In het gesprek dat Eldert Ameling met hen heeft, staat 
hun prachtig aangelegde tuin centraal. 
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Feestweek Stedum 
 

14 juni 21:00  Tof!..//..Starkoo 
15 juni 16:00  Tentdienst 
16 juni 16:00  Lifestylebeurs 
17 juni 10:00  Seniorendag-jeu de boules 
17 juni 19:30  Popschool 
18 juni 13:30  Kindermiddag 
19 juni 19:00  The voice of Stedum 
20 juni 21:00  Steemer stap oavend 
21 juni 21:00  Super sundays..//..T-spoon 

Foto: archief Stedum.com 

 
www.feestweekstedum.nl / www.facebook.com/feestweekstedum2014 
 

The Voice of Stedum  
 

Op donderdag 19 juni is het tijd voor ‘The 
Voice of Stedum’, het welbekende en al-
om geprezen playback- en soundmixeve-
nement weer op het programma!  
 

Elke keer verbazen we ons weer over het 
talent in Stedum en maken de kandidaten 
het de jury erg moeilijk. Telkens weer 
doen er vele Stedumers mee en het be-
zoekersaantal is elke keer zeer groot. 
Ook dit jaar hopen we weer op een groot 
aantal deelnemers!  
 

Kijk rond in je omgeving en kijk welke 
vrienden, familieleden of kennissen sa-
men met jou een onvergetelijke act kun-
nen neerzetten. Natuurlijk mag je ook al-
leen meedoen!  
Dus wil jij dit keer je talenten showen in 
The Voice of Stedum? Heb jij een specta-
culaire, muzikale, gevoelige of grappige 
act in huis? Maak jij een onvergetelijke 
indruk op de vakjury en het publiek? Twij-
fel dan niet en geef je nu op! Het aan-
meldformulier is te downloaden/  
in te vullen via www.feestweekstedum.nl? 
 

Als je niet meedoet, kom dan vooral naar de feesttent om de deelnemende dorps-
genoten aan te moedigen! Het beloofd weer een geweldig spektakel te worden!  
 

Tamara Werkman  
Feestweek - Stichting “Op Goud Geluk”  

Foto: archief Stedum.com 
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De familie Groenendal, Weersterweg 
 

Op één van die eerste mooie dagen van 
het jaar 2014, om precies te zijn op zater-
dag 29 maart, fiets ik het spoor over nabij 
het station. Aan de rechterkant van de weg 
krijg je hier eerst een stukje houtwal. Ik ga 
op bezoek voor De Stedumer  bij de fami-
lie Groenendal aan de Weersterweg in 
Stedum. 
Wij hebben afgesproken om één uur in de 
tuin. En vanaf de weg tussen de uitbotten-
de en uitlopende bomen en struiken kun je 
het tuinmeubilair al zien staan. Daar heb je 
Harriet en haar man Jan Pieter. 
Al gauw zitten wij op het sierstenen terras 
van ongeveer vier bij acht meter. Het ter-
ras wordt gedeeltelijk omzoomd door een 
begroeid dijkje. Aan de andere kant grenst 
dit terras aan de vijver. 

Wat is het mooi weer. En wat is het vredig op deze plek. Heel wat anders dan in 
andere delen van het dorp, waar doordeweeks op vele plaatsen hard gewerkt 
wordt en sommige straten gedeeltelijk openliggen en afgesloten zijn voor het ver-
keer. 
Jan Pieter begint te vertellen over de situatie destijds, toen ze hier in december 
1988 kwamen wonen. Het gedeelte wat nu een tuin is met een terras, dijkje, vij-
ver, struiken, bomen, planten en bloemperken en het achtvormige grasveld, was 
in 1988 nog een stuk weiland. Een stuk grond waar bijvoorbeeld schapen liepen. 
Nog altijd staan naast het huis de twee oude lindebomen, om de vijf jaar netjes 
geknot. "Ik ga ervan uit dat ze makkelijk honderd jaar oud zijn," vertelt Jan Pieter. 
Ook hun huis heeft een respectabele leeftijd. Het werd gebouwd in 1906. In een 
oud koopcontract vond Jan Pieter een aanvraag om fruitbomen te mogen poten. 
"Het is geschreven in verouderd Nederlands, in een schuin handschrift en moeilijk 
te lezen," vertelt hij. 
De mooie roodbloeiende meidoorn die achter het huis stond, waaide jammer ge-
noeg om in november 1989. 
Zelf vermoedt Jan Pieter dat het stuk land dat nu hun tuin is, in het bezit is ge-
weest van de Spoorwegen. Harriet en Jan Pieter en hun kinderen Floor van ne-
gentien en Gijs van zeventien wonen hier met heel veel plezier. Zelfs nu alle bo-
men en struiken nog niet helemaal in het blad staan en de planten nog niet op hun 
mooist zijn, is het hier prachtig. Er groeien krentenbomen, een witte meidoorn, 
een kers, jasmijnen, een wilde roos die wanneer ze straks bloeit witte rozen geeft. 
Op het dijkje groeit longkruid dat alweer een tijdje bloeit en straks grotere prachti-
ge bladeren krijgt. Verderop staan seringen: een wit- en een paarsbloeiende. Hier 
en daar groeit maagdenpalm en smeerwortel. Als wij later de tuin doorlopen laat 
zoon Gijs zijn bloemperk met lupines zien. Ja, wanneer je van de natuur houdt 
kun je hier veel moois bewonderen. Zo heeft de familie Groenendal naast de  
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spoorsloot twaalf karakteristieke knotwilgen staan, die niet vaker dan om de vijf 
jaar geknot worden. Dat is het beste voor zo'n boom. Zo behoudt de boom zijn 
kracht, legt Jan Pieter uit. "Zo gauw hier alles in het blad staat, zitten wij hier he-
lemaal verscholen, of wij in het bos vertoeven," vertelt hij, terwijl wij koffie drinken 
met heerlijk zelfgemaakt gebak van Harriet. 
Beiden vertellen over het ontstaan van de tuin, een plek waar wij op dit moment 
de vogels horen fluiten. Nadat Jan Pieter en Harriet in 1988 eerst wat aanpassin-
gen in het huis hadden verricht, werd er meteen aan de tuin gewerkt. Hun aanpak 
viel op. Men was het hier niet gewend in die tijd. Maar liefst twee dagen werd daar 
met een kraan van firma Buitenkamp werk verricht. Zo werd de hele oprit uitge-
graven. Het weiland werd met de kraan omgespit, op zo'n manier dat de teelaarde 
boven bleef en de blauwe knik onder de teelaarde bleef zitten. De vijver werd uit-
gegraven. Met de uitgegraven grond werd er een dijkje gemaakt. Al met al een 
investering in een tuin die hier in die jaren ongebruikelijk was. Jan Pieter: "Onder 
onze oprit ligt eerst een gestapelde laag bakstenen. Daar overheen ligt een laag 
kapotgeslagen dakpannen. Alles is ingewalst door een wals. En helemaal op het 
laatst hebben wij er een laag steenslag overheen gelegd voor het zicht. Je kunt je 
wel voorstellen dat in het begin, met zeven verschillende soorten dakpannen, zo'n 
oprit er vreemd uit heeft gezien." Wat de stenen betreft en de dakpannen, dat 
bleek nog een heel gedoe om die te verzamelen. Maar het resultaat mag er zijn. 
De eerder genoemde vijver grenst aan het terras. Eerder zaten er ook salaman-
ders in die vijver. Zullen die er dit jaar ook weer inzitten? "'s Zomers horen wij de 
kikkers hier," vertelt Jan Pieter, die buschauffeur is en jarenlang bij de kartonfa-
briek 'De Eendracht' in Appingedam heeft gewerkt en daarvoor in Appingedam de 
Pedagogische Academie heeft gedaan. 
Dat hun tuin ook door andere mensen werd gewaardeerd ondervonden zij al 
gauw. Harriet: "Wij kregen meteen in het begin dat wij hier woonden een aanmoe-
digingsprijs bij de tuinkeuring. In 1993 kregen wij de eerste prijs bij het onderdeel 
'Grote Tuinen'. Dat was een beker. En een rollade van slager Anne Smit!" Harriet 
loopt het huis in en komt terug met die beker, een mooie en tastbare herinnering 
aan die jaren waarin de tuin eigenlijk nog in opbouw was. 
Als je zo praat, over een tuin, komen leuke gebeurtenissen naar voren. Wanneer 
wij naar het grasveld lopen, vertelt Jan Pieter dat de roeken, kraaien, kauwtjes 
plukjes mos tussen het gras vandaan trekken voor hun nesten. Ook vertelt hij van 
de eksters die heel vernuftig takjes van de bomen afbreken. "Dat doen ze heel 
handig en slim!" Ook Jan Pieters uitspraak: Een tuin moet zijn tijd hebben, is de 
moeite waard van het onthouden. 
Als even later de trein passeert en je duidelijk 'Spurt' en 'Arriva' op de trein kunt 
lezen, realiseer je je weer dat je hier op korte afstand van de spoorweg zit. 
"Die eerste keren, 's nachts of 's morgens vroeg, wanneer er zo'n lange goederen-
trein voorbij kwam, was het wel even schrikken, hoor!" vertelt de één, terwijl de 
ander het verhaal bevestigt. Jan Pieter vertelt hierop, dat hij er haast zeker van is 
dat alle grond in deze buurt door trillingen en de zware druk van de treinen stevig 
aangestampt en aangedrukt is. 
Eventjes komt hun dochter Floor bij het terras praten, samen met een vriendin. 
Aansluitend bespreken wij dat in een dorp zonder winkels, de mensen uit het dorp  
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elkaar steeds minder treffen. Ook jongeren, die niet meer op de basisschool in 
Stedum zitten, maar ander onderwijs volgen of zijn gaan werken, zie je na de ba-
sisschool niet vaak meer door het dorp lopen. 
Wij gaan op een ander terras zitten, opzij van het huis en parallel met de oprit. 
"Hier zitten wij altijd met de verjaardagen," vertelt Jan Pieter. "En," zegt Harriet, 
"op warme avonden zitten wij graag bij de voordeur. Op die plek kun je prachtige 
zonsondergangen zien!" Harriet werkt vijf dagen in de week in Winsum, als pre-
ventie tandartsassistente. Even later gaat zij ons voor het huis in. Hier is alles 
even prettig van kleur en sfeer. Ze zegt: "Jan Pieter is de vakman!" Hij heeft erg 
veel aan het huis gedaan. Alles in overleg met Harriet. "Ik heb een hang naar het 
oude," zegt Jan Pieter, "het degelijke; kwaliteit. En wat de kleuren betreft, wij hou-
den niet van de kleur grijs." Op de Pedagogische Academie waren schilderen en 
tekenen bijvakken. Jan Pieter heeft wat met schilderen en tekenen. 
Weer buiten, op het terras opzij van het huis, legt hij uit dat de bomen en struiken 
die hier staan ook echt in het Groningerland moeten passen. Zo zijn de coniferen 
die hier stonden allemaal al weg. Zij zitten verwerkt in de houtwal aan de wegkant. 
Het hout werd niet opgestookt in de allesbrander in de huiskamer. Er zat veel te 
veel hars in en dat is gevaarlijk. Hars kan een schoorsteenbrand veroorzaken. 
Daarom moet je die coniferen beslist niet in je kachel doen, legt hij uit. Maar al het 
andere snoeihout is wel degelijk opgebrand in die allesbrander in huis! 
"Ik ben opgegroeid met veel ruimte in Appingedam. Ik ben daar ook geboren 
(1960). Ik vind het prettig om ruimte om mij heen te hebben. Dat je ook buiten vrij 
kunt zitten met een vuurkorf." Harriet is geboren in Delfzijl (1966). 
Nog steeds is het op het terras lekker warm. Er staat helemaal geen wind. Wij blij-
ven er zitten. Aan de ene kant, links, kun je door een poortje achter het huis ko-
men. Aan de andere kant, rechts, weet je dat de Weersterweg loopt. Maar daar 
denk je niet aan wanneer je op deze plek zit. De forsythia bloeit, de prunus staat 
ook in bloei. En de vogels zingen. 
 
Eldert Ameling    
 

   

Eerste straten herinrichting Stedum klaar     
 

Vorig jaar begon in oktober de uitvoering van de eerste fase van de herinrichting 
van Stedum. De uitvoering verloopt volgens de planning. De nieuwe inrichting van 
de Kampweg is vrijwel gereed en het werk aan de Stationsweg zal over enige we-
ken afgerond worden inclusief de nieuwe entree bij de begraafplaats. Inmiddels 
wordt ook gewerkt aan de Adriaan Clantstraat en de Kaakstraat. In de Hoofdstraat 
is gewerkt aan de waterleiding en vanaf mei beginnen daar de rioleringswerk-
zaamheden. Naar verwachting is voor de zomer de uitvoering van de eerste fase 
gereed. De verkeerssituatie op de kruising van de Adriaan Clantstraat en de 
Hoofdstraat verandert niet. De nieuwe inrichting blijft de huidige situatie. 
 

Inmiddels is de voorbereiding van de volgende fase begonnen, dat zijn de Bedu-
merweg, D. Triezenbergstraat, Molenstraat en Lellensterweg. Zodra de bestekte-
keningen er zijn, komt er een informatiebijeenkomst voor de inwoners van deze 
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straten. Daarna volgt de aanbesteding. Na de zomer verwacht de gemeente dat 
de uitvoering van fase twee kan starten. 
 

Gerda Steenhuis  
communicatie gemeente Loppersum 
 

 

ONA speelt: “High tea bij bakkerij van Schie”  
 

 
 

ONA speelt ‘High tea bij bakkerij van Schie’ op 16 & 17 mei 2014 in het Hervormd 
Centrum, aanvang 20.00 uur. Kaarten kunt u kopen of reserveren vanaf 1 mei a.s. 
Bij Annet Hofman, Molenstraat 14, (0596) 55 18 63 of bij  ’t Snuusterhoukje – Mo-
lenstraat 8 op woensdag en donderdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of – indien nog 
voorradig – te koop aan de zaal, maar op = op! 
 

Agaath Vriezema 
Toneelvereniging ONA 
 

 

Begraafplaatsproject 
 

Het herstelwerk op de begraafplaats heeft deze winter stilgelegen. We hadden 
afgesproken, dat we medio april weer van start zouden gaan, als het weer het toe-
laat. Maar als ik dit schrijf is het 2 april en lijkt het wel zomer. Veel zon en 20 gra-
den. En als ik dan even naar de begraafplaats fiets om te kijken hoe het er bij ligt, 
zie ik tot mijn stomme verbazing, dat Dirk Jan al weer is begonnen met herstel-
werkzaamheden. De specie is al aangemaakt en de losgeraakte tegels van een 
grafmonument worden weer op zijn plaats gezet. En als ik zeg, dat we nog een 
paar opdrachten van nabestaanden gekregen hebben om monumenten opnieuw 
te beletteren, kan hij haast niet wachten om te beginnen. Ongelofelijke drive. 
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Het verhaal van de begraafplaats en de putdeksel 
Tijdens de rioleringswerkzaamheden aan de Stationsweg moet bij 
Bertus en Hillie Edens hun oude slecht werkende afvoerput in de bestrating aan 
de zijkant van hun huis worden vervangen door een nieuwe moderne afvoerput. 
De betonnen deksel van de oude afvoerput blijkt bij het omdraaien letters en cij-
fers te bevatten. Het is een oude afgebroken grafsteen met de voornamen van 2 
kinderen met deels nog de data van geboorte en overlijden. 
 

Nader onderzoek door Stichting Historie Stedum (S.H.S.) heeft opgeleverd, dat de 
2 kinderen begraven zijn op het zogenoemde “armenlap”. S.H.S. heeft samen met 
een oud-medewerker van de gemeente en bekend op de begraafplaats, Piet Nor-
den, de plaats van de graven uitgemeten op het armenlap en al heel gauw werd 
de fundering van het monumentje 10 cm onder het maaiveld teruggevonden. 
De nabestaanden zijn ingelicht en waren blij verrast door de vondst en met onze 
bedoelingen. We willen het monumentje namelijk graag terugplaatsen op de oor-
spronkelijke plek. 
 

 
 

Teruggevonden fundering op het zogenoemde “armenlap” 
 

Mannie Hovenkamp is alvast begonnen met het opnieuw beletteren van het mo-
numentje en Dirk Jan zal het dan te zijner tijd terugplaatsen, waar het hoort.  
 

Hoe is zo’n grafsteen  nu verzeild geraakt op een afvoerput van de buren van de 
begraafplaats. Daar kun je alleen maar naar raden. Een mogelijkheid is, dat de 
vroegere bewoner van het huis van Bertus en Hillie de grafsteen mee naar huis 
heeft genomen en op de afvoerput heeft geplaatst. 
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Mannie uiterst geconcentreerd met strijkplank als werkbank 
 

Deze man, Albert Groothuis, was destijds vaak op de begraafplaats aanwezig om 
een aantal graven op de begraafplaats te verzorgen en te onderhouden. 
Misschien hebben medewerkers van de gemeente de afgebroken steen bij het 
lijkenhuisje gezet of Groothuis zag regelmatig deze afgebroken steen op de grond 
liggen wat maar bleef liggen en vond dat storend.  
In elk geval had hij er thuis wel een goede bestemming voor. 
 

Klaas Pilon 
Stichting Historie Stedum, Begraafplaatsproject  
 

 

Hartstichting 
 

Ook dit jaar heeft de hartstichting collecte in ons dorp weer een mooi bedrag van 
€ 560.81 bij elkaar gebracht. Collectanten, gevers en geefsters hartelijk dank. 
Mocht u de collectant niet getroffen hebben en u zou de hartstichting toch een gift 
willen geven dan kunt u dit overmaken op ibannr.: NL71 RABO 0300 300 301 ten 
name van de Hartstichting. De Hartstichting is blij met iedere gift want weten-
schappelijk onderzoek bij hart en vaatziekten blijft nodig. 
 

Ida Rijskamp 
De Hartstichting 
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In de kijker 
 

In deze rubriek worden 
nieuwe of minder bekende 
bewoners van het dorp voor-
voorgesteld. Deze rubriek 
borduurt verder op de oude 
rubriek ‘Nieuwe bewoner(s)’. 
Deze keer: Peter en Anky, 
Kampweg 21. 
 

Sinds wanneer wonen jul-
lie in Stedum? 
Sinds begin december 2013 
 

Waar zijn jullie geboren? 
Peter is geboren in Rui-

scherbrug en Anky is geboren in Delfzijl. 
 

Wat  doen jullie voor de kost? 
Peter is meubelmaker en Anky is manager behandelzaken en zorgondersteuning. 
 

Wat is jullie favoriete bezigheid? 
Peter luistert graag naar muziek en speelt ook muziek en Anky houdt van lezen 
en zich bezig houden met de kleinkinderen en tuinieren in de groentetuin. 
 

Wat is jullie favoriete vakantiebestemming?  
Naar de Waddeneilanden. 
 

Wat nemen jullie mee naar een onbewoond eiland?  
De kat Karel, telefoon en boeken. 
 

Wat is de reden dat jullie in Stedum zijn komen wonen? 
Het plattelandse en het leven in een dorp. 
 

Zijn jullie ook betrokken bij het dorp? 
We hebben wel kennis genomen van diverse verenigingen, maar nog niet actief. 
 

Wat is jullie favoriete boek/film en waarom moeten alle inwoners van Ste-
dum dit boek lezen of deze film zien? 
Het boek ”Het Psalmoproer” van Maarten ’t Hart. Er ligt een melancholisch gevoel 
van Maarten ‘t Hart in het hele verhaal. 
 

Wat vinden jullie, naast jullie eigen huis, het mooiste plekje van Stedum? 
De pastorie en het borgterrein spreekt tot de verbeelding. 
 

Wat is jullie antwoord op de vraag van de vorige nieuwe bewoners: zijn jullie 
in Stedum komen wonen om de activiteiten en het dorpsleven of om de rust 
en de ruimte? 
Allebei, zowel voor de activiteiten en het dorpsleven als voor de rust en ruimte. 
 

Welke vraag willen jullie de volgende nieuwe bewoners stellen? 
Is het toeval of heb je een bewuste keuze voor Stedum gemaakt? 
 

Afie Nienhuis 
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Verslag Informatiepunt Stedum 
 

Op donderdag 3 april waren we weer bijeen in het Hervormd Centrum. Er waren 
negentien personen aanwezig. Sieta heette ons van harte welkom en in het bij-
zonder de dames Wies Veling uit Delfzijl en Susanna Lemstra uit Stedum, vrijwil-
ligsters van hospice ‘De Schutse’ te Appingedam. Zoals altijd begonnen we met 
een kopje koffie/thee, waarna de dames het woord namen.  
 

Eerst nam Wies het woord. Stichting ‘De Schutse’ is een vrijwilligersorganisatie in 
de zeven gemeenten Appingedam, Bedum, Delfzijl, Eemsmond, Loppersum, 
Slochteren en Ten Boer. ‘De Schutse’ is lid van de landelijke Vrijwillige Palliatieve 
Terminale Zorg (VPTZ) Noordoost Groningen. ‘De Schutse’ biedt zorg aan men-
sen die terminaal ziek zijn en hun naasten.  
Daarna las Susanna, drie jaar vrijwilligster, een verhaal over haar ervaringen voor: 
‘Indrukwekkend en ontroerend is het wel.’ Waarom doet ze het? ‘Om te helpen, 
mee te leven.’ Ze leert daarnaast onvoorwaardelijke liefde voor het leven en hoe 
belangrijk het is om open te zijn, te luisteren met je oren, maar vooral met je hart. 
‘Er zijn – er bij zijn – als iemand sterft.’ 
Vervolgens ging Wies verder met de presentatie. Ze begon met het motto: ‘Laat 
niemand in eenzaamheid sterven.’ Veel mensen willen het liefst thuis sterven, in 
hun eigen vertrouwde omgeving. In 2004 werd er, naast medische en verpleeg-
kundige zorg, hulp geboden door geschoolde vrijwilligers. Als de zorg thuis niet 
langer kan worden geboden, biedt hospice ‘De Schutse’ hulp, gastvrijheid en ver-
zorging aan mensen met een beperkte levensverwachting.  
Hospice ‘De Schutse’ is geopend in 2011 en is gebouwd als een gewoon huis. 
Het is een verplaatste thuissituatie in een warme, veilige en vertrouwde omgeving, 
waar ieder zichzelf kan zijn. Er zijn vier appartementen met tv, radio en telefoon-
aansluiting. De huisarts is verantwoordelijk voor de medische zorg en de ver-
pleegkundige verzorging is in handen van TSN Thuiszorg Groningen. Er is een 
stichtingsbestuur, er zijn twee parttime coördinatoren en tachtig vrijwilligers, waar-
van dertig vrijwilligers in de thuissituatie beschikbaar zijn. 
De coördinatoren zijn betaalde krachten en zijn verantwoordelijk voor de opname 
en de gang van zaken in de hospice en het ondersteunen van de vrijwilligers. De 
vrijwilligers krijgen scholing/training en er worden thema-avonden georganiseerd. 
Er wordt van de vrijwilligers verwacht dat ze twee keer vier uur beschikbaar zijn 
en geheimhouding/privacy van de cliënten eerbiedigen. De vrijwilligers hebben de 
volgende taken: het ondersteunen bij de dagelijkse verzorging, een luisterend oor 
en aanwezigheid en nabijheid bieden. De vrijwilligers kunnen veel voldoening en 
verdieping verwachten. Verder ontvangen ze een vergoeding voor de reiskosten 
en wordt er een WA-verzekering afgesloten. 
Wie komt in aanmerking voor een opname in ‘De Schutse’ ? De cliënt moet termi-
naal zijn en krijgt zorg voor ongeveer de laatste drie verwachte maanden. Bij 
aanmelding voor verblijf in de hospice is een indicatie nodig van het Centraal Indi-
catieorgaan (CIZ). Aan thuisondersteuning zijn geen kosten verbonden; een gift 
wordt op prijs gesteld. De kosten voor verblijf in hospice bedraagt 30 euro per 
dag. 
Met een mooi gedicht eindigde Wies haar informatieve lezing. Na enkele vragen 
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bedankte Sieta haar voor haar bezielende presentatie en overhandigde haar een 
envelop met inhoud en wenste ons wel thuis. 
Volgende informatiepunt is op donderdag 8 mei. 
Hospice ‘De Schutse’, Wieger van den Bosstraat 13a, Appingedam. (0596) 82 00 
00 of 06 – 29 51 13 57. 
 

Afie Nienhuis 
 

 

Verborgen natuur  
 

Heb jij je ook wel eens afgevraagd welke weidevogels zoveel lawaai maken en 
zulke acrobatische toeren in de lucht uithalen? Iedere Stedumer die door Cran-
geweer fietst of loopt heeft het vast wel eens gezien. Buitelende kieviten en alar-
merende grutto’s.  
 

De groencommissie wil u graag laten zien welke weidevogels er zijn in Crange-
weer, waar ze precies broeden en hoe ze hun jongen groot brengen. We vertellen 
waarom Crangeweer veel weidevogels heeft en de omliggende percelen veel 
minder. We laten zien wat boeren en vrijwilligers in Crangeweer doen om de vo-
gels te helpen. Het verhaal van de weidevogels willen we graag in het veld vertel-
len, tussen de weidevogels en de koeien in. Daarom nemen we u mee op een 
wagen achter de trekker om u in het veld de weidevogels en de relatie met Cran-
geweer te kunnen laten zien. De excursie is op 17 mei en duurt van 14.00 – 16.30 
uur. Als u zeker wilt zijn van een plekje op de wagen, dient u zich van te voren op 
te geven. Contactpersoon voor deze excursie is Sieger Wiersma (06 – 49 76 39 
23 / sieger@natuurboerenlandschap.nl). 
 

Sieger Wiersma 
Groencommissie Stedum 
 

 

Henk Helmantel opent tentoonstelling 

Expositie Schildersclub Garrelsweer 
 

Zaterdag 10 mei om 15:00 uur wordt de derde expositie van de schildersclub Gar-
relsweer feestelijk geopend door beeldend kunstenaar Henk Helmantel.  
Iedereen is van harte welkom in het Dorpshuis Weersterheem om de opening bij 
te wonen en de kunstwerken te bekijken. De schildersclub bestaat uit 28 enthou-
siaste leden en staat onder deskundige en creatieve leiding van beeldend kunste-
naar Maria Hoeksema .  
Uit de vele werken is voor deze expositie is een indrukwekkende collectie samen-
gesteld, waarbij de ontwikkeling van eigen stijl voorop staat. Er zijn zowel abstrac-
te als figuratieve werken te bewonderen in verschillende technieken. 
 

De expositie duurt twee dagen, waarbij het dorpshuis voor de gelegenheid is om-
gebouwd tot een galerie. Openingstijden: zaterdag 10 mei van 15:00 tot 18:00 uur 
en zondag van 11:00 tot 17:00 uur. U vindt dorpshuis Weersterheem aan de 
Stadsweg 76A te Garrelsweer, de toegang is gratis.  
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Workshops op de dorpstuin  
 

 
 

De drukste tijd van het jaar in de dorps-
tuin is in volle gang. Zowel in de kas als 
buiten is veel te doen. We kunnen nog 
vrijwilligers gebruiken! Lijkt het je leuk, 
kom dan langs op een woensdag- of za-
terdagochtend en kijk of het iets voor je 
is. 
 

Behalve gewerkt wordt er ook geleerd. 
De eerste twee workshops zijn achter de 
rug. We weten nu hoe we fruitbomen en 
bessenstruiken moeten snoeien en we 
hebben geleerd hoe we de bodem het 
beste kunnen behandelen. De volgende 
twee workshops worden verzorgd door 
Isabel Duinisveld van biologisch dynami-
sche kwekerij De Eemstuin in Uithui-
zermeeden. Op zaterdag 24 mei van 
14.00 tot 17.00 uur gaat het over groen-
ten in de kas. Op zaterdag 7 juni van 
14.00 tot 17.00 uur gaat het over onkruid 
& ongedierte. Deelname is niet gratis. Er is soep na afloop en bij mooi weer sto-
ken we de leemoven op om pizzabroodjes te bakken. Later dit seizoen volgen nog 
twee kruidenworkshops, hierover meer in de volgende Stedumer. Aanmelden voor 
de workshops kan via buur@deheemen.nl of 06 – 49 74 93 59. 
 

Lorette Verment 
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13e Steemer omloop 
 

Na 2 dagen ijspret, als een van de enige ijsclubs van het Nederland,   organiseert 
de Ijsvereniging “ Stedum “ op zaterdag 10 mei de 13e Steemer omloop, de twee-
de loop van het Buurcontact loopcircuit. Er zullen 2 rondes van 5 kilometer gelo-
pen worden door de wedstrijd en recreanten hardlopers. Voor recreanten is het 
ook mogelijk om 1 rondje te lopen. Het parcours is het zelfde als de afgelopen ja-
ren, de start is op het haventerrein en gaat langs de Molenstraat, Hoofdstraat, 
Lopsterweg, Sien Jensema horn, Borgweg ,Borglanden, Hilmaarweg, de ver-
nieuwde  Stationsweg, Kleipad, Bedumerweg, G.A.Reinderspad en dan weer naar 
het Haventerrein. Deze wegen zullen voor alle verkeer afgezet worden van 16.00 
tot 18.15 uur.  
 

Om alles in goede banen te leiden zullen automobilisten begeleid worden door 
verkeersregelaars om naar de parkeer plekken te rijden. Vanaf het parkeerterrein 
(Voormalig voetbalveld) zullen  de deelnemers begeleid worden naar de inschrij-
ving in het Sportgebouw aan de Bedumerweg, waar men zich ook kan omkleden 
en douchen.  
De inschrijving start om 15.00 voor recreanten, wedstrijdlopers en basisschool 
jeugd  die tot 15.45 de tijd hebben en om 16.30 sluit de inschrijving voor de vol-
wassenen. De start/finish vindt weer plaats op het haventerrein.   
 

Voor de basisschool jeugd zijn er 3 categorieën groep 1 en 2 die lopen 400 meter. 
Groep 3, 4 en 5 rondje dorp 600 meter. Groep 6,7 en 8 rondje dorp 600 meter. 
Alle vader  en moeders en opa en oma`s zijn van harte welkom om hun kinderen 
en kleinkinderen weer aan te moedigen. De starttijd is 16.00 uur en meedoen  
voor de jeugd is gratis. Gelijk na afloop zullen er fruit, water, bouillon en een aan-
denken voor de l(o)oper/sters zijn. De prijsuitreiking van alle categorieën zullen 
worden uitgereikt door de ambassadeur van de Rabobank. De organisatie en vrij-
willigers willen alle lopers dan ook uitnodigen om deze 13e Steemeromloop tot een 
groot succes te maken. Tot zaterdag 10 mei. Voor inlichtingen of vragen P. Slager 
(0596) 55 19 72 of slagerp@hetnet.nl 
 

Peter Slager 
 

 

Buurcontactloop samenwerking Make a wish 
 

Dit jaar is het Buurcontactloopcircuit,waar de Steemer Omloop deel van uit-
maakt,een unieke samenwerking gestart met FC Groningen in de Maatschappij 
en stichting Make a Wish. Deze drie organisaties zullen dit jaar bij elke Buurcon-
tact loop, activiteiten organiseren waarbij het doel om zoveel mogelijk ernstig zie-
ke kinderen een mooie dag te kunnen laten bezorgen voorop staat. De beide 
scholen zullen door vrijwilligers van Make a Wish bezocht worden om  zo alle kin-
deren enthousiast te maken voor dit goede doel. Deelnemers  worden bij het in-
schrijven gevraagd of zij loten willen kopen en bij start en finish zullen vrijwilligers 
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ook het publiek warm maken om loten te kopen. Tevens zal er een stand zijn van 
Make a Wish, en onder voorbehoud, op de foto met een FC Groningen speler. 
Naast alle Make a Wish activiteiten wordt er ook een veiling georganiseerd. Voor 
deze veiling  zijn er al een paar mooie items beschikbaar gesteld. Op deze items 
kan geboden worden, de opbregst gaat volledig naar Make a Wish. Zie voor items 
en alle andere activiteiten www.buurcontactloopcircuit.nl      
 

Peter Slager 
 

 

Bloemenactie v.v. Stedum 
 

Net als in de voorafgaande jaren komt de v.v. Stedum kort voor de belangrijkste 
feestdag voor moeders op 8 en 9 mei bij u langs de deur met de bloemenactie.  
Als 'kleine' vereniging (circa 170 leden) zijn bijzondere acties van groot belang om 
de begroting sluitend te krijgen. We hopen dan ook dat u onze verkopers (dit jaar 
veel leden van de 1e selectie) hartelijk wilt ontvangen aan de deur en tot aankoop 
van een mooie bloemetje besluit. 
 

Pieter Berend Slager (voorzitter)  
Bestuur van de v.v. Stedum 
 

 

Biljartclub zoekt nieuwe leden 
 

De biljartclub in Stedum zoekt nieuwe leden (m/v). Ook voor mensen die (nog) 
niet weten wat een keu is. We spelen op vrijdagavond, aanvang  
ongeveer 19.30 uur en je kunt je opgeven bij Diana en/of Johnie Noorbergen of 
kom gewoon een keer langs in de kroeg op vrijdagavond (0596) 55 17 69. 
 

Niek Doorn 
De Biljartclub 
 

 

Actie Tillema en Burgstra 
 

Hengelclub "Ons Genoegen"  
Op donderdag 6 maart jongstleden ontving ons gewaardeerde lid de heer Menne 
Tillema een buitengewoon vriendelijke mail via Facebook. Deze mail kwam van 
een vertegenwoordiger van laten wij maar zeggen X en Y. Gevraagd werd of Til-
lema contact op wou nemen met Dhr. Tj. Burgstra die zelf geen mailadres heeft.  
 

In de mail werd gevraagd of beide heren ook bereid waren mee te werken aan 
een opruimactie in het dorp Stedum. Voorafgaande de opruimactie zou de mee-
werkende jeugd worden geïnformeerd over het één en ander op de in de mail ge-
noemde locatie. Tevens bestond er de mogelijkheid dat er bij die gelegenheid ver-
teld zou worden over de jaarlijkse opruimacties van de hengelclub. Aansluitend 
konden de beide leden van "Ons Genoegen" dan verspreid door het dorp met de 
jeugd zwerfvuil opruimen. 
Menne Tillema: "Onze hengelclub heeft een geweldige reputatie. Vanaf 1948 
houdt "Ons Genoegen" elk jaar een opruimactie. Allerlei rommel die niet thuis-
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hoort aan de waterkant, in het water, of in de nabije omgeving van dat water, 
wordt door een aantal vrijwilligers van de club opgezocht!" 
 

Na deze mail werd er over en weer gemaild met deze persoon op Facebook. Til-
lema waarschuwde de mailer voor de steile wallen van de Stedumer grachten. 
Terwijl deze grachten onlangs ook nog waren uitgediept. Hier was begeleiding 
van volwassenen wel zeer op zijn plaats. 
De beide heren Burgstra en Tillema zagen het plan helemaal zitten, lieten zij de 
mailer op Facebook weten. Tillema wilde zelfs wel foto's maken van het gebeuren. 
Aansluitend volgde er geen definitieve uitnodiging meer. Daarmee concludeerden 
beide senioren dat de kous hiermee af was en het plan getorpedeerd. 
"Tja, en wat dan..." zegt de heer Tjeerd Burgstra, "wij hadden ons eigenlijk al met 
pensioen gedacht... Maar, ja... Toen wij niets meer hoorden, zijn wij zelf maar aan 
het opruimen gegaan. Met onze tweemans-actie werd toch nog maar even vijftien 
kilo zwerfvuil opgezocht! Allemaal rommel uit en in de omgeving van de Stedumer 
grachten. Vreemd, eigenlijk, terwijl deze grachten toch pas zijn uitgebaggerd en 
met dat baggeren helemaal schoongemaakt...!" 
 

Eldert Ameling 
voorzitter Hengelclub "Ons Genoegen"  
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De Steemer Agenda 
 

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

28 april  Passage Stedum, spreker: mevrouw Carolina Verhoeven, on-
derwerp: plattelandskeuken. Aanvang 19.45. 

 
8 mei   Informatiepunt in het Hervormd Centrum van 14.00-16.00 uur 

Onderwerp: Peter Timmer, Ambassadeur Burgernet, Cöordinator 
Vermiste Personen. 

 
10 mei   Derde expositie van de schildersclub Garrelsweer om 15.00 uur. 
 
10 mei    De 13e Steemer omloop. 
 
12 mei   Start avondwandelvierdaagse.  
 
16 mei  Eerste uitvoering ONA: ‘High tea bij bakkerij van Schie’. Tweede 

voorstelling is op 17 mei. Beide keren in het Hervormd Centrum, 
om 20.00 uur. 

 
17 mei  Excursie ‘weidevogels in Crangeweer’ van 14.00 – 16.30 uur. 
 
24 mei    Workshop groenten in de kas. Bij de dorpstuin vanaf 14.00 uur. 
  
7 juni   Workshop onkruid & ongedierte bij de dorpstuin vanaf 14.00 uur. 
 
14 juni   Begin feestweek 
 
28 juni   Slotdag v.v. Stedum  
 
 
 
 
 
 
 

De Stedumer is een uitgave van de Vereniging voor Dorpsbelangen Stedum en verschijnt nor-
maal gesproken elke vierde vrijdag van de maand, met uitzondering van december (verschijnt 
eerder i.v.m. de kerstdagen). Kopij moet anderhalve week er voor binnen zijn. Hij komt niet uit 
in juli. Artikelen in ‘platte tekst’ aanleveren, dus geen eigen opmaak.  
 
De volgende keer verschijnt De Stedumer op vrijdag 23 mei. Kopij inleveren bij de redactie voor 
woensdag 14 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: Janna Bathoorn. 
Advertenties: Ellen Gommers, 0596 58 18 10, adv.destedumer@gmail.com 
 

 

 

 


