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Slotakkoord Jehova Nissi 
 

 
(Foto: Geert van Dijken) 
 

Het was in Stedum. Zaterdagavond 2 december 2017. Jehova Nissi gaf een con-
cert met de titel ´Slotakkoord´. En de kerk zat vol. Mij werd gevraagd een verslag 
te schrijven van dit afscheidsconcert.  
 

Maar hoe doe je dat? Jarenlang heb ik met plezier en enthousiasme in De Ste-
dumer bericht  over het wel en wee van Jehova Nissi. Over onze activiteiten, con-
certen en acties, over bijzondere leden en over onze belevenissen, bijvoorbeeld 
tijdens een spannend concours. Maar ook probeerde ik onze dankbaarheid te 
verwoorden voor het dorp dat meeleefde en steunde. En vooral hoopte ik invoel-
baar te maken hoe fijn het is om met de dirigent en de medeorkestleden muziek te 
maken in Stedum. Samen muziek maken is namelijk een ervaring die nergens 
anders mee te vergelijken is. Samen sporten is dat overigens ook, maar dan weer 
heel anders. Ik dwaal af. Het gaat nu immers over het laatste stukje namens Je-
hova Nissi in uw dorpsblad. Mijn vingers hangen vertwijfeld boven het toetsenbord 
van de laptop. Waar te beginnen? 
 

Hoe schrijf je over het afscheid van een vereniging die 98 jaar - sinds 1919 - deel 
uitmaakte van het dorp? Woorden schieten te kort. Al kan je een boek, zelfs een 
heel dik boek, schrijven over de rijke geschiedenis van het fanfareorkest, de 
drumband en de majorettes van de christelijke muziekvereniging in Stedum. Toch 
werd er mooi gesproken, die afscheidsavond. Bijvoorbeeld door Nanne Santing, 
onze onvolprezen voorzitter die, met enkele onderbrekingen, de vereniging vele 
jaren heeft geleid. Hij hield een bewogen speech en zei onder meer: ‘(…) We  
 

 

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 Yannick van den Berg (foto: Jan Pitt). 
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hebben moeten besluiten om de vereniging te gaan ontbinden. Tja, en dat voelt 
niet fijn. Ondanks dat je het verstandelijk gezien misschien begrijpt, het levert wel 
de nodige emoties op. Begrijpelijk; de vereniging waar je bijna je hele leven lid 
van bent geweest, jarenlang je ziel en zaligheid in hebt gestoken en die zoveel 
betekent voor personen en het dorp, is straks niet meer. En het kost iedereen tijd 
om dat te verwerken. We gaan afscheid nemen. Maar voordat we dat doen, gaan 
we vanavond ons uiterste best doen om u nog eenmaal een mooi concert voor te 
schotelen; we vertrekken zeker niet met stille trom.’ 
 

Nanne was Fokko Smit dankbaar, die als voorzitter van Dorpsbelangen in zijn 
toespraak benadrukte dat we ons toch vooral moeten richten op al het moois en 
goeds dat Jehova Nissi heeft gebracht, aan de leden en aan het dorp. En zo was 
het glas toch weer halfvol. Over één ding was iedereen het in ieder geval eens: 
‘Laat de muziek spreken.’ En dat deed het orkest onder leiding van Gijs Heusink-
veld  met verve. Het programma bestond dan ook uit stukken met een speciale 
betekenis. ‘Ladyspeaker’ en bugeliste Esther van Wijk – die ook een nostalgische 
‘diashow’ had samengesteld en projecteerde - lichtte bij elk werk toe waarom het 
uitgekozen was voor deze avond.  
 

Na de opening met ‘Firework’ kwam ‘Gammatique’, een beroemde mars uit 1936 
die Jehova Nissi vaak gespeeld heeft; bijvoorbeeld bij het laatste concert onder 
leiding van Luuk Tuinstra. Luuk was meer dan 30 jaar dirigent bij Jehova Nissi en 
kwam nu, tien jaar later, met zoon Klaas-Jan luisteren naar zijn vrouw Berta en de 
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rest van het orkest. Dochter Gerda, die net als haar vader professioneel musicus 
is geworden, hielp het orkest als slagwerker. Overigens was ook dirigent Jan 
Werkman, de voorganger van Gijs, naar het afscheidsconcert gekomen. Saxofo-
niste en erelid Hilda Mulder, die decennialang leerlingen opleidde, kon er wegens 
ziekte helaas niet bij zijn. Wel luisterde ze mee via ‘de kerktelefoon’. 
 

Na de mars werd ‘Diogenes’ uitgevoerd. Dit werk is een voorbeeld van de vele 
concoursstukken waar het corps successen mee behaalde. Verder moge de 
breedte van het repertoire van Jehova Nissi duidelijk worden uit de keuze voor 
‘Largo from Winter’ (klassiek, Vivaldi), ‘Ouverture Black Symphony’  (symfonische 
metalrock), ‘der Mond ist aufgegangen’ (christelijk ‘Abendlied’), ‘Free world fanta-
sy’ (Jacob de Haan voor Hafabra)en – met een prachtige saxofoonsolo van de 
pas veertienjarige Lisette Datema – ‘Lough Erin shore’ (pop/folkmuziek). Met het 
nummer ‘The show must go on’ van Queen, wilde het orkest de schijnwerpers zet-
ten op alle niet-leden die voor en achter de schermen Jehova Nissi geholpen 
hebben. Zoals de mensen van Het Trefpunt , en van ‘licht & geluid’ (Stedum.com), 
Jans van Leeuwen die ons bij optochten op zijn vrachtwagen door het dorp reed 
en last but not least, de groeiende groep muzikanten die bij optredens als ‘hel-
pers’ het orkest completeerden.  
 

 
(Foto: Geert van Dijken) 
 

Om ook het christelijke karakter van Jehova Nissi te belichten had Popko Tromp 
gevraagd om het koraal 'Blijf bij mij Heer'. Hij dirigeerde het zelf. Popko is dan ook 
het andere erelid van de vereniging en zit vol verhalen. Nadat hij in 2010 een Ko-
ninklijke onderscheiding had gekregen, hield Eldert Ameling een mooi interview 
met hem voor De Stedumer. Eldert schreef: ‘(…) Naast 40 jaar bestuurslid is de  
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jubilaris ook nog eens 50 jaar muzikant, waarvan 40 jaar in Stedum! “Ik denk nog 
vaak aan die tijd dat wij met vijfentachtig man op straat liepen… Niet alleen de 
fanfare, maar ook de drumband en de majorettes en minirettes,” zegt Tromp, “als 
de muziek door de straten ging, dan liep het hele dorp uit!” (…)’ 
Ja, dat dorp. Dat werd geëerd met… ‘Het dorp’ van Wim Sonneveld. Hoewel de 
tijden zijn veranderd, is er nog altijd een hechte band. Bijna het halve dorp is do-
nateur en het orkest liet zich altijd overal horen. Niet alleen bij de concerten in len-
te, zomer, herfst en winter (Nieuwjaarsbijeenkomst), maar ook werd de fanfare 
steevast betrokken bij allerlei dorpse activiteiten. Mensen als Lies Oldenhof von-
den dat vanzelfsprekend en zo kreeg Jehova Nissi ook een rol bij de uitwisselin-
gen Stedum-Stedum. En uiteraard speelden we bij de Dodenherdenking, Avond-
vierdaagse, Sinterklaasintocht, Aubade op 30 april en de 5 meioptocht. Het meest 
bijzonder, ten slotte, is misschien wel dat mooie oude gebruik om in de vroege 
ochtend van Eerste Kerstdag buiten kerstliedjes te spelen door het hele dorp. Nog 
één keer zullen we die kerstrondgang doen. Deze keer zal Jehova Nissi met het 
‘Ere zij God’, waarmee we vlak voor acht uur altijd eindigen bij de Bartholomeus-
kerk, dus voor het laatst in Stedum klinken. 
 

Maar zover is het nog niet. Terug naar het afscheidsconcert. ‘Hang je instrument 
niet aan de wilgen’, klonk het die avond meermalen. Dat we dat niet doen werd 
bevestigd met de afsluiter: ‘Music’ van John Miles. Want de liefde voor de muziek 
zullen we behouden. Ieder op zijn eigen manier. 
 

Fenneke Colstee  
cmv Jehova Nissi 
 
 

 

Oud en nieuw 2017-2018 in Stedum 
 

Nog even en het jaar zit er weer op. De laatste feestdag van het jaar zal in Ste-
dum zeker ook niet ongemerkt voorbij gaan. 
 

Feest in Moarstee! 
Uiteraard zal er dit jaar weer een feest georganiseerd worden in Moarstee. Net als 
voorgaande jaren beloofd het weer een groot feest voor jong en oud te worden in 
Moarstee. Er is net als voorgaande jaren voor ieder wat wils. In het voorste ge-
deelte zullen er weer zitjes zijn. In het achterste gedeelte zullen de voetjes weer 
van de vloer gaan waar muziek zal worden voorzien door de DJ’s.  
 

De deuren zullen voor de niet vuurwerk liefhebbers of vroege vogels al geopend 
zijn vanaf 00:30 uur. Vanaf 01:00 zal DJ Jappa Moarstee in de sfeer brengen. DJ 
Jappa is inmiddels een vertrouwde artiest die muziek draait voor jong en oud dus 
het beloofd weer een groot feest te worden. 
 

Net als andere jaren zal DJ Jappa om 04:00 uur vertrekken. Hiermee is het feest 
dit jaar zeker nog niet ten einde. We zijn dan ook blij dat we DJ Santa Claus heb-
ben weten te strikken voor het laatste uurtje. Hij zal de sfeer in Moarstee van 
04:00 t/m 05:00 uur er in houden. 
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Vanaf 05:00 uur is het feest ten einde. Dus wil je dorpsgenoten een hand geven 
en even terug kijken op het afgelopen jaar, of swingend het nieuwe jaar ingaan. 
Het is voor jong en oud allemaal mogelijk in Moarstee. Dus hopelijk tot oudejaars-
nacht!  
 

Vreugde vuur 
Zoals elk jaar is er de mogelijkheid om je (onbewerkt) hout en kerstboom te dum-
pen aan de Hilmaarweg ter hoogte van het oude voetbalveld. Hier zal een plek 
ingericht zijn met zand waar je je hout/bomen kunt deponeren. We hopen ui-
teraard op veel hout een grote bult. De bult zal op 31 december ’s avonds tussen 
half 9 en 9 ontstoken worden.  
 

Vuurwerkshow 
Vuurwerk is natuurlijk onlosmakelijk verbonden met oud en nieuw. Vanaf 2 ’s mid-
dags zal er dan ook genoeg geknal in het dorp te horen zijn. Om middernacht zal 
het grootste gedeelte van het vuurwerk afgestoken worden. Wanneer deze kruit-
dampen opgetrokken zijn is het zeker de moeite waard om je rond 01:00 uur te 
begeven naar de hilmaarweg (bij het parkje) waar de familie de Jonge hun, inmid-
dels, traditionele vuurwerkshow zullen geven. Het beloofd weer een groots spek-
takel te worden dus komt dat zien! 
 

Jan Spijk 
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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 Adriaan en Annemiek Bosch met hun kinderen Hinke, Guus en 
Kees, Delleweg 9. 
  

Sinds wanneer wonen jullie in Stedum? 
“Sinds eind mei 2017.” 
 

Waar zijn jullie geboren en/of hebben jullie je jeugd doorgebracht? 
Adriaan: “Ik ben geboren in Wolvega en heb mijn jeugd doorgebracht in  
Oldeholtpade.” 
Annemiek: “Ik ben geboren in Sprundel en heb mijn jeugd doorgebracht in Borne.” 
Hinke: “Ik ben geboren in Groningen en heb mijn jeugd doorgebracht in Malawi en 
Donderen.” 
Guus: “Ik ben geboren in Winschoten en heb mijn jeugd doorgebracht in Malawi 
en Donderen.” 
Kees: “Ik ben geboren in Groningen en heb mijn jeugd doorgebracht in Malawi en 
Donderen.” 
 

Wat doen jullie voor de kost? 
Annemiek: “Ik ben spoedeisende hulp-arts in het Martini Ziekenhuis in Gronin-
gen.”   
Adriaan: “Ik ben huisman/allround artiest.” 
 

Wat zijn jullie favoriete bezigheden? 
Adriaan: “Ik vind kalkoenen, kippen en eenden leuk en ik hou van lezen, muziek 
en voetballen.” 
Annemiek: “Ik vind het leuk om met de kinderen bezig te zijn.” 
Hinke: “Ik vind computeren en voetballen leuk.” 
Guus: “Ik vind voetballen leuk.” 
Kees: “Ik vind voetballen, muziek en computeren leuk en met vriendjes spelen.” 
 

Wat is jullie favoriete vakantiebestemming? 
Allen: “Duitsland, dat is lekker dichtbij en er zijn prima campings.” 
Wat nemen jullie mee naar een onbewoond eiland? 
Annemiek: “Ik neem de tent mee.” 
Adriaan: “Ik neem een voetbal mee.” 
Hinke: “Ik neem een voetbaldoel mee.”  
Guus: “Ik neem stroom mee.”  
Kees: “Ik neem een telefoon met een grote accu mee.” 
 

Wat is de reden dat jullie in Stedum zijn komen wonen? 
“ Er kwam een leuk huis beschikbaar.” 
 

Wat is jullie favoriete boek/film en waarom moeten alle inwoners van Ste-
dum dit boek of deze film zien? 
Adriaan: “Het boek `De Graanrepubliek` geschreven door Frank Westerman.” 
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Wat vinden jullie naast jullie eigen huis, het mooiste plekje van Stedum? 
“We vinden de tribune bij het voetbalveld een mooie plek.” 
 

Wat is jullie antwoord op de vraag van de vorige bewoners: “Welke plaats 
zou je voor Stedum inruilen?” 
Allen: “Abidjan.” 
 

Welke vraag willen jullie de volgende nieuwe bewoners stellen? 
“Wat is jullie favoriete vogel? “ 
 

Afie Nienhuis 
 

 

De jaarwisseling moet leuk blijven! 
 

"De jaarwisseling moet leuk blijven in onze dorpen", dat is het motto van alle ver-
enigingen dorpsbelangen en het gemeentebestuur. 
 

Vreugdevuren 
In enkele dorpen wordt de jaarwisseling gevierd 
met vreugdevuren. De gemeente heeft daarom, 
vaak in overleg met verenigingen dorpsbelan-
gen, een aantal gedoogplaatsen aangewezen. 
Op deze plekken wordt zand neergelegd (uiter-
lijk 30 december) en/of een ijzeren bak ge-
plaatst. Op andere plaatsen worden geen bran-
den toegestaan. De aangewezen plaats in Ste-
dum is de bouwgrond aan de Hilmaarweg. 
Om schade en overlast zoveel mogelijk te be-
perken mogen alleen kerstbomen (of gesnoeid 
hout) en schoon (ongeverfd) hout worden ver-
brand. 
 

Carbidschieten 
Elke jaarwisseling wordt volop met carbidbussen geknald. De gemeente heeft be-
sloten om hiervoor algemene regels op te stellen: alleen aan de rand van het 
dorp. Er worden geen aparte vergunningen meer verleend. De algemene regels 
voor het schieten van carbid staan op www.loppersum.nl 
 

Agressie 
Wat te doen bij agressie en vernielingen tijdens oud en nieuw.  
Maak foto’s wanneer je getuige bent van agressie en meld je als getuige bij de 
politie. Mocht iemand gewond zijn: blijf bij het slachtoffer en bel 112. De politie zal 
er ook dit jaar weer alles aan doen om daders van vernielingen te achterhalen. U 
kunt hen daarbij helpen door te bellen met de politie via 0800 – 8844 of Meld Mis-
daad Anoniem via 0800 – 7000 of via www.politie.nl. 
 

Bron: website gemeente Loppersum  
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Een vuurwerkbril voor alle basisschoolkinderen 
 

De gemeente Loppersum besteedt dit jaar in het kader van de jaarwisseling extra 
aandacht aan de bescherming van de ogen van kinderen. Dit doet de gemeente 
door middel van het gratis verstrekken van vuurwerkbrillen.  
 

 
 
Alle kinderen die naar de basisschool gaan in de gemeente krijgen een vuurwerk-
bril. De brillen worden via de scholen verspreid. Burgemeester Rodenboog heeft 
op maandag 18 december de eerste doos met brillen uitgedeeld op de Abt Emo 
school in Westeremden. Rodenboog: "De jaarwisseling is voor veel mensen een 
leuk feest. Helaas gebeuren er ook ieder jaar ongelukken met vuurwerk. Het blijkt 
dat kinderen vaak oogletsel oplopen als toeschouwer. Door het dragen van een 
veiligheidsbrilletje hopen we bij te dragen aan minder letsel". Kinderen uit de ge-
meente Loppersum die niet naar een basisschool in de gemeente gaan, mogen 
tot en met vrijdag 29 december gratis een brilletje ophalen in het gemeentehuis. 
 

Bron: gemeente Loppersum 
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Avonturen van de schoolmuis 
 

 
 

Vanuit mijn schuilplaats op zolder zit ik relaxed te typen op mijn m-pad. Vorige 
keer vertelde ik jullie over mijn zoektochten naar allerlei lekkers in het gebouw.  
 

Van de verdwenen kasten met lekkers t/m de goed gevulde prullenbakken in de 
klassen. Ik dacht dat het bij al dit voedsel zou blijven. Het is immers genoeg om 
de hele Stedumse muis populatie goed doorvoed de winter door te laten komen, 
maar tot mijn stomme verbazing moet ik toch nog iets toevoegen aan dit voedsel 
verhaal.  
 

Op een namiddag eind november verschenen een paar dames, ik vermoed werk-
nemers uit het gebouw onder me, met grote zakken vol dozen. Er is plek zat op 
de grote zolder, maar de zakken werden keurig naast de trapopgang geparkeerd. 
Waarschijnlijk zijn de dames bang om mij tegen het lijf te lopen, ik ben namelijk 
heel groot en eng.... Nadat het luik weer was gesloten, kon ik mijn nieuwsgierig-
heid niet bedwingen en ben richting de zakken getrippeld. Naarmate ik dichterbij 
kwam, ving mijn goed ontwikkelde neus een bijzonder prettige geur op. Het zal 
toch niet dat, het is toch niet waar dat, het is toch niet…Geeft mijn neus wel de 
juiste signalen door aan mijn brein? Klopt het echt wel dat ik CHOCOLA ruik? 
 

Stomverbaasd en volledig in de war begon ik het reukspoor te volgen richting een 
leuk ingepakt doosje. Raar printje papier trouwens, wie zet er nou een bejaarde 
man op de verpakking? Rare wezens die mensen onder mij. Langzaam begon ik 
het pakje open te maken en jawel hoor, ik ben in het paradijs beland! Chocola! 
Grote ronde schijven in glimmend folie vol chocola. Wie doet nou zoiets? Snap-
pen die wezens hieronder nou niet hoe goed mijn reukvermogen is? Er ligt hier 
genoeg chocola voor de grootste chocoladefontein van de hele wereld!                                                    
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Ik bedacht me geen moment en ben meteen als een razende al mijn muizenvrien-
den berichten gaan sturen. Lang leve social media! Binnen 5 minuten wisten bijna 
al mijn vrienden dat er een groot chocolade feest zou plaatsvinden bij mij op zol-
der. En ik kan jullie vertellen, een feest was het! We hebben genoten! Nadat alle 
chocola was verorberd, hebben we zeker 4 dagen liggen uitbuiken.  
Op de 5e dag na dit mega festijn ging het luik weer open. Iemand kwam de trap 
op en greep naar de zakken. Al gauw klonken er luide opgewonden stemmen. Ik 
wist natuurlijk al wel hoe laat het was, hi hi… Er kwamen nog meer menswezens 
de trap op en opnieuw opgewonden stemmen. Nou ja, jullie raden het natuurlijk al, 
vele van de mooi ingepakte dozen met oude mannen papieren er om waren ka-
pot. Alle chocola was verdwenen. Hoe zou dat nou komen? Mijn naam is muis, ik 
weet van niks ... 
Prettige feestdagen en bedenk goed wat je met je chocolade doet! 
 

Tinus Trippel  
 

 

Geef elkaar de ruimte 
 

Op de algemene ledenvergadering is gevraagd de parkeersituatie nogmaals on-
der de loep te nemen in Stedum. Veelal gaat het om auto's die staan geparkeerd 
op de stoep, waardoor het voor de voetgangers lastiger en gevaarlijker wordt, 
omdat ze via de weg moeten passeren. 
Ook neemt u een remmende werking weg voor het gemotoriseerd verkeer, voor 
de verkeersveiligheid werkt het twee kanten op. 
Bij grotere evenementen zal het niet altijd te voorkomen zijn, maar toch houdt zo-
veel mogelijk rekening met elkaar. 
 

Op de vergadering wordt aangegeven dat op de Stationsweg soms gevaarlijke 
situaties ontstaan, omdat daar veel mensen van en naar het spoor lopen. Auto's 
van toeleveringsbedrijven, die bij de huizen moeten zijn, staan geregeld op de 
stoep.  
Ook de Bedumerweg wordt met klem genoemd, vooral bij de school. Soms bren-
gen ouders hun kinderen met de auto naar school, pal voor het schoolplein hek, 
en gebruiken dan de stoep als "Kiss en Ride zone" . Doe dit alstublieft niet, u 
brengt zo een ander kind in gevaar, wat u ook niet wenselijk zou vinden voor uw 
eigen. De keuze zou kunnen zijn, de kinderen in het dorp met de fiets te brengen, 
zodat er minder drukte is.      
Het is niet zo dat het zich nu beperkt, tot de Stationsweg en de Bedumerweg. Ook 
voor de andere van de straten geldt: wees alert. Een uitzondering is de hoofd-
straat, deze beschikt namelijk niet over een comfortabele breedte.             
 

Probeer elkaar op redelijke wijze te attenderen, welke situatie ze creëren. Waar-
door er wederzijds begrip ontstaat. Het is niet dwingend bedoeld, maar juist om de 
situatie voor elkaar veiliger te maken. 
Alvast bedankt voor u medewerking 
 

Fokko Smit 
Voorzitter Dorpsbelangen  
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Stedum draagt een flinke steen bij voor Care4Kenya 
 

Hartverwarmend, wat er zaterdag 25 november in de kwekerij is neergezet. Koos 
en Anneke Beukema hadden de kasdeuren opengezet voor Kenya. Wat hebben 
we een gezellige en warme opkomst gehad. 
Voor alle Stedumers was er wat wils, men kon tweedehands een 2e kans geven 
door spullen te kopen wat mede Stedumers , vrienden en familie hadden aange-
boden. 
 

Er was een tombola en boekenmarkt  een kleuradvies door Liesbeth  een wijnver-
koop en een echte grabbelton voor de kleinsten onder ons. Dit alles onder het ge-
not van een kopje koffie/ thee met taart.  cake, koek, poffert en zelfs soep met 
speltbrood. Koos had de kachel lekker warm opgestookt en het was goed. 
Iedereen die heeft meegewerkt om deze zaterdag zo tot een succes te maken wil-
len we heel hartelijk danken. 
Alles bij elkaar geteld is er een kleine €1500,- voor bouw en kennis bij elkaar ge-
bracht. 
Wat is het heerlijk om in een dorp als Stedum te mogen wonen en de warmte te 
voelen dat je samen iets kan dragen . 
Deze warmte gaan we 25 februari 2018 zeker meenemen om te bouwen in Mom-
bassa. 
 

Janet Dijkstra  
 

 

Van Dijken schenkt €1100 aan Stichting Historie Stedum 
 

 
 

Geert van Dijken uit Stedum is onlangs met pensioen gegaan bij TenneT TSO BV. 
Bij een afscheid hoort uiteraard een cadeau en Geert werd aangeboden om te 
kiezen uit drie mogelijkheden. Uiteindelijk koos Geert niet voor een afscheidsre-
ceptie of een diner, maar om het bedrag wat daar voor stond, € 1100, te schenken 
aan een goed doel. 
Zijn keus viel op Stichting Historie Stedum, die het bedrag mag besteden aan de 
restauratie van het ‘lijkenhuisje’ op de begraafplaats, al meer dan 120 jaar oud.  
Stichting Historie Stedum houdt het verleden van Stedum levend door beeld- en 
filmmateriaal, voorwerpen en documenten beschikbaar te maken voor de ge-
meenschap. 
Wij als bestuur van Stichting Historie Stedum zijn blij verrast: “Geweldig, deze 
schenking kunnen we daarvoor heel goed gebruiken. Onze hartelijke dank aan 
Geert voor zijn donatie”. 
 

Jan Lalkens 
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(Foto: Jan Pitt) 
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400 woorden 
 

Ik kan en hoef niet altijd de beste te zijn 
 

Yannick is een sporter. Natuurlijk, zijn studie sociale geografie wordt voor de vier-
entwintigjarige Yannick van den Berg wel steeds belangrijker, maar zeven à tien 
keer per week sport hij fanatiek: voetbal, fitness, tennis, hardlopen en hardfietsen. 
“Alle sporten boeien me en ik volg ze, allereerst voetbal. Ik ken nagenoeg alle 
voetballers van de wereld.“ Als kleuter al vond ik klauteren, bewegen, buiten spe-
len geweldig.” Ik was zes jaar, haalde mijn zwemdiploma’s, en ging op gym. 
Daarna op voetbal. Toen ik tien was, zei mijn moeder: “Yannick, je houdt zo van 
sport, je kunt wel op atletiek gaan.” Ik sportte twee jaar bij de atletiekclub in  
Delfzijl. 
 

Mijn eerste voetbalschoenen (Umbro’s), toen ik in de F-jes begon, hangen nu nog 
aan het slaapkamerplafond. Ik draag nu dure topmerk voetbalschoenen: zwarte, 
strakke, Adidas ACE 17.1 FG.  Door lengte en postuur speelde hij achterin, later 
werd hij centrale middenvelder. “Ik was bij de jeugd een scheldende grenzeloos 
felle aanvoerder. We moesten en zouden winnen. Dat heb ik nog, het kost me 
veel gele en rode kaarten”. Als zeventienjarige speelt hij met het regioteam Noord 
tegen FC Groningen en buitenlandse profclubs. Door fitness is mijn kracht toege-
nomen dus is mijn huidige plek als centrale verdediger in Stedum 1 logisch. Een 
voetbalidool was vroeger Edgar Davids (een bijtertje, lekker hard) en nu Sergio 
Ramos van Real Madrid.” 
 

“Fitness doe ik ambitieus drie keer per week bij Big Gym in Groningen. Heen en 
terug fiets ik op mijn studenten-rammelbak, dat is een beste cardio training. 
Niemand mag mij dan inhalen, zo hard ga ik. Ik baal als ik een fitnesstraining mis. 
Ik wil gespierd en atletisch zijn. Sportend leef ik me uit. Als ik me niet goed voel, 
ga ik sporten. Als ik boos ben ook. Dan train ik keihard met dumbbells (halterge-
wichten), begeleid door snoeiharde muziek op de koptelefoon ...  Ik eet drie en 
een halve liter kwark per week, veel vlees ook. Drink water met eiwitpoeder en 
gebruik vitaminesupplementen.  
 

Hard fietsend legt hij, het nuttige met het aangename verenigend, zo’n honderd 
kilometer per week af. Als fietskoerier bezorgt hij namelijk voor DHL vijftien uur 
per week razendsnel in de hele stad pakketten en documenten.  
“Geweldig allemaal, maar mijn sportpassie is een valkuil gebleken … Fanatisme 
lijkt mooi, maar ik leer tegenwoordig serieus te temperen. Ik kan en hoef niet altijd 
de beste te zijn.” Op zondag tennist hij graag, maar de nazit met vrienden wordt 
belangrijker dan de prestaties. 
 
Math M. Willems 
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Mariele Mijnlieff, een nieuwe 
ondernemer in Stedum 
 

In Stedum is men altijd trots op zijn eigen 
ondernemers. Oudere Stedumers som-
men nog graag de namen op van al die 
winkels en bedrijven die hier gevestigd 
waren. Sinds kort heeft Stedum er een 
nieuw bedrijf bijgekregen. Eigenaar en 
ondernemer Mariele Mijnlieff aan de 
D.Triezenbergstraat 30, waar ze met haar 
gezin woont, vertelt ons hierover. Haar 
bedrijf heet 'Onder Ons Uitvaart', afscheid 
samen in eigen hand. 
 

Wie is Mariele Mijnlieff? Als ik haar die 
vraag stel, vindt ze het prettig om maar 
meteen bij het begin te beginnen. Ze legt 
uit, dat juist die jaren uit haar jeugd bepa-
lend zijn geweest in de keuze van haar 
vak. Geboren in Aduard, thuis in een 
groot gezin, ontdekte zij al gauw dat er 
thuis niets vanzelfsprekend was. Met dat 

inzicht ontwikkelde zij als het ware een visie waarmee ze stapsgewijs in de hulp-
verlening, in de sociale sector aan het werk kwam. 
 

Ze volgde eerst een opleiding aan de mavo, dan de havo, deed hbo maatschap-
pelijk werk en studeerde andragogiek aan de Rijksuniversiteit in Groningen, de 
RUG. 
Ze vertelt dat ze eerst bij de Fiom een hulpverleningsinstelling werkte. De Fiom 
betekent: Federatie van Instellingen voor Ongehuwde Moeders en haar kind. "Ik 
werkte voor kwetsbare groepen zoals tienermoeders, afstandmoeders, adoptie-
kinderen ('zoekers'), maar ook voor jongeren die bij de reclassering liepen. Na de 
Fiom kwam ik aan het werk bij het Emancipatiebureau in Drenthe," vertelt Mariele, 
"hier werd beleid ontwikkeld onder andere voor de Provincie, voor de samenle-
ving. Ik begeleidde bijvoorbeeld onderzoek naar de positie van gescheiden vaders 
en ontwikkelde met hen hulp die aansloot bij hun behoeften. En ik gaf voorlichting 
aan professionals om effectiever samen te werken en actief in te grijpen bij huise-
lijk geweld." 
 

Je bent nu dus uitvaartbegeleider! "Ik ben uitvaartbegeleider en ik zie mijzelf in dit 
vak als een coach. Ik betrek nabestaanden, de familie en vrienden van de overle-
dene om tot een mooie uitvaart te komen. Als je zelf vormgeeft aan het afscheid 
geeft dat vaak meer voldoening." 
Mariele volgde in 2015 de opleiding voor uitvaartbegeleiding bij 'Gaandeweg Uit-
vaarteductie' in Apeldoorn. Zij deed in 2016 ervaring op bij verschillende kleine 
uitvaartverzorgers. Ze startte met haar eigen bedrijf in oktober 2017. 
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Mariele Meinlieff biedt meer. "Ik organiseer soms ook een 'afscheid bij leven'. Dit 
kan voor mensen die ziek zijn en toch nog graag al hun familie en vrienden willen 
zien. Dat is confronterend maar ook bijzonder troostend en verbindend. Door sa-
men te eten, hapjes, taarten, koeken en misschien wel met wijn en bitterballen 
krijg je toch een ontspannen sfeer." 
 

Er zijn steeds meer mensen die zelf ideeën hebben over hun afscheid, soms mag 
het afscheid ook feestelijk zijn. Mariele legde daarom een aantal begrippen vast in 
een domeinnaam: Afscheid bij leven, Levensfeest en Troost Eten. Dit laatste is 
een informeel samen zijn aansluitend op de plechtigheid. Het zijn allen begrippen 
die passen bij haar visie op haar werk. 
Mariele: "Ik benadruk het nog een keer. Ik zie mijzelf als een coach. Ik geef raad, 
adviseer de nabestaanden, de familie en vrienden om zelf aan de uitvaart mee te 
werken. Er is een nieuwe trend, een nieuwe behoefte aan een persoonlijk af-
scheid. Persoonlijk wordt het als naasten zelf de regie nemen. Ik denk dat die be-
hoeft ook nog eens toeneemt." 
Ze legt uit, dat juist dat eigen regie houden het element is dat een afscheid juist zo 
bijzonder kan maken. Dan noemt ze een aantal concrete voorbeelden op van wat 
je bij een begrafenis zelf kunt doen. "Ze kunnen de overledene thuis opbaren, de 
kist zelf dragen, een levensverhaal voorlezen. Ze kunnen anekdotes vertellen of 
met dierbare herinneringen komen. Of ze dragen een gedicht voor. En nog eerder 
is er de laatste verzorging, het afleggen. Ook daar kun je aan meehelpen. Op die 
manier kunnen wij met elkaar elke dag een beetje invulling geven aan een begra-
fenis." 
 

De eigen bijdrage kan groot of klein zijn, voor ieder is wel iets dat passend is." 
Maar voor hen die de zorg liever uit handen geven heeft Mariele Mijnlieff  een 
groot net met professionals. Zij kan heel wat mensen aanreiken en inhuren. Bij-
voorbeeld voor de fotografie, voor een toespraak, de catering met het 'Troost 
Eten'. Ze kan het drukwerk regelen en de bloemen. "Neem nou de dragers. Nabe-
staanden kunnen zelf beslissen om de kist te dragen. En willen ze dat niet, dan 
hebben ze bij mij de keuze uit zowel manlijke als vrouwelijke dragers, of jonge 
studenten, net wat passend is bij de familie." 
 

Mariele richt zich niet expliciet op het dorp Stedum. Haar werkterrein ligt in heel 
Noord-Nederland en daarbuiten. Mariele houdt ook lezingen over haar vak. Ze 
geeft iedereen die dat wil voorlichting aan huis. Hieraan zijn geen kosten verbon-
den. 
 

Mariele vertelt dat men in de uitvaartwereld een strikte standaard kent. Daar wijk 
ik vaak vanaf, zegt ze. "Ik bespreek met de nabestaanden, de familie en vrienden 
wat het beste past bij de overledene. Wat kunnen ze zelf doen? Hierbij spreek ik 
iemands eigen kracht aan. Hoe meer men zelf de regie heeft, hoe meer voldoe-
ning er is bij het afscheid. Verder doe ik dit werk, omdat ik het belangrijk vind. Ik 
breng ook wat nieuws aan. Mijn bedrijf heet 'Onder Ons Uitvaart', afscheid samen 
in eigen hand'. In deze naam ligt precies datgene wat ik beoog." 
 

Eldert Ameling 
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Pannenkoeken bakken op een waxinelichtje? 
 

Deze keer een verhaaltje over de welpen van de Struners. Ook welpen doen stoe-
re dingen, zoals pionieren, knopen leren en vuur maken, uiteraard onder toezicht. 
Maar vuur is pas echt leuk als je er ook iets lekkers op kan bakken. Met een blikje, 
een luchtgat en een waxinelichtje kun je al heel goed leren dat vuur alleen brandt 
als er zuurstof is. Onder een blikje met een te klein gat gaat het lichtje uit. En het 
klontvrij geklopte beslag blijft als een spiegeltje op het blikje liggen en wordt niet 
gaar. 
 

Dus dan maar weer terug naar de welpenleiding, die er dan nog een gaatje bij 
knipt, want ook de leiding moest hier wel enige ervaring mee opdoen. Toch lukte 
het dan wel, en het was tegelijkertijd ook een goede oefening in geduld. 
 

Uiteindelijk leek een vuurplaat boven het houtvuur, met een koekenpan erop toch 
een betere keus, maar ook dat ging niet zo snel want het vuur was nog niet hoog 
genoeg. Gewoon op het gas bakken binnen, was het alternatief, na een bosspel 
ging een lekkere pannenkoek er wel in. Leuk om te zien dat de een het geduld 
had om het garen te observeren, zijn of haar pannenkoekje van het folie af-
schraapte en lekker opat. Andere kinderen moesten af en toe wel even rondren-
nen om de wachttijd te bekorten. Dat hebben we natuurlijk buiten ook nog ge-
daan, want scouting is ook veel buiten zijn. En zo liep het weer lekker. Volgende 
week doen we een kerstspel en gaan we weer het bos in! 
 

Lies Oldenhof 
 

 

Een Spaanse schone in Stedum 
 

Ze is mooi, ze heeft charmes, de Spaanse schone van de heer Lucas Mulder en 
mevrouw Hilda Mulder aan de Kaakstraat te Stedum. 
Van wat voor een ras deze lieve Spaanse hond is dat blijft eigenlijk voor een deel 
raden. In haar Spaanse paspoort waarop staat Unión Europea España pasporte 
para animales de compañia staat in handschrift het ras beschreven. Twee namen 
zijn erop geschreven. Meerder mensen probeerden tevergeefs uit te vissen wat 
hier nou precies stond. Ook met behulp van Internet is er eigenlijk niets uitgeko-
men terwijl je op Internet wel alle Spaanse hondenrassen kunt vinden. Hilda Mul-
der vertelt dat het laatste woordje, van de twee in handschrift geschreven woor-
den, duidt op een Pools herdershondje. Lilia, zo staat het in haar paspoort, zou 
dan een kruising kunnen zijn van een ons onbekend soort. Dat soort is dan weer 
gekruist met een Poolse hond. 
 

Lilia, dat bij de familie Mulder Lilly werd, is geboren op Tenerife dat deel uitmaakt 
van de Canarische Eilanden. Samen met haar zusje, die ergens anders in Neder-
land woont, wachtten de beestjes destijds een droevig lot, tot beide honden gered 
werden en naar Nederland kwamen.  
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(Foto: Janna Bathoorn) 
 

"Lilly," zegt Hilda, "dat is makkelijk te onthouden, denk maar aan het bekende ou-
de lied Lili Marleen." En ze vervolgt haar verhaal met: "Wij hebben meerdere hon-
den gehad van de Stichting Hondenopvang Noord-Nederland. Toen onze pikzwar-
te Hertha, een kruising Flatcauted Retriever doodging was het zo stil in huis." Ze 
vertelt dat de hond eerst een ernstige ziekte heeft gehad en daaraan was overle-
den. Dan, nadat de hond dood was, en ze weer een keer thuiskwamen van hun 
muziekvereniging nam zij weer contact op met deze Stichting Hondenopvang 
Noord-Nederland. Ze informeerde of er ook puppies beschikbaar waren. En ja 
hoor, werd er gezegd, er zouden een paar puppies naar Nederland komen. "Uit-
eindelijk kregen wij Lilly," vertelt Hilda, "het hondje was nog geen jaar oud. Samen 
met haar zusje kwamen ze van Tenerife." Hilda vertelt van de reis die de honden 
maakten. Met het vliegtuig eerst naar Bremen. En hierna gingen ze met de auto 
naar Muntendam. Daar in Muntendam kwamen ze bij een mevrouw die een 
pleeggezin heeft van deze stichting. 
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Het zusje van Lilly lijkt veel op haar. Lilly is zelf heel lichtbruin met iets donker op 
de rug en verder helemaal wit. Je kunt wel zeggen dat het een bonte hond is. 
"Haar zusje," vertelt Hilda, "die is meer bruin."  
Lilly heeft mooie bruingroene ogen. Je kunt aan haar ogen heel goed de ge-
moedstoestand peilen, vertelt Hilda. Bij stress worden haar ogen valer. Lilly heeft 
roze oogranden. En een beetje roze op haar neus. Ze heeft lang haar. Het witte 
haar dat klit heel gauw en het is zacht. De hond moet vaak gekamd worden. 
 

Van het ene moment op het andere moment vriendjes met deze hond worden dat 
zit er niet in. Zij kijkt eerste even rustig de kat uit de boom. Dan langzaam, wan-
neer het ijs gesmolten is, zal zij zelf toenadering zoeken. Maar heb je na enige tijd 
vriendschap met haar gesloten dan is zij de liefste hond van heel de wereld. Dan 
is ze zacht, vriendelijk tot speels en enthousiast toe. Misschien dat dit gezonde 
wantrouwen er wel ingebakken zit. En heeft het iets te maken met het overleven 
van deze honden onder moeilijke omstandigheden. Hilda zegt hierover: "Ze is in 
eerste instantie wat argwanend. Na vijf, zes keer iemand gezien te hebben gaat 
het prima. Ze peilt de mensen. Ze wil uit haarzelf bij je komen. Andersom werkt 
het niet." 
 

Lilly kijkt vanaf de bank veel uit het raam. Ze is ook waaks. Je hoort aan het blafje 
of er een bekende langsloopt of niet. 
Lilly krijgt erg goed voer en daarnaast ook lekkere dingen, een stukje ham, een 
stukje leverworst, een koekje. Ze lust ook koffie met melk. Dat wil ze zo graag 
hebben. Ze krijgt dan ook vaak het onderste laagje van een kopje koffie, ook het 
onderste laagje van een beker karnemelk. Ze likt zo'n kopje of beker dan met de 
tong uit. En ze is dol op een plukje rauwe zuurkool.  
 

Hilda: "Wij hebben Lilly nu twee jaar. Dat Poolse herdershondje waaruit zij voort-
komt, dat ras heet Polakka. Dat herdershondensoort heeft korte pootjes. Lilly lijkt 
ook wel wat op een schapendoes."  
In haar paspoort staat dat ze op 8 januari 2014 geboren is. Maar eigenlijk heette 
Lilly in Spanje nog weer anders... Wat bleek namelijk? Er is een verwisseling ge-
weest van de paspoorten. Zo heeft het zusje van Lilly het paspoort van Lilly... En 
Lilly het paspoort van haar zusje. Gelukkig is er een bekend spreekwoord dat 
zegt: Als de hond maar een naam heeft... En de verwisseling van dat paspoort dat 
is dus niet zo erg. 
"Lilly is eigenlijk een soort jachthondje," vertelt Lucas Mulder, "ze staat buiten ook 
wel eens in zo'n karakteristieke jachthouding. Doodstil met een pootje omhoog. 
En ze is dol op katten! Ze wil het liefst naar de katjes toe. Maar katten hebben 
daar niets mee op. En dat is het nou net!" 
 

Eldert Ameling  
 

 

Zaterdag 23 december: boswerkochtend 
 

Op zaterdag 23 december van 9.00 - 12.00 uur is er een werkochtend in het 
Steemer bos. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het verspreiden van 
houtsnippers over de wandelpaden. Op deze manier blijven de paden goed  
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begaanbaar. We verzamelen om 9.00 uur bij Moarstee. Halverwege de ochtend 
wordt voor koffie/thee met iets lekkers gezorgd en we sluiten de ochtend af met 
een soepje. Heb je zin om te komen? Neem een kruiwagen en een greep, vork of 
schep mee als het lukt. De werkochtend is ook geschikt voor kinderen. Aanmel-
den is fijn in verband met de catering, maar je bent ook welkom als je je niet van 
tevoren hebt aangemeld. 
 

Graag tot ziens op 23 december, we maken er weer een leuke werkochtend van! 
 

Lorette Verment 
De groencommissie 
 

 

Nieuws van de dorpstuin en het textielcafé 
 

Het is echt winter. Vorige week zondag waren alle potjes in mijn kraampje, met 
producten van de dorpstuin, ondergesneeuwd. Het kraampje gaat nu de winter-
rust in. Dat geldt ook voor de kraam bij de boerderij. Maar het betekent niet dat er 
niets meer te koop is. Er zijn nog heerlijke jams en potten zoetzuur. Kom langs op 
Stationsweg 56 of bel 551309  als u iets wilt hebben. Of benader Margreet Wier-
sema via telefoon, mail of facebook. De tuingroep heeft in haar najaarsvergade-
ring teruggekeken op het afgelopen tuinjaar. Er was tevredenheid over de op-
brengst aan groenten, fruit en bloemen. En, misschien nog wel het belangrijkste, 
het bezig zijn in de tuin. Met je handen in de aarde wroeten, het wonder meema-
ken van dat ene boontje dat je in een potje stopt en een prachtig rood bloeiende 
pronkboon wordt.  Zo hoog dat je met moeite de lange bonen kunt plukken. De  
 

 
 
gezelligheid van het samen werken. De plannen voor het nieuwe jaar zijn er al 
weer. En nieuwe  deelnemers nodigen we van harte uit om mee te doen. Winter is 
ook lekker binnen bezig zijn. In het textielcafé op vrijdagochtend worden lapjes 
gebreid om een deken of kussen van te maken. Trix zorgt wekelijks voor nieuwe 
patronen. Maar iets anders breien of haken kan ook. Of gewoon even binnenko- 
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men voor een kopje koffie. Dat staat vanaf 9.30 uur klaar. Dinsdag 23 januari om 
20.00 uur is er een workshop kussens maken uit (oude) wollen dekens. Wegens 
groot succes van vorig jaar wordt dit herhaald. Het is in de Zorgbuurderij de Hee-
men, Bedumerweg 43. Opgave en informatie: Margreet Wiersema 06 - 36 07 48 
97 of buur@deheemen.nl 
 

Mannie Hovenkamp 
 

sportbewegingsportbewegingsportbewegingsportbewegingspor  

 
 

125 jarig jubileum ijsvereniging Stedum 
 

 
 
Op 10 januari 1893 is de ijsvereniging opgericht, wat inhoudt dat onze vereniging 
op 10 januari 2018 125 jaar bestaat. We zijn hier heel erg trots op en willen dit 
dan ook met onze leden, donateurs, (oud)bestuursleden en een aantal genodig-
den vieren. 
Dit feest gaan we vieren op vrijdag 12 januari 2018 in Moarstee. Na de opening 
van onze voorzitter, gaan we stamppot eten. Zo rond half negen zal Erik Hulse-
bosch unieke en humoristische anekdotes gaan vertellen. Hierna is er feest met 
live muziek. 
Al onze leden, donateurs en genodigden krijgen hiervoor een uitnodiging, met in-
formatie hoe men  zich op kan geven. 
 

Op 10 januari willen we, ijs en weder dienende, samen met de jeugd tot en met 16 
jaar gaan schaatsen op Kardinge. Mocht de ijsbaan in Stedum open zijn dan gaan 
we natuurlijk op onze vertrouwde baan schaatsen. Ouders moeten zelf voor ver-
voer zorgen, zodat de kinderen in Groningen komen. We vertrekken gezamenlijk 
om 13.30 uur vanaf de haven. Opgave om mee te gaan kan je doen door uiterlijk 
5 januari te mailen naar ijsverstedum125jaar@gmail.com of door het strookje in 
leveren welke op de basisschool is uitgedeeld. 
 

Het bestuur bestaat uit: Anjo Hofman, Peter Verduijn, Catharina Reker, Krista 
Kremer, Dirk Dijkema, Trix Leegte en Peter Bijen 
 

Catharina Reker 
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De Steemer Agenda 

 

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

 
 

23 december  Boswerkochtend 
 
31 december Vreugdevuur Hilmaarweg ongeveer 20.30 uur. 
 
1 januari    Om 00:30 uur feest Moarstee met DJ Jappa  en DJ Santa Claus  
   01:00 vuurwerkshow op de Hilmaarweg (bij het parkje) 
 
12 januari   Jubileumfeest ijsvereniging in Moarstee. 
 
23 januari   Workshop kussens maken in Zorgbuurderij de Heemen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 26 januari. Kopij inleveren bij de redactie 
voor woensdag 17 januari. 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 
 

 
 


