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Van het bestuur van Dorpsbelangen 
 

We wilden graag vanuit Dorpsbelangen het dorp informeren over waar we op dit 
moment mee bezig zijn. Zodat u ook een beetje weet wat we doen,voor ons dorp. 
 

Allereerst willen we de mensen bedanken die het afgelopen jaar zich ingezet heb-
ben om het dorp bruisend te houden. Hier denken we aan het verenigingsleven, 
particuliere activiteiten en de ondernemers.  Daarbij hoort ook een actuele website 
waar de mannen van stedum.com zich mee bezig houden; getekend: Ronald, Luit 
en Wim. De website waarop u veel nieuws uit of rondom het dorp kunt lezen. Ook 
helpen ze ons dikwijls met activiteiten en versterken ons onder andere met licht 
en geluid. Denk maar eens aan de Sinterklaas intocht of recentelijk het oud en 
nieuw feest in “Moarstee”, waarbij vaak de activiteiten commissie van het DB, be-
staande uit Lies, Karen & Martin, een beroep op ze doet. Ook staan ze natuurlijk 
andere verenigingen bij in hun activiteiten. We zijn hun daar zeer dankbaar voor, 
en hopen dat ze dit zo kunnen doorzetten het komend jaar!  
 

Ook de “Stedumer” het clubblad van Dorpsbelangen neemt een belangrijke rol in. 
Veel kranten zijn jaloers hoe goed het wordt gelezen en hoe lang het blad op de 
tafel blijft liggen. Ook dat gaat natuurlijk niet vanzelf, Erik Staal heeft daar de re-
dactie in handen en wordt bij gestaan door Eldert Ameling en Ellen Gommers, zij 
screent de advertenties. Bij foto’s wordt Janna Bathoorn gevraagd om haar exper-
tise. Wij bedanken ze voor hun inzet. 
 

Dat er altijd in het dorp iets te doen is heeft zo zijn aantrekkingskracht. Waarbij de 
gemeente Loppersum het aantal inwoners niet op peil kan houden - van 10.140 
op 1 januari 2015 naar 10.042 in 2016 - is Stedum bloeiend van 1020 in 2015 
naar 1032 in 2016. Hierbij zijn de mannen in de minderheid van 515 en vormen de 
vrouwen een meerderheid van 517 personen. Wie weet wat er gebeurt als de 
nieuwe school er is? De leerlingen komen begin volgend schooljaar in ieder geval 
bij elkaar in de klas te zitten. De MR-en van de huidige scholen houden druk op 
de ketel en vragen van wethouder Bé Schollema het schoolgebouw zo snel moge-
lijk te realiseren. De MR zal u op de hoogte houden van de voortgang. 
 

Op dit moment houdt Dorpsbelangen zich bezig met allerlei zaken: Voortdurend is 
Dorpsbelangen in overleg met de gemeente om het dorp zo goed mogelijk warm 
en onder de aandacht te brengen. Zo hadden we half januari de “schouw”, hierbij 
gaan we met de gemeente wandelend door het dorp om letterlijk de misstanden in 
het dorp aan de orde te stellen. Om even een paar voorbeelden te geven: bij de  
begraafplaats is het stuk asfalt in zeer slechte conditie, lantarenpalen die het niet 
doen, wegverzakkingen her en der, ook missen er soms verkeersborden, al dit 
 

 

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 Jacob Mars (foto: Janna Bathoorn). 
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soort dingen worden benoemd en inmiddels zijn verscheidene vraagstukken op-
gelost. Men kan als burger ook zelf dingen melden en dat doe je op de website 
van de gemeente bij “meldpunt openbare ruimte”.  
Maar er zijn ook vraagstukken die ons aardig bezig houden zoals bijvoorbeeld Fa-
se 3 van de herinrichting: het aanpakken van de Lopsterweg en de Weemweg. De 
gemeente heeft ons heel duidelijk gemaakt dat ze stomweg het geld niet heeft. 
Wel is toegezegd dat er een nieuwe asfaltlaag overheen komt ter compensatie. 
Dorpsbelangen zet zich verder in voor een nieuwe speeltuin in het dorp, hiervoor 
is een commissie gevormd, hoe treffend ook met de naam “de speeltuin commis-
sie”. Niet alleen bestuursleden (Jeroen & Mark) zitten hierin maar ook mensen 
van buiten het bestuur (Tina Hannemann en Erik Huisman). Er zijn subsidies aan-
gevraagd en toegekend en het beloofd heel wat te worden. 
 

Een ander onderwerp dat onze aandacht heeft zijn nieuwe huizen: Bij de bouw 
van de huidige zes huurwoningen aan de Dorpsterlanden heeft de woningbouw-
vereniging aangegeven bij belangstelling nog zes extra huurwoningen te willen 
bouwen, helaas horen we hier verder weinig van. In het dorpenoverleg met de 
gemeente hebben we ons hier hard voor gemaakt en aangeven dat we nog graag 
huurwoningen willen aan de Weemweg vergelijkbaar met de nieuwe huizen aan 
de Dorpsterlanden. De gemeente staat hier achter, richting de woningbouwvere-
niging hebben we wel een goed verhaal nodig over de belangstelling van eventue-
le nieuwe huurders. Met de gemeente hebben we afgesproken dat wij dit zullen 
inventariseren, vandaar dat we u ook vragen/ oproepen, om zich kenbaar te ma-
ken bij “Dorpsbelangen” via dorpsbelangen@stedum.com, indien u geïnteres-
seerd bent in het betrekken van een nieuwe huurwoning in Stedum. We zullen de 
namen vertrouwelijk behandelen. 
 

Ook organiseert Dorpsbelangen via de activiteiten commissie om het jaar een au-
tocross (het andere jaar is de organisatie in handen van de feestweekcommissie). 
En gelukkig kan er in augustus weer een evenement plaats vinden met dank aan 
de families Bijen & Van Zanten, die hun land beschikbaar stellen. 
 

Bij de afronding fase 1&2 van de herinrichting in het dorp hebben we ruimte van 
de gemeente gekregen om van het haventerrein iets moois te creëren, met als 
voorwaarde dat  we zelf op zoek moesten naar potjes (subsidies) om een gestruc-
tureerd plan te bedenken. Dit is inmiddels gelukt en zodoende is er een kopgroep 
geformeerd met vertegenwoordigers van de direct belanghebbenden. De rest van 
het dorp zal om input worden gevraagd, tijdens informatieavonden die er vrij vlot 
aankomen. Verderop in de Stedumer leest u meer over dit project. 
 

Inmiddels hebben we ook een Stedumervlag, en binnenkort zullen de eerste 50 
exemplaren worden uitgeleverd. U kunt de vlag nog steeds bij het bestuur bestel-
len via dorpsbelangen@stedum.com, de kosten zijn €20,- . 
 

Tot slot trekt ook de zorg op dit moment onze aandacht, omdat er veel onrust in 
de thuiszorgmarkt is. We zijn nu in een heel pril stadium aan onderzoeken hoe we 
hierin (waarschijnlijk in combinatie met Zorgzaam Stedum) een bijdrage kunnen 
leveren. We staan open voor suggesties, laat het ons weten als u ideeën hebt. 
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Als u zelf dingen dwars zitten of er zijn zaken die u naar voren wilt brengen, laat 
het ons dan weten voor 15 maart want dan komt het bestuur weer bij elkaar. En 
dat kunt u doen via de mail van Dorpsbelangen, eerder vermeld in de tekst. 
 

Voor nu laat ik het hier eerst bij, we houden u op de hoogte, mocht er weer 
nieuws zijn. 
 

Fokko Smit 
Voorzitter Dorpsbelangen Stedum 
 

 

Verkeersregelaars 
 

Aan de verenigingen van Stedum: gelieve uiterlijk 15 Maart door te geven of u in 
2016 activiteiten heeft waarbij verkeersregelaars nodig zijn. Graag onder vermel-
ding van activiteit, datum en het aantal benodigde verkeersregelaars. De regels 
omtrent het verkeer regelen zijn veranderd. Dit houdt in dat een niet gecertificeer-
de verkeersregelaar bij eventuele letsel niet verzekerd is en desbetreffende vere-
niging hiervoor aansprakelijk gesteld zal worden. Het is dus noodzakelijk dat elke 
vereniging hier zorgvuldig mee om gaat en duidelijk aangeeft wanneer welke acti-
viteit plaatsvindt waarbij verkeersregelaars nodig zijn. 
Reacties graag naar: markdijkstra463@gmail.com 
 

Mark Dijkstra 
 

 

Goed onthouden: Voorjaarsconcert 
 

Vorige week keek ik argeloos in het kippenhok en warempel, daar lagen eitjes. 
Onze kippen zijn dus weer aan de leg en dat gaf mij even een vrolijk lentegevoel. 
Goed onthouden. Net als het gekwinkeleer van de koolmees en andere blije vo-
gels laatst. Want als, zoals nu achter de computer, een gure regen tegen de ra-
men slaat, dan vergeet je al snel dat daarbuiten de krokussen al lang bloeien - en 
zij niet alleen - en dat we een mooie tijd tegemoet gaan. 
 

Kortom, het is tijd u allen uit te nodigen voor het jaarlijkse Voorjaarsconcert. Op de 
zaterdag na Pasen, op 2 april, begint het om 20.00 uur in de gereformeerde kerk. 
De pauze en de gezellige nazit zijn weer in het aanpalende Trefpunt. Toegang 
gratis. Iedereen welkom! (Dus ook de vele donateurs waarvan we eind vorig jaar 
hun bijdrages mochten innen…)  
 

Er is eigenlijk geen echt thema voor het concert deze keer, maar wel zwaaien we 
de winter nog eens grondig uit en begroeten uit volle borst de lente. Ja, uit volle 
borst, want niet alleen wij blazers hebben een beste poest adem nodig, ook het 
Vocaal Ensemble zal zingend een flink aandeel leveren aan het optreden. De 
prachtige stemmen en het samenspel van dit Stedumse ensemble zijn steeds 
weer adembenemend. In Stedum valt op muziekgebied veel te beleven. Om blij 
van te worden. Goed onthouden!  
 

Fenneke Colstee 
cmv Jehova Nissi 
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(foto: Janna Bathoorn)
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In de Kijker 
 

In deze rubriek worden nieuwe of minder bekende bewoners van het dorp voor-
gesteld. Deze keer Henri en Annemieke en hun zoontje Levi (10 maanden), Sin-
gel 7. 
 

Sinds wanneer wonen jullie in Stedum? 
“Sinds eind januari 2016.” 
 

Waar zijn jullie geboren en/of hebben jullie je jeugd doorgebracht? 
Henri: “Ik ben geboren op ‘t Zandt en heb mijn jeugd doorgebracht in Ten Post.” 
Annemieke: ”Ik ben geboren en heb mijn jeugd doorgebracht in Appingedam.” 
 

Wat doen jullie voor de kost? 
Henri: ”Ik ben werkzoekende.”   
Annemieke: ”Ik ben schoonmaakster.” 
 

Wat is jullie favoriete bezigheid? 
Henri: “Ik houd van autocrossen.” 
Annemieke: “Ik houd van 3D kaarten maken.” 
 

Wat is jullie favoriete vakantiebestemming? 
“We houden erg van een weekendje weg in eigen land.” 
 

Wat nemen jullie mee naar een onbewoond eiland? 
Henri: “Ik neem schone onderbroeken mee.” 
Annemieke: “Ik neem mijn make up mee.” 
 

Wat is de reden dat jullie in Stedum zijn komen wonen? 
“We willen graag dichter bij familie en vrienden wonen.” 
 

Zijn jullie ook betrokken bij het dorp? Zo ja, hoe? 
“Door het voetballen en in de toekomst zullen we betrokken worden bij de school.” 
 

Wat is je favoriete boek/film en waarom moeten alle inwoners van Stedum 
dit boek of deze film zien? 
Henri: ”Ik houd van alle humoristische films en heb geen voorkeur.” 
 

Wat zou je doen als je de Postcodeloterij Straatprijs wint? 
Annemieke: ”Ik zou op vakantie naar het buitenland gaan voor een lange tijd en 
ook geld aan een goed doel (KIKA) besteden.” 
 

Wat vinden jullie naast jullie eigen huis, het mooiste plekje van Stedum? 
“Het mooiste plekje van Stedum vinden we het haventje.” 
 

Wat is jullie antwoord op de vraag van de vorige bewoners: “Waar genieten 
jullie van?” 
“Op visite naar familie en vrienden gaan.” 
 

Welke vraag willen jullie de volgende nieuwe bewoner(s) stellen? 
“Waarom hebben jullie juist het dorp Stedum gekozen?” 
 

Afie Nienhuis 
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(Foto: John Vos) 
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‘Juf’ Lammy Kok nam afscheid  
 

Ze heeft zo’n beetje alle kranten in de regio gehaald, juf Lammy Kok, directeur 
van OBS De Bongerd. Dat zij op 4 februari, op haar 62e verjaardag, afscheid nam 
van de school waaraan zij 42 jaar verbonden was, zal dan ook bijna niemand ont-
gaan zijn. Maar iemand die in het dorp zo lang een voor velen zo grote rol heeft 
gespeeld, móét beslist ook in De Stedumer.  

 

Nadat Lammy ’s middags feestelijk afscheid had genomen van de kinderen – óók 
op de Crangeborg – was zij ’s avonds het stralend middelpunt van de receptie op 
De Bongerd. Er was een doorlopende diashow, met haar in de hoofdrol, van piep-
jong met permanentkrulletjes tot wat ouder… inmiddels steevast stijlvol en mo-
dern gekleed en geknipt en zichtbaar klant van een goede opticien. Er waren fan-
tastische taarten, vele van Françoise de Thouars, moeder van twee Bongerdkin-
deren. En er waren vooral erg veel mensen: ouders, oud-leerlingen en hún ou-
ders, ex-collega’s, dorpelingen van allerlei pluimage enzovoort. Wat werden er 
veel herinneringen opgehaald, zoals: 
 

Nare schoolervaringen 
Toen de Drentse Lammy in 1974 als onderwijzeres in Stedum begon, was ze nog 
maar 20 jaar. De openbare lagere school was aan het Klokkenpad (later huisves-
ting voor brandweerauto, peuterspeelzaal en oud papierdepot en nu voor design-
studio ‘Een paar ontwerpers’ en Françoises cateringkeuken). Het echtpaar Dick  

Lammy maakt kaarsen met de kinderen, december 1974 
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en Ada Hovius runden er de school met veel idealisme en – zeker voor die tijd - 
met een bijzondere en uiterst moderne visie op onderwijs. Dat bleek precies waar 
de jonge Lammy naar op zoek was.  
Zelf had ze als kind een trauma opgelopen door nare schoolervaringen: Ooit was 
ze een enthousiast en goed lerend kind op een moderne Drentse dorpsschool. 
Totdat ze op een kwaad moment door verhuizing terecht kwam op een ouderwet-
se school met een onderwijzer die in korte tijd zowel bij haar als bij haar dyslecti-
sche broer zelfvertrouwen en plezier in school de kop indrukte. ‘Onze Lammy die 
niet meer naar school wil?’ zei haar moeder, ‘dat móét aan de school liggen.’ 
Moeder Kok ging praten op school en het pesten en kleineren hield op. Maar 
Lammy wist nu hoe een onderwijzer een kind kapot kan maken en hoe het vooral 
níet moet. Niet klassikaal in ieder geval. ‘Hoe het wel moest.’ Vertelde ze ooit in 
het Nieuwsblad van het Noorden, ’wist ik niet, maar van Dick Hovius heb ik ge-
leerd hoe het ook anders kan. Hij wilde dat ieder kind zich op een eigen manier en 
tempo kon ontplooien. Hij keek wat het kind nodig had en gaf individuele instruc-
ties. In die tijd was dat heel bijzonder.’  

 

 
Passie 
Meer dan twintig jaar werkte ze samen met haar leermeester, wiens manier van 
leiding en vorm geven aan de school haar nog altijd inspireert. Ondertussen kwam 
Riekie van den Berg bij het team en later ook Klaassiena de Jonge. En toen, in 
1995, overleed plotseling Hovius en nam Lammy verdrietig maar met verve het 
directeurschap over. Ze is zich blijven ontwikkelen, zodat de school en het team 

Kerst 1987 op De Bongerd 
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zich steeds weer heeft kunnen aan-
passen aan de veranderingen in het 
onderwijs, de maatschappij en het 
dorp. De meest recente en zeer in-
grijpende verandering is natuurlijk de 
fusie met de De Crangenborg na de 
zomervakantie. 
 

De passie om elk kind onderwijs te 
geven dat bij hem of haar past, is bij 
Lammy Kok nog onverminderd. Zij 
stond ook nog steeds graag voor de 
klas. Maar door langdurige en pijnlij-
ke gevolgen van twee valincidenten, 
waarbij ze eerst een rugwervel en 
later haar schouder brak, maken het 
haar onmogelijk de laatste ontwikke-
lingen te begeleiden met de inzet die 
zij van zichzelf verlangt. Met pijn in 
het hart neemt ze afscheid. Maar ook 
blij en dankbaar voor wat ze in haar 
loopbaan heeft kunnen geven en 
mogen ontvangen. Een doekje voor 

het bloeden is ook dat de ouders op De Bongerd de wens hebben uitgesproken 
dat het onderwijs zoals zij en haar team dat nastreven, een belangrijke basis zal 
zijn voor de invulling van de nieuw fusieschool. ‘Het is goed zo’, besluit Lammy. 
 

Fenneke Colstee 
Moeder ex-leerlingen De Bongerd 
 

 

Samen energie besparen en duurzaam opwekken 
 

Stel je voor, de gasmeter de deur uit! Samen aan de slag om je huis en je leefom-
geving te verduurzamen!  
Inmiddels zijn wij als werkgroep weer een paar stappen verder met het plan. Zo 
zijn alle gebouwen van Stedum  geïnventariseerd op onder andere energielabel 
en aantal zonnepanelen, hebben wij subsidie gekregen voor de aanleg van een 
zonnepark en hebben wij plannen om als dorp goed geïnformeerd te zijn als 
straks de versterking van de woningen eraan komt. Dus hoog tijd om jullie bij te 
praten over de ontwikkelingen en de mogelijkheden in de toekomst. Bijeenkomst 
maandag 4 april om 20.00 uur in Moarstee. Inloop vanaf 19.30 uur. 
 

Stedum energieneutraal is een initiatief in samenwerking met dorpsbelangen om 
Stedum binnen 10 jaar volledig onafhankelijk te maken van fossiele brandstoffen 
(gas, kolen en aardolie). Meer informatie: Dirk van Impe, 06 - 29 55 02 35 of  
dfwvanimpe@gmail.com  
 

Dirk van Impe 
 

Sinterklaas 2011 
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Activiteitenmiddag Zorgzaam Stedum 
 

De volgende activiteitenmiddag van Zorgzaam Stedum is op donderdag 24 maart. 
We beginnen om 14.00 uur in het Swaithoes. Kunt u niet op eigen gelegenheid 
komen, bel dan voor het regelen van vervoer even met Zorgzaam Stedum via 06-
12 49 44 22. Dat kan op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00-10.30 uur.  
 

Karel Zuiderveld 
 

 

Bedenk een nieuwe naam voor de school 
 

Zoals velen reeds weten fuseren de Crangeborg en de Bongerd per 1 augustus 
aanstaande tot één (prachtige) samenwerkingsschool.  Natuurlijk verdient de sa-
menwerkingsschool een nieuwe (prachtige) naam.  
De gezamenlijke MR van beide scholen heeft op donderdag 11 februari, tijdens 
een gezamenlijke ouderavond, de procedure bekendgemaakt over de naamge-
ving.  
 

Eenieder (dus zeker iedere Stedumer - van jong tot oud) wordt uitgenodigd om in 
de periode 12 februari - 12 maart met een suggestie/voorstel te komen. Het is be-
langrijk om je voorstel van een (korte) inhoudelijke motivatie te voorzien. Dit om-
dat de gedachte achter de naam ook erg belangrijk wordt gevonden.  
Je (onderbouwde) suggestie/voorstel kan gemaild worden aan 
a.koenes@hetnet.nl.  Arend Koenes is voorzitter van de commissie die medio 
eind maart een advies met voorkeursvarianten (maximaal drie) aan de (gezamen-
lijke) aan de MR zal geven. In de commissie zitten verder Jeroen Vermeer, Riekie 
van den Berg, Peter Arends en Nicole Bijen Alblas.   
De MR zal vervolgens - op een nader te organiseren avond voor eenieder - voor-
keursvariant 1 ter stemming voorleggen aan de aanwezigen. Indien deze voor-
keursvariant niet de meerderheid van de stemmen krijgt zal voorkeursvariant 2 in 
stemming worden gebracht. Indien deze ook niet de meerderheid van de stem-
men krijgt zal - indien deze er is - voorkeursvariant 3 in stemming worden ge-
bracht. Indien deze ook niet de meerderheid van de stemmen verkrijgt zal de vari-
ant met de meeste stemmen de nieuwe naam van de prachtige samenwerkings-
school worden. Er zal steeds door middel van handopsteking worden gestemd. 
De naamgevingscommissie daagt je uit om ook met een (creatief/vernieuwend en 
....) voorstel te komen. Bij vragen omtrent de procedure kan contact worden op-
genomen met Arend Koenes. 
 

Arend Koenes 
 

 

Bezorger gezocht 
 

Bezorger gezocht voor De Stedumer, voor de straten Molenstraat en Lellenster-
weg. Voelt u er voor om 1x per maand ons dorpsblad te bezorgen, dan kunt u zich 
melden bij Peter Slager. slagerp@hetnet.nl. of (0596) 55 19 72. 
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Van: thorbenohlendorf  
Verzonden: dinsdag 10 november 2015 16:05 
Aan: lies.oldenhof@perivert.nl 
Onderwerp: Besuchswochenende September 2016 
 
Hallo Lies, 
 

Viele liebe Grüße erst einmal aus Stedum / D nach Stedum / NL ! 
Wir hoffen Euch geht es allen gut? Bei uns neigt sich das Veranstaltungsjahr dem 
Ende entgegen und sonst geht es allen ganz gut! 
 

Nachdem der Sommer nun vorbei ist und die Planungen bei uns in Stedum für 
das Jahr 2016 beginnen, möchte ich mich dazu bei dir gerne mal melden um in 
die Planungen zu unserem anstehenden Wochenende in 2016 zu gehen. 
 

Wir haben gestern Abend hier die erste Sitzung für das Jahr 2016 gehabt und uns 
die Termine ausgesucht. Es würde uns sehr freuen, wenn wir Euch an dem Wo-
chenende Fr. 16.09. - So.18.09.2016 bei uns begrüssen dürfen. 
Könntest / würdest Du bitte einmal in Stedum / NL nachfragen, wie es an diesem 
Termin aussieht? Sobald wir dann weitere Informationen haben, werden wir gern 
in die weitere Planungen gehen. Wir freuen uns schon auf eine positive Nachricht 
von Dir! 
 

Bei weiteren Rückfragen kannst Du bitte auch gerne anrufen. 
 
Thorben Ohlendorf 
 

 

Stedum - Stedum 
  

Bovenstaand aardig bericht kregen we eind vorig jaar, een uitnodiging om onze 
Duitse naamgenoten weer te bezoeken. Heel hartelijk gesteld, zoals altijd, en we 
weten dat die hartelijkheid daar ook waargemaakt wordt. Thorben is voorzitter van 
de schietclub, in Duitsland is dat net zoals onze ijsclub, iedereen is lid, maar niet 
iedereen kan schieten. Door zo’n vereniging is het dorp wel gemakkelijk als ge-
heel te benaderen, dat doen wij maar gewoon via de Stedumer. We hebben al 
bevestigend geantwoord dat we in dat weekend komen, in welk verband weten we 
nog niet, iedereen is welkom. Oude banden aanhalen, of nieuwe leggen, gezellig - 
gemütlich - wordt het in ieder geval, en gewoonlijk met Kaffee und Kuchen, maar 
het kan ook bier en Bratwurst zijn. 
  

We hopen natuurlijk met een mooie delegatie weer af te reizen, op vrijdag 16 sep-
tember, maar zaterdag 17 september kan desnoods ook. Vier jaar geleden gingen 
16 Stedumers op de fiets, enkelen op de motor en enkelen met auto en caravan 
of camper. Het idee is geopperd ook nu iets in de omgeving te doen. We zitten 
daar dicht bij de Harz, met uitzicht op de Brocken, een mooie berg om met de 
fiets, al dan niet in Oet Steem verband (de fietsclub) of lopend (Swaithoes – be-
zoekers?) te beklimmen. Uiteraard wachten we ook de Duitse suggesties af, maar  
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zoiets is allicht in te passen en een belevenis op zich. Ook kinderen zijn van harte 
welkom. De vorige keer hebben we op zaterdagmiddag spelletjes gedaan, zoals 
bij ons met Koningsdag, maar ook gewandeld, en ’s avonds een optreden van 
Duitse muzikanten meegemaakt. De zondag was er kerk voor wie dat wilde, en 
een Bauernhoffest, een soort streekmarkt. We zijn rond de middag weer afgereisd 
en na een gezamenlijke kop koffie onderweg was iedereen tegen de avond weer 
thuis. Heel gezellig en ontspannen, zowel onder dorpsgenoten als met de Duit-
sers. 
  

Wie het leuk lijkt eens een kijkje over de grens te nemen, in een plattelandsgebied 
met overeenkomsten én verschillen, kan zich aanmelden bij 
lies.oldenhof@perivert.nl. Mocht je meer willen weten, stel gerust je vragen. Er 
valt heel veel over te vertellen, en dat willen we graag op een informatieavond (te 
plannen in april) doen.  
  

Mensen die daar al contacten hebben zullen vast al even mailen of bellen, voor 
mensen die nieuw zijn wordt onderdak gezocht. Duitse huizen zijn veelal groter 
dan die van ons, en in dit plattelandsgebied staan ook prachtige grote boerderijen. 
Mensen die graag op zichzelf zijn kunnen overwegen eigen onderdak mee te 
brengen, maar het hoeft zeker niet. De ervaringen zijn erg goed, en het contact 
verloopt eigenlijk altijd soepel. De gastvrijheid is aan Duitse zijde altijd heel groot 
en net zoals hier wonen er allerhande soorten mensen. De sfeer is een beetje zo-
als hier, plattelandsgebied, hoewel Hannover niet ver is (35 km). Destijds lag dit 
gebied niet zo ver van de Oost-Duitse grens, daar zie je nu echter niets meer van. 
Het uitzicht op de heuvels van de Harz en de Brocken (1142 meter hoog) prikkelt 
om daar een kijkje te nemen. Stedum-Bekum blijft een gebied waar geen grote 
steden in de buurt liggen, een uithoek, en dat zijn wij ten opzichte van de rest van 
Nederland natuurlijk ook wel een beetje, al voelen we dat zelf meestal niet zo.  
  

Het zou mooi zijn als we met een groep van rond de twintig personen in septem-
ber afreizen. Een aantal mensen die hier bekend mee zijn, heeft al laten weten 
belangstelling te hebben. Het zou ook leuk zijn als nieuwe mensen zich aanslui-
ten. Het initiatief bestaat sinds 1978, toen de in 2012 overleden burgemeester 
Mellema dit plaatsje op de kaart ontdekte en “op ontdekkingsreis” ging. De tijd 
heeft niet stilgestaan. Alles werd toen geregeld per brief, en af en toe met de tele-
foon, nu kunnen we het heel gemakkelijk afspreken. Niettemin moeten we ze op 
tijd informeren om aan die kant alles te regelen. Graag horen we dan ook zo snel 
mogelijk, maar uiterlijk vóór 1 mei of je belangstelling hebt om mee te gaan en wat 
je aanspreekt om te gaan doen. Dat mag op dit moment ook nog best onder voor-
behoud zijn, maar dan hebben we een indicatie. 
 

Tegen de taal hoef je niet op te zien, begrijpen doen we elkaar toch wel. En onder 
de Stedum-Stedum gangers zijn genoeg mensen die zich met het Duits goed 
kunnen redden. Zeker is wel dat het na zo’n weekend beter is geworden. Overi-
gens leert de praktijk dat je ook veel met je dorpsgenoten optrekt omdat de activi-
teiten gezamenlijk zijn. 
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Denk erover na, informeer en aarzel niet je vragen te stellen of suggesties te 
doen. Over twee jaar bestaat de band 40 jaar, dit is een leuk moment om er ken-
nis mee te maken. 
 

Lies Oldenhof  
 
 
 

 

Dorpsbijeenkomst mogelijkheden voor de haven 
 

In Stedum bestaat al langer een wens voor een ontmoetingsplek en een dorpsple-
infunctie aan de Haven. In een eerdere enquête, in publicaties en ook in de toe-
komstvisie voor ons dorp is deze wens al uitgesproken. 
 

Kopgroep en ondersteuning bij ontwikkeling plannen 
Om deze plannen daadwerkelijk te ontwikkelen en de haalbaarheid te verkennen 
is vanuit dorpsbelangen  een bijdrage gevraagd aan de provincie Groningen. De-
ze bijdrage is onlangs gehonoreerd en dat betekent dat we als dorp ondersteu-
ning krijgen bij het ontwikkelen van een plan voor de Haven.  
Wij hebben met 5 bewoners een kopgroep gevormd die inmiddels is begonnen 
met een eerste verkenning van wensen en mogelijkheden. Hierbij worden we on-
dersteund door Fenna Bolding en Iris Holman, adviseurs van CMO STAMM.  
 

Kansen en mogelijkheden voor de haven  
We zijn benieuwd naar de wensen en ideeën die er bij u leven over de inrichting 
van de haven! Welke mogelijkheden ziet u voor een ontmoetingsplek en dorpsple-
infunctie aan de haven? We zitten nu in de fase waarin we ideeën inventariseren. 
Daarna gaan we deze bundelen, concretiseren en we gaan toetsen of ze haalbaar 
zijn. Op deze manier willen we voor de zomer van 2016 een plan ontwikkelen en 
presenteren aan het dorp. 
 

De dorpsbijeenkomst is woensdag 16 maart om 20.00 uur in Het Trefpunt, Bedu-
merweg 32. U bent van harte welkom! 
  

Agenda 
 

- Welkom 
- Informatie en toelichting op de plannen 
- In gesprek over kansen en mogelijkheden voor de Haven van Stedum 
- Samenvatting kansrijke ideeën 
- Afspraken over vervolg 
- Afronding 
 

De kopgroep HavenPlusPlan Stedum is: Fokko Smit van Dorpsbelangen (dorps-
belangen@stedum.com); Ineke van Zanten van de transportbedrijven; Ronnie 
Vos van de groencommissie; Mariele Mijnlieff is omwonende en Kaj Reker is van 
de Stichting Moarstee. 
 

Fokko Smit 
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400 woorden     
  

Je leeft in de kleuren 
 

Op de fiets via de Lellensterweg het dorp uit en de bocht om naar het huis met de 
vele nestkastjes. Twee Jack Russels kondigen mij keffend aan. Een grijze en een 
zwarte kat (beide heten Poekie…) tikken luid op de laminaatvloer. In een kooi 
koert een tortelduif en bovenop een andere grotere kooi gezeten roept de rood-
staartpapegaai: ‘Moi’. Vervolgens imiteert hij de twee blaffende hondjes. Door het 
raam zie ik twee diepzwarte kippen en drie zilvergrijze Wyandottes. Jacob Mars - 
een vijfenzeventig jarige nog actieve man met drie zoons, zeven kleinkinderen en 
één achterkleinkind-  zit in zijn stoel en kleurt. Veertig jaar al woont Jacob hier. Als 
jongen van veertien droomde hij van een kippenboerderij en vertrok daartoe naar 
Barneveld waar hij een jaar lang bij een kippenboer twaalf uur per dag werkte en 
met kost en inwoning veertien gulden in de week verdiende. Omdat een trein-
kaartje ook veertien gulden kostte, verdiende hij netto niets en al snel vervloog de 
droom van een eigen kippenboerderij…  Daarna werkte hij steeds in de bouw. Hij 
woonde een tijd op een later door nieuwbouw vervangen boerderij aan de Bedu-
merweg waar hij naast zijn werk twintig fokzeugen hield. De laatste vijftien jaar 
timmerde hij honderden nestkastjes en voederhuisjes. “Ik timmer ook kippen- en 
konijnenhokken, bloembakken, egelhuizen, ja zelfs kikkerverblijven voor in tui-
nen.”  
 

“In de winter deden mijn vingers tijdens het timmeren steeds meer pijn en ze gin-
gen stuk van de kou”, vertelt Jacob. Hij vond bij de Bruna voor vier euro een 
kleurboek en kleurde het. “Ik ging uit verveling in de wintermaanden kleuren.” In-
middels heeft hij nu in twee winters bij de kachel zo’n zeven boeken gekleurd. Fa-
voriete kleuren: blauw, geel en veel groen. Vaak zet hij als een Ploegschilder gro-
te vlakken tegenover elkaar. “Het liefst kleur ik dieren, bloemen, natuur.” Hij kleur-
de ook mandala’s alsmede  “Het eerste Koninklijke kleurboek voor volwassen”. 
Van Koningin Maxima kleurde hij de vijf jurken in felle kleuren: ”prachtvrouw.” 
Van kleindochter Manon kreeg hij “het Kleurboek van Groningen.” 
“Ik kreeg met Sinterklaas een goede(made in Germany) puntenslijper en een blik-
ken kleurdoos van Bruynzeel. Essentials, met zesendertig kleurtjes van de beste 
kwaliteit. Kleuren, ik moet wat omhanden hebben. Ik ben werkende groot gewor-
den. Kleuren, je leeft er op den duur in. Soms lig ik in bed te dromen van kleuren. 
De kleuren die ik dan droom, zet ik de volgende dag op papier.” 
 

Math  M. Willems        
   
 

Bedankt  
 

Verkozen tot "Stedumer van het Jaar 2015" wil ik iedereen bedanken die dit ge-
beuren tot een groots festijn heeft gemaakt. Ervaar het als een onvergetelijke ge-
beurtenis. 
 

Tjeerd Burgstra 
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(foto: Janna Bathoorn) 

 
 



 18

Kapster Agnes Timmer stopt na 24 jaar met knippen 
 

Wie kent haar niet. Ze is al 24 jaar een begrip in Stedum. Al die jaren was ze een 
aantal dagen per week te vinden in haar kapsalon aan de Adriaan Clantstraat. Na 
24 jaar lief en leed, stopt ze ermee. Op 1 april draagt ze haar schaar over aan 
Brenda Tillema. 
 

Voor Agnes is het allemaal wel een beetje dubbel. “Ik vind het heel mooi dat ik de 
kapsalon kan overdragen, maar tegelijkertijd vind ik het ook best lastig om af-
scheid te nemen”. Na al die jaren zoveel werken, moet 
ze ineens een andere dagbesteding zien te vinden. Voor hobby’s heeft ze eigen-
lijk geen tijd gehad al die jaren.  
 

Hoe het allemaal begon 
De laatste weken komen er veel herinneringen naar boven over haar jaren als 
kapster en in de kapsalon in Stedum. Ze vertelt over haar beginjaren in Groningen 
toen ze 17 was. Als leerling kapster was het haar taak om het haar in de rollers te 
wikkelen en de permanentvloeistof erop te smeren. “Rond de kerstdagen was het 
vaak erg druk. De vloeistoffen waarmee we toen werkten waren erg agressief. Ik 
depte met een watje en blote handen de vloeistof op de krullers.” Door die bijten-
de vloeistoffen, hingen de vellen soms aan haar vingers. “Mijn moeder had spe-
ciale handschoentjes genaaid, met elastiek om de polsen. ’s Nachts ging ik slapen 
met een dikke laag vaseline op mijn handen en met de handschoenen van mijn 
moeder aan. Dan kon ik er de volgende dag weer tegen.” 
Na de periode in Groningen is ze een tijd niet als kapster aan het werk geweest. 
Ongeveer 25 jaar geleden ging ze als herintreedster bij Fred Kruizinga  werken. 
Fred had in die tijd drie kapsalons in Middelstum, Bedum en Sauwerd. In Sauwerd 
begon ze als stagiaire. Later werkte ze op alle locaties. Toen Fred de kapsalon in 
Stedum overnam, vroeg hij of Agnes hier aan het werk wilde. Zo is het allemaal 
begonnen. Haar eerste twee klanten herinnert ze zich goed. Ze vertelt lachend dat 
één van hen had gehoord dat er een nieuwe kapster was. Maar ja, dat was na-
tuurlijk best spannend want “Dei kenn’n wie ja nait”. Voor de zekerheid kwamen 
ze dus maar met z’n tweeën. Blijkbaar is het goed bevallen, want na 24 jaar zijn 
ze nog steeds trouwe klant bij Agnes.  
 

Woensdagochtend, 65+ mannenochtend 
De woensdagochtend was bestemd voor de mannelijke 65-plussers uit het dorp. 
“Het was een drukte van belang,” vertelt Agnes. “Die mannen bleven de hele och-
tend. Was ik klaar met knippen van één van hen, dan ging die op een andere 
stoel zitten en bleef nog gezellig de rest van de ochtend zitten. De één schonk de 
koffie in, terwijl de andere geknipt werd.” Agnes vertelt het met een grote glimlach 
om haar mond. “Dat was toch wel bijzonder hoor, om deel te mogen nemen van 
zo’n sociaal mannengebeuren.” 
 

Schaatsen kijken op de iPad 
De tijden veranderen. Sinds de Troefmarkt gesloten is, is het wel erg rustig in de 
straat. Veel mensen liepen na de boodschappen nog even binnen om een af-
spraak te maken of even voor een praatje. ’s Avonds als de winkel dicht  
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was,scheen het licht dat in de winkel bleef branden ook bij Agnes naar binnen. Nu 
is het best stil en vooral in de winter is het een donker gat, als je naar buiten kijkt. 
Ook een prachtig voorbeeld van hoe de tijden zijn veranderd is haar verhaal over 
mevrouw Danhof, één van haar oudere klanten. Ze had onlangs een afspraak met 
Agnes, maar had daar eigenlijk een beetje spijt van. Eigenlijk wilde ze veel liever 
thuis naar het schaatsen op tv kijken, waar ze al de hele dag naar keek. Agnes 
bedacht zich niet en installeerde de iPad tegen de spiegel. Zo kon ze  het schaat-
sen gewoon blijven volgen. “Die mevrouw had nog nooit zo’n ding gezien en ver-
baasde zich erover dat dit mogelijk was.” En ondertussen draaide Agnes de krul-
spelden in haar haar… 
 

Iedere dag veel plezier 
Agnes kijkt met weemoed, maar ook met heel veel plezier terug op die 24 jaar in 
Stedum. “Ik heb nog nooit een dag gehad, waarop ik met tegenzin ging. “Het was 
geweldig. Ik zou nooit anders willen. Zo’n klein dorp waar iedereen elkaar kent. 
Het was altijd gezellig in de kapsalon.” Daarom is het best moeilijk om afscheid te 
nemen. De tijd dat ze het pand huurde van de familie Oldenhuis, jaren later van 
Harrie en Ineke Nienhuis en nu van Han en Truus. In de 14 jaren dat de familie 
Oldenhuis daar woonde, heeft ze nooit één keer de auto of de ramen gewassen. 
Meneer Oldenhuis was haar altijd voor.  
 

Wat ze na 1 april gaat doen, weet Agnes nog niet zo goed. Ze moet nog veel spul-
len uitzoeken van haar moeder, die vorig jaar overleed. Ze houdt er van om lange 
fietstochten te maken en onderweg heerlijk met een boek in de zon te zitten. Ze 
gaat langs de lijn van het voetbal- en hockeyveld haar kleinkinderen aanmoedi-
gen. Haar vierde kleinkind verwacht ze in maart. Tijd genoeg om daar veel tijd 
mee door te brengen.  
Ze wenst Brenda net zoveel plezier in de kapsalon als zij in de afgelopen 24 jaren 
heeft gehad. Op 31 maart sluit ze de deuren. Zonder groots afscheid. “Dat zie ik 
echt niet zitten. Ik neem nu van iedereen persoonlijk en bewust afscheid en straks 
draai ik gewoon geruisloos voor het laatst de sleutel om.”  
 

Brenda Tillema neemt de schaar over 
En straks neemt Brenda Tillema de zaak over. Vanaf ongeveer eind april opent zij 
de deuren van Kapsalon Intermezzo op de plek waar Agnes Timmer al die jaren 
onze koppies knipte. Brenda heeft al 21 jaar een kapsalon in Sauwerd en begint 
nu ook in Stedum. Dicht bij huis werken is ook wel eens lekker.  
Kapsalon Intermezzo gaat open op maandagmiddag, woensdag en vrijdagmorgen 
en op de dinsdagavonden. Brenda vindt het heel leuk dat ze de kans heeft gekre-
gen om het stokje van Agnes over te nemen. Ze heeft er veel zin in en heeft ook 
een wens voor Agnes. “Agnes, ik hoop dat je van je verdiende vrije tijd kan genie-
ten. Voel je altijd welkom in Stedum en zeker bij mij in de salon. De koffie staat 
altijd voor je klaar.” 
 

Ingrid Meijer 
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Verslag Informatiepunt 
 

Op donderdag 4 februari hadden we weer een bijeenkomst van het Informatiepunt 
in het Hervormd Centrum. Er waren 22 personen aanwezig. Ada Hovius heette 
ons van harte welkom en in het bijzonder Machteld van Oosterom, Hoofdstraat te 
Stedum. Allereerst begonnen we met een kopje koffie/thee, waarna Machteld het 
woord nam. 
 

Machteld stelde zich voor aan de aanwezigen. Ze is case manager bij Lentis 
Team290, heeft een verpleegkundige opleiding gevolgd en is maatschappelijk 
werker. Lentis Team290 heeft vestigingen in Winschoten en Groningen; het werk-
gebied bestrijkt de provincie Groningen en het noorden van Drenthe. Lentis 
Team290 is voor mensen met geheugenproblemen en mensen met dementie of 
waarbij het vermoeden van dementie bestaat. Ze bieden diagnostiek, behandeling 
en advies. Zijn de problemen milder of stabiel, dan draagt Team290 de begelei-
ding over aan de wijkverpleegkundige. Team290 bestaat uit gespecialiseerde ca-
se managers, specialisten ouderengeneeskunde, psychologen en een psychiater. 
Een case manager begeleidt, behandelt, ondersteunt en geeft advies. 
 

Een huisarts of specialist meldt de patiënt aan bij Team290. Nadat er medische 
gegevens doorgegeven zijn en een bloedonderzoek verricht is, volgt een huisbe-
zoek binnen twee weken. Een case manager/arts wordt toegewezen, waarna de 
case manager een intake gesprek doet. Na een mogelijke diagnose wordt verder 
beleid, verder onderzoek en een zorgplan voorgesteld. Tevens volgt een bezoek 
door een geriater. Dan volgt de vervolg intake fase, zoals: neuropsychologisch 
onderzoek door een psycholoog, beoordeling van cognitief functioneren, aard en 
ernst van dementie. Daarna maken ze met de naasten en betrokkenen zelf een 
behandelplan of ze verwijzen met een passend advies door. 
 

Team290 biedt het volgende aan: behandeling van gedragsveranderingen, onder-
steuning van familieleden, voorlichting over de ziekte en de omgang er mee, ge-
spreksgroepen, eventuele medicamenteuze behandeling, afstemming met andere 
zorgverleners. Daarnaast adviseert of bemiddelt Team290 bij het contact met ge-
meente en instanties, die bijvoorbeeld thuiszorg, dagbesteding of dagbehandeling 
bieden.  
 

Wanneer spreken we van dementie? Dementie is een ziekte, waarbij de verwer-
king van informatie in de hersenen is verstoord. Centrale kenmerk: het ontstaan 
van twee of meer cognitieve stoornissen, samengaand met achteruitgang in het 
dagelijks functioneren, bijvoorbeeld geheugenstoornissen, problemen met spre-
ken en handelingen, verminderd overzicht of vermogen te plannen. 
 

Ruim 260.000 mensen hebben dementie, waarvan 13.000 jong dementerend. 65 
Procent woont thuis en gemiddeld duurt de ziekte 10 jaar, waarvan ze gemiddeld 
8 jaar thuis wonen. Er zijn verschillende vormen: vasculaire dementie, ziekte van 
Alzheimer, Lewy body dementie, fronto-temporale dementie, Parkinson dementie, 
en ziekte van Korsakov. Vele bijkomende problemen zoals: karakterveranderin-
gen, gevoeligheid voor delier, hallucinaties, wanen, incontinentie en uiteindelijk: 
bedlegerigheid, niet meer eten/drinken. 
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Wat is er aan te doen? Aan de ziekte zelf: weinig, belang leefstijlfactoren, medica-
tie (waarbij 10 procent een positief effect kent; 30 procent stopt vanwege bijwer-
kingen). Dementie is ingrijpend voor de hele familie. 
 

In de pauze ging een condoleancekaart rond voor mevrouw Fiet de Lange uit 
Westeremden en een kaart voor mevrouw Postmus, die een kamer heeft gekre-
gen in het Zonnehuis te Zuidhorn en voor mevrouw Engel, die in Bloemhof te Ten 
Boer verblijft. Verder kon men nog vragen stellen aan Machteld, waarna Ada haar 
bedankte voor de duidelijke en indringende lezing met een bloemetje, waarna ze 
ons wel thuis wenste.  
 

De volgende Informatiepunt in op donderdag 3 maart. 
 

Afie Nienhuis 
 

 

NL-Doet voor natuurgenieters en werkers in Stedum 
 

Op 12 maart is het weer zover, NL-Doet. Een mooie gelegenheid de handen uit 
de mouwen te steken en gezellig aan de slag te gaan in het Stemer bos. Er is dan 
het nodige gezaagd, en dat hout moet opgeruimd worden. De takken moeten 
worden opgeruimd en in rillen gemaakt, een mooie rustplek voor vogels.  
Het Reinderspad is al geweldig verbeterd, maar er mogen op de andere paden 
nog wel wat houtsnippers worden uitgestrooid.  
 

Lekker sjouwwerk, de kinderen kunnen meehelpen en de scouts ondersteunen 
ons ook. Zo blijft het bos een mooi bezit, waar we veel plezier van hebben, met of 
zonder hond.  
 

Wilt u graag dat het goed onderhouden blijft? Kom dan de 12e om half 10 bij 
Moarstee, en ga met ons aan de slag. Voor koffie en soep na afloop wordt ge-
zorgd. 
 

Lies Oldenhof 
Namens de groencommissie 
 

 

Ervaar het voorjaar, kom naar de buitendag! 
 

Het voorjaar zit in de lucht. De natuur ontwaakt en nodigt u ook naar buiten. 
Daarom organiseert de Groencommissie, dorpstuin De Heemen en Zorgbuurderij- 
en Boerderij De Heemen uit Stedum op 19 maart een buitendag in Crangeweer. 
We nemen u mee naar de weidevogels in de polder, de dorpsmoestuin, de zorg-
boerderij en de nagelnieuwe potstal voor de melkkoeien. 
 

's Middags van 13.00 tot 16.30 willen we u dit alles laten zien. Om 13.30 en om 
15.30 gaan we een rondrit maken door het weidevogelgebied waarbij we u laten 
zien wat er allemaal gebeurt om het grutto's en kieviten het naar de zin te maken. 
Zo wordt er later gemaaid en hebben we op een aantal plekken plasdras in het 
weiland gemaakt. 
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In de moestuin laten we u zien hoe een dorpsmoestuin werkt en wat het verschil 
is met een volkstuin. Een groep mensen uit Stedum en omstreken is jaarrond be-
zig met het telen van groente, het maken van een jaarplan en het bijspijkeren van 
kennis omtrent bodem en planten. 
 

We zijn te gast op de zorgboerderij en zien wat er hier allemaal gebeurt. De nieu-
we potstal is zeer zeker een kijkje waard. De melkkoeien hebben hier één grote 
ruimte met veel stro, daglicht en de mogelijkheid om naar buiten te gaan als ze 
daar zin in hebben. 
 

Graag nodigen we u uit op 19 maart van 13.00 tot 16.30. De koffie en thee staat 
klaar op zorgbuurderij De Heemen, Bedumerweg 43 in Stedum. Voor eventuele 
vragen kunt u contact opnemen met Sieger Wiersma (06 - 49 76 39 23). 
 

Sieger Wiersma 
 

 

Dorpstuin de Heemen zoekt nieuwe moestuiniers. 
 

 
 

Hou je van buiten zijn. Met spade, spitvork of je handen in de aarde wroeten. 
Zaaien, planten, wieden en als beloning oogsten? Schuif dan aan bij de mensen 
die al enkele jaren samen de dorpstuin bij boerderij de Heemen bebouwen. Op de 
dorpstuin kiest elke deelnemer elk voorjaar wat hij/zij wil telen. Dat kan de blad-
gewassen zijn: sla, spinazie enz. of juist de wortelgewassen: wortels, pastinaak 
enz. Of je kiest voor (een gedeelte van) de kas en zaait en plant tomaten, kom-
kommers en aubergines. Ook is er ruimte voor bloemen. Iedere deelnemer zorgt  
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voor het gekozen stukje tuin. Dit kun je dus doen op een moment dat jou past. In 
je ééntje als je dat prettig vindt of je spreekt met iemand anders af voor de gezel-
ligheid. Daarnaast  is er één keer per maand op de zaterdag een gezamenlijk 
werkochtend of -middag. Tijdens deze gezamenlijke werkuren worden grotere, het 
eigen stukje overstijgende klussen, aangepakt. Dit kan zij de composthopen om-
zetten, de fruitbomen snoeien of de kanten maaien. Elke deelnemer mag vrijelijk 
oogsten van alles wat er groeit en bloeit. Van het teveel aan fruit wordt jam en sap 
gemaakt door de inmaakploeg. Ook is er vaak een overschot aan courgettes en 
augurken. Hiervan wordt zoetzuur gemaakt. De opbrengst komt weer ten goede 
aan de tuin. Deelnemers betalen hiervoor helft  van de verkoopprijs. Om mee te 
doen is tuin-ervaring wel handig, maar niet nodig. Je leert van elkaar en er wordt 
gezorgd voor scholing. Als nieuweling kun je er ook voor kiezen om eerst met een 
meer ervaren iemand een  tuin-bed te delen. Ben je nieuwsgierig geworden?  Wil 
je meer weten, maak dan een afspraak met één van de bestuursleden van de tuin 
of een moestuinier.  
 

Bestuursleden: Margreet Wiersema tel. 06 - 36 07 48 97 of buur@deheemen.nl; 
Dirk van Impe of Mannie Hovenkamp. Voor een tuinman/vrouw kun je Helma 
Slump benaderen 06 - 47 06 76 96. 
 

Mannie Hovenkamp 
 

 

Nieuws van het Textielcafé 
 

Pasen is in aantocht en daarom organiseren we een workshop paasdecoratie ma-
ken onder deskundige leiding van Nancy Koning van Nancy’s Natuur en Bloem 
decoraties uit Loppersum. Nancy laat zich inspireren in verband met weekend van 
de grutto door de weidevogels. 
 

De workshop is op vrijdag 18 maart en start om 9.00 op de Zorgbuurderij.  
Opgave Margreet Wiersema 06 - 36 07 48 97 of via buur@deheemen.nl 
 

Margreet Wiersema 
 

 

Koningsavond 26 april 
 

Dorpsgenoten 
 

Het bestuur van de Oranjevereniging wil dit jaar  Koningsdag 27 april  een andere 
invulling geven. 
 
Op Dinsdag 26 april houden wij een Koningsavond met spellen voor de kids en 
volwassenen. We hopen dat er veel dorpsbwoners mee zullen doen aan onder 
andere Waterballet-Stormbaan-Kussengevechten-Muziek en verdere activiteiten. 
Dit alles zal plaats vinden op de zandvlakte achter het sportgebouw aan de Be-
dumerweg.  
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Natuurlijk zullen we de Koningsdag 27 april beginnen met de aubade en een spel 
voor de kinderen. In het Hervormd Centrum is er ´s avonds  toneel. We zijn er van 
overtuigd dat dit programma zeker in de smaak zal vallen. 
 

Contributie 
Tijdens de jaarvergadering van de Oranjevereniging is besloten dat wij de contri-
butie gaan verhogen. Voorstel van 5 euro per woning werd aangenomen. Het be-
stuur zal begin maart langs komen. Wilt u het geld klaar leggen? Heel hartelijk 
dank. 
 

Coby Nienhuis 
Bestuur Oranjevereniging 
 

 

Kerstwandeling 
 

We willen iedereen die op welke wijze dan ook een bijdrage heeft geleverd aan de 
kerstwandeling in Stedum, heel hartelijk bedanken voor de inzet. De vele bakkers, 
koffieschenkers, muzikanten, opbouwers, opruimers, vuurstokers en –dragers, 
toneelspelers, lopers en de vele anderen… het was wat ons betreft overweldi-
gend. Dankzij jullie konden velen het kerstverhaal ook in Stedum meebeleven! 
 

Ingrid van Wingerden 
 

 

Subsidie-aanvragen G.E.D. Reindersstichting 2016 
 

Mogelijke financiële bijdragen zijn bedoeld voor verenigingen, clubs of groepen 
die op sportief, cultureel of sociaal gebied actief zijn in de dorpen Stedum en Wes-
teremden. Ook eenmalige projecten komen in aanmerking voor financiële onder-
steuning.  
 

Denk daarbij om de volgende voorwaarden: 
- de aanvrager mag niet een speciaal godsdienstig of politiek doel nastreven; 
- uw leden wonen voornamelijk in Stedum en/of Westeremden; en 
 

Naast de aanvraag moet een financieel verslag worden ingeleverd: 
- de verlies- en winstrekening van het afgelopen jaar (de uitgaven en inkomsten 
over 2015); 
- de balans per 31 december van het afgelopen jaar ( bezittingen en schulden 
eind 2015); en 
- de begroting voor het komend jaar 2016. 
 

Uw aanvraag dient voor 1 maart 2016 binnen te zijn bij de administrateur: Jan 
Krottje, Lellensterweg 30, 9921 TB Stedum, e-mailadres reindersstich-
ting@gmail.com. Voor eventuele vragen kunt u bellen, (0596)  55 14 82 of 06 – 13 
28 79 98. 
 

Jan Krottje 
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Jantje Beton en de Struners 
 

De Struners collecteren voor Jantje Beton van 7 tot en met 12 maart 
Scoutingvereniging de Struners in Stedum doet van maandag 7 maart tot en met 
zaterdag 12 maart mee met de actie Jantje Beton in Stedum, Westeremden en 
Bedum. Leiding, ouders en bestuur bellen bij u aan om vriendelijk een bijdrage 
voor Jantje Beton te vragen. De helft van de opbrengst van deze collecte komt ten 
goede aan onze scoutingvereniging, de andere helft gaat naar het landelijk fonds 
Jantje Beton. Ook dan wordt het geld aan speelmogelijkheden voor kinderen be-
steed. 
  

De kinderen en leiding van de scouting komen voor een groot deel uit Stedum, en 
ook uit omliggende dorpen als Middelstum, Garrelsweer, Bedum en Ten Boer. 
Ook in deze dorpen doen we acties, om scouting onder de aandacht te brengen. 
In Stedum doen we mee met NL-Doet en de Natuurwerkdag. Meestal werken we 
dan in het Stemer bos (samen met de groencommissie en vrijwilligers). Zo vervul-
len de scouts ook een maatschappelijke taak, waar we als dorp weer van profite-
ren. We hopen dan ook dat u ons wilt steunen en wat geld voor de collecte klaar 
wilt leggen. 
  

De reden voor deze actie is de noodzakelijke uitbreiding van de kampeeruitrusting 
van de club en een kar voor opslag en vervoer hiervan. De vereniging is gegroeid 
tot ruim 50 leden, en wil graag met alle speltakken (welpen, scouts en explorers) 
meedoen aan het Noordelijk Pinksterkamp in Marnehuizen/Lauwersmeer. Dat 
moet dan wel dit voorjaar geregeld worden. Staat u sympathiek tegenover dit initi-
atief voor de jeugd in ons dorp en wilt u de Struners structureel ondersteunen? 
Ook donateur worden (vanaf 10 euro per jaar) hoort tot de mogelijkheden. U kunt 
dat bij de collectant kenbaar maken. 
   

Lies Oldenhof 
Scoutingvereniging De Struners 
 
 
 

 

sportbewegingsportbewegingsportbewegingsportbewegingspor  

 

Tennis in Stedum 
 

Terwijl de jongste jeugd nog de laatste lessen wintertennis in de sporthal heeft, is 
er over het nieuwe tennisseizoen in Stedum alvast van alles te melden: 
 

1) De ALV is op 23 maart vanaf 20.00 uur in Moarstee. Alle leden zijn van harte 
uitgenodigd. We kijken dan samen vooruit, maar ook terug op 2015. Het eerste 
jaar met Moarstee als thuisbasis is goed bevallen. Zo werden de competitiewed-
strijden van ons herenteam erg goed bezocht, hebben we er pannenkoeken ge-
bakken tijdens het toss-toernooi voor de jeugd, voelden wij (al dan niet lessers of 
competitiespelers) ons er al goed thuis en waren ook gasten enthousiast over de 
accomodatie. 
 

2) Janneke Aué gaat het bestuur verlaten. Heel lang heeft zij met veel inzet en 
enthousiasme de jeugdzaken behartigd. Ze tilde het wintertennis van de grond, 
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was aanspreekpunt en organiseerde vele evenementen. Ook ander klussen – zo-
als het maken van het Bosbaanboekje – ging zij niet uit de weg. Toen zij in 2007 
aantrad, berichtte De Stedumer dat ze graag kanovoer. Daar klopte niets van. Ze 
róéide. En nog steeds. Nu haar beide zoons op de middelbare school zitten, hoopt 
Janneke wat vaker aan de roeispanen te kunnen trekken, maar ook dat een van 
de ouders van de jonge jeugd het stokje ‘jeugdzaken’ van haar overneemt. De 
overige bestuursleden zijn Janneke heel dankbaar voor haar grote en altijd weer 
positieve inbreng en collegialiteit en hopen van harte dat iemand haar werk in het 
bestuur wil komen voortzetten. Wie meldt zich aan? 
 

3) Het met twee nieuwe jongemannen versterkte herencompetitie zal op zondag 
10 april weer zijn eerste wedstrijd spelen. Uit of thuis wordt later bekendgemaakt. 
 

4) En last but not least: Geef je alvast op voor de tennislessen! Deze zijn zoals 
ieder jaar op dinsdag vanaf 16.15 uur en op woensdag vanaf 18.15 uur. De lessen 
worden zoveel mogelijk ingedeeld op niveau en kosten voor jeugd en junioren 
(trainer Frenk Abrahams) en senioren (trainer Willem Kloos) respectievelijk circa € 
55,- (15 lessen, 45 min.), € 65,- (15 lessen, 45 min.) en € 85,- (12 lessen, 60 
min.). Ben je nog geen lid? Dan zijn de lessen een mooi begin. De contributie is 
niet hoog - zeker niet voor een club met gravelbanen - :jeugd, t/m 12 jaar op 
1/1/2016, € 30,-; junioren, t/m/16 jaar op 1/1/2016, € 40,- en voor senioren € 60,- 
per jaar. Meer informatie bij Trix.Leegte@hetnet.nl (tel. 0596-551592) en op 
www.tvdebosbaanstedum.nl. 
We verheugen ons op een actief en gezellig tennisseizoen! 
 

Fenneke Colstee 
secretaris TV De Bosbaan 
 

 

Hengelclub "Ons Genoegen" Stedum 
 

Stelt u het zich eens voor, u zit thuis achter uw woning. Het is voor u vandaag een 
dag zonder verplichtingen. Buiten is het windstil en vooral helder en zonnig. Het is 
echt een mooie dag. U bent geïnteresseerd in de natuur. In de vakanties met 
mooi weer gooit u wel eens een hengeltje uit. 
Enthousiast komt een goede vriend, een echte kameraad, achter uw woning kij-
ken. "Heb je het al gehoord," zegt de man tegen u, "er zwemt een Zeeaap in de 
Stedumer haven!" 
 

Natuurlijk! Dat spreekt u wel aan! Een Zeeaap, dat kan wel eens zeer boeiend 
worden... U staat op uit uw luie stoel. U heeft nog nooit van een Zeeaap gehoord. 
"Als je in het water kijkt," zegt de kameraad, "dan zie je hem meteen!" De man 
zwaait alweer, want hij heeft het druk. Hij vertrekt. 
Even later staat u in de Stedumer haven. U tuurt in het rimpelloze water, want 
vandaag ligt er geen rimpeltje over het wateroppervlak. En waar u ook in het spie-
gelend water kijkt, u ziet steeds uzelf, al of niet met baard, snorretje, oorring of 
piercing. En nu begrijpt u het! U bent lelijk gefopt! En wie is dat daar, die grijnzend 
uw kant opkomt? Uw kameraad? 
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En toch, beste lezers, laten wij eens verder kijken. Want in sommige Groninger 
wateren zwemmen wel degelijk vreemde, of zeldzame vissen. Vissen die je hier 
helemaal niet zou verwachten. 
Zo hoorde ik wel eens vaker van hengelaars die in de provincie een goudvis vin-
gen. En om het nog bonter te maken, een hengelaar die geen vis maar een heuse 
schildpad ving! 
 

Zelf herinner ik mij dat wij, een paar Stedumer hengelaars in de Stedumer haven, 
zo'n twintig jaar geleden een spiering zagen zwemmen... De spiering zwom hele-
maal bovenin het water. En dat is toch echt geen vis die je hier verwacht. 
En wat dacht u van een graskarper in de haven? Ook die verwacht je niet onmid-
dellijk in de Stedumer haven. En toch weet ik dat er destijds eentje gevangen is. 
 

Wie van Stedum naar Bedum gaat, komt langs het Kardingermaar. Inmiddels al-
weer zo'n vijfentwintig jaar geleden keek ik hoe de bekende schoolmeester Jan 
Swijghuizen uit Bedum daar aan het vissen was. De oude schoolmeester vertelde 
zachtjes, zodat de vissen er niet van schrokken, dat er hier Bermpjes in het Kar-
dingermaar zwommen. Een buitengewoon zeldzaam visje. Meester Swijghuizen 
wilde proberen er eentje te vangen. De Bermpjes die kon je in Groningen alleen 
maar in het Kardingermaar aan de haak slaan, legde hij uit. En inderdaad na een 
enkele minuten had meester Swijghuizen er eentje aan de haak. Hij hield het klei-
ne visje op zijn platte hand en liet het mij zien. En inderdaad, zeer zeldzaam, want 
na die dag heb ik er nooit meer eentje gezien. Het zijn van die herinneringen die 
in je geheugen staan gegrift. 
 

Een keer in Zoutkamp en een keer aan de Oude Ae (tussen Onderdendam en 
Winsum) maakte ik mee dat er een hengelaar een heleboel kleine karpertjes ving. 
Achterelkaar, originele karpertjes met bekdraden. Ik spreek over de tijd dat er hier 
in Stedum nog viswedstrijden werden gehouden. Ze werden gevangen met de 
vaste stok. Andere vissers die in de buurt stonden van deze hengelaars, vingen 
die karpertjes niet. Conclusie de karpertjes zaten in een school bij elkaar. 
Wij vissers vonden dat in die tijd maar een vreemde gebeurtenis, zoveel kleine 
karpertjes achterelkaar in die wateren. In wateren waar men in datzelfde jaar een 
groot aantal karpertjes heeft uitgezet, kun je zo'n vangst wel verklaren. Daar is de 
vangst van kleine karpertjes, denk ik, net zo gewoon als wanneer je in een vijver 
met goudvissen een goudvis uit het water trekt. In Zoutkamp en aan de Oude Ae 
keek men er echter raar van op. De vissers die daar toen visten, wisten toen niet 
eens dat je daar op die plek, in dat water, een karper kon vangen. 
 

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) 

 
 
29 februari  Passage. Jaarvergadering, met na de pauze mevrouw    
   A. Groenwold, onderwerp: creatief bezig zijn. In het Hervormd   
   Centrum, aanvang 19.45 uur 
 
3 maart   Informatiepunt van 14.00-16.00 uur in het Hervormd Centrum. 
                Onderwerp: Notaris Mr. H. Huitsing uit Middelstum vertelt over   
   zijn werk. 
 
8 maart  Jaarvergadering Uitvaartvereniging Stedum in Café “Het oude   
   Raedthuys” om 20.00 uur. 
 
12 maart  NL-Doet in Stemerbos, verzamelen om 9.30 uur in Moarstee 
 
16 maart   Dorpsbijeenkomst Mogelijkheden voor de haven, 20.00 uur in   
   Het Trefpunt 
 
19 maart  Buitendag in Crangeweer, 13.00 start Zorgbuurderij De Heemen 
 
23 maart  ALV Tennisvereniging De Bosbaan, Moarstee, 20.00 uur. 
 
24 maart  Activiteitenmiddag Zorgzaam Stedum, 14.00 uur in Swaithoes 
 
2 april   Voorjaarsconcert Jehova Nissi en Vocaal Ensemble Stedum.   
   Gereformeerde kerk, Bedumerweg, 20.00 uur. Toegang gratis. 
 
4 april   Bijeenkomst Stedum Energieneutraal in Moarstee om 20.00 uur 
 
10 april  Eerste competitiedag herenteam TV De Bosbaan 
 
26 april  Koningsavond 
 
27 april  Koningsdag 
 
 
 
 
 

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 25 maart. Kopij inleveren bij de redactie 
voor woensdag 16 maart. 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 
 

 
 


