
 

De Stedumer 
 

 
Februari 2018 

 



 2

Denk je mee in de nieuwe inrichting haventerrein?  
 

Het zal je niet ontgaan zijn, het haventerrein in Stedum wordt fors onder handen 
genomen. Ruim 2 jaar waren we met gemeente Loppersum in gesprek en het is 
gelukt om een plan en de financiering voor dit project te realiseren. Eind maart 
wordt het terrein met de nieuwe inrichting opgeleverd. Op een dorpsbijeenkomst 
op maandag 5 maart om 20.00 uur in Moarstee doen we uit de doeken wat we in 
de komende weken aan werkzaamheden verrichten en vragen we je mee te den-
ken in de mogelijkheden.  
 

Als alles meezit, kunnen we dan in de zomer gebruik gaan maken van deze cen-
trale dorpsplek. We wandelen, fietsen en kuieren dan over een opvallend mozaïek 
klinkertapijt(plein) en zitten te mijmeren op de lange kadewand aan het water. De 
route naar Peertil is ineens duidelijk en ook Moarstee komt prominent in beeld. Op 
mooie zomeravonden gooien we een balletje op de jeu de boules-baan en wringt 
de vaarrecreant zich niet meer in alle bochten, want met gemakt glijdt zijn schuitje 
via de boothelling het water in. Als het schemert, wordt het pleintje door sfeerver-
lichting nog intiemer en klauteren de oudere kinderen voor de laatste keer die dag 
op de klimtoestellen nabij Moarstee. De fraaie groenvoorzieningen schermen de 
vuurplaats af waar jij bij een knapperend houtvuur gezellig de dag nog eens door-
neemt.   
 

Dit kan! Want ideeën en planvorming zijn ontstaan na meerdere werksessies in 
het dorp. Je bent meerdere keren uitgenodigd en misschien geweest. Ook in de 
uitvoering en afronding vragen we je nog een keer mee te denken. Noteer de 
dorpsbijeenkomst in je agenda. 
 

Medewerking 
Naast deze oproep benoemen we nogmaals de relaties die hun medewerking in 
de planvorming en/of financiering hebben verleend. 
 

Transport 
Het moet nog weer eens gezegd worden: zonder het gebaar van de transporteurs 
was de totstandkoming van dit plan er niet geweest. Zij hebben namelijk in de on-
derhandelingen aangegeven te willen wijken naar een ander terrein. Zoals be-
kend, is Gemeente Loppersum bezig met aankoop van grond nabij het NS-station. 
Daarmee wordt in de toekomst transporteurs een parkeerfaciliteit geboden. 
 

Subsidieverstrekkers 
Provincie Groningen zag als eerste subsidieverstrekker de haalbaarheid van het 
plan en noemde als motivatie dat het zal bijdragen aan de leefbaarheid en vitaliteit 
van het dorp. Dat het een veelomvattend integraal plan was dat zich richt op  
 

 

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 Piet Norden (foto: Jan Pitt). 
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multifunctioneel gebruik gaf de doorslag in de toekenning. Evenals het ontstaan 
van dit initiatief vanuit de inwoners van het dorp. Vervolgens werd een subsidie-
aanvraag bij Loket Leefbaarheid voor de aanleg van een nieuwe jeu de boules 
baan gehonoreerd. Als derde subsidieverstrekker kan Landschapsbeheer Gronin-
gen toegevoegd worden. Zij denkt mee in de plussen die aanvullend zijn op het 
basisprogramma. Afstemming met Landschapsbeheer is er dan met name over 
de groeninrichting en een bloemenrand langs het bos. Andere verfraaiing zoals 
een kunstwerk, verlichting en buitenmeubilair komen ook voor rekening van deze 
subsidieverstrekker.  
 

Het genoemde basisplanprogramma is een onderdeel van Kansrijk Groningen. 
Het project is onderdeel van Dorpsvisies en Landschap (dat wordt uitgevoerd door 
Landschapsbeheer Groningen). Kansrijk Groningen is de overkoepelende naam 
voor alle programma’s die zijn opgesteld door maatschappelijke organisaties, 
overheden en NAM om de leefbaarheid in Groningen te versterken en kansen te 
creëren. De coördinatie hiervan ligt bij de Nationaal Coördinator Groningen. Het 
programma wordt gefinancierd door NAM. Met het programma Dorpsvisies en 
Landschap worden projecten mogelijk gemaakt die aansluiten bij actuele dorpsvi-
sies en de kwaliteit van de (groene) woonomgeving verbeteren.  
Graag tot maandag 5 maart. 
 

Fokko Smit 
De kopgroep HavenPlusPlan 
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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 Tobias en Caroline Bethlehem met hun kinderen Janna (bijna 
4 jaar) en Jelle (1,5 jaar), Lellensterweg 13. 
  

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

Waar zijn jullie geboren en/of hebben jullie je jeugd doorgebracht? 
Tobias: “Ik ben geboren in Brunssum (L) en heb ook mijn jeugd doorgebracht in 
Brunssum.” 
Caroline: “Ik ben geboren in Arnhem en heb tot mijn twaalfde mijn jeugd doorge-
bracht in Arnhem, daarna in Zweden.” 
 

Wat doen jullie voor de kost? 
Caroline: “Ik ben verloskundige.”   
Tobias: “Ik ben koordirigent.” 
 

Wat zijn jullie favoriete bezigheden? 
Tobias: “Ik hou van muziek, zingen, luisteren naar muziek en klussen in huis.” 
Caroline: “Ik hou van zingen, naaien en koken.” 
Tobias en Caroline: “Samen zingen we op een koor.” 
 

Wat is jullie favoriete vakantiebestemming? 
 “We vinden Italië een mooi land.” 
 

Wat nemen jullie mee naar een onbewoond eiland? 
“Naast de kinderen bladmuziek en de katten.” 
 

Wat is de reden dat jullie in Stedum zijn komen wonen? 
“De ruimte en dat er een mooi huis stond.” 
 

Wat zouden jullie doen als je de Postcodeloterij Straatprijs wint? 
“Een wereldreis maken naar onder andere Zuid-Afrika en Australië.” 
 

Wat vinden jullie naast jullie eigen huis, het mooiste plekje van Stedum? 
“We vinden Laan van Nittersum een mooie plek.” 
 

Wat is jullie antwoord op de vraag van de vorige bewoners: “Wat maakt het 
wonen in Stedum leuk?” 
“De gastvrijheid, de gemoedelijkheid en de rust.” 
 

Welke vraag willen jullie de volgende nieuwe bewoners stellen? 
“Hoe denk je deel uit te maken van de gemeenschap?“ 
 

Afie Nienhuis 
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Aktie Oranjevereniging  
 

De Oranjevereniging van Stedum heeft op de jaarvergadering besloten om een 
extra buffer op te gaan bouwen voor de grote optocht van 2020. De prachtige op-
tocht waar de dorpsbewoners maanden mee bezig zijn en waar de mensen van 
heinde en ver naar komen kijken. 
 

Graag willen wij het startgeld voor de wagens blijven behouden. Ook is de verze-
kering een kostbare aangelegenheid wat echt nodig is. Daarom heeft het bestuur 
besloten om ieder jaar in februari/maart deze actie te houden.  Op vrijdag 16 
maart gaan wij door het dorp met de verkoop van bosjes tulpen. 
Vanaf 18.00 uur starten wij deze actie en wij hopen dat er vele bosjes zullen wor-
den verkocht. Mocht u niet thuis zijn, u kunt ze ook bestellen: 06 - 23 51 56 73 of 
06 26 80 94 27. 
 

Coby Nienhuis 
 

 

Voorjaarsbijeenkomst Stichting Historie Stedum 
 

Woensdag 7 maart organiseert Stichting Historie Stedum een voorjaarsbijeen-
komst voor donateurs en belangstellenden.  
We organiseren een diamiddag en -avond. De te tonen dia’s uit ons archief zijn 
gemaakt door R.J. Huisman en gaan over verschillende verenigingen en activitei-
ten in Stedum. 
 

De dia’s geven een mooi tijdsbeeld van hetgeen zich in de jaren 1976 t/m 1979 in 
het dorp heeft afgespeeld. Veel dorpsgenoten, van klein tot groot, zullen zichzelf 
herkennen. Verenigingen en activiteiten die voorbijkomen zijn onder andere Mu-
ziekvereniging Jehova Nissi, Session Kolibri, Brandweer, Dorpsbelangen, Feest-
week, Ouderen-gymnastiek, Wielrennen, IJsvereniging, Stedum-Duitsland, Kerst-
bal en Schaatswedstrijden. Kortom, vele gezichten en activiteiten in het dorp pas-
seren de revue.                                                                                                     
 

De bijeenkomst zal ’s middags worden gehouden in het Hervormd Centrum, Be-
dumerweg 8 te Stedum van 14:00-16:00 uur en ’s avonds in ons clubgebouw, Sta-
tionsweg 29a te Stedum van 19:30-21:30 uur. 
De entreeprijs is € 3,00 inclusief koffie/thee en cake/ koek. 
Voor de donateurs van Stichting Historie Stedum is de toegang gratis.  
Iedereen is van harte welkom. 
 

Jan Lalkens 
 

 

Van de G.E.D. Reindersstichting 
 

Voor het jaar 2018 heeft de G.E.D. Reindersstichting weer mogelijkheden voor het 
verlenen van een financiële bijdrage aan verenigingen, instellingen en organisa-
ties in en ten behoeve van de inwoners van de dorpen Stedum en Westeremden. 
Verzoeken hiertoe dienen voor 1 april voorzien van een balans van het vooraf-
gaande jaar, een winst en verliesrekening en een begroting en bij voorkeur per  
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e-mail te worden ingediend bij Anneke Werkman, secretaris van de Stichting. Het 
mailadres is anneke.werkman@home.nl   
 

Anneke Werkman 
 

 

Domino day 
 

 
 
Geen mussen in Moarstee vandaag, maar wel veel "dominostenen". Houten blok-
jes, melkpakken, en vooral heel veel boeken werden door de welpen uitgepro-
beerd als dominostenen. Dat had natuurlijk aan het eind een mooie film moeten 
opleveren, maar helaas, delen van deze dominobaan vielen telkens weer op on-
verwachte momenten om. Elk kind was lekker bezig, meestal in groepjes van 
twee of drie. En als je dan opstaat om een nieuwe serie te halen, dan moet er niet 
net toevallig een bal tegen je blokje aan rollen, of alles gaat om. De kinderen be-
gonnen dan vrolijk weer opnieuw en kregen er niet gauw genoeg van.  
Zo vloog de tijd om en werd er even iets gedronken, om daarna lekker naar buiten 
te gaan, Moordenaartje spelen. We hebben met elkaar weer veel ervaring opge-
daan, en die grote baan over de hele Moarstee vloer gaat er nog wel een keertje 
komen! De voorraad boeken, geschonken na een boekenverkoop, blijft beschik-
baar. We gebruiken ze natuurlijk ook gewoon als boek, beschrijvingen van landen, 
volkeren en natuur kunnen heel goed voor themavoorbereiding gebruikt worden. 
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Installaties 

 
(Foto's: Sara van der Krogt) 

De nieuwe welpenleider de belofte af, met de hand op de vlag. 

 
Zeventien installaties bij de Struners, hoe regel je dat?Op 10 februari stond scou-
tingvereniging de Struners voor een niet geringe taak, het installeren en laten 
overvliegen van zeventien nieuwe welpen, scouts, explorers en leiding. Tot het 
laatst was het spannend of het door kon gaan, want met ijs op de naastgelegen 
ijsbaan liet zich dit niet zo goed combineren. Het was echter dooi, en zo werd vrij-
dagavond in het donker een mooi overvliegobject gebouwd door de explorers. Op 
zaterdag stroomde het terrein rondom Moarstee vanaf half 12 vol met kinderen, 
ouders en belangstellenden. Scouts bouwden een toegangspoort en een pick-
nickbank en stookten vuur, welpen gingen gehaktballen draaien, groente snijden 
en takken zoeken. Na een gezamenlijke maaltijd (scouts natuurlijk buiten), werd 
om 14 uur gestart met de installatie van leiding en jeugdleden. 
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Een scout is aan het “overvliegen”, door een minisurvivalparkoers af te leggen. Daarmee legt hij 
letterlijk de route af van de leeftijdsgroep welpen (7-10 jaar) naar de leeftijdsgroep scout (11-15 
jaar). Op de achtergrond de nieuw geïnstalleerde leiding en een aantal welpen, met das. 

 
Welpen mochten gezamenlijk de belofte afleggen en werden welkom geheten bij 
hun speltak. De nieuwe scouts moesten eerst over de minisurvivalbaan, en dat 
was nog niet zo gemakkelijk. Ook de nieuwe explorers legden dat traject af. 
Iedereen kwam met wat aanmoediging goed aan de overkant, en daarmee kon de 
installatie worden afgerond. De middag was verder vrij te besteden, en met war-
me chocolademelk bij het vuur broodjes bakken vloog de tijd om. Het nieuwe 
scoutingjaar is bij de Struners goed begonnen! 
 

Lies Oldenhof 
 

 
Toneelvereniging ONA 
 

Er wordt volop gerepeteerd aan een  nieuw toneelstuk. Binnenkort zal de naam 
van de klucht bekend worden gemaakt. Ook dit jaar zullen er 4 uitvoeringen wor-
den gehouden en wel op 6, 7, 13 en 14 april in het Hervormd Centrum. Op alle 
avonden begint het op 20.00 uur.  
 

Informatie over de kaartverkoop staat in de volgende uitgifte van De Stedumer 
maar wordt ook op Stedum.com/huis-aan-huis flyers en Facebook vermeld.  
 

Agaath Vriezema 
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Rode Marx, een kater aan de Hoofdstraat 
 

Als ik op vrijdagmiddag 2 februari bij Jan Alwin de Jong en Janna Bathoorn aan 
de Hoofdstraat ben, ligt hun kater Marx op de bank. Hij ligt naast Janna. Het is 
een rode gecastreerde cyperse kater. Geleidelijk aan kom ik achter het leven van 
deze mooie kater.  
Later na dit bezoek blijf ik het hele gesprek overdenken. Steeds is er één beeld 
dat sterk naar voren komt. Als in een film zie ik hoe Marx, destijds nog in de stad 
Groningen, alle moeite doet om een dode duif het huis in te brengen. Dat gebeurt 
door het kattenluikje. Eerst brengt hij een losse vleugel. Daarna nog een ander 
stuk van de duif. Maar Janna en Jan Alwin ruimen de boel op en zorgen dat alles 
gauw weer buiten komt te liggen. Ze doen het kattenluikje 'op slot'. Marx moet het 
buiten maar uitzoeken. 
Een wonder was het bijna, die duif. Al is een wonder een heel groot woord. Maar 
bijzonder was het wel. Want wie had gedacht dat Marx met zijn lichamelijke be-
perking nog eens met zo'n grote jachtbuit zou thuiskomen. 
 

Terug naar die middag aan de Hoofdstraat in Stedum waar Janna en Jan Alwin 
om beurten vertellen over het leven van hun rode huisdier. Ik vraag waarom hij 
Marx heet. 
Jan Alwin: "Wij hebben de naam samen bedacht. Marx onze rode kater komt uit 
de schuur van een Oldambtster herenboerderij uit het bolwerk van het commu-
nisme. De dochter van de boer en de boerin is een vriendin van Janna." 
Janna vertelt dat die vriendin een nestje kittens had en dat er eentje was overge-
bleven. Het overgebleven katertje liep mank en niemand wilde het hebben. "Weet 
je," had een kennis van de boerendochter tegen de boerendochter gezegd, "zou 
dat katertje niks voor Janna en Jan Alwin zijn? Die zullen daar toch niet zo mee 
zitten..." Het leek een goed voorstel. Een paar tel later ging de telefoon bij Jan-
naen Jan Alwin, toen nog in Groningen. En zo kwam uiteindelijk het dier bij hen 
terecht. 
 

"Marx kon niet drinken," vertelt Janna, "al was hij ongeveer een jaar oud. Hij snap-
te er niets van hoe hij drinken moest opslobberen uit een bakje. Hij had daar op 
de boerderij alleen maar pap gegeten. Verder had Marx een gebroken poot. 
Daarbij was zijn heup ontzet." 
Uiteindelijk, nadat deze breukeinden door spieren en vet op zijn plek zaten, ging 
het ook daadwerkelijk beter met Marx. Wij hebben het nu over het jaar 2004, vier 
jaar voordat Jan Alwin en Janna met Marx naar Stedum zouden verhuizen. Nog 
steeds in Groningen had Marx plezier in het bewegen. Hij ging daar zelfs aan het 
trainen. Hij klom op de bank en ging er weer af. Dat deed hij wel twintig keer ach-
terelkaar. Nu het trainen op de bank hem zo goed afging, besloot de jonge kater 
buiten verder te gaan met zijn oefeningen. Zo ging hij op een gegeven moment in 
het vroege voorjaar klimoefeningen doen in de nog kale heg. Voor het oog ging 
het hier om een bijzondere sportieve prestatie. Maar de diepere reden van deze 
oefening lag hem in het feit dat Marx nieuwsgierig was van aard. In de heg zat 
namelijk een stel merels en daar was Marx erg in geïnteresseerd.  
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(Foto: Janna Bathoorn)  
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Terwijl Marx in Groningen nog over hekken kon springen, kan hij dit vandaag de 
dag niet meer. Dat komt door zijn hoge leeftijd. Ook is de kater wat schrikachtig 
en blijft hij het liefst dichtbij huis.  
"Langzamer dan hier, waar wij wonen, wordt er door het verkeer niet gereden," 
vertelt Janna, "ze moeten hier de bocht om. Het is daarom wel een veilige plek om 
een kat te houden." Marx mauwt veel, praat veel, maar het is geen knuffelkat, legt 
Janna uit. Tijdens ons gesprek hoor je af en toe inderdaad zijn gebrabbel en het 
lijkt veel op praten. Het is dan net of hij wat aan Janna wat aan het vertellen is. Je 
moet het hem horen doen om er een goed idee van te krijgen.  
 

De kater moet ongeveer één keer per jaar naar de dierenarts. Soms heeft hij zwe-
ren na een vechtpartij. Hij is ook wel eens uit de dakgoot gevallen en had een 
tand door de lip. Toen Marx bij het stel kwam wonen had hij zwakke darmen. De 
laatste jaren gaat het goed met zijn darmen met een product van de Bio-winkel. 
Daarnaast krijgt hij voor zijn gevoelige darmen een speciaal voer. Dit zijn droge 
brokjes.  
Huisdieren kunnen bijzonder vindingrijk zijn. In Groningen ging Marx al zeer vroeg 
in de morgen naar een zekere mevrouw de Vries. Hij klopte dan net zo lang met 
zijn pootje tegen het raam aan totdat mevrouw wakker werd. Mevrouw de Vries 
gooide dan een paar kattenbrokjes door het raam en daarna mocht ze van Marx 
wel weer doorslapen...  
 

Een tweede kater die later naar Stedum kwam heette Poekie. Deze kater leeft niet 
meer en werd meer dan twintig jaar! Poekie kwam van mevrouw de Vries omdat 
mevrouw naar een verzorgingstehuis moest. 
Marx heeft zeer zeker een aantal avonturen beleefd. Nog maar een paar jaar ge-
leden, met de Feestweek in Stedum, kwam Janna thuis. "Ik zag toen dat hij 
steeds weer omviel. Dan krabbelde hij overeind maar viel toch weer om. Jan Al-
win en ik dachten meteen dat Marx een hersenbloeding had gehad." 
Gauw gingen ze met hun kater naar de dierenarts. Deze liet Marx door de spreek-
kamer lopen. "Nee," zei de dierenarts, "dit is geen hersenbloeding, hoor! Jullie ka-
ter valt zowel naar links als naar rechts... Bij een hersenbloeding dan vallen ze 
altijd maar naar één kant." Ogenschijnlijk was de kater ook reuze fit. De dierenarts 
vroeg of er misschien ook wat nieuwe tuinplanten gepoot waren in hun tuin. Im-
mers van sommige planten kun je, als je er van eet, bepaalde verschijnselen krij-
gen. Maar dat was niet zo. Hierop zei de dierenarts dat de kater in dat geval zo-
iets als hasjiesj had opgegeten. "Der hoeft maar een peuk van een hasj sigaret op 
straat te liggen... Katten en honden snuffelen overal aan. En ze eten inderdaad 
wel eens een peuk van een hasj sigaret op, omdat ze de geur zo lekker vinden," 
legde de dierenarts uit. 
Vier dagen hebben ze Marx in huis gehouden op een rustige plek. Hier kon hij zijn 
roes uitslapen. Al die tijd was hij erg aanhankelijk en vooral goed gemutst. Na de 
vierde dag was Marx weer geheel de oude. Geen enkele keer viel hij nog om! 
 

Eldert Ameling  
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(Foto: Jan Pitt) 
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400 woorden 
 

De krant is te laat, maar ik red me wel met mijn iPad  
 

Ik fiets naar een seniorenwoning met garage aan De Singel. "De krant is te laat 
vandaag maar ik red me wel met mijn I Pad", lacht Piet. "Ik heb ook nog een 
Samsung notebook en een Asus desktop. De Sudoku’s van vandaag heb ik al uit-
geprint." Hij heeft een Ziggo abonnement. Met zijn zoon uit Beilen deelt hij een 
digitenne KPN abonnement, zodat hij Foxsport (FC Groningen) kan kijken. Via de 
Ziggo Go app op de iPad wou hij zaterdagmiddag Manchester United live op tv 
kijken. Hij kocht een driedelige kabel en verbond de iPad via het HDMI aanslui-
tingsdeel met de TV. "Een usb kabeltje zorgt voor de stroom van de IPad, en een 
acht pins lighting kabel moet de beeldverbinding werkend maken", verduidelijkt 
Piet. Maar hij krijgt alleen een wit beeldscherm. Chatten met een Ziggo medewer-
ker. Richard van Ziggo zegt via de chat dat Norden Google Chrome moet strea-
men naar een speciale Google kaart. Daarna kan hij via zijn Ziggo Go app en de 
iPad live tv kijken. "Op de gloednieuwe Loewe tv met internet", glundert hij.  
 

De bijna tachtigjarige Piet Norden, geboren op Crangeweer, was van 1959-1963 
melker per melkjeep, de eerste mobiele melkmachine. Werkte daarna bij de ge-
meente Stedum - alle voorkomende onderhoudswerkzaamheden -  en vervolgens 
bij de gemeente Loppersum als opzichter groen en werfbeheerder. "Hij heeft gou-
den handjes ...", lacht echtgenote Martje. Naast twee uur per dag 'computeren', 
speelt Piet graag orgel op zijn Johannesorgel . Hij luistert via Youtube naar elek-
tronische orgelmuziek van Klaus Wunderlich (Tico Tico). "Vroeger tuinierde ik, 
maakte ik wijn en was ik tamboermaître/instructeur van vier drumbands." Voor 
Martje is Piet nu allereerst mantelzorger vanwege haar grote gezondheidsproble-
men. Ze hebben twee kinderen , Menno en Marinda, en vier kleinkinderen.  
Zoon Menno (EMC technisch ontwerper bij Lofar Exloo) veroverde al jong via een 
Sinclair ZX 81 de buiten- en binnenkant van de computer. Door hun zoon ging 
eerst Martje en daarna ook Piet met computers in de weer. Hij googlet, appt, 
whatsappt, e-mailt , leest de krant op internet, telebankiert, navigeert met Google 
maps, gebruikt Garmin voor kaarten, geniet van Blue Tooth, speelt Geocaching 
met GPS. En volgt Opgelicht voor Phisingmails.  
 

"Mijn eigen harde schijf - ach je vergeet op mijn leeftijd wel eens een naam - werkt 
nog goed. De eigen bijdrage van 2016 en 2017 is niet gebruikt", verklaart hij zijn 
eigen uitstekende gezondheid. 
 

Math M. Willems 
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Avonturen van de schoolmuis 
 

Daar ben ik weer. Onlangs is me iets overkomen wat ik echt met jullie moet delen. 
Ik was namelijk even behoorlijk de weg kwijt. Op een rustige maandagochtend lag 
ik nog wat na te soezen in mijn heerlijk comfortabele holletje onder mijn warme 
dekbed van de discounter. Mijn onderburen waren eindelijk eens heerlijk stil, ik 

begrijp nu 
dat ze dan 
hard aan het 
werk zijn. Als 
wij muizen 
hard werken, 
hoor je juist 
een oorver-
dovend ge-
piep. Blijven 
rare wezens 
hieronder. 
Plotseling 
schrok ik me 
helemaal 
een hoedje. 
Ik was zo 

bang, dat ik met mijn muizenstaart tussen de achterpoten ben gevlucht. Omdat ik 
niet beschik over een muizen-calamiteiten-plan wist ik even niet wat te doen. Als 
een bang muisje, rende ik van hot naar her over de zoldervloer.  
 

Wat was het geval? Mijn uitslaapritueel werd wreed verstoord door een raar onde-
finieerbaar gerommel. De balken rondom mijn heerlijke onderkomen begonnen 
vervaarlijk heen en weer te bewegen.  Wat gebeurt hier? Heb ik gisteren iets raars 
gedronken uit de bak onder het zolderraam waar ik mij ieder ochtend heerlijk in 
sta te wassen? Heb ik dan toch iets gehad van dat gif op het schoteltje op de on-
derste verdieping? Ik ben toch niet gek? Hebben ze mij op slinkse wijze nu toch te 
pakken met een één of ander middeltje zonder dat ik het door had? Ook mijn 
heerlijke dekbed begon helemaal te trillen, de donsveertjes sprongen spontaan uit 
mijn mooie sloop. Piep, help! Ik stoof omhoog en begon te vluchten. Waarheen, 
geen idee, maar weg van mijn veilige huisje. Zo snel als het begon, was het ook 
plotsklaps weer over. Ik snapte er helemaal niks van. Helemaal buiten adem van 
het hysterisch heen en weer rennen, kroop ik terug naar mijn bedje. Alles was 
weer muisstil.  
 

Dit vraagt om een uitgebreide analyse. Nadat ik weer tot bedaren was gekomen 
ben ik op onderzoek uitgegaan. Opvallend genoeg ging tegelijk met het getril ook 
die irritante schoolbel beneden af. Hebben ze de volumeknop harder gezet van 
dat ding? Heb ik dit allemaal gedroomd? Ik de laptop aangesloten op de server, 
gratis internet, dus dankbaar gebruik van maken. Na enig speurwerk, daar zijn wij  
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muizen goed in, las ik de eerste berichten van collega muizen uit Zeerijp. Ook 
daar begon het plotseling te trillen op hetzelfde tijdstip. Dat kan toch geen toeval 
zijn?  
 

Wat blijkt, het is echt waar. De grond onder onze onderkomens blijkt te trillen zo-
als die triplaten waarop mensen wezens gaan staan omdat ze denken daar fit van 
te worden of zoals het getril van een zware voorbij denderende vrachtauto. Wat 
moet ik nu met al deze informatie? Wat gebeurt er in de toekomst? Zijn wij muizen 
nog wel veilig in deze omgeving? Inmiddels hebben we de MLG opgericht,  Mui-
zen Lotgenoten Gezelschap. Daar kon ik mijn verhaal kwijt en ben ik voor nu ge-
rustgesteld. Meer kan ik op dit moment ook niet doen. 
Op dit moment is het al weer een tijdje rustig, geen getril meer,  dus blijf ik zitten 
waar ik zit. Ik heb voor mezelf een uitgebreid handelingsplan geschreven met alle 
te nemen stappen bij een volgende beving. Er zijn heel veel uitwegen in dit ge-
bouw, het worden er zelfs steeds meer, dus als het moet ben ik zo weg. Toch ben 
ik er niet helemaal gerust op. Ik moet maar eens gaan denken over een eventuele 
verhuizing. Beneden hangt een mooie poster met een prachtig gebouw erop gete-
kend. Ik ga nog eens uitzoeken waar dat onderkomen staat. Misschien is dat wel 
iets voor mij! Voor nu, lekker onder mijn dekbed en morgen rustig en hopelijk zon-
der getril uitslapen.  
 

Tinus Trippel 
 

 

Verslag Informatiepunt  
 

Op donderdag 1 februari hadden we voor de eerste keer in het nieuwe jaar een 
bijeenkomst van het Informatiepunt in het Hervormd Centrum. Er waren twintig 
personen aanwezig. Sieta Smit heette ons van harte welkom en in het bijzonder 
Martin Pik, directeur van basisschool ‘De Klaver’. Hij ging ons iets vertellen over 
het nieuwe te bouwen kindcentrum aan de Hilmaarweg. Zoals gewoonlijk begon-
nen we met een kopje thee/koffie, waarna Martin het woord nam. 
 

Martin stelde zich voor en vertelde dat hij vanaf 1998 in Stedum werkte. Eerst ja-
ren aan OBS ‘de Bongerd’ en sinds 1 augustus 2016, na de fusie tussen ‘de Bon-
gerd’ en CBS ‘de Crangeborg’, als directeur van basisschool ‘de Klaver’. De tijde-
lijke locatie van de school is aan de Bedumerweg. Op 1 januari 2018 had de 
school 92 leerlingen. 
De onderwijsvisie van ‘de Klaver’ komt in het kort neer op het volgende: ‘We leren 
als kind niet op hetzelfde moment kruipen, praten en lopen. We maken het moge-
lijk dat kinderen in hun eigen tempo alle vaardigheden leren.’  
 

De identiteit van de school: ‘Wij zijn een samenwerkingsschool. Beide identiteiten 
komen in de school terug. Drie keer per week twintig minuten levensbeschouwe-
lijk onderwijs; keuze voor een godsdienstige of meer humanistische benadering. 
Na vier weken sluiten we het thema samen af.’ 
In de gemeente Loppersum worden nieuwe scholen gebouwd. Opdrachtgever is 
de gemeente zelf. Er zijn drie projecten: Loppersum, Middelstum en Stedum. De  
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overige scholen in de gemeente worden bouwtechnisch versterkt. De school in 
Stedum wordt aardbevingsbestendig, all-electric en flexibel. 
De start van de bouw staat gepland voor maart 2018, de oplevering voor decem-
ber 2018. 
 

In de school worden de volgende duurzaamheidsvoorzieningen gerealiseerd: gas-
loos, warmtepomp, warmtekoudeopwekking, LED verlichting en tripleglas. Het 
ontwerp van de school heeft als thema het boerenerf. Er komen vier ‘boerenschu-
ren’ en aan de achterkant het schoolplein. Voor de kleuters komt er een veranda. 
Naast de school komt een parkeerplaats. Tegen de warmte komen er horizontale 
lamellen. De kleuren van het interieur zijn gekozen in overleg met het personeel. 
Geel voor de peuters en kleuters, blauw voor de middengroep en oranje voor de 
groepen 5, 6, 7 en 8. Groen is voor de teamkamer van de leerkrachten. Het meu-
bilair is van hout. Verder wordt er veel hout, glas en aluminium gebruikt.  
 

Sieta bedankte Martin voor zijn duidelijke en informatieve verhaal met een pot vol 
snoep. Tijdens het borreluurtje had Lientje nog een spel, dat veel hilariteit veroor-
zaakte. Ten slotte wenste Sieta ons wel thuis. De volgende bijeenkomst is op 1 
maart. 
 

Afie Nienhuis 
  

 

Uitvaartvereniging stedum 
 

Uitnodiging jaarvergadering 
 

Dinsdag 6 maart 2018, in het gebouw van Stichting Historie Stedum” aan de Sta-
tionsweg 29A om 20.00 uur. 
 

Agenda 
 

1. Opening 
2. Notulen 
3. Ingekomen stukken/mededelingen 
4. Gedenken overledenen 2017 
5. Verslag kasnazieners en benoeming kasnaziener 
6. Verslag penningmeester 
 -Bespreking rapport actuariële reserve 
7.Voorstel contributieverhoging 
 - Gezinnen € 2,- en alleenstaanden € 1,- per jaar. 
8. Ledenactie 
9. Bestuursverkiezing 
 -  Aftredend en herkiesbaar, dhr. H.H. Smit 
10. Rondvraag 
11. Sluiting 
 

Peter Tillema 
Het Bestuur 
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(Foto: Jeen de Vos) 

Beno Hofman 
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Heringedeeld 
 

Documentaire van theaterreeks heringedeeldGR te zien op PodiumTV 
Op woensdag 28 februari 2018 zendt PodiumTV de op één na laatste aflevering in 
een reeks van acht gloednieuwe documentaires uit van Beno Hofman, over het 
samengaan van de gemeenten Loppersum, Appingedam en Delfzijl. De reeks 
‘heringedeeldGR’ heeft als onderwerp de gemeentelijke herindeling in de provin-
cie Groningen. De documentaires maken bovendien onderdeel uit van de theater-
voorstelling heringedeeldGR die in de hele provincie te zien is. 
 

De komende jaren worden de meeste gemeenten in de provincie Groningen her-
ingedeeld. Het aantal wordt teruggebracht van ruim twintig gemeenten tot minder 
dan tien. Voor Beno Hofman, ook wel bekend als de Stadshistoricus van Gronin-
gen, en zijn team (bestaande uit Jeen de Vos en Menno Knevel) was het aanlei-
ding om de documentairereeks heringedeeldGR te maken voor PodiumTV.  
 

En dat niet alleen: zeven van de acht documentaires, die elk als onderwerp een 
nieuwe fusiegemeente hebben, worden vertoond tijdens de gelijknamige theater-
voorstelling van regisseur Maaike van den Hoek in de her in te delen gemeenten.  
De lichtkomische theatervoorstelling gaat over de menselijke capaciteit om om te 
gaan met verandering in de werksfeer. Lies van de Wiel en Lotte Dunselman 
(winnares Columbina 2017) vertolken de rol van de gemeenteambtenaren Aaltje 
en Moniek, die een herindeling te verduren krijgen. Bas de Bruijn speelt de bur-
gemeester. Overal waar de voorstelling speelt doen amateurspelers uit de regio 
mee. De voorstelling in Loppersum speelt op woensdag 21 maart. Wil je meespe-
len? Kijk dan op www.heringedeeldgr.nl 
 

Op 28 februari zendt PodiumTV de documentaire uit over het samen gaan van de 
gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum. Er zijn nog wel een boel vraagte-
kens: waar het gemeentehuis straks zal staan is evenmin bekend als welke naam 
de nieuwe gemeente zal dragen. Dát de herindeling plaats zal vinden, staat wel 
vast. In deze documentaire spreekt Beno Hofman onder andere met zangeres 
Wia Buze, geboren en getogen in Termunten en welbekend om haar liedjes in 
dialect en met Meindert Schollema die altijd actief is geweest in de gemeentepoli-
tiek. Eerst in Middelstum, en na de herindeling in 1990 in de nieuwe gemeente 
Loppersum. De impact die een herindeling volgens hem heeft op de mensen? Elk 
dorp blijft toch zijn eigen dorp. De mensen maken het tot wat het is. En de ge-
meente? Die faciliteert die mensen. 
 

De documentaire over de Delfzijl, Appingedam en Loppersum is te zien op Podi-
umTV op woensdag 28 februari. Voor meer informatie over de documentaires, de 
voorstelling en andere activiteiten rondom heringedeeldGR, kijk op de website 
www.heringedeeldgr.nl De documentaires zijn te zien op PodiumTV Ziggo (kanaal 
35) en KabelNoord (19). 
 

De voorstellingen is te zien op: Woensdag 21 maart om 20.30 in Hotel Spoorzicht 
in Loppersum. 
 

Rosa Veldman 
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De Steemer Agenda 

 

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

 

26 februari  Passage. Jaarvergadering in het Hervormd Centrum, 
   aanvang 19.45 uur. 
 

1 maart     Informatiepunt van 14.00 uur- 16.00 uur in het    
   Hervormd Centrum Onderwerp: Hans Anders uit Delfzijl houdt  
   een lezing over het gezicht en het gehoor. 
 
5 maart   Dorpsbijeenkomst inrichting haven om 20.00 uur in Moarstee. 
 
6 maart   Jaarvergadering Uitvaartvereniging Stedum. (Let op! De locatie 
   is anders dan in de vorige Stedumer vermeld.) De  
   vergadering vindt plaats in het gebouw van Stichting Historie  
   Stedum aan de Stationsweg 29A  om 20.00 uur. 
 
7 maart   Voorjaarsbijeenkomst Stichting Historie Stedum in het Hervormd 
   Centrum, van 14:00-16:00 uur en ’s avonds in het clubgebouw, 
   Stationsweg 29a van 19:30-21:30 uur 
 
20 maart     Vrouwenraad Stedum: 70-jarig jubileum 1948 -2018.  
   Ter gelegenheid van dit feit  organiseren wij een feestelijke  
   middag om 14.00 uur in het Hervormd Centrum. 
 
6 april  Eerste van vier voorstellingen van Toneelvereniging ONA. De  
   andere zijn op 7, 13 en 14 april. Allemaal in het Hervormd  
   Centrum om 20:00 uur. 
 
 
 
 

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 23 maart. Kopij inleveren bij de redactie 
voor woensdag 14 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: Martien Spits-Straatman en Jan Pitt. 
Advertenties: Ellen Gommers, 0596 58 18 10, adv.destedumer@gmail.com 
 

 
 


