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Geslaagd jubileumfeest van ijsvereniging Stedum 
 

 
(Foto's: Janna Bathoorn) 
 

Woensdag 10 januari 2018 bestond IJsvereniging Stedum exact 125 jaar, een 
mijlpaal. Daar mogen we trots op zijn als dorp. Om dit te vieren organiseerde de 
vereniging in de tweede week van januari verschillende activiteiten, waaronder 
een schaatsmiddag in Kardinge. 
 

Woensdagmiddag verzamelden 48, voornamelijk, basisschoolkinderen zich met 
ouders in de haven om gezamenlijk te vertrekken richting de schaatshal in Gro-
ningen. Het werd een gezellige en sportieve middag. Naast schaatsen, was ijs-
hockey favoriet bij de jeugd. De kinderen waren goed herkenbaar met de rode 
mutsen van IJsvereniging Stedum die zij bij vertrek uitgereikt kregen van het be-
stuur. 
Op vrijdagavond 12 januari was er een feestelijke avond in de Moarstee om het 
jubileum met leden, (oud-)bestuursleden en andere genodigden te vieren. Maar 
liefst 150 mensen kwamen naar jubileumfeest. Om 17.00 uur was er inloop met 
koffie. Voorzitter Anjo Hofman opende de avond en stond stil bij 125 jaar IJsvere-
niging Stedum en las wat hoogte- en dieptepunten voor uit het teruggevonden  
 
 

 

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 Robert Haak (foto: Jan Pitt). 
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notulenboek uit 1893. Fokko Smit, voorzitter van dorpsbelangen sprak lovende 
woorden en haalde de ontstaansgeschiedenis van het spreekgestoelte van Tech-
nica Mulder aan in zijn toespraak. Daarnaast overhandigde hij een jubileumtegel 
aan Anjo. Piet Wieringa, voorzitter van de Noorderrondrit, sprak zijn waardering  
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uit voor het enthousiasme van het jonge bestuur, noemde het lage contributiebe-
drag en bood het bestuur een fles Havenwater en een Agricolakoek aan. Daarna 
was er een heerlijk stamppottenbuffet verzorgd door Hapenzo uit Ten Post. 
 

Zo rond 20.30 uur bracht oud-marathonschaatser Erik Hulzebosch een bezoek 
aan de Moarstee. Hij werd op ludieke wijze hartelijk welkom geheten. Peter Ver-
duijn, zijn zoon Timon, en Sietse van der Ree zongen en speelden het voor hem 
wel bekende ‘Hulzebosch, Hulzebosch, Erik Hulzebosch’. Op eigen wijze en in 
dialect vertelde hij anekdotes over zijn ‘zang’- en schaatscarrière. De Elfsteden-
tocht die hij als veertienjarige reed in 1984, was een keerpunt in zijn leven. In één  
klap was hij de held van Gramsbergen in plaats van het  ‘domme’ jongetje dat niks 
kon, zo vond zijn vader tot dan toe. Op onnavolgbare wijze vertelde hij wat er 
daarna allemaal op zijn pad kwam. Hoe hij zonder enige kennis van zaken finan-
ciële afspraken maakte met sponsoren, zijn successen, interviews met Mart 
Smeets en het net niet winnen van de Elfstedentocht in 1997. Henk Angenent 
won de tocht, maar voor Hulzebosch voelde het niet als een nederlaag, maar als 
start van zijn leven als bekende Nederlander. Hij wist de aanwezigen te boeien en 
had de lachers al snel op zijn hand. Na afloop van zijn verhaal bood Hulzebosch 
een schaatsjas aan, aan de vereniging die ‘m op haar beurt aan Bernard Hofman 
gaf. 
 

Na het vertrek van Hulzebosch ging het feest nog tot in de kleine uurtjes door met 
live muziek van de Verduijns en van der Ree. Het bestuur kijkt terug op een ge-
slaagde jubileumavond. We willen alle vrijwilligers via deze weg bedanken voor 
hun hulp en alle leden en genodigden voor hun komst.  
 

Krista Kremer 
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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 Jan Henk en Marieke van Warners met hun kinderen Lara, 
Mirre en Sil, Lellensterweg 46. 
  

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

Waar zijn jullie geboren en/of hebben jullie je jeugd doorgebracht? 
Jan Henk: “Ik ben geboren in Uithuizermeeden en heb ook mijn jeugd doorge-
bracht in Uithuizermeeden.” 
Marieke: “Ik ben geboren in Uithuizermeeden en heb ook jeugd doorgebracht in 
Uithuizermeeden.” 
Marieke: “Lara, Mirre en Sil zijn geboren in Ten Post en hebben ook hun jeugd 
doorgebracht in Ten Post.” 
 

Wat doen jullie voor de kost? 
Marieke: “Ik ben verpleegkundige in een ziekenhuis in Groningen.”   
Jan Henk: “Ik ben werkzaam bij Roorda en Veldman.” 
 

Wat zijn jullie favoriete bezigheden? 
Jan Henk: “Ik hou van drummen en ik vind klussen leuk.” 
Marieke: “Ik hou van hardlopen en racefietsen en met de kinderen leuke dingen 
doen.” 
Marieke: “De kinderen spelen voetbal bij SJO STEO.” 
 

Wat is jullie favoriete vakantiebestemming? 
Marieke: “We vinden Spanje een mooi land”. 
 

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

Wat is jullie favoriete boek/film en waarom moeten alle inwoners van Ste-
dum dit boek of deze film zien? 
Marieke: “Het boek `Mijn leven in de wildernis` geschreven door Miriam Lance-
wood. Bijzonder zo te leven in de wildernis, zonder materiële zaken.” 
 

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

Wat is jullie antwoord op de vraag van de vorige bewoners: “Wat is jullie fa-
voriete vogel?” 
Marieke: “We hebben hier een uil gespot.” 
 

Welke vraag willen jullie de volgende nieuwe bewoners stellen? 
“Wat maakt het wonen in Stedum leuk? “ 
 

Afie Nienhuis 
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Stedum Energiecoöperatie gaat op pad met de warmtecamera! 
 

Laat een gratis warmtebeeld maken van je woning 
 

Is jouw goede voornemen om in 2018 je energierekening naar beneden te krij-
gen? Besparen op energieverbruik begint met het isoleren van je woning. Met een 
warmtecamera zijn energielekken eenvoudig op te sporen.  
 

Het merendeel van de warmte in huis verdwijnt via de voordeur, ramen, muren, de 
vloer en het dak naar buiten. Bij een goed geïsoleerd huis verdwijnt de warmte 
minder snel en hoef je dus minder energie te gebruiken om je huis op temperatuur 
te houden. Voor een niet geïsoleerd huis betekent dit dat er zo’n 60% meer ener-
gie nodig is. Wat resulteert in een flink hogere energierekening. Reden genoeg 
om eens te kijken hoe het met jouw huis gesteld is. 
 

Stedum Energiecoöperatie gaat samen met het Energieloket van de gemeente 
Loppersum en Buurkracht aan de slag met energie besparen. We starten met de 
warmtecamera die we in februari lenen. Op 14 april organiseren we een energie-
markt in het Hervormd centrum waar je de warmtebeelden kunt laten zien aan een 
energieadviseur en je gelijk informatie kunt krijgen over hoe je je woning kunt ver-
duurzamen. Zet deze datum alvast in je agenda. 
 

Energie besparen is geld besparen 
Als inwoner van Stedum krijg je een gratis warmtebeeld van je woning aangebo-
den. Een warmtebeeld laat via kleuren zien of een woning warmte lekt. Hiermee 
kun je zien of een huis goed geïsoleerd is of dat er nog wat te verbeteren valt.  
 

Aanmelden voor de gratis warmtebeeldactie kan door een e-mail te sturen naar 
duurzaamstedum@gmail.com vóór 1 februari.  
 
Meer informatie  
Deze actie is een initiatief van het Energieloket van de gemeente Loppersum. 
Samen met lokale initiatieven helpt zij inwoners om hun huis te verduurzamen. Op 
www.energieloket-groningen/loppersum vind je tips over hoe je energie en geld 
kunt besparen. Doe bijvoorbeeld de quickscan om jouw woning eenvoudig onder 
de loep te nemen. Ook vind je er een overzicht van bedrijven in de buurt die deze 
maatregelen kunnen uitvoeren.  
 

Fransje van Weerden 
 

 

Grote deelname reanimatiecursus in Stedum 
 

Goed dat er zoveel mensen in Stedum kunnen reanimeren en dat er een Automa-
tische Externe Defibrillator (AED) hangt. Al twee keer is daardoor het leven van 
een dorpsgenoot gered. De laatste keer gebeurde het op een plek waar al veel 
mensen aanwezig waren. Daardoor kon de hulpverlening direct beginnen. Maar 
het is ook geweldig dat na een verzoek om hulp van de meldkamer, de mensen 
uit het dorp heel snel ter plekke zijn. Hoe sneller de reanimatie wordt gestart, hoe   
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groter de kans op succes. Het liefst binnen zes minuten. Na die zes minuten 
neemt de kans op overleven zienderogen af en de kans op blijvend letsel toe. 
Die zes minuten wordt in de regel door de ambulance niet gehaald. De aanrijtijden 
liggen in de provincie veel hoger. Daarom is het van het allergrootste belang dat 
er een burgernetwerk bestaat die kan beginnen met een reanimatie in afwachting 
van de professionele hulp.  
 

In het Swaithoes wordt al jaren een cursus reanimeren gegeven. Door erkende 
opleiders. In eerste instantie alleen voor de inwoners van Stedum, gesponsord 
door Dorpsbelangen Stedum. In gesprekken die ik had met mensen die in mijn 
praktijk trainen, kwam naar voren dat meer mensen wel een cursus reanimatie 
wilden volgen. Veel van die mensen komen niet uit Stedum. Omdat ik van mening 
ben dat eigenlijk iedereen zou moeten kunnen reanimeren, is de reanimatiecursus 
nu ook toegankelijk voor mensen buiten Stedum. 
 

Dit heeft er toe geleid dat in het afgelopen jaar bijna 90 mensen zijn opgeleid. Aan 
alle geslaagden is gevraagd om zich op te geven bij HartslagNu. De inwoners van 
Stedum werden ook het afgelopen jaar gesponsord door Dorpsbelangen Stedum. 
De deelnemers van buitenaf betaalden alles zelf.  
 

Dat zou eigenlijk moeten veranderen. Het bestaan van een burgernetwerk van 
mensen die kunnen reanimeren is van groot maatschappelijke belang. Daarom 
gaat ik proberen ergens een subsidiebron aan te boren. Het doel is om de oplei-
ding het komende jaar gratis te laten zijn, zodat ook mensen met een smalle 
beurs deel kunnen nemen. 
 

Karel Zuiderveld 
 

 

Nieuws van de Oranjevereniging 
 

Op de jaarvergadering van het afgelopen jaar in november 2017 is besloten dat 
de Oranjevereniging de contributie per automatische incasso zal gaan innen. Het 
is steeds weer een tijdrovende en moeizame tijd voor het bestuur, welke uit vrijwil-
ligers bestaat om de contributie op te halen. Veelal omdat veel mensen weinig of 
geen contant geld meer in huis hebben, daarnaast werken veel mensen. Daar-
door is het regelmatig zo dat wij 3 of 4 keer bij de deur langs moeten om de con-
tributie te kunnen ontvangen.  
 

De bestuursleden van de oranje vereniging komen bij alle leden aan de deur en 
vragen u om een formulier in te vullen voor toestemming met deze automatische 
incasso. U kunt dit formulier dan direct weer meegeven aan het bestuurslid. Indien 
mogelijk kunnen wij het ook later weer bij u ophalen mocht u wat meer tijd nodig 
hebben. Onze penningmeester zal ieder jaar rond eind maart het bedrag van 5,25 
euro van uw rekening afschrijven. 
De bestuursleden zijn herkenbaar aan de bekende oranje bodywarmers. 
 

Bij voorbaat bedankt voor uw medewerking 
 

Coby Nienhuis 
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400 woorden 
 

Stedumer in Spanje 
 

Wachtend op mijn Arriva trein naar stad raak ik in gesprek met de in Spanje wo-
nende Robert Haak, Stedumer van geboorte. In de trein, per e-mail en met kerst 
in de Hoofdstraat bij zijn ouders vertelt hij zijn enthousiaste verhaal voor zodoen-
de een internationale 400 woorden. 
Zijn passie is het bouwen van menselijke torens. “Ik ontdekte het  in Tarragona en 
was meteen verkocht. Ik werd lid van een team: de ”Colla Jove Xiquets de Tarra-
gona”. Het gevoel dat je samen met zoveel anderen iets bouwt wat je in je eentje 
nooit zou kunnen, is geweldig”, vertelt Robert trots. “In Catalonië heten deze le-
vende bouwwerken “castells”. Begeleid door muziek  worden daar in teams zo 
hoog mogelijke torens gebouwd van acht, negen of soms wel tien verdiepingen. 
Veel mensen staan in de basis, om het gewicht van de rest van de toren te dra-
gen en stevigheid te geven aan de structuur. Ook als vangnet voor als de toren 
onverhoopt instort. Dat gebeurt gelukkig niet zo vaak. Ik sta meestal in de basis, 
het zijn de kleinere en lichtere mensen die naar boven klimmen.”  
 

"Ik verhuisde naar  Valencia en bouw ook hier menselijke torens . Mijn team hier 
heet 'Jove Muixeranga de València'.  Hier vindt men hoogte minder belangrijk, we 
bouwen zonder competitie vier of vijf verdiepingen. Veel figuren beelden iets uit, 
bijvoorbeeld een palmboom, waterrad of een altaarstuk. Door de intensieve sa-
menwerking, voelt het team als een soort tweede familie. Belangrijke waarden die 
we als groep willen uitdragen, zijn: samenwerking, hard werken, vertrouwen in el-
kaar, doorzettingsvermogen en gebruik van gezond verstand. We willen  een mo-
del zijn voor de ideale samenleving, waarbij  volwassenen het fundament vormen 
waarop jongeren kunnen bouwen en naar grote hoogten kunnen klimmen." 
 

Oud-Stedumer Robert Haak (geboren 26 juli 1979) groeide op aan de Hoofdstraat 
33 in Stedum. Zijn ouders Albert en Ineke wonen er nog steeds. “Op mijn 19de 
ben ik verhuisd naar Groningen, waar ik scheikunde heb gestudeerd. Hierna heb 
ik van 2008 tot 2013 in Tarragona (Catalonië, Spanje) gewoond en uiteindelijk ben 
ik neergestreken in Valencia, iets zuidelijker aan de Middellandse Zee. Hier woon 
ik met mijn vrouw Alicia en onze zoons Andreu en Erik in El Palmar, een klein 
dorp te midden van de rijstvelden waar de rijst voor de karakteristieke paella ver-
bouwd wordt. Ik specialiseer me voor het bedrijf waarbij ik werk,  in het verbeteren 
van onze grondstoffen (noten en gedroogde vruchten) en productieprocessen. En 
natuurlijk in menselijke torens.”  
 

Math M. Willems 
 

 

Verslag Informatiepunt 
 

Op donderdag 7 december hadden we een Sinterklaasmiddag van het Informatie-
punt in het Hervormd Centrum. Er waren 22 personen aanwezig. Na de opening 
door Ada Hovius begonnen we eerst met een kopje koffie/thee. Daarna startten 
we met de Sinterklaasactiviteiten. 
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Iedereen had iets meegenomen en dit werd in de zak van Sinterklaas gestopt. 
Nadat we allemaal in een grote kring waren gaan zitten, legde Lientje uit hoe de 
pakjes uitgedeeld werden. Het was een stoelendans op muziek, maar we bleven 
op onze stoel zitten. Ieder kreeg de beurt om een pakje uit de zak te pakken. Er 
werden Sinterklaasliedjes gespeeld en de pakjes werden doorgegeven. Wanneer 
de muziek stopte, kreeg diegene die op dat moment het pakje in zijn of haar bezit 
had, dit pakje. De meeste pakjes waren voorzien van een leuk/mooi gedicht. 
 

Na de pauze met wat lekkers voor bij de koffie/thee, had Lientje nog een quiz. Via 
de beamer presenteerde zij vele mooie foto’s van Stedum. Ze stelde er vragen 
over die we schriftelijk beantwoordden. Ada Hovius las nog een overzicht van het 
afgelopen jaar van Informatiepunt in dichtvorm voor, hetgeen erg gewaardeerd 
werd. Daarna wenste Ada ons wel thuis. Het was een gezellige, ontspannen mid-
dag.  
 

De volgende bijeenkomst is op 1 februari 2018. 
 

Afie Nienhuis 
 
(Bovenstaand artikel is per ongeluk niet opgenomen in het decembernummer van  
De Stedumer. Hierbij alsnog. ES.) 
 

 

Last van de hormonen? 
 

 
(Foto: Karel Zuiderveld) 
 

Wat staat daar nou voor een rode auto onder de carport bij het Swaithoes? Een 
raceauto? Maar dan wel een oude. O nee, zit een nieuw nummerbord op, geen 
blauwe. Heeft Karel geld teveel of heeft hij last van een crisis die vele mannen 
treft zo rond de tweede helft van hun leven? 
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Nou, geen van beiden. De auto waar het om gaat is een Cobra. Een sportauto uit 
de jaren 60 van de vorige eeuw. Aan het begin van de 21e eeuw uitverkoren tot 
auto van de 20e eeuw. Op het circuit een geduchte tegenstander van de Ferrari‘s 
van die tijd. Als jong volwassene werd ik verliefd op die auto.  Maar er was een 
probleempje. De originele exemplaren die geschikt zijn voor gebruik op de weg 
brengen bij veilingen veel geld op. Meer dan een miljoen. Tja, zoveel geld had ik 
niet op de plank liggen. Maar ik wilde toch graag zo’n auto.  
 

Zelf bouwen bleek de oplossing. Voor niet teveel geld kon ik in 1990 een bouw-
pakket kopen. Een chassis van kokerbalken en wat los plaatwerk. Het feest kon 
beginnen. Eerst een wielophanging. Daarvoor werd een oude Jaguar gesloopt. 
Die moest toch naar de sloop. Kostte niks. De boel passend gemaakt en van 
smeerpunten voorzien (had die Jaguar niet). Toen naar de sloop voor een stuur-
huis van een oude Ford Escort. Na enige aanpassingen paste dat ook. Zo ging 
het maar door. Remmerij van een VW Golf, motor van een Chevrolet Corvette, 
koplampen van weer een andere auto, versnellingsbak van een andere Chevrolet, 
lampjes, meters, benzinetank, voorruit, schakelaars, radiator, stoelframes etc. via 
postorderbedrijven. Al die dingen moesten ingebouwd worden. De pannen heb-
ben regelmatig op het dak van de garage liggen rammelen van het gescheld als 
het weer eens niet lukte. Vele zaken moest je zelf maken en verzinnen waar het 
langs moest. Rem- en brandstofleidingen, kachel- en radiatorslangen, de elektri-
sche bedrading (leuk hoor, zelf een kabelboom maken, vooral als je iets vergeet) 
en nog vele andere dingen. Na vele jaren van gepruts kon hij in 1997 gekeurd 
worden. Gelukkig goedgekeurd. Maar er mankeerde nog wel een beetje aan. Dat 
moest ik herstellen. Daarna kon ik er pas mee naar de douane. Om de Belasting 
van Personenauto’s en Motorrijtuigen (BPM) af te dragen. Hierna zou ik een ken-
teken krijgen. Helaas gebeurde er toen heel veel in mijn leven. De Cobra bleef 
staan en werd tot een verzamelplaats van oude dozen en andere zooi. Ook de kat 
vond het een geweldige slaapplek. Regelmatig werden adviezen gegeven voor 
een alternatief gebruik als plantenbak, kunstwerk in de tuin, drinkbak voor de 
koeien etc.  
 

Drie jaar gelden begon het opnieuw te kriebelen. Die Cobra moest de weg op. 
Omdat ik geen zin meer had om de laatste dingen te herstellen en in te bouwen 
heb ik de klus uitbesteed. Ergens in Hengelo. Of dat nou zo handig was weet ik 
niet. Erg snel ging het allemaal niet. De Cobra was zelfs even uit beeld. Uiteinde-
lijk bleek hij ergens in Duitsland te staan. We hebben hem opgehaald en naar een 
ander bedrijf gebracht. Daar hebben ze de Cobra rijklaar gemaakt. Toen ik daarna 
de RDW belde om een kenteken aan te vragen bleek de Cobra niet meer in hun 
bestand voor te komen. De keuring van 1997 was verjaard. Het gehele keuringsri-
tueel moest weer doorlopen worden. Nadat ik in een tijdsbestek van vijf maanden 
vier keer met de auto bij de RDW ben geweest (de laatste keren vanwege het te-
veel aan geluid) is uiteindelijk de Cobra goedgekeurd. Die horde was tot mijn gro-
te vreugde genomen. De laatste hindernis was de belastingdienst. Daar moest ik 
aangifte doen voor de BPM. De formulieren waren eindeloos en de rekensommen 
uitgebreid. De BPM bleek uit te komen op € 172.000,00. Na een doodschrik bleek 
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ik, gezien de leeftijd van de auto, recht te hebben op een korting van ruim 100%. 
Ik  hoefde geen BPM te betalen! Gelukkig bleken mijn berekeningen te kloppen en 
kreeg ik een kenteken. Wat een heerlijk moment was dat!  
 

 
 
Tijdens diverse tochtjes is gebleken dat het rijden in een Cobra een enorm gevoel 
van vrijheid geeft. Je zit niet meer opgesloten in een cocon en staat in directe ver-
binding met de open lucht. Je beleeft je omgeving vele malen intenser (je ruikt het 
vers gemaaide gras direct en niet pas na een halve kilometer), het rijden is onge-
filterd (je voelt elk steentje) en de reactie van mensen is bijna altijd positief. Kort-
om, voor niet al te veel geld rij ik in mijn jongensdroom! Gelukkig vindt mijn part-
ner het ook leuk en dat maakt mijn grijns tijdens het rijden alleen nog maar groter.  
 

Karel Zuiderveld 
 
 
 

 

 

 



 14

De Steemer Agenda 
 

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

 
 

 
29 januari    Passage In het Hervormd Centrum om 19.45 uur. 
   Mevrouw A. Visser-Douma uit Assen, onderwerp:  
   E-nummers + voeding algemeen.  
 
1 februari   Informatiepunt van 14:00 uur – 16:00 uur in het Hervormd  
   Centrum. Onderwerp: Martin Pik geeft een presentatie over de 
   nieuwe basisschool/het kindcentrum ‘de Klaver’. 
 
20 februari   Vrouwenraad Stedum: Spelletjesmiddag in het  
   Hervormd Centrum om 14.00 uur. 
 
6 maart   Jaarvergadering Uitvaartvereniging Stedum in Café  
   'Het oude Raedthuys' 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 februari. Kopij inleveren bij de redactie 
voor woensdag 14 februari. 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 
 

 
 


