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 Bevers en beestjes 
 

 
 

De bevers (kinderen van 5-7 jaar) van de Struners zijn zaterdag op zoek geweest 
naar pissebedden als beestje van de week. Elke week beginnen we de opkomst 
met het zoeken naar een beestje, deze keer een pissebed. Waar kunnen we hem 
vinden, wat eet het, hoe oud wordt een pissebed, kriebelen de pootjes ook enzo-
voorts. Dat laatste werd even getest, maar kriebelen deed het niet. Natuurlijk wer-
den er ook andere diertjes gevonden. Vervolgens werd iets over het bijzondere  
 

 

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 Thirza Wierenga (foto: Jan Pitt). 
 
 



 3

leven van dit diertje verteld. 
Met een insectenpotje was de 
pissebed ook goed te observe-
ren. Er sjouwde ook een klein-
tje in het potje rond, deels op 
de rug van de grote pissebed. 
Kleine pissebedden verblijven 
4 weken in de broedbuidel van 
de moeder, en hebben wat dat 
betreft verwantschap met bui-
deldieren. De gevonden rode 
mier heeft het niet overleefd, hij 
werd door de pissebed opge-
geten. Door het vergrootglas 
van het potje was het allemaal 

goed te volgen. De kinderen vonden ook al twee zwarte rupsen, en het nodige af-
val. Sinds de containerramp is afval verzamelen ook hot, zo bleek. En verder 
diende de bevertrap deze week als brug over de sloot. Met WC-tikkertje werd een 
leuke middag afgesloten. Dit zijn de vaste elementen van de opkomst voor deze 
leeftijdsgroep. Insteek is iets te doen met de interesse en ideeën die uit de kinde-
ren zelf komen. Dat is deze keer weer gelukt. 
 

Lies Oldenhof 
 

 

Klaverjasavond in Moarstee groot succes 
 

Zaterdagavond 12 januari werd in Moarstee een klaverjasavond gehouden. Het 
was voor de 2e keer dat een dergelijk evenement georganiseerd werd. 
Dat het een schot in de roos is om Stedumers de gelegenheid te bieden om een 
kaartje te leggen blijkt wel uit de opkomst. Maar liefst 20 personen kwamen ’s 
avonds naar Moarstee. 
 

In een zeer ongedwongen sfeer werd er een kaartje gelegd. Natuurlijk werd er se-
rieus gekaart maar tussendoor kon er ook gezellig wat gekletst worden. Ook mooi 
was om te zien dat de wat meer ervaren kaarters af en toe de wat minder ervaren 
spelers van tips voorzagen. Er was zeker geen sprake van, zoals dat heet, ‘het 
mes op tafel’. Reden voor hen die wel willen klaverjassen maar toch wat terug-
houdend zijn, de volgende keer ook mee te doen. En die volgende keer komt er! 
Na het tellen van de punten en uitreiken van de prijzen werd er nog een tijdje ge-
zellig nagepraat. 
 

Gezien de belangstelling is er besloten om op zaterdag 16 maart wederom een 
klaverjasavond te organiseren. Inloop vanaf 19.30u en aanvang van het kaarten 
om 20.00u. Inleg € 5,00. Locatie: Moarstee 
 

Nanne Santing 
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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 Emiel Kruger, A. Clantstraat 1. 
  

Sinds wanneer woon je in Stedum? 
“Sinds 1 augustus 2018.” 
 

Waar ben je geboren en/of heb je je jeugd doorgebracht? 
Emiel: “Ik ben geboren in Ten Post en heb mijn jeugd ook doorgebracht in Ten 
Post.” 
 

Wat doe je voor de kost? 
Emiel: ”Ik ben chauffeur bij een bedrijf dat automaterialen levert aan garages.” 
 

Wat zijn je favoriete bezigheden? 
Emiel: “Ik hou van motorrijden, voetballen, fitnessen en mountainbiken.” 
 

Wat is je favoriete vakantiebestemming? 
Emiel: “Ik hou van een warm land onder andere Spanje.” 
 

Wat is de reden dat je in Stedum bent komen wonen? 
“Ik wilde graag een huisje kopen in de buurt van mijn familie.” 
 

Wat zou je doen als je de Postcodeloterij Straatprijs wint? 
Emiel: “Op vakantie naar een warm land en stoppen met werken.” 
 

Wat vind je, naast je eigen huis, het mooiste plekje van Stedum? 
“Ik vind de haven een mooie plek als je vanaf de Lellensterweg komt.” 
 

Wat is je antwoord op de vraag van de vorige bewoners: “Wat is je ideale 
zaterdag?” 
“Mijn ideale zaterdag is uitslapen en daarna voetballen.” 
 

Welke vraag wil je de volgende nieuwe bewoner(s) stellen? 
“Wat is je favoriete gerecht?” 
 

Afie Nienhuis 
 

 

Van de G.E.D. Reindersstichting 
 

Voor het jaar 2019 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 e-
mail te worden ingediend bij Anneke Werkman, secretaris van de Stichting. Het 
mailadres is anneke.werkman@home.nl   
 

Anneke Werkman 
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400 woorden 
 

My purpose of life (over levensdoel) 
 

Ze is net terug van motorrijles als ze mij binnenlaat aan de Singel waar ze sa-
menwoont met Fokke Kooistra (hij werkt bij de NS en is in opleiding tot mechatro-
nicus). Thirza Wierenga noemt zichzelf een bezige bij: ze volgt een deeltijdstudie, 
werkt daarnaast vijfentwintig uur op een zorgboerderij en meestal op zondag in 
een café in Winneweer. Ze doet ook yoga en pilates. 
 

“Na het behalen van het zwemdiploma ging ik als vrijetijdsbesteding op toneel in 
het Prinsentheater in Stad. Daar jarenlang veel cursussen gevolgd. De toneelles-
sen trokken mij door de heftiger kanten van mijn jeugd en een passie voor toneel 
ontstond. Na het VMBO volgde MBO. Ik volgde toen mijn passie en ging in 2012 
naar de artiestenopleiding KTM (Kunst, Theater en Media) van het Noorderpoort 
College.” Op haar zeventiende stopte ze met de studie, werkte een half jaar in 
Amsterdam in de horeca en pakte in november 2013 het vliegtuig naar Nieuw 
Zeeland, waar ze vier maanden werkte en reisde. Terug in Stedum de vraag: 
“Hoe nu verder? ” In november 2014 ging ze weer naar KTM en maakte de oplei-
ding keurig af. “We deden veel aan persoonlijke groei en in het stagejaar mocht ik 
mijn eigen bedrijf opzetten: acthirz: voor kindervoorstellingen, workshops en trai-
ningsacteren. Later kwam modo (=Moeder-Dochter): een professioneel theater-
bedrijfje samen met mijn moeder. We maken en spelen vrolijke vrije kindervoor-
stellingen als: Kip & Koe, Helpen is niet griezelig en Vuurvliegje. Elk jaar maken 
we een voorstelling rondom het thema van de Kinderboekenweek. We werken nu 
in opdracht aan twee voorstellingen op maat: voor een school in Woltersum en 
voor de gemeente Midden-Groningen. Voor modo gebruiken we een donkerrode 
Eifelland caravan uit 1969, die we volledig stripten en opnieuw inrichtten. Op de 
buitenkant veel modo stickers, we trekken veel bekijks. De voorstelling Vuurvlieg-
jes - die nog steeds te boeken is - spelen we vooral om de caravan heen, een hi-
larische omkering … Het kinderpubliek kijkt vanuit de caravan naar buiten, naar 
de acteurs. Ik probeerde een jaar van mijn toneelactiviteiten te leven, maar dat 
blijkt lastig. 
 

-  Ik kwam er gaandeweg achter dat ik naast acteren ook graag met kinderen met 
problemen werk. Daarom volg ik nu de vierjarige deeltijd HBO-opleiding “Social 
work” bij de NHL Stenden in Leeuwarden. Mijn  uitstroom is Jeugdzorg. Ik kan me 
daarna in een masteropleiding verder specialiseren.”  
 

Haar acteerervaringen en het werken met zorgkinderen liggen dicht bij elkaar: de 
passies voor kindertoneel en kinderzorghulp groeien beide professioneel uit. 
Thirza lacht: “My purpose of Life …” 
 

Math M. Willems 
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Van de Oranjevereniging 
 
Het bestuur wenst iedereen een gelukkig en gezond 2019. 
Tijdens de jaarvergadering is besloten om de contributie van de Oranjevereniging 
te verhogen tot 8 euro per woning, mede in verband met dat er weinig subsidies 
meer binnen komen. Ook volgt er nog een actie waardoor wij hopen om een buf-
fer op te kunnen bouwen voor de komende festiviteiten. 
Wij zullen in de maanden februari tot maart bij u langs komen met een formulier 
voor de automatische incasso. U kunt het formulier invullen die wij de volgende 
dag weer bij u ophalen. Het zal fijn zijn als iedereen zijn medewerking wil verle-
nen, natuurlijk blijft het vrijblijvend. U herkent ons aan de oranje bodywarmers. 
 

We hebben met de jaarvergadering enkele personen benaderd om plaats te ne-
men in het bestuur. Welkom de dames Riemke Oosterbeek en Bianca van der 
Laan. Het is mooi om een paar extra handen te hebben met de voorbereidingen. 
Blij zijn wij ook met de samenwerking van de muziekvereniging Oranje uit ’t Zandt. 
Zij nemen de honneurs waar op 27 april en 4 - 5 mei. 
Onze Tulpenaktie is op vrijdag 8 maart. Tussen 17.30 - 21.00 uur komen wij bij u 
langs. Het programma voor de festiviteiten van Koningsdag en de Herdenking 
komt in De Stedumer van februari. 
 

Coby Nienhuis 
Bestuur Oranjevereniging 
 

 

Vuurwerk en veestal 
 

Inmiddels ligt het feest van oud en nieuw achter ons. Wat rest zijn de verse herin-
neringen aan onder meer het vuurwerk. 
Dat het afsteken van vuurwerk door iedereen verschillend wordt beleefd is een 
bekend feit. Terwijl voor veel mensen vuurwerk een stukje feestelijk vermaak is, 
staan onze huisdieren daar meestal anders tegenover. Van honden en katten we-
ten wij dat ze het moeilijk hebben met al die luide knallen. Minder bekend is het 
dat koeien en paarden het ook zwaar hebben met het grillig geluid van het geknal. 
Koeien in een stal kunnen geen kant op, in tegenstelling met een hond en een kat 
die zich kunnen verschuilen tegen het lawaai. 
 

Een veehouder, aan het rand van ons dorp, doet daar het volgende op. Tegen 
twaalf uur, wanneer het eerste vuurwerk reeds te horen is, laat hij in de stal de 
motor draaien van een trekker. Ook zet hij de radio in de trekker aan. Dit zijn voor 
zijn dieren vertrouwde geluiden. Het overstemt de knallen buiten de stal. In de 
veeschuur is voldoende ventilatie. De uitlaatgassen kunnen hun weg vinden. 
Wanneer het meeste vuurwerk afgeschoten is, zet de veehouder de radio uit en 
zet hij de motor van de trekker af. Met dit systeem houdt hij zijn dieren rustig. 
 

Eldert Ameling  
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Pubquiz Moarstee 
 

Gezelligheid, strijd en samenhorigheid gegarandeerd tijdens de pubquiz van 
Moarstee! 
 

Op zaterdag 23 februari organiseren we voor het eerst een pubquiz in Moarstee! 
Samen met jouw team kun je laten zien dat jullie de meeste kennis in huis heb-
ben. De quiz bestaat uit 10 uiteenlopende rondes, zoals een plaatjesronde, mu-
ziekronde en kennisvragen.  
 

Met je team (min. 4 personen - max. 6 personen) strijd je om de eerste, tweede of 
derde prijs. Deelname kost € 7,50 euro per team. Opgeven kan per mail naar: de-
sirenieborg@hotmail.com of op de avond zelf vanaf 19.30 uur. Graag ontvangen 
we dan ook het aantal personen en de teamnaam. De quiz start om 20.00 uur.  
 

Er kunnen een beperkt aantal teams meedoen, dus geef je vooraf op, zodat je 
verzekerd bent van een plekje. 
 

Graag tot dan! 
 

Nanne Santing 
Organisatie Moarstee 
 

 

Winter Carbagerun voor MS-onderzoek 
 

Drie Stedumers rijden - samen met een vriend uit Bierum - in februari de carbar-
gerun en combineren dit met een inzamelingsactie voor MS-onderzoek. Bert Kos-
ter interviewt een van de deelnemers, Tim de Jonge. 
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Tim, kun je jezelf en je collega runners kort even voorstellen? 
 

Martijn Elema kan ik heel kort introduceren want hij luistert toch niet mee, haha. 
Hij is een echte Stedumer, begin dertig en door de week druk in de weer op de 
vrachtwagen. Zelf ben ik 28 en ook uit Stedum afkomstig. Ik werk momenteel bij 
een mosterdfabriek en vanaf deze week voor postnl en ben door de week ook 
druk bezig met een Masterstudie aan de Rijksuniversiteit Groningen. We zijn bei-
den best wel actief inderdaad. Zelf probeer ik ook nog te fitnessen omdat voetbal-
len door een vervelende knieblessure er niet meer in zit. 
Deze editie gaan Otto Schaap en Robin de Jonge ook met ons mee. Otto komt uit 
Bierum en heeft al een paar keer eerder meegedaan. Als er wat stuk is, dan ko-
men we vanzelf bij Otto uit want hij is de man van de creatieve oplossingen. Robin 
is inderdaad mijn jongere broer. Hij gaat voor de eerste keer mee en zal een grote 
bijdrage leveren in het uitvoeren van de opdrachten. 
 

 
 

Martijn en jij zijn beide fanatieke deelnemers aan de Carbagerun? 
Dat klopt inderdaad. Het wordt mijn 6e keer en Martijn zijn 7e keer. In het begin 
deden we mee aan de zomereditie maar de wintereditie vind ik zelf persoonlijk 
mooier. We starten maandag 11 februari in het Deense Kopenhagen en finishen 
op vrijdag de 15e in het Finse Helsinki. Tussendoor doen we ook nog Zweden 
aan. Al met al leggen we tijdens deze run 3000 kilometer af en dan moet je er nog 
heen en na die tijd ook weer terug naar huis uiteraard. 
 

Martijn is meer van het sturen en ik ben fanatiek in de opdrachten die we onder-
weg uit moeten voeren dus dat wisselt elkaar mooi af. Vorig jaar zijn we zelfs 2e 
geworden in het eindklassement. Wat voor opdrachten je zoal uit moet voeren? 
Zwemmen in een meertje bijvoorbeeld onder winterse omstandigheden. Of een 
positieve zwangerschapstest meenemen naar de finish. Dan moet je inderdaad 
eerst zo’n test kopen en dan ook nog een zwangere vrouw zo gek zien te krijgen 
dat ze de test doet. En vorig jaar moest een van ons zijn been laten gipsen. 
Het mooie van deze opdrachten is dat je echt in contact komt met de locale be-
volking die het vaak ook heel bijzonder en hilarisch vinden. Voeg daarbij de prach   
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tige winterlandschappen waar je door heen rijdt en de mooie auto’s van collega’s, 
met een dagwaarde van maximaal €500,-, die je tegenkomt en je begrijpt dat we 
er weer zin in hebben. Er zijn echt prachtige exemplaren bij hoor. Vorig jaar kwa-
men we een auto tegen die half tot schip verbouwd was. Deze heeft de finish zelfs 
nog gehaald. ’s Nachts slaap je in hotels en doe je leuke contacten op met de 
overige deelnemers. 
 

 
 

Dit jaar hebben jullie er een goed doel aan gekoppeld. 
Via Ard Hofman zijn we in contact gekomen met Grunn moves tegen MS. Ard is 
weer een neef van onze dorpsgenoot Bernard die aan deze vreselijke ziekte leidt. 
De oorzaak van MS is nog steeds niet bekend en om dit boven water te krijgen is 
veel onderzoek nodig. Van al het sponsorgeld dat we ophalen gaat 50 procent 
naar de stichting die vervolgens al het ontvangen geld van ons besteedt aan on-
derzoek naar MS. 50 procent van het opgehaalde sponsorbedrag gaat naar onze 
brandstofkosten. 
We dekken onze brandstofkosten met sponsorgeld tot een maximum van 65% 
van het totaal. Al het sponsorgeld wat boven dat percentage wordt opgehaald 
gaat voor 100% naar de stichting. Stel dat de brandstofkosten €1000,- bedragen 
dan gaat tot een sponsorbedrag van €1300,- 50 procent naar ons en 50 % naar 
de stichting. Alles wat in dit voorbeeld boven de €1300,- aan sponsorgeld wordt 
binnengehaald gaat voor 100% naar Grunn Moves tegen MS. 
 

Willen jullie verder nog iets kwijt? 
We hopen dat de mensen uit Stedum en omgeving ons massaal willen helpen 
door te doneren. Voorzitter Pieter Berend Slager heeft zaterdag op de nieuwjaars-
receptie van de VV Stedum al min of meer het startschot voor deze actie gege-
ven. Mocht je een bijdrage willen geven, kijk dan op de facebookpagina van team 
plankgas. Alle beetjes helpen! Wij zorgen ervoor dat het geld goed terecht komt. 
 

Bert koster 
bert-koster.nl 
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De Steemer Agenda 
 

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

 
 
 
 
 
28 januari   Passage. De heer Hollebrandse uit Roodeschool. Onderwerp: op 
   fiets door Nederland. In het Hervormd Centrum om 19.45 uur. 
 
19 februari  Vrouwenraad Stedum. Spelletjesmiddag. In het Hervormd  
   Centrum om 14.00 uur. 
 
23 februari  Pubquiz in Moarstee vanaf 19.30 uur. 
 

16 maart   Klaverjasavond vanaf 19.30 uur in Moarstee 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Stedumer verschijnt de volgende keer op vrijdag 22 februari. Kopij inleveren bij de redactie 
voor woensdag 13 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 
 

 
 


