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De Struners op het Noordelijk Pinksterkamp 
 

 
Vrijdag 25 mei vertrokken 21 kinderen en 8 leiding naar de Marnewaard bij Lau-
wersoog om vier dagen deel te nemen aan het NPK. De dag ervoor had de leiding 
alle materiaal er al heen gebracht met de geweldige hulp van Stefan Bruggeman 
en zijn vrachtwagen. 
Er deden 11 scouts mee (11 tot 15 jaar) en 10 welpen (7 tot 11 jaar). Ze gingen 
op in een massa van zo’n 3500 kinderen en leiding. Voor de kinderen was een 
volledig programma in elkaar gedraaid door de organisatoren van het NPK: op-
drachten, spelletjes, speurtocht, zwerftochten, vossenjacht, vertelsels, etc. De 
Struners hebben een geweldige tijd gehad wat mede te danken was aan het 
prachtige weer.  
 

Voor de welpen was het thema ‘sprookjes’ gekozen. Veel van de opdrachten die 
de kinderen kregen, stonden in het teken van sprookjes. De sprookjes waren door 
elkaar geraakt en de kinderen moesten ze weer uit elkaar halen.  
 
 

 

Het gezicht van Stedum 
De foto op de omslag vertoont iedere maand het gezicht van een Stedumer. De keuze is in 
principe volstrekt willekeurig, als het maar een (oud) dorpsgenoot is. Ken je iemand die wel aan 
de rubriek wil meewerken of wil je misschien zelf: meld het de redactie.  
 

Op de foto staat dit keer de familie Wiersema. (foto: Janna Bathoorn). In 2009 overleed Anneke 
Wiersema, de vrouw van Eilko en de moeder van Carlina en Harmina. Anneke deed veel vrijwil-
ligerswerk in Stedum. Eldert Ameling praat met de familie over toen en nu.  
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De scouts moesten hun eigen keuken bouwen 
(“vuurtafels”) en deden dit in één keer goed. 
De jongens konden heel goed opschieten met 
de buren: de meisjes van scoutinggroep De 
Fivel uit Delfzijl. 
Op youtube zijn heel veel filmpjes te vinden 
over het NPK: zoek op NPK 2012. De Stru-
ners zijn ook nog op TV Noord gekomen; dat 
filmpje vind je op youtube onder: ‘Scouts strij-
ken neer in Lauwersmeergebied voor Pink-
sterkamp’.  
 

Jelle van der Knoop 
 
 

 

Wie heeft onze grote blauwe tonnen "geleend"? 
 

Tot onze grote schrik zijn de grote tonnen van ‘de Struners’ die achter de contai-
ner bij het gebouwtje bij de ijsbaan verdwenen. Hopelijk zijn ze bij het verschijnen 
van deze Stedumer al weer terug. Zo niet, willen degenen die de tonnen hebben 
"geleend", deze daar terug leggen?   
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De Familie Wiersema, Hoofd-
straat 31 
 

Op 1 juni 2009 overleed Anneke Wierse-
ma, de vrouw van Eilko Wiersema en de 
moeder van Carlina en Harmina. Anneke 
werd 52 jaar. Zij was een bekende per-
soonlijkheid in het dorp Stedum. In het 
juni-nummer van 'De Stedumer' in dat-
zelfde jaar stond een passend artikel over 
Anneke, geschreven door Lies Oldenhof. 
Daarin werd uitgebreid ingegaan op al het 
vrijwilligerswerk dat Anneke in Stedum 
heeft verricht. Zo was zij een actief lid van 
de Activiteiten Commissie van Dorpsbe-
langen. 
 

In de jaren na haar overlijden voer ik een 
paar keer een kort gesprek met Eilko 

Wiersema. Wij zijn het er beiden over eens dat het mooi zou zijn wanneer er later 
alsnog een artikel in 'De Stedumer' zou verschijnen over het gezin Wiersema, 
over Anneke, Eilko en hun beide dochters. Immers een artikel over Anneke als lid 
van de Activiteiten Commissie van Dorpsbelangen, die haar gezin overal bij be-
trok, zat al in de planning. 
 

Dit jaar stelt Eilko voor dat ik rond de 1e juni langskom. Om een afspraak te ma-
ken trek ik eind mei op een avond aan de ouderwetse bel aan de Hoofdstraat 31. 
Even later zitten wij aan de keukentafel. Eilko en dochter Carlina kijken op hun 
kalender welke dag hen het beste uitkomt. Natuurlijk hebben wij het over Anneke. 
Maar het is goed dat wij het van te voren alvast bespreken. "Maak er geen zielig 
verhaal van," zegt Eilko voorzichtig. Nee, dat moet ook niet. Wij zullen het hebben 
over het daagse leven en alles wat er zo al naar voren komt. Hoe hebben ze el-
kaar indertijd gevonden? Waar bracht Eilko zijn jeugd door? En hun huisdieren 
zullen wij ook niet vergeten. Want deze mensen zijn geweldige dierenliefhebbers. 
Afgesproken wordt dat ik de volgende dag weer langskom. 
 

De volgende avond om half zeven klingelt de bel opnieuw. "Die is nog echt an-
tiek," zegt Carlina die de deur opent. Ik schuif aan bij de keukentafel. Rechts van 
mij zit Eilko en tegenover mij zit Carlina (1985). Sinds september 2009 woont 
dochter Harmina (1992) in Zwolle. Zij volgt aan het Cibap, vakschool voor ver-
beelding, een opleiding. De school heeft een bijzonder mooie site vol met docu-
mentatie.  
 

Spijtig genoeg moest Carlina, die met veel plezier aan haar opleiding in Den 
Bosch was begonnen, die opleiding vroegtijdig beëindigen. De reden hiervan was 
een dubbele hernia. Dat er niet bij de pakken neergezeten wordt blijkt later uit het 
gesprek. Want gesteund door vader is ze de strijd aangegaan tegen de proble-
men met haar rug. 
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Dan noem ik een dorp. Maar het dorp blijkt niet het dorp te zijn waar Eilko gebo-
ren is. "Nee, onze familie dat betreft een andere tak dan de Wiersema's uit Lop-
persum," vertelt Eilko, "ik ben geboren in 1955 te Sauwerd! Eigenlijk op het zelfde 
moment dat mijn ouders aan het verhuizen waren naar Bedum. Ik ben in de kin-
derwagen naar Bedum gekomen en woonde daar tot 1978. Mijn vader werkte bij 
Houthandel Nanninga in Groningen, dat heette toen Houtstek Nanninga. Mijn va-
der was bestekzoeker. Dat hield in dat hij, wanneer er hout besteld werd, de juiste 
en geschikte materialen bij elkaar zocht. De wortel van mijn familie ligt in Bedum." 
De beide ouders van zijn vader, de grootouders van Eilko, hadden een kruide-
nierswinkeltje aan het Boterdiep Zuidzijde, tussen beide bruggen in. Het werd in 
Bedum 'winkeltje Wiersema' genoemd. Eilko heeft alleen zijn grootmoeder ge-
kend. "Die was toen al erg oud." 
Anneke Wiersema-Groeneveld werd geboren in 1957 te Woltersum en groeide op 
in Ten Boer. "Waar wij elkaar ontmoet hebben? Op een sportdag in Zeerijp van de 
CJV van de Classis Bedum. Dat was in 1975," vertelt Eilko en vervolgt: "Er werd 
gevoetbald en gevolleybald en er was touwtrekken. Tien kerken uit deze regio, 
zoals bijvoorbeeld uit Westeremden, Ten Boer, Thesinge, vielen onder Classis 
Bedum." 
Op 16 juni 1978 zijn Eilko en Anneke getrouwd. Terwijl het thans in 2012 een heel 
gedoe is om aan huurwoning te komen, ging dat in de jaren zeventig in Stedum 
een stuk gemoedelijker. In Stedum was kapper Enno Smit het aanspreekpunt van 
de woningbouw. "Wij waren op dat moment nog niet getrouwd en wij waren bij 
een kennis hier in Stedum op visite. Deze kennis belde op een gegeven moment 
met Enno Smit. Ik kon toen de telefoon overnemen en had een gesprek met Smit. 
Ik heb daarna een afspraak met hem gemaakt. Een halfjaar na dat gesprek kon-
den wij een nieuwe woning betrekken aan het Vlaspad 20. Het was 1978 en wij 
waren pas getrouwd." 
 

In 1993 zijn ze naar de Hoofdstraat 31 verhuisd. Dit was de woning van Geert Pi-
lon en zijn beide zusters Jantje en Mina. 
Natuurlijk praten wij over Anneke. De wond is nog vers. Maar hier wordt het ver-
driet niet weggestopt. En juist in dat dagelijkse leven zitten de herinneringen. 
Neem nou bijvoorbeeld de maaltijd. Dochter Carlina kookt hier het eten. Bij het 
koken wordt vaak genoeg de vraag gesteld: "Hoe deed mamma dat altijd?" 
 

In 2008 op oudejaarsavond kwam Carlina weer thuis wonen. Zij had anderhalf 
jaar de opleiding docente bloemschikken gevolgd aan Stoas Hogeschool, Den 
Bosch. Noodgedwongen moest ze nu deze opleiding stoppen. In 2008 werd ze 
geopereerd aan een dubbele hernia. Eilko: "Wij zijn overal geweest, naar heel wat 
ziekenhuizen. Wij hebben hierna besloten om zelf in beweging te gaan. Wij gaan 
nu allebei naar de sportschool. Ik heb altijd aan volleybal gedaan, floot wedstrij-
den tot aan de derde divisie toe. Ik geef volleybaltrainingen. Maar langzaam aan 
word je toch wat krakkemikkiger. Ik ga zelf twee keer in de week naar de sport-
school. Tot nu toe lukt dat wel." 
 

Eilko zat vier periodes in de kerkenraad van de Gereformeerde kerk. Anneke 
heeft nog huiscatechese gegeven bij hun thuis aan de Hoofdstraat. Eilko: "Ik heb  
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nog jarenlang CJV-avonden geleid. (Christelijke Jongeren Vereniging) Dat was in 
'het Trefpunt', achter de Gereformeerde kerk."  
Eilko werkt in Middelstum. Hij is monteur bij een garage. "Ik ben ook APK-
keurmeester." 
 

Ik vraag: "Jullie hebben toch jarenlang folders en kranten bezorgd?" Carlina: "Ik 
heb dat zeven jaar gedaan. Tot 2007, toen ik naar Den Bosch ging. Eilko: "Ik ben 
er dit jaar mee gestopt, maar ik liep vanaf 2007." 
De Wiersema's zijn geweldige dierenvrienden, altijd al geweest. Eigenlijk al voor-
dat er kinderen waren. Want toen Eilko en zijn vrouw in 1978 in Stedum kwamen 
wonen hadden ze al parkieten en kippen. Carlina noemt alle huisdieren op die ze 
gehad hebben of nog steeds houden. Het zijn: parkieten, kippen, tortelduiven, ze-
bravinken, cavia's, konijnen, katten en een vis. Wij gaan even buiten kijken. Via de 
achterdeur staan we in de tuin en lopen langs een rennetje met een witte krielhen 
en twee kuikens van vier week oud. In de tuin staat een tuinhuisje waar wij een 
kijkje in nemen. Hier zitten konijnen, cavia's en krielkippen met een paar kuiken-
tjes. Ongeveer in het midden van dit tuinhuisje staat een paaltje. Daar bovenop zit 
een hele makke krielhaan. Hij is wit van kleur en zij hebben hem Nelis genoemd. 
Het diertje blijft onverstoord zitten en kraait af en toe. Schertsend zegt Eilko: "Een 
stuk lawaai van hier tot Tokyo!" 
Na de Christelijke Basisschool 'De Crangeborg' zijn zowel Carlina als Harmina 
naar De Groene School in Winsum gegaan. Op die school wordt elk jaar een 
huisdierenshow georganiseerd. Leerlingen mogen dan huisdieren mee naar 
school nemen die dan door een keurmeester worden beoordeeld. Je kunt er prij-
zen mee winnen. Ook Carlina en Harmina deden daar elk jaar aan mee en ze 
wonnen verscheidene prijzen met hun huisdieren.  
 

Terug in huis praten wij over de Activiteiten Commissie waar Eilko samen met 
Anneke heel wat werk voor verrichtte. Zo stippelde hij de routes uit voor de fiets-
vierdaagse, routes van 15 en 30 kilometer. Ook stippelde hij looproutes uit voor 
de wandelvierdaagse. "Als gezin waren we heel erg betrokken bij de dorpsactivi-
teiten," zegt Wiersema, "ik heb zelfs nog tien jaar in De Oranjevereniging gezeten. 
Doordat Anneke er niet meer is, is er een heleboel veranderd." 
 

Carlina: "Moeder betrok ons overal bij. Er moest koffie of thee gezet worden voor 
de controleposten van de wandelvierdaagse en de fietsvierdaagse. Vaak werden 
Harmina en ik ook ingezet als controlepost. Vader ging in de bezemwagen er ach-
teraan om de veiligheid en om eventueel een band te plakken." 
Eilko: "Ik had een fietsenrek op de auto en dan konden ze als het nodig was zo 
instappen." 
Carlina: "Moeder organiseerde de eerste jaren samen met Nanne Santing de 
spooktochten. Pappa en ik hebben zelfs nog voor spook gespeeld." 
 

Tot besluit praten we over de geplande foto voor in 'De Stedumer'. Het zou mooi 
zijn dat Harmina ook op de foto kwam. En ook Maarten. In Den Bosch leerde Car-
lina haar vriend Maarten kennen. Hij is ondertussen een voetbalfan van Stedum 
geworden en is op zaterdagen wel bij het voetbalveld te vinden. 
 

Eldert Ameling      
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Feestweek 2012 
 

Van 9 tot en met 16 juni was het weer feestweek 
in Stedum. Hierbij een impressie met een selectie  
van foto’s die op Stedum.com. staan. Kijk voor  
deze en meer afbeeldingen op deze site!  
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Vereniging Groninger Bodem Beweging 
 

Op 7 juni hield de Groninger Bodem Beweging haar jaarlijkse ledenvergadering in 
het Binhoes in Gartshuizen. De vergadering was goed bezocht. Zo'n veertig leden 
luisterden naar het bestuur en gaven goede ideeën voor de strategie van de vere-
niging. Twee bestuursleden namen afscheid: Roelof Hupkes en Marjan Datema. 
Twee nieuwe bestuursleden werden verwelkomd: Bettie van Veen (Gartshuizen) 
en Wim van Weert (’t Zandt).  
 

Na het huishoudelijk deel hield de heer Davidse van het waterschap Noorderzijl-
vest een lezing over de activiteiten van het waterschap die nodig zijn in verband 
met de bodemdaling. De aanwezigen stelden vele vragen en Davidse nam de tijd 
om deze zoveel mogelijk te beantwoorden. 
 

De GBB heeft nu 230 leden, verspreid over Noord-Groningen. Te weinig maar het 
aantal groeit gestaag. Stedum telt nu 26 leden. Het doel van de GBB is nog 
steeds het verkrijgen van een rechtvaardiger vergoeding van de NAM bij aardbe-
vingschade. Het laatste jaar is er vooruitgang geboekt in het overleg met de NAM, 
de Provincie, de Commissie bodemdaling en de TCBB. Zo is er het plan één loket 
voor alle soorten schade door de gaswinning te openen, zodat de burger niet 
meer van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Hier heeft de GBB al jaren voor 
gepleit. Verder zal de NAM meer informatie leveren over de schade door aardbe-
vingen, en de bevingen zullen beter worden gemeten door het plaatsen van meer 
trillingsmeters. Tenslotte zal er meer zorgvuldigheid betracht gaan worden bij het 
meten van de schade. Hier komt een protocol voor. De schadetaxatie zal meer 
onafhankelijk van de NAM geschieden.  
Niettemin is er nog veel te bereiken, met name wat betreft de wijze en hoogte van 
vergoeden. Zie www.groninger-bodem-beweging.nl 
 

Jelle van der Knoop  
voorzitter GBB 
 

 

Stedum de boer op, Verduijn en Blikker 
 

Familie Verduijn, Weersterweg 1 
De boerderij ’t Grote Woel, waar de familie Verduijn nu al een aantal jaren boert, 
heeft al een lange geschiedenis. In 1600 wordt de plek voor het eerst vermeld. Er 
woonde toen een Vlaamse emigrant, die Egbert Clant kende en zo waarschijnlijk 
in Stedum terecht kwam. In de Bartholoméuskerk is een grafzerk uit 1621, met 
wapenschild. Is het toeval dat de oudste Verduijn in Vlaanderen studeert? 
Als tegenhanger van het Grote Woel was er het Lutje Woel, Weersterweg num-
mer 4. Hier woonden destijds twee gezinnen. Op ‘t Grote Woel heeft ook een bur-
gemeester van Stedum gewoond, Siert Jans Doornbos en later opeenvolgende 
familieleden Kuipers. Boer Reinder Jan Kuipers had het goed voor elkaar. Door 
zijn drainage goed te onderhouden kon hij als eerste op het land. Een gedreven 
boer, vast niet zo’n gemakkelijke natuur.  Hij kon niet zo goed met zijn zoon, wat 
naar horen zeggen op de Weersterweg te horen was. 
In de 80’er jaren werden er aardappels voor en door het dorp verbouwd. Je kon 
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dan een rij aardappels kopen en komen rooien. Een ander soort dorpstuin dus. 
Met alle mensen die aan het rooien waren, was het goed voor te stellen hoe des-
tijds de arbeiders bij de boer aan het werk waren. Toen kon het druk zijn op het 
land. Nu vliegt er een trekker met een maaier overheen, en in een oogwenk is 
(met geschikt weer) het gras ingekuild. Hoe dat eruit ziet kunt u op 7 juli bekijken. 
 

Familie Blikker, Lellensterweg 36 
Van de boerderij van Blikker aan de Lellen-
sterweg is geen naam bekend. Boeren hou-
den van hun grond, maar verkochten het ook 
wel, om stenen van te bakken of als vruchtba-
re terpaarde. Hier werd zoveel afgegraven, 
dat een deel nu permanent bemalen wordt. Nu 
met een electrische pomp, destijds met een 
molen. De molen is in 1953 naar Lichtenvoor-
de gegaan.  De grond werd afgevoerd met 
een praam, de ligging aan het maar was mooi 
meegenomen. Destijds doken Stedumer kin-
deren onder de boot door, een mooi spelletje, 
waar ouders van nu misschien wel niet aan 
moeten denken. Dat ging vast niet met een 
zwemdiploma. Het maar was destijds een be-
langrijke vaarweg, nu ook voor Sinterklaas na-
tuurlijk en enkele visliefhebbers, die regelma-
tig koers zetten richting Peertil. 

 

Het maar werd ook voor heel andere doelen 
gebruikt. Zo is honderden jaren geleden de 
klok van de Middelstummer toren over het 
water naar Stedum vervoerd, en vervolgens 
met paard en wagen naar Middelstum. 
Toen was het Westerwijtwerdermaar, nu 
óns deel van de Noorderrondrit,  nog geen 
begaanbare route. Een heftruck om de klok 
op de kar te zetten zal er niet geweest zijn, 
en ook lag er geen asfalt. Of café de Weer 
toen al een pleisterplaats was, vermeldt de 
historie niet.            Foto’s: Wim Zijlema 
 

Het maar liep verder het dorp in, tot aan de Troefmarkt. Nu staan in Stedum veel 
huizen aan de straat, maar destijds woonde je in de Triezenbergstraat en  
Clantstraat aan het water. Dat zal wel sfeervol geweest zijn. 
 

In de voorgevel van de boerderij is een mooie steen gemetseld, die door Nicky 
Blikker is hersteld en nu weer goed leesbaar is. De wijsheid van die steen kunt u 
de 7e juli leren kennen. 
 

Lies Oldenhof 



 15

Stedum de boer op  

 

Het is bijna zover. De fami-
lies Verduijn, Blikker en Sla-
ger-Wiersema hebben de 
plannen klaar om de Stedu-
mers te ontvangen. Schuren 
worden opgeruimd, het erf 
ingedeeld en alle verhalen 
voorbereid. Er zijn 60 plaat-
sen beschikbaar, zodat we 
allemaal, ook de vrijwilligers, 
lekker kunnen eten. Mathijs 
Slager, ervaren kok, bereidt 
dit voor in een nabij Blikker 
gelegen gastvrije keuken. Er 
is rabarber ingevroren, vlier-
bloesemsiroop gemaakt,  en 
zo gebeurt er achter de 
schermen al van alles. Aan-
melden kan tot 1 juli op  
activiteiten@stedum.com. 
Kaarten af te halen bij Gina 
Tamminga, 5 euro pp, 15 eu-
ro voor een gezin, inclusief 
diverse optredens, o.a.   
Plien, Bianca en postbode 
Siemen, en een accordeon 
duo.  

Verzamelen met fiets in de haven om 15 uur, eten start tussen 18.30 en 19 uur. 
Ter plekke word je ingedeeld. 
Voor tafels en stoelen wordt gezorgd (wel een beetje alternatief comfort). Zelf 
bord en bestek meenemen! Er is gelegenheid tot afwassen. Denk eraan dat er ’s 
avonds veel muggen zijn, bedekkende kleding is ’s avonds aan te raden. Dan nog 
even de regels voor een goed verloop, instrueer ook uw kinderen! 
 

Volg de aanwijzingen van de gidsen op, niet alles is vrij toegankelijk. Respecteer 
privéterrein en hou rekening met ontsmettingseisen (mat en schoenbescherming).  
Honden niet toegestaan, i.v.m. kans op besmetting van de koeien via honden-
poep. Denk aan het tijdschema, per groep wordt daarvoor een vrijwilliger aange-
steld. In de nabijheid van dieren je rustig gedragen, denk eraan dat ze niet altijd 
aan drukte gewend zijn. Niet roken in de stal, geen peuken weggooien. Hou de 
omgeving netjes, geen rommel weggooien, niet gooien met wat je onderweg vindt, 
geen planten uittrekken, en denk eraan dat gras ook geoogst wordt, dus niet in 
het hoge gras rollen.  
 

Lies Oldenhof 
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In de kijker 
 

In deze rubriek worden nieuwe of 
minder bekende bewoners van het 
dorp voorgesteld. Deze borduurt ver-
der op de oude rubriek : Nieuwe be-
woners. Deze keer zijn Jurjen 
Schaap en Marjan  
Drent  en dochter Ilse 2 jaar. Zij wo-
nen aan Stationsweg  17. 
 

Sinds wanneer wonen jullie  in 
Stedum? 
Sinds  maart 2012 
 

Waar zijn jullie geboren? 
Hij in Bedum en zij in Stedum. 
 

Wat doen jullie voor de kost? 
Jurjen legt cement dekvloeren aan 
en Marjan is kassière. 

 
Wat is jullie favoriete bezigheid?   
Hij houdt van wielrennen en fietsen met de honden. 
Zij houdt van lezen en puzzelen. 
 

Wat is jullie favoriete vakantiebestemming? 
Tsjechië. 
 

Wat nemen jullie mee naar een onbewoond eiland?  
Een boot en dochter  Ilse. 
 

Wat is de reden dat jullie in Stedum zijn komen wonen?  
Het huis en de omgeving. 
 

Zijn jullie ook betrokken bij het dorp? Indien ja, hoe?  
Jurjen is lid van de fietsclub “ Stedum”. 
 

Wat is jullie favoriete boek/film en waarom moeten alle inwoners van Ste-
dum dit boek of deze film zien? 
De film” Simon” van Eddy Terstall. Veel humor, maar ook de serieuze kant van 
het leven. 
 

Wat vind je, naast je eigen huis, het mooiste plekje van Stedum? 
De omgeving van de vijver in het bos. 
 

Wat is jullie antwoord op de  vraag van de vorige nieuwe bewoners: Wat is 
jullie favoriete progamma op TV?   
Het TV progamma : “Sam Sam”, serie van vroeger. 
 

Welke vraag willen jullie de volgende nieuwe bewoners stellen? 
Welke activiteit missen jullie in Stedum? 
 

Afie  Nienhuis 
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Warmlopen in Stedum 
 

 
 
Er waren 180 ijsjes besteld om alle lopers van een koude traktatie te voorzien op 
de laatste avond van de Avondwandelvierdaagse in Stedum. Met het warme weer 
vielen die goed in de smaak. Er was ook dit keer weer veel enthousiasme, en dat 
was ook wel nodig in de hitte. Voor de 10 km werd extra rondgegaan met drinken, 
ook omdat zij extra uitgedaagd werden op de maandag en de dinsdag. Het valt 
niet mee om precies passende gevarieerde routes te maken. Gemiddeld loopt 
men 10 km, maar op een avond ook wel eens wat meer. De echte wandelaar ge-
niet van een rondje Westerwijtwerd, en de Middelstummer Avondvierdaagse te-
genkomen was ook gezellig. Men bood elkaars lopers koffie aan, heel collegiaal. 
Voor Stedum was het de 25e keer, en ter gelegenheid daarvan waren koffieposten 
en verkeersregelaars met oranje pruiken uitgedost. 
 

Op de laatste avond zat Jehova Nissi klaar op de Borgweg, om de ontvangst van 
alle lopers feestelijk te omlijsten. Voldaan liep iedereen vervolgens naar het café, 
waar men de medaille kreeg uitgereikt, van juf Lammy of Corry Verduijn. Vooruit-
lopend op de scholenfusie liepen de scholen gezamenlijk de routes. De welpen en 
scouts van Scouting De Strúners werden opgewacht door een delegatie van het 
bestuur. Allen kregen een mooie roos. De “losse lopers”werden door familie of 
buurt van bloemen en snoep voorzien. En zo keerde iedereen weer tevreden 
huiswaarts. 
 

Lies Oldenhof 
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Zomeravondfeest 
 

Zaterdagavond 30 juni is er een mooi feest op het Borgterrein. Een zomeravond-
feest, mídden in het dorp. Met van alles te eten en te drinken en natuurlijk heel 
veel muziek. Het orkest van Jehova Nissi heeft een echt zomers programma sa-
mengesteld, dat zo swingend en aanstekelijk is, dat niemand er stil bij kan blijven 
zitten. Als afsluiting van een voor ons actief en succesvol seizoen houden we het 
feestelijk en ontspannen. We spelen veel bekende popmuziek, zoals van Elvis 
Presley, Deep Purple en Led Zeppelin – met een prachtig arrangement van 
'Stairway to heaven'. Maar ook zal 'Sorry' van Kiteman te horen zijn en Schotse 
folkmuziek en Nederlandse hits en nog veel meer. Voorop staat dat alle dorpelin-
gen welkom zijn om met elkaar – en met ons - een vrolijke avond te beleven, met 
lekkere hapjes en drankjes. Het feest begint rondom 21.00 uur. Want dat past bij 
die laatste dagen van juni, wanneer de avonden lekker lang en ongetwijfeld zo-
mers warm zijn. Een orkest, decor, catering en zelfs toiletten zijn aanwezig. Nu jij 
en u nog. Kom dus gezellig aanlopen op 30 juni. Een eigen stoel meenemen mag, 
uiteraard. 
 

Fenneke Colstee 
cmv Jehova Nissi 
 

 

Uit de raad 
 

Uit het commentaar van het Dagblad van het Noorden was het probleem van een 
raadslid al te lezen. Waarmee houden we ons nu bezig? De laatste keer behande-
len we de kadernota, waarmee de raad aangeeft wat zij belangrijk vindt. We moe-
ten als gemeente wel oppassen dicht bij de dorpen te blijven, want daar gebeurt 
het uiteindelijk. Een paar voorbeelden van beleid in de dorpspraktijk laten zien dat 
eigenlijk de Feestweek gesubsidieerd zou moeten worden, want daar wordt ge-
werkt aan beleid in de praktijk. 
 

Gemeentelijk gezondheidsbeleid 
De gemeente gaat tegenwoordig ook over de gezondheid van haar inwoners. 
Maar hoe regel je dat? Dat wordt eerst een stuk schrijven, wat er is, wat je zou 
willen bereiken en hoe je dat gaat doen. Vaak gaat het dan ook over campagnes. 
We weten allemaal dat we niet zouden moeten roken, niet teveel drinken, bewe-
gen en gezond eten. Maar kan de gemeente nu bereiken dat de inwoners anders 
gaan leven? Laatst stond ik de krant dat ouders het gezag was ontnomen, de kin-
deren waren te dik. In de kadernota werd alleen lokaal gezondheidsbeleid ge-
noemd. Zo is er ook veiligheidsbeleid, kunst en cultuurbeleid, en nog wel meer, 
ook het jeugdbeleid.  
 

Verantwoording in de jaarrekening 
In de jaarrekening, waarin de uitgaven van 2011 staan, op 25 juni op de agenda, 
stond dat het jeugdbeleid is uitgevoerd. Zou u weten wat dat dan geweest is? Als 
u ten minste opgroeiende kinderen heeft, anders kan dit onderwerp natuurlijk aan 
u voorbijgaan. Ik heb in ieder geval een vragenlijst gezien, waar ze hun behoeften 
in moesten vullen. Veel konden ze er niet van maken. De feestweek stond er als 
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te kiezen optie niet bij. De jeugd in Stedum is overduidelijk blij met de feestweek, 
kijk maar naar de belangstelling, en de gezelligheid in de tent. Laat naar bed, een 
week lang genieten, dat hoort in Stedum bij het opgroeien. Een jeugdsoos missen 
we natuurlijk, maar in deze week zie je wel wat jeugd leuk vindt. Gelukkig is er 
particulier onderdak aangeboden. Dat zijn activiteiten waar jeugd iets aan heeft.  
Ik kan me slecht voorstellen wat ze aan jeugdbeleid actualiseren hebben. 
 

Wat dan wel? 
Met dat weinige geld, genoeg om een verhaal te schrijven, maar niet om veel van 
te doen, kun je ook proberen direct aan een activiteit bij te dragen. Schrijf (kort) op 
dat je lokale initiatieven stimuleert en sponsor Kunstspoor bijvoorbeeld. Kijk naar 
hoe ’t Swaithoes, Jur Raatjes met bootcamp, de sportverenigingen en Sportdorp 
Stedum de gezondheid stimuleren door bewegen in een gezellige sfeer te bevor-
deren. Scouting biedt leuke bezigheid voor de (opgroeiende) jeugd. In een kleine 
gemeente moet het toch mogelijk zijn die initiatieven te steunen. Door onszelf met 
acties, hulp of door gewoon mee te doen, maar ook door de gemeente. Bijvoor-
beeld door bij te dragen aan onderdak voor de scouting (wat geregeld wordt!) of 
de sporthal niet te duur te verhuren. Subsidie aan de feestweek zal wel een brug 
te ver zijn, te ongezonde snacks. Maar met de lifestylebeurs is beweging toch 
weer fantastisch gepromoot door Jacqueline Pool en Go4Fitness, en de spinning 
les met Oet Steem. Volgende keer de gemeente toch maar even uitnodigen, wie 
weet wat ze er van opsteken voor het nieuwe jeugd- en gezondheidsbeleid. 
 

Lies Oldenhof 
 

 

Vakantieperiode huisartsenpraktijk Stedum 
 

In de zomervakantie zijn  praktijk en apotheek gesloten van maandag 23 juli tot en 
met vrijdag 10 augustus. Wilt u rekening houden met tijdige aanvraag van herha-
lingsmedicatie. De waarneming wordt verzorgd door de huisartsen in Middelstum. 
Wij wensen u een goede zomer.  
 

Fré Oosterhuis 
Team huisartsenpraktijk Stedum 
 

Onthulling nieuwe welkomstborden 
 

Wethouder Jan Stoel heeft gistermiddag 
het nieuwe grensbord met daarop ‘Welkom 
in de gemeente Loppersum’ in het dorp 
Garsthuizen onthuld. Wethouder Jan Stoel; 
’Ik ben blij dat het zo ver is dat we de 
nieuwe grensborden hebben kunnen reali-
seren. De oude borden waren dusdanig 
verouderd dat het geen goede indruk meer gaf van onze gemeente. Bovendien 
stond het oude logo er nog op. De werkzaamheden zijn naar verwachting deze 
week afgerond en met de onthulling van dit bord op de gemeentegrens hebben 
we als gemeente Loppersum weer een stapje voorwaarts gezet.’ 
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Hengelclub "Ons Genoegen"  
 

Verloren, of kapot gegane hengelsportartikelen, deel 3. 
Hengelaars kunnen soms absurde dingen beleven. Een hengelaar kan met zijn 
hengelstok naar het viswater trekken, om daarna zonder hengel naar huis te ke-
ren. In een enkel geval heeft de visser maar kort kunnen vissen en raakte toen al 
zijn hengel kwijt. 
 

Bovenstaande inleiding lijkt u misschien overdreven. Toch kan dit de minder erva-
ren hengelaar overkomen. Iemand die al jaren vist past doorgaans, door schade 
en schande wijs geworden, beter op.Wat ik nu vertel heb ik meerdere malen ge-
zien. Ik zag het gebeuren en het is mij ook wel eens bijna overkomen. 
Wanneer de walkant relatief laag is in verhouding met het water, en wanneer deze 
mooi vlak is, is men vaak geneigd om de hengel plat op de walkant te leggen. Het 
voorste eind hangt boven water. En door het gewicht van het achterste eind blijft 
de hengel mooi liggen. Op deze manier legt men ook vaak een werphengel neer. 
Zo af en toe wil het wel eens gebeuren dat een vis zo enthousiast aanbijt dat de 
lijn onmiddellijk strak trekt. 
Bij een werphengel is het verstandig om vooraf dan de beugel van de molen om 
te klappen, zodat het snoer vrij van de spoel kan rollen. Doet men dat niet, dan 
kan een actieve en sterke vis de hengel van zijn plek trekken. Zet de vis dan door, 
dan kan de hengel zelfs in het water getrokken worden. Heb je pech dan zie je 
voordat je kunt ingrijpen je werphengel al het water inschieten. 
Sommige hengelaars lopen om wat voor reden dan ook bij hun hengel weg. Men 
moet bijvoorbeeld plassen. Ligt uw vaste stok dan vrij op de wal. Dan kan het ge-
beuren dat in die tijd dat u weg bent een vis aanbijt. Een sterke vis trekt dan de 
hengel opzij, of vooruit, langzaam richting water. Ligt de hengel bijvoorbeeld in het 
riet dan kan dat heel snel gaan. Immers het gladde riet biedt weinig weerstand. 
Eerst verdwijnt de top van de hengel onder water. En bent u er dan niet snel ge-
noeg bij, dan schuift de hele hengelstok centimeter voor centimeter het water in.  
Meestal kunt u nog net uw hengel grijpen. Het duurt wel een minuut voordat de 
hele hengel, die hol is, vol water loopt en zinkt. Soms lukt het nog met uw schep-
net de hengelstok nog naar u toe te trekken.  
Oudere vissers hebben er destijds iets op gevonden. Zij lijmden aan beide kanten 
kurkjes in hun hengeldelen, zodanig dat deze hengeldelen nog wel in elkaar 
schoven en in elkaar pasten. Viel er nu een hengeldeel in het water, dan bleef dat 
deel drijven. Belandde de hele hengel in het water, dan bleef de hengel drijven. 
Wie in dergelijke situaties ook een werphengel bij zich heeft met een stuk lood er-
aan, kan nu al werpend zijn drijvende hengel naar de kant toe te trekken. 
Loopt u even bij uw hengelstok weg, haal dan eerst uw snoer uit het water. Trek 
de hele hengel de wal op en zet er eventueel uw vistas bovenop. Hiermee voor-
komt u dat uw hengelstok het water inrolt. Want zelfs door een zuchtje wind kan 
een lichte hengel het water inrollen. 
Eldert Ameling 
voorzitter Hengelclub "Ons Genoegen" 
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De Steemer Agenda 
 

(De hieronder genoemde activiteiten zijn terug te vinden in deze Stedumer) 
 
 

 
 

30 juni  Zomeravondfeest op het Borgterrein, georganiseerd door  
Jehova Nissi.   

 

7 juli   Stedum de boer op! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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op de vijfde vrijdag van de maand. De volgende keer verschijnt De Stedumer op vrijdag 31 au-
gustus. Kopij inleveren bij de redactie voor vrijdag 24 augustus. 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 en Janna Bathoorn. 
Advertenties: Ellen Gommers, 0596 58 18 10, adv.destedumer@gmail.com 
 

 

 


