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Stedum de boer op! 
 

Op 13 september nodigen boeren burgers uit, op initiatief van de Activiteitencom-
missie van Dorpsbelangen. Burgers en boer komen met elkaar in contact, voor 
een gezellige ontmoeting maar ook verdieping. Elkaar ontmoeten doen we door 
het samen op de fiets bezoeken van een aantal bedrijven rondom Stedum met 
aan het slot een gezamenlijk maaltijd. Verdieping is er doordat de bedrijven ver-
schillende kanten van de akkerbouw laten zien. Centraal punt is dit keer het be-
drijf van de familie Glas, Piet en Angela en Grietje Glas zetten de deuren open. 
Iedereen in Stedum is van harte uitgenodigd zich te laten voorlichten over de pro-
ducten die er worden gemaakt, de wijze waarop dat gebeurt, de producten te 
proeven en wijzer te worden over wat we eten. Kippen maken daar deel van uit. 
Het leuke hieraan is ook dat je op plekken komt die je anders van de weg af in het 
land ziet liggen. Van de mooie plek kun je extra lang genieten, omdat er een con-
cert is om 5 uur van Jehova Nissi en er aansluitend een maaltijd wordt geser-
veerd, met de hulp van diverse dorpskoks. Er wordt nog gebroed op producten die 
met de boerderij te maken hebben.  
We starten rond half twee met de fiets, startplaats nog te bepalen. U krijgt van te 
voren te horen hoe laat u bij welk bedrijf wordt verwacht. U fietst zelf naar de be-
drijven toe volgens schema, met een begeleider die dat schema bewaakt. Zo 
komt u naar verwachting om vijf uur bij Piet Glas en Angela aan, waar u onder het 
genot van een drankje kunt genieten van een boerenconcert van Jehova Nissi.  
Wilt u deelnemen aan de warme maaltijd, dan moet u zich opgeven vóór 6 sep-
tember bij activiteiten@stedum.com. Kosten 17,50 euro per gezin, 6 euro per per-
soon. Bij aanmelding vermelden of u vegetariër bent, dan bieden we u een alter-
natief voor de kip. 
Let op: het aantal plaatsen is beperkt, wie het eerst komt het eerst maalt. Als het 
goed is, kunnen we ook een groep Duitse deelnemers verwachten. Dit program-
ma is nog in voorbereiding met onze uitwisselingsdorp Stedum-Bekum, in de 
buurt van Hannover.  
Stedum de boer op! Wordt georganiseerd door de Activiteitencommissie Dorpsbe-
langen in samenwerking met de familie Glas (Piet en Angela, Grietje), molen de 
Stormvogel, en met hulp van de PR commissie LTO Noord. 
 

Lies Oldenhof 
Activiteitencommissie dorpsbelangen 
 

 

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 Dick Dijk (foto: Janna Bathoorn). Dick is bibliothecaris bij het Noord 
Nederlands Orkest en daarnaast bezig met zijn masterscriptie voor zijn studie Geestelijke Ver-
zorging. Sinds februari 2009 is Dick Dijk ook dirigent bij het Toonkunstkoor Caecilia uit Zwolle 
(en omgeving). Eldert Ameling praat met hem over zijn liefde voor de muziek: "De Matthäus 
Passion! Dat is het mooiste stuk uit de Westerse muziekgeschiedenis!"  
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Feestweek 
 

Van 14 tot en met 21 juni was weer het evenement dat om de twee jaar gehouden 
wordt: de feestweek. Met optredens van Tof!, Starkoo, Super Sundays en  
T- Spoon. Met op zondag een kerkdienst in de tent. En verder die week: een life-
stylebeurs, seniorendag, een kindermiddag en vooral veel muziek: de rijdende 
popschool, The voice of Stedum en een aantal gelegenheidsbandjes die optraden 
tijdens de Steemer Stap Oavond. Hieronder een impressie van de week in foto’s. 
 

(Foto’s: Stedum.com; op deze site kunt u meer foto’s en ook filmpjes zien.) 
 

De vrijwilligers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Starkoo 
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Uitzinnig publiek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De tentdienst op zondag 

Woensdag  
kindermiddag 
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Lifestylebeurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeu de boules op  
de seniorendag 
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Dr. Bernhard aan het werk 
tijdens The voice of Stedum 

 
 
 

Super Sundays 
 

 
 
T-Spoon: ‘Sex on the beach’ 
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Dick Dijk: "De Matthäus Passion! Dat is het mooiste stuk 
uit de Westerse muziekgeschiedenis!" 

 

Op dinsdag 15 april 2014 werd in de 
Dominicanenkerk in Zwolle de Matthäus 
Passion uitgevoerd. Dit meesterwerk 
van Bach werd gedirigeerd door de 
Stedumer Dick Dijk die aan de Hoofd-
straat woont. 
De Matthäus Passion is een van de be-
kendste composities van Johann Se-
bastian Bach. De meeste uitvoeringen 
duren wel drie uur. De compositie ver-
telt het lijdens- en sterfverhaal van Je-
zus volgens het Evangelie van Matteüs. 
In heel veel plaatsen in ons land wordt 
deze compositie uitgevoerd, gedurende 
de Passietijd de periode voor Pasen. 
Op een donderdagavond in mei heb ik 
een afspraak met Dick Dijk, organist, 
koor- en orkestdirigent van inmiddels 
zo'n vijfentwintig uitvoeringen van de 

Matthäus Passion. Wanneer ik naar de voordeur loop heeft Dick mij al zien aan-
komen. Door de voormalige winkel, een radio- en televisiewinkel en later van 
1984 tot 1987 een groente- en fruitzaak genaamd 'Klokhuis' en daarna van 1987 
tot 1995 'Bloemenhuis Flora', lopen wij naar het aangrenzend keukentje. Met een 
beker koffie gaan wij de trap op naar boven naar de huiskamer van Dick Dijk. 
Alles in deze huiskamer ademt rust uit: de kleuren, de opstelling van de meubels 
en de mooie dingen in het interieur. Net als beneden liggen en staan hier veel 
boeken, waaronder exemplaren met een inhoud gerelateerd aan het Christelijk 
geloof. In 2012 kreeg ik (E.A.) van Dick een kopie van een interview door Job van 
Schaik in het Dagblad van het Noorden, waar ingegaan werd op Dick zijn studie 
aan de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschappen aan de Rijksuni-
versiteit in Groningen. Dick is bezig met zijn masterscriptie voor zijn studie Gees-
telijke Verzorging. Daarnaast is hij bibliothecaris bij het NNO, het Noord Neder-
lands Orkest. Opvallend in zijn studie- en huiskamer zijn de heiligenbeelden. Gro-
te kunstboeken vol afbeeldingen van schilderijen met Christelijke voorstellingen 
liggen open zodat de mooiste platen te zien zijn. 
 

Sinds februari 2009 is Dick Dijk dirigent bij het Toonkunstkoor Caecilia uit Zwolle 
(en omgeving). Elk jaar geeft dit koor tenminste twee concerten met in het voor-
jaar de Matthäus Passion in de Dominicanenkerk in Zwolle. In het programma-
boekje van deze uitvoering in 2014 vermeldt Dick Dijk dat hij al vanaf zijn vroegste 
jeugd ontroerd was en geïnspireerd werd door de Matthäus Passion. 
"Mijn beide ouders," vertelt Dick, "zijn van Christelijke huize en waren lid van het 
oratoriumkoor 'Laus Deo' in Appingedam. Mijn vader en moeder zongen heel veel. 
Het oratoriumkoor 'Laus Deo' wilde in 1968 een jongenskoor samenstellen bij hun 
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uitvoering van de Matthäus Passion. Dit werd ook de eerste uitvoering van de 
Matthäus Passion waar mijn beide ouders aan meededen. Het werd een koor van 
vijfentwintig jongens en het werd uitgevoerd even voor Pasen in Appingedam. Ik 
zong als jongenssopraan in dit jongenskoor. Een paar jaar eerder had ik de Matt-
häus Passion voor het eerst gehoord. Het deed mij heel veel." 
Dick werd in 1959 geboren in Meedhuizen als het tweede kind van de vier kinde-
ren van het echtpaar Dijk. Zijn vader en moeder hadden een kruidenierswinkel in 
Meedhuizen. Later hadden de ouders van Dick een supermarkt aan de Dijkstraat 
in Appingedam. Hiermee stopten ze. Tot de vader van Dick zijn pensioen ontving, 
hadden de ouders van Dick ook nog tien jaar lang een Jamin-winkel in Delfzijl. 
 

Dick Dijk: "Mijn vader speelde veel op het harmonium. Mijn vader heet Derk Dijk 
en is nu eenentachtig jaar. Hij speelt nog steeds orgel, heeft nu een elektronisch 
kerkorgel in de huiskamer staan." Ook de opa van Dick Dijk, aan vaderskant, 
heette Derk Dijk. "Ik heet eigenlijk ook Derk. En een van mijn zonen heet Diederik. 
Hij is daarmee ook een D. Dijk." 
Dick: "Opa Dijk was kerkorganist van de kerk van de Pinkstergemeente in Delfzijl. 
Hij zong altijd Christelijke liederen en dirigeerde het kerkkoortje. Een koortje, want 
in wezen was het maar een klein koor met enkele leden."  
 

Dick zijn opa aan moederskant was eerst Hervormd en ging daarna naar de Pink-
stergemeente. Hij speelde heel mooi mondharmonica. "En mijn moeder zong in 
die jaren echt heel prachtig! En zij speelde banjo." 
Ik vraag Dick, of hij vertellen kan, hoe bij de Matthäus Passion in Zwolle de uitvoe-
renden stonden opgesteld ten opzichte van de dirigent, Dick Dijk zelf dus. Een di-
rigent van de Matthäus Passion heeft met heel wat mensen te maken, met koren, 
met orkesten, het orgel en de solisten. 
"Stel je voor," zegt Dick, "Zwolle, de kerk. Voor mij zitten twee orkesten, links en 
rechts. Samen veertig man. Dit zijn allen leden van één groot orkest: Het Neder-
lands Symfonie Orkest. Zij zijn zo opgesteld, omdat de Matthäus Passion is ge-
schreven voor twee orkesten. Een klein pijporgeltje met organist staat voor mij. 
Daar achter staan twee koren, twee keer veertig mensen. Daar weer tussen staat 
een meisjeskoor 'Meander Vocaal' allen leerlingen van het 'Meander College'. 
Bach heeft het geschreven voor twee groepen zangers en instrumentalisten en 
voor het orgel dat op het balkon stond. Rechts en links van dat orgel stonden dan 
de koren, solisten, muzikanten. De solisten staan in Zwolle helemaal vooraan. 
Links van de dirigent de sopraan, de alt, de Christus (bas). Rechts van de dirigent 
de evangelist (tenor), bas, tenor." 
Wanneer ik later nog eens op een middag met Dick hierover verder doorpraat, 
gaat de uitleg nog verder. Zo werd de Matthäus Passion oorspronkelijk geschre-
ven voor een bepaalde kerk met een orgel met een bijzonder register. Dit register 
was een 'Sesquialter'. Oorspronkelijk zit er in de Matthäus Passion geen jongens-
koor maar werd in het openingskoor (het eerste stuk) de melodie van "O Lamm 
Gottes, unschuldig" gespeeld op dat orgel met gebruik van dat specifieke register. 
Later in andere kerken werd de melodie gezongen door een jongenskoor. Nog la-
ter (zo ook bij Caecilia) werd dit deel, ook en met andere koralen uit het eerste 
deel van de Matthäus Passion, door het jongenskoor c.q. meisjeskoor gezongen. 
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Vooraf wordt er veel gerepeteerd met het Toonkunstkoor Caecilia, waarvan Dick 
Dijk zoals al vermeld vaste dirigent is. Vanaf 2009. Al in dat eerste jaar voerde hij 
met Caecilia de Matthäus Passion uit. 
Vooraf wordt er ook een generale repetitie gehouden, éénmaal, en alles bij elkaar 
inclusief solisten en koren, orkest en meisjeskoor 'Meander Vocaal'. Dit meisjes-
koor, leerlingen van het 'Meander College', is ingestudeerd door Martien Hove-
stad.  
 

Dick repeteert vooraf ook met het orkest, het NSO. Hij moet daarvoor naar En-
schede. In een repetitie van drie uur wordt het orkestgedeelte ingestudeerd, 
waarbij ook de solisten mee repeteren. 
"Maar," zegt Dick Dijk, "ik heb al vaker de Matthäus Passion gedirigeerd. De eer-
ste keer in 1994 in de Hervormde kerk in Den Ham (Overijssel) met het Sallands 
Bachkoor en het Nationaal Philharmonisch Orkest." In totaal heeft Dick Dijk zo'n 
vijfentwintig uitvoeringen van de Matthäus Passion gedirigeerd, in de plaatsen 
Zwolle, Den Ham en Appingedam. 
Wat vond je de mooiste uitvoering, of is dat moeilijk te zeggen? Dick Dijk: "Ik vond 
één van de mooiste uitvoeringen, die waar de beide zusters Van Wageningen, 
Harda en Roelien, solo zongen. Dat was in Zwolle op 24 maart 2010. Wij hebben 
daar iets bijzonders beleefd." Zonder al te veel in details te treden vat hij het als 
volgt samen. Na deze uitvoering bleek al snel dat één van de concertgangers ge-
heel hersteld bleek, terwijl deze mevrouw toen ze naar de uitvoering ging ernstig 
ziek was. Zij was met heel veel inspanning en moeite naar de Matthäus Passion 
gekomen. Dick Dijk: "De Matthäus Passion kan geweldig veel goeds met de men-
sen doen!" 
 

Je bent ook dirigent geweest in Naarden? Dick: "Iedereen kent de jaarlijkse uit-
voering van de Matthäus Passion in Naarden waar het kabinet en bekende Neder-
landers gaan luisteren. In deze grote kerk van Naarden heb ik een wereldpremiè-
re gedaan, Missa nr. 1 van de Estlandse componist Urmas Sisask. Een aantal de-
len zijn te zien op youtube. Maar ik heb natuurlijk veel meer gedirigeerd, uitvoe-
ringen van de Messiah, de Johannes-Passion, Carmina Burana, om maar een 
paar uitvoeringen te noemen." 
 

Na de middelbare school begon Dick op het conservatorium met de studie: 
Hoofdvak Schoolmuziek. "Je wordt dan opgeleid voor leraar aan de middelbare 
school. Mijn eerste musiceervak, geen hoofdvak dus, was orgel. In het tweede 
jaar kreeg ik 'koordirectie'. Dat vond ik zo mooi. Daar ben ik toen mee begonnen 
en ook met het vak orkestdirectie. Ik studeerde af in 1986." Al in zijn eerste jaar 
van het conservatorium, Dick was een jaar of achttien, richtte hij zelf in Appinge-
dam een koor op en werd daar dirigent van. "Dat was het koor Jedaja. Het is een 
koor waar nog altijd veel mensen goede herinneringen aan hebben, omdat het zo 
goed kon zingen," Dick Dijk zet een cd op. Wij luisteren enige tijd naar de opna-
mes van dit koor. Het betreft een cd-uitvoering uit 1978, een jubileumjaar van Je-
daja. Je kunt goed horen dat het een jongerenkoor is. Geen enkele krakende 
stem. Alles klinkt even fris, helder en zuiver. Geen enkel bijgeluid, geen afwijken-
de stemmen. "Het is een prachtige uitvoering," zegt Dick, "het is opgenomen in de 
Nicolaïkerk in Appingedam. Ik ben in die tijd gelijk organist geworden van die kerk. 
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Ik ben in Appingedam en omstreken bijna veertig jaar organist geweest...!" 
Bij het NNO, zie eerder, is Dick als bibliothecaris verantwoordelijk voor alle blad-
muziek, voor alle orkestleden, voor elk concert. "Soms hebben wij dat zelf in de 
bibliotheek. En soms moeten wij dat huren of kopen. Bij het NNO zijn honderdt-
wintig musici werkzaam!" 
Dan zet Dick een cd op en luisteren wij naar de uitvoering van de Matthäus Pas-
sion in Zwolle in 2010 met de beide zusters van Wageningen, Roelien sopraan en 
Harda alt. Tussendoor vertelt hij dat hij op twaalfjarige leeftijd zo maar een vier 
uur durende opera van Richard Wagner draaide in de tijd van de grammofoonpla-
ten. "Wist je," vraagt Dick, "dat deze zusters Van Wageningen, Harda en Roelien, 
dochters zijn van het voormalige hoofd van de Christelijke School in Ten Post...? 
Ja hier uit Groningen...! Harda en Roelien hebben een uitmuntende zangopleiding 
gehad en zijn geweldige zangeressen." 
Wij luisteren verder naar deze prachtige uitvoering, luisteren naar de solisten. Dan 
zegt Dick Dijk: "De Matthäus Passion! Dat is het mooiste stuk van de Westerse 
muziekgeschiedenis!" 
 

Eldert Ameling    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Advertentie - 
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In de kijker 
In deze rubriek worden nieuwe of 
minder bekende bewoners van het 
dorp voorgesteld. Deze rubriek bor-
duurt verder op de oude rubriek 
‘Nieuwe bewoner(s)’. Deze keer: 
Frederiek Reiners, Singel 26 
 

Sinds wanneer woon je in Ste-
dum? 
Sinds 15 mei 2014. 
 

Waar ben je geboren? 
Ik ben geboren in Delden (Goor). 
 

Wat  doe je voor de kost? 
Ik ben thuiszorgmedewerkster. 
 

Wat is je favoriete bezigheid? 
Ik ben graag met dieren bezig en 
verder creatief. 
 

Wat is je favoriete vakantiebe-
stemming?  
Ik vind het fijn om thuis te zijn. 
 

Wat neem je mee naar een onbe-
woond eiland?  
Ik neem mijn honden, papegaai en 
mijn konijn mee. 
 
 

Wat is de reden dat je in Stedum bent komen wonen? 
Ik wilde  in een dorp wonen, bij voorkeur in Stedum, zodat ik een gevoel van 
vroeger en een beleving van de natuur krijg. 
 

Ben je ook betrokken bij het dorp? 
Daar is het nog niet van gekomen. 
 

Wat zou je doen als je de Postcodeloterij Straatprijs wint? 
Een dansschooltje beginnen en dan les geven met expressie. 
 

Wat vind je, naast je eigen huis, het mooiste plekje van Stedum? 
Het Stedumermaar en de omgeving van de Bartholomeüskerk. 
 

Wat is je antwoord op de vraag van de vorige nieuwe bewoner: Als je iets in 
Stedum zou willen veranderen, wat zou dat dan zijn? 
Ik zou graag een gelegenheid zien om ergens een kopje koffie/thee te kunnen 
drinken. 
 

Welke vraag wil je de volgende nieuwe bewoners stellen? 
Je wordt gedwongen je huis te verlaten en mag twee dingen meenemen. Wat 
neem je mee? 
 

Afie Nienhuis 
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De Struners naar Noordelijk Pinksterkamp! 
 

In het afgelopen Pinksterweekeind zijn er 12 welpen, 13 scouts en 10 leiding afge-
reisd naar de Marnewaard bij Lauwersoog, om deel te nemen aan het grootste 
wedstrijd scouting kamp van Nederland: het NPK. 
Zo’n 3.500 leden van scouting Nederland stampen in een paar dagen een com-
pleet dorp uit de grond. Gebouwd met tenten, palen, hout, touwen en zeilen. Een 
geweldig gebeuren, zonder elektriciteit of warm stromend water. Na 5 dagen 
wordt dit -tijdelijk grootste dorp van de omgeving- ook weer helemaal afgebroken. 
En is er weer een compleet kale vlakte, alsof er niet is gebeurd. Maar er gebeurt 
wel dégelijk iets! 
Voor het 5e achtereenvolgende jaar nemen we deel aan dit prachtige gebeuren. 
De voorbereidingen starten vaak al in het begin van het jaar. Elke speltak werkt in 
een vooraf bepaald thema. Voor de welpen was dat dit jaar ‘Super-helden’ en 
voor de scouts ‘Piraten’. Elke speltak (Bevers (5-7 jr), welpen (7-11 jr), scouts (11-
15 jr), exploreres (15-18 jr), roverscouts (18+)) is onderverdeeld in sub-kampen. 
En elk sub-kamp bestaat weer uit zo’n 8 tot 10 scoutinggroepen. De scouting-
groepen zélf zijn weer onderverdeeld in ‘patrouilles’ (scouts) of ‘nesten’ (welpen). 
Elke patrouille heeft een PL (Patrouilleleider) en APL (Assistent Patrouilleleider). 
Deze kinderen hebben de leiding over hun groepje. Hierbij gaat het om leidingge-
ven, teambuilding, taken verdelen en overleggen. Wij zien in de loop der tijd een 
prachtige ontwikkeling bij de kinderen. 
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Rond zo’n thema speelt zich tijdens het hele kamp een heel verhaal af. Alle on-
derdelen (spelletjes, aankleding kampterreinen, hikes, kleding/attributen, dagope-
ningen, liedjes/yell’s) zijn ingericht rond dit thema. Bij de Superhelden werd er van 
alles “ontvreemd” en moesten de welpen aan de hand van opdrachten alles weer 
terug zien te vinden. Bij de scouts werden er puzzelstukken verzameld om de 
schatkaart compleet te krijgen. Ons sub-kamp heeft op de laatste dag van de 
wedstrijd alles compleet gekregen en wij mochten met onze subkampleiders mee 
naar de plek om de schat op te graven!  
Toen we op donderdagavond alle spullen hebben heen gebracht met 5 auto’s en 
karren vol materiaal was het vreselijk slecht weer, maar eenmaal op het NPK was 
het weer prachtig!  
 

We kijken met z’n allen terug op een prachtig kamp, waarbij de scouts qua kamp-
prestatie 4 plaatsen gestegen zijn, van de 30e naar de 26e plaats, (van de 47 
scoutinggroepen). In oktober komen alle groepen weer bijeen om nieuwe thema’s 
te bedenken en te brainstormen over het 85e kamp in 2015.  
 
 

 
 

Wij als leiding zijn nu het zomerkamp alweer aan het voorbereiden. In week 29 
vertrekken we met zo’n 25-30 personen naar Hazelünne in Duitsland. Op een 
prachtig kampterrein aan de rivier de Haze. Als we hetzelfde weer hebben als met 
Pinksteren gaat ook dat kamp helemaal goed komen! 
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Zin om eens een keer te komen kijken hoe het er aan toe gaat bij De Struners? 
Kijk op www.destruners.nl voor meer informatie of volg ons op facebook: 
www.facebook.com/destruners. 
 

Helma Mulder  
Teamleider scouts van De Struners 
 

 

Informatiebijeenkomst herinrichting Stedum 
 

Op woensdag 2 juli is er om 20.00 uur in het Trefpunt een informatiebijeenkomst 
over het definitieve ontwerp van fase 2 van de herinrichting Stedum. De bijeen-
komst is voor de inwoners van de straten Bedumerweg, D. Triezenbergstraat, Mo-
lenstraat en Lellensterweg. 
 

Gerda Steenhuis 
Communicatie gemeente Loppersum 
 

 

Bedankt 
 

Wij willen iedereen die in welke vorm dan ook ons gefeliciteerd heeft met ons 60-
jarig huwelijk hartelijk dank zeggen, en voor de kaarten bij mijn verblijf in het zie-
kenhuis en bij mijn thuiskomst. 
 

A. Bansberg en R. Bansberg-Huisman 
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Veel belangstelling voor vlinderexcursie 
 

Het was een leuke middag, de vlinderexcursie met Fredy de Wilde op zaterdag 14 
juni. Er was een geweldige belangstelling! Welke vlinders zijn er allemaal gezien? 
Vooral Kleine vossen en Blauwtjes, maar ook het Bruin zandoogje en vrij veel 
Hooibeestjes. De kinderen vingen geweldig veel en ze waren er heel voorzichtig 
mee. Er werden ook nog wat nachtvlinders opgeschrikt: een soort grasmot en een 
prachtig oranje-geel spannertje. De Kopervlinder die Fredy had meegenomen, 
vloog na vrijlating linea recta op de bloemen van de Liguster af. Ze ruiken dus erg 
goed. De mensen waren erg belangstellend en Fredy kon heel wat informatie 
kwijt, ook over de planten. Toen Fredy thuiskwam, zag ze nog vrij veel Atalanta’s 
in haar tuin. Die houden blijkbaar wat meer van beschutting. En ze werd begroet 
door een prachtige Gehakkelde aurelia, ook een dagvlinder, die even later steeds 
op haar krant ging zitten, om extra warmte op te vangen. Voor haar de eerste keer 
dat ze er een zag dit jaar. 
 

Lorette Verment 
 

 

Openluchtconcert op het Borgterrein 
 

Het zomerconcert van Jehova Nissi op vrijdag 27 juni vindt zoals altijd plaats in de 
openlucht. Maar níet zoals eerder gemeld bij de haven, maar op het Borgterrein 
aan de Borgweg, waar Jan de Patatman speciaal voor deze vrijdag zijn wagen 
naar zal verplaatsten. Voor een openluchtconcert is de haven momenteel niet ge-
schikt, vanwege allerlei bouwmateriaal dat daar ligt. Een echt havenconcert houdt 
Stedum dus nog tegoed. 
 

Patat en muziek 
Jan de Patatman brengt elke vrijdag weer gezelligheid en een lekkere snack naar 
het dorp. Daar kan best eens wat live muziek bij, bedacht het fanfareorkest van 
Stedum. Jan vond het ook een goed plan en zo kwam de samenwerking tot stand. 
Vanaf ongeveer 16.30 uur staat vrijdagavond de snackwagen op het Borgterrein, 
terwijl van ongeveer 18.00 tot 19.00 uur Jehova Nissi de eters en ander publiek 
vermaakt met zomerse muziek. Het orkest speelt er van alles: zoals Grease, Sa-
turday Night Fever, Spaanse en Keltische muziek en Total Toto. Lekkere klanken 
en aanstekelijke etensgeuren dus, waar iedereen van kan genieten, samen met 
dorpsgenoten in de Stedumse open lucht. Een eigen tuinstoel meenemen kán 
handig zijn op deze vrijdagavond. 
 

Donateurs 
Vorige week zijn er in het dorp flyers rondgebracht over het zomerse patatconcert. 
Daarbij hebben wij deze keer ook een folder in uw brievenbus gestopt om u – zo 
nodig – bij te praten over onze muziekvereniging. Want in de loop der jaren ko-
men er steeds weer nieuwe mensen in Stedum wonen, maar er verdwijnen ook 
trouwe fans. Wij willen dan ook met deze actie nog meer dorpsgenoten interesse-
ren om in ons orkest mee te gaan spelen, te komen luisteren naar onze optredens 
en/of donateur te worden. Wij denken dat ook een muziekvereniging een dorp ver-
rijkt en hopen dat de inwoners hun betrokkenheid blijven tonen; wat zij hier overi-
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gens al bijna een eeuw lang doen. Al mogen wij beslist niet klagen over de steun 
van onze donateurs, toch wordt hun aantal door overlijden of verhuizing zoetjes-
aan minder. Reden dat wij rond de afsluiting van het seizoen bij u langs gaan met 
de vraag of u onze vereniging met een jaarlijkse gift wilt ondersteunen. Dat doen 
wij met plezier, opdat de fanfaremuziek van Jehova Nissi bij allerlei gelegenhe-
den, op allerlei plaatsen en op allerlei manieren kan blijven klinken in Stedum. 
 

Fenneke Colstee 
Cmv Jehova Nissi 
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Oet Steem naar de Franse Alpen 
 

 
 

In de week voor Pinksteren zijn 7 Oet Steemleden met hun fiets naar de Franse 
Alpen afgereisd. Zondagavond werd er met twee auto’s vertrokken, en maandag-
morgen om 8 uur waren we ter plekke. Sneeuw op de toppen om ons heen, maar 
wel een lekker zonnetje erbij. De fietsers van Oet Steem waren daar voor hun ei-
gen fietsplezier en om Jan Afman aan te moedigen bij het deelnemen aan Alpe 
d’Huzes. In totaal vijf fietsdagen, waarin een pittig programma werd afgewerkt. 
We begonnen voor de kenners met de Col d’Ornon,en toen dachten sommigen al 
”waar ben ik aan begonnen?”. Eigenlijk dacht iedereen dat, maar de een droomt 
er onrustig van en de ander praat erover. Gelukkig ging het iedere dag beter, al 
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was de Alpe d’Huez ook geen pretje. Elke bocht was weliswaar vlak, maar daar-
tussenin moest er pittig geklommen worden. 
 

Na verschillende beklimmingen waaronder ook de Col de Croix de Fer was er 
donderdag het Alpe d’Huzes evenement, indrukwekkend om mee te maken. Oet 
Steem lid Jan Afman haalde drie keer de top. Zijn clubgenoten hebben hem na-
tuurlijk flink aangemoedigd. Sinds dinsdag wisten de Oet Steem leden immers 
hoe zwaar het is om de Alpe d’Huez slechts één keer te beklimmen, al namen in 
de loop van de week de krachten wel toe. De trainingsintensiteit was flink, was het 
niet in klimmen dan wel in dalen, wat ook een kunst is. Ook de beklimming van de 
Croix de Fer op woensdag was niet gemakkelijk. Op de heenreis dreigde de lucht 
al, maar we waren vast van plan de top te halen. Na 30 km stijgen door prachtige 
natuur was het op de top in de regen slechts 6 graden. Met regen dalen is wel 
even wennen, want je koelt snel af en kunt dan controle over de fiets verliezen. 
Gelukkig werden wij op onze beurt goed door Jan Afman begeleid. De rest van de 
week was het prachtig weer, een beetje afzien hoort er natuurlijk wel bij en laat 
zien waar je in de bergen op voorbereid moet zijn.  
 
 

Vrijdag stond de 
Galibier op het pro-
gramma voor 
Arend, Nico en Mar-
tin die ook wel eens 
tussen de sneeuw 
door wilden fietsen. 
Die was woensdag 
nog vers gevallen 
op de col. De Gali-
bier is nog aanmer-
kelijk hoger en stei-
ler, een echte uit-
daging. De anderen 
kozen voor berg-
wandelen en 
sneeuwvrije cols in 
de buurt. Iedereen 

was vrijdagavond zeer voldaan, maar had ook al wel weer zin aan een volgende 
keer. Voornaamste uitroep: maar dan ga ik wel meer trainen. Daar is nog alle ge-
legenheid voor, allicht dat we het al zullen zien het op de laatste zondag van sep-
tember bij de Stemer Wielrentocht.  
 

Lies Oldenhof  
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Hengelclub "Ons genoegen" 
 

Nadat ik in 'De Stedumer' van september en oktober 2013 het 'MNS Visteam' aan 
u had voorgesteld, kon u in het novembernummer lezen dat Marijn Krottje, Nick 
Stubbe en Sjoerd Hollander aan het sparen waren voor de VISMA in 'Ahoy' in 
Rotterdam (28, 29 en 20 maart 2014). 
Omdat wij u daar graag verslag van willen doen, vroeg ik Nick Stubbe om eens 
langs te komen en te vertellen. 
 

Op 29 maart was het vroeg opstaan voor de jongens. "Ik moest er al om zes uur 
uit. Half zeven liep ik richting station. De trein vertrok kwart voor zeven," vertelt 
Nick, "ja, wij moesten wel drie uur in de trein zitten... Je moet er wat voor over 
hebben! En dan moesten wij in Rotterdam met de Metro. Wij waren er om half elf!" 
Sjoerd en Tijmen stapten in Loppersum in. Die zaten al in de trein toen Nick en 
vader Krottje en zijn zoon de trein instapten. In Groningen moest er worden over-
gestapt op een trein richting Rotterdam. Vaak zeggen westerlingen dat Groningen 
zo ver weg is, maar andersom is het ook nog een flinke reis... "Wij hadden nog 
een soort reisonderbreking," vertelt Nick, "tussen Meppel en Zwolle werd er aan 
de rails gewerkt. Dat stuk moesten wij nu met de bus doen. In Zwolle konden we 
weer met de trein." 
 

Twee mooie groepsfoto's laat hij zien op zijn telefoon. Wie zien wij daar...? Op 
beide foto's staan de vier jonge Groninger vissers samen met Henk Simonsz, 
ontwerper van visartikelen van SPRO. En de Wereldberoemde Ed en Marco van 
'Vis TV'. Mannen die elke Nederlandse hengelaar wel moet kennen van de vele 
visprogramma's en vis-video's, films, Dvd's en wat al niet meer. 
"Toen wij binnenkwamen kwamen wij in een hele grote hal met kraampjes waar je 
visspullen kon kopen. In totaal waren er vier hallen die vol met kramen stonden. In 
twee van de vier hallen kon je in een rechthoekig vak werpen, in het ene vak met 
een werphengel, in het andere met een vliegvishengel. Je moest het loodje, of het 
stukje wol van de vliegvishengel, in hoepels werpen. Die hoepels lagen op de 
grond. Als je goed gooide kon je wat winnen."  
Een belangrijke ontmoeting hadden ze met de twee jongens van het 'HL predator 
TEAM'. "Die jongens zijn allebei 16 jaar en superbekend. Nog bekender dan wij 
zijn. Ze vissen al heel lang. Volgens mij in de provincie Noord-Holland." 
Van Henk Simonsz kreeg Nick Stubbe een 'Rapper'. "Dat is een Jerkbait, een 
plastic vis. Kunstaas dus." En verder werden er nog wat boodschapjes gedaan. 
Want wie dikke vissen wil vangen is altijd op zoek naar nog beter hengelmateriaal. 
Natuurlijk blijven wij u op de hoogte houden van het 'MNS Visteam' met de Ste-
dumers Marijn Krottje en Nick Stubbe. Kijkt u vooral op youtube naar hun filmpjes! 
In een andere aflevering zal Nick Stubbe u verder vertellen over het resultaat van 
enkele aangeschafte visartikelen. 
 

Eldert Ameling  
voorzitter Hengelclub "Ons Genoegen"
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De Steemer Agenda 
 

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

 
 
27 juni  Vanaf 16.30 uur Jan de Patatman op het Borgterrein aan de 

Borgweg. Concert Jehova Nissi vanaf 18.00 uur. 
 
28 juni   Slotdag v.v. Stedum  
 
28 juni  Nachtvlinderexcursie van 23.30 tot 01.30 uur, bij de werkschuur 

van Marcel Sandifort in de haven. 
 

2 juli  Informatiebijeenkomst over fase 2 van de herinrichting Stedum, 
om 20.00 uur in het Trefpunt. 

 
 

13 september 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 
eerder i.v.m. de kerstdagen). Kopij moet anderhalve week er voor binnen zijn. Hij komt niet uit 
in juli. Artikelen in ‘platte tekst’ aanleveren, dus geen eigen opmaak.  
 

In verband met de vakantie verschijnt De Stedumer niet in juli en iets later in augustus. De vol-
gende keer verschijnt De Stedumer op vrijdag 29 augustus. Kopij inleveren bij de redactie voor 
zaterdag 23 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. Fotografie: Janna Bathoorn. 
Advertenties: Ellen Gommers, 0596 58 18 10, adv.destedumer@gmail.com 
 

 

 

 


