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Parkeerverwarring 
 

Dankzij de herinrichting van de dorpskern (genaamd, fase 1&2), staat Stedum er 
weer netjes en toegankelijk op. Deze verandering geeft soms enige verwarring 
met het parkeren en daardoor ontstaan er onveilige situaties. 
 
Doordat de stoep onderdeel uitmaakt van de weg (minimale stoeprand) is het 
makkelijker om uit te wijken wanneer er obstakels zijn op de weg. 
Echter, doe dit dan met beleid en pas u snelheid aan. De bedoeling is om te par-
keren naast de grijze band op de weg. 
 

 
Fout       Goed  
 
De hoofdstraat is een uitzondering, vanaf de kerk tot aan het Swaithoes. Hiervoor 
is deze straat namelijk te smal. Voor de rest van Stedum kunnen we dit wel toe-
passen. Zorg wel dat u rekening houdt met u mede weggebruikers, zodat trans-
port en landbouw verkeer wel een soepele doorgang houden. Hierdoor creëren 
we een veiliger situatie voor valide en invalide stoepgebruikers. Ook wordt hier-
mee de snelheid ongedwongen verlaagd. 
 

Fokko Smit 
Voorzitter Dorpsbelangen Stedum 

 
 

 

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 Zwanny Rijskamp (foto: Janna Bathoorn). 
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(Foto: Janna Bathoorn) 
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In de Kijker 
 

In deze rubriek worden nieuwe of minder bekende bewoners van het dorp voor-
gesteld. Deze keer Wendel Terpstra, Weemweg 40. 
 
Sinds wanneer woon je in Stedum? 
“Sinds eind februari 2016.” 
 

Waar ben je geboren en/of heb je je jeugd doorgebracht? 
Wendel: “Ik ben geboren en getogen in Ten Boer.” 
 

Wat doe je voor de kost? 
Wendel: “Ik werk in de zorg met mensen met een verstandelijke beperking, die te 
kampen hebben met een psychische aandoening.” 
 

Wat is je favoriete bezigheid? 
Wendel: “Ik hou van wakeboarding aan een kabelbaan in Harkstede en in huis 
een beetje aankeutelen.” 
 

Wat is jou favoriete vakantiebestemming? 
Wendel: “Ik ga graag naar Thailand, de rustige eilandjes daar.” 
 

Wat neem je mee naar een onbewoond eiland? 
Wendel: “Ik neem een mes mee.” 
 

Wat is de reden dat je in Stedum bent komen wonen? 
“Als jong meisje vond ik Stedum een ontzettend mooi dorpje, ik dacht als ik daar 
zou kunnen wonen, dat lijkt me toch fantastisch.” 
 

Ben je ook betrokken bij het dorp? Zo ja, hoe? 
“Nog niet, maar in de toekomst wil ik graag bij de toneelvereniging van Stedum.” 
 

Wat is je favoriete boek/film en waarom moeten alle inwoners van Stedum 
dit boek of deze film zien? 
Wendel: “Ik vind de film ”Labyrinth” van regisseur Jim Henson leuk. Dit is één van 
de bekendste films waarin David Bowie als acteur te zien was. Het is een sprook-
je. Ook vind ik de film “Amélie” leuk; een Franse film, waarin de naïeve, verlegen 
Amélie probeert in Parijs het leven van de mensen een stuk aangenamer te ma-
ken.” 
 

Wat vind je naast je eigen huis, het mooiste plekje van Stedum? 
“Het mooiste plekje van Stedum vind ik de hoek Lopsterweg-Hoofdstraat, vooral 
met autocross, zon en bier en hamburgers.” 
 

Wat is je antwoord op de vraag van de vorige bewoners: “Waarom heb je 
juist het dorp Stedum gekozen?” 
Wendel: “Zie de eerdere vraag en antwoord wat de reden is. Ik had mij ingeschre-
ven en toen dit huis beschikbaar kwam, was het een lot uit de loterij.” 
 

Welke vraag wil je de volgende nieuwe bewoner(s) stellen? 
“Wat zou je wensen voor het dorp Stedum?” 
 

Afie Nienhuis 
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Interesse leuke huur woning 
 

De gemeente Loppersum heeft een duidelijke medewerking toegezegd aan het 
bestuur dorpsbelangen om nieuwe woningen te bouwen voor huurders. Als voor-
waarde wilde de gemeente wel dat dorpsbelangen een inventarisatie deed, voor 
potentiële belangstellenden. 
 

Mocht u belangstelling hebben voor een nieuw te bouwen huurwoning, meldt u 
zich dan aan via dorpsbelangen@stedum.com. U naam zal vertrouwelijk behan-
deld worden! 
 
Fokko Smit 
Voorzitter Dorpsbelangen Stedum 
 

 

Dorpsgenoten, 
 

Programma van de Oranjevereniging op 
dinsdag 26 april de avond voor Koningsdag 
en op 27 april 
 

17.00 uur  
Start van de gezellige avond voor de Koningsdag 
met medewerking van dj Jappa. Ook  zullen er een 
stormbaan –springkussen en een rodeostier aan-
wezig zijn. In spelvorm wie het langst blijft zitten. 
Natuurlijk hebben we ook de tent van de Oranje-
vereniging op de zandvlakte staan waar we een 
broodje bal of hamburger –bruine met spekjes  
kunnen kopen. Je hoeft niet naar huis om te eten. 
Wat er verder die avond aanwezig zal zijn zullen  
we  jullie via een flyer laten weten,maar gezellig zal 
het zeker worden. 
 

Koningsdag  
Op 27 april starten we om  9.30 uur met een aubade in samenwerking met de 
muziekvereniging Jehova Nissi bij het Hervormd Centrum. Na de toast en oranje-
koek gaan we verder met de spellen voor de kinderen van de basisschool.  De 
middag mag u deze keer zelf invullen en wij starten om 20.00uur met een toneel-
avond.  Op dit moment is het nog niet zeker wie er komen spelen,wel kunt u na-
tuurlijk kaarten bestellen bij onderstaande bestuursleden. 
 

Dinie Smit (0596) 55 14 54  of Syta Timmer (0596) 55 10 55 en bij Coby Nienhuis 
(0596) 55 15 50. Entree is gratis voor de leden. Niet leden betalen zes euro. 
Kom dus allen naar de zandvlakte op 26 april en kom kijken op 27 april in het 
Hervormd Centrum. 
 

Coby Nienhuis 
Oranjevereniging 
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Hulp bij gebruik mobiele telefoon 
 

Vind u het lastig met uw mobiele telefoon om te gaan? Zorgzaam Stedum helpt u 
de mogelijkheden van uw telefoon te leren kennen. Wij helpen u op weg op don-
derdag 28 april om 14.00 uur in het Swaithoes. Kunt u niet op eigen gelegenheid 
komen, bel dan voor het regelen van vervoer even met Zorgzaam Stedum via 06 - 
12 49 44 22. Dat kan op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00-10.30 uur. 
 

Karel Zuiderveld 
 

 

Vereniging Dorpsbelangen Stedum 
 

Algemene ledenvergadering 
 

Op 15 april is de algemene ledenvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen in 
het Hervormd Centrum 
 

Agenda 
 

1. Opening 
2. Vaststellen agenda 
3. Verslag vorige vergadering 20 november 2015 
4. Activiteiten afgelopen jaar 
5. Financiën – verslag kasnazieners  (Jan Jaap van der Werf en Tina  
 Hannemann) en benoemen nieuwe kasnaziener (afscheid Tina) 
6. Verslag Administrateur/Penningmeester (afscheid Wilco) 
7. Voortgang herinrichting 
 

Pauze 
 

8. Voortgang Haventerrein 
9. Nieuw bestuurslid gezocht!* 
10. Rondvraag 
 

* De vereniging Dorpsbelangen is nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden, 
mocht u geïnteresseerd zijn, neem dan vrijblijvend contact op met Fokko Smit of 
Tamara Werkman via dorpsbelangen@stedum.com 
 

De notulen van de najaarsvergadering 2015 zijn te vinden op www.stedum.com 
 

 

De Stedumer zoekt fotograaf 
 

Het dorpsblad De Stedumer zoekt een fotograaf. In deze vrijwilligersfunctie maak 
je portretten voor bij de rubriek 'In de kijker'. Lijkt het je leuk om met verschillende, 
voornamelijk nieuwe, dorpsgenoten in contact te komen en deze te fotograferen, 
laat het dan weten aan Erik Staal via (0596) 58 18 10 of destedumer@gmail.com. 
 

Erik Staal 
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Nieuwe naam samenwerkingschool 
 

Op 20 april wordt de nieuwe naam voor samenwerkingschool gekozen. Je bent 
welkom.  
 

Zoals bij velen bekend is fuseren de CBS de Crangeborg en OBS de Bongerd per 
1 augustus 2016 tot één samenwerkingsschool. Na het formele fusiebesluit medio 
juni 2015 is er door het 'nieuwe' schoolteam, de gezamenlijke MR en overige be-
trokkenen (bijvoorbeeld Identiteitscommissie) op een enthousiaste, positieve en 
constructieve wijze gewerkt aan de verdere vormgeving (bijv. onderwijsmodel) 
van de prachtige samenwerkingsschool die in Stedum komt. 
 
 

Op de ouderavond van 11 februari, via de Stedumer en Stedum.com is de proce-
dure omtrent de naamgeving aan 'eenieder' bekendgemaakt. Leerlingen, ouders 
en (oud)dorpsgenoten hebben de oproep om met een nieuwe naam te komen 
voor de samenwerkingsschool met groot enthousiasme en voortvarendheid opge-
pakt. Uiteindelijk zijn er 43 namen ingediend. De diversiteit van de namen is groot 
en de veelal onderbouwde suggesties hebben zowel betrekking op de (beoogde) 
locatie en/of een historisch tintje dan wel betrekking op namen met een mooie 
symbolische betekenis. 
Zoals algemeen bekend is gemaakt zal de naamcommissie, bestaande uit Jeroen 
Vermeer, Riekie van den Berg, Peter Arends en Nicole Bijen Alblas en Arend 
Koenes, een voorstel aan de gezamenlijke MR doen over de voorkeursvarianten. 
De gezamenlijke MR  

zal vervolgens, op basis van het advies van de naamcommissie, besluiten welke 
voorkeursvarianten (en in welke volgorde) aan eenieder ter stemming worden 
voorgelegd op 20 april. Een avond die je natuurlijk niet mag missen. 
 

De avond is voor eenieder toegankelijk en wordt gehouden in het Moarstee, aan-
vang 19.30 uur (tot uiterlijk 20.15 uur).  Inloop vanaf 19.00 uur. 
Aansluitend is er voor de ouders van de samenwerkingsschool een ouderavond. 
Tijdens deze avond zal er onder andere aandacht zijn voor het onderwijsmodel, 
zal de Identiteitcommissie het woord voeren en komen overige algemene en con-
crete zaken aan de orde. De datum van de fusie nadert immers snel! 
 

Arend Koenes 
 

 

Opening van de Survivalbaan 
 

Vrijdag 8 april, 19.00 uur, vindt de opening plaats van de trainingsbaan van de 
Survivalvereniging Stedum. Na het startsein dat gegeven zal worden door wet-
houder Bé Schollema zullen de leden van de vereniging een demonstratie-
estafette houden. U bent van harte welkom bij de opening aanwezig te zijn. We 
zijn reuze trots op het eindresultaat, en willen dat graag aan zoveel mogelijk 
dorpsgenoten en overige belangstellenden laten zien! Koffie, thee en lekkers 
staan klaar. Voor de liefhebber is er de mogelijkheid om onder begeleiding een 
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onderdeel van de baan uit te proberen, sportieve kleding en schoenen die vies 
mogen worden zijn dan wel aanbevolen. 
 

Dinsdag 5 april zal Wiebe Klijnstra de survivalbaan verkennen voor het RTV 
Noord radioprogramma 'de Centrale', van 10 tot 12 uur. 
 

Graag tot ziens op 8 april! 
 

Janneke Aué 
Secretaris Survivalvereniging Stedum 
 

 

Voorjaarsconcert (herinnering…) 
 

Nu u dit leest, heeft u onze knalgele flyer al in de bus gehad. 
Met dat gekleurde braifke – en ook met dit stukje - willen we 
u nogmaals van harte uitnodigen voor het Voorjaarsconcert 
op zaterdagavond 2 april. Zoals u in de vorige Stedumer las 
en vast goed onthouden heeft, geven we het concert samen 
met Vocaal Ensemble. Dit prachtige koor staat onder leiding 
van Geertje Mast-van der Wal. Leuk om weer eens samen 
met haar op te treden. Want deze muzikale duizendpoot 

swingde vorig jaar nog naar hartenlust op tenorsaxofoon in ons orkest. Helaas 
kwam ze toch nog één poot te kort – figuurlijk dan -, moest ze keuzes maken tus-
sen al haar muzikale activiteiten en ons orkest verlaten.  
 

Hoewel in het Stedumse koor dat Geertje leidt niet alleen Stedumers zingen maar 
ook leden uit omringende dorpen - net als bij Jehova Nissi – is het concert wel 
echt een Stedums evenement. U ontmoet er mededorpelingen die u normaal niet 
zo snel zou tegenkomen. In de pauze, met tombola, en na het concert is er ruim 
gelegenheid elkaar te ontmoeten. Niet alleen de muziek, maar ook de koffie, 
drankjes en bitterballen in het Trefpunt maken deze avond tot een gezellig en so-
ciaal uitje in eigen dorp.  
 

Onze eigen dirigent Gijs Heusink heeft met het orkest een mooi programma inge-
studeerd. Met veel afwisseling, zoals u dat van ons gewend bent, óf zaterdag voor 
het eerst zal meemaken. Het concert op 2 april is in de gereformeerde kerk aan 
de Bedumerweg en begint om 20.00 uur. De toegang is gratis. 
 

Fenneke Colstee 
cmv jehova Nissi 
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400 woorden 
 

Door de kunst nooit alleen 
 

Ik draai de Bedumerweg op naar Zwanny Rijskamp die voor het voetbalveld 
woont. Haar opa had daar vroeger nog zijn koeien lopen. Zwanny, uit een Stedu-
mer voorgeslacht is typisch de oudste dochter die in de jaren vijftig voortijdig 
school verliet om taken in het kinderrijke(zes) gezin te vervullen. Haar vader werk-
te zich op tot veeboer. Via avond mulo en verdere scholing werkte ze lang  - met 
zeven fusies ook -  in het verzekeringswezen. Ze tekende naast werk en zorgta-
ken. Moeder waardeerde groeiend kunstuitingen.  
 

Zwanny vertrok in 1971 voor vier fantastische jaren naar Amsterdam waar ze 
werkte en de kunst verder ontdekte. In 1975 overlijdt vader, Zwanny keert terug 
naar Stedum. Oud Minerva-docent Francois van de Enden is haar eerste leraar. 
Beeldhouwer en Ploeglid Klaas van Dijk leert haar tien jaar lang  - ze gaat dage-
lijks na het werk naar hem toe - elke dag iets anders. Tien jaar lang kijk- en bele-
vingslessen. De kunstliefhebbende dichter, predikant Jaap Zijlstra vormde haar 
ook.  
 

“Ik voel me door de kunst  - ik geniet ook intens van werk van anderen- nooit al-
leen terwijl ik wel alleen ben. In 1972, ik was veertig, kreeg ik mijn eerste exposi-
tie. Om te presteren heb ik rust in de kop, harmonie, nodig. Het waren kostbare 
schilderuurtjes…  ik verzorgde lang ook mijn moeder - ze werd vijfennegentig. Ga-
lerieën vroegen mij vaak, dat stemt tevreden. Ik maakte best een grote hoeveel-
heid werk: eerst grotere aquarellen, toen een jaar of vijf minieme werkjes met 
kleurpotlood en de laatste vijftien jaar schilder ik met acrylverf: veel stillevens zo-
als zo’n glazen flesje met rozenbottels. Ik struin in het dorp rond op zoek naar een 
onderwerp, neem het in mij op en maak een opzet met zacht potlood. Ik priegel 
iets wittigs met soms wat oker en leg mijn gevoel in zo’n licht vaasje bijvoorbeeld. 
Is het te sterk van kleur dan schuur ik het heel licht en hoog het daarna weer op 
om het laagje voor laagje zo te glaceren. Ik breng zelf gemengde vernis op. Mijn 
verf is van het merk Winsor &Newton, ik gebruik hele zachte kwasten. Verstilling 
die raakt is mijn streven. Ik schilderde op heel klein (10-15 cm) formaat, er was 
vrijwel nooit tijd voor grotere formaten. Al fietsend naar Uithuizen zag ik onlangs 
onderweg in het landschap allemaal schilderijen. Ik heb al iets in groter formaat 
opgezet…  Ik leef niet van de kunst maar voor de kunst.” 
 

Math M.Willems 
 

 

Subsidie Jeugd en Jongerenwerk en Dorpenbudget  
 

De vereniging Dorpsbelangen Stedum heeft vanuit de gemeente Loppersum een 
rol in de verdeling van subsidiegelden voor jeugd en jongerenwerk en het dorpen-
budget. Het betreft een vaste som geld die op basis van aanvragen verdeeld gaat 
worden. Om iedereen zo snel mogelijk te laten weten waar ze aan toe zijn is de 
deadline voor de aanvragen vastgesteld op 17 mei 2016. Te laat ontvangen aan-
vragen kunnen wij niet in behandeling nemen!  
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De gang van zaken 
De gemeente maakt ieder jaar aan Dorpsbelangen Stedum een bedrag over voor 
jeugd- en jongerenwerk. Dit bedrag is een vast bedrag per dorp aangevuld met 
een bedrag voor het aantal kinderen in Stedum tussen 4 en 16 jaar. 
 

Het bedrag dat beschikbaar is vanuit het dorpenbudget mag ook ingezet worden 
voor andere activiteiten. 
 

1) Werkwijze subsidie vanuit de pot Welzijnsubsidies 
De adviescommissie Welzijnsubsidies adviseert de gemeente over de subsidie-
aanvragen. Deze commissie probeert zoveel mogelijk volgens regels te werken 
die vervolgens voor elke aanvragende vereniging gelijk worden toegepast. Derge-
lijke regels zijn er voor bijvoorbeeld muziekverenigingen, jeugd- en jongerenwerk, 
jeugdsozen, peuterspeelzalen, EHBO-verenigingen, Culturele Raden. 
 
Voor de verdeling van het gedeelte specifiek voor Jeugd- en Jongerenwerk wordt 
de aanvraag en de verdeling plaatselijk geregeld via een “koepel”. In Stedum is de 
“koepel” de Vereniging Dorpsbelangen. De bijdrage die via Jeugd- en Jongeren-
werk wordt verstrekt is bedoeld voor de jeugd tussen 4 en 16 jaar. 
 

2) De gemeente verbindt aan de subsidietoekenning vanuit Jeugd- en Jongeren-
werk de volgende voorwaarden: 
 

a) De activiteiten moeten voor iedereen toegankelijk zijn (tussen 4 en 16 jaar). En-
tree mag er wel worden geheven, maar beperkingen in de zin van lidmaatschap 
mogen er niet zijn. 
b) De activiteiten worden gesubsidieerd tot een maximum van 60 % van de kos-
ten. De gemeente vindt dat er ook een eigen inspanning moet worden verricht. 
 

3) Aanvullende voorwaarden vanuit het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen 
voor aanvragen voor beide subsidies 
Om de aanvragen goed te kunnen beoordelen en na afloop aan de gemeente te 
kunnen rapporteren stelt het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen enkele 
aanvullende eisen. 
 

Bij de aanvraag van een subsidie voor de pot Jeugd- en Jongerenwerk moet wor-
den verstrekt: 
a) een begroting van de activiteiten voor het komende jaar 
b) een jaarrekening (kostenoverzicht) van het afgelopen jaar 
c) een overzicht van het te verwachten aantal deelnemers 
d) een beschrijving van de activiteit inclusief de duur 
e) een melding van reeds ontvangen of toegezegde  subsidies voor de activiteit 
 

Er worden geen vaste jaarlijkse subsidies toegekend. Zodra het subsidie bedrag 
van de gemeente is ontvangen zullen de aanvragers het toegekende bedrag ont-
vangen. 
Voor vragen en voor het indienen van een subsidie aanvraag kunt u terecht bij 
Ronnie Vos, via dorpsbelangen@stedum.com 
 

Tamara Werkman 
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Nieuws van het textielcafé 
 

Het is lente en dat betekent de laatste workshop van het textielcafé. 
 

Op 13 april staat vacht 
vilten op het program-
ma. Het is niet voor 
niets dat deze activiteit 
altijd de laatste van het 
seizoen is. Het is een 
buitenactiviteit waar 
veel water aan te pas 
komt. Misschien hebt u 
de kleine schapen wel 
zien lopen rond boerde-
rij de Heemen. Elk jaar 
worden ze geschoren. 

De nog wat losse vacht wordt verstevigd door er een achterkant op te vilten. Deze 
kan nog versierd worden met kleurige stukjes en sliertjes wol. Het resultaat is een 
mooie stevige vacht. Te gebruiken om over een stoel of bank te hangen. Of als 
heerlijk warm voetendekentje op het bed. 
 

De activiteit is in zorgbuurderij de Heemen op woensdag 13 april om 13.30 uur. 
Voor opgave en informatie over de kosten: Margreet Wiersema 
buur@deheemen.nl of 06 - 36 07 48 97. 
 

Mannie Hovenkamp 
 

 

Verslag Informatiepunt 
 

Op donderdag 3 maart hadden we weer een bijeenkomst van het Informatiepunt 
in het Hervormd Centrum. Er waren 26 personen aanwezig. Sieta Smit heette ons 
van harte welkom en in het bijzonder notaris Huitsing te Middelstum. Zoals ge-
woonlijk begonnen we met een kopje koffie/thee, waarna notaris Huitsing het 
woord nam. 
 

De heer Huitsing stelde zich voor aan de aanwezigen. Na Atheneum B wilde hij 
eerst geneeskunde studeren, maar na twee keer uitgeloot te zijn geweest, is hij 
Nederlands recht gaan studeren. Na een tweejarige notariële studie en veel erva-
ring opgedaan te hebben bij notarissen, waaronder het bereiden en het passeren 
van aktes, werd hij kandidaat-notaris. De heer Huitsing heeft ook les gegeven aan 
een HBO-opleiding voor notaris-klerken. 
 

In 1997 kwam er in Middelstum een plaats vrij voor een notaris. Om notaris te 
worden, wordt je beëdigd door de rechtbank en benoemd door de Kroon door 
middel van een handtekening van de koning(in). Hij begon met enkele medewer-
kers en nu werken er acht medewerkers op zijn kantoor. Inmiddels zijn de notaris-
kantoren in Bedum en Uithuizen opgeheven. Elk kantoor is zelfstandig en het 
werkterrein valt binnen de grenzen van Nederland. Als men bij een notaris komt, 
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wordt er altijd naar een ID-kaart gevraagd en getoetst of iemand toerekeningsvat-
baar is; bij twijfel wordt een arts ingeschakeld. 
Voor de volgende onderwerpen brengt men (onder andere) een bezoek aan een 
notaris: koop- en verkoop van huizen, bedrijven, transporten, schepen, successie-
rechten, huwelijkse voorwaarden, maatschappen, testamenten, benoemen van 
een executeur van een testament, oprichten en overdragen van een onderneming 
en samenlevingsvormen. Men krijgt altijd een afschrift van een notariële akte. No-
taris Huitsing heeft een oude particuliere kluis en een archiefkluis. Verder worden 
de aktes bewaard bij het Centrum Bewaarplaats te Winschoten. 
 

Het nieuwe erfrecht is in 2003 in werking getreden. Tot 2003 hadden kinderen het 
recht om een deel van de erfenis meteen op te eisen als hun ene ouder overleden 
was en de ander nog leefde. Sinds 2003 geeft de wet bescherming aan de ach-
tergebleven echtgenoot of geregistreerde ouder (een geregistreerd partnerschap 
staat gelijk aan een huwelijk). Bij overlijden krijgt de langstlevende automatisch 
alle bezittingen (en schulden) van de overledene. 
Een executeur of afwikkelingsbewindvoerder is verantwoordelijk voor het afhande-
len van een nalatenschap, begrafenis of crematie en het afgeven van legaten als 
iemand alleenstaand is of geen kinderen heeft. 
Het legateren houdt in dat je aan een bepaald persoon of instelling iets toekent. 
Geldbedragen legateren moet bij de notaris. 
 

Bij het Centraal Testamenten Register in Den Haag kun je informatie inwinnen of 
iemand een testament heeft gemaakt. De meest voorkomende testamenten zijn 
zogenaamde langstlevende testamenten. Dit zijn testamenten die zijn gemaakt ter 
bescherming van de langstlevende partner. De verzorgingsgedachte die uit het 
langstlevende testament blijkt, gaat voor op het recht van de kinderen op hun legi-
tieme portie. Deze langstlopende testamenten komen globaal in twee vormen 
voor: een vrucht gebruik testament en een ouderlijke boedelverdeling. 
In een vruchtgebruik testament is geregeld dat de kinderen eigenaar worden van 
hun deel van de erfenis (bijvoorbeeld het huis), maar dat de partner (de langstle-
vende) het mag blijven gebruiken. Je kunt in testament bepalen dat het vruchtge-
bruik ophoudt als de langstlevende bijvoorbeeld hertrouwt of naar een verzor-
gingstehuis gaat; het recht van vruchtgebruik eindigt dan. De rechten en plichten 
van de vrucht gebruiker wordt bepaald door het testament en door de wettelijke 
regels voor het recht van vrucht gebruik. 
 

Een codicil is een handgeschreven document, is ondertekend en voorzien van 
een datum. Deze beschrijft wat de wensen zijn voor de begrafenis of crematie en 
ook wie een bepaald sieraad of meubelstuk krijgt. Dit document kan men thuis 
bewaren. 
 

In een levenstestament legt men specifieke wensen en verzoeken vast voor de 
situatie dat men zelf niet meer in staat is om zaken te regelen vanwege lichamelij-
ke of geestelijke beperkingen. 
Er zijn verschillende volmachten zoals een vermogensrechtelijke volmacht (zaken 
die met vermogen te maken hebben), een medische volmacht, wie mag handelen 
met de artsen, als men dat niet meer zelf kan. Verder kan men wensen  
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vastleggen op het gebied van euthanasie (voortijdige levensbeëindiging). Een le-
venstestament is dus een heel persoonlijk document. 

 

In de pauze trakteerde Ada Hovius op chocolade naar aanleiding van haar ver-
jaardag. Na de pauze kon men nog vragen stellen aan de heer Huitsing, waarna 
Sieta hem bedankt voor de leerzame lezing met een notenkoek, waarna ze ons 
wel thuis wenste. 
 

De volgende Informatiepunt is op donderdag 7 april. 
 

Afie Nienhuis 
 

 

Potgrond 
 

Het is bijna voorjaar. Tijd om weer lekker in de tuin bezig te gaan en uw potten en 
perken weer te vullen met planten. Hier bent u wel potgrond voor nodig. Om geld 
in te zamelen voor het goede doel houd ik de komende weken een potgrond actie. 
U kunt bij mij zakken potgrond bestellen van 40 liter en/of 20 liter. U kunt naar 
keuze uw bestelling aan mij doorgeven via 0596-551303 voor dinsdag 5 april en ik 
kom het bij u thuis afleveren op zaterdag 9 april. 
Een zak van 40 liter is € 3,99 en een zak van 20 liter is € 2,25. De volledige op-
brengst van deze potgrond actie gaat naar onderzoek tegen de ziekte ms. 
 
Arend Kort 
 
 

 

 

sportbewegingsportbewegingsportbewegingsportbewegingspor  

 

Schijt je Rijk op slotdag v.v. Stedum  
 

Traditioneel sluit de v.v. Stedum het seizoen af met de Slotdag. Dit jaar is de Slot-
dag op 25 juni. Voor jong en oud is er weer veel te beleven op het sportpark. Voor 

de STEO-jeugd 
(maar iedereen is 
welkom) is er 's och-
tends (vanaf 09.45 
uur)  een sportief 
programma met 
voetbal en aanver-
wante spelletjes. Aan 
het eind van de och-
tend wordt per leef-
tijdscategorie natuur-
lijk weer gestreden 
om de penaltybokaal. 
 

Natuurlijk is er ook 
weer een springkus-
sen voor de jeugd. Slotdag 2015 
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Deze blijven overigens de gehele dag staan, dus ook leuk voor vertier tijdens de 
middag. 
 

In de middag is het 7 tegen 7 toernooi (aanvang 13.30 uur). Vanaf 21 maart kun-
nen teams zich inschrijven via a.koenes@hetnet.nl.  Er dient minimaal 1 persoon 
per team lid zijn van de v.v. Stedum dan wel actief te zijn binnen de SJO STEO. 
Er wordt in meerdere poules gespeeld, zodat iedereen tegenstanders op eigen 
niveau treft. 
Dit jaar is Schijt je Rijk aan het programma toegevoegd. Vanaf medio april er in dit 
kader Koepons verkocht worden. Op het vak en omliggende vakken waar de koe 
gaat 'schijten' zijn leuke geldprijzen te verdienen. Over de details (prijs Koepons, 
te winnen prijzen en verkoop) van deze spectaculaire actie volgt z.s.m. meer info. 
Natuurlijk hopen we dat je deze actie van de v.v. Stedum gaat steunen. 
 

Vanaf 18.15 uur wordt de dag afgesloten met een BBQ en een gezellige nazit. 
Ook hier geldt weer iedereen is van harte welkom om mee te doen/aanwezig te 
zijn. Voor deelname aan de BBQ is opgave vooraf noodzakelijk, dit kan tot zater-
dag 11 juni bij Gert en Suus Hovenga. 
 

Voor meer info kijk je natuurlijk op www.vvstedum.com. Bij vragen kun je ook con-
tact opnemen met Arend Koenes (a.koenes@hetnet.nl of 06 -30 02 14 07) 
 

Arend Koenes 
 

 

Looptraining voor Steemer Omloop 
 

Op zaterdag 14 mei 2016 vindt de Stemer Omloop voor de 15e keer plaats. Ter 
voorbereiding van deze loop wordt er dit voorjaar weer een looptraining georgani-
seerd door de ijsclub. De training wordt verzorgd door deskundig looptrainer Dirk 
Schipper. Er zijn vijf trainingsavonden gepland. De eerste training start op don-
derdag 7 april om 19.30 uur bij Moarstee. De volgende trainingen zijn op 14, 21, 
28 april 3 mei. 
Deelnemers vanaf 14 jaar kunnen meedoen. De kosten voor leden van Sportdorp 
Stedum bedragen 15 euro.(inclusief startbewijs omloop) Ben je geen lid van 
Sportdorp Stedum dan betaal je 5 euro meer. 
 

Vind je het leuk om deze training te volgen geef je op voor 1 april, bij Peter Bijen 
via pbijen@hotmail.com. 
 

Peter Bijen 
 

 

Geen snoepboeketjes 
 

Zoals jullie gewend zijn maak ik snoepboeketjes voor de wandelvierdaagse. We-
gens een hardnekkige ontsteking in mijn schouder lukt dit nu niet. Daar voor in de 
plaats maak ik dit jaar doosjes met  snoepjes er in. 
 

Gina Tamminga 
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De Steemer Agenda 
 

(Verscheidene van de genoemde activiteiten zijn terug te vinden in deze Stedumer) 
 
 
 
2 april   Voorjaarsconcert Jehova Nissi en Vocaal Ensemble Stedum.   
   Gereformeerde kerk, Bedumerweg, 20.00 uur. Tombola in de pauze.  
   Toegang gratis.  
 

7 april   Informatiepunt van 14.00-16.00 uur in het Hervormd Centrum. 
   Onderwerp: Wijkverpleegkundigen van TSN en Zonnehuisgroep Noord 
   vertellen over hun werk. 
 

8 april   Opening van de trainingsbaan van de Survivalvereniging Stedum. 
   De opening begint om  19.00 uur. 
 

6 april   Bijeenkomst Stedum Energieneutraal in Moarstee om 20.00 uur (Let op!  
   De datum is veranderd en dus geen 4 april zoals in de vorige Stedumer  
   stond vermeld, maar 6 april.) 
 

10 april  Eerste competitiedag herenteam TV De Bosbaan 
 

13 april   Vacht vilten zorgbuurderij de Heemen om 13.30 uur 
 

15 april   Algemene ledenvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen  
   in het Hervormd Centrum 
 

19 april   Vrouwenraad Stedum. Lezing door de heer Van Ark (juwelier in Bedum) . In 
   het Hervormd Centrum, aanvang 14.00 uur 
 

20 april   Keuze nieuwe naam samenwerkingschool. Om 19.30 uur in het Moarstee. 
 

25 april   Passage in het Hervormd Centrum om 19.45 uur met mevrouw Terpstra uit 
   Delfzijl. Het onderwerp is: Hoe heurt het nu eigenlijk? 
 

26 april  Koningsavond 
 

27 april  Koningsdag 
 

28 april   Zorgzaam Stedum: Hulp bij gebruik mobiele telefoon.  
   Om 14.00 uur in het Swaithoes.  
 

14 mei   De Stemer Omloop 
 
 

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.  
 

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

 
 


