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Feestelijke opening speeltuin Stedum 
 

 
Wethouder Bé Schollema opent met een van de kinderen de speeltuin    (foto: Tina Vischjager) 
 

De speeltuin gelegen aan het Klokkenpad is vrijdagmiddag 16 november officieel 
geopend. 
Vier jaar geleden heeft een aantal bewoners uit Stedum (Jeroen Vermeer, Tina 
Vischjager, Erik Huisman en in eerste instantie Mark Dijkstra) het initiatief geno-
men om een speeltuin in ons dorp te realiseren. Deze weg duurde langer dan de-
ze groep enthousiaste vrijwilligers had verwacht, maar het resultaat is er nu en 
bovendien zeer geslaagd.  
Bij de opening begon Fokko Smit (voorzitter Dorpsbelangen) met een toespraak 
waarin hij iedereen welkom heette. Daarna heeft Tina Vischjager in geuren en 
kleuren verteld hoe het uiteindelijk tot dit mooie resultaat is gekomen. De groep 
vrijwilligers bleef zich al die tijd volhardend inzetten om de papieren, de financiën, 
het ontwerp en de bouw te organiseren. Tina sprak tevens haar dank uit richting 
de aanwezigen namens de subsidievertrekkers.  
 

 

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 Celinah Csüri -Smid (foto: Jan Pitt). 
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De wethouder gemeente Loppersum, Bé Schollema, was ook aanwezig. Hij prees 
het mooie initiatief en vertelde dat als de Stedumers iets willen het ook tot een 
goed einde komt. 
 

 

(foto's: Martien Spits-Straatman) 
 

De kinderen van de basisschool de Klaver voerden een prachtig dans op, waarna 
de speeltuin officieel geopend werd met het doorknippen van het lint door de wet-
houder. En toen, ja eindelijk, toen … stormden de kinderen massaal de speeltuin 
in en gingen heerlijk spelen. 
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Er was koffie, thee, ranja en de heerlijke tompoesjes met de Stedumervlag erop 
gingen er smakelijk in. 
Het was een zeer geslaagde opening en een prachtig voorbeeld van een burger-
initiatief om de leefbaarheid en goede sfeer in ons dorp te bekrachtigen.  
 

Alfred Felzel 
Dorpsbelangen Stedum 
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(foto: Martien Spits-Straatman) 



 6

In de Kijker 
 

In deze rubriek worden nieuwe of minder bekende bewoners van het dorp voor-
gesteld. Deze keer Jordi Wiersema en Melissa Duursema, A. Clantstraat 14. 
  

Sinds wanneer wonen jullie in Stedum? 
“Sinds half maart 2018.” 
 

Waar zijn jullie geboren en/of hebben jullie je jeugd doorgebracht? 
Jordi: “Ik ben geboren in Loppersum en heb mijn jeugd ook doorgebracht in Lop-
persum.” 
Melissa: “Ik ben geboren in Bierum en heb mijn jeugd ook doorgebracht in Bierum 
en de laatste jaren in Middelstum.” 
 

Wat doen jullie voor de kost? 
Melissa: “Ik werk in het Groninger Museum en verder ga ik naar school.” 
Jordi: “Ik ben huisschilder.” 
 

Wat zijn jullie favoriete bezigheden? 
Jordi: “Ik hou van vogels en gamen.” 
Melissa: “Ik vind het leuk om met vrienden om te gaan en hou ook van gamen.” 
 

Wat is jullie favoriete vakantiebestemming? 
Jordi en Melissa: “We vinden Duitsland een mooi land.” 
 

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

Wat zouden jullie doen als jullie de Postcodeloterij Straatprijs winnen? 
Jordi en Melissa: “Een boerderij kopen.” 
 

Wat vinden jullie, naast jullie eigen huis, het mooiste plekje van Stedum? 
“We vinden vooral de vijver in het bos een mooi plekje.” 
 

Wat is jullie antwoord op de vraag van de vorige bewoners: “Wat vind je het 
mooiste seizoen van het jaar en waarom?” 
“We vinden de winter het mooiste seizoen van het jaar, omdat we dan kerst en 
nieuwjaar vieren en dat vinden we gezellige dagen.” 
 

Welke vraag willen jullie de volgende nieuwe bewoner(s) stellen? 
“Hoe houd je de jeugd, die opgegroeid is in Stedum, in het dorp?” 
 

Afie Nienhuis 
 
 

Deadline volgende Stedumer 
 

De volgende Stedumer komt niet uit op de vierde vrijdag van de maand zoals ge-
bruikelijk, maar in verband met de kerstvakantie een week eerder: op vrijdag 21 
december. Artikelen inleveren uiterlijk op vrijdag (i.p.v. woensdag) 14 december. 
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 Succesvolle natuurwerkdag 
 

 
 
In samenwerking met de gemeente Loppersum, landschapsbeheer Groningen, de 
groencommissie, de kopgroep HPP, Moarstee, de scouts en een aantal dorpsbe-
woners is enorm veel werk verzet op zaterdag 3 november.  
Er is een met vereende krachten een esdoornhaag aangeplant langs het hek van 
Moarstee terrein zodat deze het stalenhek in de toekomst op natuurlijke wijze kan 
vervangen. Een zelfde heg is aangeplant langs de jeu de boules. 
 

Het bosje tussen het fietspad en jeu de boulesbaan is flink uitgedund. Daarnaast 
zijn tijdens de Natuurwerkdag diverse soorten struiken aangeplant in het bosje. 
Dat ziet er tijdelijk drastisch uit maar geeft juist licht, lucht en ruimte om mooier en 
voller dicht te groeien. 
Het bosje is uitgedund om de bomen meer groeiruimte te geven, zodat er dikkere 
bomen met een goed ontwikkelde kroon ontstaan. De dunning zorgt er ook voor 
dat er meer licht kan doordringen in het bosje. Dit is belangrijk voor de ontwikke-
ling van een dichte ondergroei van struiken die er aangeplant zijn. De struiklaag 
zorgt ervoor dat het bosje in de toekomst minder open is en meer beschutting 
biedt. Daarnaast biedt de struiklaag voedsel en beschutting voor insecten, vogels 
en kleine zoogdieren.  
 

Om de jeu de boules baan letterlijk uit de wind te houden wordt er tijdelijk nog een 
natuurlijke schutting gemaakt en meer struikgewas aangeplant. 
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De gerooide bomen zijn in mootjes 
gehakt en de takken zijn versleept 
naar het bos waar een takkenril is 
gemaakt. Om daar een aantrekkelijke 
verblijfplaats te vormen voor kleine 
zoogdieren en vogeltjes. 
In het bos is al het maaisel afgevoerd 
zodat de grond wordt verarmd. Dit 
heeft een gunstige invloed op de di-
versiteit van het bloemenmengsel dat 
is verstrooid in de kaveltjes langs het 
Reinderspad.  
 

De werkzaamheden in het bos zijn de 
komende weken nog in volle gang. Dit gebeurt in opdracht van Staatsbosbeheer. 
Dit is om de gevolgen van de essentaksterfte grondig aan te pakken en een nieuw 
meerjaren bosplan mogelijk te maken.  
Na al dit werk ging de soep met broodjes en zelfgebakken appelkoek er uiteraard 
goed in. 
 

Mariele Mijnlieff      Lisette Bus 
de Kopgroep HPP     Landschapsbeheer Groningen 
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 Vrienden van de Bartholomeüskerk 
 

Johan Clant komt nog éénmaal over de brug 
 

 
Het schilderij op de brug tussen de pastorie en de kerk    (foto: Geert van Dijken) 
 

Het schilderij van Johan Clant, zoon van de bekende Adriaan Clant van Stedum 
die onderhandelaar was bij de Vrede van Münster in 1648, waardoor er een einde 
kwam aan de 80-jarige oorlog, is maandagmorgen 15 oktober verhuisd van de 
pastorie naar de Sint Bartholomeüskerk in Stedum. Reden voor de verhuizing is 
de verkoop van de pastorie. Johan Clant was, evenals zijn vader, unicus collator 
van de kerk in Stedum. Johan was een prachtlievend man en liet de borg  
Nittersum in 1669 herbouwen door Philips Vingboons.  
 

Ter nagedachtenis aan zijn vader liet hij in 1672 in de kerk te Stedum een graf-
tombe oprichten door Rombout Verhulst. Ook liet hij de kerk verfraaien met een 
vloer, banken, preekstoel, orgel en een herenbank. Zijn portret is na de afbraak 
van de borg in 1818 komen te hangen in de pastorie. De onlangs opgerichte 
Stichting Vrienden van de Bartholomeuskerk Stedum is blij met de verhuizing om-
dat het schilderij nu toegankelijk is voor een breed publiek want het is te zien bij 
het bezichtigen van de kerk. 
 

Wilt u donateur van de Stichting worden? vriendenvandebartholomeuskerk@gmail.com  
 

Ype Jan Nienhuis 
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(foto: Jan Pitt)
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400 woorden 
 

Frutselen en priegelen 
 

Celinah Csüri -Smid, opgegroeid in Eenrum, werkt na haar opleiding tot paravete-
rinair assistente met specialisatie groot vee, vier dagen per week in stad bij het 
Terrarium Imaginarium  in de Herestraat. “Haha, ik werk niet met groot vee, ik sta 
in de winkel en prepareer twintig à dertig vlinders per week. Ik krijg een vlinder in 
een envelopje en stop die in een bak met nat zand en laat dit op keukenpapier 
enkele dagen weken. Dan vouw ik de vlinder open en spelt deze met kopspelden 
op. Ik laat dit drogen en verwerk de vlinder met lijm of draadjes in een diorama of 
onder een stolp. Het prepareren van vlinders is ook een vorm van priegelen die 
me wel ligt.” 
 

De met Szebastián Csüri (Hongarije 1991) in Hongarije getrouwde Celinah (gebo-
ren in stad 1998) woont sinds anderhalf jaar aan de Hoofdstraat met ook nog twee 
katten ‘grijze Arthur en rooie Leo’. “ Mijn man is professioneel dansleraar, opge-
leid in Hongarije, waar hij jaarlijks nog een week les geeft. Hier verdient hij de kost 
als zzp’er in Middelstum bij bouwbedrijf De Boer en hij melkt ook drie ochtenden 
per week vierhonderd koeien bij Berno Wiersema,” glundert ze. 
 

“Mijn creativiteit heb ik van mijn opa: mijn opa, die kon alles.” Mogelijk komt daar 
mijn passie vandaan. Naast haar werk tekent ze graag en ‘frutselt’ Celinah wel 
met papier-maché  (op tafel staat een Tapir onder een grote stolp). Maar bovenal 
maakt ze veelvuldig en graag miniaturen van polymeerklei. Polymeerklei is hard-
bare “pvc (polyvinylchloride) kunststof modelleerklei. “Ik klei diertjes en dingetjes 
met een hoog knuffelgehalte om thuis te bewaren.” Vooral de polymeerklei daagt 
uit om met haar handige fijne motoriek piepkleine priegeldiertjes te boetseren, die 
ze vervolgens dertig minuten in de oven op honderd dertig graden bakt en daarna 
beschildert met acrylverf. Haar tot soms nog minder dan een pinknagel verkleinde 
vrij naar foto’s en de werkelijkheid in de natuur gemodelleerde zoogdieren, insec-
ten, reptielen, zeedieren en ook planten, ogen precies en lieflijk. “Alles alles, alles! 
Ik wil en kan niet ophouden … “ De hertjes, kikkertjes, heremietkreeftjes, padden-
stoeltjes, vosjes, dassen, uiltjes en meer worden groepsgewijs in glazen lijsten, 
diorama’s of onder stolpen uitgestald. Ze maakt er ook wel sieraden mee en ze wil 
workshops geven. “Ik verzamel natuurboeken. Boeken - oud of nieuw  - met na-
tuurillustraties zijn altijd welkom ... Ik wil mijn werkjes via een website aan gaan 
bieden. En om mij te verdiepen, wil ik naar de avondopleiding van de kunstaca-
demie Minerva.”  
 

Math M. Willems 
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Meubilair bij jeu de boules baan op haventerrein  
 

Op vrijdag 16 november zijn de bankjes, stoelen en tafeltjes geplaatst bij de nieu-
we Stedumer jeu de boules baan. Voorzitter Dirk Jan Bouwman vertelt hierover: 
"Wij waren die dag met vijf man. Wij hebben met elkaar de stoelen, bankjes en 
tafels in de grond gezet. Deze meubels zijn bevestigd in betonblokken van onge-
veer veertig kilogram. En er zitten twee blokken aan elk meubel. Dat betekent 
tachtig kilo plus het gewicht van de meubels zelf." Dirk Jan vertelt dat zijn vrouw 
Ineke alles in de computer bijhoudt. Zelf is hij voorzitter, secretaris, penningmees-
ter en wedstrijdleider van de club. 

 
(foto: Martien Spits-Straatman) 
 

Op de jeu de boules baan, naast de tennisbaan en het dorpshuis 'Moarstee', werd 
op 18 augustus van dit jaar voor het eerst gespeeld. Dirk Jan: "De ondergrond van 
deze nieuwe baan is nog te zacht. Firma Elzinga en de gemeente zijn nog aan het 
zoeken naar een oplossing." 
Het fijne grint op de nieuwe baan is afkomstig van de oude baan aan het Klok-
kenpad. Voorzitter Dirk Jan Bouwman haalde zelf dat grint op van deze oude 
baan naast de nieuwe speeltuin. Bouwman heeft daar de nodige autoritjes voor 
moeten maken. 
"Op dit moment hebben wij acht spelende leden. Wij hopen komend jaar op een 
aantal nieuwe leden. Verder willen wij een paar toernooitjes organiseren. Mis-
schien zit er in de toekomst zelfs wel een stratentoernooi in!" 
Binnenkort worden er ook windschermen om de baan geplaatst. Tegen de tijd dat 
deze schermen door hun leeftijd en het weer vergaan zijn, zullen de aangeplante 
struiken vermoedelijk wel de geschikte hoogte hebben gekregen. 
Geïnteresseerden kunnen altijd op een woensdagmiddag vrijblijvend langskomen, 
vertelt Dirk Jan Bouwman. Ze zijn altijd van harte welkom! 
 

Eldert Ameling 
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(foto: Martien Spits-Straatman) 
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Met Dirk van Impe in gesprek over energie 
 

Er is in deze tijd geen onderwerp dat ons mensen zo bezighoudt als het thema 
energie. Soms lijkt het wel of elke krant, elk tijdschrift een item heeft over energie. 
Ook op de televisie zien wij steeds meer programma's over dit onderwerp. 
 

Met name de Groningers worden geconfronteerd met het begrip energie. De re-
den daarvan is de gasbel die onder onze voeten zit. 
Ook wanneer je niets hebt met dit onderwerp en er niets van wil weten, dan word 
je toch dagelijks gedwongen erover na te denken. Logisch is het dan, dat je je 
gaat afvragen waar het nou uiteindelijk over gaat. 
Voor 'De Stedumer' praat ik met de heer Dirk van Impe die met zijn vrouw Els aan 
de Singel woont. Dirk van Impe is voor mij de juiste persoon die u en mij een in-
leiding kan geven in het begrip energie. 
Wij zitten in hun huis aan tafel met het raam op het zuiden. Het is woensdagmid-
dag en de laatste dag van de maand oktober. Het is zeldzaam hoe lekker warm 
het op deze plek in het zonnetje is. 
Dirk, die actief in de politiek is geweest, en nu nog gewoon lid is van zijn partij, 
legt uit dat hij in dit gesprek niet namens zijn politieke partij zal praten. Hij vindt 
het prettig dat ik daar rekening mee houd. Aan het eind van dit artikel zal ik u wat 
meer van Dirk van Impe vertellen. Maar ik ben ervan overtuigd dat vrijwel ieder-
een in Stedum hem kent. Een aantal keer stond er een foto in de Gemeentegids 
met daarop Dirk en zijn collega's van GroenLinks. 
 

Ik stel de eerste vraag. Je zet je in om mensen bewust te maken, hoe in deze tijd 
verder te handelen met energie? Dirk: Ja zeker, het is daarbij ook mijn vak. De 
mensen moeten weten waarom het gaat. 
Wat moeten wij ons bewust worden? Dirk: De kern van de zaak is dat wij in gaan 
zien dat de natuur ons heel veel aanbiedt en dat we nog maar weinig daarvan be-
nutten. De natuur is heel gul. De hennepplant levert ons vezels en stro (hennep-
scheven). Dat zijn natuurlijke isolatiematerialen. Die zijn op grote schaal beschik-
baar. Dan begrijp ik niet dat wij aardolie uit de grond halen om daarmee een pro-
duct te maken waarmee wij isoleren. 
 

Wij moeten van onze fossiele brandstof af? Dirk: Op dit moment zijn wij nog lang 
niet zover met het afscheid nemen van fossiele brandstoffen. Zo is het vervoer 
nog steeds op olie. Waar we wel volop mee bezig zijn, en ons op richten, is ver-
warming. Van onze energierekening is bijna zeventig procent de verwarming en 
dertig procent warm water. 
Wat kunnen wij eraan doen om minder te stoken? Dirk: Stap één is altijd isoleren. 
De mensen vergeten een beetje dat hun huis een vergiet is. Een goede isolatie 
van alle muren in huis levert veel energiebesparing op. Je moet het weglekken 
van warmte tegengaan. Wel moet je een gesloten ruimte kunnen ventileren. 
 

Je hebt mensen die denken dat er olie en gas in overvloed is. Wat is jouw mening 
daarover? Dirk: Wij moeten ons niet afvragen of er genoeg is voor ons zelf. Maar 
is er genoeg voor onze kinderen, onze kleinkinderen en onze achterkleinkinde-
ren? Je kunt er over discussiëren. Is er genoeg voor vijftig jaar, voor honderd  
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jaar? Maar alles wat fossiel is, is in honderdduizenden jaren gevormd. Het is logi-
scher om gebruik te maken van hernieuwbare grondstoffen en oneindige grond-
stoffen. Dat zijn met name zonne-energie en windenergie. Maar ook hout en hen-
nep. Die gebruiken we om energie binnen in de woning te houden. Als er een al-
ternatief is met hernieuwbare energie dan moeten wij die benutten. En dan moe-
ten wij de fossiele grondstoffen met rust laten. 
 

Wat moeten wij precies doen? Dirk: Wanneer men zoekt naar bijvoorbeeld een 
verwarmingssysteem, dan gaat men vaak informatie zoeken op internet. Je ziet 
daar dit en je ziet daar dat, zoals een warmtepomp en een pelletkachel. Stel je 
dan eerst de vraag: Gaat het hier om een hernieuwbare energiebron. Dan kom je 
uiteindelijk toch uit op die zonne-energie en windenergie. Kijk op een zelfde ma-
nier naar het vervoer. Dan is de trein op elektriciteit beter dan het vliegtuig op 
aardolie. Wij kunnen zelf nadenken en zelf beslissen. 
 

Wat is energie precies? Dirk: Energie is eigenlijk een krachtbron. Gas is een 
energiedrager die je moet losweken door te verbranden. Typische energiedragers 
zijn aardgas, steenkool en hout. Hout is een niet fossiele energiedrager. Hout 
staat ook het dichtst bij ons als energiedrager. En het is de meest bekende ener-
giedrager. Hout is in wezen zonlicht dat omgezet wordt in hout. Elk jaar zet de 
boom zonlicht om in hout. Eigenlijk is er energie in overvloed. Maar we weten het 
niet goed te pakken, te oogsten. 
 

Dirk F. W. van Impe studeerde aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Hij is 
zelfstandig ondernemer. Hij is adviseur duurzame bouwmaterialen. Dirk van Impe 
was acht jaar lang fractievoorzitter van GroenLinks in de Gemeente Loppersum. 
Op dit moment is Dirk gewoon lid van zijn partij. 
 

Eldert Ameling 
 

 

Verslag Informatiepunt 
 

Op donderdag 1 november hadden we weer een bijeenkomst van het Informatie-
punt in het Hervormd Centrum. Er waren 14 personen aanwezig. Sieta heette ons 
van harte welkom en in het bijzonder Peter van Campenhout uit Appingedam. Hij 
ging ons iets vertellen over zijn leven als eigenaar van Temptation en diverse an-
dere verhalen. Zoals gewoonlijk begonnen we met een kopje koffie/thee, waarna 
Peter het woord nam.  
 

Hij begon te vertellen over zijn opa, die een naaiatelier had en pakken/kostuums 
op maat naaide op een trapmachine. Hij was een Bourgondiër en at graag bui-
tenshuis. Peter is opgegroeid in Termuntenzijl. Zijn vader was machinist op een 
schip, kwam één keer in de drie maanden thuis en verdiende niet slecht. Peter 
ging na de ULO in Woldendorp naar de kweekschool (PABO) in Appingedam, 
maar heeft er niets mee gedaan. Hij wilde geld verdienen en ging plaatjes draaien 
in een café in Termuntenzijl. Er kwamen 300 personen in dit café en de entree 
was één gulden. Later werd hij diskjockey in Scheemda. Op een gegeven moment 
werd er een wedstrijd voor diskjockeys georganiseerd in Rosmalen (Brabant). Er 



 16

kwamen 270 personen op af. Peter werd vierde en Frits Ritmeester (Frits Spits) 
eerste. Daarna werd hij benaderd door Piet Oosterhof in Heerenveen, verdiende 
750 gulden per week en kreeg een contract van vier jaar. In het derde jaar van het 
contract kreeg Peter een aanbod uit Gelsenkirchen (Duitsland) in een prachtige 
megadiscotheek, waar 3500 mensen in konden, en kon 1500 DM per week ver-
dienen. Hij mocht weg uit Heerenveen, maar moest wel een opvolger regelen en 
dat lukte. Zo heeft Peter nog in verschillende discotheken in Duitsland gewerkt, 
onder andere in Aurich, waar nog steeds uitwisseling plaatsvindt met Appingedam 
(volleybal, voetbal). Met het werk als diskjockey heeft Peter veel geld verdiend, 
zodat hij zelf een discotheek kon kopen in Appingedam. Bij de opening van disco-
theek Temptation in 1980 trad de band The Trammps uit Amerika live op. Daarna 
kwamen alle grote namen van die tijd langs, zoals André Hazes (6x), Koos Al-
berts, Lee Towers, Zangeres Zonder Naam en BZN. Alleen Rob de Nijs is nooit 
geweest. In 2000 verkocht hij de discotheek en kocht in Delfzijl een oud gymlo-
kaal, dat verbouwd werd tot grand café ’t Lokaal, en hij heeft ook nog een hotel 
met twintig kamers gebouwd. In 2011 heeft hij deze panden weer verkocht. Hij 
bezit nog één pand, de voormalige Chinees op Bolwerk te Appingedam. Op een 
keer benaderde de burgemeester van Appingedam hem om stadsmanager te 
worden voor twee dagen per week. Hij bedacht de Coopluydenmarkt, de gondel-
vaart en vele andere activiteiten. Hij is twee jaar stadsmanager geweest. Ook is 
hij nog anderhalf jaar centrummanager geweest in Putten: hij moest zorgen dat 
Putten aantrekkelijker werd voor de inwoners en toeristen. Peter heeft in de vol-
gende plaatsen gewoond: Delfzijl, Heerenveen, Winschoten, en woont nu in Ap-
pingedam. Aan het einde van de middag memoreerde hij enkele oud-Stedumers, 
zoals Ger Knoop, Douwe van der Veen, Jan Berghuis, Heike Wiersema en enkele 
anderen.  
 

Sieta bedankte Peter voor de gezellige middag met een doos sigaren. De volgen-
de bijeenkomst is op 6 december. 
 

Afie Nienhuis 
 

 

Kinderen in het aardbevingsgebied 
 

In het aardbevingsgebied wonen ongeveer 30.000 kinderen. Veel van deze kinde-
ren komen in aanraking met aardbevingen en alles wat daarbij komt kijken. De 
Centra voor Jeugd en Gezin in de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum 
en GGD Groningen willen u graag vertellen wat de invloed van de aardbevings-
problemen op kinderen kan zijn, hoe u ermee om kunt gaan en waar u terecht 
kunt als er problemen zijn.  
 

Effect op kinderen   
Kinderen kunnen zich zorgen maken over de aardbevingen, de verhuizingen en 
de versterkingen. Ze kunnen gespannen raken door bijvoorbeeld langdurige on-
zekerheid, de onbekende vaklieden in hun huis, de veranderingen in hun buurt en 
speelgebied en de opslag van spullen die niet mee kunnen naar de tijdelijke wo-
ning. Daarnaast voelen ze de stress en zorgen die u heeft feilloos aan. Kinderen 
uiten hun zorgen vaak anders dan volwassenen. Ze krijgen bijvoorbeeld hoofd- en 
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buikpijn, problemen met hun gedrag, concentreren en leren. Ze plassen in bed of 
slapen slechter, ze trekken zich terug of proberen extra lief te zijn. Elk kind gaat 
anders om met zorgen.  
 

Met de meeste kinderen in Groningen gaat het goed. Een groot deel maakt zich 
waarschijnlijk niet al te veel zorgen over de aardbevingsproblematiek. Dit willen 
we graag zo houden. Als ouder kunt u helpen te voorkomen dat uw kind proble-
men krijgt, door te praten met uw kind en te blijven opvoeden zoals u gewend 
bent.  
 

Praten helpt 
Soms twijfelen ouders eraan of ze wel met kinderen over de aardbevingen moe-
ten praten, omdat ze hen niet bang willen maken. Maar praten over aardbevings-
problemen maakt kinderen niet angstig. Het helpt hen juist om hun zorgen te de-
len. Kinderen geven namelijk hun eigen invulling aan wat hen niet verteld wordt. 
Ze vormen zo hun eigen beeld van de problemen rondom aardbevingen. Hun ei-
gen gemaakte verhaal kan beangstigender zijn dan wat er echt aan de hand is.  
 

Een paar tips 
Stel vragen en luister goed naar uw kind; 
Vraag uw kind naar zijn/haar ideeën over oplossingen voor problemen; 
U mag gerust over uw eigen gevoelens vertellen. Dit helpt kinderen om over hun 
gevoelens te praten; 
Vertel uw kind wat er goed gaat! 
Als uw kind zorgen heeft, vraag hier dan naar en vraag door. 
 

Verder is het goed om uw kinderen te blijven opvoeden zoals u gewend was. Als 
het niet goed gaat met uzelf is het verleidelijk om uw kind meer vrij te laten of te 
verwennen. Voor kinderen is het duidelijk en rustig als de regels en routines het-
zelfde blijven. Samen leuke dingen doen hoort hier ook bij, juist in moeilijkere tij-
den. 
 

Meer weten? 
Als u verder wilt praten, als u grote of kleine vragen heeft of als u hulp zoekt bij de 
problemen van uw kind, kunt u contact opnemen met de Centra voor Jeugd en 
Gezin in Loppersum: (0596) 54 82 00, jeugd@loppersum.nl 
 

 

Kerstwandeling 
  

Net zoals drie jaar geleden, zal er ook dit jaar een kerstwandeling door het dorp 
worden georganiseerd. De wandeling vindt plaats op donderdag 20 december. 
Voor even waan je je in Bethlehem, ontmoet je de herders en zie je het kerstkind. 
Naast de scholen, bent ook u, zowel jong als oud, van harte uitgenodigd om mee 
te lopen en te genieten van deze wandeling, die zal worden opgeluisterd door 
verschillende muzikale talenten uit het dorp. De wandeling begint om 18.30 uur in 
de theeschenkerij (Molenstraat 14). 
 

Ingrid van Wingerden 
Werkgroep kerstwandeling Stedum 2018 
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Activiteiten Zorgbuurderij 
 

Brei een poncho in het textielcafé 
Elke vrijdagochtend wordt er gebreid en gehaakt in de Zorgbuurderij. De één breit 
sokken, de ander is bezig met een vest of een sjaal. Elk seizoen is er ook een ge-
zamenlijk project. Dit jaar kun je een poncho breien. Dat klinkt wellicht wat inge-
wikkeld, maar met de deskundige hulp van Trix lukt het zeker. Het vorige seizoen 
zijn er lapjes gebreid met verschillende patroontjes. Soms werd het een dekentje 
of een kussen. Maar wie er nog geen bestemming voor heeft kan ze ook als basis 
voor de poncho gebruiken. We beginnen op vrijdag 7 december. Natuurlijk kun je 
ook iets anders breien. Of gewoon even binnen lopen voor een kopje koffie/thee. 
Kom langs op 7 december op de Bedumerweg 43 om 10.00 uur. Kosten: kleine 
bijdrage voor de koffie/thee. Opgave is niet nodig.  
 

Een kerstkrans maken 
Eind november. Buiten is de feestelijkheid van geel, en oranje blad echt voorbij. 
Tijd om het binnenshuis gezellig te maken. In december gaan we zoals gebruike-
lijk een kerstdecoratie maken. Een traditionele kerstkrans deze keer. Altijd mooi, 
liggend op tafel of hangend aan de deur als feestelijk welkom. Voor materiaal 
wordt gezorgd. Maar heeft u kerstgroen in de tuin, hulst, conifeer, klimop, dan 
graag meenemen. Als het veel is kunnen we het ook komen halen. 
Kom langs op maandagavond 10 december om 19.30 uur. Aanmelden vóór 5 de-
cember bij Margreet Wiersema tel. 06 - 36 07 48 97 of buur@deheemen.nl  Er zijn 
kosten voor het materiaal. En natuurlijk is er koffie/thee en iets lekkers. 
 

Samen eten in de Zorgbuurderij 
Op 8 november werd er door Mannie en mezelf twee gerechten bereid; stamppot 
zoete appels en stamppot snijbonen geserveerd met zoetzure chutney van cour-

gette en pittige chutney 
van groene tomaten. 
Alles uit eigen dorps-
tuin bereid. We hebben 
er met 10 mensen ge-
zellig en erg lekker van 
gegeten. Het beviel zo 
goed dat we dit graag 
maandelijks organise-
ren voor mensen uit de 
omgeving.  
Elke tweede donder-

dag van de maand, dus 13 december kunt U zich weer opgeven. Doe dat snel, 
want vol is vol. Deze keer eten we om 18.00. 
Opgave: buur@deheemen.nl of 06-36 07 48 97 
 

Margreet Wiersema en Mannie Hovenkamp 
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Winnaars 38e  Stratenvolleybaltoernooi 
 

Naamloos  en  Cracks  &  Crucks 
 

Op 12, 14 en 16 november  werd  het  jaarlijkse  Stratenvolleybaltoernooi  geor-
ganiseerd door de stratenvolleybalcommissie van  volleybalvereniging Internos. Er  
deden  in  totaal 10 teams mee,  waarvan 3 jeugdteams. De jeugd speelde op 
maandag niet i.v.m. Sint Maarten. Op woensdag en vrijdag speelden de teams 
tegen 2x elkaar, waarbij Naamloos winnaar werd, met een punten totaal van 7 
punten, gevolg door de Meppende Meiden met 3 punten en op de 3e plek Klaver-
tje vijf met 2 punten, die hiervoor een lekkere slagroomtaart verdienden. Bij de 
senioren speelden de 7 teams in 1 poule. En was de uitslag vanuit de onderlinge 
wedstrijden als volgt: op 7: De Schuur, op 6: Blije Dobbelsteen, op 5: Waterkontje. 
Borglanden en de Borgweg , beide teams hadden 9 punten verzameld, en kwa-
men daarbij op een gedeelde 2e plek. Aangezien in de onderlinge wedstrijd de 
Borglanden hadden gewonnen, speelde de  borgweg om de 3e en 4e plek, tegen 
Van alles wat, wat een spannende strijd was. De eerste set werd gewonnen door 
de Borgweg in 20-12, de 2e set werd gewonnen door Van alles wat met 15-16, in 
de laatste set pakte toch de Borgweg de winst met 15-11. De Cracks en Crucks 
gingen de strijd aan tegen de Borglanden, welke gewonnen werd door de Cracks 
en Crucks in 25-12 en 25-18. 
 

De  commissie, bestaande uit Jeanette Hermelink, Brenda Hofman en  Dinie Smit, 
willen langs deze weg alle spelers, vrijwilligers en publiek bedanken die er samen 
weer een fantastisch toernooi van hebben  gemaakt. Wil je graag een gevolg ge-
ven aan deze ontzettend leuke sport, ben je van harte welkom om mee te komen 
spelen op de woensdagavond vanaf 20.00 uur. Als je je nu aanmeldt, speel je het 
eerste half jaar gratis mee.  
 

Dinie Smit 
 

 

Banketstaven 
 

Woensdag avond 28 november komen we weer bij u langs om banketstaven te 
verkopen. Dit om onze club financieel gezond te houden en voor onderhoud aan 
onze survival baan. De prijs van één banketstaaf is 3 euro en u koopt er twee voor 
5 euro. We streven er naar om in alle straten van Stedum langs de deur te gaan, 
maar op=op. 
 

Johann Veen 
de survival vereniging 
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De Steemer Agenda 
 

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

 
24 november Intocht Sinterklaas in de haven om 10.30 uur. 
 
26 november  Passage. In het Hervormd Centrum om 19.45 uur.  
   S. Noordenbos, Grijpskerk.  
   Onderwerp: wonen en werken in Van Mesdagkliniek.  
 

30 november  Najaarsvergadering van Dorpsbelangen om 20:00 uur in het  
   Hervormd Centrum. 
 

6 december Informatiepunt van 14:00 tot 16:00 uur in het Hervormd Centrum 
   onderwerp: gezellige middag met Sinterklaasviering. 
 
7 december  Textielcafé in Zorgbuurderij om 10.00 uur. 
 
10 december  Kerstkrans maken in de Zorgbuurderij om19.30 uur. 
 
13 december Eten in Zorgbuurderij om 18.00 uur. 
 
18 december   Vrouwenraad Stedum.  Kerstbroodmaaltijd en samenzang in het 
   Hervormd Centrum om 17.00 uur. 
 
20 december Kerstwandeling. Start bij theeschenkerij om18.30 uur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Stedumer is een uitgave van de Vereniging voor Dorpsbelangen Stedum en verschijnt nor-
maal gesproken elke vierde vrijdag van de maand. Kopij moet anderhalve week er voor binnen 
zijn. Hij komt niet uit in juli. Artikelen in ‘platte tekst’ aanleveren, dus geen eigen opmaak.  
 

Let op! In verband met de kerstdagen verschijnt De Stedumer de volgende keer op vrijdag 21 
december. Kopij inleveren bij de redactie voor woensdag 14 december. Het liefst per e-mail en 
anders op cd of usb-stick. 
De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen te weigeren, te bewerken of in te korten. 
 

Redactie: Erik Staal, Bedumerweg 31, Stedum, 0596 58 18 10, destedumer@gmail.com  
Eldert Ameling. Fotografie: Martien Spits-Straatman en Jan Pitt. 
Advertenties: Ellen Gommers, 0596 58 18 10, adv.destedumer@gmail.com 
 

 
 


