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2de Hands Boekenmarkt voor Stichting Help Afrika
Afgelopen november heeft het bestuur van Stichting Help Afrika een
gebracht aan de projecten in Kenia. We hebben met eigen ogen kunnen zien hoe
goed elke Euro besteed is. Maar we hebben ook kunnen zien dat er nog een
aantal dingen verbeterd kunnen w
kleuters. Negentig vierjarigen zitten
De wens is om voor deze kinderen twee
jaar. Met deze markt hopen we een stukje dichterbij te kunne
wens. 

De opbrengst van de markt is bestemd voor Stichting Help Afrika.
Contact: Brendatillema@me.

Brenda Tillema 
Stichting Help Afrika 

Van de Oranjevereniging
In de maanden maart-april komen wij bij u langs voor de contributie van 2020 voor
de Oranjevereniging. Vele me
ingevuld. Eind februari of beg
rekening worden afgeschreven.
bij u aanbellen. Wilt u zo vriendelijk zijn alvast acht
dank. 

Coby Nienhuis 
Oranjevereniging 

Het gezicht van Stedum
 De foto op de omslag vertoont iedere maand het gezicht van een of meerdere Stedumer(s).
 De foto hoort bij de rubriek 400 woorden waarin Math M. Willems op zoek gaat
 passie van dorpsgenoten. Deze keer
 woorden vindt u op pagina 12. 

Boekenmarkt voor Stichting Help Afrika
Afgelopen november heeft het bestuur van Stichting Help Afrika een

ebracht aan de projecten in Kenia. We hebben met eigen ogen kunnen zien hoe
goed elke Euro besteed is. Maar we hebben ook kunnen zien dat er nog een
aantal dingen verbeterd kunnen worden. Zoals het onderwijslokaal van de

vierjarigen zitten in een tent met temperaturen van 40 graden.
wens is om voor deze kinderen twee nieuwe lokalen te kunnen bouwen dit

jaar. Met deze markt hopen we een stukje dichterbij te kunnen komen met deze

2de Hands Boekenmarkt in Stedum
29 februari 2020 van
Locatie: Trefpunt Bedumerweg 32
Entree: Gratis 
Op zaterdag 29 februari worden de
boeken verkocht. 
Op donderdag 27 februari (19
en vrijdag 28 februari (13
kunnen boeken ingeleverd worden op
hetzelfde adres. Alle soorten boeken
zijn welkom.  

De opbrengst van de markt is bestemd voor Stichting Help Afrika.
Brendatillema@me.com 

ranjevereniging  
april komen wij bij u langs voor de contributie van 2020 voor

de Oranjevereniging. Vele mensen hebben vorig jaar de automatische
begin maart zal er een bedrag van acht

rekening worden afgeschreven. Voor onze andere leden: wij zullen
t u zo vriendelijk zijn alvast acht euro klaar te leggen? Hartelijk

Het gezicht van Stedum  
De foto op de omslag vertoont iedere maand het gezicht van een of meerdere Stedumer(s).

bij de rubriek 400 woorden waarin Math M. Willems op zoek gaat
Deze keer Wouter Arends (foto: Carola Kruidhof

Boekenmarkt voor Stichting Help Afrika  
Afgelopen november heeft het bestuur van Stichting Help Afrika een bezoek 

ebracht aan de projecten in Kenia. We hebben met eigen ogen kunnen zien hoe 
goed elke Euro besteed is. Maar we hebben ook kunnen zien dat er nog een 

rwijslokaal van de 
in een tent met temperaturen van 40 graden. 

nieuwe lokalen te kunnen bouwen dit 
n komen met deze 

Hands Boekenmarkt in Stedum op 
29 februari 2020 van 10 tot 14 uur. 
Locatie: Trefpunt Bedumerweg 32 

Op zaterdag 29 februari worden de 

Op donderdag 27 februari (19 - 20 uur)
vrijdag 28 februari (13 - 16 uur)  

boeken ingeleverd worden op 
Alle soorten boeken 

De opbrengst van de markt is bestemd voor Stichting Help Afrika. 

april komen wij bij u langs voor de contributie van 2020 voor 
nsen hebben vorig jaar de automatische incasso 
in maart zal er een bedrag van acht euro van uw 

: wij zullen in maart-april 
euro klaar te leggen? Hartelijk 

De foto op de omslag vertoont iedere maand het gezicht van een of meerdere Stedumer(s). 
bij de rubriek 400 woorden waarin Math M. Willems op zoek gaat naar de 

Carola Kruidhof ). De rubriek 400 
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Stedum-Stedum: 18-20 september in Duitsland! 
 

We zijn dit jaar weer uitgenodigd 
in Stedum-Beekum, vlakbij 
Hannover. Van 18-20 september 
hopen we weer met een aantal 
Groninger Stedumers af te 
reizen naar Duitsland. Voor wie 
er niet mee bekend is: sinds 
1978 bestaan er contacten 
tussen het Groninger en het 
Duitse Stedum, destijds gestart 
met oud-burgemeester Mellema. 
Nu is de volgende generatie aan 
de beurt, en om de twee jaar 
reizen mensen naar Stedum. 

Hetzij naar Groningen, hetzij naar Niedersachsen. Een vergelijkbare streek, 
platteland, een suikerfabriek en een energiecentrale, én een grote stad vlakbij. 
Vriendelijke, supergastvrije plattelandsmensen, en alles mengt zich, zowel van de 
Groninger kant onderling als met de Duitsers. Leeftijd en beroep zijn niet 
belangrijk, interesse in elkaars leefwereld is natuurlijk meegenomen, en dat levert 
ook hele leuke gesprekken op. Haal je Duits op, deel elkaars plattelandswereld, 
en geniet van de Duitse gastvrijheid. Vrijdag 18 september is het weer zover, dan 
reizen we in de loop van de dag met wie maar wil richting Hannover. Het is 3,5 
uur rijden, en ook te combineren met bijvoorbeeld een bezoekje aan Hildesheim, 
vlakbij de Harz. 

De kosten bestaan uit een cadeautje voor het gastgezin en een gezamenlijk 
cadeau voor het dorp, en het vullen van het spaarpotje voor het tegenbezoek. 
Dan kunnen we over twee jaar ook weer iets leuks organiseren. Reken voor 
volwassenen op 50 euro per persoon, exclusief de reiskosten. Voor een weekend 
uit is dit een reëel bedrag. Mocht dit een probleem zijn, dan kijken we hoe we dit 
op kunnen lossen. Ook vervoer combineren we als dat past. Zo moet deelname 
van jeugd ook mogelijk zijn, leuk en stimulerend voor je Duits. 

Het weekend bestaat veelal uit grappige gezelschapsspelen, een wandeling, veel 
en lekker eten, en een gezellige avond, alles simpel en gemütlich. Een deel van 
de mensen kent elkaar al, een deel zal ook nieuw zijn. Bestaande banden worden 
natuurlijk gerespecteerd. De ontvangst is echter overal gegarandeerd goed, ook 
als je voor het eerst meegaat. 

Zin om er een weekend uit te zijn én onze Duitse buren beter te leren kennen? 
Meld je aan; we organiseren 11 maart om 20 uur een kennismakingsavond in 
Moarstee.  

Heb je interesse? Mail naar e.f.oldenhof@perivert.nl en je wordt uitgenodigd voor 
de kennismakingsavond op woensdag 11 maart. 

Lies Oldenhof 
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(foto: Martien Spits-Straatman)  
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In de Kijker 
In deze rubriek worden nieuwe of minder bekende bewoners van het dorp 
voorgesteld. Deze keer Sven Veen en Amy Jackson, Borgweg 21 en Janka. 
Janka is voor een uitwisseling bij Sven en Amy en komt uit Hongarije. 
 

Sinds wanneer wonen jullie in Stedum? 
“Sinds april 2019 en Janka sinds november 2019.” 
 

Waar zijn jullie geboren en/of hebben jullie je jeu gd doorgebracht? 
Sven: “Ik ben geboren in Veendam en heb mijn jeugd ook doorgebracht in 
Veendam.” 
Amy: “Ik ben geboren in Maasbree en heb mijn jeugd ook doorgebracht in 
Maasbree.” 
Janka: “Ik ben geboren in Budakalász en heb mijn jeugd ook doorgebracht in 
Budakalász.” 
 

Wat doen jullie in het dagelijks leven? 
Amy: “Ik ben trainster bij een callcenter.” 
Sven: “Ik werk bij de klantenservice van een bank.” 
Janka: ”Ik ga naar het Willem Lodewijk Gymnasium in Groningen.” 
 

Wat zijn jullie favoriete bezigheden?  
Sven: “Ik ga vier keer in de week naar een sportschool en ik hou van koken en 
motorrijden.” 
Amy: “Ik hou van stijldansen, hardlopen en motorrijden.” 
Janka: “Ik hou van hardlopen, creatief bezig zijn en oppassen op kleine kinderen.” 
Amy en Janka: “We houden allebei van bordspelen.” 
 

Wat staat er bovenaan jullie wensenlijst?   
Sven: ”Mijn wens is een nieuwe motor.” 
Amy: “Mijn wens is een rondrit maken door Noord-Europa met motor.” 
Janka: “Mijn wens is de Nederlandse taal leren en meer van Nederland zien.” 
 

Wat zijn jullie hoogtepunten uit het leven? 
Sven: “Mijn hoogtepunt is dat ik motorrijles heb gehad.” 
Amy: “Mijn hoogtepunt is een uitwisseling naar Finland.” 
Janka: “Mijn hoogtepunt is deze uitwisseling naar Nederland.” 
Sven en Amy: “Dat we samen afgelopen zomer op de motor naar Engeland en 
Schotland zijn geweest.” 
 

Wat waren jullie eerste indrukken van het dorp? 
“De eerste indrukken waren dat het een rustig, gastvrij en een schattig dorp is.” 
 

Noem iets voor de ideeënbus van Stedum. 
“Wat zou het leuk zijn als er een supermarkt en een bar in Stedum zijn.” 
 

Wat is jullie antwoord op de vraag van de vorige be woners: “Wat zou een 
leuk thema zijn voor een volgende activiteit of dor psfeest?” 
Amy: “Een leuk thema is een blacklight/glow in de darkavond organiseren.” 
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Welke vraag willen jullie de volgende nieuwe bewone r(s) stellen? 
“Wat voor muziek luisteren jullie graag?” 
 

Afie Nienhuis 
 

Van de redactie 
 

In De Stedumer staat (af en toe) een lijst met sportverenigingen: Sport in beeld. 
We willen ook een lijst maken met de andere verenigingen in Stedum, zoals 
bijvoorbeeld de historische vereniging of de Dorpstuin. Maar voor het opstellen 
van die lijst hebben we wel uw/jouw hulp nodig. 
Wil je uw/jouw vereniging op de lijst hebben, mail dan de volgende gegevens door 
naar destedumer@gmail.com: naam vereniging, wat voor soort vereniging, 
eventuele website, contactpersoon en e-mailadres/telefoonnummer. 
Dan kijken wij of we daar een mooie lijst van kunnen maken. 
 
 
 
 
 

in de papieren 

Stedumer staat hier 

een advertentie 

  



 

Dorpsschouw 
 

Ieder jaar gaat Dorpsbelangen samen met de gemeente op pad om te 
er verbeterd kan worden in Stedum
 

Dit jaar kwamen we tot een lijst van 19 punten:
 

1. De dorpsentree van de Lopsterweg is afwijkend van de andere dorpsentrees 
en er is geen plaatsnaambord 
plaatsen er komt geen wegversmalling zoals de Weersterweg of een aanpassing 
als op de Bedumerweg, aange
zouden worden aangepast. 
2. Het bord van de Ypeylaan verkeert
geplaatst. 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

3. Op de tribune missen een aantal zittingen 
planken besteld en deze zullen na ontvangst gemonteerd worden. 
4. Op de tribune is een brandplek en er is een raam kapot 
door de gemeente gerepareerd.
5. De afvalbak is verdwenen op de tribune 
opgehangen worden 
6. Het muurtje bij het Hervormd Centrum is in slechte staat 
eigendom van het Hervormd Centrum. Wij hebben contac
Hervormd Centrum, zij gaan kijken wat ze er aan kunnen doen.
7. Wanneer is het parkeerterrein voor de vrachtwagen
 Het wachten is op de openbare verlichting, daarna worden er nog wat str
geplant. Uiterlijk over twee maanden is de opening van het terrein.
8. Het straatnaambordje van de Stationsstraat is in zeer slechte staat 
bord is geplaatst. 

  

Ieder jaar gaat Dorpsbelangen samen met de gemeente op pad om te 
er verbeterd kan worden in Stedum. 

Dit jaar kwamen we tot een lijst van 19 punten: 

De dorpsentree van de Lopsterweg is afwijkend van de andere dorpsentrees 
en er is geen plaatsnaambord  Gemeente gaat een nieuw plaatsnaambord 
plaatsen er komt geen wegversmalling zoals de Weersterweg of een aanpassing 
als op de Bedumerweg, aangezien dit een project was, waar twee

 
ord van de Ypeylaan verkeert in zeer slechte staat

Op de tribune missen een aantal zittingen  De gemeente heeft nieuwe 
planken besteld en deze zullen na ontvangst gemonteerd worden. 

Op de tribune is een brandplek en er is een raam kapot 
door de gemeente gerepareerd. 

De afvalbak is verdwenen op de tribune  Er zal een nieuw exemplaar 

Het muurtje bij het Hervormd Centrum is in slechte staat 
eigendom van het Hervormd Centrum. Wij hebben contact gehad met het 
Hervormd Centrum, zij gaan kijken wat ze er aan kunnen doen.

Wanneer is het parkeerterrein voor de vrachtwagens bij het station gereed
Het wachten is op de openbare verlichting, daarna worden er nog wat str

maanden is de opening van het terrein.
Het straatnaambordje van de Stationsstraat is in zeer slechte staat 
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Ieder jaar gaat Dorpsbelangen samen met de gemeente op pad om te kijken wat 

De dorpsentree van de Lopsterweg is afwijkend van de andere dorpsentrees 
Gemeente gaat een nieuw plaatsnaambord 

plaatsen er komt geen wegversmalling zoals de Weersterweg of een aanpassing 
zien dit een project was, waar twee entrees bij 

 nieuw bord is 

De gemeente heeft nieuwe 
planken besteld en deze zullen na ontvangst gemonteerd worden.  

 Beide worden 

Er zal een nieuw exemplaar 

 Het muurtje is 
t gehad met het 

Hervormd Centrum, zij gaan kijken wat ze er aan kunnen doen. 
bij het station gereed? 

Het wachten is op de openbare verlichting, daarna worden er nog wat struikjes 
maanden is de opening van het terrein. 

Het straatnaambordje van de Stationsstraat is in zeer slechte staat  nieuw 
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9. Het voetpad bij het station is onveilig, er zitten grote kuilen in  dit is geen 
grond van de gemeente, maar van ProRail. We hebben contact gehad met 
ProRail en de gaten zijn opgevuld en de tegels zijn opnieuw gelegd. 
10.  De lantaarnpaal bij de Borglanden staat scheef  Deze is inmiddels weer 
rechtgezet. 
11. De eendenvoerplek aan de Weemweg bij 
de kerkgracht heeft veel achterstallig onderhoud 
en ziet er niet uit  De gemeente is gestart met 
een herinrichting van de Weemweg en 
Lopsterweg. Bij deze herinrichting wordt ook de 
eendenvoerplek meegenomen. 
12. Het oude Vlaspad is al meerdere malen 
door de gemeente bekeken, door burger-
participatie is een aantal jaren geleden de boel 
opgeruimd, maar tot nu toe is er niets aan het asfalt gedaan  Er wordt 
binnenkort een nieuwe slijtlaag aangebracht. 
13. Het pad wat de Lopsterweg met de Singel verbindt is in slechte staat  Dit 
wordt meegenomen in de herinrichting van de Lopsterweg. 
14. Op de hoek t.o. de glas- en kledingbak ontstaat een steeds dieper gat in de 
berm, doordat men er door de binnenbocht rijdt  Het gat is opgevuld en er is 
een schampblok in de binnenbocht geplaatst. 
15. Er ontstaat een groot gat in de berm op de hoek van de Borgweg en de Sien 
Jensemahörn, doordat auto’s de bocht slecht kunnen nemen door geparkeerde 
auto’s  Het gat is opgevuld. Wilt u er rekening mee houden als u uw auto 
parkeert op de Borgweg dat er ook andere weggebruikers zijn die de bocht 
moeten kunnen nemen. 
16. De Weemweg is aan de kant van de Stationsweg totaal verreden, dit zou 
gerepareerd worden als de bouw van de school klaar was  Bij de herinrichting 
wordt dit deel van de Weemweg meegenomen, stukken die gevaarlijke situaties 
gaan opleveren, worden plaatselijk gerepareerd. 
17. Het tegelpad aan Vlaspad-zijde van de huizen aan de Borgweg is in slechte 
staat Dit voetpad is niet van de gemeente en zij kunnen hier dus niets aan 
doen, de bewoners zouden dit moeten herstellen. 
18. Kan er belijning komen langs de Bedumerweg/Crangeweersterweg?  De 
gemeente gaat kijken of er nog een budget is om dit uit te voeren. 
19. Afsluiting van de Sien Jensemahörn voor vrachtverkeer  Vanuit 
verkeerskundig oogpunt lijkt de noodzaak hiertoe niet erg hoog. Het betreft een 
weg binnen de kom met een gemiddelde wegbreedte. De route voor doorgaand 
verkeer is via de Molenstraat, zoals tevens aangegeven d.m.v. de ANWB-
bebording.     

Ziet u zelf dingen in het dorp, waarvan u denkt dat dit verbeterd/gerepareerd moet 
worden, geef dit door aan de gemeente Loppersum, dit kan heel eenvoudig via de 
app van de gemeente Loppersum. 
 

Catharina Reker 
Dorpsbelangen 
  

de eendenvoerplek 
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Klavernieuws  
Inmiddels zijn we alweer en aantal weken onderweg in 
2020. We zijn nu gestart met een periode van toetsen. 
Basisscholen in Nederland zijn verplicht de kennis van de 
leerlingen te toetsen en te registreren. Wij doen dit twee 
keer per jaar met behulp van de firma Cito.  

De naam Cito is onder het grote publiek vooral bekend 
geworden om te bepalen naar welke school een leerling 
gaat na groep 8. De ‘beruchte’ Cito toets heet nu Centrale 

Eindtoets en komt pas in april voorbij. Scholen bepalen zelf welke Centrale 
Eindtoets ze gebruiken, die hoeft dus niet van Cito te zijn! Wij beschikken over 
meer middelen om het schoolniveau goed te bepalen en zorgen samen met het 
oordeel van de juf of meester voor een zo passend mogelijke school na groep 8.  

De kennis van onze leerlingen uit groep 3 t/m 8 wordt nu getoetst. We kijken o.a. 
naar het niveau van Begrijpend lezen, Spelling en Rekenen/Wiskunde. Zo krijgen 
wij een goed beeld van onze leerlingen. Voor onze kleuters zijn er ook Cito-
toetsen, maar die zijn niet verplicht en nemen wij dus ook niet af. De kleuter- 
ontwikkeling wordt bijna dagelijks nauwkeurig gevolgd en genoteerd m.b.v. een 
goed observatiesysteem. 

Toetsresultaten worden altijd besproken met ouders. We gebruiken ze ook om te 
kijken of onze lessen wel goed genoeg zijn. Er is altijd ruimte voor verbetering. 
Onderwijs is voortdurend in ontwikkeling. De maatschappij verandert en onderwijs 
verandert mee. Tegenwoordig worden er hele andere dingen verwacht van 
leerlingen dan vroeger. Alleen de ontwikkeling van computers heeft al gezorgd 
voor vele nieuwe ontwikkelingen. De school zit vol met de nieuwste technische 
snufjes. Van digitale schoolborden, Ipads, computerprogramma’s voor alle 
leerlingen tot en met een 3D-printer; we hebben het allemaal in huis.  

Wij blijven er met of desnoods zonder alle hulpmiddelen altijd naar streven om 
leerlingen een leuke en leerzame schooltijd aan te bieden en ze zo goed mogelijk 
klaar te stomen voor het voortgezet onderwijs.  

Martin Pik  

Van de G.E.D. Reindersstichting  

Voor het jaar 2020 heeft de G.E.D. Reindersstichting weer mogelijkheden voor het 
verlenen van een financiële bijdrage aan verenigingen, instellingen en 
organisaties in en ten behoeve van de inwoners van de dorpen Stedum en 
Westeremden. 

Verzoeken hiertoe dienen vóór 15 april a.s., voorzien van een balans van het 
voorafgaande jaar, een winst en verliesrekening en een begroting en bij voorkeur 
per e- mail te worden ingediend bij Anneke Werkman, secretaris van de Stichting. 
Het mailadres is: anneke.werkman@home.nl   

Anneke Werkman 
G.E.D. Reindersstichting  
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De pollepel 7 – Sien Jensemahörn
Recept: Erwtensoep “Snert”  
 
 

Benodigdheden: 
 

• pak spliterwten (500 gram)
• zak soepgroente (voor erwtensoep of

gewone) 500 gram 
• ½ knolselderij  
• metworst 
• verse worst 
• rookworst 
• stukje spek 

 

Bereiding: 
 

1. Doe de spliterwten in een pan met drie
karbonade en het stukje spek, breng dit aan de kook. Af en toe roeren.
Laat dit ongeveer twee uur koken;
vallen). 

2. Dan de karbonade en 
3. Vlees van karbonade van het bot halen en in stukjes snijden, zwoerd van 

het stukje spek halen en het
4. In een andere pan de metworst en de verse worst koken, en een tijdje 

laten koken op zacht vuur.
5. De knolselderij schillen 
6. Bleekselderij wassen en de stengels snijden.
7. Aardappelen schillen en in blokjes snijden.
8. Bij de spliterwten nog een liter water toevoegen, ook de zak soepgroente, 

knolselderij, aardappels
9. Gesneden spek en karbon
10. Tijdje laten koken, af en toe roeren
11. Meng de juliennesoep

dit dan toe aan de soep.
12. Als de verse worst gaar is, deze en de metworst in stukjes 

toevoegen aan de soep
13. Snijdt de rookworst in plakjes en voeg ook te aan de soep.
14. Laat het geheel nog een tijdje zachtjes doorkoken.
15. Evt. naar smaak nog een bouillonblokje toevoegen.

 

Eet smakelijk. 
 

Ik geef de pollepel door aan
 

Liane Wiersema 
 

De volgende pollepel graag inleveren uiterlijk 
destedumer@gmail.com. Meer informatie 
pollepel vindt u in voorgaande Stedumers

Sien Jensemahörn  
Recept: Erwtensoep “Snert”   

ak spliterwten (500 gram) 
voor erwtensoep of anders 

• paar stengels bleekselderij
• schouderkarbonade
• aardappelen (1 grote en 1 kleine)
• 2 pakjes juliennesoep
• (evt. bouillonblokje)

de spliterwten in een pan met drie liter koud water, voeg eraan toe de 
stukje spek, breng dit aan de kook. Af en toe roeren.

Laat dit ongeveer twee uur koken; tot de spliterwten gaar zijn (uit elkaar 

Dan de karbonade en het stukje spek eruit halen. 
nade van het bot halen en in stukjes snijden, zwoerd van 

het stukje spek halen en het spek ook in kleine stukjes snijden.
In een andere pan de metworst en de verse worst koken, en een tijdje 
laten koken op zacht vuur. 
De knolselderij schillen en in kleine blokjes snijden. 
Bleekselderij wassen en de stengels snijden. 
Aardappelen schillen en in blokjes snijden. 
Bij de spliterwten nog een liter water toevoegen, ook de zak soepgroente, 

, aardappels en bleekselderij toevoegen. 
Gesneden spek en karbonade toevoegen. 
Tijdje laten koken, af en toe roeren. 

juliennesoep met een klein beetje water (klein kommetje), voeg 
dit dan toe aan de soep. 
Als de verse worst gaar is, deze en de metworst in stukjes 
toevoegen aan de soep 

ookworst in plakjes en voeg ook te aan de soep.
Laat het geheel nog een tijdje zachtjes doorkoken. 
Evt. naar smaak nog een bouillonblokje toevoegen. 

Ik geef de pollepel door aan: Francien Braaksma en Eldert Ameling

De volgende pollepel graag inleveren uiterlijk 18 maart via een e
Meer informatie over de gang van zaken betreffende de 

vindt u in voorgaande Stedumers. 

paar stengels bleekselderij 
schouderkarbonade 
aardappelen (1 grote en 1 kleine) 

juliennesoep 
(evt. bouillonblokje) 

liter koud water, voeg eraan toe de 
stukje spek, breng dit aan de kook. Af en toe roeren. 

tot de spliterwten gaar zijn (uit elkaar 

nade van het bot halen en in stukjes snijden, zwoerd van 
spek ook in kleine stukjes snijden. 

In een andere pan de metworst en de verse worst koken, en een tijdje 

Bij de spliterwten nog een liter water toevoegen, ook de zak soepgroente, 

met een klein beetje water (klein kommetje), voeg 

Als de verse worst gaar is, deze en de metworst in stukjes snijden en ook 

ookworst in plakjes en voeg ook te aan de soep. 

Ameling. 

via een e-mail naar: 
over de gang van zaken betreffende de 
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(foto: Carola Kruidhof)  
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400 woorden 
Op ’t gehoor of akkoorden zoeken 
 

Wouter speelt ingetogen Here Comes the Sun, de bekendste George Harrison 
Beatles song. Ik geniet. Wouter (17), woont aan de Borgweg, en speelt 
enthousiast elektrische gitaar. Hij zit nu in vijf havo, volgend jaar gaat hij naar de 
Pabo. Hij werkt in deeltijd bij een supermarkt in Bedum. Op de Popschool drumt 
vader Peter Arends elke vrijdagavond mee, hij leert zijn moeder Allet Visscher op 
de akoestische gitaar de eerste open akkoorden spelen. Wouters broer Rik (15) 
voetbalt. 
Wouter begon op de basisschool in groep vijf met bugellessen. Tot 2014 speelde 
Wouter bugel bij Jehova Nissi. Oktober 2013 gaat hij als elfjarige naar De 
Rijdende Popschool. 
 

- Voor de eerste avond had ik drums gedacht. Ik liep naar de drums, maar Ian 
Kock - die nu nog drumt - was me voor en ik pakte toen maar een gitaar. Dat 
beviel me héél goed. Lang speelde ik op één snaar mee. Eerste song: Bruno 
Mars, The Lazy Song. Later leerde ik de open akkoorden. Ian Kock, Bram Smit, 
Vera, Carlijn en Lisanne Slager deden toen ook mee. Veel Stedumers haakten al 
gauw af, ik ging door. Op de Popschool speel ik elke vrijdag met mijn vader op 
drums, Eline zang en keyboard, Björn ook keyboard, 2e gitarist is Marieke en ik 
ben de 1e gitarist. Vincent, de coach van De Rijdende Popschool, speelt mee op 
de basgitaar. Zo nu en dan drum ik ook nog. We spelen nummers van 
bijvoorbeeld de Red Hot Chili Peppers, Nothing but Thieves en Radiohead. We 
spelen al ruim twee jaar goed samen.  
Op vrijdag speelt Wouter ook nog met een groep volwassenen mee. Hij doet sinds 
kort ook workshops bij een onderdeel van de Popschool, de Click. Tussendoor 
speelt hij countryrock met Ian Kock en Niek van der Ree. Op zijn school richt hij 
nu met vier vrienden een rockband op.  
 

- Op mijn dertiende verjaardag, 5 oktober 2015, kreeg ik zelf een gitaar, een rode 
Squier Strat (Stratacoaster, Made by Fender). Ook kreeg ik een stander. 
Inmiddels heb ik een veelzijdige gitaarversterker, een Roland Cube XL 40 Watt. 
Het geluid: akoestisch tot vet hard, met distortion. Als ik Radioheads ‘Creep’ 
speel, hoor je dat allemaal. Ik hou erg van Green Day, Muse, the Red Hot Chili 
Peppers. 
Wouter bewondert Muse zanger/gitarist/pianist/ songwriter Matt Bellamy het 
meest. Knights of Cydonia van de cd Black Holes And Revelations is zijn favoriete 
nummer …   
-  Ik speel vrijwel elke dag. Ik zoek op You Tube filmpjes en speel mee. Op ‘t 
gehoor of ik zoek de akkoorden erbij.!.  
 

Math M. Willems  
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Oet Stemer  
Jaap Lalkens  

In de rubriek Oet Stemers staan mensen centraal die ooit in Stedum hebben 
gewoond.  

Deze keer staat de nu in Hoofddorp wonende Jaap Lalkens in de spotlights. Velen 
kennen Jaap natuurlijk nog als zoon van Jan en Johanna Lalkens die vroeger 
eigenaar waren van de Extra Markt (supermarkt) in Stedum. De 34-jarige Jaap 
Lalkens is geboren en getogen in Stedum en woonde tot 2006 met veel plezier 
aan de D. Triezenbergstraat 9.  

Zijn jeugd bestond onder andere in het 
teken van 'supermarktje' spelen. Als de 
bel van de Crangeborg ging, ging Jaap 
rechtstreeks naar de winkel om daar te 
helpen. In zijn dromen was hij al de 
volgende supermarkteigenaar in 
Stedum. Zo ver kwam het echter niet. Na 
vier jaar Groene School in Winsum bleek 
op de Middelbare Detailhandelsschool 
dat de detailhandel toch meer was dan 
alleen klanten helpen en nam Jaap 
abrupt afscheid van het Noorderpoort-
college en zijn jeugddroom. Na een 
overbruggingsjaartje bij Super de Boer 
vervolgde hij zijn schoolcarrière in Zwolle 
waar hij de MBO-studie 
Luchtvaartdienstverlening met succes 
afrondde.  

In Zwolle ging de wereld letterlijk en figuurlijk voor Jaap open; hij werd een 
wereldreiziger met o.a. stages in Benidorm en China. In het laatste land was Jaap 
o.a. werkzaam tijdens de 26e Olympische (zomer)Spelen van 2008. Een mooi 
avontuur. Ook liep hij stage als grondsteward op Schiphol, een eerste 
kennismaking met zijn huidige werkgever de K.L.M.  

Met de smaak van wereldreiziger in zijn rugzak werd Jaap na het afronden van 
zijn opleiding reisleider bij O.A.D. Een mooie en interessante tijd met veel ruimte 
om de wereld, o.a. Turkije, Griekenland, Portugal en Spanje, nader te verkennen 
en te ontdekken. Na het faillissement van O.A.D. werkte Jaap kort voor Hilton op 
Schiphol waarna hij overstapte naar de K.L.M. Hier is hij zowel Community 
Manager Internal Social Media als Cabin Attendant (lees steward). Als community 
manager is Jaap verantwoordelijk voor het beantwoorden van alle vragen van het 
vliegend personeel van de K.L.M. Via een intern platform draagt hij zorg voor het 
(laten) beantwoorden van alle voorkomende vragen. Momenteel gaan veel vragen 
logischerwijs over het Coronavirus, maar ook op de vraag waarom de K.L.M. 
Coca Cola schenkt in plaats van Pepsi heeft Jaap een antwoord. 
 

foto: Jaap achter de kassa bij de ExtraMarkt 
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Naast deze werkzaam-
heden is Jaap ook nog 
steeds werkzaam als 
steward, wel minder dan 
voorheen want ook voor 
Jaap gaan de jaren 
tellen. Eens per zes 
weken vliegt hij 
tegenwoordig als 
steward over de wereld. 
De bestemming is echter 
altijd hetzelfde; 
Colombia. Via Bogota 
vliegt hij door naar 
Cartagena waar hij dan 
ca. één week samen is 
met zijn Colombiaanse 
vriend (en toekomstig 
echtgenoot) Danilo.  

Jaap denkt met veel genoegen terug aan het opgroeien in Stedum. De 
gemoedelijke omgang met elkaar, het elkaar groeten, de vele mooi
Jeugdsoos (in het Klokkenpadgebouw) en de gezelligheid bij CJV brengen nog 
steeds mooie herinneringen naar boven. 

Jaap is ook stellig van mening dat het wereldreizen mede te danken is aan het 
opgroeien in Stedum. Je moest immers de wijde wer
en te zien. Stedum was immers, zeker gezien vanuit het puberperspectief, 
bijzonder saai. En zo reisde Jaap, vaak met Sandra Woltjer, Tanja Slager en 
Margriet Haak, vanaf het Stemer station, de toegangspoort tot de grote were
heel Nederland door.  

Jaap komt nog graag in het 
Noorden. Hij bezoekt dan zijn 
ouders en zus Annika in Uithuizen 
en doet Stedum even aan om broer 
Erwin te bezoeken die als enige 
van de familie Stedum trouw is 
gebleven. Alhoewel Jaap zeker niet 
terug zal keren naar Stedum sluit hij 
een terugkeer naar het Noorden op 
termijn niet uit.  

Ook vanuit het Noorden ligt de 
wereld immers aan je voeten, je 
hoeft alleen maar even in te 
checken en je bent er al .... 

Arend Koenes 

Jaap denkt met veel genoegen terug aan het opgroeien in Stedum. De 
gemoedelijke omgang met elkaar, het elkaar groeten, de vele mooi
Jeugdsoos (in het Klokkenpadgebouw) en de gezelligheid bij CJV brengen nog 
steeds mooie herinneringen naar boven.  

Jaap is ook stellig van mening dat het wereldreizen mede te danken is aan het 
opgroeien in Stedum. Je moest immers de wijde wereld wel in om 'iets' te beleven 
en te zien. Stedum was immers, zeker gezien vanuit het puberperspectief, 
bijzonder saai. En zo reisde Jaap, vaak met Sandra Woltjer, Tanja Slager en 
Margriet Haak, vanaf het Stemer station, de toegangspoort tot de grote were

Jaap komt nog graag in het 
Noorden. Hij bezoekt dan zijn 
ouders en zus Annika in Uithuizen 
en doet Stedum even aan om broer 
Erwin te bezoeken die als enige 
van de familie Stedum trouw is 
gebleven. Alhoewel Jaap zeker niet 

l keren naar Stedum sluit hij 
een terugkeer naar het Noorden op 

Ook vanuit het Noorden ligt de 
wereld immers aan je voeten, je 
hoeft alleen maar even in te 

 

foto: Salento in Colombia 

Jaap denkt met veel genoegen terug aan het opgroeien in Stedum. De 
gemoedelijke omgang met elkaar, het elkaar groeten, de vele mooie uren in de 
Jeugdsoos (in het Klokkenpadgebouw) en de gezelligheid bij CJV brengen nog 

Jaap is ook stellig van mening dat het wereldreizen mede te danken is aan het 
eld wel in om 'iets' te beleven 

en te zien. Stedum was immers, zeker gezien vanuit het puberperspectief, 
bijzonder saai. En zo reisde Jaap, vaak met Sandra Woltjer, Tanja Slager en 
Margriet Haak, vanaf het Stemer station, de toegangspoort tot de grote wereld, 
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Percossa in Bartholomeüskerk  
Op woensdagavond 15 april zal Percossa 
optreden in de Bartholomeüskerk,aanvang 
20.00 uur.  
Percossa is een slagwerk/theatergroep en 
bestaat uit vier personen.  
 

Ze zijn eind jaren 80 begonnen met 
straatmuziek in Frankrijk. Ze deden de 
gekste dingen om de mensen te vermaken. 
Dat vermaken doen ze nu nog. Met humor, 
met slagwerk, met van alles waar ze een 
ritme uit kunnen halen.  

Kijk maar eens op www.percossa.nl of YouTube. Percossa is in 2011, 2012, 2017 
en 2018 uitgeroepen tot de beste slagwerkgroep van de Benelux.   

Waarom spelen ze in Stedum? 
Dat doen ze op uitnodiging van mij. Ik ben in april 40 jaar fysiotherapeut en op 15 
april jarig. Reden voor een bijzonder feestje vind ik. Vandaar deze topgroep. Ik 
heb ze verschillende keren gezien en werd elke keer gegrepen door hun 
enthousiasme en professionaliteit. Het is erg bijzonder wat ze brengen en ook dat 
ze in Stedum komen optreden.  

Als je wilt, kun je meegenieten 
Er zijn 250 kaartjes beschikbaar. Ze kosten € 10,-. De opbrengst van de verkoop 
gaat naar de Wensambulance. De kaartjes zijn vanaf 26 maart verkrijgbaar in het 
Swaithoes tijdens de reguliere openingstijden.   

Karel Zuiderveld  
 

Collectanten gezocht voor Amnesty International 
 

Elk jaar wordt er ook in Stedum gecollecteerd voor 
Amnesty International.  
Dit jaar is de collecte van 9 t/m 14 maart.  

Op dit moment is de groep collectanten erg klein 
geworden en zijn we op zoek naar extra collectanten. Help jij ook mee? Je kunt je 
aanmelden bij Ineke Haak, tel. 0596-551416 of inekehaak@hotmail.com  

Amnesty is blij met elk uurtje dat je collecteert. Sommige mensen gaan een paar 
avonden de huizen langs, anderen een paar uurtjes overdag. Je kunt zelf bepalen 
wanneer en hoe lang je wilt collecteren. Alle beetjes helpen.  

De collecte is voor Amnesty een onmisbare bron van inkomsten. Amnesty is 
onpartijdig en onafhankelijk. Ze nemen daarom voor onderzoek en acties geen 
geld aan van de overheid of van politieke en religieuze groeperingen. Daarom is 
de collecte zo belangrijk.  

Ineke Haak  
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Vereniging in beeld 
Oranjevereniging Stedum
 

Het is 2020 en dit jaar staat op 5 mei weer de Optocht gepland. Deze Optocht 
wordt georganiseerd door de Oranje Vereniging Stedum. Om wat meer over de 
Oranjevereniging te weten te komen heb ik een interview met Coby Nienhuis 
(secretaris) en Syta Timmer (penningmeester). De overige bestuursleden zijn: 
Rob Douma (voorzitter), Martijn
Oosterbeek, Bianca van der Laan en Johannes Mars, die sinds dit jaar de plek 
van Jurjen Schaap over neemt. 

 

Op de foto v.l.n.r.: boven: Coby Nienhuis, Bianca van der Laan, Riemke Oosterbeek, Martijn 
onder: Luit Kuitert, Rob Douma en Jurjen Schaap.
Afwezig op de foto: Syta Timmer en Johannes Mars.
 

De Oranjevereniging bestaat sinds 1 mei 1947 en organiseert de activiteiten 
rondom Koningsdag.  

’s Ochtends de Aubade, ’s middags een S
de Toneelavond en ook de vorig jaar succesvolle Pub Quiz komt weer terug. Ook 
nieuw in 2019 was het plaatsen van lichtjes op kerstavond bij het graf van 
Boersma. In verband met de optocht komt dit jaar de spelmiddag te vervallen. 
de toneelavond is Coby nog druk bezig. Dit jaar blijkt het een hele kluif te zijn om 
een geschikte toneelgroep te vinden.

 

Oranjevereniging Stedum  
Het is 2020 en dit jaar staat op 5 mei weer de Optocht gepland. Deze Optocht 
wordt georganiseerd door de Oranje Vereniging Stedum. Om wat meer over de 
Oranjevereniging te weten te komen heb ik een interview met Coby Nienhuis 
(secretaris) en Syta Timmer (penningmeester). De overige bestuursleden zijn: 
Rob Douma (voorzitter), Martijn Berends (vicevoorzitter), Luit Kuitert, Riemke 
Oosterbeek, Bianca van der Laan en Johannes Mars, die sinds dit jaar de plek 
van Jurjen Schaap over neemt.  

Op de foto v.l.n.r.: boven: Coby Nienhuis, Bianca van der Laan, Riemke Oosterbeek, Martijn 
onder: Luit Kuitert, Rob Douma en Jurjen Schaap. 
Afwezig op de foto: Syta Timmer en Johannes Mars. 

De Oranjevereniging bestaat sinds 1 mei 1947 en organiseert de activiteiten 

’s Ochtends de Aubade, ’s middags een Spelmiddag voor kind en (groot
de Toneelavond en ook de vorig jaar succesvolle Pub Quiz komt weer terug. Ook 
nieuw in 2019 was het plaatsen van lichtjes op kerstavond bij het graf van 
Boersma. In verband met de optocht komt dit jaar de spelmiddag te vervallen. 
de toneelavond is Coby nog druk bezig. Dit jaar blijkt het een hele kluif te zijn om 
een geschikte toneelgroep te vinden. 

Het is 2020 en dit jaar staat op 5 mei weer de Optocht gepland. Deze Optocht 
wordt georganiseerd door de Oranje Vereniging Stedum. Om wat meer over de 
Oranjevereniging te weten te komen heb ik een interview met Coby Nienhuis 
(secretaris) en Syta Timmer (penningmeester). De overige bestuursleden zijn: 

), Luit Kuitert, Riemke 
Oosterbeek, Bianca van der Laan en Johannes Mars, die sinds dit jaar de plek 

Op de foto v.l.n.r.: boven: Coby Nienhuis, Bianca van der Laan, Riemke Oosterbeek, Martijn Berends. 

De Oranjevereniging bestaat sinds 1 mei 1947 en organiseert de activiteiten 

or kind en (groot-)ouder, 
de Toneelavond en ook de vorig jaar succesvolle Pub Quiz komt weer terug. Ook 
nieuw in 2019 was het plaatsen van lichtjes op kerstavond bij het graf van 
Boersma. In verband met de optocht komt dit jaar de spelmiddag te vervallen. Met 
de toneelavond is Coby nog druk bezig. Dit jaar blijkt het een hele kluif te zijn om 
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De Oranjevereniging organiseert ook de 4 mei Herdenking, dit jaar de 75e . De 
herdenking doet de Oranjevereniging samen met de schooljeugd en de scouting. 
Noemenswaardig is dat het gedicht, voorgedragen door een leerling van De 
Klaver, hetzelfde gedicht is dat op de Dam wordt voorgedragen. Het is belangrijk 
dat wij dit doorgeven aan de jongeren, opdat wij nooit zullen vergeten. 
 

Zoals gezegd dit jaar weer de Optocht in Stedum met als thema Vrijheid. Ik 
begreep dat er onder sommige straten grote rivaliteit heerst, met name onder de 
Hoofdstraat en de Stationsweg. En dat de Weemweg er vorige keer met de prijs 
vandoor ging. Dat belooft wat! 
 

Er komt heel wat bij kijken om dit allemaal te regelen. De vele regels rondom het 
afsluiten van wegen, de vergunningen, de verzekering, het regelen van 
verkeersregelaars, dranghekken, containers, toiletten, EHBO, aggregaten, 
muziekwagen, juryleden, vrijwilligers, briefjes voor parkeren en de vaantjes als 
aandenken voor de kinderen, enz., enz.; bijna te veel om op te noemen. 
 

Om de Optocht en ook de andere activiteiten van de Oranjevereniging te 
bekostigen wordt er ieder jaar o.a. een tulpenactie gehouden. Dit jaar op vrijdag 6 
maart. Daarnaast betalen leden een contributie van acht euro en worden er 
tombola’s gehouden tijdens de activiteiten. Aangezien dit bij lange na de kosten 
niet dekt schrijft Syta sponsoren aan, maar ook daar wordt het steeds moeilijker 
om geld los te peuteren.  Kortom er komt heel veel bij kijken om de vele 
activiteiten van de Oranjevereniging te organiseren. 
 

Op de vraag waarom Coby en Syta in het bestuur van de Oranjevereniging zitten 
krijg ik twee antwoorden: De gezelligheid van de groep & deze activiteiten moeten 
toch in het dorp blijven. Het is verbinden en brengt saamhorigheid in het dorp en 
dat is waar Stedum sterk in is. 
Veur dorp deur dorp is daarom onze slogan! 
 

Nicole Hoofs 
 
Nieuws van de Stichting Vrienden van de 
Bartholomeüskerk Stedum  
 

Afgelopen najaar heeft u hem vast in de bus gehad: een 
donateurskaart van onze Stichting. In de maanden september 
tot en met december zijn enkele van onze bestuursleden door 
het dorp gegaan met de vraag of u donateur wilde worden 
van onze Stichting. Het resultaat is overweldigend en heeft 
onze verwachtingen ver overtroffen: we hebben ruim 160 nieuwe donateurs 
mogen verwelkomen! Dit betekent dat meer dan een derde van de Stedumer 
huishoudens donateur van onze Stichting is. In het komende jaar hopen we voor 
al deze mensen activiteiten te gaan organiseren om hun meer te betrekken bij 
onze Stichting en onze prachtige kerk. U hoort nog van ons! 
 

Ype Jan Nienhuis 
Stichting Vrienden van de Bartholomeüskerk Stedum 
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Leo Schinkel wint klaverjasavond in Moarstee  
Zaterdagavond 8 februari jl. werd er weer een 
klaverjasavond georganiseerd in Moarstee. In de 
prachtige locatie gelegen aan het Moar, was het 
deze avond weer goed toeven.  

Na een kop koffie bij binnenkomst werd er met 
dertien deelnemers (drie tafels en één staand 
nummer) in een gezellige sfeer een kaartje 
gelegd. Natuurlijk, iedereen gaat voor het 
behalen van de meeste punten maar er wordt 
niet, zoals dat zo mooi heet, met het mes op 

tafel gespeeld. Iedereen die kan klaverjassen maar bang is om fouten te maken 
en daardoor niet komt, wordt toch uitgenodigd om de volgende keer mee te doen. 
Je leert er ook nog eens van en daarbij is het ook erg gezellig.  

Deze 8e februari lagen na drie boompjes de punten niet zo ver uit elkaar. Toch 
was er een overtuigende winnaar in de persoon van Leo Schinkel. Hij kreeg een 
rollade mee naar huis. Dirk Dijkema werd 2e (goed voor 1 kg karbonade) en 
Mathijs Vast kreeg voor zijn 3e plaats vier gehaktballen. Ook waren er nog prijsjes 
voor de nummers 4, 5 en 6.  
 

Na afloop werd er nog even gezellig nagepraat. Omdat deze opzet zo positief 
ontvangen werd, is er afgesproken dat er op zaterdag 21 maart a.s. weer 
geklaverjast gaat worden.  

Wil je in eigen dorp een gezellige klaverjasavond, zet dan deze datum nu alvast in 
je agenda. Geef je wel voor donderdag 19 maart op zodat we weten hoeveel 
kaarters er zijn.  

Opgeven kan bij Nanne Santing (06-28065259) of bij Jurjen Schaap (06-
14692573)  

Nanne Santing 

 

Gastheer/gastvrouw in de Bartholomeüskerk worden?  
 

Vanaf het voorjaar hoopt de Stichting Vrienden van de Bartholomeüskerk Stedum 
haar kerk op zaterdagmiddagen weer open te stellen voor publiek. Vele 
belangstellenden uit Stedum en omstreken worden tijdens deze middagen 
ontvangen door een gastheer van onze Stichting en krijgen de gelegenheid om 
het interieur van de Bartholomeüskerk te aanschouwen, eventueel vergezeld door 
een uitleg van de gastheer van dienst. Bent u zelf ook enthousiast over onze kerk 
en lijkt het u leuk om regelmatig als gastheer of -vrouw bezoekers te ontvangen in 
de kerk? Meldt u dan nu aan via vriendenvandebartholomeuskerk@gmail.com. 
 

Ype Jan Nienhuis 
Stichting Vrienden van de Bartholomeüskerk Stedum 
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Voorjaarsbijeenkomst Stichting Historie Stedum  
 

Op 18 maart a.s. organiseert Stichting Historie Stedum een voorjaarsbijeenkomst 
voor donateurs en belangstellenden met het vertonen van dia’s over Stedum. 
De dia’s komen uit ons archief en zijn gemaakt door R.J. Huisman en gaan over 
verschillende verenigingen en activiteiten in Stedum. 
De dia’s geven een mooi tijdsbeeld van hetgeen zich in de jaren 1976 t/m 1982 in 
het dorp heeft afgespeeld. Veel dorpsgenoten, van klein tot groot, zullen zichzelf 
herkennen.  

Verenigingen en activiteiten die voorbij komen zijn o.a. een brommercross voor de 
jeugd, speelweek, kindercarnaval, de VV Stedum met o.a. contactavonden met 
Sinterklaas en instuderen van het clublied, de nieuwjaarsreceptie van Vereniging 
Dorpsbelangen en schaatsen. 
Kortom, vele gezichten en activiteiten in het dorp passeren de revue. 
De bijeenkomst ’s middags wordt gehouden van 14.00 tot 16.00 uur in het 
Hervormd Centrum, Bedumerweg 8 te Stedum.  
De bijeenkomst ‘s avonds is van 19.30 tot 21.30 uur in ons SHS-gebouw,  
Stationsweg 29a te Stedum. 
Iedereen is van harte welkom. 

De entreeprijs is € 3,00 p.p. incl. koffie/thee en cake/ koek. 
Voor donateurs is de toegang gratis. 

Jan Lalkens 
Stichting Historie Stedum 
 
 

 
Aktie…….Aktie…………Aktie……… Oranjevereniging 

 

Op vrijdag 6 maart houden wij onze 
jaarlijkse tulpenactie. Vanaf 18.00 uur 
komen de bestuursleden bij u langs 
voor de verkoop van bosjes tulpen. Eén 
bosje voor  € 3,50 en twee bosjes voor 
€ 6,-. In de middag bezoeken wij het 
buitengebied van het dorp. Wij zijn 
herkenbaar aan onze Oranje 
bodywarmers. Bent u niet thuis en wilt u 
wel graag tulpen van ons kopen: wij zijn 
bereikbaar op 06-26809427.  
Het bestuur wil graag een traditie in ere 

houden en dragen op deze manier ook hun steentje bij om op 5 mei een 
schitterende mooie optocht door Stedum te laten rijden.  
Namens de Oranjevereniging bedankt. 
 

Coby Nienhuis 
Oranjevereniging 
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Richard van der Maar al één jaar in Stedum   
 

Hoera! De rijdende winkel 
van Richard van der Maar 
komt in februari alweer een 
jaar lang in Stedum. En dat is 
voor hen die in eigen dorp 
hun boodschappen willen 
doen fantastisch en een 
uitkomst. Mooi is het dat 
Richard hier inmiddels een 
aantal vaste klanten heeft 
kunnen krijgen. 
Belangrijk is het, bij het 
handhaven en rendabel 
houden van deze route door 

Stedum, dat de mensen in ons dorp ook gebruik maken van de rijdende winkel. 
Richard van de Maar komt hier elke donderdagmiddag. 
Ik stelde Richard enkele vragen en vroeg hem te reageren op een aantal 
opmerkingen. 

Richard, dit werk moet wel je hobby zijn; je hebt h et goed voor elkaar.  
“Hobby, werk, way of life, het is net hoe je het bekijkt. Voor mij is het belangrijkst 
dat de klanten tevreden de wagen uitgaan.” 
  

In welke dorpen kom je allemaal met de winkel? 
“Ik rijd in Bedum, Noord- en Zuidwolde, Onderdendam, Sint Annen, één hele dag 
in de week (woensdag) in Haren. En ik sta een paar uurtjes bij Bloemhof in Ten 
Boer. En sinds een jaar hoort Stedum er ook bij.” 
 

Ik hoor overal en ook in andere dorpen van tevreden  klanten; is dat je beste 
reclame?  
“Altijd goed te horen dat de tevreden klanten over me praten. Ik probeer alles wat 
mogelijk is voor elke klant te doen. Daarbij is persoonlijke aandacht natuurlijk erg 
belangrijk.” 
 

Je hebt voortreffelijke vleeswaren en dito brood en  bakkersartikelen, maar ik 
vind je groente en fruit altijd uit de kunst. Kun j e daar wat over vertellen?  
“Voordat ik melkboer werd, alweer zo’n twintig jaar geleden, was ik groenteboer in 
een supermarkt in Middelstum. Mijn liefde voor groente en fruit is altijd gebleven. 
Je kunt er veel creativiteit in kwijt met al die kleuren. En natuurlijk heb ik alle 
kennis over deze artikelen paraat.” 
 

Hoe zit dat ook alweer met die bestellijsten voor P asen en Kerst?  
“Elk jaar voor Pasen en Kerst deel ik bestellijsten uit, met allerlei lekkernijen. Als 
men hierop bestelt, wordt dit de dag voor Pasen/Kerst zonder kosten 
thuisbezorgd.” 
 

Eldert Ameling  

(foto: Roelof van der Wal) 
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sportbewegingsportbewegingsportbewegingsportbewegingspor
T.V. de Bosbaan
Beste sportieve en vooral gezellige dorpsgenoten, 
Wij hebben twee boodschappen voor jullie: 

Bericht voor de (nog) niet leden 
Een beter uithoudingsvermogen, een slanker lichaam, een kleinere kans op hart- 
en vaatziekten, sterke beenspieren en stevige botten..… Wie wil dat niet? 
Tennissen zorgt daarvoor! Wetenschappelijk onderzoek heeft onomstotelijk 
bewezen dat tennissen vele gezondheidsvoordelen biedt. Twintig procent van de 
tennisleden in Nederland is zelfs ouder dan 50 jaar! Daarnaast is het ook nog 
eens hartstikke gezellig!  

Toch merken wij helaas dat ons ledenaantal (al jaren) naar beneden gaat. 
Dit teruglopende ledenaantal zal de andere (sport)verenigingen in het dorp niet 
vreemd in de oren klinken en dat is zorgwekkend te noemen! Nog zorgwekkender 
is dat het aantal sportende kinderen in het dorp afneemt! 

Iedereen heeft het tegenwoordig druk en is toe aan ontspanning, maar wat 
werkt nou beter voor ontspanning dan even lekker sporten. Niet alleen maak je je 
hoofd even leeg van een drukke dag werken; je gaat met je aandacht naar je 
lichaam en spant het lichaam even goed in. Hierdoor kan je niet alleen lichamelijk, 
maar ook geestelijk echt tot rust komen. 

Wij doen dan ook een oproep aan de bankhangers, de netflix-ers, de 
gamende kinderen, de hard werkende werknemers en zzp-ers maar ook aan de al 
actieve sporters van Stedum. Stel je prioriteiten bij en zet sporten, je gezondheid 
en saamhorigheid in het dorp weer op 1.  

Weet je wat het mooie is? T.V. de Bosbaan is de goedkoopste 
tennisvereniging van Nederland. Weet je wat nog mooier is? Wij liggen op 
loopafstand van je huis! Dus kom op, neem een kijkje bij onze mooie en gezellige 
vereniging. Wij hebben het niet tegen je buurman of buurvrouw, maar tegen jou! 

Bericht voor de leden 
Helaas neemt met het dalende ledenaantal ook het aantal actieve leden af… We 
willen toch niet dat onze huidige tennisbaan er uit komt te zien zoals de 
tennisbaan van de (opgeheven) tennisvereniging De Weer aan de Delleweg 7? 
De laatste jaren draait de vereniging op dezelfde vrijwilligers die op één hand te 
tellen zijn. Wij zijn dus op zoek naar actieve leden die met ons mee willen denken 
over activiteiten, ingaan op onze georganiseerde activiteiten en willen zorgen dat 
de tennisvereniging niet alleen behouden blijft voor de huidige generatie, maar 
ook voor de volgende! 

Neem voor meer informatie over het lidmaatschap en het nemen van lessen 
contact op met ons via: debosbaanstedum@gmail.com. De datum(s) van 
bijvoorbeeld de klussendag(en) worden t.z.t. bekendgemaakt via de e-mail en op 
www.tvdebosbaanstedum.nl .  

Yannick van den Berg 
T.V. de Bosbaan
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Uitnodiging schaatsmiddag! 
Wat geweldig zou het zijn als we met 
een grote club kinderen een gezellige 
schaatsmiddag kunnen organiseren 
ondanks dat het geen schaatsweer is 
deze winter! 

IJsvereniging Stedum nodigt daarom alle kinderen t/m 12 jaar uit om woensdag-
middag 4 maart a.s. mee te gaan schaatsen in Kardinge.  
We vertrekken met auto's vanaf de haven om 13.15 uur.  
Voor alle kinderen onder de 8 jaar vragen wij een begeleider mee.  
Ook zoeken wij voor die middag chauffeurs met auto.  
Opgave voor de kinderen/chauffeurs/begeleider /auto kan gemaild worden naar 
matmirvast@gmail.com  

Graag naam, leeftijd, mobiel nummer, wel/geen chauffeur, aantal zitplaatsen van 
de auto vermelden (graag voor 1 maart a.s.). 
We vertrekken om ongeveer 15.30 uur weer richting Stedum. 
Vergeet niet je muts, handschoenen (verplicht in Kardinge) en schaatsen mee te 
nemen! Schaatsen huren kan daar ook, dat is dan voor eigen rekening.  

(Misschien zijn er kinderen die de rode fleece muts van IJsvereniging Stedum nog 
hebben liggen van een paar jaar eerder? Het zou dan leuk zijn om die te 
gebruiken i.v.m. herkenbaarheid op de ijsbaan)  

Wij kijken uit naar jullie aanmeldingen! 

Sportieve groet, 

Mirjam Vast 
IJsvereniging Stedum 

in de papieren 

Stedumer staat hier 

een advertentie 
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De Steemer Agenda 
 

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

 
29 2de Hands Boekenmarkt

02 zie pagina 2

04 Schaatsmiddag voor de basisschooljeugd

03 zie pagina 22

06 Tulpenactie Oranjevereniging

03 zie pagina 19
 

11 Kennismakingsavond Stedum-Stedum

03 zie pagina 3

12 Dorpsmaaltijd in 'De Heemen'

03 aanvang: 18.00 uur
 

14 Inzameling oud ijzer voor Ghana Project

03 bij het Trefpunt van 9.00 - 15.00 uur

17 Vrouwenraad-Informatiepunt, verrassing

03 aanvang: 14.00 uur in het Hervormd Centrum

18 Voorjaarsbijeenkomst SHS

03 zie pagina 19
 

21 Klaverjasavond in Moarstee

03 aanvang: 19.30 uur, zaal open: 19.15 uur

15 Percossa in Bartholomeüskerk

04 zie pagina 15

21 Jaarvergadering Uitvaartvereniging Stedum

04 SHS-gebouw, Stationsweg 29A
aanvang: 20.00 uur
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