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Avonturen van de schoolmuis 
 

Kan iemand mij uitleggen wat er aan de 
hand is in de wereld van de 
mensenwezens? Heerlijk gesetteld in het 
nieuwe gebouw, voorbereid op mooie 
avonturen, is het zomaar ineens akelig stil 
in school. Wat is er aan de hand? Is het nu 
al zomervakantie? Ben ik vergeten mijn 
Rolex goed te zetten, is mijn biologische 
klok niet mee verhuisd? 

Dit vraagt om nader onderzoek. Volgens Mousepedia is het nu voorjaar en 
moeten er gewoon kinderen op school rondlopen, niks vakantie. Maar, waar is 
iedereen dan gebleven? Verder graven op internet, leert mij dat er een virus 
heerst. Een virus dat kennelijk het leven van mensen helemaal overhoop gooit. 
Maar, dat doen mensen toch ook met onze muizenlevens? Muizenvallen, lokken 
met lekkers en ons dan vangen, vreselijke katten op ons af sturen, schoteltjes 
paars gif neerzetten en ga zo maar door. Ja, beste mensen het leven van een 
muis is nog zo makkelijk niet. Zou het zo zijn, dat ik na al die moeite om hierheen 
te verhuizen nu alsnog alleen en eenzaam in dit gebouw eindig? Ik ben er niet 
gerust op. 

Blij verrast hoorde ik na ongeveer een week weer geluiden onder me. Snel kijken. 
Oooh het is die man van die rare fiets, geen kinderen, daar heb ik helemaal niets 
aan. Die zit daar maar in zijn hokje links van mij achter dat beeldscherm te turen. 
Wat is dat voor een baan, voegt toch helemaal niets toe? Nog steeds geen 
kinderen en te vrolijk gillende juffen. Zo jammer. 

Ongemerkt gaan er weken voorbij. Af en toe komt er iets of iemand binnen, maar 
die vertrekken ook weer gauw. Wat is het leven saai in dit gebouw. Maar opeens 
na weet ik veel hoeveel weken, is er een hoop tumult beneden. Hoor ik, hoor ik 
kinderen? Het zal toch niet? Jaaaaaaaaaa, ze zijn er weer!!! Eindelijk heeft mijn 
leven weer zin, eindelijk kan ik weer mensen laten schrikken, eten stelen uit 
tassen en prullenbakken, rare stunts uithalen met alarmsystemen. Joepie!!!! Het 
zal hopelijk niet lang duren voordat ik weer nieuwe avonturen met jullie kan gaan 
delen. Tot gauw! 

Tinus Trippel 

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 naar de  
 passie van dorpsgenoten. Deze keer Arend Laning (foto: Carola Kruidhof ). De rubriek 
 400 woorden vindt u op pagina 11. 



3 

Upgrade Steemer bos 
Zoals beloofd in de vorige editie van De Stedumer: een plattegrond van welke 
soort bomen er nu komen te staan in het Steemer bos. 
Ook is het te zien via facebook van Dorpsbelangen Stedum. 

Ga zelf op expeditie in het bos. 

Fokko Smit 
Voorzitter Dorpsbelangen Stedum 

Bosvak Soort Aandeel
 1a (echte) Tulpenboom 50%

Suikeresdoorn 50%
 1b Wintereik 75%

Grauwe els 25%
 1c Moeraseik 45%

Elsbes 45%
Okkernoot 5%
Zwarte walnoot 5%

2 Europese hopbeuk 100%
3 Amberboom 60%

Okkernoot 20%
Zwarte walnoot 20%

4 Gewone vogelkers 20%
Rode kamperfoelie 20%
Tweestijlige meidoorn 20%
Viltroos 20%
Zwarte bes 20%

5 Boomhazelaar 75%
Grauwe els 25%

6 Veldesdoorn / Spaanse aak 25%
Tweestijlige meidoorn 25%
Wilde liguster 25%
Papyrusberk 25%

Bosvak Soort Aandeel
7 Wilde kardinaalsmuts 20%

Wilde liguster 20%
Gewone vogelkers 20%
Rode kamperfoelie 20%
Zwarte bes 15%
Papyrusberk 5%

8 Tamme kastanje 100%
9 Haagbeuk 100%
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‘De Steemse parade’ (carnaval boven de rivieren) 
Begin februari toen Jan Pesman nog door de column schaatste en prins carnaval 
onder de rivieren marcheerde was de eerste feestganger al besmet met het 
coronavirus. Drie maanden later ligt heel Nederland plat en is ook de feestelijke 
wagenoptocht in Stedum uitgesteld. Tijdens Koningsdag versierden de 
Nederlandse vlaggen en een enkel geschminkt kind het straatbeeld, maar voor de 
rest zag het er onder de strakblauwe hemel toch een beetje grauw uit. Gelukkig 
blijft een parade waarvoor je het dorp niet uit hoeft altijd te bezoeken, ‘de Steemse 
rijksmonumenten parade.’ In Stedum staan zestien rijksmonumenten waar u altijd 
langsrijdt voor het werk of een boodschapje maar zeker meer aandacht verdienen 
dan een vluchtige blik. Een rondje Stedum biedt de perfecte gelegenheid om even 
een frisse neus te halen en daarnaast te genieten van de rijksmonumenten uit de 
Middeleeuwen. 

Een goed begin is de Bartholomeüskerk1 uit de dertiende eeuw die gebouwd is in 
de romanogotische stijl en prachtige gewelfschilderingen en houtsnijwerk bezit. 
Achter de kruiskerk schittert de Hervormde pastorie2, die nu niet meer als 
dienstwoning gebruikt wordt door de Hervormde predikant, maar in particuliere 
handen is overgegaan. Als u verder gaat en de Stationsstraat inloopt ziet u het 
oude gemeentehuis3, ontworpen door de architect Jan Benninga uit Siddeburen. 
De laatste burgemeester van Stedum, Sieto Robert Mellema, vergaderde tot 1990 
in het gebouw, waarna Stedum in de gemeente Loppersum werd opgenomen en 
het oude gemeentehuis wonen als bestemming kreeg. Als u bij het station linksaf 
het kleipad (Crangeweersterweg) oploopt ziet u in de verte aan de rechterkant 
een wierde uit het begin van de jaartelling waar een witte boerderij op staat. Die 
wierde is het oudste rijksmonument in Stedum. Aan het einde van het kleipad 
slaat u links af richting ‘De Heemen’4 een oude boerderij uit 1826. Achter ‘De 
Heemen’ ligt een oude dwarsboerderij onder zadeldak met wolfseinden5 aan de 
Bedumerweg 39. Via een binnendoorpaadje komt u bij het bruggetje ‘Peertil’6 
oorspronkelijk uit 1754 en in 1996 gerestaureerd. Na het bruggetje volgt een 
geweldig landschap met de kronkelende Stedumer Moar ernaast met enkele 
boerderijtjes. Als u het pad helemaal uit loopt slaat u linksaf de Maljehornsterweg 
op richting de Lellensterweg. Aan het einde slaat u niet linksaf naar Stedum maar 
gaat u rechts en daarna met de bocht mee richting Ten Post. Een kilometer 
verderop gaat u linksaf de Groot Hemerterweg op en loopt u langs de boerderij 
van de familie Timmer tot u bij de T-splitsing komt en linksaf weer richting Stedum 
gaat. Aan het einde van de weg steekt u de Delleweg over en loopt u een klein 
stukje over het fietspad voordat u linksaf de Lopsterweg opgaat terug naar 
Stedum. De boerderij ‘Vledderbosch’7 op de splitsing stamt uit 1844 en op het erf 
blaft een herdershond je de goede kant op. Als u Stedum weer in komt loopt u 
steeds rechtdoor totdat u rechtsaf de Weemweg in gaat. Maar kijk eerst nog even 
achterom en bewonder boerderij ‘Niehof’8 uit 1875. In het midden van de 
Weemweg ziet u links de overblijfselen van borg Nittersum uit de Middeleeuwen. 
Via het Klokkenpad kunt u nog even een blik werpen op de achterkant van de 
Hervormde pastorie voordat u weer bij de Bartholomeüskerk eindigt. 

Ivar van der Velde 
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 (foto: Martien Spits-Straatman)
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In de Kijker 
In deze rubriek worden nieuwe of minder bekende bewoners uit het dorp 
voorgesteld. Deze keer Mark en Willemijn en hun zoon Bor (13 jaar), 
Bedumerweg 31. 

Sinds wanneer wonen jullie in Stedum?  
“Sinds september 2019.” 

Waar zijn jullie geboren en/of hebben jullie je jeug d doorgebracht?  
Mark: “Ik ben geboren in Groningen en heb mijn jeugd ook doorgebracht in 
Groningen.” 
Willemijn: “Ik ben geboren in Nijmegen en heb mijn jeugd doorgebracht in Ooij.” 

Wat doen jullie in het dagelijks leven? 
Mark: “Ik ben verhuizer.” 
Willemijn: “Ik begeleid kinderen met een beperking, thuis of op school.” 

Wat zijn jullie favoriete bezigheden?  
Bor: “Ik vind gamen, playstation, tekenen en kleuren leuk en ik hou van dieren.” 
Willemijn: ”Ik houd van lezen, paardrijden en tuinieren (in wording).” 
Mark: “Ik vind klussen en koken erg leuk.” 

Wat staat er bovenaan jullie wensenlijst?   
Mark: ”Mijn wens is koken in de nieuwe keuken.” 
Willemijn: “Mijn wens is dat ik mijn moeder en familie weer kan bezoeken.” 
Bor: “Mijn wens is een gameroom.” 
Mark, Willemijn en Bor: “Samen weer op vakantie kunnen naar Vlieland.” 

Wat zijn jullie hoogtepunten uit het leven? 
“Ons hoogtepunt is de geboorte van Bor en dat we een mooi, vrijstaand huis 
hebben kunnen kopen.” 

Wat waren jullie eerste indrukken van het dorp?  
“Dat de mensen gemoedelijk en vriendelijk zijn en dat het een rustig dorp is.” 

Noem iets voor de ideeënbus van Stedum.  
“Er wordt op de Bedumerweg hard gereden; is het een idee om drempels te 
plaatsen?” 

Wat is jullie antwoord op de vraag van de vorige bew oners: “Met welke 
verwachting zijn jullie naar Stedum gekomen?” 
“Dat we een dorpsgevoel zouden beleven.” 

Welke vraag willen jullie de volgende nieuwe bewoner (s) stellen?  
“Wat zijn jullie leukste of mooiste momenten in Stedum?” 

Afie Nienhuis 



8 

 

 

Voor altijd in ons hart 
Wij willen iedereen bedanken voor de overweldigende belangstelling en het 
medeleven dat wij mochten ontvangen na het plotselinge overlijden van mijn 
lieve man, en onze lieve zorgzame vader en opa Menne Pieter Tillema. 

De leegte en het gemis blijven moeilijk te aanvaarden maar zoveel 
betrokkenheid verzacht het verdriet en vergroot de moed om verder te gaan. 

Het is voor ons een fijne en troostrijke gedachte dat Menne in zijn leven voor 
velen zoveel heeft betekend. 

Ria Tillema-Vos  
Jeannet en Bastiaan, Myrthe, Jarno 
Theo en Yvonne, Irene, Daniëlle, Nadia 

In de pollepel komt een favoriet recept van een dorpsgenoot, liefst met foto’s. De 
pollepel wordt daarna doorgegeven aan de volgende, bij voorkeur iemand uit 
dezelfde straat (alleen degenen die dat willen natuurlijk en er mogen natuurlijk ook 
meerdere gezinsleden de pollepel krijgen) en daarna de volgende straat. Zo krijg 
je langzaamaan een Stedumer kook/bakboek gesorteerd per straat. Degene die 
de pollepel krijgt, moet dat wel van te voren weten en er ook mee instemmen.  

De volgende pollepel graag inleveren uiterlijk 17juni via een e-mail naar: 
destedumer@gmail.com. 
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De pollepel 10 – Borgweg 
Recept: Klassieke Bolognesesaus
Dit heb je nodig (voor 1 kilo saus): 
-10 gr boter
-10 ml olijfolie
-500 gr rundergehakt
-75 gr pancetta (plakken)
-400 gr gezeefde tomaten
-1 ui
-2 tenen knoflook
-100 gr bleekselderij
-100 gr winterpeen
-250 ml melk
-150 ml runderbouillon
-100 ml witte wijn

De alcohol die in de witte wijn zit verdampt grotendeels tijdens het koken. Maar er 
blijft altijd een klein beetje achter. Vind je dit een probleem, dan kun je de witte 
wijn weglaten en 100 milliliter extra runderbouillon gebruiken. 

Zo maak je het: 
1. Snipper de ui en hak de knoflook fijn.
2. Snijd de pancetta in reepjes van ongeveer 0,5 centimeter breed. Maak de

bleekselderij en winterpeen schoon en snijd ze in kleine blokjes van 0,5 bij
0,5 centimeter.

3. Verhit de olie en boter in een grote braadpan of hapjespan.
4. Voeg de ui, knoflook, bleekselderij, wortel en wat zout toe en bak dit al

roerend vijf minuten op middelmatig vuur.
5. Voeg nu de pancetta toe en laat alles nog tien minuten bakken zodat de

groente zacht is.
6. Zet het vuur hoger en voeg in twee of drie delen de rundergehakt toe. Zorg

ervoor dat tussen elke lichting gehakt het vocht verdampt zodat het gehakt
echt bakt en niet kookt in zijn eigen vocht.

7. Zodra al het gehakt in de pan zit laat je het nog zeker vijftien minuten
doorbakken zodat het mooi goudbruin wordt. De bodem van de pan mag best
een beetje aanzetten.

8. Voeg de witte wijn toe en schraap met een spatel alle aanbaksel van de
bodem van de pan.

9. Voeg de gezeefde tomaten, melk, runderbouillon, zout en flink wat peper toe.
10. Laat de saus minstens twee uur op zo laag mogelijk vuur pruttelen met de

deksel schuin op de pan. Het resultaat moet een mooie dikke saus zijn die er
absoluut niet waterig uitziet. Voeg indien nodig extra runderbouillon of water
toe als de saus al snel te ver inkookt.

11. Maak de saus op het eind goed op smaak met peper en eventueel zout.

De volgende pollepel is voor Tineke Bruggeman.

David Kram
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    (foto: Carola Kruidhof)  
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400 woorden 
Van een TAS tot een brandend kaarsje 
“Als professional heb ik hier in de regio bij de vrijwillige brandweerkorpsen ook 
piketdiensten als Officier van Dienst, als eindverantwoordelijke bij een brand voor 
een team bestaande uit een chauffeur, bevelvoerder en vier manschappen.”  

Arend Laning werkte eerst als automonteur, was tien jaar chauffeur/begeleider op 
de ambulance van de GGD. Hij werkt vanaf 1997 bij de brandweer Groningen: vijf 
jaar op de meldkamer, twaalf jaar bij het onderdeel Opleiden/Oefenen en nu op 
basis van kennis en ervaring in het Team Techniek. Het achtkoppige team doet 
aanbestedingen van Tankautospuiten (afkorting TAS) en hoogwerkers tot 
handschoenen voor de sinds 2014 bestaande gemeentes en brandweerkorpsen 
overkoepelende Veiligheidsregio Groningen. Er zijn al tien Tankautospuiten 
gekocht en nog tien in bestelling. “Voor het korps Loppersum hebben we net een 
moderne TAS (capaciteit 3.000 liter water) geregeld.”  
Geboren Stedumer Arend is gehuwd met Frieda Pestoor, ze hebben drie 
kinderen: Hilga, Manouk en Jack. Hij is CDA-raadslid in de gemeente Loppersum 
en webmaster/radiomaker voor de gereformeerde kerk.  
Wanneer hij de brandweersirene in de kerktoren hoorde, holde hij gefascineerd 
naar de brandweerkazerne bij de Bartholomeüskerk. Zijn vader en oom waren bij 
de vrijwillige  brandweer. De laatste brand van zijn vader in februari 1984 was 
Arends eerste. Met de vrijwillige brandweerkorpsen van Stedum (in 1992 
opgeheven), Middelstum en Loppersum gaan ze een fel brandende loods met 
heel veel hout te lijf. Opmerkelijke branden: in 1995 redden ze de molen van 
Garsthuizen. In 2012 Arends eerste brand als O.v.D.: Hamminga’s bouwmarkt in 
Uithuizen. “Niet te redden, maar we behielden toen wel de consumentenvuurwerk-
bunker.”  

Een zwarte Duitse helm met zilverkleurige kam en het wapen van Stedum was de 
eerste brandweerhelm die Arend droeg. Die helm schonk hij het 
Brandweermuseum in Hoogezand. Nu draagt hij de MSA gallet helm. ”De eerste 
brandweerauto waar ik mee werkte, was een Mercedes met pompaanhanger om 
water via de brandkraan te verkrijgen of uit open water te pompen. Tijdens het 
rijden naar een brand werd de laatste brandweerkleding aangetrokken. Soms een 
hele toer als er in plaats van de toegestane zes, meer dan tien brandweerlieden 
meereden,” lacht Arend.  “De tweede brandweerauto was een sneller uit te rollen 
DAF - alles in een - tankautospuit(TAS) voor negen personen met 1.500 liter 
water.” 

Zoals bekend doet de brandweer veel meer dan blussen …  “Eén keer heb ik een 
vuurtje mogen aanblazen. Een bewoner van een tehuis in Middelstum had 
geleerd vuur altijd te blussen. Ze hadden eens kerstukjes: hij blies steeds en 
onophoudelijk de kaarsjes uit ... Hij blies, was niet te stoppen. Vuur moet uit. Ik 
heb hem toen in uniform en met helm op uitgelegd dat zo’n kaarsje mag blijven 
branden .!. “ 

Math M. Willems 
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Herdenking 4 mei 2020 

 

We hoopten dat het Nationaal Comité 4 & 5 mei de herdenking dit jaar door zou 
laten gaan. Nadat ook de gemeente groen licht had gegeven voor de herdenking 
konden we deze dag invullen, maar wel met een aangepast draaiboek. Een 
Coronadraaiboek zonder een bijeenkomst en zonder belangstellenden en 
schoolkinderen. Toch kreeg deze dag iets melancholieks, iets waar men op terug 
kan kijken ook o.a. door de videofilm.  

Tegen 17.00 uur hebben we de kransen en bloemen klaargezet op de staanders, 
normaliter zouden ze worden aangedragen door de scouting de Struners. Helaas 
door de 1,5 meter wetgeving kon dit niet. Daarom hadden we besloten om een 
herdenkingskaars aan te steken en bij de krans neer te zetten. De veteranen 
vormden een erewacht bij de kransen. De voorzitter van de Oranjevereniging Rob 
Douma hield een kleine speech en daarna zette namens de Gemeente 
Loppersum Burgemeester Hans Engels de 1e kaars neer.  

Om 19.30 uur waren de veteranen opnieuw aanwezig als erewacht. Tegen 19.45 
uur werden de klokken tien minuten geluid. In de toren speelden Berta Tuinstra en 
Clarie Slager het Signaal Taptoe. Waarna het twee minuten stil was. Het 
Wilhelmus, dat ze samen speelden met Nanne Santing, klonk over het dorp en zo 
konden de bewoners meezingen.  

Bij het monument was Stedum.com er met het geluid. De voorzitter van de 
Oranjevereniging las zijn speech voor. Het was een bewogen samenzijn voor de 
veteranen die zonder ‘hun commandant’ Kees Eisema verder moeten.  
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Een woord van dank aan Kees die altijd bij de 4 mei herdenkingen aanwezig was 
en op 30 april j.l. is begraven. Na de speech (die ook te beluisteren is op 
www.stedum.com en hieronder afgedrukt is) nam de vicevoorzitter Martijn 
Berends het woord.  

Hij nodigde de eerste afgevaardigden uit. Namens de Veteranen  waren dit de 
heer Cor Slager en de heer Robbert Slager. Voorzitter van de Vereniging van 
Dorpsbelangen de heer Fokko Smit was de volgende afgevaardigde.  Namens de 
gezamenlijke Kerken waren de heren Peter Verduijn en Peter Tillema aanwezig. 
Ook de voorzitster van de Scouting de Struners Lies Oldenhof zette een kaars bij 
de bloemen. Als laatste de Voorzitter van de Oranjevereniging de heer Rob 
Douma, Daarna nodigde Martijn de heer Hommo Smit uit voor het voordragen van 
het gedicht “VRIJHEID” en sloot hij deze bijeenkomst af.  Het bestuur stak de 
rozen in de mand waar eenieder uit naam van het thema “GEEF VRIJHEID 
DOOR” een bloem in kan zetten. 

We bedanken Ronald Willems, Luit Keller, Wim Zijlema voor de prachtige film en 
het geluid en ook Janna Bathoorn en Jan Alwin de Jong voor de mooie beelden in 
de toren en daarbuiten. 

Coby Nienhuis 
Oranjevereniging Stedum 
 

Tekst toespraak Dodenherdenking 4 mei 2020 te Stedu m 
door de voorzitter van de Oranjevereniging: 
Tijdens de Nationale Herdenking herdenken wij de Nederlandse 
oorlogsslachtoffers. Allen - burgers en militairen - die in het Koninkrijk der 
Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het 
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog en daarna in oorlogssituaties en bij 
vredesoperaties. 

Vandaag 4 mei herdenken wij.  

Morgen vieren wij.  

Wij vieren dat 75 jaar geleden de Nederlandse bevolking zijn vrijheid herkreeg, 
1945 - 2020, 75 jaar vrijheid.  

Wat hadden we ons deze dodenherdenking en de viering van 75 vrijheid anders 
voorgesteld. 

Ook nu, 75 jaar na de bevrijding, zijn we in onze vrijheid beperkt. Ook nu ligt er 
een beklemmende deken over de samenleving, die elk plezier en gevoel van 
vrijheid lijkt te smoren. Dit door beperkingen die we ons zelf opleggen, omdat de 
vrijheid van de een niet ten koste mag gaan van de gezondheid van de ander.  

En toch staan we hier, kunnen we hier staan. Er staat er een erehaag gevormd 
door de Stedumer veteranen. Het signaal Taptoe en het Wilhelmus zijn door 
Nanne Santing, Berta Tuinstra en Clarie Slager uit de toren ten gehore gebracht, 
om onze gevallenen en ook onze overlevenden te eren. 
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We kunnen nu onze gevallenen eren, maar niet toen Nederland bezet was en 
zuchtte onder het Duitse juk gedurende de tweede wereldoorlog. We prijzen ons 
gelukkig met onze vrijheid, met het feit dat we nu een keuze hebben.  

De keuze om hier te staan. De keuze van vrijheid van godsdienst en geweten. De 
keuze van recht op zelfbeschikking. De keuze op medezeggenschap. De keuze is 
er, ook al is ook nu onze bewegingsvrijheid beperkt en is het pijnlijk om te moeten 
herdenken zonder overlevenden, familie, vrienden en dorpsgenoten. 

De Bezetter in de Tweede Wereldoorlog maakte onderscheid. Onderscheid 
tussen ons, wij - Nederlanders. Dicteerde wat we wel en niet mochten doen en 
manipuleerde ons handelen en denken. Hetzelfde gedachtengoed en dezelfde 
loyaliteit waardoor en waarvoor we hier nu staan tijdens deze herdenkings-
bijeenkomst. 

Hoe zeer hebben we dezelfde loyaliteit nu nodig om door deze moeilijke en 
onzekere tijd heen te komen. Voor elkaar zorgen, elkaar respecteren; het lijkt nu 
belangrijker dan ooit en gelukkig doen we dat ook. 

Juist nu is het nodig om figuurlijk schouder aan schouder te staan.  

Straks als het dagelijkse leven weer opgepakt wordt, is het des te belangrijker te 
beseffen dat we elkaar moeten blijven respecteren, accepteren en de vrijheid 
gunnen om te zijn wie je wilt zijn. Zonder aanziens des persoons. In een leven 
waar alles al jaren eigenlijk vanzelfsprekend leek te zijn.  

Hoe belangrijk is het te beseffen dat er steeds minder mensen zijn die de Tweede 
Wereldoorlog mee hebben gemaakt. Steeds minder mensen die kunnen vertellen 
hoe het was, steeds minder mensen die niet hoeven te herdenken omdat alles op 
hun netvlies staat gebrand. Herdenken is belangrijk maar heeft een andere 
betekenis dan herinneren. Over 10 jaar, misschien 15 jaar, zijn er geen mensen 
meer die de tweede wereldoorlog hebben meegemaakt. In verschillende landen 
zien we dat de vervolging van joden, genocide, niet meer genoemd wordt tijdens 
de dodenherdenking. Wat is dan nog de betekenis van de herdenking, wanneer 
zulke dingen niet meer genoemd gaan worden?  

Die donkere periode moet meer blijven dan een herinnering. We herdenken om 
het verleden wat we niet willen herhalen, te voorkomen; verzoening hoort daarbij. 
De huidige situatie waarin we niet kunnen gaan en staan waar we willen, doet je 
beseffen dat wij in heel veel opzichten aan onze vrijheid gewend zijn geraakt. De 
vrijheid die er zo vanzelfsprekend was, elke dag, wanneer je opstond, alle 75 
jaren lang. Letterlijk bevochten met bloed, zweet en tranen. 

Daarom staan we hier ook, om onze 
vrijheid te eren, al 75 jaar lang. 

Rob Douma 

Voorzitter Oranjevereniging Stedum 
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Oet Stemer 
Jan Afman 
In de rubriek Oet Stemers staan mensen centraal die ooit in Stedum hebben 
gewoond.  

Deze keer Jan Afman die vele jaren een bekende Stemer was. Jan kwam op 24- 
jarige leeftijd (in 1992) samen met Jolanda vanuit Baflo (Baffelt) in Stedum te 
wonen aan de Bedumerweg 14. Het huis waar nu Gert en Suus wonen. De keuze 
viel op Stedum omdat Jan zijn werk bij Ubbens verplaatst werd van 
Uithuizermeeden naar Delfzijl.  

 
 

In 2011 vertrok de familie Afman naar Ten Boer en sinds 2019 wonen Jan en 
Jolanda (tijdelijk) in een huurwoning in Leek. Op het plan Oostindie wordt 
momenteel de laatste hand gelegd aan hun nieuwe huis. De verwachting is dat 
medio juli de sleuteloverdracht kan plaatsvinden.  

Op de foto: familie Afman 
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Jan was een voor velen bekende Stemer mede omdat hij bijzonder actief was als 
vrijwilliger in het verenigingsleven in Steem. Zijn eerste vrijwilligerswerk deed hij 
bij de v.v. Stedum. Halverwege de jaren negentig van de vorige eeuw was Jan 
jeugdtrainer was van de A-junioren. In dit team voetballenden o.a. 'vedetten' als 
Heike Smit en Marcel Timmer.  

 

Als talentvolle voetballer van CSB maakt Jan in 1993 de overstap naar de v.v. 
Stedum, maar dit werd als gevolg van een aantal knieblessures en een hernia 
helaas geen succes. Als sportmens en voetbaldier zette Jan zijn sportcarrière 
voort als voetbaltrainer. Hij was bij diverse clubs, o.a. Zuidhorn, v.v. GEO, Sc 
Loppersum en de Heracliden, hoofdtrainer van de eerste selectie. Momenteel is 
Jan nog hoofdtrainer van dames 1 van Omlandia. Vanaf volgend seizoen is hij, 
samen met zijn dochter Laureen, actief als trainer/coach bij de dames van VEV 
'67, de club die pretendeert de mooiste voetbalclub te zijn van het Westerkwartier. 
  

In de Stedum werden ook de drie dochters van Jan en Jolanda geboren. Manouk 
(28 jr.), Laureen (25 jr.) en Esmee (19 jr.) zijn ondertussen allemaal uit huis. 
Manouk woont met haar partner en zoontje ook in Leek. Laureen, nu nog 
woonachtig in Groningen, wordt het eind van het jaar ook een Leekster als ze 
daar met haar vriend gaat wonen en Esmee is als enige een 'beetje' in de buurt 
gebleven en woont met haar vriend in Ten Boer. 

Als opgeleide automonteur ging Jan na de LTS (de Hamrik in Stad) als machinaal 
houtbewerker aan de slag bij Ubbens. Hier volgde hij tal van opleidingen (o.a. 
kader functionaris timmerindustrie en gereedschapslijpen), maar na zijn hernia in 
1994 verruilde hij het handwerk voor de functie van magazijnchef bij Ubbens. 

Op de foto ziet u Jan Afman op de voorste rij, tweede van rechts (1e elftal v.v. Stedum, 1994) 
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Hier werd hij in 2000 verantwoordelijk voor de planning van de vrachtwagens. Na 
de overname van Ubbens door BMN Bouwmaterialen scheidden de wegen van 
Jan en zijn werkgever zich in 2015 en werd Jan planner bij Van Meekeren. Hier 
kwam recentelijk door een bedrijfsovername een einde aan.  

Binnenkort maakt Jan een overstap naar een nieuwe werkgever. Bij dit bedrijf 
wordt hij verantwoordelijk voor de nieuw op te starten activiteiten op het terrein 
van de verhuur van rijplaten.   

Zoals geschreven was Jan bij veel verenigingen actief in Stedum. Bij de 
Gereformeerde kerk zat Jan o.a. in de bouwcommissie en was hij actief als leider 
(o.a. samen met Arend Koenes, Fokko Smit en Jan Jur Timmer) bij de 
jongerenclub CJV.  

Samen met Jan Jur Timmer legden zij als leiders 
van de CJV de basis voor de nog steeds populaire 
GPS-tochten in en rondom Stedum. De eerste 
GPS-tocht werd door Jan Jur en Jan enkel 
georganiseerd voor de jeugdclubs van de kerken 
uit de buurt. Het succes van deze activiteit leidde 
tot de uitdagende GPS-tochten zoals we deze nog 
steeds kennen.  

Als het over het wonen in Steem gaat blijft Jan 
enthousiast. Het was een veilige en vertrouwde 
omgeving om als gezin te leven en te wonen. Een 
mooie plek om je kinderen op te laten groeien. Het 
wonen in Ten Boer was ook prima, maar van het 
'kleine' dorpsleven zoals in Stedum is daar in 
mindere mate sprake.  

Het verhuizen naar Ten Boer was deels ook wel 
bevrijdend. In Stedum kent iedereen elkaar 
immers en als er iets te doen is, is het bijna 
vanzelfsprekend dat je aanwezig bent en dat je je 
als vrijwilliger inzet. De keerzijde van het leven in 
een kleinere gemeenschap, zeg maar.  
 

Jan komt met regelmaat nog naar Stedum om 
oude bekenden en vrienden te bezoeken en om 
als lid van Wielervereniging Oet Steem nog eens 
een keer een rondje Hoogeland te fietsen. Over 
Westeremden, Garsthuizen, Uithuizen, Usquert, 

Warffum door het vertrouwde Baflo via Onderdendam en Westerwijterd weer 
terug naar Steem.  

Zoals Ede Staal al zong, een gevoel van thuis zijn dat je, ook al woon je in het 
Leek in het Westerkwartier, nooit kwijt zult raken: "Dat is mien Hoogeland".  

Arend Koenes  

 

Op de foto: Jan bij de GPS-tocht (2016) 



18 
 

Atelier Raam/Tuin Route Het Hoge Noorden 
Kunst kijken of 'iets leuks doen' is nog lastig, maar het kan al  
wel: op het Hoogeland, in de frisse lucht! Er is een route  
georganiseerd langs de ramen en tuinen van Hoogelandster  
kunstenaars, en wij doen mee.  

 

Ramen zijn gelapt, venterbanken  
kregen een likje verf, hegjes zijn gesnoeid, gras 
kortgemaaid en rozen opgebonden, kortom alles 
staat er tiptop bij. Alleen al in Stedum kun je op tien 
adressen terecht om naar binnen te gluren. Op 
zaterdag is ook de kerk van Stedum 's middags 
open.  
 

De kunstwerken staan nog van 30 mei t/m 1 juni  
vanaf 11.00 uur in de ramen en tuinen van de 
kunstenaar. Hiernaast vind je een adreslijst (met 
alleen de Stedumer adressen). De volledige lijst 
van deelnemende kunstenaars kun je vinden op de 
facebookpagina van Atelierroute Hoge Noorden 

Janna Bathoorn en Jan Alwin de Jong 

Online pubquiz 
De Feestweek lopen we mis, dus daarom organiseert ‘Op Goud Geluk’ voor jullie 
een online pubquiz!  

Om de Feestweek niet helemaal stilletjes voorbij te laten gaan, organiseren wij op 
vrijdag 12 juni  een online pubquiz. Test samen met je vrienden en familie je 
kennis in tien uiteenlopende rondes met nog een extra bonusronde waarbij je 
leuke prijsjes kunt winnen. Voor de winnaars hebben we natuurlijk ook een leuke 
prijs in petto. We beginnen om 20.00 uur met een livestream op Facebook.  

Gaan jullie de strijd aan? Geef je team (maximaal zes personen) dan snel op via: 
feestweek.pubquiz@hotmail.com.   

We zien jullie dan!  

Desiré Nieborg 
De Feestweek Commissie, Stichting ‘Op Goud Geluk’  
 

De Stedumer is een uitgave van de Vereniging voor Dorpsbelangen Stedum en verschijnt 
normaal gesproken elke laatste 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.  
 

De Stedumer verschijnt de volgende keer op vrijdag 26 juni.  
Kopij inleveren bij de redactie uiterlijk  woensdag 17 juni. Het liefst per e-mail en anders op 
usb-stick. 
De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen te weigeren, te bewerken of in te korten. 
 

Redactie: Corry Verduijn, destedumer@gmail.com  
Advertenties: Karola Jansen, adv.destedumer@gmail.com 




