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Voorwoord: vernieuwing  
Hopelijk heeft een ieder een leuke vakantie erop zitten en zijn er weer mooie 
herinneringen gemaakt. 
Ook gaat de tijd door en staat er weer een mooi seizoen in Stedum voor de deur, 
2019 & 2020, waarin wij als Dorpsbelangen, maar ook andere verenigingen, hun 
best zullen doen voor de leefbaarheid van ons dorp Stedum. 

Zoals u in de titel eigenlijk ook leest, komt er ook een vernieuwing; dit slaat 
eigenlijk op de Stedumer. Nu er een overdracht heeft plaats gevonden van de 
redactie, van Erik Staal (13 jaar super gedaan), naar Corry Verduijn, hebben we 
een redactie samengesteld, om eens een paar nieuwe items te maken: 

De vorige keer heeft u al een voorproefje gezien dat er een nieuwe rubriek is 
gekomen; 

1. De Pollepel: dat zijn favoriete recepten van dorpsbewoners, die worden
gepubliceerd. En daarna wordt de pollepel weer doorgegeven aan iemand
anders die dat wil. Van veel mensen hoorde ik dat ze het leuk vonden en ook
het gerecht hebben geprobeerd. Ik vond de eerste heerlijk!

Zo willen we rubrieken updaten en meer items toevoegen, bijvoorbeeld: 

2. Achter in de Stedumer een vaste pagina van sportverenigingen in het dorp. De
verenigingen moeten dan wel zelf hun contactgegevens op peil houden en
doorgeven.

3. De agenda achterop de Stedumer krijgt een andere vormgeving. We vragen
ook meer input van activiteiten van sport- & andere verenigingen.

4. Stedumer van het jaar zal opgepakt worden (via stedum.com stemmen).
5. Sport- & andere verenigingen zullen om de maand een beurt krijgen om zichzelf

voor te stellen.
6. School hebben we gevraagd om ook meer input te geven waar ze mee bezig

zijn (opening nieuwe school op 9 oktober 2019).
7. Mensen die uit Stedum zijn vertrokken; rubriek “Oet Stemer”; is ook nieuw.

Volgende maand de eerste “Oet Stemer”.
8. Stedum.com zal foto’s zoveel mogelijk in kleur plaatsen. De Stedumer is daar

namelijk online te lezen. Mocht je niet online willen (wet AGV), dan moet je dat
melden bij de interviewer.

9. Deze keer een primeur: vier pagina’s in kleur. De drukker heeft een nieuw
apparaat waarop onze Stedumer gedrukt wordt en wil zonder meerkosten wel
een keer uitproberen hoe dat eruit komt te zien.

Zo zie je, een lekkere frisse start: Graag horen we jullie reactie via 
destedumer@gmail.com. 

 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 Manouk (foto: Jan Pitt). De rubriek 400 
 woorden vindt u op pagina 10. 
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Maar wie zitten nu eigenlijk in de redactie: 

Redacteur: Corry Verduijn 
Voorzitter: Fokko Smit 
Advertenties: Karola Jansen (adv.destedumer@gmail.com) 
Vormgeving: Evelien van Zanten 
Stedum.com: Ronald Willems 
Columnschrijver Sport & Oet Steem: Arend Koenes 
Columnschrijver Verenigingen: Nicole Hoofs 

Vergist u zich niet: er zijn meer mensen die voor de Stedumer wat doen, zoals de 
(vaste) columnisten Afie Nienhuis, Math Willems en Eldert Ameling en de 
fotografen Jan Pitt en Martien Spits-Straatman, maar de bovengenoemde mensen 
vormen de actieve redactie. 

Fokko Smit 
voorzitter Dorpsbelangen 

Activi teiten van de Stichting Vrienden van 
de Bartholomeüskerk Stedum 
De afgelopen periode hebben wij diverse activiteiten mogen 
organiseren, waarvan wij u graag op de hoogte stellen. 

Op 24 augustus hebben wij onze eerste verjaardag mogen 
vieren! Speciaal voor deze dag waren de gewelven van onze 
kerk opengesteld voor belangstellenden. Wij hebben enkele tientallen bezoekers 
mogen ontvangen en onder leiding van onze ervaren gidsen over de gewelven 
geleid. 

Op 14 september was de Open Monumentendag, met als thema ‘Plekken van 
plezier’. Tijdens deze dag was onze kerk geopend voor publiek, hetgeen een 
zeventigtal bezoekers uit Stedum en (verre) omstreken trok, die onder leiding van 
onze gidsen rondgeleid werden door de kerk. 

Daarnaast heeft u, als het goed is, eerder deze maand een flyer en aanmeld-
formulier in uw brievenbus ontvangen met de vraag of u donateur wilt worden van 
onze Stichting. Deze en volgende maand zullen onze bestuursleden bij u 
langskomen met de vraag of u ons wilt steunen en kunt u het aanmeldformulier 
meegeven. Ook tijdens andere gelegenheden, wanneer de kerk opengesteld is, 
kunt u het formulier afgeven aan één van onze bestuursleden of in het offerblok bij 
de ingang van de kerk stoppen. Wij hopen van harte u als één van onze 
donateurs te mogen verwelkomen! 

Ype Jan Nienhuis 
Bestuur Stichting Vrienden van de Bartholomeüskerk Stedum 
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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 Annegriet Mulder, D. Triezenbergstraat 1a. 

Sinds wanneer woon je in Stedum? 
“Sinds eind februari 2019.” 

Waar ben je geboren en/of heb je je jeugd doorgebracht?  
Annegriet: “Ik ben geboren in Klazienaveen en heb mijn jeugd ook doorgebracht 
in Klazienaveen.” 

Wat doe je in het dagelijks leven?  
Annegriet: “Ik ben therapeutisch masseuse, geef shiatsu en mindfullness training.” 

Wat zijn je favoriete bezigheden? 
Annegriet: “Ik hou van muziek luisteren en bezoek graag dansfestivals. Verder 
houd ik van wandelen, fietsen en zwemmen in het Stedumer Maar.” 

Wat staat er bovenaan je wensenlijst?   
Annegriet: “Mijn wens is Afrika te bezoeken en daar een retraite te gaan 
organiseren.” 

Wat zijn je hoogtepunten uit het leven?  
Annegriet: “De geboorte van de kinderen en dat ik dit huis in Stedum gekocht 
heb.” 

Wat was je eerste indruk van het dorp? 
“Zeer positief en dat er een treinverbinding is. Verder de rust, de ruimte en de 
stilte.” 

Noem eens iets voor de ideeënbus van Stedum. 
“Een huiskamercafé met een terras waar je kunt buurten en een kaartje kunt 
leggen.” 

Wat is je antwoord op de vraag van de vorige bewoners: “Wat moet je een 
keer gezien hebben met de fiets binnen een straal van 20 km?” 
“Een rondje Peertil, vooral ’s avonds.” 

Welke vraag wil je de volgende nieuwe 
bewoner(s) stellen?  
“Wat zou je kunnen organiseren bij de 
vuurplek en het meertje in het bos?”  

Afie Nienhuis 
 
 

 
 

Peertil (foto: de peertil.nl) 
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Uitnodiging Open Kring  
God en ik, wat hebben die twee met elkaar te maken? Wat heb jij met God? Heeft 
Hij iets met jouw leven te maken? Boeiende vragen om met elkaar over door te 
praten. Wat je antwoorden in eerste instantie ook zijn maakt daarvoor niet uit.  

Alain Verheij heeft een boekje geschreven waarin hij verwoordt waarom hij als 21-
eeuwse westerling zich nog verdiept in die oude verhalen over God en er 
verrassend veel waardevols in vindt. Het boekje heeft als titel; "God en ik". Aan de 
hand van zijn vondsten komen we misschien zelf ook wel tot ontdekkingen, 
nieuwe hoop en geloof. Het boekje is zeker een aanrader om te lezen, maar niet 
per se nodig voor deelname aan de kring. 

De eerste avond is op donderdag 26 september v.a. 20:00 uur maar dat is 
waarschijnlijk al geweest wanneer u dit leest. Maar niet getreurd, de kring heet 
niet voor niets “Open Kring” dus kom gerust een keertje langs op 
donderdagavond. De data vindt u onderaan dit stukje.  

De locatie is de studeerkamer bij de pastorie op Sien Jensemahörn 8, de ingang 
naar de studeerkamer is te bereiken via het gangetje links van de garage. 

Meer informatie of vragen? Bel gerust naar 0596-551265 of mail naar 
ds.hervgemslwt@gmail.com 

Voorlopige planning rest van het hele seizoen:  
2019:  26 september, 17 oktober, 21 november, 
2020:  9 januari, 6 februari, 5 maart, 2 april, 7 mei afsluiting 
 

Hartelijke groet en graag tot ziens, ds. Wouter van Wingerden  
 
Uitverkoop laatste spullen BS de Klaver 
Vrijdag 4 oktober a.s. van 18:30 tot 21:00 uur houdt BS de Klaver uitverkoop 
wegens verhuizing naar een nieuw gebouw en een achtergebleven inboedel. We 
verkopen o.a. speelgoed, bureaus, bureaustoelen, krukken, antieke 
schoolkaarten, leesboeken, kasten, leerlingensets (tafel en stoel). Interesse? Kom 
dan gezellig snuisteren onder het genot van een kopje koffie of thee.  

Let op: Er kan uitsluitend contant worden afgerekend. 
Adres: Bedumerweg 33, in Stedum. 

Annet Mulder 

 
 

  

Contributie dorpsbelangen  
 

Beste leden van Dorpsbelangen, 
In de maand oktober komen de bestuursleden weer bij u langs voor het innen 
van de contributie van 2019. De contributie bedraagt dit jaar €10,--. 
 

Karola Jansen 
penningmeester Dorpsbelangen Stedum 
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Nieuws van de dorpstuin 
De tuin ziet er nog steeds vol uit, al zijn er ook lege plekken. De herfst- en 
wintergroenten staan er mooi bij. De dahlia’s zijn na de regen voluit gaan bloeien. 
De bloemenbult is paars van de verbena’s. Loop gerust de tuin eens op om 
hiervan te genieten. Op vrijdagmorgen van 10.00-12.00 uur is er iemand 
aanwezig om u te helpen bij het plukken van groenten en bloemen. 

 

Tijdens de dorpstuinmaaltijd werden twee grote pannen snijbonenstamppot met 
smaak verorberd. Het stampen lieten de kooksters over aan de sterke hand van 
de boer. 

De volgende maaltijd is op 10 oktober opgave bij Margreet Wiersema: 
buur@deheemen.nl of 06-36074897. 

Naast het buitengebeuren gaat de blik zo eind september weer naar binnen. Op 4 
oktober gaat het textielcafé van start. Ieder die breit, haakt of iets wil verstellen is 
van harte welkom. Een naaimachine is aanwezig. Soms hebben we een 
gezamenlijk project. Heb je een idee? Alleen even binnen lopen voor een kopje 
koffie kan ook. We zijn er van 10.00- 11.30 uur en opgave is niet nodig. Is de 
Zorgbuurderij te ver? Bel Trix Leegte 06-30296430 of Mannie Hovenkamp 0596-
551309. We halen u graag. 

Mannie Hovenkamp 
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De pollepel 2 – Sien Jensemahörn 
Ovenschotel  zoete aardappel/kip (4 personen)   
 

Ingrediënten: 

- 1 kg zoete aardappelen (of 2 zk 450 gr. krieltjes) 
- pond kipfilet 
- 1 paprika 
- bakje cherrytomaatjes 
- 1 courgette 
- 2 bekertjes crème fraîche  
- paprikapoeder (2 a 3 tl) 
- 3 t. knoflook 
- snufje zwarte peper / cayenne peper / kipkruiden 
- zakje geraspte kaas 

Bereiding: 

- oven verwarmen op 200 graden 
- kip in reepjes en licht kruiden met kipkruiden 
- paprika, tomaten, courgette klein snijden en mengen in 

een grote ovenschaal  
- in een kom de crème fraîche met kruiden en knoflook 

mengen 
- schep dit mengsel door de groenten in de ovenschaal 
- zoete aardappel in blokjes en 5 min. koken zodat ze 

iets minder hard zijn (of krieltjes voorgegaard). 
- Zoete aardappel (of krieltjes)  en kipreepjes toevoegen 

en mengen door de groenten 
- bedekken met geraspte kaas 
- 25 a 30 minuten in de oven op 200 graden   

Bij deze geef ik de pollepel door aan: 
Selma van den Berg 
 

Jacquelien Pool  
 

 
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. 
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(foto: Jan Pitt)  
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400 woorden 
Bouwen, nat klam gras, ranja en de yell 
Als ik op een zaterdagmorgen aanbel, blijkt Manouk die aan het Vlaspad woont, 
niet thuis. “Ik ben al mijn halve leven lid van Scouting Stedum” brandt Manouk 
(dertien, mijn achternaam hoeft er niet in hoor …) de maandagavond daarop los. 
“De zaterdag is Strunersdag, ik fiets dan om half tien naar de Moarstee. Om tien 
uur hijsen wij, de Scouts, altijd de vlag en zeggen de wet. “We deden de laatste 
opkomst een fietshike: we reden onder leiding van Joost, Emma, Gerke en Tim 
een route op kompas en voerden opdrachten uit.“ Toen we om kwart over twaalf 
terug waren, kregen we ranja en streken we de vlag. “Die mag niet op de grond 
komen,” lacht Manouk, “anders moeten we hem verbranden. Maar dat is nog nooit 
echt gebeurd, ook niet als er toch iets mis ging.” We sloten zoals altijd luid af met 
onze yell: “Wij zijn de Struners, wij zijn de stoere scouts, wij kunnen bouwen met 
palen, hout en touwen. S.T.E.D.U.M. STRUNERS.”  
 

De Scouts gaan naar huis, Manouk blijft en eet haar boterham. Ze drinkt er ranja 
bij (die kan ook rood, geel of groen zijn hoor)van de Scouting zelf. Ze blijft in de 
Moarstee omdat ze ‘s middags hulpleiding bij de Bevers is. 
“Om één uur komen de Bevers, dertien kinderen van 5-8 jaar. Ze zijn allemaal 
mijn favoriet of ze nu Kiki, Elske, Ruben, Silvan, Lot of Aron heten.” De Bevers 
beginnen met het hijsen van de vlag en het beverlied. Dan een spelletje - 
bijvoorbeeld Annemaria Koekoek - en verder met de opkomst. Manouk vertelt: 
“We gaan vanmiddag naar het bos om te spelen bij de geheime beverplek. Ik zeg 
niet waar die is, dat mag niemand weten.” Door plotselinge regen moeten ze 
sneller dan ze willen weer terug naar de Moarstee. Daar krijgen de Bevers als 
troost ranja met koek. Dan is de opkomst alweer voorbij … We strijken de vlag - 
let op, die mag de grond niet raken - en we zingen nogmaals het beverlied. 
Opruimen en dan ga ik ook naar huis”.  
 

Wat Manouk nooit vergeten zal: de Struner kampen! ‘s Morgens nat, klam gras en 
‘s nachts enge dierengeluiden. Geweldig. Maar liefst elk jaar vier kampen voor 
alle groepen: Bevers, Welpen, Scouts en de Explorers. Het minikamp hier in 
Stedum in mei, het grote Noordelijk Pinksterkamp in Lauwersoog, een 
zomerkamp (ergens … ) en het oktoberkamp in Sellingen. “ Is het al oktober … ” 

Math M. Willems 

 
 

 

Opbr engst collecte K.W.F.  

De opbrengst van de collecte K.W.F. 2019 heeft in 
Stedum € 657,94 opgebracht. 
Namens bestuur K.W.F. allen bedankt. 

Jan Woltjer 
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Reanimatiecursus in Swaithoes 
Wegens succes geprolongeerd! De jaarlijkse cursus reanimeren. Vorig jaar waren 
er bijna 100 deelnemers. Was jij er ook bij? Zo niet, grijp dan nu je kans. Ook een 
iemand die heel dicht bij je staat kan getroffen worden door een hartstilstand. 
Niets is dan ellendiger dan niks te kunnen doen.  

De cursus is niet alleen bedoeld voor mensen die het willen leren, maar is ook 
bedoeld als herhaalcursus om de vaardigheden ten behoeve van het reanimeren 
op peil te houden. Je leert ook hoe je de AED moet bedienen. De cursus wordt, 
net als voorgaande jaren, verzorgd door Cardio-XL, een erkend opleider. De 
cursus is bedoeld voor mensen uit Stedum en voor mensen die sporten in het 
Swaithoes. De cursus kost € 35,-. De kosten dienen ter plaatste contant te worden 
voldaan. 

Data:   Woensdag 6, 13, 20 en 27 november  
Woensdag 11 december 

Tijd:   19.00 - 22.00 uur 
Plaats:  Swaithoes, Hoofdstraat 26 

Je kunt je opgeven bij ondergetekende. Ik ben bereikbaar via de mail, 
karel@swaithoes.nl, of via de telefoon: 0596-552369. Als je het via de mail doet, 
geef dan even aan op welke datum je niet kunt. Dan hoor je ruim van tevoren 
wanneer ik je ingepland heb. Ook even je geboortedatum vermelden. 

Karel Zuiderveld 

 

Update verhuizing basisschool De Klaver 
Na vele maanden voorbereiding is het bijna zover. Het gebouw aan de 
Hilmaarweg is klaar. Het omliggende terrein helaas nog niet, maar dat zal ook de 
komende tijd verder worden aangepakt. Na bijna 100 jaar kinderen aan de 
Bedumerweg 33 gaat het nu toch echt gebeuren, we gaan verhuizen van 24 t/m 
27 september.  
Op maandag 23 september is dus echt de allerlaatste schooldag in het oude 
gebouw. Alleen ouders en kinderen van de Klaver kunnen op vrijdag 27 
september alvast even komen kijken hoe alles eruit ziet. Maandag 30 september 
starten we de eerste lessen aan de Hilmaarweg.  
Woensdag 9 oktober zal er een officiële opening worden georganiseerd en ook 
zal er die dag gelegenheid zijn voor alle dorpsgenoten en andere 
belangstellenden om even te komen kijken. De gemeente Loppersum zal zorgen 
voor de verspreiding van de officiële uitnodigingen.  
Tot slot wordt er nog een verkoopdag/avond georganiseerd aan de Bedumerweg, 
er blijven een hoop spullen achter! Voor meer informatie daarover zie pagina 8.  
Hoop iedereen op 9 oktober te mogen ontvangen in ons mooie nieuwe gebouw!  

Met vriendelijke groet, 

Martin Pik 
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Rommelmarkt in het Hervormd Centrum 
Op zaterdag 5 oktober is er weer de jaarlijkse rommelmarkt in en rond het 
Hervormd Centrum (Bedumerweg 8), van 9.00 uur tot 13.30 uur.  
Ook verkopen we heerlijke snert, mosterdsoep en broodjes hamburger. 
Van harte welkom op de rommelmarkt! 

 
Nieuws van de Activiteiten Commissie  
 

In de Stedumer van mei heeft u kunnen lezen dat er afscheid is genomen van 
Lies en Karen. Gelukkig zijn er nieuwe enthousiaste mensen die het stokje over 
hebben genomen. Dit in de personen Selma v/d Berg, Petra Kock, Bert-Jan 
Zijlema en Ingrid Kort. Wij hebben er heel veel zin in om leuke activiteiten te 
organiseren voor het dorp. En we trappen af met een Oktoberfest. Op 12 oktober 
in Moarstee kunt u heerlijk genieten van Duitse muziek, bier en braadworst.  
 

Tijdens het bekendmaken van onze activiteit kwamen we er achter dat de 
voetbalvereniging het zelfde plan had om hun jubileum te vieren. Even contact 
gezocht en toch besloten om het zo te laten en wie weet wat er leuker is dan één 
oktoberfest? Twee oktoberfesten! Je kunt je gewoon twee keer in je dirndl of 
lederhose hijsen! 
 

We zien jullie graag op de 12de oktober! 
 

Ingrid Kort 
 

 



 

Ingebruikname tweede AED in Stedum

 

(foto: Martien Spits-Straatman) 

Dorpsgenoten! Op zaterdag 21 s
gebruik genomen. Deze AED, aan de muur van het Hervormd Centrum, is
aangeschaft in eendrachtige samenwerking met de VV Stedum, Ver
Dorpsbelangen Stedum, de Reinders Stichting en de Hervormde en 
Gereformeerde kerken. Als initiatiefnemer is het bestuur van de VV Stedum heel 
blij met de vlotte reactie op ons verzoek g
Het is in het recente verleden gebleken dat er niet snel genoeg een mogelijkheid 
tot het gebruik en de inzet van een AED kan worden ingezet: levens kunnen er 
mee worden gered. De VV Stedum biedt ook een avond cursus/tr
november) aan in overleg en samenwerking met het Swaithoes. 
kastje te openen is de postcode (9921).

Dick Dijk 
 

Mariaklok Bartholomeüskerk
 

Sinds dinsdag 27 augustus luidt de Mariaklok 
weer automatisch op werkdagen om 8 
en 18 uur. Een aantal weken geleden stopte het 
automatisch luiden; er bleek een fout in de 
printplaat te zitten en dat kon gelukkig weer 
worden hersteld. Door inzet van een aantal 
vrijwilligers is het probleem weer opgelost. Wij 
rekenen hen inmiddels tot vrienden van de 
Bartholomeüskerk van Stedum. Hartelijk dank.
 

Gerard Kruidhof 

Ingebruikname tweede AED in Stedum  

Dorpsgenoten! Op zaterdag 21 september is de tweede AED in ons dorp in 
gebruik genomen. Deze AED, aan de muur van het Hervormd Centrum, is
aangeschaft in eendrachtige samenwerking met de VV Stedum, Ver

e Reinders Stichting en de Hervormde en 
Gereformeerde kerken. Als initiatiefnemer is het bestuur van de VV Stedum heel 
blij met de vlotte reactie op ons verzoek gezamenlijk tot aanschaf over te gaan! 
Het is in het recente verleden gebleken dat er niet snel genoeg een mogelijkheid 
tot het gebruik en de inzet van een AED kan worden ingezet: levens kunnen er 

De VV Stedum biedt ook een avond cursus/tr
november) aan in overleg en samenwerking met het Swaithoes. 
kastje te openen is de postcode (9921). 

Mariaklok Bartholomeüskerk  
Sinds dinsdag 27 augustus luidt de Mariaklok 
weer automatisch op werkdagen om 8 uur, 12 uur 
en 18 uur. Een aantal weken geleden stopte het 
automatisch luiden; er bleek een fout in de 
printplaat te zitten en dat kon gelukkig weer 
worden hersteld. Door inzet van een aantal 
vrijwilligers is het probleem weer opgelost. Wij 

iddels tot vrienden van de 
Bartholomeüskerk van Stedum. Hartelijk dank. 
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eptember is de tweede AED in ons dorp in 
gebruik genomen. Deze AED, aan de muur van het Hervormd Centrum, is 
aangeschaft in eendrachtige samenwerking met de VV Stedum, Vereniging 

e Reinders Stichting en de Hervormde en 
Gereformeerde kerken. Als initiatiefnemer is het bestuur van de VV Stedum heel 

ezamenlijk tot aanschaf over te gaan! 
Het is in het recente verleden gebleken dat er niet snel genoeg een mogelijkheid 
tot het gebruik en de inzet van een AED kan worden ingezet: levens kunnen er 

De VV Stedum biedt ook een avond cursus/training (o.a. op 6 
november) aan in overleg en samenwerking met het Swaithoes. De code om het 
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Stedum schoon 
Onder het motto, “Loppersum schoon”, een project van de gemeente, is 
Dorpsbelangen gevraagd om eens te kijken welke hot spots er zijn omtrent vuilnis 
en hondenpoep. 

We hebben de plekken geïnventariseerd en daarbij overleg gehad met mensen uit 
het dorp. Ook is dit onderwerp ter sprake geweest op de algemene 
ledenvergadering, afgelopen najaar. Als we de wereld een beetje schoner willen 
maken, begin dan bij jezelf. Vanuit Dorpsbelangen proberen we dit initiatief zo 
goed mogelijk te ondersteunen. Probeer elkaar daar ook in te coachen, het gaat 
tenslotte om uw eigen woon- en leefomgeving. 

We konden kiezen uit (1.) blikvanger, (2.) prullenmand (3.) hondenpoepbak. 

  

 1.                                           2.                                                    3. 

 

 

 

 

Dit zijn de plekken geworden: 

1. Blikvanger: 
a. Lopsterweg, bij het naambord Stedum 
b. Stationsstraat, bij in- / uitgang van het fietsenhok 

 

2. Prullenmand: 
a. Ingang nieuwe school (De Klaver), op de Hilmaarweg 
b. Bij de glas- & textielcontainer 
c. Eendenvoerplaats Weemweg, bij de kerkgracht 
d. Speeltuin 
e. In het havengebied, bij de DOP  (= dorpsontmoetingsplek) 
f. Jeu de boules baan 

 

3. Hondenpoepbak: 
a. Borgweg; hier spelen veel kinderen. Graag de poep van uw hond in deze 

bak. 

Wij van Dorpsbelangen willen u, alvast bedanken, voor uw medewerking, voor 
een schoner Stedum. 
 

Fokko Smit 
Voorzitter Dorpsbelangen Stedum 
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Avonturen van de schoolmuis 
Dag allemaal, ik ben er nog. 
Lang geleden dat ik iets van me 
heb laten horen, er is ook een 
hoop gebeurd in die tijd. Om te 
beginnen weet ik inmiddels 
zeker dat ik straks het rijk alleen 
heb. Mijn medebewoners, jullie 
weten wel, schreeuwende 
kinderen, hysterische juffen en 
een mopperende brombeer, 
gaan echt vertrekken. Heerlijk, 
eindelijk rust. Althans dat was 

mijn eerste gedachte, nooit meer herrie, overal vrij kunnen bewegen, eten wat ik 
wil. Wauw ik kom in het muizenparadijs terecht.  
 

Toen kwam de zomervakantie. Ik liep door het gebouw, snoepte van wat 
overgebleven pepernoten, liet in het eerste weekend het alarm afgaan, haha daar 
komt die blauwe vieze Volvo weer voor niks aan, kroop in de piano om nog wat 
vilt te slopen. Heerlijk!! Maar ineens bekroop me een onaangenaam gevoel. Wat 
nou als alles hier leeg is? Geen koekjes en chocolade meer, geen piano, niet 
meer rennen over de plafonds, geen schoteltjes met korrels die ik moet ontwijken. 
Nooit meer een adrenaline kick, nooit meer spannende plannetjes beramen, nooit 
meer mislukte plannen evalueren en verbeteren…  Wat heeft het muizenleven 
hier dan nog voor zin? 
 

Ik moet jullie bekennen dat ik van deze gedachtes best wel een beetje 
muizendepri ben geworden. Gelukkig bestaat er nog zoiets als een mousepad en 
ben ik gaan zoeken op het WWM, World Wide Mouseweb naar oplossingen. Dat 
was nog een heel gedoe. Veel boeken over muizen, Het Muizenhuis, Frederick, 
Kerst bij muis, Het mooiste voorleesboek van Muis tot boeken over muizenvallen, 
muizengif, muizenverdelgers. Help, dit maakt me nog muizendepressiever. Dit is 
niet wat ik wil lezen! Wat moet ik nou doen? Ik kan hier toch niet verhongeren en 
in eenzaamheid mijn tijd zien door te komen? Ik lig hier een beetje zielig te zijn. 
 

Kom op Tinus, dit kan zo niet. Hou op met dat gejammer, piep niet zo! Doe wat! 
Je bent een briljante muis, je kunt toch wel iets bedenken! Ineens bedacht ik mij 
het volgende. Al die wezens hieronder gaan toch ergens heen? Als ik nou eens 
stiekem mee ga zonder dat ze het doorhebben? Ik kan in een doos kruipen, 
meeliften in dat kleine autootje van die juf met die bril die graag lenzen wil (ja, nu 
vragen jullie je af hoe ik dat allemaal weet…). Hoe geweldig zou het zijn als ik 
ineens weer verschijn en iedereen weer de stuipen op het lijf kan jagen? 
Ik voel het, ik krijg het er warm van. Dit is het, ik moet mee! De komende weken 
ga ik gebruiken om een briljant verhuisplan uit te werken en natuurlijk hoe ik mijn 
spullen ongezien mee kan laten verhuizen. Ik zit weer vol energie! Dames en 
heren, Tinus will be back soon! 
 

Tinus Trippel 
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JOA KEERL 
 

Joa keerl, mos hom doar 
doch liggen zain! Ol kano! 
Onner daanzende buddleia, vlinnerstroek, 
mit zien òfbluide plumen,  
wemelnd van zoadjes. 
Wat haarstzunnetje nog n kracht het, vanmirreg.   
Störm, störm, störm, wiend, wiend, wiend. 
Van mie maag t gruin-widde voartuug 
doar joarenlaank liggen blieven. 
t Is nait te hopen dat wie ooit 
mitnkanner nog ais votdrieven. 
Loat hom mor nat regen, 
loat bloaren mor op hom deel dwarreln, 
op ol kano ien haarsttied. 
 

Eldert Ameling 
 
 

sportbewegingsportbewegingsportbewegingsportbewegingspor 

 

11e  editie Stemer WielrenTocht op zondag 29 september 
Dit jaar ook weer met mountainbiketocht voor jeugd tot 14 jaar! 
Doe je ook mee? 

Op de laatste zondag in september (de 29e)  wordt, zoals bekend bij de 
liefhebbers, de Stemer WielrenTocht georganiseerd. Dit jaar staat de 11e editie 
van deze enige Hoogelandster Klassieker met start en finish in Stedum op het 
programma.  

Het parcours kent twee ‘rondjes’ van ca. 40/50 km. De organisatie laat de 
deelnemers nog even in spanning langs welke idyllische plaatsjes en wegen dit 
jaar gefietst zal worden, maar op voorhand staat de organisatie garant voor een 
mooie route door het Grunneger  Ommeland.  Het vertrek is om 13.00 uur vanaf 
het Haventerrein in Stedum. 

Na het 1e rondje is er een korte pauze om even bij te tanken (natuurlijk koffie met 
gebak) bij de Vlasschuur en bestaat de mogelijkheid om de fiets aan de kant te 
zetten. Niet iedereen is immers dusdanig in conditie dat 100 km nog leuk is. De 
eerste 50 km zal het tempo gemiddeld rond de 27 km per uur liggen. Er wordt 
samen in één groep, met voorfietsers, gefietst.  

Het 2e rondje is gesplitst. Voor de 'echte' racers is er een rondje van  50 km met 
een sprint van enkele kilometers tot aan het bord Stedum op de Lellensterweg en 
die leidt tot Wielerkampioen van Steem. Voor de wielrenners die toch graag een 
2e rondje fietsen, maar dit liever 'iets' rustiger doen, is het ook mogelijk om een 2e 
rondje te maken van ca. 35/40 km. Hier zal op de Weersterweg (tot aan bordje 
Stedum) 'gesprint' worden om de sportieve eer.  



 

Na het succes van vorig jaar is er dit jaar, o.l.v. Anjo Hofman,  voor de jeugd tot 
en met 14 jaar weer een mountainbiketocht  in en rondom Stedum. Deze start om 
15.15 uur bij de Vlasschuur. Graag om ca. 15.00 uur aanwezig zijn. Je moet een 
eigen mountainbike (of gelijksoortige fiets) meenemen. Indien mogelijk ook een 
helm (deze zijn slechts beperkt voorradig). 
opgave vooraf via onderstaande contactinformatie!

 

Mountainbiketocht voor de jeugd o.l.v. Anjo Hofman (2018)

De middag en het officiële wielerseizoen van de Wielervereni
vanaf ca. 17.00 uur worden afges
Vlasschuur. Je bent van harte welkom!
 

Net als in het voorafgaande jaar is het mogelijk om per Stedumer één introducé 
mee te nemen. 

Doe mee en geef je op via: a.koenes@hetnet.nl
Voor meer informatie kun je terecht

Arend Koenes 

Na het succes van vorig jaar is er dit jaar, o.l.v. Anjo Hofman,  voor de jeugd tot 
mountainbiketocht  in en rondom Stedum. Deze start om 

15.15 uur bij de Vlasschuur. Graag om ca. 15.00 uur aanwezig zijn. Je moet een 
eigen mountainbike (of gelijksoortige fiets) meenemen. Indien mogelijk ook een 
helm (deze zijn slechts beperkt voorradig). Wel - i.v.m. de organisatie 
opgave vooraf via onderstaande contactinformatie! 

Mountainbiketocht voor de jeugd o.l.v. Anjo Hofman (2018) 

De middag en het officiële wielerseizoen van de Wielerverenigi
vanaf ca. 17.00 uur worden afgesloten met (sport)drank en een hapje bij de 
Vlasschuur. Je bent van harte welkom! 

Net als in het voorafgaande jaar is het mogelijk om per Stedumer één introducé 

a.koenes@hetnet.nl 
Voor meer informatie kun je terecht bij: Arend Koenes, tel. 06-30021407
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Na het succes van vorig jaar is er dit jaar, o.l.v. Anjo Hofman,  voor de jeugd tot 
mountainbiketocht  in en rondom Stedum. Deze start om 

15.15 uur bij de Vlasschuur. Graag om ca. 15.00 uur aanwezig zijn. Je moet een 
eigen mountainbike (of gelijksoortige fiets) meenemen. Indien mogelijk ook een 

i.v.m. de organisatie - graag 

ging Oet Steem zal 
loten met (sport)drank en een hapje bij de 

Net als in het voorafgaande jaar is het mogelijk om per Stedumer één introducé 

30021407 
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Sport in Beeld 
Voetbalvereniging Stedum 
Stedum is een Sportdorp! Bij vele sportverenigingen kun je lichaam en geest 
trainen om topfit te worden of te blijven. In de komende maanden/jaren zal eens 
per twee maanden een Stedumer sportvereniging in de spotlights staan. In de 
eerste editie van deze 'rubriek' staat de voetbalvereniging v.v. Stedum en haar 
jeugdafdeling SJO STEO (een samenwerkingsverband met SV TEO) centraal. 

De v.v. Stedum is op 18 oktober 1934 opgericht en viert volgende maand haar 
85e verjaardag. Naast drie senioren teams die op het veld spelen heeft de v.v. 
Stedum ook een zaalvoetbalteam, dit team speelt haar wedstrijden in de Boshal in 
Loppersum. De samenwerkende jeugdafdeling Stedum, Ten Post en Omgeving 
(SJO STEO) heeft dit seizoen 6 jeugdteams, te weten JO17, JO13, JO11-1 en 
JO11-2 en JO9 en natuurlijk het Meidenteam onder 15 (MO15). De jeugdafdeling 
traint en speelt afwisselend in Stedum en in Ten Post. Het aantal leden van de 
v.v. Stedum (dat is inclusief de 53 jeugdleden die bij de SJO STEO spelen uit 
Stedum) is momenteel ca. 150. Het grootste deel van deze leden is voetballend 
lid van de v.v. Stedum, zij zijn dus regelmatig te bewonderen op het authentieke 
sportpark aan de Bedumerweg. Hiernaast kent de v.v. Stedum ook niet 
voetballende leden, zij zijn wel lid van de v.v. Stedum maar niet gerechtigd om te 
voetballen maar hebben wel 'zeggenschap' en stemrecht tijdens de ALV en 
mogen actief zijn bij door de KNVB georganiseerde wedstrijden. 

De v.v. Stedum heeft een bestuur van zeven personen en hiermee zijn alle 
bestuursfunctie bezet. Voorzitter is Pieter Berend Slager (sinds okt. 2010), 
penningmeester is Diederik Dijk, secretaris is Dick Dijk, Hergen Balkema is 
verantwoordelijk voor de kantine, Wim van Zanten draagt zorg voor het materiaal 
en het onderhoud, Jacco Santing is van wedstrijdzaken en tenslotte is Nicole 
Bijen in het bestuur verantwoordelijk voor het jeugdvoetbal (en actief in het 
bestuur van de SJO STEO).  

Naast de genoemde bestuursleden zijn er natuurlijk vele vrijwilligers (>50) actief 
om wekelijks het voetballen mogelijk te maken. Je kunt hierbij o.a. denken aan 
kantinepersoneel, scheidsrechters, lijnentrekkers, leiders en trainers. Het is 
immers een hele klus/organisatie om wekelijks de trainingen en wedstrijden te 
organiseren! 

Voorzitter Pieter Berend Slager ziet de nodige uitdagingen voor de 
voetbalvereniging. Natuurlijk moet je vooral genieten van het nu, maar aan de 
horizon zijn wel enkele uitdagingen zichtbaar. Zo is de uitstroom van de senioren 
de laatste jaren groter dan de instroom, lijkt het steeds lastiger om mensen te 
vinden die met regelmaat tijd hebben om als vrijwilliger actief te zijn, moet de 
voetbalvereniging steeds meer concurreren met andere tijdsbestedingen en heeft 
het 'last' van de individualisering, de naar het zich lijkt afnemende belangstelling 
uit het dorp voor de wedstrijden op het sportpark, het afnemend aantal 
jeugdteams dat op termijn een 'bedreiging' kan zijn voor bestendige toekomst van 
de v.v. Stedum. Hiernaast doemt ook het privatiseringspook op, waarbij nog meer 
taken bij de vereniging komen te liggen.  



 

Gelukkig zijn er ook veel posit
aanleg van het kunstgrasveld(je) op het sportpark dat recentelijk v
gegaan. Dit geeft de v.v. Stedum 'lucht' als het gaat om de trainingsvoorzieningen 
en is belangrijk voor het behoud van een goed bespeelbaar hoofdveld. 

 

Pieter Berend Slager denkt dat in de toekomst samenwerkingsvormen (zoals de 
SJO STEO) noodzakelijk zullen zijn om het voetballen in Stedum (en directe 
omgeving) op de been te houden. Vanuit de KNVB worden gelukkig steeds meer 
soorten en vormen van samenwerking aangeboden om krimpende 
voetbalverenigingen tegemoet te komen. Regeren is vooruitzien
natuurlijk voorbeelden van dorpen waar de voetbalvereniging niet meer bestaat 
(bijv. 't Zandt). Gelukkig is het zo ver nog lang niet in Stedum, maar regeren is ......

Natuurlijk mag niet onvermeld blijven dat v.v. Stedum een belangrijk
ontmoetingspunt is in Stedum. Het is de plek waar je elkaar treft, gezellig aan de 
bar kunt zitten, een kaartje kunt leggen, een kopje koffie kunt drinken en kunt 
bijpraten over het wel en wee in Stedum en de (voetbal)wereld. Het huidige 
bestuur spant zich in het bijzonder in om deze (sociale) functie te kunnen blijven 
vervullen. 

Mocht je meer willen weten over de v.v. Stedum of SJO STEO of eens een keer 
tegen een balletje willen trappen in teamverband of heb je vrije tijd over, loop dan 
eens op een zaterdag of trainingsavond langs aan de Bedumerweg 6 te Stedum. 
Ook het bezoeken van de wedstrijden van de senioren en de jeugd wordt 
natuurlijk van harte aanbevolen. 

Meer informatie vind je op www.vvstedum.com en www.sjosteo.com. 

Arend Koenes 

Gelukkig zijn er ook veel positieve ontwikkelingen te noemen. E
aanleg van het kunstgrasveld(je) op het sportpark dat recentelijk v
gegaan. Dit geeft de v.v. Stedum 'lucht' als het gaat om de trainingsvoorzieningen 
en is belangrijk voor het behoud van een goed bespeelbaar hoofdveld. 

Pieter Berend Slager denkt dat in de toekomst samenwerkingsvormen (zoals de 
zakelijk zullen zijn om het voetballen in Stedum (en directe 

omgeving) op de been te houden. Vanuit de KNVB worden gelukkig steeds meer 
soorten en vormen van samenwerking aangeboden om krimpende 
voetbalverenigingen tegemoet te komen. Regeren is vooruitzien
natuurlijk voorbeelden van dorpen waar de voetbalvereniging niet meer bestaat 
(bijv. 't Zandt). Gelukkig is het zo ver nog lang niet in Stedum, maar regeren is ......

Natuurlijk mag niet onvermeld blijven dat v.v. Stedum een belangrijk
ontmoetingspunt is in Stedum. Het is de plek waar je elkaar treft, gezellig aan de 
bar kunt zitten, een kaartje kunt leggen, een kopje koffie kunt drinken en kunt 
bijpraten over het wel en wee in Stedum en de (voetbal)wereld. Het huidige 

tuur spant zich in het bijzonder in om deze (sociale) functie te kunnen blijven 

Mocht je meer willen weten over de v.v. Stedum of SJO STEO of eens een keer 
tegen een balletje willen trappen in teamverband of heb je vrije tijd over, loop dan 

op een zaterdag of trainingsavond langs aan de Bedumerweg 6 te Stedum. 
Ook het bezoeken van de wedstrijden van de senioren en de jeugd wordt 
natuurlijk van harte aanbevolen.  

vind je op www.vvstedum.com en www.sjosteo.com. 
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ieve ontwikkelingen te noemen. Eén hiervan is de 
aanleg van het kunstgrasveld(je) op het sportpark dat recentelijk van start is 
gegaan. Dit geeft de v.v. Stedum 'lucht' als het gaat om de trainingsvoorzieningen 
en is belangrijk voor het behoud van een goed bespeelbaar hoofdveld.  

Pieter Berend Slager denkt dat in de toekomst samenwerkingsvormen (zoals de 
zakelijk zullen zijn om het voetballen in Stedum (en directe 

omgeving) op de been te houden. Vanuit de KNVB worden gelukkig steeds meer 
soorten en vormen van samenwerking aangeboden om krimpende 
voetbalverenigingen tegemoet te komen. Regeren is vooruitzien en in de regio zijn 
natuurlijk voorbeelden van dorpen waar de voetbalvereniging niet meer bestaat 
(bijv. 't Zandt). Gelukkig is het zo ver nog lang niet in Stedum, maar regeren is ...... 

Natuurlijk mag niet onvermeld blijven dat v.v. Stedum een belangrijk (en gezellig) 
ontmoetingspunt is in Stedum. Het is de plek waar je elkaar treft, gezellig aan de 
bar kunt zitten, een kaartje kunt leggen, een kopje koffie kunt drinken en kunt 
bijpraten over het wel en wee in Stedum en de (voetbal)wereld. Het huidige 

tuur spant zich in het bijzonder in om deze (sociale) functie te kunnen blijven 

Mocht je meer willen weten over de v.v. Stedum of SJO STEO of eens een keer 
tegen een balletje willen trappen in teamverband of heb je vrije tijd over, loop dan 

op een zaterdag of trainingsavond langs aan de Bedumerweg 6 te Stedum. 
Ook het bezoeken van de wedstrijden van de senioren en de jeugd wordt 

vind je op www.vvstedum.com en www.sjosteo.com.  
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Pannakooi in Stedum? 
We hebben een fantastische speeltuin, gerealiseerd door de speeltuincommissie. 
Het laatste onderdeel is besteld en komt er binnenkort in, volgens Erik Huisman. 
In de commissie zaten: Erik Huisman, Tina Vischjager en Jeroen Vermeer. 
Dorpsbelangen dankt hun heel hartelijk voor de vele uren die ze erin hebben 
gestoken. 
Jeroen is inmiddels verhuisd en is al uit de commissie en Tina en Erik hebben ook 
te kennen gegeven het stokje over te willen geven. 
 

Dorpsbelangen heeft nog een grote wens, 
nl. om een Pannakooi te realiseren op het 
oude Jeu de Boules veld, met daar 
binnenin ook de mogelijkheid om te 
basketballen. 
Wie zou het leuk vinden om dit te (helpen) 
realiseren? 
Meld je dan bij Dorpsbelangen! 
(dorpsbelangen@stedum.com) 

 

Fokko Smit 
Voorzitter Dorpsbelangen 
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De Steemer Agenda 
 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

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

De Stedumer verschijnt de volgende keer op vrijdag 25 oktober.  
Kopij inleveren bij de redactie uiterlijk  woensdag 16 oktober.  
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 
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11e Stemer WielrenTocht 
Jeugdmountainbiketocht 
zie pagina 16 en 17 

Uitverkoop schoolspullen, Bedumerweg 33 
zie pagina 6 

Passage, spreker ds. K. Pieterman van Niekerk. 
onderwerp: “de kracht van verhalen” 
aanvang 19.45 uur in het Hervormd Centrum 

Rommelmarkt in het Hervormd Centrum 
van 9.00 uur tot 13.30 uur 

Dorpsmaaltijd in de Heemen 
zie pagina 7 

Oktoberfest in Moarstee 
zie pagina 12 
   
Reanimatiecursus in Swaithoes  
ook op 13, 20, 27 november en 11 december 
zie pagina 11 

Opening nieuwe school 
officiële uitnodiging volgt via de Gemeente Loppersum 

Open Kring in de pastorie, Sien Jensemahörn 8 
zie pagina 6 
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