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Post uit Spanje! 
Sinterklaas heeft laten weten dat hij weer naar Stedum komt. In een brief die hij 
aan Vereniging Dorpsbelangen heeft gestuurd, nodigt hij iedereen uit naar de 
intocht te komen. 

“Lieve kinderen van Stedum, 

Net als andere jaren kom ik ook dit jaar weer naar Stedum toe. Natuurlijk kom 
ik niet alleen en neem ik traditiegetrouw weer mijn Pieten mee. Dit jaar 
komen we aan op zaterdag 23 november om 10:30 uur. Natuurlijk hoop ik 
jullie daar allemaal te zien om er samen een mooie dag van te maken! 

Sinterklaas” 

Bij aankomst in de haven zal Muziekvereniging Oranje uit ’t Zandt de Sint en zijn 
Pieten verblijden met Sinterklaasmuziek. Ook zal Sinterklaas namens de 
gemeente Loppersum worden verwelkomd door wethouder Bé Schollema. Daarna 
gaan we allemaal naar de sporthal. Maar… Sinterklaas heeft een probleem. Zijn 
trouwe paard Amerigo moet voor de APK (Algemene PaardenKeuring) en kan 
helaas niet in Stedum komen. Als je dus nog een heel goed idee hebt waardoor 
Sinterklaas toch door het dorp kan, dan horen we dat heel graag van je! Je kunt 
dan een e-mail sturen naar activiteitenstedum@gmail.com.  

Bij de sporthal gaan de Sint en zijn Pieten als eerste naar binnen om even een 
beetje bij te komen van alle drukte, terwijl iedereen plaatsneemt in de zaal. 
Vervolgens zullen we Sinterklaas dan luid zingend uitnodigen om binnen te 
komen. En natuurlijk hoort Sinterklaas dan ook graag sinterklaasliedjes die 
kinderen en ouders goed geoefend hebben! 

We wensen de Sint en zijn Pieten alvast een hele goede reis vanuit Spanje en 
zien hen graag op 23 november! 

Activiteitencommissie Dorpsbelangen 

Opbrengst collecte Prinses Beatrix Spierfonds 
 

De opbrengst van de collecte in Stedum voor het Prinses Beatrix 
Spierfonds was € 318,53. Mijn hartelijke dank daarvoor. 

Tevens doe ik een oproep: wie wil het stokje van mij overnemen? 
Na ongeveer 30 jaar wil ik er mee stoppen. Het is wel van belang 
dat de collecte in Stedum door kan gaan. Heb je interesse: neem 
dan contact met mij op (tel. 0596-551609). 

Anna Eisema-Bos  
 

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 Jack Werkman (foto: Jan Pitt). De rubriek 400 
  woorden vindt u op pagina 8. 



Klavernieuws
Op 9 oktober is het nieuwe gebouw aan de Hilmaarweg 19
dan eindelijk officieel geopend. Het logo op de voorgevel,
bedacht door onze oud leerling Eva Smit is onthuld door
haar vader. Eva kon zelf helaas niet aanwezig zijn. Eva had
al in 2016 een prachtig ve
ontwerp. Bij deze de korte versie: Klaver is het teken van
geluk. De hoop is dat de school heel veel geluk brengt aan
alle kinderen die op de school komen en gaan. Op ieder

blad van de Klaver (4) komt een andere kleur. Dit omdat a
en daarom allemaal welkom zijn. Het eerste blaadje is voor de samenwerking, het
tweede is voor huidskleur, het derde blaadje is voor de vreugde en het vierde voor
liefde.  

Vanaf nu heet het gebouw De Klaver met hierin gehuisvest ba
en peuterspeelzaal Het Vlinderhofje. Tegenwoordig spreken we daarom van een
kindcentrum (KC). De term Integraal Kind Centrum (IKC) komt tegenwoordig veel
voorbij. Dit is officieel een voorziening waarin organisaties als onderwijs,
kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten
voor kinderen zijn samengevoegd. Op de kleinere dorpen zoals ook bij ons in
Stedum komt het vaak neer op alleen de peuteropvang en de basisschool.

Veel bezoekers van ons nieuwe
en rustig binnen. Dit vinden wij een groot compliment, dit was
namelijk precies onze bedoeling. We hebben de kleuren rustig
gehouden in de klassen en hebben meerdere extra ruimtes
gecreëerd waarin kinderen alleen of in kleine groe
zelfstandig aan het werk kunnen. Iemand vatte het mooi
samen, het is rustgevend maar niet saai!

Het buitenterrein rondom de school is nog lang niet klaar. Er moet nog van alles
gebeuren; grondwerk, herstellen van tegelwerk, speeltoestellen plaatsen,
beplanting aanbrengen enz. Dit zal nog de nodige tijd in beslag nemen en is
misschien voor de winter niet afgerond. Uiteindelijk komt dit natuurlijk ook
helemaal goed. 

Het gebouw is behalve aardbevingsbestendig ook niet meer aangesloten op het
gasnet. De zonnepanelen op het dak voorzien ons van stroom en de warmtepomp
regelt de temperatuur. Alle ruimtes zijn apart te verwarmen en te koelen, geen
airconditioning meer waarbij de ramen niet open mogen. Vanuit alle ruimtes
kunnen ramen en deuren worden geopend e
verlichting gaat automatisch aan, maar kan ook handmatig
dimt het licht vanzelf als er bijvoorbeeld meer zonlicht binnenkomt.

Kortom een toekomstbestendig gebouw waarin we verder kunnen met goed
onderwijs voor de kinderen van nu en de volgende

Martin Pik 

Op 9 oktober is het nieuwe gebouw aan de Hilmaarweg 19
dan eindelijk officieel geopend. Het logo op de voorgevel,
bedacht door onze oud leerling Eva Smit is onthuld door
haar vader. Eva kon zelf helaas niet aanwezig zijn. Eva had
al in 2016 een prachtig verhaal geschreven bij haar
ontwerp. Bij deze de korte versie: Klaver is het teken van
geluk. De hoop is dat de school heel veel geluk brengt aan
alle kinderen die op de school komen en gaan. Op ieder

blad van de Klaver (4) komt een andere kleur. Dit omdat alle kinderen anders zijn
en daarom allemaal welkom zijn. Het eerste blaadje is voor de samenwerking, het
tweede is voor huidskleur, het derde blaadje is voor de vreugde en het vierde voor

Vanaf nu heet het gebouw De Klaver met hierin gehuisvest basisschool de Klaver
en peuterspeelzaal Het Vlinderhofje. Tegenwoordig spreken we daarom van een
kindcentrum (KC). De term Integraal Kind Centrum (IKC) komt tegenwoordig veel

een voorziening waarin organisaties als onderwijs,
rdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten

voor kinderen zijn samengevoegd. Op de kleinere dorpen zoals ook bij ons in
Stedum komt het vaak neer op alleen de peuteropvang en de basisschool.

Veel bezoekers van ons nieuwe gebouw vinden het zo ruim
en rustig binnen. Dit vinden wij een groot compliment, dit was
namelijk precies onze bedoeling. We hebben de kleuren rustig
gehouden in de klassen en hebben meerdere extra ruimtes
gecreëerd waarin kinderen alleen of in kleine groe
zelfstandig aan het werk kunnen. Iemand vatte het mooi
samen, het is rustgevend maar niet saai! 

Het buitenterrein rondom de school is nog lang niet klaar. Er moet nog van alles
gebeuren; grondwerk, herstellen van tegelwerk, speeltoestellen plaatsen,

eplanting aanbrengen enz. Dit zal nog de nodige tijd in beslag nemen en is
misschien voor de winter niet afgerond. Uiteindelijk komt dit natuurlijk ook

Het gebouw is behalve aardbevingsbestendig ook niet meer aangesloten op het
nnepanelen op het dak voorzien ons van stroom en de warmtepomp

regelt de temperatuur. Alle ruimtes zijn apart te verwarmen en te koelen, geen
airconditioning meer waarbij de ramen niet open mogen. Vanuit alle ruimtes
kunnen ramen en deuren worden geopend en kunnen we zo naar buiten toe. De
verlichting gaat automatisch aan, maar kan ook handmatig worden bediend. Ook

t vanzelf als er bijvoorbeeld meer zonlicht binnenkomt.

Kortom een toekomstbestendig gebouw waarin we verder kunnen met goed
wijs voor de kinderen van nu en de volgende generaties. 
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In de Kijker 
 

In deze rubriek worden nieuwe of minder bekende bewoners van het dorp 
voorgesteld. Deze keer Wouter Nagel en Sabine de Graaf, Weemweg 4. 

Sinds wanneer wonen jullie in Stedum? 
“Sinds 1 juli 2019.” 

Waar zijn jullie geboren en/of hebben jullie je jeu gd doorgebracht? 
Wouter: “Ik ben geboren in Groningen en heb mijn jeugd doorgebracht in Haren.” 
Sabine: “Ik ben geboren in Emmen en heb mijn jeugd doorgebracht in 
Schoonoord.” 

Wat doen jullie in het dagelijks leven? 
Sabine: “Ik werk in een meubelwinkel in Groningen.” 
Wouter: “Ik werk bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) in Groningen.” 

Wat zijn jullie favoriete bezigheden?  
Wouter: “Ik vind Formule 1 erg leuk.” 
Sabine en Wouter: “We houden allebei van korfballen, reizen naar Azië, lekker 
eten en gezellig met vrienden zijn.” 

Wat staat er bovenaan jullie wensenlijst?  
Wouter en Sabine: “Een langere periode reizen naar Azië en New York.” 

Wat zijn jullie hoogtepunten uit het leven? 
Sabine en Wouter: “Samen hebben we dit huis gekocht en verre reizen gemaakt.” 
Wouter: “De geboorte van mijn neefjes en de trouwerij van mijn broer en zus.” 

Wat waren jullie eerste indrukken van het dorp? 
“Dat de omgeving erg groen is, en de ruimte en de rust. Verder vinden we de 
Bartholomeüskerk erg mooi. Ook vinden we het fijn dat de afstand naar 
Groningen kort is en dat er een treinverbinding is.” 

Noem eens iets voor de ideeënbus van Stedum. 
“We zouden het wel leuk vinden als er een dorpsbarbecue georganiseerd wordt.” 

Wat is jullie antwoord op de vraag van de vorige be woonster: “Wat zou je 
kunnen organiseren bij de vuurplek en het meertje i n het bos?” 
“Een kampvuur organiseren met broodjes bakken en marshmallows roosteren.” 

Welke vraag willen jullie de volgende nieuwe bewone r(s) stellen? 
“Wat zou je willen toevoegen aan het dorp?”  

Afie Nienhuis 
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De pollepel 3 – Sien Jensemahörn 
Recept ‘Stamppot Koolraap’ (4 personen) 
Ingrediënten: 

- 1 kilo koolraap
- 1 kilo aardappelen
- 500 gram gehakt
- 250 gram champignons
- 1 prei
- zakje pepersaus
- 250 ml water
- zout

Bereiding: 

Schil de koolraap en de aardappelen en snij beide in kleine stukjes. Kook de 
koolraap en de aardappels apart van elkaar met een snufje zout, +/- 25 minuten. 
Wanneer je het kan doorprikken met een vork is het gaar.  

Bak ondertussen het gehakt rul en snij de champignons en prei. Deze meng je 
later door het gehakt en bak je even mee.  

Doe in een klein pannetje 250 ml water en voeg de inhoud van het zakje 
pepersaus toe. Breng het al roerend aan de kook. Voeg deze saus later ook toe 
aan het gehaktmengsel.  

Wanneer de aardappelen en koolraap gaar 
zijn, meng je deze in een grote pan en 
stamp je het samen tot een puree. Tip: 
bewaar wat van het kookvocht van de 
koolraap, daar kan je het smeuïger mee 
maken, mocht dat nodig zijn.  

Serveer het gehaktmengsel los van de 
stamppot. 

Eet smakelijk � 

Bij deze geef ik de pollepel door aan: 
Luuk en Mathilde Feunekes 

Selma van den Berg 

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 13 november via een e-mail naar: 
destedumer@gmail.com 
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400 woorden 
Jack Werkman, muziek en bouwen 
Jack Werkman aan de Lopsterweg opent de deur. Hij doet zijn naam eer aan. Hij 
werkt professioneel als bouwondernemer en ‘werkt’ in schaarse vrije tijd 
gepassioneerd aan muziek: luisteren, spelen, alsmede het restaureren en bouwen 
van harmoniums/orgels. Muziek kwam voor Jack niet uit de lucht vallen, moeder 
speelde bij de mandolineclub in Warffum. “Opa speelde al mondharmonica, maar 
na een opmerking van oma heb ik hem nooit meer gehoord ...” Moeder speelde 
later - toen we in Kantens woonden - op een harmonium. Jack vertelt: “Ik kreeg 
orgelles vanaf 1971, nadat wij naar de Lopsterweg in Stedum verhuisd waren. Ik 
kreeg een schuurtje toegewezen om onderzoekend aan oude harmoniums te 
werken. Muziek en houtbewerking horen voor mij sindsdien bij elkaar. Ik heb 
zestien harmoniums verzameld, waaronder drie Estey’s, vier Mannborgs en drie 
Liebigs. Mijn absolute topstuk is een forse Mason & Hamlin (1915) uit Amerika, 
één van de vier in Nederland. Kocht ik in 2002. Ik restaureer het: alle onderdelen 
zijn er nog ...” Jack bouwde houten orgelkasten in ondermeer Emmen en op 
Texel. De orgelkast van de Nieuwe Kerk in Groningen heeft hij volledig 
gerestaureerd. 
 “In 1992 kocht ik een top elektronisch orgel, een Heyligers. De techniek boeit me 
mateloos, ik bouw nu zelf een huispijporgel. De basis daarvan is een secretaire 
orgel uit 1870. Ik bouw op basis van mijn eigen bouwtekening een nieuw orgel, 
gebruik makende van het oude.” 

 Vanaf 1977 begeleidt hij in de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Loppersum. 
“Orgelles - improvisatie, het spelen van literatuur (genoteerde werken) - heb ik 
nog steeds. Nu van Henk de Vries, een van de organisten van de Martinikerk in 
stad. Ik speel het liefst Barok: Bach, Buxtehude, Böhm. Van Bach vooral de fuga’s 
en de koraalbewerkingen. Luisteren doe ik graag naar muziek uit de barok en de 
romantiek. Maar ook moderner.” Via You Tube laat hij me Voces 8 - een a capella 
groep die Elgar zingt - horen. In de auto luistert hij Radio Noord.” Hij was met 
Frank in Parijs voor een concert van Manne Veltman, beroepsmuzikant uit Adorp.  

Jack heeft zes kinderen: Jos, Renske, Gerdie, Nienke, Marloes en Frank, die 
gedreven ook orgel speelt. Na het overlijden van zijn Martha in 2014 is hij in 2017 
getrouwd met Gea, weduwe met twee kinderen. Samen - de tijd gaat verder -  
bouwen aan een nieuwe toekomst. Opa Jack heeft inmiddels zes kleinkinderen.  
In de zomer rijdt Jack motor en gaat hij graag met Gea op pad met de Eriba 
caravan. Maar niet te lang, hij kan zijn muziek niet missen .!.  

Math  M. Willems  
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Vereniging in Beeld: 
Vereniging Dorpsbelangen Stedum 
In de vorige editie van De Stedumer verscheen de nieuwe tweemaandelijkse 
rubriek Sport in Beeld. In het rijke verenigingsleven van Stedum zijn echter niet 
alleen sportieve verenigingen actief. Daarom komt de andere maand een ander 
soort vereniging aan bod. Deze maand Vereniging Dorpsbelangen Stedum. 

Tevens stond in de vorige editie van De Stedumer 
een aankondiging, dat de bestuursleden van 
Dorpsbelangen langskomen om de contributie te 
innen. Wij hebben nog niemand aan de deur 
gehad, maar ik vroeg me af: “Wat doun ze mit 
mien cente?” Dus hup, langs bij Fokko Smit, de 
voorzitter van Vereniging Dorpsbelangen, met 
deze vraag. 

Fokko bleek sinds 2016 het voorzittersstokje 
overgenomen te hebben van zijn vader (Hommo 
Smit). De huidige andere bestuursleden zijn: 
Karola Jansen (van de centen), Mirjam Werkman 
(nog even van de brieven en de mails), Catharina 
Reker (na Mirjam van de brieven en de mails), 
Peter Prins, Alfred Felzel en Lukas Kruidhof (van 
de Kampweg). De vereniging zet zich in voor de 

leefbaarheid van het Groninger dorp Stedum door tal van activiteiten en 
bemiddeling / wegwijzer / brug te slaan tussen inwoners van ons dorp en 
bijvoorbeeld de Gemeente of andere instanties. 

Hier volgen enkele voorbeelden waarbij Dorpsbelangen een grotere of kleinere rol 
heeft gespeeld: 
* Haven Plus plan: waarbij het bestuur de “kopgroep “ vormde. In dat bestuur 
  zaten mensen van Dorpsbelangen, omwonenden, transport & Moarstee. 
* Speeltuin, als leden in de commissie. 
* Eendenvoerplek aan de Weemweg opknappen. 
* Dam als verbinding van de parkeerplaatsen + pad, samen met de  
  voetbalvereniging en de gereformeerde kerk. 
* Centrale vlaggenmast. 
* Schouw waarbij misstanden in het dorp met de Gemeente te besproken worden.  
  Bijv. verzakkingen van stoep tot scheve lantaarnpalen …….. enz. 
* In overleg met de voetbalvereniging om het kunstgrasveld multifunctioneel te 
  maken, zodat men er ook kan volleyballen en korfballen. 
* De verhuizing van de glas- en textielbak op initiatief van omwonenden. 
 

Momenteel is de vereniging ook druk met de herbestemming van de basisschool, 
het dak van de dorpsontmoetingsplek en de inrichting bos. Voor dit laatste wordt 
nu een plan gemaakt en dit wordt gepresenteerd tijdens de Algemene 
Ledenvergadering op 29 november. 



10 
 

Eigenlijk wil Dorpsbelangen dorpsgenoten met goede ideeën/initiatieven helpen 
de weg te vinden om hun ideeën uit te voeren. 

Daarnaast is er de activiteitencommissie, die onlangs het Oktoberfest 
georganiseerd heeft, maar ook de intocht van Sinterklaas en de Avondvierdaagse 
voor haar rekening neemt. De nieuwe commissie heeft veel leuke ideeën, maar 
aanvullingen wat betreft ideeën zijn altijd welkom. 

En zeker niet te vergeten: Dorpsbelangen brengt De Stedumer uit. Het krantje dat 
alle inwoners op de hoogte houdt van het laatste dorpsnieuws en van de 
activiteiten, die in ons mooie dorp georganiseerd worden.  

En om terug te komen op mijn beginvraag: Kom dat tientje maar gauw halen! 

Nicole Hoofs 
 

Opbrengst collecte brandwondenstichting 
 

Van 6 t/m 12 oktober gingen elf collectanten op pad voor de 
brandwondenslachtoffers. De totale opbrengst van de 
collecte in 2019 is  € 421,40. 
Iedereen die gecollecteerd of gegeven heeft, enorm 
bedankt! 
Namens de brandwondenstichting, Ineke van Dijken  
 

 

 Op de foto: Niels Haak op de fiets op de Azoren. 
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Oet Stemers  
Niels Haak 
In de ´vernieuwde´ Stedumer een nieuwe rubriek: Oet Stemers. Over mensen die 
het voorrecht hadden om ooit in het mooie Steem te mogen wonen en leven. 
Waar zijn wonen ze nu? Hoe kijken ze terug op Stedum? En meer .... 

De Oet Stemer die het spits afbijt is Niels 
Haak. Deze geboren en getogen Stedumer 
van 32 jaar woonde tot en met zijn 18e jaar 
aan de Hoofdstraat 33. Zijn ouders Albert 
en Ineke Haak wonen hier nog steeds. 
Zussen Margriet en Marjolein en broer 
Robert zijn ook al vele jaren Oet Stemers. 
De zussen wonen in de buurt (Groningen) 
en Robert woont in het zonnige Valencia.  

Op de foto: Een 5 jarige Niels op de ijsbaan in 
Stedum in de winter van ‘92/ ’93. 

Niels is een wereldburger- en reiziger geworden. Via Amerika (High School in 
Iowa), Groningen (bachelor International Communication), Enschede (master 
European Studies/Bestuurskunde), Den Haag (werk) woont en werkt Niels nu, 
samen met vriendin Charlotte, in Brussel. De hoofdstad van België en zeker 1000 
keer meer inwoners dan Stedum. 

Een bijbaan tijdens zijn studie in Enschede bij koffie- en theewinkel Simon Lévelt 
wekte Niels zijn interesse in het product koffie. En toen zijn interesse een passie 
werd, was een onderwerp voor zijn scriptie ook snel gevonden. Met zijn 
(koffie)diploma op zak trok Niels naar Den Haag waar hij drie jaar werkte voor de 
Nederlandse thee- en koffiebranche. De focus lag hierbij, naast 
belangenbehartiging in de brede zin van het woord, ook specifiek op het 
onderwerp duurzaamheid. Hierbij ging het o.a. om het verduurzamen van het 
verpakkingsmateriaal, het energie-efficiënt branden van koffie, maar ook 
uitdagingen in de productie van koffiebonen zoals de impact van 
klimaatverandering en kinderarbeid.  

Niels zijn interesse in koffie en duurzaamheid deed hem besluiten om na ruim drie 
jaar Den Haag naar Brussel te verhuizen en te gaan werken als Senior manager 
Sustainable Coffee voor Conservation International.  

Conservation International zet zich wereldwijd in om op een verantwoorde en 
duurzame wijze te zorgen voor de natuur, de wereldwijde biodiversiteit en voor het 
welzijn van de mensheid. Vanuit deze doelstelling is Conservation International 
bijvoorbeeld betrokken bij tegengaan van ontbossingen en bosbranden in het 
Amazonegebied en het beschermen van koraalriffen en de vele bedreigde 
diersoorten. Niels werkt specifiek voor het koffieprogramma van Conservation 
International. Hij is betrokken bij koffieprojecten over de hele wereld (bijv. Mexico 
en Rwanda) en internationale samenwerkingsverbanden tussen koffiebedrijven 
(Starbucks), overheden en maatschappelijke organisaties.  
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Het doel is duurzaamheid te bevorderen 
(bijv. het beschermen van hulpbronnen 
zoals water), vervuiling tegen te gaan 
en bevorderen dat de plaatselijke 
bewoners/producenten onder goede 
omstandigheden hun brood kunnen 
(blijven) verdienen. Voor zijn werk 
bezoekt Niels met regelmaat projecten 
en conferenties over de gehele wereld 
en dus is de titel van Stemer tot 
wereldreiziger zeker gerechtvaardigd. 
Wil je meer weten over Conservation 
International? Kijk dan op 
www.conservation.org of over de 
Sustainable Coffee Challenge (het 
initiatief waar Niels nauw bij betrokken 
is) op www.sustaincoffee.org.  

Op de foto: Niels op werkbezoek bij een koffieplantage in Puebla, Mexico. Deze jonge 
koffieplantjes moeten nog geplant worden op de plantage. Het aanplanten van jonge planten en 
nieuwe variëteiten is een belangrijke manier voor boeren om de impact van klimaatverandering 
tegen te gaan. 

Tussen het werken en reizen door vindt Niels gelukkig nog voldoende tijd om 
Noord-Nederland en Stedum met enige regelmaat te bezoeken. Dit betreft vooral 
familiebezoekjes, maar hij spant zich ook in om contact te houden met 
leeftijdsgenoten die in Stedum zijn blijven wonen (bijv. Mirjam Werkman & Jan 
van Dijken en Albert Hofman & Esther Edens). Niels heeft het opgroeien en 
wonen in Stedum als een voorrecht beschouwd. Het vertrouwde van een klein 
dorp, waar je bekend en gekend wordt, daar is in Brussel zeker geen sprake meer 
van.  

De mooie herinneringen gaan o.a. over zijn glansrijke carrière als fietscrosser op 
de baan aan het Klokkenpad (waar de basis is gelegd voor het wielrennen dat 
Niels graag in zijn vrije tijd doet), het schaatsen op de ijsbaan of het Maar, het 
oorlogje spelen in het (oude) bos (bij de begraafplaats), de mooie 
voetbalwedstrijden bij de plaatselijke vv Stedum, de gezelligheid van de 
jeugdsoos en de deelname van CJV aan de optochten op 5 mei.  

Toch is de kans niet groot dat Niels zich (ook als aanstaande vader) ooit weer in 
Stedum zal vestigen. Het wordt met een kleine op komst op termijn vast en zeker 
wel een dorp zoals Stedum. Een dorp waar je onbevangen kunt opgroeien en 
bekend en herkend wordt. Wereldreiziger- en burger kun je immers altijd nog 
worden.  

Arend Koenes 

Ps.: mocht je ook een Oet Stemer willen opgeven voor deze rubriek dan kan dat 
via destedumer@gmail.com. Wie weet staat zijn of haar verhaal de volgende keer 
in De Stedumer. 
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Leuk initiatief van Diana Noorbergen 
 

In de eerste week van oktober sprak ik met Diana Noorbergen van het voormalige 
café 'Het Oude Raedthuys' in de Hoofdstraat. Zij is slecht ter been en zit graag 
met mooi weer op haar karakteristieke plekje voor het voormalige café. Diana 
kwam met een aardig initiatief dat al enige tijd loopt. Op een bankje aan de 
linkerkant van de vlinderstruik legt zij met regelmaat enkele voorwerpen neer die 
je mee mag nemen. Zo zag ik al eens een paar tweedehands sportschoenen 
liggen om maar eens een voorbeeld te noemen. 

Diana: "Ik zou het leuk vinden wanneer ook andere mensen tweedehands 
artikeltjes op die plek neerleggen, niet aan de rechterkant maar links bij het 
keukenraam. Op die manier krijg je een doorstroom. Je legt wat neer en je kunt 
wat meenemen. Ik denk aan dingen die tegen regenachtig weer kunnen. Gratis 
dingetjes, voorwerpen dus die te goed zijn om weg te gooien en waarmee je een 
ander nog plezier kan doen." 

Diana zou het ook leuk vinden wanneer er speelgoed wordt neergelegd. Immers 
waar de één op uitgekeken is, daar kan je de ander blij mee maken! "Misschien 
schaatsen of skeelers, maar geen kapotte dingen of rommel. Het moet nog goed 
zijn," vervolgt ze, "het systeem moet natuurlijk eerst even lopen." 

Dit aardige en kleinschalige initiatief doet mij denken aan de kleine 
boekenstalletjes, veelal in een kist zonder deksel. Een kist die op een zijkant 
staat, waardoor de bovenkant gesloten is en de voorkant open. Zo houd je de 
boeken droog wanneer het regent. Je treft zulke stalletjes aan in dorpen en in 
steden, op straat, in een tuin en zelfs in een flatgebouw. Je mag daar dan een 
boek van meenemen. En je kunt er, wanneer je een boek over hebt, eentje 
terugzetten. Het zijn allemaal particuliere initiatieven. 

Het systeem van Diana, op haar sfeervolle plekje voor het voormalige café, kende 
ik nog niet. Wie het leuk vindt om er iets neer te zetten en wat van het bankje mee 
te nemen die kan er terecht. Je ziet het bankje wel staan aan de linkerkant van de 
vlinderstruik. 

Eldert Ameling  
 

Natuurwerkdag 
 

Het is bijna weer zover! Op zaterdag 2 november gaan we weer hard aan het 
werk in ons Steemer bos. Elders in deze Stedumer kun je lezen over de 
veranderingen in het bos. De natuurwerkdag sluit daar op aan; we gaan hier en 
daar wat snoeien en zagen, er moet wat gras geharkt worden, in samenwerking 
met de Struners wordt er hout uit het bos gehaald en de kinderen kunnen helpen 
een hut bouwen van wilgentakken. We hopen op zoveel mogelijk helpende 
handen! 
Om 9.00 uur beginnen we met een kop koffie bij Moarstee en om 9.30 uur 
vertrekken we het bos in. Halverwege de ochtend is er koffie en koek. Om 12.30 
uur sluiten we gezellig af met een kom soep. Tot dan! 

Tes Oost 
Groencommissie 
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Nieuws van de Stichting Vrienden van de 
Bartholomeüskerk Stedum
 

Onze Stichting is onlangs in het bezit gekomen van een 
prachtig erfstuk. 
Daarnaast is onze donateurwervingsactie
 

Een aantal maanden geleden werden wij verrast door een 
telefoontje van een hoogbejaarde man uit Winsum. Hij had in de Ommelander 
Courant gelezen dat wij vorig jaar een Stichting hebben opgericht tot behoud van 
de Bartholomeüskerk in Stedum
de notaris en enkele leden van de Stichting, uit de krant geknipt. 

Naast deze schenking zijn meerdere bestuursleden van onze Stichting de laatste 
maanden bij u langs de deur geweest met de vraag of u donateur wilt worden. Wij 
hebben al tientallen nieuwe donateurs mogen verwelkomen en hopen dat er nog 
velen zullen volgen. Van harte aanbevolen!
 

Ype Jan Nienhuis 
Bestuur Stichting Vrienden van de Bartholomeüskerk Stedum

 

 

Stand van zaken essentaksterfte in het Steemerbos
Op vrijdag 11 oktober heeft Staatsbosbeheer (SBB) samen met de 
groencommissie gesproken over het Steemerbos. De vraag is 
gesteld om een klein artikel te schrijven voor de Stedumer om de 
huidige stand 

Staatsbosbeheer heeft afgelopen voorjaar zieke essen in het Steemerbos gekapt. 
Door onvoorziene omstandigheden hebben we het snipperen van de essen 
moeten uitstellen tot na de zomer. 
Afgelopen weken is er een uitrijder geweest di
depot heeft gelegd (nummer 4 op de kaart, in het populierenvak langs de 
doorgaande weg). Binnenkort zal er een versnipperaar komen die dit hout gaat 
chippen en worden de snippers afgevoerd.

(foto: Geert van Dijken) 
 

Nieuws van de Stichting Vrienden van de 
Bartholomeüskerk Stedum  
Onze Stichting is onlangs in het bezit gekomen van een 

donateurwervingsactie in volle gang. 

Een aantal maanden geleden werden wij verrast door een 
telefoontje van een hoogbejaarde man uit Winsum. Hij had in de Ommelander 
Courant gelezen dat wij vorig jaar een Stichting hebben opgericht tot behoud van 
de Bartholomeüskerk in Stedum, en had een foto van de oprichting, met daarop 
de notaris en enkele leden van de Stichting, uit de krant geknipt. 

De man was in het bezit van een zilveren 
apostellepel met een afbeelding van de apostel 
Bartholomeüs. De lepel is 172 mm lang en 56 mm 
breed. Getuige de inscriptie met initialen op de 
lepel gaat het hier om een lepel die als 
geboortecadeau is geschonken. Hij wilde deze 
lepel graag aan de Stichting schenken, ‘dan is hij 
weer in Stedum’, zo vertelde hij. Zijn vader 
lepel geërfd van zijn oom en tante, die van 1843 tot 
1936 in Stedum hebben gewoond. Het
de Stichting is erg ingenomen met deze schenking.
 

Naast deze schenking zijn meerdere bestuursleden van onze Stichting de laatste 
de deur geweest met de vraag of u donateur wilt worden. Wij 

hebben al tientallen nieuwe donateurs mogen verwelkomen en hopen dat er nog 
velen zullen volgen. Van harte aanbevolen! 

Bestuur Stichting Vrienden van de Bartholomeüskerk Stedum 

Stand van zaken essentaksterfte in het Steemerbos
Op vrijdag 11 oktober heeft Staatsbosbeheer (SBB) samen met de 
groencommissie gesproken over het Steemerbos. De vraag is 
gesteld om een klein artikel te schrijven voor de Stedumer om de 
huidige stand van zaken te beschrijven. 

Staatsbosbeheer heeft afgelopen voorjaar zieke essen in het Steemerbos gekapt. 
Door onvoorziene omstandigheden hebben we het snipperen van de essen 
moeten uitstellen tot na de zomer.  
Afgelopen weken is er een uitrijder geweest die het takhout heeft uitgereden en in 
depot heeft gelegd (nummer 4 op de kaart, in het populierenvak langs de 
doorgaande weg). Binnenkort zal er een versnipperaar komen die dit hout gaat 
chippen en worden de snippers afgevoerd. 
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de deur geweest met de vraag of u donateur wilt worden. Wij 
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Op vrijdag 11 oktober heeft Staatsbosbeheer (SBB) samen met de 
groencommissie gesproken over het Steemerbos. De vraag is 
gesteld om een klein artikel te schrijven voor de Stedumer om de 

Staatsbosbeheer heeft afgelopen voorjaar zieke essen in het Steemerbos gekapt. 
Door onvoorziene omstandigheden hebben we het snipperen van de essen 

e het takhout heeft uitgereden en in 
depot heeft gelegd (nummer 4 op de kaart, in het populierenvak langs de 
doorgaande weg). Binnenkort zal er een versnipperaar komen die dit hout gaat 
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Wat er gebeurd is en wat er nog gaat gebeuren: 

In de komende plantperiode (november tot en met april) zal het bos weer 
ingeplant worden door Landschapsbeheer Groningen. Hiervoor is subsidie vanuit 
POP3 beschikbaar, wat betekent dat de herinrichting wordt gefinancierd met 
Europees en Provinciaal geld. SBB stemt het beplantingsplan af met de 
boscommissie en vervolgens zal het definitieve plan gepubliceerd worden. 
Diverse werkzaamheden zullen tijdens de natuurwerkdag uitgevoerd worden. 

1,2 en 3; is het voorstel voor de herinrichting 
4: is het snipper depot. 
5: optie voor een voedselbos, initiatief ligt bij de boscommissie.  
6: het huidige struinpad wordt weer opengesteld. 
7: resterend hout wordt tijdens de natuurwerkdag verwerkt. 
8: de gras stroken worden gemaaid en afgevoerd tijdens de natuurwerkdag.  
    SBB zal dit maaien. De ingezaaide delen langs het pad worden nu gemaaid en 
    in februari/maart afgevoerd. 
9: het zandpad zal door SBB hersteld worden nadat herplant heeft  
    plaatsgevonden. 

Heeft u vragen of opmerkingen of ideeën over toekomstige ontwikkelingen in dit 
bos dan kunt U een mail sturen naar Sbblauwersmeer@staatsbosbeheer.nl of 
bellen met 0519-345145. Kijk voor meer informatie over essentaksterfte en 
duurzaam bosbeheer en houtoogst op onze website: 
https://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/dossiers/bos-en-
hout/essentaksterfte 

Dennis Moerkerken 
Staatsbosbeheer 
  

4 
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Een nieuwe antennemast in Stedum 
Het zal niemand ontgaan zijn, in een rap tempo is men bezig snel internet in de 
provincie Groningen te realiseren. Zo’n beetje elk huishouden in de provincie is 
daarvoor benaderd. Dat is fantastisch want de snelheid van het internet is al jaren 
op sommige plekken zo slecht en niet van deze tijd dat met name ook bedrijven 
daar onder lijden. Mooi dat daar nu verandering in zal komen en dat dat voor de 
hele provincie gaat gebeuren!  

Om dit te kunnen realiseren worden verspreid over de provincie zo’n 70 nieuwe 
antennemasten geplaatst. Eén daarvan zal iedereen wel eens gezien hebben, 
deze is dit jaar geplaatst op de parkeerplaats langs de Eemshavenweg tussen 
stad en Stedum.  

Deze mast is ± 40 meter hoog. Deze hoogte is nodig om het netwerk 
aaneengesloten te krijgen zodat alle antennemasten met elkaar in verbinding 
kunnen staan. Elke van de 70 masten moet op een afstand van ongeveer zeven 
km van een andere mast staan. 

Het is een enorme operatie die zowel technisch als organisatorisch veel 
voorbereiding vraagt en omdat beter te kunnen uitvoeren is er een convenant 
gesloten tussen alle gemeentes in de provincie en Rodin, het bedrijf dat de 
masten plaatst en het netwerk realiseert.  

Er zitten nogal wat haken en ogen aan één van de grote vragen is natuurlijk waar 
al deze masten opgesteld kunnen worden. Naast alle technische factoren en de 
praktische uitvoerbaarheid wordt ook gekeken naar de inpasbaarheid in de 
omgeving, het zijn forse antennemasten van 40 m hoog, de toren van de 
Bartholomeüskerk bijvoorbeeld is ± 45 meter hoog. In het mooie karakteristieke 
open landschap van Groningen met haar mooie dorpsgezichten valt zo’n mast 
behoorlijk op en is deze moeilijk te verstoppen. 

Daarnaast kan er rekening gehouden worden met gevaar voor de gezondheid 
door straling van de antennes en kan men uit voorzorg een mast op een gepaste 
afstand van bewoning plaatsen (sommige Nederlandse gemeenten hanteren een 
afstand van 200 tot 400 m). Het is moeilijk om hier met zekerheid iets over te 
zeggen want zelfs “de wetenschap” kan over het gezondheidsrisico nog geen 
uitsluitsel geven. De conclusies van verschillende onderzoeken spreken elkaar 
vaak tegen. Wel duidelijk is dat de internettechnieken zich in een razend tempo 
ontwikkelen en dat door onderzoek meestal achteraf pas zal blijken wat de 
gevolgen zouden kunnen zijn.  
 

Ook in Stedum wordt nu een antennemast geplaatst en dat is heel mooi want ook 
in ons dorp is het internet bij sommige huishoudens echt miserabel en verbetering 
hard nodig, vooral voor de huishoudens en bedrijven in het buitengebied. 

De gemeente heeft samen met Rodin een plek voor de mast gekozen en dat is in 
de uiterste hoek links achter op de ijsbaan naast het pad langs het Moar. Het 
bouwvlak is al uitgezet en de bomen die daar stonden zijn al gekapt.  
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Het gaat de Groencommissie van Stedum aan het hart dat juist deze plek is 
gekozen midden in het sport-, recreatie- en natuurgebied van Stedum, vlak naast 
het Steemerbos en op het sportterrein waarvan zoveel verenigingen gebruik van 
maken. Naast dat het niet fraai is, zo’n mast midden in het groen zal ook het 
historische dorpsaanzicht vanuit de haven en het oosten er niet mooier op worden 
en dat zou toch zonde zijn.  

Al staat de mast niet dicht bij 
bewoning toch zullen er heel veel 
Stedumers vaak aan de mast voorbij 
gaan, er pal onder sporten of gebruik 
maken van de Moarstee die er maar 
zo’n 100 m vandaan staat. Mocht 
blijken dat er toch een 
gezondheidsrisico is dan is deze plek 
dus niet ideaal, zeker niet voor 
kinderen want men (de wetenschap) 
is het er wel over eens dat kinderen 
veel gevoeliger voor straling zijn dan 
volwassenen. 

Als Groencommissie vragen we ons 
af of er geen alternatieve plaatsen 
voor een mast te vinden zijn en of de 
gemeente daar wel voldoende moeite 
voor gedaan heeft. Ook vragen wij 
ons af of iedereen wel op de hoogte 
is van dit besluit door de gemeente; 
het gaat tenslotte alle Stedumers 
aan, vandaar dit stukje in de 
Stedumer. 

Op de foto een indruk van hoe de mast in het landschap zou komen te staan. 

Wij zijn heel benieuwd naar de ideeën en meningen van anderen. 

Marcel Sandifort 
Groencommissie 
 

(Voor de mensen die het (nog) niet weten: de Groencommissie is begaan met natuur en 
recreatie in met name het Steemerbos en het gebied tussen het bos en de haven. In 
overleg met Staatsbosbeheer en Dorpsbelangen en met de inspanningen van 
vrijwilligers proberen we het gebied mooier te maken en organiseren we daarvoor 
werkdagen zoals de Natuurwerkdag en NL-doet. De Groencommissie bestaat uit Tes 
Oost, Lies Oldenhof, Marcel Sandifort, Nynke Osinga en Lorette Verment.)  
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Terugblik Oktoberfest  
 

Onze eerste activiteit als nieuwe commissie en wat was het geweldig. De opkomst 
boven verwachting, de sfeer was geweldig, zeker 90% was verkleed, 
drankvoorraad te klein, gelukkig hebben we de foto’s nog, waar zouden we zijn 
zonder de vrijwilligers voor de muntverkoop/braadborst braden/schoonmaak, te 
weinig munten aanwezig, de geweldige samenwerking met Moarstee, wat een 
schoonmaak werk, waar een klein dorp groot in kan zijn, de polsbandjes op, een 
geweldige DJ, enz., enz. Er ging dus van alles goed, maar er is ook zeker genoeg 
om te verbeteren.  

 

We hebben opgemerkt dat er veel jongeren onder de 18 aanwezig waren die in 
het bezit van alcohol waren. Alcoholbezit in de openbare ruimte van jongeren 
onder de 18 is strafbaar. Ook alcohol geven aan een minderjarige is strafbaar. Bij 
het niet naleven van de regels in de Drank- en Horecawet, de APV en de 
vergunningsvoorwaarden kan dit leiden tot een waarschuwing en wanneer de 
overtreding vaker is geconstateerd, kan een sanctie volgen. Deze sanctie kan zijn: 
een boete aan de organisatie en het niet verlenen van een vergunning. Wij als 
organisatie hebben hier niet goed bij stil gestaan en hebben niks ondernomen 
deze avond.  
 De volgende keer zal dit anders gaan, maar we willen benadrukken dat wij dit 
vrijwillig doen en het een taak van de ouders/verzorgers en de jeugd zelf is om je 
aan deze regel te houden, zodat niemand in de problemen komt op wat voor 
manier dan ook.  
 

Al met al kunnen we terug kijken op een zeer geslaagde avond wat ons betreft.  
 

Activiteitencommissie Dorpsbelangen 
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sportbewegingsportbewegingsportbewegingsportbewegingspor 

 

Internos Stratenvolleybaltoernooi 2019 
 

Ook dit jaar wordt er door volleybalvereniging Internos een Stratenvolleybal-
toernooi georganiseerd. Deze vindt plaats op maandag 4, woensdag 6 en vrijdag 
8 november.  
 

Opgave  
Wil je meespelen, geef je team dan op vóór vrijdag 1 november.  
 

Je mag je team  aanmelden via het e-mail adres: internosstedum@gmail.com.  
Geef dan door:  

• naam van het team, 
• namen van de spelers,  
• adres en telefoonnummer van de contactpersoon, 
• of je in de jeugdcompetitie of volwassenencompetitie speelt.  

Of lever een briefje in bij één van de organisatoren: 
 Jeanette Hermelink, Borgweg 10 of Dinie Smit, Bedumerweg 60. 
 

Volwassenen 
- Een team mag uit maximaal 10 personen bestaan.  
- Het in het veld staande team MOET minimaal 2 dames bevatten, een team met 
  4 heren en 1 dame wordt niet toegestaan en heeft de wedstrijd aldus verloren.  
- Er mogen slechts twee   competitiespelers tegelijk spelen.  
- Men mag tijdens het toernooi niet van team wisselen. Men mag voor max. 1 
  team uitkomen.  
 

Jeugd (tot ± 13/14 jaar) 
- Een team mag uit maximaal 5 personen bestaan. 
- Er wordt met 4 spelers op een klein veld gespeeld. 
 

Heb je geen team en wil je toch graag meespelen, neem dan contact op met de 
organisatie, wij zullen dan proberen een team samen te stellen 
 

Inschrijfgeld 
Deelname voor de jeugd is gratis, bij deelname ontvangen jullie iets lekkers. 
Het inschrijfgeld voor de overige deelnemers  bedraagt € 15,- per team. Dit dient 
te worden afgedragen bij het inleveren van het inschrijfformulier. Indien opgave 
per e-mail is gedaan, dient de betaling zo spoedig mogelijk te worden gedaan bij 
de organisatoren (vóór aanvang van het toernooi). 
 

Wisselbekers inleveren bij inschrijving. 
 

Dinie Smit 
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Geslaagde Klaverjasavond in Moarstee 
Al sinds oktober 2018 organiseren Alie en 
Nanne Santing namens Stichting Moarstee 
regelmatig een Klaverjasavond. Zaterdag 28 
september jl. was het weer zover, er kon 
weer geklaverjast worden. 

Vooraf was niet helemaal duidelijk op hoeveel 
deelnemers er gerekend kon worden. 
Liefhebbers hoefden zich niet op te geven en 
dan is het maar afwachten hoeveel 
liefhebbers er zullen komen. Uiteindelijk 

waren er toch dertien klaverjassers op af gekomen.  

Het werd een lange avond waar in een zeer gezellige sfeer aan drie tafels werd 
gekaart. Na drie boompjes te hebben gespeeld kon de einduitslag opgemaakt 
worden. Doordat deze avond open staat voor de wat ervaren spelers maar zeker 
ook voor de beginnende kaarter was de uitslag verrassend. Ook als beginner 
maak je dus kans op een prijsje, al is het winnen van een prijsje niet het grootste 
doel. Voorop staat dat er een gezellige avond beleefd wordt. 

Bij de volgende klaverjasavond op 2 november a.s. wil de organisatie ook 
Stedumers uitnodigen die willen komen sjoelen of (zelf meegebrachte) 
gezelschapsspellen willen spelen. Hoe leuk zou het zijn dat Moarstee die avond 
bol staat van gezelligheid en plezier beleven met dorpsgenoten. 

Dat de opkomst vooraf wat onzeker was, doet de organisatie voor de volgende 
keer besluiten dat het toch beter is om met een aanmelding te gaan werken. Zo 
weet men vooraf op hoeveel deelnemers men rekenen.  

De eerstvolgende klaverjas-, sjoel- en spellenavond is op zaterdag 2 november 
2019, aanvang: 19.30u, zaal open vanaf 19.15u. 

Inleg voor het klaverjassen € 5,00. 

Aanmelden bij Alie of Nanne Santing of via n.santing@planet.nl 

Graag aanmelden voor 30 oktober. 

  



 

De Struners 
Op zaterdag 28 september werden er maar liefst twintig
de Struners in Stedum. Daarnaast legden vier mensen de
leiding te zijn. Dat laatste is maar goed ook, want de
is de laatste tijd veel vraag naar een
samen te spelen en samen te
verleggen op een gezonde manier. De
2018 haar 10-jarige bestaan vierde, is

De laatste tijd gaat die aanwas
gezellige sfeer waarin elk kind geaccepteerd wordt. De kinderen komen uit 
Stedum en omgeving, zoals
Boer. Door het aantrekken van
wachtlijstkinderen binnen afzienbare tijd een plek bij scouting te kunnen bieden. 
Mensen met belangstelling om leiding te worden kunnen zich melden via de 
website, www.destruners.nl.

 

Naschoolse sportactiviteiten Stedum:
 

Huis voor de Sport Groningen organiseert vijf naschoolse 
sportactiviteiten: 
 

29 oktober:  Hobakobal 
5 november:  Voetbal 
19 november: Chaosmattenbal
26 november:  Unihockey 
3 december:  Pietengym 
 

Bekijk ook de Facebookpagina voor de flyer: 
 

Rianne Wessel 
Huis voor de Sport Groningen (r.wessel@hvdsg.nl

ptember werden er maar liefst twintig kinderen
de Struners in Stedum. Daarnaast legden vier mensen de belofte af een goede 
leiding te zijn. Dat laatste is maar goed ook, want de vereniging groeit als kool. Er 
is de laatste tijd veel vraag naar een activiteit waar je lekker buiten bent, leert 
samen te spelen en samen te werken en uitgedaagd wordt je grenzen te 
verleggen op een gezonde manier. De vereniging in Stedum, die in december 

jarige bestaan vierde, is hard op weg naar het aantal van 100 leden. 

tijd gaat die aanwas hard, juist vanwege de dorpse, 
kind geaccepteerd wordt. De kinderen komen uit 

Stedum en omgeving, zoals Loppersum, Middelstum, maar ook Bedum en Ten 
Boer. Door het aantrekken van nieuwe leiding hoopt de vereniging ook de 

afzienbare tijd een plek bij scouting te kunnen bieden. 
belangstelling om leiding te worden kunnen zich melden via de 

.  
 

Op de foto van Sandrina 
Schaafsma wordt de 
jongste groep bij 
scouting,
(5-8 jaar), geïnstalleerd 
door beverleider Jet.

Lies Oldenhof

  

 
 
 
 
 
 

Naschoolse sportactiviteiten Stedum:  
Huis voor de Sport Groningen organiseert vijf naschoolse 

 dinsdag 
tijd: 15.15 – 16.15 uur 

Chaosmattenbal groep 3 - 8 
 Gymzaal, Bedumerweg 6, Stedum
 

Bekijk ook de Facebookpagina voor de flyer: www.facebook.com/loppersuminbeweging

r.wessel@hvdsg.nl)  
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kinderen geïnstalleerd bij 
belofte af een goede 

vereniging groeit als kool. Er 
uiten bent, leert 

werken en uitgedaagd wordt je grenzen te 
vereniging in Stedum, die in december 
hard op weg naar het aantal van 100 leden.  

hard, juist vanwege de dorpse, kleinschalige en 
kind geaccepteerd wordt. De kinderen komen uit 

Loppersum, Middelstum, maar ook Bedum en Ten 
ng hoopt de vereniging ook de 

afzienbare tijd een plek bij scouting te kunnen bieden. 
belangstelling om leiding te worden kunnen zich melden via de 

de foto van Sandrina 
Schaafsma wordt de 
jongste groep bij 
scouting, de Bevers     

8 jaar), geïnstalleerd 
door beverleider Jet. 

Lies Oldenhof 

 

Gymzaal, Bedumerweg 6, Stedum 

www.facebook.com/loppersuminbeweging 
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Jaarvergadering IJsvereniging en Oranjevereniging 
 

Net als de afgelopen jaren houdt de ijsvereniging haar jaarvergadering samen met 
de Oranjevereniging. Deze vindt plaats op dinsdag 19 november 2019. De 
gezamenlijke vergadering begint om 20.00 uur in ons clubgebouw  “Moarstee”. 
 

De IJsvereniging nodigt hiervoor al haar leden uit om aanwezig te zijn bij de 
jaarvergadering van IJsvereniging Stedum.  
 

Agenda jaarvergadering IJsvereniging Stedum 
 

1. Opening 
2. Mededelingen / ingekomen stukken 
3. Notulen van de jaarvergadering van 20 november 2018, deze kunt u lezen 
 op de website van de ijsvereniging (http://ijsvereniging.stedum.com/) 
4. Jaarverslag 
5. Noorderrondrit (NRR) 
6. Financieel verslag van de penningmeester 
7. Verslag kasnazieners (Heike Smit en ?) 
8. Bestuursverkiezing: Aftredend Krista Kremer (niet herkiesbaar) 
 Voorgedragen: Nynke Osinga 
 

Tot een uur voor de vergadering kan een (tegen)kandidaat zich aanmelden bij het 
bestuur. 
 

9. Steemer Omloop (datum voor 2020: 16 mei) 
10. W.v.t.t.k. 
11. Rondvraag 
12. Sluiting 
 

Contributie IJsvereniging 
Binnenkort komen we bij u aan de deur om de contributie op te halen, voor het 
seizoen 2019 - 2020. Wilt u zo vriendelijk zijn om € 8, - klaar te leggen? 
 

Oranjevereniging 
Dinsdag 19 november is de jaarvergadering van de Oranjevereniging in Moarstee 
gezamenlijk met de IJsvereniging.  Aanvang 20.00 uur. 

De Oranjevereniging zal deze avond ook het thema be kend maken van de 
grote optocht op 5 mei 2020.  Wij nodigen alle contactpersonen van de 
straten uit om op deze vergadering aanwezig te zijn . 

Een optocht waar vele mensen uit de omtrek naar Stedum komen en waar 
sommige straten nu al bezig zijn om hun eerste bijeenkomst te organiseren. Alom 
zeker de moeite waard als u pas in Stedum bent komen wonen u aan te sluiten bij 
de straat. Het brengt een saamhorigheid in het dorp. De Oranjevereniging hoopt 
dat vele straten, verenigingen, scholen maar ook bijv. kinderen met versierde 
fietsen meedoen aan de mooie optocht. Waar een klein dorp groot in kan zijn. Een 
ieder is van harte welkom deze avond. 
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Agenda jaarvergadering Oranjevereniging 
 

1. Opening. 
2. Ingekomen stukken.  
3. Notulen en Jaarverslag secretariaat. 
4. Financieel verslag penningmeester. 
5. Verslag kasnazieners (mevr. T. Leegte en dhr. P. Slager). 
6. Benoeming nieuwe kasnazieners. 
7. Contributie: Automatische incasso. 
8. Bestuur: Aftredend dhr. J. Schaap. 
9. Vooruitblik naar 2020. 
10. Thema Optocht 5 mei 2020. 
11. W.v.t.t.k. 
12. Rondvraag. 
13. Sluiting. 

Voor de vergadering en in de pauze zijn via de beamer foto’s en films te zien van 
eerdere optochten. 
 
 
 
 
 
Nieuw toestel in de speeltuin 
 

Zoals je in de vorige Stedumer kon lezen werd er 
al gespeculeerd over iets nieuws aangezien er 
nog een bedrag over was voor een klein 
speeltoestel. Er zijn meerdere suggesties binnen 
gekomen. Uiteindelijk heeft de 
speeltuincommissie de knoop doorgehakt en is er 
gekozen voor de ‘Spinner Bowl’.  
Wil je weten hoe het werkt? Loop dan naar de 
speeltuin bij het Klokkenpad. 

Veel plezier!! 

de Speeltuincommissie:  
Erik Huisman & Tina Vischjager 

Ps.: De speeltuincommissie is dringend opzoek naar nieuwe leden. U kunt zich 
aanmelden bij de bestuursleden van Dorpsbelangen via een mail naar: 
dorpsbelangen@stedum.com 
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Visserslatijn 
Zoals in een vorige Stedumer al toegezegd: een stukje plaatselijke geschiedenis 
over de zeelt. En dan aan het eind nog iets over de aal. 

Over de zeelt, een prachtige vis om te zien, valt nog wat aardigs te vertellen. En 
dan gaat het hier om onze Stedumer geschiedenis. Toen jaren geleden het 
Borgterrein nog begroeid was met struikjes en kleine boompjes, dit welhaast een 
soort natuurgebiedje leek omringd door de Borggracht, werd er hier met 
regelmaat zeelt gevangen. Wij hengelaars hadden in die tijd ook een vaste plek 
(stek). Die plek was bij iedereen bekend die daar op dat terrein viste. Op die plek 
ving je gegarandeerd zeelt. Deze zeelten waren lang niet zo groot als de zeelt van 
onze hengelaar uit dit stukje. Maar ze waren beresterk. De zeelt werd in die jaren 
ook geen zeelt genoemd maar Slij, de originele Groninger naam voor deze vis. 
Het was een kunst om een Slij te vangen, ze waren zo uitzonderlijk sterk. Je kon 
zelfs makkelijk je hengeltop breken. Gelukkig viste de meeste mensen in die jaren 
nog met een oude hengel en niet met carbon. Maar een hengeltop van carbon die 
was snel gebroken! 

Toen destijds tot twee keer toe het water in de Borggracht erg vervuild was door 
het water uit het plaatselijke riool, werd er schoon water in de Borggracht 
gespoten. Dit werd gedaan door de plaatselijke brandweer die in die jaren de 
brandweerauto in de brandweerkazerne aan het Klokkenpad had staan. De vissen 
die door het vervuilde water slap en beroerd waren geworden, werden onder meer 
door leden van de plaatselijke hengelaarsclub "Ons Genoegen" naar de haven 
gebracht en daar in het water gezet. Door deze actie kwamen er nu ook zeelten in 
de haven. Of er voordien al zeelt in het Stedumermaar zat, dat betwijfel ik. Maar 
of de zeelt van de hengelaar uit dit artikeltje ook afstamt van de vissen uit de 
Borggracht dat blijft natuurlijk gissen. Ook leuk om te weten is dat er veelal op één 
en dezelfde plek in de haven zeelt wordt gevangen. 

De aal (paling) is volgens sommige deskundigen geen echte vis, maar wordt wel 
een vis genoemd. Een aal mag je wanneer je die vangt niet mee naar huis 
nemen. Men wil namelijk op die manier er zorg voor dragen dat de aal niet uitsterft 
maar zich voortplant in de zee. Echter om dat uitsterven te voorkomen moeten we 
de aal ook de kans geven om ook daadwerkelijk terug te keren naar de zee. Komt 
de aal wel weer in de zee, dan kan die naar de plek zwemmen waar de aal zich 
voortplant. Dat is de Sargassozee. Deze materie is zo complex en zo gevarieerd 
dat ik iedereen die er meer van wil weten verwijs naar het internet.  
Zoekt u bijvoorbeeld maar eens bij: Sargassozee, vistrap, vispassage, Zeeuwse 
vis zwemt dwars door dijk. Met deze treffers krijg u een aardig beeld over deze 
beschermde vis. 

Eldert Ameling    
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Valpreventie cursus 
Denkt u ook wel eens “Ik heb vroeger veel bewogen maar
lukt me nu niet meer.” of “Als ik zo op de grond moet
kom ik echt niet meer overeind”. Of misschien
eens bang om te vallen. Herkent u dit

In een cursus van zes weken ervaart u meer
dan vóór de cursus. 

Wanneer:    8, 15, 22, 29 november en
Tijd:     11.00
Waar:    Gymzaal
Opgave is verplicht:  r.wessel@hvdsg.nl / 06

Deelname is gratis; de cursus wordt aangeboden door

Rianne Wessel 
Huis voor de Sport Groningen 
 
 
 
 
 

Valpreventie cursus Stedum 
Denkt u ook wel eens “Ik heb vroeger veel bewogen maar dat 
lukt me nu niet meer.” of “Als ik zo op de grond moet zitten, dan 
kom ik echt niet meer overeind”. Of misschien bent u soms wel 
eens bang om te vallen. Herkent u dit ook? Doe dan mee!  

weken ervaart u meer bewegingsvrijheid 

, 15, 22, 29 november en 6 en 13 december
11.00 - 12.00 uur.  
Gymzaal, Bedumerweg 6, Stedum 
r.wessel@hvdsg.nl / 06-19919662 

e cursus wordt aangeboden door de gemeente Loppersum. 

zitten, dan 
bent u soms wel 

bewegingsvrijheid 

6 en 13 december 

de gemeente Loppersum.  
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De Steemer Agenda 
 

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

28 Passage: spreker mevr. M. Reimert uit Garsthuizen
10 onderwerp: 'werken als tropenarts'

aanvang: 19.45 uur in het Hervormd Centrum

29 Naschoolse sportactiviteiten Stedum
10 ook op 5, 19, 26 november en 3 december

zie pagina 21

02 Natuurwerkdag in het Steemer bos
11 zie pagina 13

02 Klaverjasavond in Moarstee
11 zie pagina 20

04 Internos Stratenvolleybaltoernooi
11 ook op 6 en 8 november

zie pagina 26

06 Reanimatiecursus in 't Swaithoes
11 ook op 13, 20, 27 november en 11 december

zie de vorige Stedumer

08 Valpreventiecursus Stedum
11 ook op 15, 22, 29 november en 6 en 13 december

zie pagina 26

14 Dorpsmaaltijd in 'De Heemen' om 18.00 uur
11

Vrouwenraad-Informatiepunt
19 spreker: dhr. G. Kruize uit Uithuizermeeden
11 onderwerp: 'tulpen'

aanvang: 14.00 uur in het Hervormd Centrum

19 Jaarvergadering IJsvereniging en Oranjevereniging
11 zie pagina 22 en 23

23 Intocht Sinterklaas in de Haven om 10.30 uur
11 zie pagina 2

27 Stichting Historie Stedum
11 presentatie over archeologisch onderzoek in Stedum

aanvang: 14.00 uur in het Hervormd Centrum
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