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Open Torendag 2019
 

 

(Foto: Geert van Dijken) 
 

Zaterdag 8 juni 2019 is weer de jaarlijkse 
Bartholomeüskerk van Stedum zal op deze dag tussen 13:00 en 16:00 uur 
geopend zijn voor belangstellenden. Koffie/thee is verkrijgbaar onder in de t
De dag wordt begonnen met het luiden van de klokken door onze gidsen. Daarna 
zullen de gidsen u rondleiden door de toren, zodat u de luidklokken en het 
uurwerk van dichtbij kunt aanschouwen. 
welkom om de toren te beklimmen. Bovenin de toren kunt u genieten van een 
prachtig uitzicht over Stedum en omstreken. Meestal kunt u de torens van 
Loppersum en Zeerijp zien en bij helder weer de Eemshaven. Met een beetje 
geluk zie je een groot cruiseschip liggen.
Wij nodigen u dan ook van harte uit om onze toren te beklimmen en zien uw
komst graag tegemoet! 
 

Ype Jan Nienhuis  
namens de Stichting Vrienden van de Bartholomeüskerk
 
 

Het gezicht van Stedum
 

De foto op de omslag vertoont iedere
De foto hoort dit keer bij de rubriek 400 woorden waarin Math M. Willems op zoek gaat naar de 
passie van dorpsgenoten. Deze keer
De rubriek 400 woorden vindt u op pagina 
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Zaterdag 8 juni 2019 is weer de jaarlijkse Open Torendag. De toren van de 
Bartholomeüskerk van Stedum zal op deze dag tussen 13:00 en 16:00 uur 
geopend zijn voor belangstellenden. Koffie/thee is verkrijgbaar onder in de t
De dag wordt begonnen met het luiden van de klokken door onze gidsen. Daarna 
zullen de gidsen u rondleiden door de toren, zodat u de luidklokken en het 
uurwerk van dichtbij kunt aanschouwen. Iedereen vanaf zes jaar en ouder is 
welkom om de toren te beklimmen. Bovenin de toren kunt u genieten van een 
prachtig uitzicht over Stedum en omstreken. Meestal kunt u de torens van 
Loppersum en Zeerijp zien en bij helder weer de Eemshaven. Met een beetje 

groot cruiseschip liggen. 
Wij nodigen u dan ook van harte uit om onze toren te beklimmen en zien uw

namens de Stichting Vrienden van de Bartholomeüskerk 

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  Sietske Gort (foto: Jan Pitt).  
De rubriek 400 woorden vindt u op pagina 8. 
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In de Kijker  
 

In deze rubriek worden nieuwe of minder bekende bewoners van het dorp 
voorgesteld. Deze keer Pieter ’t Hart en Nynke Osinga en hun kinderen Rixt  
(7 jaar) en Yfke (3 jaar). 
  

Sinds wanneer wonen jullie in Stedum?  
“Sinds half februari 2019.” 
 

Waar zijn jullie geboren en/of hebben jullie je jeu gd doorgebracht? 
Nynke: “Ik ben geboren in Kollumerpomp en heb mijn jeugd ook doorgebracht in 
Kollumerpomp.” 
Pieter: “Ik ben geboren in Winschoten en heb mijn jeugd doorgebracht in 
Pieterburen.” 
 

Wat doen jullie voor de kost? 
Pieter: “Ik ben Gezagvoerder Boeing 777 en 787 bij de KLM.”  
Nynke: “Ik ben bioloog en nu fulltime moeder.” 
 

Wat zijn jullie favoriete bezigheden? 
Nynke: “Ik ben vrijwilligster bij IVN*, en geef natuurlessen aan kinderen. Verder tel 
ik bruinvissen en kleine dolfijnen in de Noordzee.” 
Pieter: “Ik houd van vliegen, lezen en geschiedenis.” 
 

Wat is jullie favoriete vakantiebestemming? 
Pieter en Nynke: “We vinden IJsland een mooi land.” 
 

Wat is de reden dat jullie in Stedum zijn komen won en? 
“We vinden dit huis met de omgeving heel mooi en een school vinden we 
belangrijk. Het dorp Stedum sprak ons erg aan en er is een treinverbinding.” 
 

Wat is jullie favoriete boek/film en waarom moeten alle inwoners van 
Stedum dit boek lezen of deze film zien?” 
Pieter: “Het boek ‘Burmadagboek 1942-1945’ van Wim Kan. De cabaretier heeft 
dagboekaantekeningen gemaakt in Japanse krijgsgevangenschap. Wim Kan 
overleefde dertien Japanse kampen en het werk aan de Burma-spoorlijn. Het is 
een indrukwekkend boek.” 
 

Wat vinden jullie, naast jullie eigen huis, het moo iste plekje van Stedum? 
“We vinden de Bartholomeüskerk en de prachtige speeltuin de mooiste plekjes 
van Stedum.” 
 

Wat is jullie antwoord op de vraag van de vorige be woners: 
“Ben je geworden, wat je ook wilde worden?” 
Pieter: “Vanaf de eerste klas van de lagere school wilde ik al piloot worden.” 
 

Welke vraag willen jullie de volgende nieuwe bewone r(s) stellen? 
“Naar welke dorpsactiviteit zie je uit? Bijvoorbeeld Sinterklaas, feestweek, GPS.”  
 

Afie Nienhuis 
 
*(noot van de redactie: IVN = Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) 
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Vrijwilligers worden niet betaald omdat ze onbetaal baar zijn 
 

Het bovenstaande is een bekende 'gezegde' over de vrijwilliger. En als inwoners 
van Stedum weten we allemaal dat vrijwilligers onbetaalbaar zijn. We zijn immers 
een dorp met een divers en bloeiend verenigingsleven. En wie zijn de dragers van 
dat bruisend verenigingsleven in ons dorp, juist ja... de vele vrijwilligers. 
 

In deze Stedumer staan twee afscheidnemende dragers van het bloeiend 
verenigingsleven in Steem centraal, te weten Lies Oldenhof en Karen Hemmen. 
Na ruim 16 jaar zijn ze met ingang van 10 mei jl. formeel gestopt als leden van de 
activiteitencommissie van Dorpsbelangen. Op de ledenvergadering van 
Dorpsbelangen zijn ze ten overstaan van de aanwezigen door voorzitter Fokko 
Smit al in het zonnetje gezet, maar afscheid nemen na 16 jaar vrijwilligerswerk 
rechtvaardigt natuurlijk ook wel een paar woorden van dank in De Stedumer. 

 

(Foto: Martien Spits-Straatman) 
 

In het jaar van de geboorte van onze kroonprinses Amalia startte de 
activiteitencommissie van Dorpsbelangen. Lies en Karen waren, samen met 
Martin Zijlema en Anneke Wiersema, de eerste leden van deze commissie. Door 
de jaren heen zijn er vele activiteiten met succes georganiseerd. Omdat je met 
alle activiteiten wellicht een Stedumer zou kunnen vullen een korte opsomming 
van een aantal activiteiten waar Lies en Karen als vrijwilligers bij betrokken zijn 
geweest/geïnitieerd hebben: Midzomeravond monnikenwandeltocht (de 
allereerste georganiseerde activiteit), de (nog immers) succesvolle intocht van 
Sinterklaas, de avondfietsvierdaagse (2003-2008, met routeman Eilko Wiersema), 
jeu de boules op de zomerse avonden, kinderactiviteiten met Kerst en Pasen, 
Stedum de Boer op (2012 en 2014), de jaarlijkse zonnebloemen- en pompoenen-  
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wedstrijd, waarbij Martin en Lies bij het tussentijds meten wel eens bijzondere 
tuinplanten tegenkwamen, buikdansen met Tineke Rouw in de sporthal (2012), 
meerdere concerten van Erwin de Vries (in 2015 samen met Jehova Nissi), Crazy 
Race (tot en met 2016), de Nieuwjaarsconcerten met medewerking van Jehova 
Nissi en de net weer georganiseerde jaarlijkse wandelvierdaagse.  
 

Met een lach en een traan vertellen Lies en Karen over hun belevenissen in de 
afgelopen jaren. De samenwerking met vele dorpsgenoten zonder wie het 
organiseren van de vele activiteiten niet mogelijk zou zijn geweest, de 
vriendschappen die door het werk als vrijwilliger-zijn ontstaan, het plezier dat we 
met Martin Zijlema hadden en zijn sprankelende ideeën voor nieuwe activiteiten, 
de tomeloze inzet van Anneke Wiersema die tot kort voor haar overlijden (2009) 
actief betrokken bleef en vanuit haar huiskamer de activiteiten aanstuurde en de 
energie die het geeft als mensen genieten van de activiteiten die georganiseerd 
werden. 
 

Waarom je als vrijwilliger actief wordt is en blijft een boeiende vraag. Voor Karen, 
die zichzelf als doener typeert, was het vooral het bekend worden met het dorp 
Stedum en haar bewoners. En dat is zeker gelukt. Voor Lies, de organisator en 
regelaar, is een levend en actief dorp een belangrijke drijfveer om haar energie in 
te zetten.  
 

Na vele jaren prettig en plezierig te hebben samengewerkt hebben Lies en Karen 
besloten om, ondanks vele ideeën die ze nog hebben om Stedum nog beter op de 
kaart te zetten, met het vrijwilligerswerk in de activiteitencommissie te stoppen. 
Het is tijd dat anderen het stokje overnemen en bestaande en nieuwe activiteiten 
gaan organiseren. Want wat zou Stedum immers zijn zonder al die leuke en 
interessante activiteiten. Waarbij Karen en Lies graag nog dank willen zeggen aan 
al degenen op wie ze een beroep mochten doen. 
 

Een oproep dus om na te denken over het lidmaatschap van de activiteiten-
commissie van Dorpsbelangen om zo een bijdrage te leveren aan een bruisend 
en sterk Stedum. Wie pakt deze handschoen op? 
 

Tenslotte: Lies en Karen dank voor jullie jarenlange inzet voor de activiteiten-
commissie van Dorpsbelangen.  
 

Arend Koenes 
 

Subsidie aanvragen 
 

Voor het jaar 2019 heeft Dorpsbelangen Stedum weer de mogelijkheid voor het 
verlenen van een financiële bijdrage aan verenigingen, instellingen en 
organisaties met betrekking tot het Dorpenbudget en Jeugd en Jongerenwerk. 
Dien uw verzoek voor 1 juni 2019 in, voorzien van een balans van het  
voorafgaande jaar, een winst en verliesberekening en een begroting van de 
activiteit/evenement. Bij voorkeur per e-mail: dorpsbelangen@stedum.com 
 

Mirjam Werkman 
Secretariaat 
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(Foto: Jan Pitt) 
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400 woorden 
Vaderskindje vrachtwagenchauffeur   
 

Bijna word ik als ik van mijn fiets stap omver geblazen door de enthousiaste 
anderhalf jaar oude Brutus, de forse hond van Sietske. Dit is na Billy haar tweede 
Berner Sennen, het ras waar ze zo dol op is. Als ik even met Brutus speel, zijgt hij 
neer.  
 

Sietske Gort, opgegroeid in Hoogkerk en Winsum, woont nu elf jaar met Henk 
Kuin aan de Weemweg. Als meisje wou Sietske al chauffeur worden. Zowel van 
moeders als van vaders kant zijn er veel chauffeurs in de familie. Misschien wel 
omdat vader, vrachtwagenchauffeur met Volvo’s, haar zo sterk afraadde chauffeur 
te worden, werd ze het ten lange leste toch. “Ik ben een vaderskindje en hij wou 
me beschermen.” Vader zei: “Met vrachtautorijden is geen droog brood te 
verdienen… “ Ik volgde na de Groene School in Winsum een opleiding tot 
helpende en belandde in de ouderenzorg in de Gabriëlflat in Hoogkerk. Ze boden 
me daar vanwege een reorganisatie in 2016 als vertrekpremie een opleiding tot 
pedicure aan. Ik zei: “Gatsie, dan weet ik wel wat anders … Ze betaalden 
vervolgens mijn opleiding voor rijbewijs C (bakwagen) en tot mijn verrassing ook 
die voor rijbewijs E (truck en trailer).”   
 

Op zoek naar nieuw vast werk. Ik werd oproepchauffeur bij Ebotex in Siddeburen 
en reed wekelijks naar Noord-Duitsland met een bakwagen vol sjorbanden, wel tot 
Bremen en Hannover. Ik werkte acht maanden als paardenverzorger en reed 
even mee met het veevoervervoer voor AB Texel. In januari 2018 begon ik voor 
vierentwintig uur per week in het Hoprank verzorgingshuis in Peize. Nog steeds 
ben ik oproepchauffeur. Elke maand word ik zo’n vijfendertig uur ingepland. 
Heerlijk. Ik rijd nu voor Faber  vaak bloementransport vanuit Eelde, maar ook wel 
Albert Heijn ritten met diepvriesproducten. 
 

“Nee hè,” zei een toekijkende man, “die vrouw zet de truck en trailer op de 
uitlaadplek er in één keer voor!” Mensen steken een duim op als Sietske in de 
vrachtwagen rijdt. Soms wordt ze sneller geholpen met uitladen. Via de regeling 
code 95 houdt ze haar vakbekwaamheid als beroepschauffeur bij.   
“Op 22 juni rijd ik in Pieter Rijskamps Volvo FH lange afstandtruck naar de 
truckshow in Ulrum”, vertelt ze trots. 
 

 “De kracht en het geluid van de motor, het hoog zitten en het uitzicht: ook dat 
blijft  fascineren. Ik wil graag eens in een truck met V8 motor rijden.” Sietske lacht: 
“Weet dat ik de Volvo FH16 750 en Scania R520 V8 de mooiste vind. Stoere 
vrachtauto’s voor vrouwen met pit … ” 
 

Math M. Willems  
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Zomerworkshop “Weids Groningen” 
Renate Martini en Wim Gremmen verzorgen een zomerworkshop in Stedum. 
Met kunstenares Renate Martini ga je het Groninger landschap op verschillende 
manieren in beeld brengen. Met boekbinder Wim Gremmen maak je bij de kunstwerken 
een mooie presentatie doos. 
 

De workshop omvat twee ochtenden voor het schilder- en/of tekenwerk en een hele dag 
voor het maken van de presentatiedoos. Tijdens deze dag is er soep voor de lunch met 
warm brood uit de oven. Wil je (nog) iets anders eten dan moet je dat zelf meenemen. 
 

De data zijn woensdag 26 juni en 3 juli voor het schilderen van 10.00 tot 12.00 uur. 
Voor het boekbinden is het zaterdag 6 juli van 10.00 tot ongeveer 16.00 uur. 
 

De plaats is De Boekwerkplaats, Hoofdstraat 45 in Stedum. 
De kosten zijn 125 euro per persoon.  Opgave via info@boekwerkplaats.nl. 
of info@renatemartini.nl 

 
 
 
 

Ruimte voor advertentie 
De artikelen gaan hieronder verder 
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Nieuws van de speelweek 
 

Van 19 t/m 22 augustus gaat het gebeuren. Dan is in Stedum de speelweek! De 
voorbereidingen van de speelweek beginnen langzaam weer op gang te komen, 
het programma is helaas nog niet bekend. In een later bericht lees je meer 
informatie over de week, hoe je je moet aanmelden en wat de kosten zullen zijn. 
Op onze Facebookpagina maken we binnenkort het thema bekend! 
 

Vaste onderdelen in het programma  
Op maandag starten we natuurlijk met het bouwen van de hutten. 
Dinsdagochtend werken we door aan de hut en de middag, tja dat is nog een 
verassing. Op woensdag is er een dag-, avond- en nachtprogramma. De 
donderdagochtend begint met een lekker ontbijt en krijgt een leuke invulling.  
 

Helpende handen  
De speelweekcommissie (Owen Keijzer, Patty Berntson, Marjan Schaap, Ineke 
van Dijken en Tamara Werkman) kan de organisatie van de speelweek natuurlijk 
niet alleen verzorgen, hiervoor hebben we heel veel extra hulp nodig! Dus ook dit 
jaar verwachten we dat ouders of verzorgers van deelnemende kinderen zich voor 
minimaal een dag beschikbaar stellen als vrijwilliger. Wil je meer meehelpen, dan 
heel graag. En ook als je geen deelnemende kinderen hebt, maar wel wilt 
meehelpen, ben je van harte welkom.  
 

Materialen en ideeën 
Om de speelweek tot een groot succes te maken hebben we natuurlijk veel 
materialen nodig, dus spaar vanaf nu je lapjes stof, boterbakjes, emmertjes en 
blikken et cetera op! Heb je goede ideeën of materialen beschikbaar voor een 
activiteit, geef het aan ons door! 
Noteer in ieder geval 19 t/m 22 augustus in je agenda! 
 

Tamara Werkman 
 

 
 

Katers aan het klokkenpad 
 

Een kat miauwt doordringend als een kind. 
Je vraagt je af, wat is dit voor spektakel. 
Je kijkt en ziet twee katers voor je raam. 

 

Het is of de lichte kater smekend zingt. 
Een liedje van verlangen, hij lijkt ontdaan. 
De ander temt een muis onder zijn nagels. 

 

Nu hij, de zanger neemt het muisje aan. 
De zanger, muizenvangersvriend, vindt 

dat het zijn beurt is om de muis te plagen. 
 
Eldert Ameling 
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Plaats, identiteit en aardbevingen 
Een scriptie over de Stedumer ervaring 
 

Het Groninger gasveld, in 1959 ontdekt bij Slochteren, is een stabiele steunpilaar 
in de vaderlandse economie met een opbrengst tot dusver meer dan 250 miljard 
euro. Terwijl de Staat en de NAM profiteren van deze samenwerking, ligt dit onder 
de Groningers (en steeds meer niet-Groningers) anders. Sinds de jaren 90 is het 
aantal aardbevingen in aantal en kracht vrijwel exponentieel toegenomen, met in 
de laatste paar jaren Huizinge en Zeerijp als uitschieters. Verschillende 
onderzoeken en rapporten laten zien dat er naast fysieke schade ook op 
emotioneel en mentaal vlak veranderingen te vinden zijn onder de bevolking van 
het aardbevingsgebied. In de afgelopen drie maand heb ik onderzoek gedaan 
naar de sociale effecten van het ‘aardbevingscircus’ in Stedum als basis voor mijn 
bachelor-scriptie waarmee ik mijn opleiding ‘Minderheden en Meertaligheid’ (in het 
Engels: Minorities & Multilingualism) aan de Rijksuniversiteit Groningen zal 
afronden. Hiervoor heb ik 9 Stedumers, zowel oud- als import-, geïnterviewd en 
ben ik flink wat keren de Stationsweg afgewandeld om de trein terug naar 
Groningen te nemen. Over een week lever ik mijn scriptie in, maar het leek me 
ook meer dan belangrijk om mijn bevindingen te delen met het dorp waar ik mijn 
resultaten verzameld heb. Dat zal ik in dit artikel proberen te doen. 
 
Als student vind ik het interessant om vanuit wetenschappelijk perspectief te 
kijken hoe er in de discussie rond de aardbevingen een spanning lijkt te zijn 
tussen de minderheid (de ‘Groningers’) en het ‘machtige Westen’. Maar als 
persoon en Groningse merkte ik ook dat ik de situatie gewoon enorm 
onrechtvaardig begon te vinden toen ik hier in gesprek ging met de mensen wier 
leven beïnvloed is door hier simpelweg te wonen. In de interviews heb ik veel 
persoonlijke ervaringen gehoord, maar ook verhalen over het dorp in het 
algemeen en theorieën over wat nu ‘echt’ Gronings is. Eerst vertel ik echter wat 
meer over waarom ik Stedum gekozen heb als mijn area of study zoals ze dat in 
mijn studie noemen; de context van mijn onderzoek. 
 
In de politiek rondom de aardbevingen zijn gemeentes eigenlijk belangrijker. 
Gemeentes onderhouden contact met de Provincie en zijn hun eigen 
beslissingsorgaan. Dorpen daarentegen, zoals Stedum, zijn afhankelijk van de 
gemeente om keuzes te mogen maken. Toch heb ik voor Stedum gekozen omdat 
mijn eigen onderzoek gaat over de ‘subjectieve’ ervaringen van mensen binnen 
het gaswinningsgebied. Het gaat mij dus niet om politieke beslissingen, maar om 
het menselijke verhaal. Een dorp als Stedum is dan voor mij ideaal. Het is 
natuurlijk lekker dichtbij Groningen Stad – iets wat menigeen van jullie ook als 
prettig ervaarden – maar het is ook op academisch vlak toepasselijk. Dorpelingen 
hebben namelijk vaak een overeenkomstige visie op de situatie, vergelijkbare 
ervaringen en een dieper gevoel van ‘plaatsbinding’ dan mensen uit de Stad. 
Hierdoor is het voor de onderzoeker gemakkelijker en betrouwbaarder om 
resultaten te vergelijken en is er ook sneller een patroon te vinden. Natuurlijk is 
Stedum ook gewoon heel gezellig, dus dat was ook zeker een factor.  
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Terwijl de naam van mijn bachelor zich vooral lijkt te focussen op taal en cultuur, 
is de fysieke context waarin dit gebeurd natuurlijk onmisbaar. Er is veel 
geschreven over dit onderwerp, maar wat belangrijk was voor mijn eigen 
onderzoek was dat mensen zich gaan ‘binden’ aan een plaats als ze er een 
‘betekenis’ aan geven. Hierdoor wordt een space (‘ruimte’) een place (‘plaats’). 
Een plaats heeft een naam, een functie en is herkenbaar. Bindingen met plaatsen 
versterken als men hier meer tijd besteed en ook wanneer er op deze plaats grote 
levensgebeurtenissen zoals, bijvoorbeeld, de geboorte van een kind, 
plaatsvinden. Het hebben van vriendschappelijke contacten, werk of deelnamen 
aan lokale activiteiten helpt mee. Een huis speelt in veel van deze processen en 
gebeurtenissen een centrale rol. Het is een plaats die je helemaal je eigen kan 
maken, maar ook een veilige en stabiele omgeving waar men zich ‘thuis’ voelt en 
graag langdurig wil verblijven. Als dit ineens niet meer kan, bijvoorbeeld als 
iemand gedwongen moet verhuizen, of wanneer er iets gebeurt waardoor de 
geborgenheid van een huis verminderd, kan plaatsgebondenheid versterken. Juist 
doordat er iets heel groots veranderd aan je ‘thuis’ merk je pas hoeveel een plek 
eigenlijk voor je betekent. Het klinkt cliché, maar het klopt stiekem wel: je weet 
pas wat je mist als je het dreigt kwijt te raken.  
 
In Groningen is dit heel herkenbaar. Alle negen Stedumers die ik geïnterviewd 
heb, vertelden dat ze ofwel door de aardbevingen ofwel de bureaucratie 
daarachter het gevoel hadden dat hun leven beïnvloed was. Vaak op een 
negatieve manier. Hierbij kwamen thema’s omhoog die te maken hadden met een 
gevoel alsof er iemand ‘inbreekt’ in hun leven. Mensen beginnen scheuren te zien 
in muren, wachten al maanden op bericht van de NAM of voelen zich afhankelijk 
van de instanties als het gaat om het maken van invloedrijke, maar ook kleine, 
beslissingen. Een Stedumer gaf aan het verbouwen van de keuken uit te stellen 
gezien er een kans was dat het hele huis plat moet. Aan de andere kant van het 
spectrum heb ik gesproken met Stedumers die nog steeds moeten wachten op 
een eerste of herbeoordeling rondom de veiligheid van hun huis. Anderen gaven 
zelfs aan dat toekomstplannen beperkt werden doordat het door de aardbevingen 
moeilijker is om een huis te verkopen en zijn dus tegen willen en wetens in 
gebonden aan een plaats.  
 
Over het algemeen spreken Stedumers zich sterk uit tegen het onrecht dat de 
situatie teweegbrengt. Naast persoonlijk ongemak en frustratie vinden Stedumers 
het oneerlijk hoe de NAM en de Staat handelt. Hierbij viel het op dat mensen zich 
erg bewust waren van de sociale effecten die de discussie rondom de 
aardbevingen kan hebben op een dorp. De woorden “tweesplitsing” en 
“tegenstellingen” werden vaak genoemd als het hierom ging. Stedumers 
omschrijven het als een “verharding” onder Groningers die zich uit in jaloezie 
tegenover anderen, maar ook in het minder kunnen (of willen) pikken van zowel 
de NAM en naasten. Relatief kleine dingen zoals de plaatsing van een kunststof 
schoorsteen kunnen daarom diep doordringen in een dorp. Ook was het duidelijk 
dat Stedumers graag zelf de regie in handen hebben. Het verliezen van de keuze 
om te verbouwen of te verhuizen vervalt op het moment dat je in het 
vergoedingsproces zit. Stedumers denken dat instanties er met een dubbeltje op 
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de eerste rang vanaf willen komen, onvoldoende transparant zijn en te vaak hun 
meetmethodes aanpassen. Hierdoor duurt het proces eindeloos en is op een 
gegeven moment de energie op. 
 
In mijn onderzoek heb ik uiteindelijk onderzocht hoe mensen hun ervaringen 
omschrijven. Die resultaten koppelde ik daarna aan kennis over identiteit en het 
omgaan met grootschalige (fysieke) verandering in de omgeving. Veel van jullie 
herkenden zich in het beeld van de ‘nuchtere’ Groninger die tegenslagen 
onverschillig van zich af laat glijden. Toch zijn er ook veel Stedumers die juist in 
actie komen tegen het onrecht en zich aansluiten bij organisaties zoals de GBB of 
de lokale politiek ingaan om hun stem te laten horen. Als het aan Groningers ligt 
moet je ze gewoon alleen laten, lijkt het bijna wel. Sommige geïnterviewden 
twijfelden of Groningers niet heel passief zijn en daarom niet zo snel mobiliseren. 
Zelf denk ik echter dat Groningers hun autonomie erg waarderen. Als iemand aan 
hun huis of landschap komt – en daarmee aan (keuze)vrijheid en zelfstandigheid 
– dan kom je aan de Groningers. In dat opzicht is plaats dus zeker belangrijk voor 
Groningen. Geen van de geïnterviewden wou daarom ook weg uit Stedum. “Ik 
heb hier mijn leven opgebouwd! Wat wij hier hebben kan je niet zomaar oppakken 
en vijf dorpen verderop neerzetten, of in Drenthe zelfs. Dat zou ik ook helemaal 
niet willen!” Een aardbeving jaagt de Groningers niet weg, het schudt ze juist 
wakker.  
 

Tess Beukema 
 

 

Sloop van een huis in de Hoofdstraat (Foto: Janna Bathoorn)  
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Zomeractiviteit ‘Snel naar de bel!’ in de haven  
 

 

GPS Steem gaat dit jaar weer een zomeractiviteit organiseren op het haven-
terrein, we bouwen net als twee jaar geleden een baan in het water, alleen rijden 
de deelnemers dit jaar op een skelter over de baan, met als doel zo snel mogelijk 
de bel te luiden. Voor de volwassen winnaars zijn, naast de eeuwige roem,  
geldprijzen beschikbaar. De basisschooljeugd kan een beker winnen en wat  
lekkers. 
 

Wanneer  
Op zaterdag 6 juli, vanaf 17:00 uur (starttijd basisschooljeugd) einde uiterlijk 22:00 
uur.  
 

Voor wie  
Er kunnen twee categorieën deelnemers meedoen*: 
Basisschooljeugd en deelnemers vanaf 13 jaar. Deelnemers kunnen zich opgeven 
via het e-mailadres:gpssteem@gmail.com, of ter plaatse. De basisschooljeugd 
kan gratis meedoen, de kosten voor deelnemers vanaf 13 jaar zijn € 2,- (voor 
twee pogingen).  
 

Tijden  
17:00 uur: basisschooljeugd,  
18:00 uur: vanaf 13 jaar.  
Toeschouwers zijn natuurlijk meer dan welkom!  
 

Catering en voorzieningen  
Tussentijds naar huis gaan om te eten is niet nodig. Tegen betaling kan de  
catering iedereen van een hapje en een drankje voorzien. Mochten er deelnemers 
zijn die onverhoopt nat worden, een provisorische kleedruimte is aanwezig. Het 
advies is in ieder geval, doe gemakkelijke kleding of badkleding aan of neem  
droge kleren mee. Om 22:00 uur stopt de muziek en sluit de catering.  
 

* Deelnemers moeten in het bezit zijn van minimaal zwemdiploma A, het dragen van een helm 
is verplicht en deelname is voor eigen risico. De organisatie zorgt voor de skelter en de helm. 
 

Tamara Werkman 
 

Wisseling van de wacht bij De Stedumer 
Vanaf dit nummer heeft De Stedumer een nieuwe redacteur, Corry Verduijn. Zij 
neemt deze taak over van Erik Staal. Het e-mailadres blijft hetzelfde: 
destedumer@gmail.com  
Bij de advertenties is Karola Jansen het nieuwe aanspreekpunt, zij neemt het over 
van Ellen Gommers. Ook hier het vertrouwde e-mailadres: 
adv.destedumer@gmail.com. 
 

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.  
 

Erik Staal 



 

Nieuws van de dorpstuin

delen. Op vrijdagochtend van 10.00
zorgbuurderij. Zij helpen je graag als je i
 

Tijdens de dorpsmaaltijd in mei aten we verse sla bij de na
we vooral wat bewaard was van de vorige zomer: snijbonen, boerenkool en zoete 
appeltjes uit de vriezer. Stoofpot met  courgette uit de vriezer en de laatste 
pompoen erin. Vanaf nu zal er weer vooral vers van de tuin worden gegeten. De 
eerst volgende maaltijd is 13 juni om 18.00 uur. Schuif eens aan.
 

Mannie Hovenkamp 
 

sportbewegingsportbeweging
 
Viswedstrijden Stedum 2019
 

Dit jaar is het weer zo ver! Net zoals jaren geleden kan de jeugd weer meedoen 
aan viswedstrijden. Op vrijdag 14 en vrijdag 21 juni
de Stedumer haven. De wedstrijden beginnen om 18.30 uur en duren tot 
ongeveer 20.00 uur. Meisjes en jongens in de leeftijd van 5 tot en met 13 jaar 
kunnen zich inschrijven. Op vrijdag 28 juni om 18.00 uur is de prijsuitreiking in 
Moarstee met daarbij voor iedereen patat met een snack en iets te drinken!
 

Lijkt het jou leuk om mee te doen? Mail da
viswedstrijden.stedum@gmail.com
formulier en meer informatie over de wedstrijden. De kosten zijn 
Van deze kleine bijdrage zorgen we
bij de prijsuitreiking. Wij zorgen dat iedere deelnemer op de eerste avond een 
visvergunning van ons krijgt. 
 

Wij hopen op veel deelname! 
 

De organisatie: Gert Hovenga, Roy Mulder, Joeri Perk, 
Jeroen Slager, Jacco Santing en Robbert Slager

Nieuws van de dorpstuin  
 

In de kas zijn w
groenten te oogsten: sla en 
paksoy.  Wat een feest om 
naar de kas te lopen en een 
prachtige krop af te snijden en 
het binnen een paar uur op te 
eten. Lekkerder kan niet. Ook 
staan er heel veel kleine 
plantjes te wachten tot ze groot 
genoeg zijn o
worden. Binnenkort is de tuin 
weer gevuld. De aardbeien 
bloeien en beloven veel vrucht. 
Deze rijkdom willen we graag 

delen. Op vrijdagochtend van 10.00-12.00 uur zijn er mensen op de tuin of in de 
zorgbuurderij. Zij helpen je graag als je iets wil kopen. 

mei aten we verse sla bij de nasi goreng. Tot nu aten 
we vooral wat bewaard was van de vorige zomer: snijbonen, boerenkool en zoete 
appeltjes uit de vriezer. Stoofpot met  courgette uit de vriezer en de laatste 
pompoen erin. Vanaf nu zal er weer vooral vers van de tuin worden gegeten. De 
eerst volgende maaltijd is 13 juni om 18.00 uur. Schuif eens aan.

bewegingsportbewegingsport

Viswedstrijden Stedum 2019  
Dit jaar is het weer zo ver! Net zoals jaren geleden kan de jeugd weer meedoen 

Op vrijdag 14 en vrijdag 21 juni gooit de jeugd de hengel uit in 
de Stedumer haven. De wedstrijden beginnen om 18.30 uur en duren tot 

sjes en jongens in de leeftijd van 5 tot en met 13 jaar 
kunnen zich inschrijven. Op vrijdag 28 juni om 18.00 uur is de prijsuitreiking in 
Moarstee met daarbij voor iedereen patat met een snack en iets te drinken!

te doen? Mail dan voor 7 juni naar 
viswedstrijden.stedum@gmail.com. Dan ontvang je van ons het deelname
formulier en meer informatie over de wedstrijden. De kosten zijn 
Van deze kleine bijdrage zorgen we voor visvergunningen en het eten en drinken 
bij de prijsuitreiking. Wij zorgen dat iedere deelnemer op de eerste avond een 
visvergunning van ons krijgt.  

Wij hopen op veel deelname!  

Gert Hovenga, Roy Mulder, Joeri Perk,  
Jacco Santing en Robbert Slager 
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In de kas zijn weer verse 
groenten te oogsten: sla en 
paksoy.  Wat een feest om 
naar de kas te lopen en een 
prachtige krop af te snijden en 
het binnen een paar uur op te 
eten. Lekkerder kan niet. Ook 
staan er heel veel kleine 
plantjes te wachten tot ze groot 
genoeg zijn om uitgeplant te 
worden. Binnenkort is de tuin 
weer gevuld. De aardbeien 
bloeien en beloven veel vrucht. 
Deze rijkdom willen we graag 

12.00 uur zijn er mensen op de tuin of in de 

si goreng. Tot nu aten 
we vooral wat bewaard was van de vorige zomer: snijbonen, boerenkool en zoete 
appeltjes uit de vriezer. Stoofpot met  courgette uit de vriezer en de laatste 
pompoen erin. Vanaf nu zal er weer vooral vers van de tuin worden gegeten. De 
eerst volgende maaltijd is 13 juni om 18.00 uur. Schuif eens aan. 

sportbewegingspor 

Dit jaar is het weer zo ver! Net zoals jaren geleden kan de jeugd weer meedoen 
gooit de jeugd de hengel uit in 

de Stedumer haven. De wedstrijden beginnen om 18.30 uur en duren tot 
sjes en jongens in de leeftijd van 5 tot en met 13 jaar 

kunnen zich inschrijven. Op vrijdag 28 juni om 18.00 uur is de prijsuitreiking in 
Moarstee met daarbij voor iedereen patat met een snack en iets te drinken! 

. Dan ontvang je van ons het deelname-
formulier en meer informatie over de wedstrijden. De kosten zijn € 2,- per kind. 

voor visvergunningen en het eten en drinken 
bij de prijsuitreiking. Wij zorgen dat iedere deelnemer op de eerste avond een 
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Trainers Survivalvereniging Stedum allen geslaagd!
 

ongelukken en blessures weer een stuk kleiner maakt. 
 

Momenteel kan er getraind worden voor volwassenen op de maandag, woensdag 
en zaterdag en de jeugd kan op de vrijdag terecht voor survivalruntraining in 
Stedum. De bedoeling is dat de maandag erbij gaat komen voor de jeugd. We 
verwachten medio september hiermee te kunnen starten. 
 

Cor Slager 
 

Ruimte voor advertentie
De artikelen gaan hieronder verder

Trainers Survivalvereniging Stedum allen geslaagd!
Op zaterdag 20 april 
trainers van de Survival
vereniging Stedum, de re
Medic First Aid, eerste hulp bij 
ongelukken, met goed gevolg 
afgerond. Dit gebeur
rond de survivalbaan in Stedum. 
Binnen de cursus zijn diverse 
scenario’s geoefend, waar men 
op moest anticiperen. Ook is er 
aandacht besteed aan reanimatie 
en buitensport ongelukken. 
 

De vijf trainers en twee trainers
in-opleiding zijn weer voor 
jaar lang gecertificeerd. De 
trainers-in-opleiding worden 
opgeleid in verband met 
uitbreiding van de trainings
capaciteit. De twee trainers zullen 
over enkele weken starten met de 
Basis Trainer Survivalrun, om de 
juiste vaardigheden en 
technieken aan d
kunnen leren. Wat het risico op 

ongelukken en blessures weer een stuk kleiner maakt.  

Momenteel kan er getraind worden voor volwassenen op de maandag, woensdag 
en zaterdag en de jeugd kan op de vrijdag terecht voor survivalruntraining in 

De bedoeling is dat de maandag erbij gaat komen voor de jeugd. We 
verwachten medio september hiermee te kunnen starten.  

 
 

Ruimte voor advertentie
De artikelen gaan hieronder verder

Trainers Survivalvereniging Stedum allen geslaagd!  
20 april hebben de 

trainers van de Survival-
vereniging Stedum, de re-training 
Medic First Aid, eerste hulp bij 

met goed gevolg 
afgerond. Dit gebeurde op en 
rond de survivalbaan in Stedum. 
Binnen de cursus zijn diverse 
scenario’s geoefend, waar men 
op moest anticiperen. Ook is er 
aandacht besteed aan reanimatie 
en buitensport ongelukken.  

De vijf trainers en twee trainers-
opleiding zijn weer voor een 

ang gecertificeerd. De 
opleiding worden 

opgeleid in verband met 
uitbreiding van de trainings-
capaciteit. De twee trainers zullen 

kele weken starten met de 
Trainer Survivalrun, om de 

juiste vaardigheden en 
technieken aan de leden aan te 
kunnen leren. Wat het risico op 

Momenteel kan er getraind worden voor volwassenen op de maandag, woensdag 
en zaterdag en de jeugd kan op de vrijdag terecht voor survivalruntraining in 

De bedoeling is dat de maandag erbij gaat komen voor de jeugd. We 

Ruimte voor advertentie  
De artikelen gaan hieronder verder  
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18e Steemer Omloop 
 

De 18e Steemer Omloop gehouden op 18 mei, de 1e editie van het Huis en 
Hypotheek Ommerlanderloopcircuit is mede dankzij het zonnige weer een groot 
succes geworden. In ons clubgebouw Moarstee konden de lopers zich weer 
inschrijven en voorzien van startnummers en chips. De wedstrijd werd onder 
prachtige omstandigheden gelopen met als start en finish het ijsbaanterrein. Met 
en een lekkere temperatuur werd er door en om Stedum de 5 en 10 kilometer 
gelopen.  
 

Vooraf aan de loop ging de basisschooljeugd van start. De kleinste jeugd 4, 5 en 
6 jarigen gingen met een luide toeter van start voor hun rondje en het was Silvan 
Lalkens die als eerste over de finish ging gevolgd door Willemijn Veldman en 
Noortje Vast. Bij de 7, 8 en 9 jarigen die twee ronden liepen kwam Jelmer Vast als 
eerste aan, gevolgd door Sem Slager, op de voet gevolgd door Harrie Boer. De 
10, 11 en 12 jarigen moesten drie rondes hardlopen en de winnaars van deze 
groep waren nummer 1: Leon Knot, plaats 2: Thom Vast en nummer 3: Floris 
Bijen. Aangemoedigd door het vele publiek, vaders, moeders, opa`s en oma`s 
werd er fanatiek gelopen en na afloop was er een medaille en drinken als 
beloning.  
 

Om 17.00 uur werden de deelnemers weggeschoten door de voorzitter van de 
ijsvereniging Anjo Hofman. Commentatoren waren Jan Kooistra en sidekick Fokko 
Smit, die met het volgen van de wedstrijd op eigen wijze de lopers over de finish 
begeleiden. 
 

Bij de 10 kilometer 
senioren kwam Gerben 
Vermij uit Leens als 
eerste over de finish en 
bij de dames senioren 
was het Ineke Koldam 
uit Groningen die met 
voorsprong als eerste 
binnenkwam. Van de 
Stedumers kwam 
Wouter van Wingerden 
als eerste aan, met vlak 
daarachter Dick van den 
Berg en Matthijs Vast. 
Bij de dames was Mirjam Vast de snelste Stedumse.                      (Foto: Stedum.com) 
 

Bij de 5 kilometer kwamen Sarah Berghuis uit Groningen en Finn van Pijkeren uit 
Middelstum als winnaars van de recreanten over de finish.  
 

Voor alle deelnemers was er een gevulde goodiebag. 
Wij als organisatie van de Steemer Omloop willen iedereen bedanken voor hun 
inzet en hopen u weer te zien volgend jaar bij de 19e Omloop van Stedum. 
 

Peter Slager  

 



 18

 

De Steemer Agenda 
 

(Verscheidene van de genoemde activiteiten zijn terug te vinden in deze Stedumer) 
 
 
 
8 juni    Open Torendag van 13.00 uur tot 16.00 uur. 
 
13 juni   Samen eten in de Zorgbuurderij om 18.00 uur. 
 
14 en 21 juni  Viswedstrijden voor de jeugd. 
 
26 juni, 3 en 6 juli   Zomerworkshop “Weids Groningen” 
    zie pagina 9 voor meer informatie. 
  
6 juli    GPS Steem zomeractiviteit 'Snel naar de bel'  
    vanaf 17.00 uur. 
 
19 t/m 22 augustus Speelweek 
    zie pagina 10 voor meer informatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 28 juni. Kopij inleveren bij de redactie 
uiterlijk  woensdag 19 juni. Het liefst per e-mail en anders op cd of usb-stick. 
De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen te weigeren, te bewerken of in te korten. 
 

Redactie: Corry Verduijn, Weersterweg 1, Stedum, 0596-552111, destedumer@gmail.com  
Eldert Ameling. Fotografie: Martien Spits-Straatman en Jan Pitt. 
Advertenties: Karola Jansen, adv.destedumer@gmail.com 
 

 
 


