
 

De Stedumer 
 

 

Juni 2015 

 



 2

 Zomeractiviteit in de haven 
 

De GPS-organisatie gaat dit jaar weer een zomeractiviteit organiseren op het ha-
venterrein. Er zal een stormbaan van maar liefst 27 meter worden geplaatst. Op 
deze stormbaan zullen de deelnemers moeten klimmen, klauteren, glijden, sprin-
gen en  sprinten om uiteindelijk (wellicht via een waterbak) de bel te luiden. Het 
gaat daarbij om wie de snelste tijd kan realiseren. Voor de winnaars zijn, naast de 
eeuwige roem, prijsjes beschikbaar. 
 

Wanneer  
Op zaterdag 22 augustus, vanaf 16:30 uur; einde uiterlijk 22:00 uur. 
 

Voor wie  
Er kunnen 3 categorieën deelnemers meedoen: 
Lagere schooljeugd; jeugd van 12 tot 16 jaar en 16 jaar en 
ouder. Deelnemers kunnen zich opgeven via het e-mailadres: zomeractivi-
teit2015@gmail.com. De kosten voor het meedoen bedragen voor de jeugdigen € 
1,00 en voor 16 jaar en ouder € 3,00. Voor de jeugd geldt: ben je lid van Sport-
dorp Stedum, dan is deelname gratis! 
 

Tijden  
16:30 uur, lagere schooljeugd, 17:15 uur, 12 tot 16 jaar;18:00 uur, 16 jaar en ou-
der. Toeschouwers zijn natuurlijk meer dan welkom! 
 

Catering en voorzieningen  
Tussentijds naar huis gaan om te eten is niet nodig. Tegen betaling kan de cate-
ring iedereen van een hapje en een drankje voorzien. Mochten er deelnemers zijn 
die onverhoopt nat worden, een provisorische kleedruimte is aanwezig. Het ad-
vies 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. 
 

Jan Krottje 
 

 

Bericht over Moarstee 
 

Na een mooie opening is Moarstee alweer 2 maanden volop in beweging. Het is 
geweldig dat de verenigingen al zo druk gebruik maken van het gebouw! Daar-
naast hebben verschillende evenementen in Moarstee een mooie begin-, rust- of 
eindpunt gevonden. 
Het beheer van het gebouw heeft het bestuur nu aan twee dorpsgenoten overge-
dragen, te weten Alie Santing en Janet Dijkstra; Alie is het aanspreekpunt (0596) 
551689. 
 
 

Het gezicht van Stedum 
De foto op de omslag vertoont iedere maand het gezicht van een of meerdere Stedumer(s). De 
foto hoort bij de rubriek 'In de kijker', waarin Afie Nienhuis (het liefst nieuwe) bewoners van ons 

dorp elf vragen voorlegt. Deze maand: Marcel Knol (foto: Janna Bathoorn). 
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Naast Stedum.com en De Stedumer kunt u op het mededelingenbord aan de ge-
vel van Moarstee de geplande activiteiten bekijken. 
Alle vrijdagavonden en zaterdagen zijn de Struners actief in en rondom het ge-
bouw, dinsdag- en woensdagavond worden er tennislessen gegeven, donderdag-
avonds is er vaak een tenniscompetitie, vrijdagavond tennis toss en zondags kunt 
u soms het herenteam van de Bosbaan aanmoedigen! Voor de activiteiten van de 
schietvereniging moet u nog even wachten tot september en de ijsvereniging wil 
graag weer heel Stedum verwelkomen als het natuurijs er ligt. 
 

Kortom Moarstee is in bedrijf, mede dankzij de grote inzet van veel vrijwilligers in 
het dorp. We rekenen op een mooie toekomst van het gebouw! 
 

Anja Vlaskamp 
 

 

Avondvierdaagse 
 

Zo’n 160 lopers zijn maandag 1 juni van start gegaan voor de avondvierdaagse. 
Met 4 x 5 of 10 km wandelen kon je een mooie medaille verdienen en ook als je 
maar één dag liep was de dagspeld de moeite waard. Elk jaar komen er weer 
nieuwe lopers bij, maar er is ook iemand die het al voor de 24e keer doet, gestart 
op drie-jarige leeftijd. Degene met het hoogste aantal gelopen vierdaagses had 42 
keer gelopen. Maar niet alleen in Stedum, dat moet erbij gezegd worden. Met de 
goede verzorging door een aantal vrijwilligers en onder de hoede van onze gecer-
tificeerde verkeersregelaars en het vertrouwde EHBO-Rode Kruis team was 
iedereen in goede handen. In de frisse wind waren blaren en oververhitting echter 
niet aan de orde. 
 

Deze keer is er gestart vanaf Moarstee. Daar vond donderdagavond ook de in-
tocht plaats. De lopers kon men aan zien komen vanaf de Lellensterweg. Er wa-
ren veel mensen gekomen die onder de feestelijke klanken van Jehova Nissi de 
lopers verwelkomden. Men hoefde nu niet op elkaar te wachten en kon zelf bepa-
len hoe vlot men weer naar huis ging. Het was erg gezellig om zo met elkaar te 
eindigen, en voor wie dat wilde was een kijkje in het nieuwe gebouw ook leuk. 
 

Er is deze keer veel gebruik gemaakt van de paden in het bos. Dat vroeg enig im-
proviseren voor de mensen met een buggy, aan de andere kant was het weer een 
nieuwe ervaring voor mensen die menen in Stedum toch overal bekend te zijn. 
We houden ons bij de 5 km strikt aan de voorgeschreven afstand. De 10 km is 
qua afstand variabel, de ene dag wat korter, de andere dag wat langer. De lange 
route van de 10 km was dinsdagavond, ook gezien het weer was dat een presta-
tie. In de harde wind en (gelukkig niet te harde) regen werd er bijna drie uur ge-
wandeld. Toch renden een aantal deelnemers weer naar huis, en constateerde de 
commissie dat het toch niet té lang was. Volgend jaar zullen we proberen weer 
nieuwe routes te maken.  
Dank aan koffieposten, verkeersregelaars, routecontrole, Rode Kruis en Jehova 
Nissi voor de sportieve en gezellige week! 
 

Lies Oldenhof 
Activiteitencommissie Dorpsbelangen 
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In de Kijker 
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In deze rubriek worden nieuwe of minder bekende bewoners van het dorp voor-
gesteld. Deze rubriek borduurt verder op de oude rubriek ‘Nieuwe bewoner(s)’. 
Deze keer: Marcel Knol, Hilmaarweg 42. 
 

Sinds wanneer woon je in Stedum? 
Sinds eind juni 2014. 
 

Waar ben je geboren en/of heb je je jeugd doorgebracht? 
Ik heb m’n jeugd doorgebracht in Kloosterburen. 
 

Wat doe je voor de kost? 
Ik ben keukenhulp in een verzorgingstehuis. 
 

Wat is je favoriete bezigheid? 
Ik houd van gamen, lezen, muziek luisteren en sporten. 
 

Wat is je favoriete vakantiebestemming? 
Ik ga graag naar Portugal. 
 

Wat neem je mee naar een onbewoond eiland? 
Een gids om te overleven. 
 

Wat is de reden dat je in Stedum bent komen wonen? 
Ik kreeg een huis aangeboden van de woningstichting. 
 

Ben je ook betrokken bij het dorp? Zo ja, hoe? 
Nee, nog niet. 
 

Wat is je favoriete boek/film en waarom moeten alle inwoners van Stedum 
dit boekof deze film zien? 
Ik houd van boeken met name van de schrijver Andy McNab, thrillers. Deze 
schrijver is voormalig Brits Special Air Service soldaat. De schuldgevoelens van 
anderen, de schok en angst, het wordt allemaal geloofwaardig beschreven. Zoda-
nig, dat je mee wilt leven. De personages zijn echt, driedimensionaal met hun 
sterke en zwakke kanten. 
 

Wat vind je naast je eigen huis, het mooiste plekje van Stedum? 
De sportvelden met de tribune. 
 

Wat is je antwoord op de vraag van de vorige bewoners: Wat mis je nog in 
het Stedumerbos? 
Ik kan deze vraag niet beantwoorden, want ik ben er nog niet geweest. 
 

Welke vraag wil je de volgende nieuwe bewoner(s) stellen? 
Wat zou je willen veranderen als je de enige baas bent van Nederland? 
 
Afie Nienhuis 
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Bij het overlijden van Tiemen van Dijken, 3 juni 2015 
 

Sinds februari 2008 was Tiemen van Dijken 
op de vrijdag met zijn rijdende winkel een 
vaste verschijning in Stedum. Toen de 
Troefmarkt sloot, hadden Ko en Fennie Wier-
sema toch nog enige opvolging kunnen rege-
len. Tiemen had in Loppersum de bezorging 
al overgenomen, en kwam nu ook in Stedum. 
Vanaf half 10 kreeg je vers brood aan huis 
bezorgd, of lekkere bolletjes, kon je kiezen uit 
allerhande kruidenierswaren en zuivelproduc-
ten, lekkere zoete aardbeien en werd de 
kaas op verzoek voor je gesneden. Tiemen 
bracht de boodschappen in huis, en waar-
schuwde altijd voor het trapje van de kar, ook 
al sjouwde je zelf bijna niets. Je kon ook bel-
len of mailen dat hij de boodschappen achter 
huis neerzette als je niet thuis was. Geld 

overmaken en het kwam in orde. 
 

Maar ik was graag thuis als Tiemen kwam, want de begroeting in de kar was altijd 
vrolijk. Goedemorgen deze schone morgen, en nog wat van zulke positieve uit-
spraken maakten een vrije dag extra leuk. Aan de Weersterweg kon je tot aan het 
viaduct over de Eemshaven zien of hij er al aan kwam, en soms was ik wel eens 
in onrustige afwachting van mijn verse brood en mijn doosje melk. Met de tas aan 
de paal wist Tiemen dat we op hem wachtten en klonk de vertrouwde bel.  
Het gesprek bereidde ik in gedachten al voor, want er was altijd wel iets met Tie-
men uit te wisselen. Bij ons was dat op het sportieve vlak, fietsen meestal, maar 
hij moest ook mijn nieuwe klapschaatsen zien, om te weten of die zijn goedkeu-
ring konden wegdragen en of het wel verstandig was daar op mijn leeftijd aan te 
beginnen. Natuurlijk was dat zo, zulke schaatsen had hij ook gehad (of zoiets).  
 

Wat zijn plannen waren voor het weekend, of hij ook naar Dwingeloo ging om te 
mountainbiken of naar Tecklenburg met de racefiets. De gemiddelde snelheid 
kwam ook altijd even aan bod, maar zijn niveau haalde ik als Oet Steem toerfiet-
ser natuurlijk lang niet. Dat was niet erg, er volgde altijd wel een positieve uit-
spraak over de prestatie. Van mijn eerste deelname aan Limburgs Mooiste had ik 
hem maar wat graag verteld. In plaats daarvan vroegen we ons bij vertrek naar 
Heerlen af hoe het met hem zou zijn na het ernstige ongeluk bij zijn huis in Mid-
delstum. Toen wilden we maar wat graag denken dat het misschien nog weer 
goed kon komen, al waren we ons allemaal van de ernst van de situatie bewust. 
 

Nu is het definitief, deze week pak ik het laatste pak melk uit de laatste doos die 
Tiemen bij ons afgeleverd heeft. Bij elk pak dat ik sinds zijn ongeluk uit de kast 
pakte, zie ik het helderblauwe karton van deze doos extra goed. De doos netjes 
houden, niet uitscheuren en niet alvast opruimen, zoals ik anders altijd doe. Een  
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stukje blauw bewaar ik als herinnering aan die vrijdagen die met Tiemen zo goed 
begonnen. Zo zal Tiemen bij zijn klanten nog veelvuldig in gedachten zijn.  
Deze gangmaker missen we.  
 

Lies Oldenhof 
 

 

Steunbetuiging 
 

Met verslagenheid heeft het bestuur van vereniging Dorpsbelangen Stedum ken-
nis genomen van het overlijden van Tiemen van Dijken. Tiemen was een graag 
geziene en behulpzame man binnen de gemeenschap van Stedum. Daarnaast 
wist hij Stedumers te voorzien in een behoefte, een basisbehoefte, namelijk eten 
en drinken. In De Stedumer (februari, 2010) schrijft Eldert Ameling: “Tiemen van 
Dijken kent ons dorp heel goed. Hij heeft er heel wat voetstappen liggen. Inmid-
dels zijn daar weer een heleboel bijgekomen. Want sinds de winkel in ons dorp 
voorgoed de deuren sloot, bezoekt Tiemen met zijn rijdende winkel elke vrijdag 
ons dorp. Een uitkomst voor velen.”  
Helaas zullen wij geen nieuwe voetsporen van Tiemen tegenkomen. Wij wensen 
zijn vrouw, zijn kinderen, familie en naasten, veel sterkte toe. 
  

Fokko Smit (vz.), Tamara Werkman (sec.), Mark Dijkstra, Mathieu van Etten, Je-
roen Vermeer en Wim Zijlema 
 

 

Beste dorpsgenoten 
 

Velen van jullie kenden mijn schoonzoon, onze zwager en oom Tiemen van Dij-
ken, die jarenlang op vrijdag met zijn rijdende winkel ons dorp bezocht. Na een 
ernstig ongeval en na zijn overlijden op 3 juni hebben wij enorm veel reacties uit 
ons dorp gehad en wij bedanken jullie voor deze steun en aandacht. We hebben 
gemerkt dat Tiemen niet alleen door ons gemist wordt. 
 

Grietje van Zanten-Koopman, Wim en Ineke van Zanten en kinderen 
 

 

Uitblazen 
 

Ons afsluitende openluchtconcertje, vrijdag 12 juni op het Borgterrein, waar ook 
Jan de Patatman zijn tenten had opgeslagen, was weer leuk. Met mooi weer en 
een gezellig publiek hebben we een dik uur flink geblazen. De muziek, met top-
pers als Guantanamera, Hey Brother, The Muppetshow en nog een heleboel 
meer, sloeg goed aan. En niet alleen de muziek trok de aandacht. Ook onze diri-
gent Gijs Heusinkveld voelt zich meer en meer thuis in het Stedumse en nam 
vanaf zijn ‘zeepkist’ spontaan de rol op zich van presentator. Ontroerend was de 
zang van Geertje Mars. Als mede-orkestleden wisten wij wel dat zij een koor kan 
dirigeren en met verve bij ons de baritonsax bespeelt, maar niet dat ze ook nog zo 
mooi kon zingen. Met haar Hallelujah schaarde ze zich in het illustere rijtje van 
Bob Dylan, John Cale en Jeff Buckley, die het lied van Leonard Cohen ooit ‘geco-
vered’ hebben. Ook opzienbarend was het drumdebuut van de jonge Matthijs  
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Kruidhof. Twee nummers had het orkest met hem ingestudeerd en het was ver-
bluffend hoe vanzelfsprekend en overtuigend hij het orkest ritmisch door de stuk-
ken leidde. Als dat zo doorgaat, repeteren wij in de toekomst ‘s maandags weer  
met een echte slagwerker erbij. De rest van het zomerconcert zat Matthijs trou-
wens naast gastdrummer Jeroen, een ervaren conservatoriumstudent, waar hij vol 
interesse de kunst van af probeerde te kijken. En vooral te luisteren, natuurlijk. 
 

Het gaat eigenlijk best goed met onze jonge aanwas; want behalve Matthijs is er 
Florian Verduyn, ooit als jongetje begonnen, inmiddels een vaste kracht op de bu-
gel en, zoals al eens verteld, ook met de komst dit jaar van Esmee Koning op cor-
net en altsaxofoniste Lisette Datema (dochter van hoornisten Bart Datema en 
Audrey Tromp, die weer de dochter is van onze Trijnie en Popko Tromp), zijn we 
heel blij. Net als met het spontaan meespelen van Inge op de bugel, de jonge 
dochter van Theo en Erica Dijksterhuis. Maar natuurlijk zijn nieuwe ervaren slag-
werkers of blazers of leerlingmuzikanten altijd welkom! Op www.cmvjehovanissi.nl 
staat meer te lezen over ons orkest. 
Het laatste optreden voor de zomervakantie is zoals ieder jaar het begeleiden in 
Warffum van de kerkdienst op Op Roakeldais. Maar dan hebben we onze gezelli-
ge afsluiting van het seizoen op de zomeravond van 22 juni al gehad. Deze keer 
hebben we ons feestje georganiseerd in de zorgbuurderij De Heemen, met een 
diner gekookt door Françoise de Thouars. Hoe mooi het daar was, hoe zomers en 
hoe smakelijk, vertellen we u later. We wensen u een mooie zomer! 
 
Fenneke Colstee 
cmv Jehova Nissi 
 

 

Verslag Informatiepunt 
 

Vrijdag 15 mei was onze laatste middag bijeenkomst van het seizoen. 
We waren te gast op Zorgbuurderij ‘De Heemen’. Margreet Wiersema, de gast-
vrouw, vertelde wat ‘De Heemen’ te bieden heeft. 
• Dagzorg voor jong volwassenen 
• Naschoolse opvang voor basisschoolleerlingen 
• Faciliteiten voor bezoekers van de dorpstuin 
Het is mogelijk de boerderij af te huren voor vergaderingen, lezingen, feesten. 
 

Er gebeurt veel op het creatieve vlak, bijvoorbeeld het textiel cafe, waar wordt ge-
haakt, gebreid en zelfs ‘wild’ gebreid; zie de aangeklede boom voor aan de weg. 
Na de pauze, met koffie/thee met koek, maakten we een kleine wandeling door de 
tuin waar van alles groeide en bloeide. Wat worden al die tuintjes prima en liefde-
vol verzorgd! 
Na afloop werd Margreet door Sieta hartelijk bedankt voor de gezellige en leer-
zame middag! Sieta wenste ons daarna wel thuis. 
De volgende informatiemiddag is op 3 september a.s. 
 

Ada Hovius 
Werkgroep Informatiepunt Stedum, 
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sportbewegingsportbewegingsportbewegingsportbewegingspor  

  

Nieuwe vereniging in Stedum 
 

 
Ondertekening Cor Slager (voorzitter)  

 
‘Sportdorp Stedum’ heeft er sinds dinsdag 16 juni weer een prachtige vereniging 
bij. Met trots ondertekende het bestuur de statuten in het bijzijn van de notaris in 
Bedum. Cor Slager die in 2012 met een paar deelnemers als bootcampclub be-
gon merkte dat de populariteit van de survivalrun en outdoorfitness toenam. In-
middels is het ledenaantal ruim verdubbeld en werd het de hoogste tijd om deze 
sportactiviteit in verenigingsverband te gaan organiseren.  
 

Dit initiatief werd omarmd door de dorpsgemeenschap en zo konden we vlot een 
vereniging tot stand brengen.  De survivalvereniging ontvangt veel complimenten 
uit het dorp en van de gemeente over het enthousiasme, inzet en de originaliteit.  
 

De kop is er af en er gaat een prachtige trainingsbaan gerealiseerd worden waar 
menig survivalfan zijn hart kan ophalen.  Deze baan  hopen we eind 2015 gereali-
seerd te hebben voor gebruik. Het bestuur verwacht dat er spoedig nog meer fa-
natiekelingen zich aan zullen melden bij Survivalvereniging Stedum.   
 

Op dit moment vinden de trainingen plaats op de zaterdagmorgen van  09:00 uur 
tot 10:00 uur vanaf het haventje van Stedum.  
 

Cor Slager 
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Limburg is mooi 
 

Friesland heeft zijn Elfstedentocht, Groningen de Noorderrondrit en Limburg Lim-
burgs Mooiste. Van die drie heeft Limburgs Mooiste toch wel een unieke sfeer, 
een beetje zoals de 4-mijl, maar dan met 15.000 mensen op de fiets, toch wel een 
belevenis. Zodra de inschrijving open gaat melden de Oet Steem renners zich 
aan, en elk jaar met een hoger doel dan het jaar ervoor. Er deden 17 leden mee, 
meer dan 50% van het ledenaantal. Er waren vast niet zoveel fietsclubs met zo’n 
hoog percentage vertegenwoordigd. De afstand die afgelegd is varieerde van 110 
km (eerste keer meedoen) tot 210 km, met 145 of 180 km daartussenin. Ook wa-
ren er twee mountainbikers, die 70 km aflegden. Je zou kunnen stellen dat je 
maar de helft van de afstand fietst, want de andere helt rol je naar beneden, maar 
zo voelde het toch niet helemaal. Bij Oet Steem wordt er in het seizoen dan ook 
echt naar toegewerkt, de trainingsoproep op zondag gaat standaard gepaard met 
de vermelding dat Limburgs Mooiste steeds dichterbij komt. 
 

Oet Steem was vrijdag al naar Limburg vertrokken en bivakkeerde voor het me-
rendeel in caravans die geparkeerd mochten worden op de voetbalvelden van een 
Heerlense voetbalclub. Ook dat is een attractie, kamperen met 14 heren en een 
dame, in drie caravans. De heren hadden het prima voor elkaar, je kon er wel een 
beetje aan aflezen hoe ze met hun gezinnen op vakantie gaan. Een keurige vuil-
niszakhouder, zo tussen de scheerlijnen geklemd dat hij niet om kan waaien, een 
antiek kampeerketeltje om koffie te zetten met filter en thermoskan (een taak die 
Jan van Dijken prima oppakte) en ook de inkoop was goed geregeld, nootjes, ba-
nanen en Nutella bij het ontbijt. Ook de pastamaaltijd ontbrak niet. Voorgekookt 
door de dames thuis, werd de pedaalemmerzak met macaroni en de spaghetti op 
de skottelbraai geleegd en opgewarmd. Een goede basis voor de volgende dag, 
die al vroeg begon. Om zes uur vertrok de ploeg voor 210 km (Nico, Lukas, 
Arend, Peter Jans, Menco, Martin Ypey, Jan-jur), samen met Jan Afman die 180 
km deed, om 8 uur Lies en Ipe voor de 145 km en om 9 uur de mountainbikers 
Johnny en Erik. Voor de 110 km stonden Johann Veen, Arjen Cappon en Jan van 
Dijken aan de start. Bij elkaar blijven is in de heuvels lastig, maar voor het 145 km 
koppel gold dat ze wel aan elkaar gewaagd waren, ook qua op het terras zitten, 
en zo verliep de fietsdag goed. Het is wel heel prettig als je elkaar na één kop kof-
fie met Limburgse vlaai aankijkt en kunt zeggen: “zullen we nog een kop koffie 
doen?”  Of dat voor de andere afstanden ook gold weten we niet helemaal zeker 
natuurlijk.  
 

210 km 
Zoals genoemd ondernamen 7 Oet Stemers de uitdaging aan van 210 km. Voor-
waar een 'redelijke' uitdaging omdat niet enkel de afstand een uitdaging was, 
maar dat dit ook nog eens met heuvel op, heuvel af (en dit enkele tientallen keren) 
werd gecombineerd. Maar met de focus van deze uitdaging was er flink getraind 
om de uitdaging met goed gevolg af te ronden. Toen om ca. 17.45 uur iedereen 
het feestterrein in het centrum van Heerlen had bereikt was er dan ook plaats voor 
blijdschap en trots. Natuurlijk werd dit gevierd met een biertje en 'stoere' verhalen 
over de gerealiseerde prestatie. Gelukkig heeft de organisatie van Limburgs 
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Mooiste besloten dat de langste afstand 210 km is (ooit kon je ook 245 km fiet-
sen!), dus nu dit volbracht is wacht de volgende uitdaging. Er wordt al gesproken 
over de Mont Ventoux in 2016. Wie weet ... 
 

MTB 
Om 8:45 uur vertrokken Erik en Johnny voor de 72 km MTB tocht, na een paar 
jaar op de racefiets meegedaan te hebben, leek ons dit een leuke nieuwe uitda-
ging. Eerst een tijdje in de rij om het startbewijs te bemachtigen maar toen einde-
lijk het groene lintje aan het stuur hing, konden we los. Via onverharde sintelpa-
den langs glooiende boerenakkers vlogen de eerste Limburgse MTB kilometers 
aan ons voorbij. 
Na later bleek de makkelijkste kilometers, verrassend vit kwamen we bij de eerste 
drinkpost aan. Overmoedig hebben we het nog over de 112 km variant gehad 
maar toen we na een kilometer of 40 bij de tweede drinkpost aankwamen, waren 
we het volledig met elkaar eens, de 72 km versie was meer dan voldoende! De 
zware klimmen over de onverharde paden hadden hun tol geëist, tijdens de laat-
ste klimmetjes lag de kramp constant op de loer. Toch doorgezet om het o zo lek-
kere Gulpener biertje op de finish met een voldaan gevoel te nuttigen. 
En zo is iedereen weer heelhuids, in meerdere of mindere mate uitgewoond, aan 
de finish gekomen en om al lopend over de finishlijn (want zo druk was het) het 
traditionele Gulpener biertje aangereikt te krijgen. ’s Avonds was een goed eetca-
fé uitgezocht, en werd er afgesloten met een gezellige nazit bij de tent. Zondag 
keerden de Oet Steem leden moe maar voldaan weer terug. Het enthousiasme is 
bij Oet Steem al weer geuit, “volgend jaar weer en een tandje erbij”. Het kan altijd 
harder of verder (of beide natuurlijk). En de Mont Ventoux geldt vanaf nu als trai-
ningsmotto. 
 

Lies Oldenhof, Johnny Lantman en Arend Koenes 
 

 

Uitdagingen in Schotland 
 

In dit verslagje leest u wat twee leden van de bootcampclub hebben beleefd met 
als reis(bege)leider hun trainer Cor Slager. Veel mensen hebben van te voren en 
bij terugkeer meegeleefd en zeiden zoiets eventueel zelf ook wel eens te willen. In 
Schotland kun je de beschaving en Facebook nog echt achter je laten. Fietsers 
“Oet Steem” (www.oet-steem.nl) gaan naar de Alpen of de Mont Ventoux, wie 
weet is dit verslag aanleiding om nog eens met een groep wandelaars (al dan niet 
dames 50+) naar Schotland te gaan. Stoer? Ja, en een uitdaging? Zeker, maar 
ook wel heel leuk om zoiets onder goede begeleiding te doen. 
 

De eerste week van mei vertrokken Janet Dijkstra en Lies Oldenhof van de (nu 
ook officieel opgerichte) bootcampclub in Stedum met hun trainer Cor Slager naar 
Schotland, voor een survivalhike, georganiseerd door Cor en zijn studiegenoot 
Jorg Vletter. Aangevuld met Richard Dijkema uit Westeremden, en nog 2 mannen 
van buiten de regio, stonden ze op 1 mei aan wal in Newcastle. Bepakt en bezakt, 
maar nog niet officieel op pad. Eerst al links rijdend met de auto naar het acclima-
tiseeradres, het hostel in Glencoe, zo’n 400 km noordwestwaarts. Na de toch altijd 
een beetje spannende rugzakcontrole door de reisleiding, moest er nog gewinkeld 
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worden in outdoor hoofdstad Fort William. In een plaatsje kleiner dan Appingedam 
waren wel 5 buitensportwinkels en dat was maar goed ook. Waterdichte hand-
schoenen, calorierijk droogvoer en nog wat kleine dingetjes maakten de uitrusting 
compleet.  
 

Op zondag ging de groep in de regen op pad, de aanloopdag was daardoor gelijk 
al pittig. Een flinke beklimming, die door het niet gewend zijn aan bepakking toch 
al gelijk effect had. Richard had een extra moeilijkheid, zijn ziekte van Parkinson 
vroeg een goede afstemming van medicijnen op  de ongewone inspanning. Even 
leek dat heel moeilijk te worden, maar de tocht kon over de gemakkelijk beloopba-
re West Highland Way worden voortgezet, totdat de bivakplaats in zicht kwam. Na 
een steile afdaling dwars door het bos gingen we kamp maken bij een rivier, met 
alleen nog de resten van een brug. Daar bleek Richard de man die met nat hout 
en veel geduld goed vuur kon maken, van groot belang om iets warms te kunnen 
drinken en eten en alles weer te drogen. De heren in een bivakzak onder een zeil 
(tarp), de dames in een lichtgewicht tentje.  
 

 

 
De volgende ochtend was het appel om 8 uur, en later bleek waarom. Eerst moest 
de rivier worden overgestoken. De avond ervoor waren er al veel stenen in het 
water gegooid, maar niettemin was het een uitdaging om op zo’n manier over te 
steken. De heren waren zo galant de tassen van de dames naar de overkant te 
brengen. Met de touwlijn (die wel een beetje wiebelde) lukte het om met droge 
voeten de overkant te halen. Na een mooie wandeling kwamen we aan in Kin-
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lochleven, waar de grootste ijsklimhal ter wereld is gevestigd. Na de buitenlucht 
gingen we nu in de koelcel, om spectaculair te klimmen met stijgijzers en ijsbijlen. 
Na zo’n nacht buiten is niets te dol, en toen we bijgetankt hadden met koffie en 
zwaar Schots gebak was de ijswand goed te doen. Ondertussen was ook de tent 
weer droog en konden we weer op pad. Maar niet naar een volgende bivakplek, 
we gingen weer terug naar de stacaracan. Vanwege persoonlijke omstandigheden 
van een van de deelnemers, die eerder naar huis moest, gingen we terug naar de 
bewoonde wereld. Zo voelde dat ook, douches, WC, koken op een fornuis en in 
een gewoon bed slapen. Dat had ook wel weer wat, want overgeleverd zijn aan 
de elementen zijn we toch niet zo gewend. Het Schotse weer is ook wel een extra 
beproeving. 
 

 
 

De volgende dag gingen we in een klein groepje op pad, met ook weer een rivier-
doorsteek, en een galante heer die de dames de helpende hand toestak. Alle 
waarschuwingen van Cor in het achterhoofd houdend verliep alles goed. Richard 
wilde graag de Ben Nevis beklimmen. Als oud marinier had hij destijds de koud-
weer training in Schotland gemist. En met zijn ziekte was uitstel van die beklim-
ming geen goed plan. De Ben Nevis is beklommen, met aangepaste medicijnin-
name ging de beklimming boven verwachting goed. Sneeuw en mist belemmerde 
de beklimming van de laatste meters. Spectaculair, hoe diepe sneeuw, mist en 
harde wind je kan doen besluiten toch maar weer om te keren. Enkele gevorderde 
klimmers onder de deelnemers mochten de white out trotseren om tot het uiterste  
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te gaan, met sneeuwjachten op de top. De andere deelnemers waren blij naar be-
neden te kunnen. Ruim 1300 meter afdalen in de regen was een minstens zo gro-
te opgave.  
 

De echte liefhebbers gingen nog een nacht wildkamperen, inclusief vuur maken 
en een rivierdoorsteek doen, samen met de reisleiding. Daar waren de dames niet 
bij, zij gingen uitgebreid boodschappen doen in de supermarkt om een lekker 
maal te bereiden, met Aberdeen Angus biefstuk en een chocoladedessert. Geluk-
kig was er ook nog een deelnemer overgebleven waar dat koken ook goed aan 
besteed was en zo deed ieder zijn ding. Wel hebben we één ding goed begrepen. 
Uitdagingen ga je aan als je ze niet uit de weg kunt gaan. En dan kun je het ook, 
zo is op deze reis tot voldoening van deelnemers en reisleiding gebleken. 
 

Lies Oldenhof 
Activiteitencommissie Dorpsbelangen 
 

 

Slotdag v.v. Stedum geslaagd evenement 
 

 
 

Ook de STEO-kabouters vermaakten zich prima (van links naar rechts - Floris de Leeuw, Jorn 
Dijkema en Devin de Vries) 
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Mede dankzij het fantastische weer was de Slotdag van de v.v. Stedum op zater-
dag 6 juni een groot succes. Onder een strakblauwe lucht en een heerlijk zonnetje 
werd door de SJO STEO-jeugd om 10 uur begonnen met de spelletjesochtend. 
Van de jongste voetballers (de kabouters) tot en met de A-junioren werd fanatiek 
gestreden om de sportieve eer. Vooral het penaltyschieten, met als hoofdprijs  per 
leeftijdscategorie een zilveren voetbalschoen met inscriptie, riep het beste in de 
jeugdleden naar boven. De dienstdoende keepers Boelie de Sturler, Harrie 
Swieringa en Wesley de Waal kregen dan ook menig schitterende penalty om de 
oren. Ook de speelattributen, de aanwezigheid van veel ouders, broertjes, zusjes 
en overige familieleden en een lekker broodje worst tussen de middag maakten 
het ochtendprogramma tot een groot succes. 
 

 

De stormbaan was ook erg populair bij de jeugd 
 

In de middag werd traditioneel getrouw in een 7 tegen 7 toernooi gestreden om de 
sportieve eer tussen de jongvolwassen  en senioren. Dat ook weer veel oud-
leden, dorpsgenoten en vrijwilligers de voetbalschoenen uit de wilgen hadden ge-
haald was mooi om te zien. 12 teams streden in 3 poules om de sportieve eer. In 
poule A werd na een spannende finale (2-2) Gratis Bier de winnaar door Friends 
United na penalty te verslaan. In de meer recreatieve poules B/C werd No Mercy 
de winnaar door in de finale de Opa's te verslaan. 
 

Met ruim 150 mensen die deelnamen aan de afsluitende barbecue werd het voet-
balseizoen 2014/2015 van de v.v. Stedum en SJO STEO afgesloten. Op 22 au-
gustus 2015 staan de eerste bekerwedstrijden al weer gepland, maar eerst een 
welverdiende zomerstop voor de vele vrijwilligers en voetballers. 
 

Arend Koenes 
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MeidenC SJO STEO KAMPIOEN 
 

 

  

 
Het kampioensteam SJO STEO MC in beeld (met van boven naar beneden en van links naar 
rechts) Leonie Kruidhof, Else Mariet van Zanten, Michelle Hegge, Jossian Dijksterhuis, Maaike 
Koorn 
Iris Kort, Aniek Roorda, Felicia de Vries, Marissa de Jong en Marlien Koenes   
 

Afgelopen zaterdag (16 mei) werden de MeidenC van de SJO STEO ongeslagen 
kampioen door in Ten Post met 9-0 te winnen van VVS MC. Met nog 1 wedstrijd 
te gaan zijn de Meiden uit Ten Post en Stedum niet meer te achterhalen door di-
recte concurrent Pelikaan S. In 7 wedstrijden werd de volledige buit (21 pnt) ge-
haald, werd er 34 keer gescoord en werden er slechts 4 tegentreffers geïncas-
seerd.  
Het meidenvoetbal bij de SJO STEO zit in de lift. Met maar liefst 3 teams neemt 
de jonge samenwerkende jeugdafdeling van de SV TEO en vv Stedum deel aan 
de meidencompetitie van de KNVB. De MeidenC behaalden als 1e team van de 
SJO STEO in de voorjaarsreeks het kampioenschap. Met mooi en goed voetbal 
werd VVS MC van het veld gespeeld met maar liefst 9-0. Voor de MeidenC en 
begeleiders/trainers Henri Roorda, Bert Merema, Jolien Dijk en Inge de Leeuw 
een mooi succes. De strijd om het kampioenschap ging lang tussen Meedhuizen 
MC, Pelikaan MC en SJO STEO MC. Maar door een tweetal knappe maar krappe 
overwinningen uit Pelikaan S  (1-2) en thuis tegen Meedhuizen (3-2) wisten de 
meiden het kampioenschap veilig te stellen.  
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Na afloop van de wedstrijd was er natuurlijk een huldiging, een kampioenshirt en 
een rondrit door Ten Post en Stedum. Onder grote belangstelling, ook tijdens en 
na de wedstrijd, werden meiden in het zonnetje gezet voor hun fantastische 
teamprestatie.  
 

Arend Koenes 
 

 

Weer twee kampioenen bij SJO STEO 
 

Na de MeidenC zijn afgelopen dinsdagavond 26 mei ook de Meiden E en D2 van 
de SJO STEO kampioen geworden. Zoals een goede samenwerkende jeugdafde-
ling betaamt speelden de Meiden E hun kampioenschapwedstrijd in Ten Post en 
D2 in Stedum.  
 

In Stedum speelde SJO STEO D2 (een zevental) tegen Froombosch D1. Alleen 
bij een zeer groot verlies zou het team van de leiders Hendrik de Jong en Andries 
de Vries het kampioenschap nog kunnen verspelen. Maar nadat het al snel 1-0 en 
2-0 werd, was het al duidelijk dat er een feestje gevierd kon gaan worden. Toen 
scheidsrechter Jan Spijk na 60 wedstrijdminuten voor het einde floot stond de 
eindstand van 11-0 op het scorebord. Na ontvangst van het kampioensshirt, een 
glaasje fris en zakje chips werd er een rondtocht door Stedum gehouden.  
 

  

Van links naar rechts:Hendrik de Jong, Tomas Reker, Marc Huisman, Leon Smit, Andries de 
Vries, Stefan Langenbach, Deen Smids, Mathijs Kruidhof, Pelle Brandsma, Milan de Vries, 
Raymon de Jong en Sil Spits. 
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In Ten Post stond het jongste meidenteam van de SJO STEO voor een zwaardere 
opgave. Om kampioen te worden moest met 3 doelpunten verschil van SVZ (Zeij-
en) worden gewonnen. Anders zou De Held ME1 alsnog met de hoofdprijs aan de 
haal gaan. Toen de ruststand 1-2 was, werd het massaal toegestroomde publiek 
wel een beetje stil. Maar met een fantastische 2e helft wisten de meiden van de 
leiders Mirjam Werkman en Stefan Rijsdijk alsnog met 7-2 te winnen en werd het 
kampioenschap gevierd alsof het WK Vrouwen was gewonnen. Ook de meiden 
werden gehuldigd met een rondrit door Ten Post.  
 

  
 

Van l.n.r. en boven naar beneden:Mirjam Werkman, Eelke Jut, Lara van Warners, Hester Ve-
ninga, Danielle Tillema, Corena Draaisma, Jasmine Nieuwold, Eva Smit, Carlijn Slager, Eline 
Kruidhof, Jasmijn Rijsdijk, Anouk Bruulsema, Wieke Koenes, Stefan Rijsdijk en Iris Werkman. 
 

Zo eindigde het mooie voetbalseizoen van de SJO STEO met 3 kampioenen in de 
voorjaarsreeks. Een mooie prestatie voor de jonge samenwerkende jeugdoplei-
ding van de v.v. Stedum en SV TEO in haar 2e voetbalseizoen. Volgend jaar komt 
de SJO STEO met 11 teams uit in de competitie. Het feit dat er ook weer drie me-
identeams samengesteld kunnen worden is natuurlijk fantastisch. 
 

Arend Koenes 
 

 

Hengelclub "Ons Genoegen" 
 

Gelukkig geen visdraad slachtoffer Nij Nittersum 
 

Eén van de meest opbeurende gezegdes binnen de wereld van de journalistiek 
vind ik altijd: Het nieuws ligt op straat. Persoonlijk vind ik niet dat je dit al te letter-
lijk moet nemen. Er wordt mee bedoeld dat je overal goed om je heen moet kijken, 
wanneer je stukjes wilt schrijven. Ook op straat. 
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Op maandagavond 11 mei 2015, om ongeveer acht uur, stond aan de Weemweg 
ter hoogte van de woningen van het voormalige Nij Nittersum een dierenambulan-
ce. Ik zag dat in het voorbijgaan. Iemand communiceerde wat met het ambulan-
cepersoneel. 
Pas de volgende dag sprak ik met één van de omwonenden Marcel Knol. Marcel 
die een echte dierenliefhebber is, een hond en een kat heeft, kon mij precies ver-
tellen waarvoor de dierenambulance gekomen was. 
 

Marcel: "Je weet wel, wat ik met dat pad bedoel, voor mijn woning en dat van de 
buren. Aan het eind daarvan heb je een paar bomen staan. In één van die bomen 
zit een oud kraaiennest dat dit jaar bewoond wordt door een stel ransuilen met 
twee jongen. Wij meenden hier dat één van de jongen verstrikt was geraakt in een 
stuk vissnoer. Wij dachten aan een visdraad slachtoffer. Het jonge uiltje hing in 
een boom, zo scheef met zijn pootjes tegen de boom aan en de vleugels heel 
vreemd. Die ene vleugel hing helemaal naar beneden. Het was net of het jong 
zich tegen die boom afzette. Het was een raar gezicht." 
Om het verhaal nog wat uit te bouwen spreek ik met Marcel Knol af dat ik later 
nog even langskom. Dat gebeurt een paar dagen nadien. Dan vertelt hij verder 
dat het uiltje op den duur ook naar beneden viel. Marcel: "Een bewoonster van 
een van de woningen heeft toen de dierenambulance gebeld. En gelukkig het ui-
lenjong had geen visdraad, geen nylon om zijn pootjes of vleugels. Het advies van 
de dierenambulance was om dat jong terug in de boom te zetten. Dat heeft toen 
één van de bewoners ook gedaan. Een poosje later zat het jong helemaal uit 
zichzelf bovenin de boom!" 
 

Deze ransuilen, met pluimpjes op de kop, maken ook heel duidelijke geluiden, 
vertelt Marcel verder. "De jongen hebben een zeurderige piep wanneer de ouders 
in de buurt komen. De ouders zelf herhalen steeds hun eigen geluid. Steeds ach-
terelkaar dat lichte korte geluidje. Zelfs 's avonds en 's nachts kun je ze horen." 
Ook vloog een jonge uil kortgeleden tegen het raam van Marcels woning. De veeg 
zit nog op het raam. "Die uilen zitten ook wel eens in de berkenbomen aan de 
achterkant van ons rijtje huizen," vervolgt hij, "daar zie je op het pad tussen de 
Weemweg en de Singel ook wel eens uilenballen liggen. Die twee berkenbomen 
staan meteen naast het pad." 
 

Marcel is blij dat het hier geen slachtoffer betrof van slordig achtergelaten nylon-
draad. Elk jaar lees je wel over vogels die visdraad om hun poten en vleugels 
hebben zitten, of zelfs haken in hun bekken. Soms zitten ze volledig ingepakt in 
nonchalant weggesmeten vissnoer. Zelf heb ik nog even op internet gekeken naar 
dit probleem. Onder de slachtoffers vind je ook vogels zoals kauwtjes en merels... 
Wat de foto's op internet betreft, die zijn beslist niet prettig om naar te kijken. Con-
clusie: Nylon is een heel sterke draad. Nylondraad wordt niet alleen door vissers 
gebruikt maar ook bijvoorbeeld om iets vast te binden in de tuin. Laat buiten, bij 
het water of waar dan ook, geen oud nylondraad rondslingeren. Gooi dit onmid-
dellijk weg, in de vuilnisbak, of in de container. 
 

Eldert Ameling 
voorzitter Hengelclub "Ons Genoegen"       
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De Steemer Agenda 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

   Tot 19 augustus viert De Stedumer vakantie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Stedumer is een uitgave van de Vereniging voor Dorpsbelangen Stedum en verschijnt nor-
maal gesproken elke vierde vrijdag van de maand, met uitzondering van december (verschijnt 
eerder i.v.m. de kerstdagen). Kopij moet anderhalve week er voor binnen zijn. Hij komt niet uit 
in juli. Artikelen in ‘platte tekst’ aanleveren, dus geen eigen opmaak.  
 

De volgende keer verschijnt De Stedumer op vrijdag 28 augustus. Kopij inleveren bij de redactie 
voor woensdag 19 augustus. 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: Erik Staal, Bedumerweg 31, Stedum, 0596 58 18 10, destedumer@gmail.com  
Eldert Ameling. Fotografie: Janna Bathoorn. 
Advertenties: Ellen Gommers, 0596 58 18 10, adv.destedumer@gmail.com 
 

 

 


