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Geachte Stedumers, 
 

Doe nou eens wat voor de jeugd! Al dat gepraat en er gebeurd niks.... 
Het zal u niet onbekend in de oren klinken. Opnieuw laat de volgende generatie 
jeugd van zich horen dat er in dit dorp niks te beleven is voor ze. Maar vooral dat 
anderen dat moeten oplossen. Vind u dat nou niet vervelend? Zij vinden de keuze 
die u gemaakt heeft om in dit dorp te gaan (blijven) wonen maar niks. En erger 
nog, dat thuisgevoel dat u ze zo graag wil geven, een vertrouwd adres. Nee daar 
willen ze al helemaal niet zijn. 
En toch we begrijpen ze allemaal best wel. Alleen dat het vroeger niet anders was 
en dat je zelfs als je in de stad woont verlangt naar Amsterdam, want daar ge-
beurd het, het valt niet uit te leggen aan ‘de jeugd’. Als ze inmiddels al niet zwaar 
genoeg hebben van dit stukje.... 
Maar er zijn wel dingen gebeurd, en het was toch eigenlijk wel heel prima het af-
gelopen jaar. Maar ja dat is dan wel weer saai natuurlijk. Tijd voor iets nieuws. 
Prima, leuk, een uitdaging en laten eens wat verzinnen. Wel snel want er wordt op 
gewacht. En dan stel je de vraag aan de jeugd zelf en blijft het toch wel erg stil. 
Althans van concrete vragen of ideeën heb ik nog niks vernomen.  
 

Des te meer van het klagen over dit alles. Op stedum.com heb ik iets geschreven 
hierover. Op de één of andere manier zijn wij de vijand geworden. En is onze in-
vloed onder deze jeugd te gering. Dat moet veranderen vinden wij. Daarvoor zul-
len we toch weer moeten gaan praten, met u en de jeugd. En vooral de ouders 
mét de jeugd. Want dit moet zo niet verder gaan, er zijn grenzen en die zijn nu 
overschreden. De politieaanwezigheid moge daar de getuige van zijn. Maar hier-
na moet het vooral weer een beetje leuk worden in Stedum voor de jeugd. 
Onze invloed is helaas ook maar tot zo ver. We worden, zeker door de jeugd, nog 
wel eens verward met de gemeente. Nou doen we wel veel maar we hebben geen 
bestuurlijke macht. En daar hebben we nu eenmaal wel mee te maken. Ook al is 
er een nieuw college met nieuwe ambities, er is geen geld. Daar wil en kan 
dorpsbelangen wel degelijk een rol spelen. 
Maar sorry jeugd, dit duurt nou eenmaal altijd wel erg lang. 
 

Graag zie ik u op de voorjaarsvergadering! 
 
Bardo Heeling 
voorzitter dorpsbelangen Stedum 
 

 

Het gezicht van Stedum 
De foto op de omslag vertoont iedere maand het gezicht van een Stedumer. De keuze is in 
principe volstrekt willekeurig, als het maar een (oud) dorpsgenoot is. Ken je iemand die wel aan 
de rubriek wil meewerken of wil je misschien zelf: meld het de redactie.  
 

Op de foto staan dit keer Jack Werkman (foto: Janna Bathoorn). Zijn bouwbedrijf bestaat 80 
jaar. Of is het nog ouder? In ieder geval meer dan genoeg reden voor Eldert Ameling om eens 
met hem te gaan praten. 
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Sociale dorpsvisie 
 

Leefbaarheid, krimp, eenzaamheid, economische teruggang. Zomaar een aantal 
termen die in onze gemeente steeds actueler worden omdat de inwoners, en 
daarmee de gemeente Loppersum, steeds meer de gevolgen hiervan merken. 
 

De gemeente wil Stedum de mogelijkheid geven om een ‘sociaal’ gedeelte toe te 
voegen aan de dorpsvisie. Ze wil dat Stedum haar visie geeft op sociale aspecten 
in de woon- en leefomgeving. Doelgroepen als ouderen, jongeren en kinderen 
moeten aan bod komen, maar ook onderwerpen als eenzaamheid, leefbaarheid, 
cohesie en activering. Ook kan het dorp zelf onderwerpen en doelgroepen be-
schrijven. De gemeente Loppersum wil bereiken dat de dorpsvisie verder gaat 
dan het onderhoud van de fietspaden en bijdraagt aan het inzicht op eerder ge-
noemde onderwerpen. Hieruit kan blijken dat op onderdelen ondersteuning en/of 
oplossingen nodig zijn.  
 

De nadruk moet liggen op zelfstandige ontwikkeling van deze visie, die bij voor-
keur gekoppeld wordt aan de ‘gewone’ dorpsvisie, ‘Stedum Straks’. De vereniging 
van dorpsbelangen mag (externe) begeleiding inhuren voor een bepaald budget. 
Naast het budget voor de ontwikkeling van de sociale dorpvisie zijn er ook midde-
len om een (deel) van de sociale dorpsvisie uit te voeren. Dit zal dan gaan om een 
proefperiode voor de jaren 2010 en een uitloop naar 2011.  
 

Behalve Stedum mag ook ’t Zandt gebruik maken van de mogelijkheid een ‘socia-
le paragraaf’ toe te voegen aan de dorpsvisie. Belangrijk is dat het resultaat over-
draagbaar is aan andere dorpen. 
 

Voor het ontwikkelen van de sociale dorpsvisie zoekt het bestuur van dorpsbelan-
gen dorpsgenoten die zich hiervoor in willen zetten. Tijdens de Algemene Leden-
vergadering op vrijdag 21 mei zal hierover gesproken worden. Contactpersoon 
binnen dorpsbelangen is Lorette Verment. 
 
 

Wandel-4-daagse 17 t/m 20 mei 
 

Wie zin heeft om te wandelen in en rondom Stedum, 5 of 10 km, kan dit jaar weer 
meedoen aan de wandel-4-daagse van 17 t/m 20 mei. Een sportief maar vooral 
gezellig evenement, voor jong en oud. Start en inschrijving is op maandag 17 mei 
vanaf 18:00 uur in het café. Deelname kost € 4,00 voor een medaille en € 1,00 
voor een avond. 
 

 

Bedankt 

 

Het doet me goed te weten dat iedereen zo heeft meegeleefd tijdens en na mijn 
verblijf in het ziekenhuis. Ik wil iedereen hiervoor dan ook hartelijk bedanken. 
 

A. Bakker-Jager 
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9e Stemer omloop 
 

De 9e Stemeromloop georganiseerd door de IJsvereniging en Dorpsbelangen gaat 
van start op zaterdagmiddag 15 mei a.s. De jeugd loop voor de basisscholen be-
gint om 16.00 uur en de start van wedstrijdlopers en recreanten is om 17.00 
uur.Het parcours is weer de route van het vorig jaar, namelijk twee ronden van 5 
kilometer om en door Stedum. Het inschrijven van jeugdlopers, wedstrijdlopers en 
recreanten start om 15.30 en vindt plaats in de sporthal aan de Bedumerweg, 
waar men zich ook kan omkleden en na afloop douchen. 
 
Voor de wedstrijdlopers en recreanten, die ook dit jaar weer voorzien zijn van 
chiptiming, zullen er 2 rondes zijn van 5 kilometer. De start (en finsh) zal ook dit 
jaar weer plaats vinden op het haventerrein,waar ook de prijsuitreiking en diverse 
activiteiten zullen plaatsvinden,tevens is er gelegenheid om er een lekkere snack 
te kopen van Jan de Patatman of koffie, bier van de tap of fris te kopen.Er zal een 
draaimolen voor de kleinsten aanwezig zijn. Wie het startschot dit jaar zal lossen 
is nog een verrassing de organisatie is nog bezig met verschillende personen. Het 
parcours gaat weer door het dorp met als hoogtepunt de terp van Stedum, langs 
nieuwbouw, kleipad, Stemerbos en langs de Stemermaar naar start en finish. Als 
organisatie vragen wij de inwoners van Stedum om het parcours autovrij te hou-
den. De schooljeugd start om 16.00 uur - met leeftijdscatagorieen van 4 tot 6 jaar 
die een parcours lopen van 400 meter, terwijl de oudere jeugd 7 tot 9 jaar en 10 
tot 12 jaar een ronde lopen van 800 meter. Meedoen aan de Jeugdloop is gratis. 
 
Hierbij worden, namens de organisatie, alle lopers  uitgenodigd om  deze 9e 
Stemeromloop weer tot een succes te maken. Wie met de auto naar Stedum komt 
zal zoveel mogelijk begeleid worden door verkeersregelaars om te parkeren op de 
aangewezen plekken. Op deze manier hopen we de verkeersdrukte in het dorp in 
goede banen te leiden. Het dorp zelf is afgesloten voor verkeer van 16.45  tot 
18.15 uur. Tot zaterdag 15 mei!  
 
Organisatie van de Stemeromloop 
 

 

Uitwisselingsfeest Stedum (D) – Stedum (Nl) 
 

Heeft u het foldertje met de Meiboom al gevonden in uw brievenbus? Het is een 
uitnodiging om mee te doen aan de feestelijke activiteiten op 1 mei ter gelegen-
heid van het uitwisselingsbezoek Stedum (D) – Stedum (Nl). Tegelijkertijd is het 
ook programmaboekje en een lot waarmee u een lekkere prijs kunt winnen tijdens 
de trekking in de pauze van de feestavond op zaterdag. Het handgeschreven lot-
nummer staat op de achterkant. De prijs kan alleen ter plekke geïnd worden. 
Waarom die meiboom? Het planten van een versierde meiboom – vaak rond 1 
mei - is een oude traditie die nog steeds in ere wordt gehouden. Niet alleen in het 
Duitse Stedum en in heel veel andere dorpen in Duitsland en België, maar ook in 
ons land, bijvoorbeeld in Limburg en de Achterhoek. Net als bij de kerstboom, 
symbool voor het licht, gaat het optuigen van een meiboom terug op een voor-
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christelijk Germaans gebruik, dat in het teken stond 
van de vruchtbaarheid en het verkrijgen van een goe-
de oogst. Rond de meiboom viert men het opleven 
van de natuur, nieuwe levenskracht, gezondheid en 
jeugd. Het planten van een meiboom moet – net als 
de boom op het hoogste punt van een huis in aan-
bouw - geluk en voorspoed brengen. Een mooi ge-
bruik dus, dat nu door scoutingclub De Struners wordt 
opgepikt. Zaterdagmiddag zullen zij om 14.00 uur op 
het Klokkenpad een door henzelf versierde meiboom 
‘planten’. Zo vieren wij, dankzij onze jonge en ener-
gieke padvinders, deze keer ook hier in Stedum het 
begin van de mooiste maand van het jaar. 
 

Ook wat betreft de organisatie van de rest van het 
uitwisselingsfeest gaat het goed. Verschillende spon-
soren ondersteunen de activiteiten van harte met een 

gift en al voor bijna alle Duitse bezoekers is een gastvrij onderdak gevonden. Er 
zijn veel jonge mensen bij en dat belooft veel goeds voor de toekomst van de 
vriendschapsrelatie tussen onze beide dorpen. 
 

Fenneke Colstee 
Uitwisseling Stedum-Stedum 
 

 

 

 

 

 

 

In je nopjes met meer inspiratie 

 

In deze workshop sta je stil bij jouw inspiratiebronnen en je  

maakt ruimte voor ideeën.  

We doen een inspiratiespel en werken ideeën uit in bv. verf,  

klei, krijt. 

 

zaterdag 22 mei 2010 11.00-17.00 uur € 75,- (incl. lunch en  

materialen) Hoofdstraat 35 Stedum 

 

Interesse? Bel (551937) of mail (mimstedum@hotmail.com)  

beeldend kunstenaar en docent kunstvakken Miriam Geerts 
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Feestweek 

 

Nog maar 2 maanden en dan gaat de 20ste editie van de feestweek beginnen. Het 
lijkt misschien nog ver weg met al die activiteiten in het dorp, maar voor je het 
weet staan we midden in het feestgedruis. 
Komende week worden de glossy informatie boekjes huis aan huis gebracht ( Ook 
bij de brievenbus met nee - nee stickers, excuses hiervoor) En dan komt een van 
de commissieleden van de feestweek bij u persoonlijk aanbellen of u ook een 
weekkaart wil kopen. Heel voordelig als je een paar keer langs komt. De week-
kaart is exclusief de crazy race. 
 

Om alvast een tip te geven voor de Lifestylebeurs van dinsdag; U hoeft niet te ko-
ken, we hebben net als de vorige keer weer heerlijke lekkernijen te koop. Tussen 
de shows van de politiehonden, de houthakkers, de dansdemo’s en de vele 
beursstandhouders worden er lootjes verkocht voor de tombola en hebben we 
geweldige prijzen. Aan het einde van de avond is er een veiling. Met andere 
woorden neem op tijd vrij en houdt je avond vrij voor de beurs. 
 

Dit jaar houden de voorzitter en de penningmeester er mee op. Is er iemand geïn-
teresseerd in deze functies neem dan contact op met Brenda Tillema of Peter 
Arends. 
 

Vergeet niet je op te geven voor de playback en soundmixshow en wil je vrijwilli-
ger zijn tijdens deze feestweek, meld je even aan via de site 
www.feestweekstedum.nl. Hierop staat ook het laatste nieuws. 
 

Brenda Tillema 
st. Op Goud Geluk 
 

 

Telefoonnummer Hervormd Centrum 
 

Het telefoonnummer van het Hervormd Centrum is 06 30 12 95 67 (nummer staat 
niet in telefoonboek). 
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Scoutinggroep De Struners op Paaskamp 

 

De voorbereidingen begonnen al een week eerder; met het inspecteren van alle 
spullen en opzetten van de tenten. Tenten die we dit voorjaar hebben gespaard 
met collecte lopen voor Jantje beton en zagen van hout in het Stedumerbos. 
 

Naast tenten heb je ook nog een hele uitrusting nodig en die hebben we mede ge-
financierd gekregen met bijdragen van Dorpsbelangen en RWE. Na regen en har-
de wind werd alles de woensdag voor Pasen ingepakt en ook de boodschappen 
werden gedaan. Op goede vrijdag begonnen we op tijd met het inspecteren van 
het natte en zompige weiland. Dat beloofde niet veel goeds...gelukkig was het 
weldra droog, de wind nam af en de zon brak door. Zo tegen 2 uur in de middag 
waren de spullen ter plaatse en de tenten opgezet. De kinderen konden komen. 
 

Om 3 uur werd iedereen verwelkomt in het Klokkenpad gebouw. We gingen met 
17 kinderen op pad en alle leiding was ook mee. Dat zijn er inmiddels al 7! De lei-
dinggroep van de Struners bestaat inmiddeels uit; Martine Bijsma, Helma Mulder, 
Georg Dekkinga, Gert-Jan Exoo, Dieuwke Bruinius, Thirza Wierenga en Roselei-
ne Thoomes. 
 

De kinderen waren uitgelaten en er hing een duidelijke spanning in de lucht. Op 
de fiets naar Westeremden...we waren Westeremden nog niet uit en bij Raymon 
vloog de ketting er al af. Toch wel snel waren we op locatie, aan het einde van de 
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Vierburenweg. Met alle spul-
len door het land was het in-
kwartieren nog een hele klus. 
Daarna nog de strijd van wie 
in welke tent. Na een kort 
heen en weer schuiven was 
iedereen druk met inrichten.  
Het kamp kon beginnen; met 
spellen en het koken werd ook 
in gereedheid gebracht en er 
moest nog een toilettent ge-
bouwd worden. Met het koken 
ging het buiten goed en het 
mooie weer hielp zeker. Al-

leen het verwarmen van 10 liter water duurt toch langer dan thuis! Voor Rick 
kwam het eten bijna te laat! Hij had zo’n honger! Hij was zeker niet de enige... 
 

We aten laat. Maar het was wel lekker. De pannen gingen nagenoeg leeg en de 
meesten schaarden zich ook voldaan om het kampvuur. Het vuur was zeker later 
op de avond erg belangrijk om warm te blijven. De afwas moest ook gedaan wor-
den en ondertussen werd er ook gespeeld in het weiland met de bal.  Toen het 
schemerig begon te worden werd het tijd voor het traditionele broodje bakken.  
 

En daarna volgde een echt spannend verhaal bij het kampvuur in het donker 
voorgelezen door Helma. Een gezellig griezelverhaal...niet zo griezelig maar wel 
spannend. De avond kwam daarna tot zijn einde met een tocht door de weilanden 
en tikkertje in het donker. Het slapen wilde eerst niet zo lukken maar zo na 12 uur 
lagen de meesten toch wel op bed. Om 1 uur was het stil... sommigen hadden last 
van de kou, sommigen van de spanning maar ze hebben geslapen als roosjes.  
 

De meeste kinderen waren al weer vroeg op ook al was de nacht nog zo kort. En 
als volgt een lekker ontbijt in de openlucht. Zo vroeg in het voorjaar is het dan nog 
erg koud. Maar gelukkig hadden we ons kampvuur! Met vele handen was later die 
ochtend het opruimen snel gedaan en we sloten de ochtend af met het zoeken 
naar Paaseitjes in het naastgelegen weiland. Het waren er volgens de paashaas 
wel 200 alleen werden ze niet allemaal gevonden. De koeien van de familie Jans-
sens werden nog even begroet en daarna op de fiets terug naar Stedum! 
 

De ouders stonden alweer met smart op hun kinderen te wachten bij het Klokken-
pad gebouw. Later die middag zou de regen weer losbarsten. Maar we hadden de 
tenten gelukkig alweer droog opgeborgen. Geweldig dat het weer zo goed reke-
ning met ons heeft gehouden! We hebben het als een groot succes ervaren. Ja dit 
is echt Scouting! Op pad, op kamp, gezellig samen bezig zijn. We kijken uit naar 
het grote noordelijke pinksterkamp, het word een erg leerzaam weekend voor ons 
als beginnende scouting groep. 
Iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen; en de familie Janssens in het bijzon-
der, bedankt! 
 

Georg Dekkinga 
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Bouwbedrijf Werkman, 80 jaar 
 

Dit jaar bestaat het bouwbedrijf van de 
heer Jack Werkman aan de Lopster-
weg tachtig jaar. Op 1 januari 1994 
nam Werkman junior het bedrijf van 
zijn vader Johannes J. Werkman en 
van zijn vaders compagnon aannemer 
de heer Jakob Laning over. 
 

In zijn kantoor op de verdieping, met 
uitzicht op het bedrijfsterrein en de 
Hervormde kerk, vertelt Jack Werkman 
over het 80 jarig bestaan van zijn 
bouwbedrijf. “Ik ben uitgegaan van de 
papieren die ik in mijn bezit heb,” ver-
telt Werkman, “het zijn de papieren van 
de Kamer van Koophandel. En nog al-
tijd staan wij onder datzelfde inschrij-
vingsnummer uit 1930 ingeschreven. 
Toch is het heel aannemelijk dat ons 
bedrijf nog ouder is,” meent Werkman, 

”want in het verleden viel nog wel eens de naam van H. Maneschijn, timmerman-
aannemer in hetzelfde pand, maar dan nog voor 1930.” Om hierover meer aan de 
weet te komen informeerde Jack Werkman bij de heer Tjeerd Burgstra. Dorpsge-
noot Burgstra verdiept zich al jarenlang in de geschiedenis van Stedum. In de 
brief die hij aan Werkman schreef concludeert hij, gebaseerd op de hem bekende 
gegevens, dat er zo'n 110 jaar aannemers- en bouwactiviteiten hebben plaatsge-
vonden op het adres aan de Lopsterweg nummer 5. “Wij zijn het oudste bedrijf in 
ons dorp,” zegt Jack Werkman. 
 

Dan vertelt hij in chronologische volgorde hoe zijn vader in het bouwbedrijf is ge-
komen. Het begon allemaal in 1956 toen zijn ouders, die nog verloofd waren, in 
Kantens een huis leeg zagen staan. Bij deze woning was een timmermanswerk-
plaats. Deze was van de juist overleden Titus Mars geweest, een broer van Hen-
drik Mars. Deze Hendrik Mars was de vader van onze dorpsgenoot Jacob Hendrik 
Mars, welke aan de Lellensterweg 24 woont. Alles in dit bedrijf in Kantens was 
nog aanwezig. Hendrik Mars was op dat moment de eigenaar ervan. 
 

Toen Jacks ouders bij Hendrik Mars informeerden of de woning te huur was, werd 
hem een aanbod gedaan. Mars, die Werkman goed kende, stelde het volgende 
voor: ”De woning is te huur, maar dan moet je ook bij mij in dienst komen als fili-
aalhouder.” Zelf had Hendrik Mars in Stedum zijn eigen bedrijf, hetzelfde bedrijf 
waarover Jack Werkman nu de scepter zwaait. En zoals hierboven al eerder ge-
zegd, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel vanaf 1930. In mei 1956 zijn 
Johannes en Gepke getrouwd en was de baan aanvaard. 
 
 



 10

Inmiddels was het 1970 en wilde Hendrik Mars die al 40 jaar in Stedum aannemer 
was, met zijn bedrijf stoppen. Johannes J. Werkman, die op dat moment 15 jaar 
filiaalhouder voor hem in Kantens was, kreeg de keus om in Kantens zelfstandig 
verder te gaan. Uiteindelijk werd er met de heer Jakob Laning, zijn collega die in 
het bedrijf in Stedum werkzaam was, overeengekomen om samen het bedrijf in 
Stedum over te nemen. In augustus 1971 kwam de familie Werkman in ons dorp 
wonen. Vader Johannes en moeder Gepke hadden op dat moment 9 kinderen. 
Later in Stedum kwamen daar twee kinderen bij, de dochters Greetje en Gerda. 
Zoon Jack was in augustus 1971 negen jaar oud. Hij is het vijfde kind van het ge-
zin. Hij hield van muziek en had er gevoel voor. Op ongeveer tien jarige leeftijd is 
hij orgel gaan spelen. Vanaf 2 januari 1977 is hij organist in de Vrijgemaakte Ge-
reformeerde Kerk in Westeremden. In Stedum volgden de kinderen Werkman on-
derwijs aan de Professor B. Holwerdaschool in Middelstum, een Vrijgemaakt Ge-
reformeerde School. Op dezelfde school is later Hans Werkman, een broer van 
Jack, zestien jaar lang onderwijzer geweest. Hans is inmiddels al weer verschil-
lende jaren onderwijzer in Schildwolde. Na de Lagere School is Jack naar de LTS 
In Groningen gegaan. Daarna naar de Christelijke MTS aan de Admiraal de Ruy-
terlaan in Groningen. In het vierde jaar liep hij onder andere stage bij Dinkla in 
Ten Post en de Stroopfabriek Scholten aan de Turfsingel in Groningen, vlakbij het 
U.M.C.G. “De Stroopfabriek werd afgebroken”, vertelt Jack, “ik was toen Assistent 
Uitvoerder, want op deze plek werden twee parkeergarages gebouwd en zo'n 
zesenzestig woningen.” In diezelfde tijd volgde hij twee keer in de week een 
avondopleiding voor 'ondernemer burgelijke en utiliteitsbouw'. Dat jaar ontving hij 
twee diploma's. “Ik mag met mijn toen behaalde papieren elk denkbaar bouwwerk 
bouwen,” legt Jack uit. De afgelopen jaren hebben wij enkele kerken verbouwd. 
En wij hebben fabriekshallen aangepast. Wij plaatsten in de provincie enkele wo-
ningen. Wat wij ook doen zijn hele mooie uitbouwen maken aan bestaande hui-
zen.” desgevraagd noemt hij een aantal voorbeelden op in ons eigen dorp. Een 
mooi voorbeeld is de tuinkamer van de familie Oosterhuis aan de Kampweg. Dan 
heb je de achterkant van de Hoofdstraat nummer 18. “En de tuinkamer van familie 
Kruidhof, aan de Kampweg 17 is ook een ontwerp van mij.” In Groningen, Fivelgo-
laan, beginnen zij binnenkort met de negende uitbouw in die straat. “Ik ontwerp 
ook graag uitbreidingen, dakopbouwen, aanpassingen aan bestaande panden. De 
ene keer is dat in een bijpassende stijl en de ander keer weer in een afwijkende 
stijl. Zoiets is een kwestie van afspraak met de klant.” Wanneer Jack Werkman zo 
aan het vertellen is, bemerk je het plezier wat hij in zijn werk heeft. Hij heeft hart 
voor zijn vak. 
 

“Wat wij de laatste tijd gedaan hebben aan interessante en mooie projecten? In 
Toornwerd hebben wij een mooie woning gezet ter vervanging van een door 
brand verwoeste boerderij,” vertelt hij. In de loop de jaren heeft Werkman, voort-
vloeiend uit de liefde voor de muziek en het orgel, steeds meer contacten gekre-
gen met onder andere orgeladviseurs en kerkvoogdijen. Een orgeladviseur advi-
seert over de mogelijkheden van restauratie. “Wij hebben onlangs de kast van het 
orgel in de Nieuwe Kerk in Groningen gerestaureerd. Wij zijn nu bezig in Fries-
land: in Marrum en Sexbierum. Het gaat hier om twee rijksmonumenten. Voor een 
kerk in Meppen in Duitsland bouwde ikzelf de kast van een nieuw orgel in blank 
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esdoorn.” Hij laat mij er een foto van zien. De ombouw is strak van vorm maar be-
houdt zijn sierlijkheid. “En,” vertelt Werkman, “deze ombouw is zes meter hoog! Ik 
ben er zo'n achthonderd uur mee bezig geweest...” Dan gaat hij verder. “Er is nu 
een vereniging in oprichting van erkende restauratiebedrijven. Ik ben daar al lid 
van. Het betekent dat wij straks door kunnen gaan met een heel boeiend facet in 
ons vak. De Rijksdienst voor Monumenten wil in de toekomst alleen werk uitbe-
steden aan gecertificeerde bedrijven.” Nu bouwt Jack heel eventjes de spanning 
op... Want...?! “Garsthuizen zit er aan te komen...” zegt hij verheugd, “bijna ieder-
een kent het kerkje van Garsthuizen. De toestand van het gebouw is erg slecht. 
Er dreigt zelfs instortingsgevaar. In de kerk zitten twee belangrijke Rijksmonumen-
ten, een grafsteen van de familie Van Starkenborgh, die wij kennen van het Van 
Starkenborghkanaal. En het Van Oeckelenorgel uit 1900. Wij hebben als erkend 
leerbedrijf de opdracht gekregen voor de restauratie van dit gebouw...!!” Dan legt 
hij kort maar krachtig uit, dat de kerk als leerlingenbouwplaats voor restauratiepro-
jecten zal fungeren. Leerlingen die een vakopleiding in de bouw volgen wordt hier 
een mogelijkheid geboden om vertrouwd te raken met het oude timmerambacht. 
“Wij zijn blij dat wij die kennis mogen overdragen aan de volgende generatie,” 
zegt Jack Werkman enthousiast en overtuigend. 
 

Eldert Ameling  
 

 

Opstelling en route optocht 5 mei 
 

De Hilmaarweg is van 12.00 -14.00 uur afgesloten 
1. Opstelling  ( 13.00 uur)  borglanden   * start  om 14.00uur; 2. Linksaf  stukje 
Hilmaarweg; 3. Linksaf naar Sien  Jensemahörn 4. Rechtsaf  naar Lopsterweg 5.  
Rechtsaanhouden Hoofdstraat 6. Linksaf naar  Molenstraat 
7.  Rechtsaf naar  D.Triezenbergstraat 8.  Rechtsaf  Bedumerweg 
9.  Rechtsaanhouden Hoofdstraat 11.  Linksaf naar  Lopsterweg 
12. Linksaf naar de  Weemweg 13.  Rechtsaf naar de Borgweg rechtsaf singel –
vlaspad. 14. Linksaf naar de Sien Jensemahorn 
15. Rechtsaf naar de Hilmaarweg 16. Linksaf naar  Stationsweg-  Kampweg 
17. Rechtsaf naar de  Bedumerweg  
Pauze   Hervormd Centrum 
18. rechts aanhouden Crangeweer. 19. Rechtsaf kleipad op.    
Prijsuitreiking op de wagens 
19. Rechtsaf naar de stationsweg 20. Linksaf naar de weemweg 
21. Rechtdoor de  hilmaarweg op 22. Rechtsaf naar de borgweg 
23. Linksaf  naar  singel – vlaspad 24. Linksaf naar de sien jensemahorn 
24. Rechtsaf naar de  lopsterweg 25. Rechtsaf naar de weemweg  
26. Linksaanhouden van weemweg 27. Linksaf stationsweg-kampweg 
28. Rechtdoor naar de    kaakstraat 29. Rechtsaf naar de  adr.clanstraat 
30. Rechtsaf naar de  d.triezenbergstraat  31. Rechtsaf naar de   bedumerweg 32. 
Rechtsaanhouden  naar de hoofdstraat 33. Rechtsaf naar de  molenstraat 34. 
Linksaf naar de lellensterweg 35. Linksaf.  Oprit op van Bijen. Einde. Prijsuitrei-
king. De wagens rijden vanaf Bijen naar de Hoofdstraat en Molenstraat uit naar 
eindbestemming.
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30 april en 4, 5 mei 
 

Koninginnedag 
9.30 uur.  Aubade op het Kees Eisemaplein bij  ‘t Hervormd Centrum  met mede-
werking van muziekvereniging Jehova Nissi. Veel vaderlandse liedjes die u mee 
kunt zingen. Daarna is er de oranjeborrel en de koffie met oranjekoek. 
10.30 uur.  Vossenjacht voor de kinderen van de basisscholen.  
De kinderen zullen met een eigen begeleiding door het dorp lopen op zoek naar 
de vossen. De start is vanaf het Hervormd Centrum. Aan het eind krijgen ze een 
ijsje, aangeboden door Tiemen de melkboer. 
20.30 uur. Groot oranjeconcert in de sporthal door Jehova Nissi.  
Komt allen zien en luisteren, toegang is gratis. 
 
Dodenherdenking   
Dinsdag 4 mei om 19.00 uur zal er in de Hervormde Kerk begonnen worden met 
deze herdenking, aansluitend zal er een stille tocht worden gelopen naar het 
kerkhof, waar de 2 minuten stilte en de kransleggingen zullen plaats vinden. 
 

Optocht 5 mei 
13.00 uur  Opstellen van de wagens aan de Borglanden. 
14.00 uur   Start van de optocht. 
 

De Hilmaarweg is voor het doorgaande verkeer van  12.00 uur  tot  14.00 uur  
afgesloten. 
 

Tijdens de opstelling zal de jury de wagens gaan bezichtigen. De jury zal ook de 
wagens tijdens de route beoordelen. Muziekvereniging Jehova Nissi  en het duo 
“degringos” zullen de optocht muzikaal begeleiden. Halverwege de optocht zal er 
bij ’t Hervormd Centrum een pitstop worden gehouden.  
Alle deelnemers krijgen drinken aangeboden en kan er gebruik van het toilet wor-
den gemaakt. Ook het publiek kan daar terecht voor een drankje.  
Daarna zal via de Bedumerweg, Kleipad op de Stationsweg de prijzen op de wa-
gens bevestigd worden. Hierna zal nog een ereronde door het dorp worden gere-
den waarna via de Lellensterweg bij de boerderij van de fam. Bijen de tocht be-
eindigd wordt. De juiste route kunt u elders in deze “Stedumer” vinden.  
 

Tijdens een gezellige nazit vindt daar de prijsuitreiking plaats. 
Ook aan de inwendige mens wordt gedacht. Jan de Patatman staat er met zijn 
wagen. Voor een broodje hamburger, braadworst en drankje kunt u daar terecht. 
 

Om een mooie doorstroming van de optocht door het dorp te krijgen, is het wen-
selijk dat de wegen auto vrij zijn. Helpt u mee?! Ook roepen we de bewoners op 
om de vlaggetjes op te hangen in de straten. 
 

Maar het valt en staat natuurlijk alles met het weer. We zullen hopen dat de zon 
schijnt en dat het droog is. 
Bij regen kijk even op www.stedum.com. 
 
Oranjevereniging 
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Het orkest heeft het druk 
 

Geregeld krijgt het orkest van Jehova Nissi het verzoek om te spelen bij de een of 
andere gelegenheid. Daar kunnen we het soms erg druk mee hebben en het is 
niet altijd gemakkelijk alle muzikanten op de gewenste plaats en tijd bij elkaar te 
trommelen. Toch lukt het ons op wonderbaarlijke wijze bijna altijd. Gelukkig maar, 
want wij vinden het mooi erbij te horen in het dorp. U kunt dus weer op ons reke-
nen de komende weken. 
 

Zoals ieder jaar brengen we op de ochtend van Koninginnedag een aubade, spe-
len we tijdens de Dodenherdenking op 4 mei en halen we op 20 mei de Avond-
vierdaagse in. Dit alles in uniform. Maar dat is nog niet alles. Dit jaar is er weer de 
Bevrijdingsoptocht op 5 mei, waar wij natuurlijk ook van de partij zullen zijn. En op 
15 mei, tijdens de Stedumer Omloop, houden we met ons blazen en trommelen 
vrolijk de moed erin op een of andere gezellig terras.  
 

En toch is ook dat nog niet alles. Want er is een geheel nieuwe loot ontsprongen 
aan ons activiteitenprogramma: het Koninginnedagconcert, dat wij geven op ver-
zoek van en in samenwerking met de Oranjevereniging. Aan het eind van een, 
hopelijk, feestelijke dag bent u op die vrijdagavond om 20.00 uur van harte uitge-
nodigd voor een gratis concert in de sporthal. Het programma is een afwisselende 
mix van plechtig, feestelijk, herkenbaar (wie kent Berend Botje Niet?) en verras-
send. Maar, vooral, heel erg swingend! 
 

Fenneke Colstee 
Jehova Nissi 
 

 

Uit de raad  
 

Het wordt steeds moeilijker om neutraal over de gemeentelijke politiek te schrij-
ven. Eerst een verrassende verkiezingsuitslag, en nu een formatie die wel heel 
apart verliep. De kranten staan weer vol van de zaken in Loppersum, en dat vind 
ik in ieder geval niet zo prettig. Het komt weer niet al te serieus over, en dat is 
voor het vertrouwen van de inwoners van Loppersum in de politiek niet goed. Een 
klein tipje van de sluier hierbij opgelicht, want er is amper iets naar buiten geko-
men. En ook dat is niet goed. Politiek is een serieuze zaak, en daarvoor zal ik dan 
ook de passende bewoordingen gebruiken. 
 

Hoe verliep het spel? 
Van te voren waren er regels opgesteld hoe we als lijsttrekkers te werk zouden 
gaan. De grootste partij mocht beginnen. Wij hebben met elkaar gezegd dat ie-
mand die de situatie goed kent de voorkeur verdient, en zo heeft eerst Pier Prins 
van het CDA als formateur het voortouw genomen. Hoe dat afliep is niet naar bui-
ten gekomen. Het volgende bericht was dat Joan Stam is verzocht het stokje over 
te nemen als formateur van buiten. Zij had twee goede principes, niet teveel wet-
houders, en Loppersum Vooruit in de coalitie. Dat proces verliep moeizaam, 
dankzij de vele fracties waren er ook de nodige wethouderskandidaten en 
niemand stapt graag over zijn eigen ambities heen. Loppersum Vooruit moest op 
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zoek naar een wethouderskandidaat die voor alle partijen acceptabel zou zijn om 
mee te regeren. Ook dat kostte extra overleg en tijd. Ondertussen ging er blijkbaar 
een ander proces van start. Je kunt daar op twee manieren naar kijken. Ten eer-
ste dat het goed is dat er een college komt. Maar de andere kant is dat dit niet 
buiten een door alle fracties aangestelde formateur om had gemoeten. Groot pro-
bleem is dat de raad nu vanaf het prille begin zwaar verdeeld is. Een bestuur dat 
zo te werk gaat, moet eerst weer vertrouwen herwinnen. Je moet de verkiezings-
programma’s er ook niet bijpakken, want de eerst mogelijke besparing, het aantal 
wethouders, is al losgelaten. Ook al zal de totale omvang van de aanstellingen 
beperkt blijven, het kost in ieder geval meer overleg en afstemming. Als je op 15 
zetels 4 wethouders hebt, is er toch wel sprake van overkill. Blijkbaar kun je met 
één zetel in Loppersum al een wethouderskandidaat leveren, terwijl dat niet ge-
beurt als je drie zetels gewonnen hebt. In tijden van bezuinigingen is zo'n verhou-
ding bovendien geen goed signaal.  
 

Wat moet er anders? 
In de afgelopen raadsperiode was er vanuit de oppositie veel kritiek op de coali-
tiepartijen. Zij zouden de oppositie onvoldoende betrokken hebben. Dat is voor mij 
als lid van een voormalige coalitiefractie wel herkenbaar en begrijpelijk. Stemuit-
slagen zijn in zo’n machtsverhouding meestal wel voorspelbaar. Dat is voor de 
oppositie frustrerend. Zo te werk gaan was echter in het begin van de regeerperi-
ode niet de intentie. Het moment waarop dat openlijk zo is geworden, was in de 
tijd rond de herbenoeming van de burgemeester. De verhoudingen zijn toen toch 
wel verstoord geraakt. Daarna kwam de aanvraag van artikel 12, unaniem voor, 
maar een saneringsplan waar de oppositie tegen was. Nu blijkt dat geen breek-
punt te zijn en starten we met een voormalige oppositiepartij met verstoorde ver-
houdingen. Ik ben benieuwd hoe we straks rond de tafel zitten.  
 

Het blijft natuurlijk heel belangrijk om de toekomst van Loppersum leidend te laten 
zijn. Zo was het formatieproces door Joan Stam ook ingestoken, het vormen van 
een sterk en slagvaardig college. Dit college moet zich nog bewijzen, en voor een 
oordeel is het nog te vroeg. De conclusie is wel gemakkelijk te trekken dat het 
blijkbaar voor politici een stap te ver is de eigen ambities een beetje in toom te 
houden. Die ambitie heeft hopelijk ook een andere kant, we zullen afwachten wat 
daar voor goeds uit voortkomt.  
 

Hoe nu verder? 
De oppositie is nu wel in elkaars armen gedreven, maar of dat in het stemgedrag 
straks ook zo te merken is, is de vraag. Alle partijen weten wat er in Loppersum 
moet gebeuren, en zo was de noodzakelijke uitvoering van het saneringsplan tij-
dens de formatie voor geen van de partijen een breekpunt. Voor kiezers die 
meenden tegen het saneringsplan te stemmen, lijkt mij dat nog de grootste teleur-
stelling... Het saneringsplan ligt gewoon voor en zal hoofdstuk voor hoofdstuk uit-
gewerkt en uitgevoerd moeten worden. Dit college zal zijn overtuigingskracht hard 
nodig hebben. 
 

Lies Oldenhof 
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Algemene Ledenvergadering Vereniging Dorpsbelangen Stedum 
 

Vrijdag 21 mei 2010 om 20.00 uur Café ‘Het Oude Raedthuys’ te Stedum 
 

Agenda: 
1. opening 
2. verslag vorige vergadering (zie www.stedum.com, op de avond zelf wordt 

het uitgereikt) 
3. inhoudelijk jaarverslag (zie www.stedum.com en in deze Stedumer) 
4. financieel jaarverslag 
5. verslag kascommissie 
6. verslag activiteitencommissie 
7. bestuurswisseling 

• Bardo Heeling treedt af 

• Jaap Haaijer stelt zich kandidaat al secretaris 

• Lorette Verment stelt zich kandidaat als voorzitter 
8. herdenkingsplaat oud-strijder, toegelicht door Kees Eisema 
9. jeugd 
10. informatiebord 
11. lopende zaken 
12. rondvraag 
13. sluiting 

Gelegenheid tot naborrelen. 
 

 

Theater in een camper 
 

Groeten uit mijn wereld 
 

Na de succesvolle voorstelling van onze eigen toneelclub ONA kunt u alwéér in 
eigen dorp naar een voorstelling. Voor ONA werden 120 kaarten per voorstelling 
gerekend, in dit geval maar 8, dus u bevindt zich in select gezelschap. De voor-
stelling vindt namelijk plaats in een camper, die op 1 mei bij het Klokkenpadge-
bouw geparkeerd staat. Sanne Supèr, Nina Boegschoten en Berder de Vies bren-
gen voor u Groeten uit mijn wereld. De voorstelling gaat over twee vriendinnen die 
het dorp verlaten, op reis gaan in Afrika en na een aantal jaren terugkomen. Zo-
wel de reizigers als de thuisblijvers zijn veranderd. Aan het eind, na de thuisreis, 
volgt de confrontatie. 
 

De studenten van de popacademie van de Hanzehogeschool Groningen zijn te 
gast vanwege het bezoek van de Duitse Stedumers aan ons dorp. Omdat het een 
muzikale voorstelling is, is het voor hen ook vast leuk. Deze activiteit vindt bewust 
plaats in de nabijheid van de jeu de boulesbaan en het café, zodat u kunt kiezen 
waar u nar toe gaat, maar toch in de buurt van onze gasten bent. Bij het Klokken-
padgebouw komt ook een terras. De voorstelling duurt 40 minuten en reserveren 
kan via lies.oldenhof@perivert.nl. de aanvangstijden zijn: 12.00, 13.30 en 15.00 
uur, met eventueel een extra voorstelling om 16 uur. De dames zingen en spelen 
o.a. accordeon en keyboard. Komt dat zien! 
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Hengelclub “Ons Genoegen” 
 

De afgelopen dagen zijn enkele leden van onze hengelclub weer volop aan de 
gang gegaan met het opruimen van het zwerfvuil in en rond het water van ons 
dorp. Het betreft de Kerkgracht, de Borggracht, het water langs de Hilmaarweg, 
het stukje water naast de voormalige Rabobank, het Stedumermaar en een ge-
deelte van het Westerwijtwerdermaar. “Dat doen wij al zo lang de hengelclub be-
staat”,  zegt secretaris ad interim Tjeerd Burgstra. Wat men zoal aan rommel op-
ruimt? Dat varieert van plastic zakken en zakjes in allerlei maten, flessen in allerlei 
soorten, dit jaar ook een aantal plastic bloempotten, lege medicijnstrips enz. Een 
paar jaar geleden zelfs een paar complete fietsen... En af en toe nog rommel van 
honderd jaar geleden of zelfs nog ouder... Zo herinner ik mij een aantal antieke 
flesjes, afkomstig uit de grachten en uit het Stedumermaar , een gedeelte van een 
geglazuurd bord met een hond erop en een fraai hoefijzer. Al bij al zaken die niet 
in en om het water horen te liggen. Dinsdag 6 april 2010 heeft Tjeerd Burgstra 5 
kilogram zwerfvuil uit en rond de Kerkgracht opgezocht. Woensdag de 7e hebben 
Tjeerd Burgstra en ondergetekende 9 kilo zwerfvuil verzameld uit en rond de 
Kerkgracht en de Borggracht. In een volgend nummer van de Stedumer leest u 
het vervolg van de schoonmaakactie. 
 

Inmiddels worden er al weer flink wat jeugdvergunningen verkocht. Het is mooi 
weer en dan wil men wel weer eens een visje vangen, om dat dan daarna weer 
netjes terug te zetten in het water. Deze jeugdvergunningen zijn te koop voor 25 
Eurocent bij de heer J.J. Kalisvaart in de Hoofdstraat, de heer Tj. Burgstra aan de 
Hilmaarweg en bij E. Ameling, aan het Klokkenpad, de bekende adressen. Deze 
jeugdvergunningen zijn nodig om te mogen vissen en bestemd voor kinderen tot 
14 jaar. Voor de vispas kunt u contact opnemen met onze penningmeester de 
heer Kalisvaart aan de Hoofdstraat. 
Tot besluit toch nog weer wat aardigs over één van onze beide vrienden de vis-
sers Aalscholver en Reiger, die hier in ons dorp permanent aanwezig zijn. De 
heer Jan Veenkamp, beheerder van het oud-papierhok achter 't Oude Raedthuys, 
vertelde het volgende: elke morgen rond negen uur, half tien, komt de reiger aan-
zetten uit de richting van de Hervormde pastorie. Dan neemt de vogel plaats op 
de lantaarnpaal achter de familie Noorbergen en gaat zich oppoetsen bovenop de 
lantaarn. Het is een leuk gezicht. Aan een foto wordt gewerkt! Een bekende foto-
graaf uit ons dorp zal proberen er een afbeelding van te maken! 
 
Eldert Ameling 
voorzitter Hengelclub “Ons Genoegen” 
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Tentoonstellingen  
Birgitta Prechtl 
 

Tijdens de manifestatie Kunstspoor heeft u het bijzondere werk van Birgitta 
Prechtl kunnen bewonderen (Voorbeelden van haar werk vindt u op 
http://kunstenaars.nu). Wilt u werk van Birgitta bekijken en dit combineren meteen 
leuk uitje? Dat kan. Op 1 mei is de opening van haar nieuwe tentoonstelling in het 
Scandinavisch Dorp (een houten dorpje aan het Paterswoldse meer), Oude Bad-
weg 1, in Eelderwolde. Maandag en dinsdag gesloten.  
 

Alle dagen geopend is het Kunst en Cultuur café Taraxacum, Rathausstrasse 23, 
in het gezellige stadje Leer, vlak over de Duitse grens. Zij exposeert hier vanaf 20 
mei. De tentoonstellingen bestaan uit schilderijen van landschappen en nieuw 
werk. 
 

 

Staande ovatie voor ONA  

Toneelvereniging ONA 
heeft op 16 en 17 april 
tweemaal voor een uit-
verkochte zaal gespeeld. 
‘Huize Avondrood’, gere-
gisseerd door Johan 
Brokken, gaat over een 
particulier rusthuis waar 
de bewoners – zelfs ge-
wapend met een mitrail-
leur – in opstand komen 
tegen de op geld beluste 
huiseigenaar en uiteinde-

lijk overwinnen. Het stuk is hier en daar ‘over the top’. Met name de geluidseffec-
ten zorgen wat dat betreft voor hilariteit: een ontploffing, mitrailleurvuur en het ge-
luid van een directrice die zonder al te veel woorden laat blijken dat ze misselijk is. 
Het publiek vindt het prachtig en geeft een staande ovatie na afloop. 
 

Erik Staal 
 

 

Oproep: jaren 50 spullen te leen?  
 

Heeft u nog  spulletjes uit de jaren 50 die wij tijdens de back to the fifties dag in de 
feestweek mogen gebruiken? Denk bijvoorbeeld aan meubelen, kle-
ding,speelgoed, muziek, boeken, foto's etc. Wij zouden dit graag willen gebruiken 
ter decoratie. 
U kunt hiervoor contact opnemen met Carla Zwart (0596) 55 08 45 of carla-
zwart@home.nl 
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De Steemer Agenda 
 

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

 
 
24 april   Sing-in; Paas- en Pinksterliederen in Hervormde Kerk 
 

26 april  Passage De heer Stolk uit Nieuwolda. Onderwerp:de hel 
van Jipsinghuizen 

 
30 april   Koninginnedag 
 
30 april t/m 2 mei Bezoek Duitse Stedumers 
 
1 mei    Groeten uit mijn Wereld; theater in een camper 
 
4/5 mei   Herdenking / Optocht 
 
15 mei    De 9e Stemeromloop. Start en finish bij het haventerrein.  
 
17 t/m 20 mei  Wandelvierdaagse 
 
21 mei Algemene Ledenvergadering Vereniging Dorpsbelangen 

Stedum 
 
29 mei   Begin Feestweek 
 
 

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 mei. Kopij inleveren bij de redactie voor 
woensdag 19 mei. 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@wanadoo.nl,  
Eldert Ameling en Janna Bathoorn. 
Advertenties: Wilco Witteveen: 0596 55 17 81, jvanwijk03@hetnet.nl 
 

 

 


