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Samen sterk (het oude Vlaspad)  
 

 
 
Bij de schouw (ronde met de gemeente, naar oneffenheden in het dorp) eerder dit 
jaar was er geconcludeerd dat het pad achter Vlas-
pad en Lopsterweg een opknapbeurt nodig had. 
Waarna in overleg met de gemeente een project van 
burgerparticipatie naar voren kwam. Waarbij 
,bewoners, dorpsbelangen en gemeente de handen 
uit de mouwen steken. 
 

Op 22 april tussen 10 en 12 uur, is hier succesvol ge-
hoor aangegeven. Hierbij was het mogelijk aanwezi-
ge stenen, grond, snoeihout en dergelijke (alleen van 
het pad) naar twee locaties te brengen. Waarna de 
gemeente op 24 april het afval kwam halen. Hierna 
zal de gemeente er voor zorgen dat het pad vrij komt 
van onkruid en modder.  
 

Fokko Smit 
Voorzitter Dorpsbelangen 
 
 
 

 

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 Sandra Mollema (foto: Martien Spits-Straatman). 
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In de Kijker 
 

In deze rubriek worden nieuwe of minder bekende bewoners van het dorp voor-
gesteld. Deze keer Hilde Landstra en Alfred Fetzel, Borglanden 2. 
 

Sinds wanneer wonen jullie in Stedum? 
“Sinds 1 maart 2017.” 
 

Waar zijn jullie geboren en/of hebben jullie je jeugd doorgebracht? 
Hilde: “Ik ben geboren in Akkrum en heb mijn jeugd doorgebracht in Sneek.” 
Alfred: “Ik ben geboren in Groningen en heb mijn jeugd doorgebracht in Hooge-
zand.” 
 

Wat doen jullie voor de kost? 
Alfred: “Ik werk aan de Rijksuniversiteit Groningen als inkoper.”   
Hilde: “Ik ben docent HRM (Human Resource Management) aan de Hanzehoge-
school.” 
 

Wat zijn jullie favoriete bezigheden? 
Hilde: “Ik hou van wandelen en volop genieten van de natuur, koken en tuinieren.” 
Alfred: “Ik hou van sporten, lezen en reizen.” 
 

Wat is jullie favoriete vakantiebestemming? 
Alfred: “Ik vind Nepal erg mooi.” 
Hilde: “Ik vind dat er nog veel te ontdekken is.” 
 

Wat nemen jullie mee naar een onbewoond eiland? 
Alfred: “Ik neem veel boeken mee.” 
Hilde: “Ik neem potten, pannen en gereedschap mee.” 
 

Wat is de reden dat jullie in Stedum zijn komen wonen? 
“We hebben in Stedum een huis gekocht voor de rust, ruimte, gezelligheid en om-
dat het contact laagdrempelig is.” 
 

Zijn jullie ook betrokken bij het dorp? Zo ja, hoe? 
Hilde: “Het lijkt mij leuk bij de zorgboerderij ‘de Heemen’ in de tuin te werken en 
daarnaast contacten te hebben met de cliënten.” 
Alfred: “Ik ben van plan te gaan tennissen en voor diverse verenigingen dingen te 
gaan organiseren.” 
 

Wat is jullie favoriete boek/film en waarom moeten alle inwoners van Ste-
dum dit boek of deze film zien? 
Alfred: ”Het boek `Ulysses` geschreven door James Joyce. Het is een roman met 
een ongelooflijke rijkdom aan taalspelen, stijlen en dialecten. James Joyce zijn 
verhaal speelt zich af in en rond Dublin op één dag, namelijk op 16 juni 1904.” 
Hilde: “Het boek `de Amerikaanse prinses` geschreven door Annejet van der Zijl. 
Het boek beschrijft een reconstructie van een weids en fascinerend leven, dat zich 
afspeelt tegen het decor van Amerika en Europa, de victoriaanse en moderne tijd 
en de twee wereldoorlogen. Maar het is bovenal het persoonlijke verhaal van een  
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uitzonderlijke vrouw die de moed had om, tot het bittere eind, haar eigen, onna-
volgbare weg te gaan.” 
 

Wat vinden jullie naast jullie eigen huis, het mooiste plekje van Stedum? 
“We vinden de kern van het oude dorp en Laan van Nittersum erg mooi.” 
 

Wat is jullie antwoord op de vraag van de vorige bewoonster: “Hebben jullie 
nog grote plannen qua ambities of reizen en welke zijn dat?” 
“Samen rondreizen in Azië.”  
 

Welke vraag willen jullie de volgende nieuwe bewoners stellen? 
“Wat vinden jullie naast Stedum, de mooiste plaats in Nederland?” 
 

Afie Nienhuis 
 

 

We gaan niet meer crossen 
 

Sinds een aantal jaren is de oude ijsbaan aan de Lopsterweg opgeknapt en als 
grasland in gebruik. Grasopbrengst is slecht verenigbaar met het gebruik als au-
tocross terrein, en om die reden heeft de familie Bijen verzocht naar een ander 
stuk grond om te zien. Dat is door een aantal enthousiaste crossorganisatoren 
onder de noemer “we gaan weer crossen” serieus opgepakt, maar heeft helaas 
niet tot de keuze voor een alternatieve locatie mogen leiden. En hoewel de familie 
Bijen de medewerking niet intrekt, heeft de commissie die dit festijn organiseert 
besloten de autocross nu toch van het programma te schrappen. De reden is een 
combinatie van factoren, waaronder ook de steeds hogere veiligheidseisen en het 
risico van een lagere opbrengst. Natuurlijk heeft dit gevolgen voor de begroting 
van feestweek en Dorpsbelangen. Beide besturen beraden zich over een vervan-
gend evenement, met de intentie om de aantrekkingskracht van dit evenement op 
een andere manier voor te zetten. 
 

Fokko Smit     Bert Hermelink,  
Voorzitter Dorpsbelangen   Voorzitter Feestweek 
 

 

Lopsters gaan per kilo afval betalen 
 

Inwoners van de gemeente Loppersum betalen per 1 januari 2018 per kilo afval. 
De raad is akkoord met het voorstel van het college van burgemeester en wet-
houders om per 1 januari 2018 Diftar in te voeren. Diftar staat voor 'gedifferenti-
eerde tarieven'. 
Dit betekent dat wanneer inwoners van Loppersum zoveel mogelijk hun afval 
scheiden, ze minder in de grijze bak hoeven te doen en goedkoper uit zijn. 'Ik ad-
viseer de Lopsters om straks hun komkommers bij de groentenboer in een papie-
ren zak te kopen in plaats van in plastic folie', zegt wethouder Bé Schollema.  
 

Gemiddeld genomen gaan de Lopsters die hun afval scheiden er tien euro op 
vooruit. Voor de echte fanatiekelingen die nul kilo inleveren loopt het verder op. 
'Die zijn zo'n 125 euro per jaar kwijt. Terwijl dat nu zo'n 275 euro is', zegt Schol- 
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lema. Maar volgens de wethouder draait het niet alleen om de portemonnee. 'Het 
gaat vooral om wat beter is voor het milieu. Dat is belangrijker dan geld.' 
 

Uitstellen 
De raad ging niet zonder slag of stoot akkoord met het invoeren van Diftar. De 
oppositie wilde het besluit uitstellen tot de gemeentelijke fusie met Delfzijl en Ap-
pingedam. Die twee gemeenten hebben twee jaar geleden gekozen om afval te 
scheiden nadat het is opgehaald. 
 

Onderzoek 
'In Delfzijl en Appingedam denken ze anders over het scheiden van afval. Als het 
college dit doordrukt, dan komt dat een beoogde samenwerking niet ten goede', 
zegt Hans Sauerborn van Gemeentebelangen/D66. Loppersum Vooruit wil daar-
om dat de wethouder onderzoekt wat het kost als Diftar na een mogelijke fusie 
eventueel weer van tafel moet. 
 

Volgens Schollema zijn de mensen in Loppersum een beetje onderzoek-moe en 
is het tijd om door te pakken. Na protest van een aantal oppositiepartijen en een 
hoofdelijke stemming, werd het voorstel uiteindelijk met acht tegen zes aangeno-
men. PvdA-raadslid Chris Bultje stemde niet mee omdat hij eerder weg moest.  
 

Bron: RTV Noord 
 

 

30e Avondwandelvierdaagse 15 t/m 18 mei 
 

Wie zin heeft om te wandelen in en rondom Stedum, 5 of 10 km, kan dit jaar weer 
meedoen aan de Avondwandelvierdaagse. Start en inschrijving is op maandag 15 
mei vanaf 18:00 uur, vanaf Moarstee. Deelname kost € 5,00 voor vier avonden 
inclusief medaille en attentie en € 1,50 voor een avond (ook als je als begeleider 
meeloopt). Honden mogen aangelijnd mee, en zijn gratis, tenzij u voor uw hond 
ook een medaille wilt. Een dagspeld kost € 2,-, graag opgeven bij inschrijving. 
Voorinschrijving verloopt via de school. 
We starten vanuit Moarstee (Triezenbergstraat 32, bij de tennisbaan en ijsbaan). 
Bij de ontvangst op 18 mei wachten we de lopers daar ook op. Jehova Nissi 
speelt vanaf plm. half 8 bij Moarstee. Vorig jaar toonden veel mensen hun belang-
stelling en was het wachten heel aangenaam. Iedereen die wil kan gelijk de me-
daille krijgen. Uiteraard hopen we dat iedereen nog gezellig blijft luisteren naar 
Jehova Nissi. Moarstee zal donderdagavond geopend zijn, zodat u als u wilt nog 
even iets kunt drinken (niet gratis). 
 

De wandelvierdaagse is een leuk en gezellig evenement voor 180 dorpsgenoten 
en dat willen we graag zo houden. Veel vrijwilligers en de Klaver zetten zich hier-
voor in, samen met de Activiteitencommissie Dorpsbelangen. Met ieders mede-
werking verloopt de Avondwandelvierdaagse ook dit jaar weer goed. Daarvoor zijn 
de volgende regels vanzelfsprekend: 
 

Als er geen stoep is, blijf dan aan de linkerkant van de weg en let goed op de an-
dere weggebruikers. Blijf op paden en wegen. Hinder elkaar niet. Laat planten  
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staan waar ze staan. Houd afval bij je, bij de limonadestop kun je het kwijt, on-
derweg niet. 
Als je je niet aan deze afspraken houdt, kun je één of meer avonden van deelna-
me worden uitgesloten. Vorig jaar is was dat gelukkig niet nodig.  
Natuurlijk bij voorbaat dank aan alle helpers, de EHBO, koffieschenkers, inschrij-
vers en verkeersregelaars. 
 

Lies Oldenhof  
Activiteitencommissie Dorpsbelangen  
 

 

Werkzaamheden in de Bartholomeus kerk 
 

 
 

(Foto: Erik Staal)  

Op het ogenblik zijn werknemers bezig de aardbevingsschade in de kerk te her-
stellen. Nu ze daar mee bezig zijn blijkt er meer schade te zijn dan eerst was vast 
gesteld. Er staat nu een steiger bij de werkzaamheden om er bij te kunnen en nu 
zien ze veel beter de barsten in het stucwerk. Dat heeft tot gevolg dat er opnieuw 
naar is gekeken en dat men daarvoor weer een bedrag voor herstel moet bereke-
nen. Zodoende duurt het herstel langer als was voorzien.  
 

Niet alleen de schade door de aardbevingen wordt hersteld, een gedeelte van het 
stucwerk wat van de muren afgevallen was door optrekkend vocht, gaan ze nu 
ook herstellen. De scheuren in de muren zijn inmiddels geïnjecteerd, en het los 
zittend stucwerk is verwijderd. 



 8

 

 

Volgende week gaat de stukadoor beginnen de wanden weer af te werken en 
daar is hij een aantal weken mee bezig. Als laatste komt de schoonmaak ploeg 
om alles weer stofvrij te maken. 
 

Gerard Kruidhof 
De Kerkrentmeesters 
 

 

400 woorden 
 

Woman in Motorcycling 
 

Sandra Mollema, achtentwintig, “happy single”met twee katten Wiefke en Kitty, 
woont al vier en een half jaar in de Adriaan Clantstraat. Ik hoef niet naar een huis-
nummer op de voordeur te zoeken: twee stickers verduidelijken veel. FIM (Fede-
ration International Motorcycling) en Women in Motorcycling staat er op. Meer info 
hieromtrent, zie internet. Sandra, klein, tenger, slechts vijftig kilo, houdt van moto-
ren: ze is bakkenist bij grasbaanraces. Een bakkenist houdt het veel lichtere zij-
spangedeelte van de motorfietscombinatie op de grond en in balans bij gemiddel-
de snelheden van boven de honderd kilometer per uur.  
 

Sandra is buschauffeur van beroep (ze rijdt de hele provincie door) en ze geeft 
ook spinning lessen - zo blijf ik zelf ook fit - bij Rail Action in Uithuizen. Eerder 
werkte ze - eigen keuzes toen ook al nadrukkelijk volgend - zeven jaar als auto-
monteur. “Een vrouw heeft het als automonteur niet gemakkelijk”, vat ze drie 
werkplekken en de beroepsswitch van anderhalf jaar geleden veelzeggend sa-
men.  
Sandra rolt en toont harde (krachttraining!) spierballen: “Motorsport? Kom maar 
op! Wat wil je weten?” Vijftien was ze en ze ging achter op de blauwe Yamaha Di-
version 600 van vader - toen sponsor van het raceteam van Raymond de Rooij - 
mee naar de grasbaanrace in Loppersum. Geweldig! Sandra wou ook racen maar 
een eigen motor bleek niet haalbaar. Bovendien had ze nul ervaring. 
 “Raymond zocht iemand voor het zijspan, ik ging een middag mee trainen, daar-
na werd ik zijn bakkenist en draaiden we zes jaar in de top mee.” In 2010 verving 
ik de zwangere zus van William Matthijssen. We werden Nederlands kampioen in 
de zijspanklasse en tweede bij de Europese kampioenschappen in Vries. “Daarna 
was ik vliegende bakkenist, ik ging van hot naar her.” Na een uitstapje in de auto-
cross met een eigen Nissan 200 NX in de 1300 cc klasse, zat ik in 2015 in het 
team van de Fransoos Christophe Grenier. In 2016 behaalden William Matthijssen 
en ik als team de grootste successen tot nu toe. In 2017 verdedigen we in Tayak 
(Frankrijk) de Europese titel. “Bang voor gevaar ben ik niet. Ik draag onder mijn 
pak wel een bodyprotector (speciaal harnas). Ik heb één keer mijn rechter duim 
gebroken, verder gelukkig niets gehad.” Een eigen motor, een eigen team, dat 
wordt te duur. Ik spaar voor een wegmotor, een Yamaha Fazer R6. 
“Ooit hang ik mijn racehelm aan de wilgen en ga ik doelloos zo hard als ik kan 
voor mezelf rondjes crossen…” 
 

Math M. Willems 
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Oranjevereniging; 4 en 6 mei 
 

4 mei: 19.00 uur een herdenkingsbijeenkomst in 
de Hervormde Kerk met het thema: geef vrijheid 
door. Start 19.40 uur naar het monument. 
 
6 mei: Feestavond in de sporthal voor alle dorps-
bewoners ter gelegenheid van het 70-jarig Jubi-
leum van de Oranjevereniging Stedum. Aanvang 
20.00uur. 
 
Na het officiële gedeelte zal de sporthal zich vul-
len met de muzikale klanken van De Music Boys 
uit Middelstum. Ook deze avond is entree gratis 
voor leden. Niet leden betalen 5 euro. 
 

Coby Nienhuis  
 

 

 
 

Hartstichting 
 

De collecteweek voor de Hartstichting was van 2 t/m 8 april 
2017. Deze collecte bracht in ons dorp het mooie bedrag van € 
580.30 op. 
Collectanten, gevers en geefsters hartelijk dank hiervoor. 
 

Ida Rijskamp 
 

 

Wat is scouting? 
 

Wij zijn scoutingvereniging de Struners en zijn nu sinds acht jaar lang actief hier in 
Stedum.    
‘Scouting? Wat is dat eigenlijk?’ zullen sommige mensen denken. 
Hier is een antwoord op deze veel gestelde vraag: scouting staat voor uitdaging! 
Het biedt leuke en spannende activiteiten waarmee kinderen worden uitgedaagd 
zich persoonlijk te ontwikkelen. Er zijn bij onze groep vier speltakken dat wil zeg-
gen, leeftijdscategorieën waarin men wordt onderverdeeld: de stam (18 jaar en 
ouder), de explorers (15 tot 18 jaar), de scouts (11 tot 15 jaar) en de welpen (6 tot 
11 jaar).  
 

Zelf ben ik welpenleidster en zou ik graag willen vertellen hoe scouting er bij ons 
aan toe gaat. Binnenkort gaan we op minikamp bij het gebouw Moarstee en dit is 
ter voorbereiding op NPK. NPK (het Noordelijk Pinkster Kamp) wat elk jaar valt 
tijdens Pinksteren, is een groots evenement waar veel scoutingverenigingen uit 
Noord-Nederland jaarlijks op af komen. Iedereen gaat dan op kamp bij de Marne-
waard in Lauwersoog, maakt plezier, bouwt van palen en touwen prachtige bouw-
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constructies (zoals keukens waarin de oudere speltakken zelf gaan koken) én er 
worden elke avond rond de kampvuurtjes tosti’s gebakken. 
 

Wij welpen proberen elke opkomst minstens net zo leuk te maken.   
Dit doen wij door spelletjes te spelen, zoals Weerwolven en Levend Stratego. Ook 
zijn we met praktische dingen bezig, zoals leren hoe je een goed vuurtje maakt. 
Nog niet zo lang geleden hebben we bijvoorbeeld een kookopkomst gehad, waar-
bij het maken van een goed vuurtje wel goed van te pas kwam. We hebben ge-
bakken banaan met chocola en gevulde appel met suiker gemaakt en het afgeslo-
ten met tikkertje, om even uit te razen. Mijn groepje welpen 
bereidde de appel voor: klokhuis verwijderen met een ap-
pelboor; rozijnen, suiker en kaneel mengen; appel vullen 
met het mengsel; aluminiumfolie erom en daarna 20 minu-
ten tot een half uur in het vuur. 
Resultaat? Een heerlijke appel en blije gezichtjes. 
 

Lizelot Huizing 
 

 

Overvliegmoment 
 

Op zaterdag 18 maart was er weer een “overvliegmoment” bij scoutingvereniging 
De Struners. U zult zich wellicht afvragen wat dat nu is? Een scoutinglid vliegt 
over van de ene naar de andere speltak als hij/zij een bepaalde leeftijd heeft be-
reikt en over een aantal (nieuw aangeleerde) vaardigheden beschikt. 
Voor dit moment hadden de explorers (speltak 15-18 jaar) op vrijdagavond een 
mooi parcours uitgezet op het veldje bij de haven. Op zaterdagmiddag vlogen er 
zes welpen over naar de scouts en werden er zes nieuwe welpen geïnstalleerd. 
Twee scouts zijn over gevlogen naar de explorers. Er is ook leiding over gevlo-
gen. Twee explorers zijn nu welpenleiding geworden en één welpenleiding is nu 
scoutsleiding. 
 

Ook is er een nieuwe tak bijgekomen: de stam. Dit is de groep van 18 jaar en ou-
der, die zich ten dienste willen stellen van de groep. Dit kan van alles zijn: materi-
aalbeheer, onderhoud, hulp op kampen, koken, logistiek (knutselen aan de trek-
ker/palenkar), helpen bij een open dag, etc. Op dit moment bestaat de stam uit 5 
personen. 
 

Zo zit er al met al een mooie (door-)groei in de vereniging!  
Zelf heb ik vlak voor de kerstvakantie afscheid genomen als leiding van de scouts. 
Na de oprichting in 2008 heb ik met veel plezier elke week de kinderen begeleidt. 
Nu mijn nieuwe huis klaar is, ga ik daar nu eerst van genieten en ga ik me verder 
richten op mijn bedrijf(-ven) en mijn studie. Wel blijf ik als stamlid nauw betrokken 
bij de groep. Zal daar waar ik kan assisteren en invallen met kampen of opkom-
sten. Ik hoop nog vele jaren te kunnen genieten van het werken met kinderen en 
andere leiding/stam- en bestuursleden want scouting is ook voor mij nog steeds 
een ontwikkeling en ontdekking van steeds weer nieuwe uitdagingen. 
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De negen jarige Nina uit Appingedam wordt door Haron geïnstalleerd met het opzeggen van de 
scouting-belofte: “Ik beloof mijn best te doen een goede welp te zijn. Iedereen te helpen waar ik 
kan en mij te houden aan de welpenwet. 
Jullie kunnen op mij rekenen!” 
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Dennis uit Bedum en Lotte uit Stedum laten zien dat ze het parcours met gemak afleggen en 
daarmee scout-af, maar explo-waardig zijn! 
 

Helma Mulder 
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Verslag Kledingruilbeurs 8 april 
 

 
 
Naar aanleiding van het bezoeken van een kledingruilbeurs in Sauwerd, dacht ik; 
Wat in Sauwerd kan, kan zeker in Stedum. Henriette van Wijk (een klant van mij) 
was daar de initiatiefneemster. Van haar mocht ik het idee gebruiken. Een datum 
afgesproken, locatie vastgelegd, flyers besteld en rondgebracht in Westeremden 

door Peter Tillema en in Stedum huis aan huis. 
Informatie aan de Stedumer redactie gestuurd en 
vriendinnen gevraagd me te helpen met de voor-
bereiding.  
 

De voorpret kon beginnen. Op woensdag 5 april 
konden de eerste kledingstukken binnen worden 
gebracht. Corrie Poort, Margriet Hofman en ik 
stonden er klaar voor. Een mooi gezicht. We gin-
gen alle binnen gekomen kledingstukken sorteren 
over de kerkbanken omdat we nog maar 2 kle-
dingrekken ter beschikking hadden. Het begin is 
er. Maar is dit wel genoeg vroeg ik me af? De 
dames die kledingstukken binnen brachten kre-
gen daar wasknijpers voor terug. Maximaal 10 
stuks. 
 

Vrijdagmiddag was de tweede inbrengmoment. Inmiddels zijn er 10 kledingrekken 
gebracht door mijn broer en neefje Gerard en Lars Hofman. Deze hebben ze voor 
mij opgehaald van de Makro. Die deze 10 rekken, 2 paspoppen een pashokje en 
grote doos kapstokjes voor mij beschikbaar stelden. Ook van de ANWB-winkel 
(Ciska Kooistra) kregen we 2 rekken en kledinghangers en van wijnhandel Derk 
Bleker uit Bedum mocht ik een kledingrek en kledinghangers lenen. Via van 
Weerden uit Loppersum kregen we nog kapstokjes. 
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Samen met Dinie Smit, Linda van der Eide, Ingrid Kort en Ingrid Meijer konden we 
beginnen met indelen van het Trefpunt. Een leuke klus. Ondertussen komen de 
dames uit dorp en omgeving binnen met tassen en zakken vol mooie kledingstuk-
ken, tassen en schoenen binnen. Vele stukken zo goed als nieuw. Bijna nooit ge-
dragen hoorden we veel. Net niet de juiste maat gekocht. Of toch niet helemaal 
mijn stijl. Allemaal redenen om hun stukken af te staan voor de kledingruilbeurs. 
En er kwam veel binnen. Op den duur waren we alweer door de grote hoeveel-
heid kapstokjes en rekken heen. Arend Kort gebeld of we nog hun mooie ouder-
wetse houten wasrek mochten gebruiken en ja hoor binnen een kwartier had hij 
hem al gebracht. Ook bracht Afke Abbas nog 2 mooie paspoppen. Na 2 uur hard 
werken met elkaar zijn hebben we het ongeveer klaar staan. Nog even inkopen 
doen voor de catering van morgen en de laatste puntjes op de i.  
 

Zaterdag 8 april. Ja het is zo ver. 
Ik heb er zin in. Maar het blijft 
spannend of er dames komen na-
tuurlijk. Vanaf 13.00 uur zijn Ingrid 
Meijer, Margriet Hofman, Dinie 
Smit, Corry Poort, Annet Hofman 
en Lidy Mollema aanwezig. Ineke 
van Dijken geeft vandaag Make-
up adviezen voor maar €2,- en 
10% van verkoop gaat ook naar 
goede doel. We zetten de keuken 
klaar. Hangen de laatste kleding-
stukken op de nog net binnen ge-
komen kledinghangers. Sorteren 
kleding voor de modeshow en vei-
ling, nemen samen het draaiboek 
nog even door. Wie doet wat etc… 
Entreekaartjes voor €5,- liggen 
klaar. Wasknijpers check. De kof-
fie pruttelt. We kunnen los!  
 

Om klokslag 15 uur komt de eer-
ste dame binnen. We kunnen aan 
de slag met onze kledingadviseu-
ses Ingrid en Dinie. Corrie en 

Margriet doen de entree, Lidy en Annet beheren de keuken en ik ben vliegende 
keep. 
Al spoedig loopt de zaal vol. Prachtige kledingstukken worden gepast. Iedereen 
geeft elkaar tips en adviezen. De sfeer is goed en gezellig, zoals alleen dames 
onderling dat kunnen. 
 

Om 16 uur starten we met de modeshow. Ingrid Meijer presenteert het en verteld 
over de kledingstukken die zijzelf, Dinie, Corrie, Margriet en ik dragen. Na de 
show gaan we de stukken verkopen op de veiling. We bieden met wasknijpers,  



 16

hilarisch. Wie biedt meer dan 2 wasknijpers voor dit mooie jasje. Deze hippe merk 
tas gaat weg voor 14 wasknijpers. Eenmaal, andermaal, verkocht aan …! Er wordt 
tegen elkaar opgeboden en elkaar gefeliciteerd als de koop geslaagd is.  
 
 

 
 
Vanaf 17 uur is het wel tijd voor een drankje. Ik word door Erik Staal gevraagd 
waarom ik dit doe en waar ik de ideeën vandaan heb en waar de opbrengst heen 
gaat. Waarom ik me inzet voor stichting Help Afrika. Ik probeer zoveel mogelijk 
informatie te geven. Hij maakt tijdens de show foto’s voor zijn eigen website 
www.erikstaal.nl. 
 

Vanuit de keuken komen de lekkere geuren van poffert, soep, snert en wafels. Ja 
van winkelen krijg je trek. De sfeer blijft gezellig en vele dames gaan nog even 
opnieuw passen. De rekken zijn een stuk leger dan aan het begin van de middag. 
Ik kan wel spreken van een geslaagd evenement.  
Aan het eind van de middag drinken we gezellig wat met elkaar voordat we gaan 
opruimen. 
 

Ineke heeft het goeie idee om de kleding wat over is naar een inbrengwinkel in 
Middelstum te brengen. Van alles wat die winkel voor ons verkoopt is de helft voor 
ons en wordt een keer in kwartaal overgemaakt. Wat zij niet kwijt kunnen gaat 
naar Maxima (inbrengwinkel voor mensen die het zelf niet kunnen veroorloven. 
We vinden dit allemaal een goed doel. Corrie heeft een grote bus mee en daar 
kan alles direct in en afgeleverd worden. Met elkaar ruimen we op, Gees Doorn-
bos helpt ook mee en samen hebben we binnen het uur de hele zaal en keuken 
weer leeg en schoon.  
 

Wat bijzonder voor mij is dat ik zulke lieve vriendinnen en familie om mij heen heb 
die mij helpen met mijn ideeën uit te voeren. Een rijkdom. En met deze rijkdom 
kunnen we de mensen zonder veel kansen in Kenia helpen om hun toekomst ver-
der vooruit te helpen.  
De opbrengst van deze mooie dag is tot nu toe €440,- 
Dit gaat in het geheel naar stichting Help Afrika. Wat een mooi bedrag van een 
bijzondere dag. Bedankt jullie allemaal voor deze mooie dag, 
 

Brenda Tillema 
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Nieuws van de dorpstuin en het textielcafé 
 

 
 

In de dorpstuin staat de perzikboom als een groot boeket van knalrose takken te 
bloeien. De appel en peren bomen kunnen hierbij niet achterblijven. In de kas 
staan de zaailingen bij bakken vol te wachten om de keurig gefreesde grond in de 
gaan. Kortom, het is lente. Er is de afgelopen winter in het textielcafé heel wat tot 
stand gekomen. En er is geen zomerstop. Elke vrijdagochtend vanaf half tien is 
ieder welkom met haar/zijn brei- of haakwerk. Iets anders creatiefs doen of een 
verstelwerkje mee nemen kan ook. En natuurlijk welkom voor alleen een kopje 
koffie drinken. Er staat nog één workshop op het programma: vacht vilten. Het vil-
ten van een hele vacht vraagt nogal wat tijd. Heb je belangstelling meldt je dan bij 
Margreet Wiersema 06 - 36 07 48 97 of buur@deheemen.nl. In overleg wordt dan 
een dag en tijd vastgesteld. Waar: Zorgbuurderij De Heemen. 
  

Mannie Hovenkamp 
 

 

Toneelvereniging ONA 
 

Over enkele weken zal ONA weer op de planken staan. De klucht die zij ten tone-
le gaan brengen heet “Alles kits’. Dit jaar bestaat ONA 60 jaar. Op de avonden 
van de uitvoeringen zal hier bij stil worden gestaan.  
Er zullen totaal 4 uitvoeringen worden gehouden en wel op 12, 13, 19 en 20 mei 
in het Hervormd Centrum. Op alle avonden begint het op 20.00 uur.  
Kaarten kunt u reserveren bij Annet Hofman, Molenstraat 14, (0596) 55 18 63  en 
Agaath Vriezema, Sien Jensemahorn 8, (0596) 55 13 66 of te verkrijgen op de 
avond zelf maar, op = op! De kaarten kosten € 7,50 voor volwassen. Kinderen t/m 
12 jaar betalen € 5,-.  
 

Agaath Vriezema 
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16e Steemer omloop 
 

Op zaterdag 13 mei organiseert de IJsvereniging "Stedum" de 16e Steemer om-
loop, de eerste loop van het Ommerlander loopcircuit. Er zullen 2 rondes van 5 
kilometer gelopen worden door de wedstrijd en recreanten  hardlopers. Voor re-
creanten is het ook mogelijk om 1 rondje te lopen.  
 

De start is op het haventerrein en gaat langs de Molenstraat, Hoofdstraat, Lop-
sterweg, Sien Jensema horn, Borgweg ,Borglanden, Hilmaarweg, de  Stations-
weg, Kleipad, Bedumerweg, G.A.Reinderspad en dan weer naar het Haventerrein. 
Deze wegen zullen voor alle verkeerdeelnemers afgezet worden, van 16.00 tot 
18.15 uur. Dit is voor de veiligheid van alle deelnemers die aan de loop mee doen. 
Om alles in goede banen te leiden zullen automobilisten begeleid worden door 
verkeersregelaars  om naar de parkeer plekken te rijden, vanaf het parkeerterrein 
(Voormalig voetbalveld) zullen de deelnemers begeleid worden naar de inschrij-
ving bij het haventerrein in het nieuwe gebouw van onze ijsclub “Moarstee “ waar 
men zich ook kan omkleden.  
 

De inschrijving start om 15.00 voor recreanten en  wedstrijdlopers en om 16.30 
uur sluit de inschrijving. De start/finish vindt weer plaats op het haventerrein. Voor 
de basisschool jeugd zijn er jeugdlopen verdeeld over 3 categorieën aanvang 
16.00 uur. Alle vaders en moeders, opa en oma`s zijn van harte welkom om hun 
kinderen en kleinkinderen weer aan te moedigen. De start van de wedstrijd en re-
creanten zullen om 17.00 weggeschoten worden door  een plaatselijk bekende 
Steemer.  
 
Gelijk na afloop zullen er fruit, water, bouillon en een aandenken voor de loo-
per/sters zijn. De kantine van “moarstee “zal deze dag open zijn voor een hapje 
en een drankje. De organisatie en vrijwilligers van de Steemeromloop willen alle 
lopers dan ook uitnodigen om deze 16e Steemeromloop weer tot een groot suc-
ces te maken. Tot zaterdag 13 mei. Voor inlichtingen of vragen P. Slager (0596) 
55 19 72 of slagerp@hetnet.nl 
 

Peter Slager 
 

 

Schuttersvereniging 
 

Donderdag 6 april zijn de Schutters uit Stedum op bezoek geweest bij SV De Vas-
te Hand in Loppersum. De Stedumers waren met 22 schutters naar Loppersum 
gekomen.  Ieder jaar schieten deze beide verenigingen om de Meetlatbokaal. Een 
prijs in 2005 beschikbaar gesteld door wijlen Hendrik Jan Bouwes uit Stedum. 
 
De schutters uit Stedum wisten opnieuw de bokaal mee naar huis te nemen met 
een gemiddelde van 103.20. De Vaste Hand had een gemiddelde van 101.20. Het 
gemiddelde werd genomen door de hoogste 8 schutters. 
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Hoogste schutster was Rianne Lofvers van SV Stedum en hoogste schutter was 
Schelte Bolwijn van de SV De Vaste Hand uit Loppersum. Ook op Pistool was  
Rianne Lofvers de hoogste van alle schutters. De aanmoedigingsprijs ging naar 
G. van Bruggen van de Vaste Hand. Volgend jaar is de Schuttersvereniging uit 
Stedum weer de gastheer. 
 

Coby Nienhuis 
 

 

Hengelclub "Ons Genoegen" 
 

Van aquaria en vijvers kun je met recht zeggen dat dit leuke dingen zijn voor de 
mensen. Je hebt ware vijverliefhebbers en echte fanatieke liefhebbers van aqua-
ria die kosten nog moeite sparen om de boel 100% draaiende te houden. 
 

Wanneer je het echt perfect wil hebben krijgen vijvers luchtpompen voor vijverbe-
luchting. De vijvers krijgen dan een skimmer die er voor zorgt dat eventuele ver-
vuiling aan de oppervlakte wordt afgevangen en afgevoerd. Om de vijver in de 
winter gedeeltelijk ijsvrij te houden hangen er luchtstenen in de vijver die verbon-
den zijn aan een beluchtingspomp. En dan heb je nog de vijverfilters. En voor wie 
het extra gezellig wil hebben is er een watervalletje met vijverpomp. 
 

Om een aquarium gezond te houden wordt er net als bij de vijver gefilterd. Ook 
heb je een zuurstofpomp, of anders gezegd een luchtpomp. Met tl buizen wordt 
het aquarium schitterend verlicht. Verwarmingselementen houden het water op de 
gewenste temperatuur. En met een bodemstofzuiger op batterijen haal je bijvoor-
beeld de ontlasting van de vissen van de bodem. En zo kunnen wij nog wel meer 
attributen opnoemen zoals bijvoorbeeld de apparaatjes waarmee de ruiten 
schoongemaakt kunnen worden. 
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Er is geen mens gelijk in deze wereld. Maar sommige mensen ondergaan dezelf-
de sensatie bij het bekijken van een aquarium als bijvoorbeeld een ander bij het 
beluisteren van mooie muziek. De aquarium liefhebber kijkt naar de kleur van de 
vissen, naar de glans, naar de beweging, de dans van de vissen om het zo maar 
eens uit te drukken. Men geniet van de beweging van de vis, het ineens vooruit 
schieten, maar ook van het heel licht trillend stilstaan. Voor deze mensen is het 
aquarium een schouwspel, een film. Het is de natuur in huis, maar dan schoon en 
helder en fraai belicht. De liefhebbers van aquaria verfraaien het onderwaterland-
schap met teer groen. Zij versieren het met miniatuur kasteeltjes, schatkistjes en 
andere kleine bouwseltjes en opsmuk. 
 

Vijverliefhebbers met een vijver in hun tuin hebben altijd te maken met de kans 
dat een reiger de vissen opvreet. Zo zag ik een paar weken geleden in de Stad 
nog hoe een kennis van ons allerlei rekjes, stukjes gaas en netten had ingezet te-
gen de beroepsvisser de reiger. Deze vogel zag telkens weer kans om ergens 
een gaatje te vinden om alsnog een vis te verschalken. 
 

Maar het droevigste verhaal van 
vandaag komt uit Stedum, uit ons 
eigen dorp... Daar sprak ik een Ste-
dumer waarvan ik verder geen ge-
gevens geef in verband met de pri-
vacy. Afgelopen winter, eind 2016, 
sloeg daar een andere rover toe dan 
de eerder genoemde reiger... "Een 
reiger heeft niet zulke grote voe-
ten..." vertelt deze Stedumer, "een 
reiger laat geen zoolafdrukken maat 
43-44 achter. En misschien was de 
schoen nog ietsje groter." In het ver-

se laagje sneeuw rond de vijver van deze mensen waren een hele serie voetstap-
pen te zien. Maar hun goudvissen waren opeens verdwenen. De Stedumer ver-
telt: "Ik ging elke dag naar onze vijver om ze te voeren. Wij hadden eerst vijf 
goudvissen. Maar eentje is in het begin dat wij ze hadden doodgegaan. Het waren 
niet zulke grote goudvissen, maar je raakt er aan gehecht. Het moet 's nachts ge-
beurd zijn of in de hele vroege morgen."  
De dief zal het makkelijk hebben gehad, want bij deze vijver lag ook een schep-
netje. Zo'n netje is verschrikkelijk handig om ingewaaide rommel uit de vijver op te 
vissen, zoals bijvoorbeeld een ingewaaid takje. Al bij al een trieste zaak. Je vraagt 
je af wie zoiets doet. Te meer omdat iedereen in Nederland wel een paar goudvis-
jes kan kopen. Maar voor de eigenaar is zo'n verlies groot. Bij het voeren van je 
vissen komen de goudvissen naar boven. Je hebt contact met je vissen, je bent er 
aan gehecht. Daarbij hoort het voeren tot je dagelijkse bezigheden. Je krijgt een 
band met je vissen en het verlies van je vissen is daardoor niet in geld uit te druk-
ken. 
 

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) 
 
 

 
 
30 april Tenniscompetitiedag Heren 1 De Bosbaan - Hoogkerk 
 
4 mei  Herdenkingsbijeenkomst om 19.00 uur in de Hervormde Kerk 
 
6 mei  70-jarig jubileum Oranjevereniging 
 
10 mei Informatieavond over dementie en eenzaamheid 
 
12 mei Toneelvereniging ONA speelt in Hervormd Centrum vanaf 20.00 uur; 
  ook op 13, 19 en 20 mei 
 
13 mei  16e Steemer omloop 
 
15 mei Begin avondwandelvierdaagse  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 26 mei. Kopij inleveren bij de redactie voor 
woensdag 17 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@gmail.com  
Eldert Ameling. Fotografie: Martien Spits-Straatman 
Advertenties: Ellen Gommers, 0596 58 18 10, adv.destedumer@gmail.com 
 

 
 


