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Werkdagen in het Steemer bos 
 

Landschapsbeheer Groningen heeft flink gezaagd in het bos. Nu kunnen we als 
dorp verder met handwerk. Zoals takkenrillen maken en struiken planten. Hiervoor 
hebben we twee gezellige werkdagen gepland: op 2 en 16 maart. 
 
Op zaterdag 2 maart gaan we takkenrillen maken. Op zaterdag 16 maart gaan we 
struiken planten. Het zijn allemaal leuke werkzaamheden, geschikt voor jong en 
oud. Iedereen die mee wil helpen is welkom vanaf 9.00 uur. De werkdag op 16 
maart is tijdens NL Doet en dan komen ook vrijwilligers van buiten Stedum hel-
pen. We verzamelen in het gebouwtje bij de ijsbaan. Voor koffie, thee, limonade 
en soep wordt gezorgd. Aanmelden kan via loretteverment@hotmail.com of 06 - 
49 74 93 59. 
 

Behalve deze twee werkdagen voor het dorp komt op vrijdagochtend 15 maart 
een groep van 26 leerlingen van het Wesselgansfort in het Steemer bos werken in 
het kader van hun maatschappelijke stage en NL Doet. Zij worden begeleid door 
Landschapsbeheer Groningen.  
 

Wist je trouwens al dat na de dorpstuin nu het dorpsbos meedoet aan de leef-
baarheidswedstrijd Kern met Pit? Op die manier willen we een extra impuls geven 
aan de werkzaamheden in het bos. Zodat het gebied ook in de toekomst mooi en 
aantrekkelijk blijft voor recreatiedoeleinden, natuurbeleving en tal van sociale 
dorpsactiviteiten.  
 

Lorette Verment 
De Groencommissie 
 

 

Opvoering ONA 
 

‘Wie gaat er nu het bed in?’ 
 

Toneelvereniging ONA nodigt u/jou uit voor de jaarlijkse opvoeringen op vrijdag 
22 en zaterdag 23 maart om 20.00 uur. Dit jaar zijn we gestart met een nieuwe 
regisseur namelijk Erik Bulthuis. Er wordt flink gerepeteerd aan het toneelstuk: 
‘Wie gaat er nu het bed in?’ 
Ook is met een aantal enthousiaste jeugdigen gestart die wekelijks hard aan het 
oefenen zijn. Zij zullen op vrijdagavond 22 maart vooraf aan het toneelstuk van 
ONA iets ten tonele brengen. 
 

 

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 Gert-Jan Exoo en Thirza Wierenga (foto: Janna Bathoorn). Zij zijn bei-
de leiding bij de Stedumer scoutinggroep ‘De Struners’. Eldert Ameling praat met hen maar ook 
met vader Pieter en moeder Tjitske Exoo. 
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Kaarten zijn vanaf 1 maart verkrijgbaar  bij ’t Snuusterhoukje, Molenstraat 8, 
(0596) 55 17 73. U kunt hier op woensdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en op 
donderdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur terecht. De kaarten kosten  
€ 6,- voor volwassen en voor kinderen tot en met 12 jaar € 3,-. 
 

Agaath Vriezema 
Toneelvereniging ONA 
 

 

 
Speelweek 2013  
 

‘Een reis door de ruimte’ 
 

Ook dit jaar komt er weer een speelweek. In de laatste week van de zomervakan-
tie kunnen de kinderen van Stedum zich weer ouderwets uitleven. Noteer de week 
alvast in je agenda: 12 t/m 15 augustus. 
 
 

Het thema van dit jaar 
is al bekend: ‘Een reis 
door de ruimte’ en die 
reis gaan we maken op 
een nieuwe locatie in 
Stedum.  
 
 

Er is een nieuwe initia-
tiefgroep en we reke-
nen natuurlijk weer op 
de hulp van veel vrijwil-
ligers en dagcoördina-
toren. Heb je vragen of 
ideeën voor de invul-
ling, laat het ons weten: 
Diny Smit, Tamara 
Werkman, Catharina 

Reker, Patty Titus, Ingrid Meijer te bereiken via: speelweekstedum@gmail.com. 
 

Ingrid Meijer 
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Scholenfusie De Crangeborg en De Bongerd 
 

Vorig jaar op 16 februari is de intentieverkla-
ring getekend door de  bovenschoolse 
schoolbesturen van De Bongerd en De Cran-
genborg om te komen tot één samenwer-
kingsschool. Ook het peuterspeelzaalwerk en 
mogelijk opvang maken hiervan onderdeel 
uit. Kortom een voorziening voor kinderen 
van 2 tot en met 12 jaar in Stedum.  
 

In december heeft een projectgroep die de 
fusie voorbereidt de rapportage “Samen naar 

school in Stedum” opgeleverd. Hieruit blijkt dat er een breed draagvlak is voor één 
samenwerkingsschool en er zijn geen 
onoverkomelijke bezwaren gevonden 
tegen samenvoegen van de twee ba-
sisscholen.  
Op basis van deze rapportage hebben 
de bovenschoolse besturen zich voor-
genomen om de Bongerd en de Cran-
geborg per 1 augustus 2013 te fuseren. 
Dit is voorgelegd aan de Medezeggen-
schapsraden, die nu hun instemming 
moeten geven.  
 

Identiteit 
De werkgroep Identiteit is vanaf eind september tot en met januari vijf keer  
Bij elkaar geweest. In eerste instantie hebben we kennis gemaakt, en uitgewisseld 
hoe de identiteit van de Bongerd en de Crangeborg nu wordt ervaren door ouders 

en leerkrachten. Welke zaken springen in het oog? 
Wat vinden we belangrijk op de huidige scholen? 
Het bleek dat we over heel veel zaken hetzelfde 
denken! Deze overeenkomsten hebben we probe-
ren samen te vatten in vier pijlers die het fundament 
kunnen gaan vormen van de identiteit van de nieu-
we fusieschool namelijk: respect, ambitie, saamho-
righeid en geworteld in het dorp.  
 

De werkgroep wilde graag de mening en inbreng 
horen van de ouders. Afgelopen maand is op beide 
scholen afzonderlijk een ouderavond geweest. On-
derwerp was de identiteit en de scholenfusie in het 
algemeen.  

Op 4 maart is er een klankbordavond. Ouders van de beide scholen en de peuter-
speelzaal maar ook geïnteresseerden uit het dorp zijn van harte welkom om geïn-
formeerd te worden over de fusie en hierover in gesprek te gaan. (Voor de tijd en 
plaats kunt u het beste contact opnemen met een van de scholen.) 
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Huisvesting 
Het huisvestingsvraagstuk is ingewikkeld. Je hebt te maken met veel partijen: De 
gebruikers, peuterspeelzaal en de samenwerkingsschool, de schoolbesturen. En 
ook de gemeente, want die heeft de verplichting onderdak te bieden aan de 
school. Uitgangspunt is dat de fusieschool in één gebouw wordt gehuisvest. Er 
wordt gezocht naar een tijdelijke oplossing vanaf 1 augustus 2013, én een defini-
tieve oplossing voor de komende 40 jaar.  
 

In december 2012 is de visie ‘Lopster schoolgebouwen’ aangenomen. Hier is ook 
een planning in opgenomen. Volgens deze planning beslist de gemeente Lopper-
sum naar verwachting eind 2013 over de definitieve huisvesting van de fusie-
school in Stedum. 
 

Herman Miedema 
 

 

Subsidiegelden Jeugd en Jongerenwerk 
 

De vereniging Dorpsbelangen Stedum heeft vanuit de gemeente Loppersum een 
rol in de verdeling van subsidiegelden voor jeugd en jongerenwerk. Om iedereen 
zo snel mogelijk te laten weten waar ze aan toe zijn is de deadline voor de aan-
vragen vastgesteld op 1 april 2013. Te laat ontvangen aanvragen kunnen wij niet 
in behandeling nemen! 
 

De bijdrage die via Jeugd- en Jongerenwerk wordt verstrekt is bedoeld voor de 
jeugd tussen 4 en 16 jaar. De gemeente verbindt aan de subsidietoekenning de 
volgende voorwaarden: 
  

De activiteiten moeten voor iedereen toegankelijk zijn (tussen 4 en 16 jaar). En-
tree mag er wel worden geheven, maar beperkingen in de zin van lidmaatschap 
mogen er niet zijn. De activiteiten worden gesubsidieerd tot een maximum van 60 
% van de kosten. De gemeente vindt dat er ook een eigen inspanning moet wor-
den verricht. 
 

Daarnaast zijn er nog wat aanvullende voorwaarden vanuit het bestuur van 
Dorpsbelangen. Bij de aanvraag van een subsidie voor de pot Jeugd- en Jonge-
renwerk moet worden verstrekt: 
- Een begroting van de activiteiten voor het komende jaar. 
- Een jaarrekening (kostenoverzicht) van het afgelopen jaar. 
- Een overzicht van het te verwachten aantal deelnemers. 
- Een beschrijving van de activiteit inclusief de duur. 
- Een melding van reeds ontvangen of toegezegde  subsidies voor  de activiteit. 
 

Er worden geen vaste jaarlijkse subsidies toegekend. Zodra het subsidie bedrag 
van de gemeente is ontvangen, krijgen de aanvragers het toegekende bedrag. 
 

Voor vragen en voor het indienen van een subsidie aanvraag kunt u terecht bij 
Tamara Werkman, Lopsterweg 6, tel. 785061, t.hummel@rug.nl 
 

Tamara Werkman 
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Familie Exoo en Thirza Wierenga 
 

Het wordt nog heel moeilijk 
om op een doordeweekse 
dag een afspraak te maken 
met de familie Exoo, met 
Pieter Exoo, zijn vrouw Jits-
ke en hun beide zoons Gert-
Jan en Hielke. Heel lastig, 
want deze mensen zijn òf 
hard aan het werk, òf zij 
hebben het druk en zijn met 
andere dingen bezig. 
Ik spreek af met Gert-Jan 
(1988), dat ik dinsdag 29 ja-
nuari langskom. Hopelijk zijn 
dan zijn vader en broer Hiel-
ke ook thuis. Zeker is dit 
niet. 
Zijn moeder Jitske Exoo-
Merkus (1962), die ik toeval-
lig de volgende dag tegen-
kom, zegt dan dat zij die 
avond thuis is: "maar ik ben 
dan niet aanspreekbaar." 
 

Die dinsdagavond is het 
duidelijk wat zij daarmee bedoeld heeft. Jitske is druk in de weer en geeft een 
naaicursus. Met een paar dames zie ik haar door de keuken lopen. 
 

Gert-Jan nodigt mij uit om bij een bespreking te komen zitten. In het kamertje te-
genover de keuken staat zijn computer. Op het bureaublad zie je een foto van tak-
jes met bladeren. Ik groet Thirza Wierenga. "Wij vergaderen bijna elke week. Wij 
bereiden de opkomst van de groepen voor. En wij evalueren alles na de opkomst 
van de groepen per teamleiding," legt Thirza uit. Het gaat hier om een bespreking 
van scoutinggroep "De Struners" van de welpenleiding. Bij de Welpen is Gert-Jan 
de teamleider en wordt door iedereen 'Akela' genoemd. Tegenwoordig kan 'Akela' 
zowel een leider als een leidster zijn. 
 

"Thirza is mijn rechterhand en is Assistent Teamleider bij de Welpen. Zij heet daar 
Bagheera," legt Gert-Jan uit. Deze namen 'Akela' en 'Bagheera' zijn gebaseerd op 
'Het Jungleboek' uit 1894, van Rudyard Kipling. In dit boek is 'Akela' de wolf en 
'Bagheera' de panter. Thirza, die met haar moeder, vader en twee broers alweer 
vier jaar aan de Molenstraat woont, vertelt dat de leiding van 'De Struners' pas 
weer versterkt is met twee nieuwe mensen. Zij heten Bert en Frank. Ook zijn er 
twee leiders weggegaan, waaronder Georg Dekkinga. Frank is naar de welpenlei-
ding gegaan en Bert, als ondersteuning, naar de scoutsleiding. 
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Gert-Jan zit voor de computer rechts, Thirza links van hem. Ze bespreken onder 
andere de financiën betreffende de kampen. In april heb je het mini-kamp, één 
overnachting als voorbereiding voor het grote Noordelijk Pinksterkamp in mei en 
in Lauwersoog met 5000 scouts op kamp! Dan zitten de Scouts apart van de Wel-
pen. "Een druk programma," zegt Thirza. 
 

In juli krijg je het Zomerkamp, dan wordt er met beide groepen tezamen een week 
gekampeerd. Elk jaar weer op een andere locatie. Gedurende deze week wordt er 
zelf gekookt, op gas, terwijl er anders vaak gekookt wordt op een houtvuur. 
Meestal op een zogenaamde vuurtafel, gebouwd van hout, touw en zand. "Kijk", 
zegt Gert-Jan en hup daar heb je een vuurtafel op het beeldscherm. 
 

Beide welpenleiders bespreken nu de financiën met betrekking tot de kampen. 
Ook wordt door Gert-Jan een opgavenformulier uitgetypt. Omdat het hier in dit 
kamertje lekker warm is heeft Gert-Jan de computer van boven uit zijn kamer naar 
beneden gebracht. Hij heeft hier beneden ook een forse printer staan.  
Af en toe komt Hielke Exoo (1995) even in het kamertje kijken. Hielke zit in Gro-
ningen op 'De Wingerd' en loopt nu stage bij het 'Augustinuscollege'. De beide 
zusters van Gert-Jan en Hielke zijn al de deur uit. De zusters hebben een partner 
en wonen met hun partner samen. Grytsje, de enige van de vier kinderen Exoo 
die niet in Stedum is geboren, woont in 't Zandt. Alida woont in Delfzijl. 
 

"Er zijn op dit moment tien welpen en twaalf scouts," vertelt Thirza. Tussen de be-
spreking door laat Gert-Jan een foto op de website van www.destruners.nl zien. 
Het is een foto van een in het Stedumerbos gevonden konijn. "Het was heel erg 
mak, een Vlaamse Reus," vertelt Gert-Jan. Thirza vertelt dat de kinderen ermee 
aan het zeulen waren. "Wij hebben het konijn daarna gewoon weer losgelaten." 
 

Terwijl de één de ander wat aanvult, vertellen beiden dat er nog ruimte is voor 
meer kinderen. Ben je tussen de 7 en 11 jaar kom gerust eens kijken. Via de 
website kun je heel makkelijk contact opnemen. En vrijblijvend mag je twee keer 
komen kijken. Bevalt het je dan kun je daarna lid worden van de Scoutinggroep, 
met de speltakken: Welpen en Scouts. Op de website zie je ook de namen en 
foto's van de leiding. En je ziet mooie afbeeldingen van insignes. Dit zijn vaardig-
heidsinsignes, waar je voordat je ze ontvangt, wat voor moet doen. Je moet kno-
pen leren leggen, leren kamperen en nog veel, veel meer. "Een welp moet voor-
dat hij, of zij, naar de Scouts gaat wel een aantal insignes hebben verdiend. Ik 
denk aan 'knopen', 'nachtje kamperen', 'kampvuur' en 'zakmes'," zegt Gert-Jan.  
 

Nu besluiten ze om de heer Jelle van der Knoop op te bellen. Hij is de secretaris 
van 'De Struners'. Met hem wordt kort en bondig besproken of bepaalde informa-
tie al naar buiten mag worden gebracht. Van der Knoop geeft groen licht. Zitten 
'De Struners' op dit moment in het ijsbaangebouw bij de haven, binnenkort zal 
daar verandering in komen. "Wij, scoutingvereniging," vertelt Gert-Jan, "zijn bezig 
met een nieuw gebouwtje samen met de schutters-, ijs- en tennisvereniging. Het 
gaat 'Moarstee' heten!" Groot nieuws! Immers hier werd al heel lang over nage-
dacht en gesproken. Nu wordt het werkelijkheid!  
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Om kwart over acht is vader Pieter Exoo (1959) thuisgekomen van zijn werk.  
Wanneer Thirza naar huis gaat, nodigt Pieter mij uit om in de huiskamer te komen 
zitten. Hieke en zijn vader hebben de grootste lol. Tussen de grapjes door vertelt 
Pieter Exoo, een hardwerkende man, een aantal bijzonder interessante dingen. 
"Ik was altijd schoonmaker, maar ik werk nu zelfstandig op 'vijftig procent basis' 
met het bedrijf in Borger. 's Ochtends rijd ik naar Borger en ga van daaruit naar 
mijn klanten. Ik heb een bedrijf in het onderhoud van vloeren. Om half vier 's mor-
gens staan mijn vrouw en ik al op. Om kwart over vier gaan wij samen de deur uit. 
Jitske werkt weer bij een ander schoonmaakbedrijf." 
 

Vanavond kwam Pieter helemaal uit Hengelo. Ook werkte hij vandaag in Olden-
zaal. Gisteren werkte hij in Enschede, Epe en Emmeloord. Elke avond komt hij 
relatief laat thuis. Nog extremer was het hiervoor toen Pieter bij 'Gom Schoon-
maakbedrijf' werkte. "Daar heb ik tien jaar lang gewerkt. 's Ochtends om zeven 
uur de deur uit en 's nachts om half drie, of om drie uur thuis.... Dan kwam ik pas 
toe aan warm eten." 
"Sliep je dan nog wel?" vraag ik verwonderd. "Nee, af en toe een klein dutje, maar 
ik was eraan gewend...." 
 

In maart 1988 kwam Pieter en zijn vrouw en dochter Grytsje vanuit Stiens in Ste-
dum wonen. "Wij zijn ook in Stiens getrouwd." 
Pieter maakt weer grapjes met zijn jongste zoon en zegt luid: "Hielke! Die is aard-
beving-proof!" Hij vervolgt dan: "Ik vind het jammer dat ik geen tijd heb gehad om 
naar die bijeenkomst in Loppersum met minister Kamp te gaan. Volgens mij moe-
ten zij CO2 gas terug de grond in pompen. Dat is niet brandbaar en daar kan niks 
mee gebeuren. Maar het is te duur. Ik had dat daar willen zeggen." 
 

Ook hier in huis hebben zij grote schade ondervonden van de aardbevingen. Een 
echte grote schade van twaalfduizend Euro, waarvan het grootste gedeelte ver-
goed wordt. Zij hebben lelijke scheuren in de keukenvloer. Een grote schuifpui is 
helemaal verzakt. Twee slaapkamers hebben scheuren in de muren. Dan loopt 
Hielke naar de deur van de schuifpui, maar deze deur kan niet meer open en is 
geblokkeerd. 
Eventjes blijft het stil in de huiskamer. Maar dan om de sfeer er weer in te bren-
gen lacht vader Exoo zijn zoon toe. Hij wijst naar hem en roept: "Maar Hielke die 
is aardbeving-proof!"  
 

Eldert Ameling 
 

 

De Eerste Groninger Voorlees- en Vertelsalon  
 

Een nieuwe bijeenkomst van de Eerste Groninger Voorlees- en Vertelsalon op 
vrijdag 22 februari in ’t Oude Raedthuys, vanaf 20.00 uur, aanvang 20:30 uur tot 
ongeveer 23:00 uur. Toegang gratis. Deze avond onder meer: Saskia Treu met 
een bijzonder verhaal, Joanna Paszkiewicz met een performance over Afrika en 
uit Stedum de Gillian Welch Tribute band met een aantrekkelijke set muziek.  

 

Paul Marius Borggreve  
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Stedum maakt kans op landelijke trofee 
 

Er kan gestemd worden op Dorpstuin De Heemen in Stedum. In de provincie 
Groningen is het project Tussen Kunst en Klei van de dorpstuin uitgeroepen tot 
winnaar van de wedstrijd Kern met Pit. Nu dingen de Stedumers mee naar de 
landelijke trofee. 
 

De leefbaarheidswedstrijd Kern met Pit wordt jaarlijks georganiseerd door KNHM. 
Zij daagt bewoners uit om binnen een jaar hun idee voor de leefomgeving te reali-
seren. Het afgelopen jaar maakte de dorpstuin samen met schoolkinderen, kun-
stenaars en andere dorpelingen groentesoep, kunst en appelsap.  
Tot en met 31 maart kun je jouw stem uitbrengen voor dit project. Breng je stem 
uit op www.kernmetpit.nl.  
 

Lorette Verment 
 

 

Informatieavond de Heemen 
 

Op woensdag 6 maart wordt het nieuwe moestuinseizoen op dorpstuin de Hee-
men in Stedum afgetrapt met een gezellige informatieavond. Tijdens deze avond 
hoor je alles over het reilen en zeilen op de dorpstuin. Iedereen die meer wil we-
ten over tuinieren kan meedoen! 
 

Te gast op deze avond is Gerard Wezenberg. Hij is projectleider van ‘Stek en 
Streek landschapsprojecten’ en landschapsarchitect. Onder zijn leiding worden in 
drie wijken in Assen buurtmoestuinen ingericht volgens één teeltplan. Hij vertelt 
over zijn ervaringen.  
Ook de inhoud van de cursus ‘moestuinieren’ komt aan bod. Roel Huistra en Ge-
rard Wezenberg zullen hier samen vorm aan geven. Roel werkt bij de Heemen en 
is expert op het gebied van natuurbeheer, tuinieren en landbouw. De informatie-
avond is in de Zorgbuurderij aan de Bedumerweg 43 om 19.30 Entree is gratis.  
 

Wil je het hele jaar door op de hoogte blijven? Stuur dan een mailtje naar in-
fo@deheemen.nl,dan ontvang je nieuwsberichten van dorpstuin de Heemen in je 
mailbox. Je kunt ook op twitter @deheemen volgen. Zie ook  
http://www.deheemen.nl/dorpstuin-de-heemen 
 

Agmar van Rijn 
dorpstuin de Heemen 
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In de kijker 
In deze rubriek worden nieuwe of 
minder bekende bewoners van het 
dorp voorgesteld. Deze borduurt 
verder op de oude rubriek : Nieuwe 
bewoners. Deze keer is Marjan Helf-
ferich. 
Zij woont aan Weemweg 29. 
  

Sinds wanneer woon je  in Ste-
dum?  
Sinds 16 augustus  2012. 
 

Waar ben je geboren?  
In Winschoten. 
 

Wat doe je voor de kost? Taxi-
chauffeuse. 
 

Wat is je favoriete bezigheid?  Au-
torijden. 
 

Wat is je favoriete vakantiebe-
stemming?  
Thuis. 
 

Wat neem je mee naar een onbe-
woond eiland? 
Mijn moeder en mijn kat. 
 

 

Wat is de reden dat je in Stedum bent komen wonen?  
In Stedum was  een huisje. 
 

Ben je ook betrokken bij het dorp? Indien ja, hoe?   
Nee. 
 

Wat zou je doen als je de Postcodeloterij Straatprijs wint?  
Geld op de bank zetten en verder aan goede doelen geven  onder andere Kan-
kerbestrijding, Nierstichting en Brandwondenstichting. 
 

Wat vind je, naast je eigen huis, het mooiste plekje van Stedum?  
Langs de landerijen bij het Stedumermaar. 
 

Wat is je antwoord op de  vraag van de vorige nieuwe bewoners: Welk dier 
zou je kiezen als mascotte voor Stedum?  
Een leeuw. 
 

Welke vraag wil je de volgende nieuwe bewoners stellen?  
Hoe kunnen we Stedum op een betere manier op de kaart zetten? 
 

 Afie  Nienhuis 
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 Monument op Begraafplaats Stedum 
 

 
 
Op initiatief van Stichting Historie Stedum, Vereniging van Dorpsbelangen Ste-
dum, Begrafenisvereniging Stedum en in samenwerking met  Landschapsbeheer 
Groningen is besloten tot het oprichten van een monument voor alle volwassenen 
en kinderen, die achter op de begraafplaats begraven liggen, maar om wat voor 
reden dan ook, nooit een steen (monument) met naam op hun graf hebben ge-
kregen. 
 
Het monument staat ook symbool voor het verstrijken van de tijd en herinnert ons 
aan de tijdelijkheid van ons aards bestaan.  
Op numerieke volgorde worden de namen van allen, die daar begraven liggen, 
vermeld in een kast die opgehangen wordt  bij de ingang van de aula.  
Tevens worden daarbij ook de data van overlijden vermeld en hun leeftijd. 
Digitaal zal er een alfabetische namenlijst en een numerieke lijst compleet met 
bijbehorende relaties worden gemaakt, die op een scherm kan worden getoond in 
de ruimte van Stichting Historie Stedum.  
 

Op het zogenoemde “armenlap” ( hier konden mensen voor nabestaanden koste-
loos worden begraven) zoals dit gedeelte van de begraafplaats  vaak genoemd 
wordt, was ruimte voor 330 graven, waarvan het overgrote deel inmiddels is uit-
gegeven. Wellicht zal dat u verbazen, maar op de voornoemde lijst, die bij de aula 
opgehangen wordt staan 284 personen vermeld. 
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Er werd voor het eerst op dit gedeelte begraven in mei 1892. De laatste teraarde-
bestelling was in 1983 en dat betrof Hebe Jan Ettema op de leeftijd van 86 jaar. 
Voor de oudere Stedumers onder ons nog wel bekend, denk ik. 
 

Omdat het een gemeentelijke begraafplaats was, werden er ook inwoners uit 
Westeremden en Garsthuizen (deze dorpen behoorden immers ook tot de toen-
malige gemeente Stedum) in Stedum begraven. 
Ook zijn hier schipperskinderen uit Loppersum en Sneek begraven, die zijn over-
leden toen het schip van hun ouders in de haven van Stedum lag om te lossen 
en/of te laden. Ook een schipper uit Groningen, die de haven van Stedum aan-
deed en toen overleed, ligt hier op dit gedeelte begraven.  
Zoals gezegd zijn er 284 mensen begraven, waarvan 124 volwassenen en 160 
kinderen, waarvan 32 levenloos geboren. 79 kinderen mochten nog geen jaar oud 
worden. Van één echtpaar liggen er zelfs 7 kinderen begraven. 
De oudste volwassene, een vrouw, bereikte de leeftijd van 97 jaar. De oudste 
man werd 95 jaar. 
 

Dankzij de tomeloze inzet van vrijwilligers, met steun van Landschapsbeheer 
Groningen en met de volle medewerking van de Gemeente Loppersum is de vol-
tooiing van het monument al in een ver gevorderd stadium en alle bijkomende 
werkzaamheden liggen goed op schema. De onthulling van het monument en het 
in zicht brengen van de namen is op 15 maart 2013 om 15.00 uur door Jacqueline 
de Milliano, directeur van Landschapsbeheer Groningen en burgemeester Albert 
Roodenboog van Loppersum.  
Iedereen is van harte uitgenodigd om dan op de begraafplaats aanwezig te zijn 
om deze feestelijke gebeurtenis mee te maken. 
 

Klaas Pilon 
 

 

Installatie van de nieuwe scouts, welpen en bestuur 
 

Een plechtig moment op zaterdag 19 januari in het sportgebouw van Stedum. In 
aanwezigheid van ouders en soms ook opa en oma werden er 5 welpen geïnstal-
leerd, 2 bestuursleden, een welpenleider en vlogen er 4 welpen over naar de 
scouts. Een kleine uitleg volgt hier wat dat inhoudt.  
 

Scout of welp word je niet zomaar. Je belooft dan hardop dat je een goede 
welp/scout/leider/bestuurslid zult zijn, bereid om anderen te helpen en samen te 
werken. Als je dat hebt beloofd, krijg je je overhemd aan in de goede kleur, en doe 
je je das om. Op dat overhemd komen insignes, die laten zien wat je allemaal kan 
(bv. Het hakinsigne), en ook aan welke evenementen je mee hebt gedaan. Voor 
het overvliegen was een stormbaan gebouwd, met hulp van Cor Slager. 
 

De welpen die nu naar de scouts gingen (een kwestie van leeftijd en ervaring) 
moesten laten zien dat ze alle hindernissen konden overwinnen, Natuurlijk hielpen 
de scouts hen en volgden felicitaties van iedereen, met de linkerhand, de hand 
dicht bij het hart. Het afscheid van de welpenleiding was soms wel even moeilijk, 
voor welp en leider. Een spontane knuffel hoorde dan wel bij. Daarna werden aan  
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de ouders foto’s getoond van de activiteiten, hoe bouw je een keuken, hoe maak 
je een vuurplaats en hoe knoop je alles goed aan elkaar. Drie scouts vertelden 
over hun belevenissen van dit jaar. Voor dit jaar zijn er al weer de nodige activitei-
ten gepland, en kamperen hoort daar natuurlijk bij. 
 

Heb je interesse om mee te doen? Kom op zaterdag kijken bij het ijsbaangebouw. 
Welpen starten om 13.30, scouts om 10 uur. Je mag twee keer vrijblijvend mee-
doen. 
 

Helma Mulder 
de Struners 
 

 

Informatiepunt Stedum (voorheen Steunstee) 
 

Op donderdag 7 februari  hadden we weer een bijeenkomst van Informatiepunt 
Stedum in het Hervormd Centrum. Er waren 24 personen. Sieta Smit  heette ons 
van harte welkom en in het bijzonder de dames Riet Joosten en Tanka Weijer met 
het onderwerp ‘MEE Groningen’. MEE is een landelijke organisatie vanaf 2005. 
Inmiddels heeft MEE ook een kantoor in Delfzijl voor inwoners DAL( Delfzijl, Ap-
pingedam, Loppersum) gemeenten: inloopspreekuur op maandagochtend van 9-
11.00uur, Noordersingel 1. 
 
MEE Groningen ondersteunt mensen die door hun beperking problemen onder-
vinden met hun zelfredzaamheid. MEE maakt meedoen mogelijk. 
Voor wie is MEE Groningen? Voor mensen met: een verstandelijke, lichamelijke 
of zintuiglijke beperking, een chronische ziekte, niet aangeboren hersenletsel, au-
tisme, ADHD en pddnos. 
 

Wat doet MEE Groningen? MEE  ondersteunt met vragen over: opvoeding & ont-
wikkeling, leren & werken, samenleven & wonen en regelgeving & geldzaken. Ze 
ondersteunen mensen met een beperking en hun familie, vrienden en andere be-
trokkenen. Ze geven informatie en advies. De onder-steuning is tijdelijk en als het 
nodig is, bieden ze deze ondersteuning in alle fasen van het leven. Hun dienstver-
lening is laagdrempelig, kosteloos en is geen verwijzing nodig van een arts. 
 

Ze zijn onafhankelijk en werken dus niet voor, maar samen met verschillende or-
ganisaties om meedoen voor deze mensen mogelijk te maken. Bijvoorbeeld met 
gemeenten, scholen, uitkeringsinstanties,welzijnswerk, jeugdgezondheidszorg en 
zorgaanbieders. 
Voor meer informatie: www.meegroningen.nl en Centraal kantoor Groningen 
tel.050-5274500 
 
Na de pauze lieten de dames nog enkele filmpjes zien over ‘Wat doet MEE in de 
praktijk’ en tevens kon men nog vragen stellen. Het was een leerzame en een in-
formatieve middag. Sieta bedankte de dames met een attentie en wenste ons al-
len wel thuis. 
 

Afie Nienhuis 
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Hersenspinsels 
 

Op zondagmiddag 17 maart om 16.00 uur zal Engelien Sugijanto haar voorstelling 
‘Hersenspinsels’ geven in de gereformeerde kerk van Stedum aan de Bedumer-
weg 32. Engelien is een christelijke cabaretière en woont in Groningen. In Her-
senspinsels vraag zij zich af hoe het kan dat iedereen het altijd zo druk heeft? Zijn 
we echt altijd zo druk bezig of zit het voornamelijk in ons hoofd. Hoe werkt dat ei-
genlijk in je hersenpan? En wat doen we ons altijd goed voor. Gelukkig zijn er nog 
dingen in deze wereld die wél echt zijn!  
Iedereen is van harte welkom!  Er wordt een collecte gehouden voor de onkosten. 
Er is oppas voor de kinderen tot 4 jaar.  
 

Agaath Vriezema 
 
 

sportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsp 

  

Hengelclub "Ons Genoegen" 
 

"Het moet echt gebeuren," zegt Tjeerd Burgstra in de huiskamer van zijn woning 
aan de Singel, "er moet echt iemand komen die het van mij overneemt, die secre-
taris wil worden van de hengelclub." Tjeerd Burgstra is een zeventiger en geboren 
in 1938. Eigenlijk vindt hij het onbegrijpelijk dat er na de vele oproepen in 'De Ste-
dumer' niemand is opgestaan om hem op te volgen. Dat Tjeerd zich jarenlang 
heeft ingezet voor Hengelclub "Ons Genoegen", kunt u van mij aannemen. Kijkt u 
mee naar een greep uit de notulen van de vergaderingen van de hengelclub. 
 

 
 

Kort na de oprichting van "Ons Genoegen" (1948) is Tjeerd een paar jaar lid. 
Vermoedelijk werd hij lid van de hengelclub in het seizoen 1956-1957. Wij zien 
zijn naam ook op een oude handgeschreven ledenlijst van 1959 en op een van 
1960. Wij komen hem weer tegen midden jaren zeventig. Vanaf dan is hij niet 
meer uit zicht. Wie zien hem op 7 januari 1976 samen met A. Laning in de kas-
commissie. Maar ook veel later in 1986 is Tjeerd één van de kasnazieners. Met 
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grote meerderheid van stemmen volgt Tjeerd in 1977 de heer N.J. Graven op als 
secretaris. Bij de bestuursverkiezing op 18 januari 1980 wordt D. Slager de nieu-
we secretaris en volgt hij Burgstra weer op. Regelmatig komen wij Tjeerd tegen. 
Zo ook bijvoorbeeld wanneer Tjeerd bij ziekte van een bestuurslid als vervangen-
de secretaris optreedt en het verslag opstelt van de jaarvergadering, welke ge-
houden wordt op 19 december 1986 in Clubhuis "Het Oude Raedthuys". Op de 
jaarvergaderingen wordt Tjeerd bedankt voor het werk dat hij heeft verricht. Hij 
verstrekt de Noorderkrant, de Ommelander, de Eemslander en het Nieuwsblad 
voor de Eemsmond de wedstrijduitslagen en schrijft onder de naam van 'Stoklo-
per' tientallen jaren stukjes namens de club in het 'Sportblad De Stedumer'. In het 
jaarverslag van 1986 lezen wij: "Ook willen wij van deze kant de heer Tjeerd 
Burgstra bedanken voor wat hij voor onze vereniging doet, het voeden van de 
pers, dik voor mekaar Tjeerd." 
 

Dan, wanneer voorzitter Laning overlijdt in juli 2000 en later penningmeester Mul-
der ziek wordt, ontstaat een hectische periode waarin Burgstra van alle markten 
thuis blijkt te zijn. Als voorzitter, penningmeester en secretaris krijgt hij het nog 
veel drukker. Burgstra houdt de stand bij van de gehouden viswedstrijden, neemt 
als secretaris de briefjes in ontvangst waarop de door de jeugd gevangen vis staat 
genoteerd. Hij regelt eremetaal, organiseert vergaderingen en concoursen. 
 

Makkelijker wordt het wanneer Eldert Ameling naast zijn werk als jeugdleider bij 
'Ons Genoegen', ook de nieuwe voorzitter wordt en bereid is om de rubriek in 'De 
Stedumer' op zich te nemen.Later komt er nog een keer versterking wanneer de 
heer J. J. Kalisvaart bereid is om penningmeester te worden. 
Tjeerd Burgstra zoekt een opvolger. "Het wordt nu tijd, dat iemand dit van mij 
overneemt," zegt Burgstra nog-
maals ernstig, "1 juli van dit jaar is 
voor mij in bestuurlijk opzicht het 
eindpunt. Er wordt dan ook een 
klemmend beroep op uw verant-
woordelijkheid in dezen als lid ge-
daan om hierin uitkomst te bieden. 
Nieuwe leden natuurlijk ook van 
harte welkom! En ik ben ook 
steeds bereid de opvolger of op-
volgster te helpen bij inwerkzaam-
heden!" De heer Burgstra woont 
aan: Singel 30 in Stedum. Zijn tele-
foonnummer vindt u in het tele-
foonboek.  
 

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) 
 
 

22 februari De Eerste Groninger Voorlees- en Vertelsalon in ’t Oude  
Raedthuys, vanaf 20.00 uur 
 

25 februari  Passage jaarvergadering in het Hervormd Centrum, 19.45 uur. 
 

26 februari  Jaarvergadering van de Begrafenisvereniging Stedum in café 
‘Het oude Raedthuys’ om 20.00 uur. 

 

1 maart  Deadline subsidieaanvraag Reinders Stichting.  
 

4 maart  Klankbordavond scholenfusie. 
 

6 maart   Informatieavond de Heemen om 19.30 uur in de Zorgbuurderij. 
 

7 maart  Informatiepunt ( v/h Steunstee). Onderwerp: Fietsnet. Hervormd 
Centrum van 14.00-16.00 uur. 

 

15 maart  Onthulling monument en namenlijst "armenlap" op begraafplaats 
Stedum om 15.00 uur. 

 
17 maart Voorstelling Hersenspinsels van Engelien Sugijanto in Gerefor-

meerde kerk om 16.00 uur 
 

21 maart   Vrouwenraad Stedum: Een muzikale avond samen met de  
vrouwenraad van Garsthuizen m.m.v. Zanggroep Flexibel uit 
Delfzijl. Aanvang: 19.30 uur. Plaats: 't Binhoes Garsthuizen.  
Entree 5,- 

 

22, 23 maart Opvoering toneelstuk ‘Wie gaat er nu het bed in’, door ONA 
 

25 maart   Paasliturgie. In het Hervormd Centrum om 19.45 uur. 
 
 
 
 

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 22 maart. Kopij inleveren bij de redactie 
voor woensdag 13 maart. 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 en Janna Bathoorn. 
Advertenties: Ellen Gommers, 0596 58 18 10, adv.destedumer@gmail.com 
 

 

 


