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Kunst met Pit in Stedum 
 

Met de natuur als inspiratie-
bron heeft een groep kinde-
ren en volwassenen afgelo-
pen zaterdag onder leiding 
van kunstenaar Miriam 
Geerts een tweetal kunstwer-
ken gemaakt in het Steemer-
bos. Na een ochtend enthou-
siast werken om takken bij 
elkaar te krijgen en rietsten-
gels aan elkaar te prikken lag 
er een takkentapijt en hing er 
een wapperende wand. 
 

Dit natuurkunstproject is onderdeel van het project Kern met Pit dat dit jaar 
plaatsvindt in het Steemerbos. Door middel van boswerkdagen, natuurwandelin-
gen en natuurkunst worden mensen bij elkaar gebracht die iets hebben met 
groen. Zij steken de handen 
uit de mouwen, leren meer 
over wat het bos allemaal 
aan flora en fauna heeft en 
maken natuurkunstwerken. 
Er kan tot eind november 
gestemd worden op het pro-
ject via de website 
www.kernmetpit.nl . 
 

Lorette Verment 
 
 

Foto’s: Jan-Jaap Aue 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 staat dit keer Anne Feenstra (foto: Janna Bathoorn). Anne is zijn loopbaan varend 
begonnen: een jaar op de grote vaart. Daarna nog vier jaar in militaire dienst, op Vlieland. Ver-
volgens werkte hij tot aan zijn VUT in de landbouw. Eldert Ameling praat met hem. 
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Anne Feenstra, Weemweg Stedum 
 

De heer Feenstra, ik mag Anne tegen 
hem zeggen, woont met zijn vrouw Hettie 
Feenstra-Buist aan de Weemweg in Ste-
dum. Op een avond in september van dit 
jaar bel ik bij hen aan. Nee, het is niet 
zomaar een ingeving dat ik hier voor de 
deur sta. Want dit gesprek met Anne 
Feenstra (1944) staat al zeker een jaar 
vast. Ook het onderwerp van het ge-
sprek, dat wij gaan voeren, is al vooraf 
bepaald. In een paar korte gesprekjes 
vooraf, vertelde hij over zijn werk in de 
landbouw, ondertussen alweer een tijdje 
geleden. Want op zijn zestigste ging hij 
met de VUT en thans is hij met pensioen. 
Maar het lijkt ons een boeiend onder-
werp waar beslist een heleboel mensen 

in geïnteresseerd zullen zijn. 
 

In de huiskamer gaan wij met zijn drieën aan tafel zitten. En wat kunnen tafels 
mooi zijn! In de vensterbank, met het raam op het noorden, staat een hele rij or-
chideeën met grote witte, gele en roze bloemen. 
Als Anne begint te vertellen blijkt al gauw dat er nog wel wat meer onderwerpen in 
het vat zitten dan alleen het onderwerp landbouw. 
"Ik kom uit Stiens, uit Friesland," vertelt hij, "voordat ik mijn baan in de landbouw 
had bij een agrarisch bedrijf in Eppenhuizen, ben ik na een opleiding ook nog be-
roepsmilitair geweest. Vier jaar lang op Vlieland. Nog voor mijn militaire opleiding 
heb ik eerst nog een jaar op de grote vaart gezeten, in de machinekamer." 
 

Anne Feenstra kwam op in de plaats Amersfoort bij de Koninklijke Landmacht. Hij 
kreeg een opleiding voor tankchauffeur. Een pittige opleiding. "Want wij werden 
hard aangepakt." Na vijf maanden Amersfoort ging hij als KVV'er, Kort Verband 
Vrijwilliger, naar het Waddeneiland Vlieland. "Ik had de keus. Of naar Duitsland, of 
naar Vlieland." 

Voor Anne Feenstra werd het dus Vlieland. Zowel op Vlieland op de Vliehors, als 
ook op Terschelling op de Noordvaarder, had je in die tijd militaire oefenterreinen. 
Op de Vliehors zaten de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Luchtmacht. Op 
Terschelling zat alleen de Koninklijke Luchtmacht. 
 

Vandaag de dag zit op de Vliehors alleen nog een oefenterrein van de Lucht-
macht en er is geen oefenterrein meer van de Landmacht. De landmacht heeft 
daar gezeten van 1956 tot 2004. En ook op Terschelling is geen oefenterrein 
meer van de Luchtmacht. In 1996 is daar het militair oefenterrein gesloten. 
Anne Feenstra: "Laag over de Waddenzee kwamen de straaljagers aangevlogen 
uit de richting van het vasteland. Altijd twee of meer tegelijk. Met een gigantisch 
stuk lawaai. Ze gingen recht op de doelen af. In een rechte lijn. Ze gooiden  
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bommen of ze schoten met de boordmitrailleurs. Bommen dreunden. Je hoorde 
salvo's klinken. Gierend vlogen de straaljagers dan door naar de Noordzee waar 
ze weer draaiden. Ongeveer een kwartier later kwamen er dan weer nieuwe 
straaljagers aangevlogen. Maar dat konden natuurlijk net zo goed weer dezelfde 
straaljagers zijn. Zo ging zo'n oefening dan een poos door." 
Anne Feenstra zat bij de landmacht die op Vlieland oefende met tanks, maar er 
werd ook geschoten met ander geschut. Omdat er maar in een bepaalde periode 
van het jaar geoefend werd, dit was van begin september tot midden april, hadden 
de militairen gedurende de zomer andere bezigheden. 
"In de zomer deden wij vaak aan duinaanwinning. Wij plaatsten takken in het 
zand, of legden die takken plat neer. Door het stuiven van het zand kreeg je daar 
dan duinen. Die duinen hadden wij nodig als bescherming. Voor die duinen zat 
een bewegend doel. Dit was een rode doek die je bewegen kon door lieren. Bij de 
Landmacht hadden wij verschillende soorten doelen." 
 

In 1967 stopte Anne Feenstra. Na vier jaar Vlieland ging hij weer naar huis, naar 
Stiens in Friesland. "Thuis hadden wij koeien, geiten en kleinvee. Ik had een op-
leiding metaalbewerker en lasser aan de Technische School in Leeuwarden ge-
volgd. Dat was nog voor mijn dienstperiode. Nu ging ik naar Almelo om mij verder 
te ontwikkelen op het gebied van metaal. Gedurende deze opleiding heb ik bij de 
machinefabriek Stork gewerkt." 
In 1968 is Anne met Hettie getrouwd. Hettie kwam uit Stedum. Zij gingen wonen 
in een huis achter de Gereformeerde kerk. 
"Wij hebben er een jaar gewoond. In 1969 zijn wij verhuisd naar de Weemweg 65. 
In 1976, dus veel later, kocht ik dit huis dat wij daarvoor huurden." Op dit moment 
is het een hele andere woning dan die uit de eerste jaren. Er is veel aan ver-
bouwd. 
"Wij hadden die eerste jaren ook een groentetuin achter het huis. Later kregen wij 
een groentetuin achter de Zweedse woningen. Zes are groentetuin met aardappe-
len, bonen, kool en vooral veel werk! Want zo'n tuin is bewerkelijk, veel spitten. 
Aardappels rooien. En wat al niet meer." 
In dat zelfde jaar dat de woning betrokken werd aan de Weemweg, kreeg Anne 
Feenstra een verzoek om bij een agrariër uit Eppenhuizen te komen werken. 
"Daar ging ik aan het werk bij de heer Boelstra. Ik was vierentwintig jaar. En net 
als ik, kwam Boelstra ook van ouds uit het dorp Stiens! Stiens ligt ten noorden van 
de stad Leeuwarden. En heel leuk, ook mijn vader had destijds weer bij de vader 
van deze meneer Boelstra gewerkt!" 
Anne Feenstra die nu met pensioen is, noemt alle gewassen op die er toen in Ep-
penhuizen verbouwd werden. Dat waren: tarwe, suikerbieten, erwten en aardap-
pels. En om precies te zijn Eppenhuizen ligt tussen Garsthuizen en Zandeweer. 
Vervolgens vraag ik wat zijn werkzaamheden waren. Anne: "Ik moest aardappelen 
rooien. Dit gebeurde machinaal. Maar het selecteren van de aardappelen ging 
met de hand. Dan liep ik dag in dag uit tussen de aardappelremmen om een 
eventuele zieke aardappelplant eruit te trekken. Meteen moesten dan ook de klei-
ne gevormde knolletjes uit de grond gehaald worden." 
Bij winterdag ging Anne Feenstra aardappels sorteren. Dan moest alle rommel 
eruit gesorteerd worden. En hij moest zakken vullen waar totaal vijftig kilo  
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aardappels in gingen. Export-aardappelen die naar het buitenland gingen. Drie 
maanden lang werden er aardappels gesorteerd. Het poten van de aardappels 
ging machinaal. De andere gewassen werden gezaaid. 
 

"Wij deden ook aan stamselectie. Van een hele goede plant, die bijvoorbeeld vier-
entwintig knollen (aardappels) gaf, werden de aardappels bewaard en weer ge-
poot. Daar is jarenlang geselecteerd! Het was allemaal S-pootgoed! Deze boerde-
rij had maar liefst 90 hectare land." 

De eerste jaren ging Anne Feenstra elke dag met de brommer naar zijn baas. 
Twaalf kilometer op een oude Sparta-brommer. Daarna kwam er een Renault 6. 
Hierna een Fiat, enzovoort. "Later hadden wij een Opel. Dat merk hebben wij ge-
houden." 
 

Op dit moment is naast zingen, wandelen zijn grootste hobby. Elke week loopt 
Anne Feenstra drie keer een wandeling van tien kilometer. 
"Een mooie route is vanuit het dorp over Peertil (paardentil), vervolgens over die 
andere til en dan via de Hemert naar de Delleweg. Dan over het Borgpad weer 
naar huis. Dit is precies tien kilometer!" Anne Feenstra houdt veel van de natuur. 
Als jongen ging hij kievitseieren zoeken en ging hij graag vissen. Dat vissen zit 
intussen een beetje in de familie. Zo vist zoon Gerben en vissen ook een paar van 
de kleinkinderen. Anne en Hettie hebben twee dochters, een zoon en zes klein-
kinderen. 
Naast dat wandelen in de natuur is zingen de grootste hobby van Anne Feenstra. 
Hij vertelt: "In 1982 werd hier in Stedum het Christelijke mannenkoor 'Con Amore' 
opgericht. Daar ben ik toen bijgekomen. Meteen in het begin al. Later ben ik naar 
het Hogelandster mannenkoor gegaan, het C.M.K. "Het Hogeland" opgericht op 
25 november 1958." Wij besluiten nu om even naar een cd te luisteren van dit 
koor. Dit om een indruk te krijgen hoe het koor zingt. Deze cd heet 'Het donker 
voorbij'. Dit is een cd met uitsluitend Nederlandse liederen, Christelijke liederen 
onder andere van Johannes de Heer. De dirigent is de heer Klaas Withaar. Als wij 
een tijdje geluisterd hebben naar dit zeer indrukwekkende koor, praten wij verder. 
En wil ik wat meer weten over Anne zijn zangstem. 
"Ik ben eerste bas," legt Anne Feenstra uit, "in Stedum bij "Con Amore" begon ik 
als tweede bas. En werd later eerste bas." 
Bij het C.M.K. "Het Hogeland" zingt Anne Feenstra ondertussen al weer veertien 
jaar. "Er wordt gezongen in het Latijn, Russisch, Engels, Duits en af en toe een 
Gronings vers!" 
 

Eldert Ameling 
 

 

MS Fonds zoekt collectanten 
 

De collecteweek is van 18-23 november. Meer informatie: Wilt u zich aanmelden 
als collectant en/of meer weten over ons werk? Bel met 010-5919839 of kijk op 
www.nationaalmsfonds.nl 
Pamela Zaat 
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Informatie over voortzetting huisartspraktijk Stedum 
 

Zoals u in een eerdere brief heeft kunnen lezen wordt de praktijk overgenomen 
per 1 januari 2014 door huisarts A. Booij, apotheekhoudend huisarts te Lopper-
sum. Huisarts Booij blijft werkzaam in Loppersum. 
In Stedum blijft huisarts B. Albronda  haar werkzaamheden voortzetten  samen 
met de assistentes Ingrid Sanders- Sikkema en Christien Kilburn- van der Zwaan. 
 

Voor u blijft het praktijktelefoonnummer en de locatie hetzelfde. Vanaf 1 januari 
zal de praktijk in Stedum geopend zijn op maandag, dinsdag, woensdag en vrij-
dag. Informatie over veranderingen blijven te lezen op de website 
www.huisartsstedum.nl of www.abooij.nl 
 

Griepvaccinatie 
Op vrijdag 8 november tussen 15.00 en 17.00 uur kunt u weer een griepvaccinatie 
halen bij de Huisartspraktijk Stedum. Alle patiënten die in aanmerking komen voor 
de griepvaccinatie krijgen een persoonlijke uitnodiging. Uitgenodigd wordt ieder-
een van 60 jaar en ouder. De richtlijn is dat iedereen die voor 1 mei van het jaar 
volgend op de griepvaccinatie 60 jaar wordt in aanmerking komt voor de gratis 
griepvaccinatie. In 2013 geldt dit voor iedereen die geboren is voor 1 mei 1954. 
Buiten deze leeftijdsgroep wordt de griepvaccinatie geadviseerd aan patiënten die 
bekend zijn met bijvoorbeeld astma/copd, diabetes en/of hart en vaatziekten. 
 

Als u geen uitnodiging krijgt en denkt wel in aanmerking te komen voor de griep-
vaccinatie dan vragen wij u contact op te nemen met de praktijk. 
Meer inhoudelijke informatie over de griepvaccinatie is te vinden op 
www.rivm.nl/griepprik of via de website www.huisartsstedum.nl 
 

Fré Oosterhuis 
 

 

Uitnodiging van huisarts F. Oosterhuis 
 

Aan de patiënten van de Huisartspraktijk Stedum. Per 1 januari 2014 zal ik mijn 
werkzaamheden als huisarts in Stedum beëindigen. Er is gelegenheid om  van 
elkaar afscheid te nemen op donderdag 28 november 2013 in het Hervormd Cen-
trum te Stedum tussen 16.00 en 18.00 uur. 
Mede dankzij het vertrouwen, dat u mij hebt gegeven, heb ik met plezier in Ste-
dum als huisarts kunnen werken. Samen met mijn echtgenote Marianne Wassing, 
wil ik u daarvoor bedanken. Wij zien er naar uit u te ontmoeten op 28 november. 
 

Fré Oosterhuis en Marianne Wassing 
 

 

Samen aan het werk in het Steemer Bos  
 

Landschapsbeheer organiseert de landelijke natuurwerkdag altijd op de eerste 
zaterdag in november. Dit jaar is dat 2 november en ons Steemer bos is weer één 
van de locaties waar gewerkt gaat worden (zie ook www.natuurwerkdag.nl)! 
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Dit is al het 10e jaar dat er op de landelijke natuurwerkdag wordt gewerkt in het 
Steemer bos. We zijn de afgelopen jaren met een groep vrijwilligers bij de bos-
randen aan het zagen geweest. Door de bosranden te dunnen ontstaat er ruimte. 
Zo krijgen kleine boompjes en struiken een kans om te groeien. Bovendien groei-
en de stompjes van de omgezaagde bomen weer terug als struiken. We hebben 
in het voorjaar Gelderse roos, Hondsroos, Lijsterbes en Hazelaar aangeplant op 
diverse plekken aan de bosrand. Hierdoor ontstaat een dichte bosrand, zodat de 
wind niet zo maar door het bos kan waaien. 
 

Dichte bosranden zorgen voor een ‘bosklimaat’ in het bos en dat is belangrijk voor 
de plantengroei in het bos. Er ontstaat meer variatie in het bos qua bomen, strui-
ken en planten, die op hun beurt weer verschillende soorten dieren aan trekken. 
Van de omgezaagde bomen en takken zijn takkenrillen gemaakt. Deze ‘muurtjes’ 
van bomen en takken houden ook de wind tegen en vormen een onderkomen 
voor egels en vlinders. Ook hazen zoeken er een schuilplaats. Op het dode hout 
groeien bovendien allerlei paddestoelen. De stammen zijn verkocht als kachel-
hout. Van de opbrengst wordt onderhoud, aanplant en dergelijke betaald. 
 

Landelijke natuurwerkdag op 2 november 
Op de Landelijke Natuurwerkdag op zaterdag 2 november gaan we van 10.00 uur 
tot 16.00 uur in het bos aan het werk. Je kunt de hele dag meedoen of kiezen 
voor de ochtend of de middag. Als je blijft eten, neem dan zelf een gevulde brood-
trommel mee. Voor soep wordt gezorgd. 
 

Er liggen veel leuke werkzaamheden te wachten. Natuurlijke opslag bij de aange-
plante boompjes moet bijgewerkt worden. De bankjes, paden en nestkastjes moe-
ten vrijgemaakt worden van overhangende takken. En er moeten 300 bollen (stin-
zenplanten) de grond in. 
 

De ervaring van vorige jaren is dat het heel gezellige werkdagen voor jong en oud 
zijn! Heb je zin om mee te helpen? Kom dan om 10.00 uur naar de ijs-
baan/tennisbaankantine. Na de instructie gaan we vervolgens samen aan het 
werk. Rond koffietijd wordt er voor koffie/thee, chocolademelk en koekjes ge-
zorgd. Tussen de middag is er soep. 
 

Graag van tevoren opgeven 
Landschapsbeheer zorgt voor de zagen en de werkhandschoenen. Om te weten 
op hoeveel volwassenen, jongeren en kinderen we kunnen rekenen, vragen we 
jullie om je op te geven via www.natuurwerkdag.nl. Klik op locatie Stedum en op 
de website staan verder de aanwijzingen om je op te geven. Opgeven kan ook bij 
Sieger Wiersma via: sieger@natuurboerenlandschap.nl of 06 – 49 76 39 23. 
 

Graag tot ziens op 2 november, dan maken we er weer een leuke werkochtend 
van! 
 

Sieger Wiersma 
De Groencommissie 
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Opbrengst collecte Brandwonden Stichting 
 

De opbrengst in Stedum van de collecte voor de Nederlandse Brandwonden stich-
ting is € 457,74. Veel dank voor je gift. En ook de collectanten veel dank voor jullie 
inzet. 
 

Greet Smink 
 

 

 
Ledenvergadering Oranjevereniging 
 

Algemene jaarlijkse ledenvergadering van de Oranjevereniging op woensdag 13 
november om 20.00 uur in het Hervormd Centrum Bedumerweg te Stedum.  
 
Agenda 

- Opening. 
- Ingekomen stukken. 
- Notulen 2012 door secretaresse. 
- Jaarverslag 2012-2013 door secretaresse. 
- Financieel verslag door de penningmeester. 
- Verslag Kasnazieners door de heer N. Schutter en de heer S. Dijkema. 
- Benoeming nieuwe kasnaziener. 
- Bankje voor de Koningslinde. 
- P A U Z E 
- Vlaggenmast  bij monument aan de Stationsweg. 
- Bespreking activiteiten Koningsdag 26 april 2014. 
- Wat er verder ter tafel komt. 
- Rondvraag. 
- Sluiting. 

 
Coby Nienhuis 
Het Bestuur  
  

 

Loppersum opent ‘Meldpunt openbare ruimte’ 
 

Kapotte lantaarnpaal? Gat in de weg? Losliggende straattegels? Gemeente Lop-
persum heeft, speciaal voor dit soort zaken, haar website ingericht met het zo ge-
noemde ‘Meldpunt openbare ruimte’, te bereiken via 
www.loppersum.nl/meldpuntopenbareruimte. Hier kunnen online meldingen ge-
daan worden van zaken in de woonomgeving die niet goed werken, kapot zijn of 
een gevaarlijke situatie opleveren. 
 

Als u een melding heeft gedaan, wordt u persoonlijk door onze meldingcoördina-
tor op de hoogte gehouden over de voortgang en u ontvangt een bericht als de 
melding verholpen is. 
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Voor alle meldingen geldt dat meldingen binnen kantooruren dezelfde dag nog in 
behandeling worden genomen, buiten kantooruren de eerstvolgende werkdag. Bij 
echt gevaarlijke of urgente zaken buiten kantooruren kunnen mensen de meldin-
gen telefonisch doen via (0596) 54 82 00; zij worden dan direct teruggebeld. 
 

Niet alle meldingen worden door de gemeente zelf opgelost; bijvoorbeeld defecten 
aan straatverlichting worden door het bedrijf Imtech verholpen. Door de digitalise-
ring van de meldingen wordt het proces tussen de verschillende instanties ver-
sneld. 
 

Carin Pier 
Gemeente Loppersum 
 

 

Jehova Nissie: ‘Even bijpraten’ 
 

Een tijdje niets meer gehoord van uw muziekcorps. Dus tijd om bij te praten: Al 
met al lijkt 2013 een beetje bijzonder jaar voor ons te worden. Dat begon eigenlijk 
al bij de avondvierdaagse, die we geheel tegen onze gewoonte in dit jaar niet met 
vrolijke marsjes hebben ingehaald. Reden: het weer was ál te bar. Misschien niet 
eens te bar om muziek te maken, want u weet, wij kunnen wel tegen een stootje. 
Maar vooral te lelijk om te blijven luisteren. Binnenlopen en zo snel mogelijk naar 
huis. Dat was het devies voor de wandelaars. Het Borgconcert vlak voor de zo-
mervakantie was leuk en sfeervol. Behalve dan dat harde wind en regen ons de 
laatste maten de adem benamen en het decor ombliezen. Om allerlei redenen 
gingen we na de vakantie eens niet met bolchrysanten langs uw deuren en kei-
hard repeteren voor het najaarsconcert hoefde ook al niet.  
 

We hadden namelijk ontdekt dat op dezelfde dag van onze met zorg geprikte da-
tum de schuttersvereniging haar jubileum viert. Twee feestjes in één dorp is na-
tuurlijk een beetje veel van het goede. En als klap op de vuurpijl - u had het mis-
schien al horen rondzingen - meldde dirigent Jan Werkman ons dat hij Jehova 
Nissi gaat verlaten. Toen waren we wel even in mineur. Maar inmiddels zijn we al 
weer verder. Jan werd onze dirigent toen hij amper 23 jaar was en nog op het 
conservatorium zat. Wij waren blij met hem en ook op het publiek maakte hij in-
druk. Hij ontwikkelde zich, niet alleen professioneel, maar ook privé. Vorig jaar 
trouwde hij met een begaafde baritonspeelster en deze zomer werd hij vader van 
een zoon. Hoe dan ook, na vijf jaar wil Jan verder de wereld van de ‘hafabra’ 
(harmonie, fanfare en brassband) ontdekken. En wij hebben daar begrip voor. We 
zijn bezig een nieuwe dirigent te zoeken en hebben alle vertrouwen dat dat goed 
gaat lukken. Eigenlijk is het ook wel weer een avontuurlijke episode in de lange 
geschiedenis van de vereniging. We houden u op de hoogte. 
 

Fenneke Colstee 
Cmv Jehova Nissi 
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Nieuwe Struners geïnstalleerd 
 

Aan het begin van het seizoen telt scoutingvereniging de Struners maar liefst 8 
nieuwe leden. Lid worden van scouting word je pas echt als je geïnstalleerd bent. 
Op 5 oktober werd deze ceremonie gehouden op het ijsbaanterrein in Stedum. 
Met de hand op de vlag beloofden 3 welpen, 3 scouts en 2 leiders een goed lid 
van de de Struners te zijn, elkaar te helpen en zich te houden aan de Scouting-
wet. De leiding legde de zwart-gele scoutingdas om het hoofd en speldde het in-
stallatie-insigne op. Vervolgens lieten de nieuwe leden zien dat ze vertrouwen 
hadden in het door hun clubgenoten in elkaar gezette “Chinese overzet”. Onder 
applaus van ouders en opa’s en oma’s werden ze van het ene plateau naar het 
andere gebracht. Deze ceremonie wordt ook uitgevoerd als een welp de leeftijd 
en ervaring heeft om tot de scouts toe te treden. Ze worden dan symbolisch van 
de welpen naar de scouts “overgevlogen”. Daarna was het tijd voor felicitaties en 
werd er in goede samenwerking vlot opgeruimd. 
  

 
 

Met de ledengroei is het mogelijk geworden een Explorergroep op te richten voor 
de oudere kinderen (normaal gesproken 15-18 jaar). Bij de start van deze groep 
zullen ook iets jongere kinderen kunnen worden toegelaten, mits ze al een aantal 
jaren scouting-ervaring hebben. Oudere kinderen worden op grond van hun leef-
tijd direct toegelaten. Explorers mogen zelf hun uitdagingen bedenken, bijvoor-
beeld het oefenen met survivalelementen. De leiding begeleidt hen in de uitwer-
king, zowel praktisch als hoe je de activiteit organiseert en betaalbaar houdt. In-
middels hebben een aantal scouts hiervoor hun belangstelling getoond. De groep 
Explorers start in januari 2014. 
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De Struners hopen het komende jaar ook hun nieuwe gebouw aan het Stedu-
mermaar gerealiseerd te hebben, Moarstee, samen met de  
tennis- en de ijsvereniging. 
 

Lies Oldenhof
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Nieuws van dorpstuin de Heemen 
 

 
 

Hebt u de kar gezien? Wat een prachtig gezicht, al die kisten en zakken met kleu-
rige appels. Het was een teleurstelling dat het paard deze keer de kar niet kon 
trekken. Maar gezien de opbrengst, 1700 kilo, kwam de trekker goed van pas. De 
dertig  Stedumers met appelbomen in de tuin, die appels hebben ingebracht, kun-
nen binnenkort  hun deel van het sap tegemoet zien. Maar voor wie niet zo geluk-
kig is: er is straks weer heel veel vers sap te koop. 
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De tuin dingt mee naar twee prijzen. Daarvoor hebben we uw stem nodig. Er is 
een fotowedstrijd voor de mooiste tuin foto: 
http://fotowedstrijd.mijnalbum.nl/groendichterbijframe/  En de tuin dingt mee naar 
de vrijwilligersprijs. Http://prijzen.vrijwilligerswerk.efficiency-online.nl We hopen 
dat u massaal gaat stemmen. 
 

De tuin trekt zich ondertussen 
niets aan van al die wedstrij-
den en gaat zijn seizoensge-
bonden gang. Bedden met 
zomergroentes raken leeg en 
worden deels weer gevuld met 
een nateelt van veldsla en 
groenlof. De wintergroenten, 
prei en boerenkool staan er 
veelbelovend bij. 
Ook het textielcafé, een herfst 
en winteractiviteit bij uitstek, 
gaat weer beginnen. In een 
nieuwe opzet. In de ochtend 
van 10.00-12.00 is er inloop. 
Ieder die breit, haakt, kaarten 
maakt of iets anders creatiefs 
doet is van harte welkom om 
dit in de zorgbuurderij te ko-
men doen. Ook als u niets 
doet, bent u welkom om een 
kopje koffie te komen drinken. 
In de middag en/of avond is er 
een workshop vilten. De eer-
ste textieldag is woensdag 13 
november. Hebt U belangstel-

ling voor de workshop vilten geeft U dan op via info@deheemen.nl of bel 06 
36074897. De tweede textieldag is op 27 november. 
 

Mannie Hovenkamp 
 

 

Verslag Informatiepunt Stedum 
 

Op donderdag 10 oktober hadden we weer informatiepunt in het Hervormd Cen-
trum. Er waren 23 personen aanwezig. Sieta Smit heette ons van harte welkom 
en in het bijzonder Dirktje Kornelius met het onderwerp ‘Mantelzorgondersteuning, 
senioren voorlichting en vrijwilligersgroepen in de gemeente Loppersum’. We be-
gonnen met een kopje thee/koffie waarna Dirktje het woord nam. 
 

Zij stelde zich aan de aanwezigen voor en vertelde dat ze een onafhankelijk per-
soon is en in dienst van Stichting Welzijn & Dienstverlening is. Ze vertelde eerst 
iets over mantelzorgondersteuning. Mantelzorgers zorgen voor een chronische 
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zieke, gehandicapte of hulpbehoevende ouder, kind, familielid, vriend of buur. Ze 
hebben een persoonlijke band met de zorgbehoevende. De zorg is onbetaald, 
langdurig en intensief. Drieënhalf miljoen Nederlanders van 18 jaar en ouder ver-
lenen mantelzorg. Van de mantelzorgers tussen 18 en 65 jaar heeft 71 % betaald 
werk. Een kwart van alle jeugdigen van 12 tot 15 jaar groeit op met ziekte en zorg 
in de thuissituatie. De verdeling van mantelzorgers is als volgt: 40 % man en 60 % 
vrouw. Personen tussen de 45 en 54 verlenen de meeste mantelzorg: 23 %. 
 

Daarna ging Dirktje in op wat mantelzorgers doen. Zij doen huishoudelijke taken 
en persoonlijke verzorging en psychosociale begeleiding. Het motief van deze 
groep is plichtsbesef, affectie en het verbeteren van de kwaliteit van een relatie. 
Mantelzorg geeft een positief gevoel, is zinvol en geeft voldoening. Verder vertel-
de ze over dreigende overbelasting van mantelzorgers door verschuiving van for-
mele zorg naar informele zorg, dubbele vergrijzing (zowel onder de mantelzorgers 
als diegene die de zorg aanvragen), het feit dat zorgvragers zo lang mogelijk thuis 
wonen en afnemen van familiebanden.  
Wat kan mantelzorgondersteuning betekenen? Een luisterend oor, praktische en 
emotionele ondersteuning, informatie en advies. 
 

Het volgende punt ging over seniorenvoorlichting, Er zijn 13 opgeleide senioren-
voorlichters. Deze bezoeken zelfstandig wonende 75-plussers in de gemeente 
Loppersum. Waarom doen zij dit? Ouderen opmerkzaam maken zodat ze gebruik 
kunnen maken van beschikbare voorzieningen en regelingen en hun zelfred-
zaamheid en hun netwerken kunnen bevorderen. 
In 2007 is de wet maatschappelijk ondersteuning (WMO) ingevoerd. De WMO kan 
hulp bieden, onder anderen bij het huishouden, persoonlijke verzorging en hulp-
middelen zoals rolstoelen, scootmobielen en woningaanpassingen. De voordelen 
van het langer zelfstandig wonen zijn: behoud van regie over het eigen leven en 
van functies, langer meedoen in de maatschappij en zich prettig voelen in de ei-
gen sociale omgeving. De nadelen van langer zelfstandig wonen zijn: zware druk 
op mantelzorgers, afhankelijk zijn van kinderen, buren of andere familieleden, ge-
ïsoleerd raken en zorgen over de toekomst. 
Het is belangrijk om voor een goed netwerk te zorgen. Met een goed netwerk kunt 
u uw zelfstandigheid behouden, zoals iemand vragen om hand- en spandiensten 
te verrichten. 
Vrijwilligerscoördinatie, wat houdt dat in? Nieuwe initiatieven begeleiden en on-
dersteunen, bestaande vrijwilligersgroepen, professionele en informele organisa-
ties samenbrengen. 
Ondersteuning in de gemeente Loppersum voor mantelzorgers, ouderen en vrij-
willigers is er elke woensdag tussen 9.00 en 11.00 uur in zorgcentrum Wiemers-
heerd te Loppersum. (0596) 64 96 19 of 06 – 51 61 98 17; d.kornelius@s-w-d.nl 
 
In de pauze ging er een kaart rond voor mevrouw Kruidhof, die in Solwerd ligt. Het 
was weer een leerzame en gezellige middag. Sieta bedankte Dirktje met een bos 
rozen en wenste ons allen wel thuis. 
 

Afie Nienhuis 



 16

 

 
 

 
 

sportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsp 

  

SJO STEO presenteert haar nieuwe voetbaltenue! 
 

De Samenwerkende jeugdoplei-
ding Stedum Ten Post en Omge-
ving (SJO STEO) is op vrijdag 11 
oktober 2013 door een tiental 
sponsoren in het nieuw gestoken. 
Tijdens een druk bezochte presen-
tatie-avond in de sport-
hal/voetbalkantine in Ten Post 
werden de circa 120 jeugdleden en 
circa 25 jeugdleiders- en trainers 
voorzien van een nieuwe voetbal-
tenue en leiders-en trainersjassen 
in de mooie kleuren blauw/geel.  
De kleuren van het nieuwe tenue 
zijn gebaseerd op het blauw van de 
SV TEO en geel van de v.v. Ste-
dum. De zwarte broek komt over-
een met het origineel van beide 
moederverengingen.  

 
 

 
 

De jeugdleden en het jeugdkader van de SJO STEO tonen vol enthousiasme hun 
nieuwe tenues en leiders- en trainersjassen 
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De SJO STEO komt met 10 jeugdteams uit in de competitie. Dankzij de samen-
werking is het mogelijk om in alle leeftijdscategorieën (A t/F) minimaal 1 team op 
de been te brengen. Ook is het gelukt om met twee meidenteams (meidend en 
meidene) aan de competitie deel te nemen.  
 

Op zaterdag 12 oktober werd het nieuwe SJO STEO-tenue voor het eerst in Ste-
dum, Ten Post en diverse voetbalvelden in Noord-Groningen getoond aan de te-
genstanders. Mede dankzij de nieuwe tenues werd er vol zelfvertrouwen een uit-
stekend resultaat neergezet door je jeugdteams. 
Meer informatie over de jeugdvoetbalopleiding in de regio Stedum, Ten Post en 
(wijde) omgeving vind je op www.sjosteo.com   
 

Potentiële nieuwe leden kunnen altijd enkele keren gratis meetrainen om de sfeer 
van de SJO STEO te proeven. 
 

Arend Koenes 
 

 

Cursus boksen succes 
 

De korte cursus Boksen die door Cor Slager  
is gegeven, was een succes. Alle 18 deel-
nemers (12 tot 55 jaar) hebben met plezier 
hun handen laten wapperen, en wie dacht 
dat boksen alleen een beetje meppen was 
weet nu beter! In drie lessen zijn verschillen-
de stoot- en verdedigingstechnieken aange-
leerd, en werd er flink aan de conditie ge-
werkt. Onder immer opgewekte aanmoedi-
ging van Cor werkte iedereen zich in het 
zweet. Niet iedereen kon alle drie de lessen 
meedoen, maar ook wie maar één of twee 
lessen meedeed heeft een aardige indruk 

gekregen van de sport en bijbehorende trainingen. Wie nu door wil gaan met bok-
sen zal naar Appingedam moeten, op dinsdag- en donderdagavond wordt daar 
getraind.  
 

Voor wie nog niet had gehoord van 
de bokscursus:  wordt lid van Sport-
dorp, gratis en gemakkelijk, zodat je 
op de hoogte gehouden wordt van 
allerlei sportnieuws in Stedum. 
Www.sportdorpstedum.com  Dan 
mis je in de toekomst zoiets niet 
weer! 
 

Janneke Aué 
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Wintertennis in de gymzaal 
 

In november start weer een serie tennislessen in de gymzaal. Er zijn twee groe-
pen: (bijna) 6 tot 8 jarigen en 9 tot 12 jarigen. De lessen worden gegeven door 
Paul Koerts, al een aantal jaren onze tennistrainer en bovendien in opleiding tot 
gymleraar. Bij de lessen wordt er natuurlijk geoefend met tennis maar lekker even 
uitrazen met tikkertje of werken aan het balgevoel hoort er ook bij. We hebben 
nog een paar kinderen nodig om het door te laten gaan, dus geef ze gauw op! 
Dinsdagmiddag: 15.45 tot 16.30 (6-8 jaar) en 16.30 tot 17.15 (9-12 jaar) 
Start: tweede week van november. Kosten: ongeveer 60 euro. Opgeven en meer 
informatie: Janneke Aué, janneke@lighthunter.com (0596) 55 09 15 
 

Op onze baan kan er niet getennist worden in de winter, vandaar dat we naar bin-
nen gaan. Maar in Middelstum en Loppersum zijn banen waar wel jaarrond ge-
speeld kan worden, en daarom spreken een paar keer af met de andere vereni-
gingen om daar gezamenlijk wat laagdrempelige wedstrijdjes te spelen. 
 

 

Stemer wielrentocht 
 

 
 

Op zondag 29 september deden 30 wielrenners uit Stedum (en directe omgeving) 
mee aan de 5e editie van de Stemer wielrentocht. De door de Wielervereniging 
Oet Steem georganiseerde  Stemer wielrentocht wordt traditioneel gehouden op 
de laatste zondag in september. De lustrumviering van deze Stemer ‘klassieker’ 
bestond wederom uit twee rondes van ongeveer 50 km. 
 

Rond 1 uur vertrok het peloton wielrenners (inclusief 4 dames) vanaf het haven-
terrein in Stedum voor de eerste ronde van 50 km. Met een forse tegenwind werd 
via Westeremden, Zeerijp, ’t Zandt, Spijk de Eemshaven bereikt. Met de zon in 
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het gezicht en de wind in de rug ging het in een vliegende vaart via Roodeschool, 
Oldenziel en Garsthuizen weer terug naar Stedum. In de Vlasschuur werd even 
‘bijgetankt’ voor de tweede ronde. Natuurlijk stond er voor de wielrenners weer 
appelgebak met (veel) slagroom en koffie op het programma.  
 

De 2e ronde, waarbij het altijd een paar tandjes harder gaat (ruim boven de 30 km 
gemiddeld), bracht het uitgedunde peloton (16 personen) via Schildwolde, Sidde-
buren, Appingedam, Garrelsweer naar Winneweer. Hier ving de ‘echte’ wedstrijd 
aan, want namens Oet Steem was voor degene die het eerst terug was in Stedum 
(via de Hemertweg) een mooie prijs in het vooruitzicht gesteld. Binnen enkele 
tientallen meters was het peloton even buiten Winneweer al uit elkaar gereden en 
werd kop over kop met grote snelheid richting Stedum gekoerst. 
 

Dat topamateur en Stedumer Anne Fokkema met de hoofdprijs aan de haal ging 
verbaasde de kenners natuurlijk niet. Eppe Wolfis en Menco Slager, beide lid van 
de Wielervereniging Bedum, kwamen gezamenlijk als 2e en 3e over de finish aan 
de Lellensterweg.  
 

Met een gezellige nazit in de Vlasschuur, onder andere in aanwezigheid van  
Harry Vaatstra (directeur Klimaatgroep Holland en hoofdsponsor van Oet Steem) 
werd de zeer geslaagde 5e editie van de Stemer wielrentocht afgerond. De lief-
hebbers van en mooie tocht door het Grunneger Ommeland verheugen zich nu 
reeds op 26 september 2014 als de 6e editie van de Stemer wielrentocht zal 
plaatsvinden.  
 

Arend Koenes 
 

 

Jaarvergadering ijsvereniging Stedum 
 

De ijsvereniging nodigt alle leden uit om aanwezig te zijn bij de jaarvergadering 
van ijsvereniging Stedum. Deze vindt plaats op dinsdag 12 november om 20 uur 
in het clubgebouw bij de ijsbaan. 
 

Agenda  
 

1. Opening 
2. Mededelingen / ingekomen stukken 
3. Notulen / jaarverslag 
4. Financieel verslag van de penningmeester 
5. Verslag kasnazieners 
6. Plannen Moarstee 
7. Stedumer Omloop 
8. WVTTK 
9. Rondvraag 
10. Sluiting 
 
 

Na afloop is er een demonstratie schaatsenslijpen. 
 

Janna Bathoorn 
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Schuttersvereniging 
 

De Gemeentelijke Kampioenschappen werden afgesloten op vrijdag 11 oktober 
met het uitreiken van de prijzen door de wethouder van sport de heer P. Prins. 
Zes dorpen uit de Gemeente Loppersum streden om de Rodenboogbokaal wat 
ieder jaar in oktober wordt gehouden. Dit jaar was de Vaste Hand uit Loppersum 
de gastheer. Op maandag schoten de schutters uit Zeerijp en Garrelsweer. Don-
derdag was het de beurt aan SV Stedum en de Vaste Hand uit Loppersum. Vrij-
dagavond sloten de Musketiers uit ’t Zandt en de Wierdeschutters uit Leermens 
het toernooi af. 
 

 
 
Prijsuitreiking 
 

Pistool Hoogste schutster  Rianne Lofvers van  SV.Stedum met 87 pt.                                                                        
Hoogste schutter  Steiginga van de Wierdeschutters uit Leermens met 90 pnt 
Geweer Hoogste Dame en Heer van het toernooi zijn. 
Schutster Rianne Lofvers van SV.Stedum met 110 punten.                                                                       
Schutter is Scholtens van de Vaste Hand uit Loppersum met 112 punt De aanmoedigings prijs 
ging naar een jeugdschutter van de Musketiers uit ’t Zandt. 
 

Uitslag van de 6 verenigingen zijn met minimale verschillen. Het blijkt wel weer dat men ieder 
jaar weer dichter bij elkaar komt 
 

6e prijs met 752 punten en gemiddeld 94.50  G.E.O  uit Garrelsweer 
5e prijs met 784 punten en gemiddeld 98.13 Wierdeschutters uit Leermens 
4e prijs met 792 punten en gemiddeld 99.13  SV.Zeerijp. 
Voor de volgende prijzen was er een klein probleem er waren twee verenigingen met hetzelfde 
aantal punten. Dus werd er gekozen voor de hoogste schutter van de vereniging. 
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3e prijs met 846 punten en gemiddeld 105.75  SV.Stedum 
2e prijs met 846 punten en gemiddeld 105.75  de Musketiers uit t’Zandt 
1e prijs met 848 punten en gemiddeld 106.00 de Vaste Hand uit Loppersum. 
 

De Rodenboogbokaal is dus dit jaar voor de Vaste Hand uit Loppersum. 
Het was weer een gezellig toernooi met vele leuke prijsjes in worst of rollade. Bedankt  de Vas-
te Hand voor de gastvrijheid ook op 3 oktober. 
De Gastheer voor volgend jaar is  SV. G.E.O.  uit Garrelsweer. 
 

Coby Nienhuis 
 

 

Hengelclub "Ons Genoegen" 
 

In de veronderstelling zijnde, dat ik beide vissers uit de vorige bijdrage van 'De 
Stedumer', in de haven van Stedum aan zou treffen, ben ik zaterdag 5 oktober 
daar naar toegegaan. 
Immers een tweede stukje in 'De Stedumer' over deze Stedumer vissers leek mij 
wel op zijn plaats. Temeer, omdat ik inmiddels ontdekt heb, dat er weer twee 
nieuwe filmpjes van de 'visboys Stedum' op youtube staan. 
Je ziet op een van deze beide filmpjes, dat Marijn Krottje en Nick Stubbe samen 
met nog een derde jongen, op karpers vissen in Appingedam. En inderdaad wor-
den er door de drie jongens op die morgen mooie karpers gevangen! Ook behoor-
lijk wat, maar liefst zes stuks! 
In Stedum, in de haven, kijk ik om mij heen. Er komen verscheidene mensen over 
het fietspad uit de richting Peertil aangelopen en aangefietst. 
Marijn Krottje is aan het vissen. Djemen Hogerman, het neefje van Nick Stubbe, 
vist mee. Mathijs Kruidhof die meekijkt wat er gevangen wordt, heeft op verzoek 
van deze beide jongens al gefilmd. En Nick is thuis aan het huiswerk maken. 
Marijn zegt tegen mij: "Ik heb liever niet dat je vertelt wat wij gevangen hebben. 
En op welke plek wij nu precies zitten. Anders weten de kijkers van onze films al-
les al. En is dat niet leuk meer." Daar zit wat in. Maar ik denk dat zo'n verslag van 
mij ook wel weer andere mensen stimuleert om te gaan kijken op youtube. Men 
wordt nieuwsgierig en gaat dan de films van de 'visboys Stedum' bekijken. 
En inderdaad hebben de jongens na het verschijnen van het vorige artikel in 'De 
Stedumer' flink wat kijkers erbij gekregen, vertelt Marijn later. Maar liefst een stuk 
of vierhonderd! Bovendien hebben ze meer abonnees gekregen. 
 

Ook de vader van Djemen Hogerman is hier aan de waterkant. Vader Denny Ho-
german geeft zijn zoon instructies en goede raad. Eén roofvis is knap lastig. Deze 
bijt aan en laat snel weer los. Dit tot zelfs twee maal toe. Met het gevolg dat deze 
vis dus niet gevangen wordt. 
Marijn vertelt, dat zij veel reacties hebben gehad op hun films. Zo kregen Nick en 
Marijn ook het advies om een onthakingsmatje te gebruiken. Op één van hun 
nieuwe films, waarop je beide vissers ziet met nog een derde jongen, gebruiken 
ze dit onthakingsmatje. Marijn: "Wij krijgen wel alleen maar positieve reacties." 
Dan wordt er een vis gevangen. Uit de richting van Peertil (paardentil) komen juist 
een meneer en mevrouw aangelopen. "Ho! Ho! Ho," roept de man. "Wacht even 
met die vis! Eventjes een foto maken voor de krant, hoor!" Hij vraagt of dit dorp 
ook een eigen dorpskrant heeft. En of deze ook online staat. 
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"Ja," roept Marijn, "daar staan wij al in!" 
De meneer maakt een foto. Zonder te vertellen voor welke krant dat is, loopt hij 
daarna met de vrouw door en gaat het dorp in. 
Een eindje verderop staat een gigantische kraan die een flinke boot uit het water 
gaat tillen. Daar vlakbij vist een man onverstoord verder. Heeft deze hengelaar 
eigenlijk wel door wat daar allemaal achter zijn rug staat te gebeuren? 
Het is mooi weer. Een bekende Stedumer hengelaar groet ons en schiet op zijn 
fiets het pad in, richting Peertil. 
Wilt u weten wat er door de 'visboys Stedum' gevangen is, dan verwijs ik u naar 
youtube. Binnenkort zal daar ongetwijfeld ook het filmpje met een verslag van de-
ze middag te zien zijn! 
U kunt de films vinden bij youtube onder de naam 'visboys Stedum'. En inmiddels 
ook onder de naam 'MNS visteam'. "Dit is onze nieuwe kanaalnaam," vertelt Ma-
rijn, "de bedoeling is dat straks alle filmpjes onder die zoeknaam te vinden zijn." 
In een volgende bijdrage kunt u daar verder over lezen. Want wat betekent MNS? 
En waarom wordt de naam van de visboys verandert in 'MNS visteam'? 
 

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) 
 

 
28 oktober    Passage Stedum. Ds. T.J. Huisman uit Loppersum.  

Onderwerp: vergeven 
 

28 oktober   Stratenvolleybaltoernooi. (Tot 1 november.)  
 

2 november   Natuurwerkdag Steemerbos, Van 10.00 - 16.00 uur 
 

7 november  Informatiepunt. In het Hervormd Centrum, 14.00-16.00 uur 
Onderwerp: Fransien Heeringa, het werk van een diëtiste. 

 

8 november   Griepvaccinatie. Tussen 15.00 en 17.00 uur bij de  
Huisartspraktijk Stedum. 

 

12 november  Jaarvergadering van ijsvereniging Stedum om 20.00 uur in 
het clubgebouw bij de ijsbaan. 
 

13 november  Textielcafé. Voor ieder die breit, haakt, kaarten maakt of 
iets anders creatiefs doet. In de zorgbuurderij van 10.00-
12.00 uur. In de middag en/of avond is er een workshop vil-
ten.  

 

13 november  Ledenvergadering Oranjevereniging om 20.00 uur in het 
Hervormd Centrum Bedumerweg te Stedum. 

 

19 november  Vrouwenraad Stedum: De heer E. Boerma uit Uithuizen 
van De Antiekhoeve Tussen Kunst & Kitsch. In het Her-
vormd Centrum om 14.00 uur. 

  

25 november   Passage Stedum: de heer J. Bosma uit Winsum 
Onderwerp: dorcas 

 

28 november  Afscheid huisarts Oosterhuis in het Hervormd Centrum 
tussen 16.00 en 18.00 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 november. Kopij inleveren 
bij de redactie voor woensdag 13 november. Het liefst per e-mail en anders op cd of usb-stick. 
De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen te weigeren, te bewerken of in te korten. 
 
Redactie: Erik Staal, Bedumerweg 31, Stedum, 0596 58 18 10, destedumer@gmail.com  
Eldert Ameling. Fotografie: Janna Bathoorn. 
Advertenties: Ellen Gommers, 0596 58 18 10, adv.destedumer@gmail.com 
 

 

 


