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Bushalte aan de Delleweg 

Zoals vele mensen in het dorp waren wij als Dorpsbelangen ook erg verbaasd 
over de bushalte die aan de Delleweg is gekomen. Op 15 december 2019 is lijn 
45 gestart, deze gaat in de ochtendspits van de Eemshaven, via o.a. Spijk en 
Loppersum naar Middelstum rijden en in de avondspits rijdt de bus in 
tegengestelde richting. In Middelstum gaat de bus verder als lijn 61 en in de 
Eemshaven gaat de lijn over op de sneldienst (lijn 160) naar Groningen. 
Er is door meerdere dorpsgenoten bij de provincie aangekaart dat de bushalte op 
een zeer gevaarlijke plek is geplaatst, direct na de bocht bij de “oude tennisbaan”. 
De provincie heeft de plek nog eens bekeken en kwam met de volgende reactie: 

1. De twee waarschuwingsborden zijn naar voren verplaatst, minimaal 100
meter voor de bushalte, zodat de weggebruikers deze eerder zien.

2. De as-streep vanaf het midden van de weg wordt met 30 meter verlengd,
zodat auto’s elkaar niet in mogen halen. Deze streep zal in januari 2020
worden geplaatst.

De bushaltes zijn vooralsnog tijdelijk aangelegd. De provincie gaat de buslijnen 
aanpassen naar een definitieve situatie, dit zal enige tijd in beslag gaan nemen. 

Catharina Reker 
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 Trix Leegte (foto: Carola Kruidhof ). De rubriek 400 
 woorden vindt u op pagina 13. 
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Oranjevereniging 
Hallo dorpsgenoten, 

Daar wij enige vragen krijgen omtrent de optocht van voor wie en hoe en waar 
willen wij dit graag even uitleggen: 

De optocht is voor het gehele dorp en eenieder kan hieraan deelnemen. In alle 
straten zijn contactpersonen. Het zou erg handig zijn als deze mensen een A4 
maken met een datum voor een bijeenkomst zodat je de eventuele voorstellen 
met elkaar kunt bespreken. Zodat ook iedereen weet waar je moet zijn voor 
vragen omtrent de optocht. Ook zijn er vragen omtrent de kinderen als er een 
straat niet mee doet. Onze suggestie is: overleg met de school en peuterspeelzaal 
voor een wagen of een uitbeelding want die deden eerder ook altijd mee. Men kan 
ook in overleg gaan met een andere straat. 

Gezamenlijk iets maken-bouwen-versieren-knutselen dat kan natuurlijk op alle 
mogelijke manieren. Met een grote wagen-kleine wagen-versierde fietsen-lopend 
iets uitbeelden: alles is mogelijk. Een vakkundige jury gaat de inzendingen 
beoordelen. Op 5 mei komen de mensen van en heinde en ver naar Stedum om 
deze optocht te bekijken. Wij kunnen veel vooruitplannen helaas het WEER niet. 
We hopen dat het een prachtige dag zal gaan worden en dat alles meezit.  

 

foto: Weemweg/Klokkepad was vijf jaar geleden de winnaar met de GADO bus. 

De Sluitingsdatum voor opgave aan deze optocht is: 20 februari 2020. 

Rob Douma-Syta Timmer-Coby Nienhuis-Martijn Berends-Luit Kuitert-Riemke 
Oosterbeek-Bianca van der Laan-Johannes Mars wensen het gehele dorp veel 
succes en plezier de komende maanden. 
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(foto: Martien Spits-Straatman)
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In de Kijker 
In deze rubriek worden nieuwe of minder bekende bewoners van het dorp 
voorgesteld. Deze keer Johan de Jonge en Anouk Drenth, Lellensterweg 22a. 

Sinds wanneer wonen jullie aan de Lellensterweg? 
“Sinds augustus 2019.” 

Waar zijn jullie geboren en/of hebben jullie je jeug d doorgebracht? 
Johan: “Ik ben geboren in Stedum en heb mijn jeugd ook doorgebracht in 
Stedum.” 
Anouk: “Ik ben geboren in Garrelsweer en heb mijn jeugd ook doorgebracht in 
Garrelsweer.” 

Wat doen jullie in het dagelijks leven? 
Anouk: “Ik ben verpleegkundige in een ziekenhuis.” 
Johan: “Ik ben meewerk leidinggevende scheepsinterieurbouw.” 

Wat zijn jullie favoriete bezigheden? 
Johan en Anouk: “We houden van wandelen, motorrijden en uitgaan.” 

Wat staat er bovenaan jullie wensenlijst?  
Johan: ”Mijn wens is een huis met een schuur in Stedum kopen en samen een 
tour maken met de motor naar Noorwegen.” 

Wat zijn jullie hoogtepunten uit het leven? 
Johan en Anouk: “Dat we nu in de gelegenheid zijn om samen te kunnen wonen.” 
Anouk: “Dat ik in korte tijd een studie MBO en HBO voltooid heb.” 
Johan: “Vroeger leek het me altijd leuk om motor te rijden. Dit is nu werkelijkheid 
geworden.”  

Wat waren jullie eerste indrukken van het dorp?  
Anouk: “Het dorpsgevoel en dat iedereen voor elkaar klaar staat.” 

Noem iets voor de ideeënbus van Stedum. 
“Wat zou het leuk zijn als waar eerder een jeu de boulesbaan was, nu een 
outdoor fitnesspark (fitness apparatuur voor buiten) gerealiseerd zou kunnen 
worden.”  

Wat is jullie antwoord op de vraag van de vorige bew oonster: “Wat zou een 
nieuwe bestemming kunnen zijn voor de leegstaande school ‘De 
Crangeborg’?’’  
“Een locatie voor pop-up stores. Bijvoorbeeld voor mensen die een onderneming 
willen opstarten.” 

Welke vraag willen jullie de volgende nieuwe bewoner (s) stellen? 
“Wat zou een leuk thema zijn voor een volgende activiteit of dorpsfeest?” 

Afie Nienhuis 
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Zin om te verslaan? 
Het blijft niet onopgemerkt; Stedum.com is niet meer zo actueel als zij voorheen 
was. Dat is een direct gevolg van veranderingen in de dagelijkse bezigheden van 
de redactieleden. De veranderingen hebben betrekking op betaald werk en 
uitgebreidere arbeidscontracten (dit geldt voor Ronald en Luit) en verhuizing naar 
buiten Stedum (dit geldt voor Wim). We constateren dat onze hobby -het 
onderhouden van de website Stedum.com- daardoor in een lagere versnelling 
staat en minder aandacht krijgt dan het verdient. Dat is zeker niet onze wens, 
maar wel een onvermijdelijk gevolg. De huidige situatie betekent nou eenmaal 
een vermindering in de beschikbaarheid voor het maken van foto’s, video’s en 
verslagen voor u als websitebezoeker. We hebben onderling enkele woorden 
gewisseld over het stopzetten van de site. Maar dat is echt het laatste wat we 
willen. Stedum.com is al 15 jaar een begrip in het dorp en dat willen we graag 
behouden en voortzetten! Om weer zo actueel te zijn als voorheen moet er echter 
wel wat veranderen… 

Oproep  
Het redactieteam van Stedum.com heeft twee verzoeken aan het dorp: 

• Bij dorpsactiviteiten zijn altijd wel mensen die met hun mobiele telefoon een
foto maken of wellicht een kleine fotoreeks maken. Het zou erg leuk zijn om
die te delen met de rest van het dorp. Door een paar zinnen te schrijven bij
de foto’s heb je al een verslagje van de betreffende activiteit te pakken. Als
je dit vervolgens wilt mailen naar redactie@stedum.com plaatsen wij het
bericht online (mits toelaatbaar voor het bezoekend publiek). Zo kunnen alle
Stedumers (en zeker ook de oud-Stedumers) op de hoogte blijven van wat
er in het dorp gebeurt. Daarbij kijken we ook met een schuin oog naar
organisatoren van activiteiten; door een verslagje te maken van je activiteit
kun je laten zien wat je doet en heb je meteen een stukje reclame te pakken
voor de activiteit.

• Naast een gewenste toename van individuele inzendingen zou het ook
prettig zijn als één of meerdere Stedumers een meer actievere rol zouden
willen oppakken in de verslaglegging van dorpsactiviteiten. Stedum.com kan
wel wat meer structurele hulp gebruiken. Lees: wie zou de redactie van
Stedum.com willen aanvullen?  Lijkt je dat wat? Mail naar
redactie@stedum.com. Ook als je bijvoorbeeld gedachtes hebt over een
leuke/aansprekende nieuwe rubriek, nodigen we je graag uit om daar eens
over te spreken.

Het dorp zal je dankbaar zijn voor het delen van leuke en informatieve foto’s en 
nieuwsberichten! De ervaring leert dat de soms eenvoudig ogende berichten zeer 
goed bekeken worden. Omdat het toch net die kleine weetjes zijn over het dorp of 
daaromheen die mensen graag tot zich nemen. 

Wil je iets voor de site betekenen, heb je vragen, suggesties of iets anders? We 
vernemen het graag! 

Ronald, Luit, Wim
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De pollepel 6 – Sien Jensemahörn 
Recept 'Tomatensoep zonder vlees maar met pit' 
 

Recept voor 4 personen. 
 

Benodigdheden: 
 

1. 1 zak Italiaanse roerbakgroenten 400 gram 
2. 1 blikje tomatenblokjes 
3. 1 potje witte bonen in tomatensaus 360 gr. 
4. 1 eetlepel tomatenpuree 
5. 2 tomaten 
6. 5 eetlepels tomaten ketchup 
7. rode en witte ui 
8. halve liter groente bouillon van tablet 
9. olie, zout, kruiden en "pit" naar eigen smaak 
  

Bereiding: 
 

Gebruik een grote juspan. 
  

* Snijd de uien en bak ze in wat olie zacht. 
* Eetlepel tomatenpuree even mee bakken 
aan het eind. 
* De Italiaanse groenten erbij en weer roerbakken 6 min. nu alvast wat zout en 
kruiden erbij doen. 
* Het blikje tomatenblokjes toevoegen. 
Als je nu verder niks meer doet en alles lekker laat pruttelen heb je een heerlijke 
pasta saus!! 
Maar we gaan verder. 
* De twee tomaten kleinsnijden en mee bakken. 
* 5 eetlepels tomaten ketchup erbij. 
* Nu kan de 1/2 liter warme bouillon toegevoegd worden. 
* Het potje witte boontjes in saus kan erin en nu alleen nog zacht roeren. 
* Pittig maken naar eigen smaak met zout, kruiden, sambal, chili saus, tabasco. 
  

Tijdens het maken van de soep een ciabatta afbakken en dan in dunne schuine 
plakjes snijden. 
Nu is er ongeveer een halfuur voorbij (carpaccio zo klaar haha) en kan de tafel 
gedekt worden. 
  

Eet smakelijk.  
 

Wij geven de pollepel door aan: Liane Wiersema. 
 

Harm en Ans Huitsing -Sloterwijk  
 
 

De volgende pollepel graag inleveren uiterlijk 19 februari via een e-mail naar: 
destedumer@gmail.com. Meer informatie over de gang van zaken betreffende de 
pollepel vindt u in voorgaande Stedumers. 
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(foto: Carola Kruidhof)  
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400 woorden 
Gebreide sokken voor iedereen  
 

 Trix Leegte draagt een zelfgebreid vest van veelkleurige wolrestjes … 
 “Insteken, doorhalen, draad omslaan, af laten glijden. Zo leerde ik als vijfjarige 
van mijn moeder breien. Van garen textiel maken. Het breien is een mantra 
zonder woorden geworden ... Ik brei en praat onderwijl over koetjes en kalfjes.” Ik 
praat met Trix Leegte die op ’n boerderij in Garnwerd opgegroeid is en nu met 
Rien haar man op een rustig plekje aan de D. Triezenbergstraat woont. Twee 
katten als huisgenoten: Zwartje en Witje. Rondom huis scharrelt de haan Sofie 
met haar negen kippen. Trix sport op de Survivalvereniging, tennist en is 
bestuurslid van zowel de tennisclub als de ijsvereniging. In de zomer zie je Trix en 
Rien wel op de tandem door het dorp fietsen … Trix werkte tot haar pensionering 
in een gezinsvervangend vrouwenhuis bij NOVO. “Trix is mijn brei-juf,” werd daar 
wel gezegd. 
 

 “Mijn moeder leerde me rechtbreien: heen en weer breien, dan krijg je ribbels.”  
Op school (groep 4) kregen de meisjes handwerken en de jongens handenarbeid.  
Ze leerden:  - Rechtbreien met ribbels aan de achterkant . 
    - Averecht breien met de ribbel aan de voorkant.  

Je leerde twee steken: één pen recht en één pen averecht te breien. Eerst een 
sjaaltje, vervolgens een maaslapje. Daarna ook nog mazen (=borduren op 
breiwerk) op een te breien slabbetje. 
 

De breiles op school was voor Trix een makkie. “Ik zette de eerste les meteen 
steken op en begon aan een slabbetje. Juf was zeer verbaasd dat ik dat al kon.” 
Al gauw breide ze met vier pennen. Later breide Trix, voor iedereen uit het dorp 
die dat wou, honderden sokken … Ze leerde rondbreien en werken naar patroon: 
leverde wel honderd truien. Haar nichtje Marlies maakte eens een tekening/eigen 
ontwerp. ”Zo’n trui wil ik”, zei ze. En daarna breide Trix die. “Ik ben zeer gericht op 
kleur en patroontjes. Ik brei ook wel met kabelsteken en inbreien is soms ook 
handig. Sinds een jaar of vijf brei ik twee sokken tegelijk met een rondbreinaald. Ik 
werk soms ook met mohair, alpacawol of borduurgaren. Ajour -met gaatjes breien 
zonder steken te laten vallen of te vermeerderen- maakte ik eens een tafelkleed. 
Ik restaureerde ook een antieke sprei. Van restjes sokkenwol brei ik wel 
fantasievogeltjes.”  
In het textielcafé De Heemen, elke vrijdagmorgen van oktober tot en met april, 
komen gemiddeld zo’n zeven mensen. Ik help en coach. Soms maken we samen 
wat.  
Na het uitgebreide gesprek fiets ik blij huiswaarts: ook ik krijg nieuwe sokken.!. 
 

Math M. Willems  
 

Vermist…. 
 

Wie heeft het beamerscherm uit het Trefpunt gebruikt en niet weer teruggebracht? 
Wij zouden het op prijs stellen als deze weer in ons bezit komt. 
 

U kunt bellen naar: H. Pestoor: 551728 of 06-15696965, G. Hofman: 551707 
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Stedumer van het Jaar 2019: Johann Veen 
Op zijn geliefde plek, 
de voetbalkantine van 
VV Stedum waar 
Johann al 12 jaar actief 
is achter de bar, is 
bekend gemaakt dat 
Johann Veen de 
Stedumer van het Jaar 
2019 verkiezing heeft 
gewonnen.  

Johann draaide 
vandaag, op de eerste 
wedstrijddag van 
Stedum 3 na de 
winterstop, bardienst in 
de kantine van de 
voetbalclub. Hier werd 
hij door Stedum.com 
verrast met de eretitel 
Stedumer van het Jaar 
2019. Daar hoort een 
taart bij, een bos 
bloemen, de enige 
echte oorkonde en het 
belangrijkste; de eer! 
Johann was blij verast 
en had niet verwacht 
dat hij er met de titel 
vandoor zou gaan. 
Johann, gefeliciteerd! 

Aan de verkiezing 
deden acht Stedumers 
mee om de titelwinst. 
Johann ontving met 
32,1 % de meeste 
stemmen. De tweede 
en derde plek werden 
vervuld door Gerard Kruidhof en Fokko Smit.  

De motivatie bij de nominatie: 

Johann Veen - Altijd bezig met de sporten in het dorp. Achter de bar bij de 
voetbalkantine in Stedum en meerennen en helpen met de survivalvereniging. 
Kortom goed voor de sporten in het dorp, en is verder altijd in het dorp te vinden. 

foto: Stedum.com 
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Sport in Beeld  
IJsvereniging Stedum  

Waarschijnlijk is de IJsvereniging Stedum de oudste 
sportvereniging in Stedum. De in 1893 opgerichte 
vereniging is ondanks haar hoge leeftijd nog springlevend. Maar liefst ca. 270 
gezinnen (dan wel alleenstaanden) dragen de vereniging als lid of donateur een 
'warm' hart toe.  

Het bestuur van de IJsvereniging bestaat op dit moment uit de volgende zeven 
bestuursleden; Anjo Hofman (voorzitter), Peter Verduijn (penningmeester), Mirjam 
Vast (secretaris) en de algemene bestuursleden Peter Bijen, Dirk Dijkema, Trix 
Leegte en Nynke Osinga.  

De IJsvereniging Stedum is sinds kort ook weer lid van de Koninklijke 
Nederlandse Schaatsenrijders Bond (KNSB). Lidmaatschap van de KNSB biedt 
vele voordelen (bijv. verzekeringen, adviezen en deelname aan activiteiten).  

En wil je meer weten over de IJsvereniging Stedum dan is het natuurlijk een must 
om in gesprek te gaan met Anjo Hofman. Hij wordt door menig Stedumer immers 
gezien als de verpersoonlijking van de ijsvereniging. Samen met Peter Verduijn zit 
Anjo al meer dan 10 jaar in het bestuur. Voor deze  gepassioneerd en ooit op het 
NK uitkomende schaatser op leeftijd natuurlijk de ideale bestuursfunctie. Nog een 
leuk detail: Anjo werd in 1975 verdienstelijk 11e op het Nederlands 
Kampioenschap.  

 

De geschiedenis van de IJsvereniging is mooi vastgelegd in het notulenboek van 
de IJsvereniging, dat teruggaat tot 1901. In het verslag van de Algemene 
Ledenvergadering van 28 november 1901 wordt onder andere door secretaris J. 
Lantinga met enige zorg geschreven over het kastekort van 22 gulden en 33 cent. 

foto: Anjo Hofman in actie 
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Dergelijke financiële zorgen kent de IJsvereniging momenteel gelukkig niet meer, 
de 'warme' winters zijn daarentegen wel een reden tot enige zorg.  

Gelukkig beschikt de IJsvereniging over een fanatiek en inventief team 
vrijwilligers. In de afgelopen jaren heeft de ijsbaan van Stedum zich dan ook 
ontwikkeld tot het Midlaren van het Hogeland. Van heinde en verre komen 
mensen naar Stedum om op natuurijs te kunnen schaatsen, dit omdat de ijsbaan 
vaak enkele dagen eerder open is dan andere ijsbanen in de regio. Niet alleen de 
gunstige ligging, de vlakke ondergrond maar ook het heel langzaam weg laten 
lopen van het water onder het ijs maakt het mogelijk dat er, na drie nachten van 
ca. -7 graden en overdag temperaturen rond het vriespunt, al heel snel geschaatst 
kan worden. Ook de goede relatie met RTV Noord, die graag vermeldt dat de 
ijsbaan in Stedum al weer open is, is natuurlijk mooi meegenomen. 

De Noorder Rondritten, de Groninger Natuurijsklassieker, is een belangrijke rode 
draad in de historie van de IJsvereniging Stedum. Vanaf Oosterdijkshorn tot aan 
het punt waar de spoorlijn Bedum - Stedum over het Westerwijtwerdermaar kruist 
(nabij de Palenweg) is de IJsvereniging Stedum verantwoordelijk voor de 
veiligheid en het schoonhouden het parcours van de Noorder Rondritten. Met het 
dorpscafé van Tinus en Eke op korte afstand van het einde van het Stemer 
parcours was menig baanveger niet te beroerd om even een paar honderd meter 
door te vegen om vervolgens even op te 'warmen' in het roemruchte café in 
Westerwijtwerd.  

Dankzij een jarenlange lobby van het bestuur van de ijsvereniging wordt Stedum 
sinds deze winter ook aangedaan (stempelen in de haven) bij de toertocht van 85 
km die start vanuit Appingedam. De wedstrijd en de lange toertocht (160 km) 
komen overigens niet in Stedum. Wellicht een volgend doel van het ambitieuze 
bestuur. Wie weet? 

Het succes van de ijsvereniging is ook mede te danken aan de vele activiteiten 
die in samenwerking met de scholen (voorheen De Bongerd en CBS de 
Crangeborg) in het verleden zijn georganiseerd. Wie herinnert zich niet het 
schaatsen van de Noorder Rondritten voor de jeugd op de ijsbaan waarbij vele 
'hindernissen', zoals het bruggen en het klunen over tapijt, waren opgenomen. 
Velen zullen het verkregen getuigschrift nog wel ergens hebben liggen (of 
hangen). 

Ook worden er, zeker bij een naderende dooi, overige succesvolle activiteiten 
(o.a. prikslee, bierkratcurling en ijskarten) georganiseerd. En kan er een jaar niet 
geschaatst worden op de baan, dan wordt door de ijsvereniging het mogelijk 
gemaakt om gezamenlijk te gaan schaatsen in Kardinge.  

Tenslotte mag een zeer belangrijke 'nevenactiviteit', de Steemer Omloop, niet 
onvermeld blijven. Op 16 mei 2020 zullen weer vele topatleten en looprecreanten 
in en rondom Stedum te bewonderen zijn.   

Zo blijft een actieve 127-jarige vereniging natuurlijk vitaal. Nu maar hopen op vele 
koude winters in het tweede decennium van de 21e eeuw zodat ook de Noorder 
Rondritten voor het eerst sinds 1940 Stedum mogen aandoen. Het bestuur van de 
IJsvereniging Stedum en de vele Stemer vrijwilligers zullen er klaar voor zijn.  
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Inzameling oud ijzer voor het Ghana project 2020 
Op zaterdag 14 maart 2020 (van 09.00 - 15.00 uur)  is er een oud ijzer 
inzameldag in Stedum en omliggende dorpen voor het Ghana project in 2020. Ik 
ga samen met mijn vader (Jaap - hij gaat voor de 5e keer) en een drietal andere 
vrijwilligers uit de regio in oktober 2020 zeventien dagen naar Nkoranza in Ghana 
om te werken bij de Hand In Hand Community. 

De Hand in Hand-gemeenschap in de 
Ghanese stad Nkoranza biedt sinds 1992 
onderdak aan gehandicapte en in de 
steek gelaten kinderen. Er leven meer 
dan honderd kinderen en 
jongvolwassenen in de gemeenschap. 
Nog eens twintig komen er vanuit de 
dorpen elke dag op de beschutte 
werkplaats werken. 

Al vele jaren zorgen vrijwilligers uit de 
gehele wereld, samen met de plaatselijke 
bevolking, voor het groot- en klein 
onderhoud, het bouwen van huizen en overige gebouwen (o.a. leercentrum).  

We verzamelen als vrijwilligers op diverse manieren geld in voor het project. Het 
inzamelen van oud ijzer is één goede manier gebleken om ook geld in te zamelen. 
We organiseren daarom op 14 maart 2020 in Stedum een oud ijzer inzameldag 
t.b.v. het  project Ghana 2020. Ook is het mogelijk om die dag gezellig een kopje 
koffie (met koek) te komen drinken en meer over het project te horen. Op het 
terrein van het Trefpunt in Stedum (Bedumerweg 32) wordt een container 
geplaatst waar we het oud ijzer in verzamelen. U kunt die dag (van 09.00 tot 
15.00 uur) oud ijzer komen brengen, maar dit kan ook opgehaald worden.  
 

Let op : oud ijzer is o.a. ijzer, koper, lood, zink, kabels, brons, aluminium, 
(lood)accu's e.d. Het is niet mogelijk om koelkasten, velgen met banden en 
kluizen in te nemen/op te halen.  

Wilt u dat het oud ijzer die dag opgehaald wordt dan kunt u dit doorgeven aan 
Arend Koenes (06-30021407 of a.koenes@hetnet.nl). Op afspraak kan oud ijzer 
ook eerder opgehaald/gebracht worden. 

Mocht u enthousiast zijn over ons project (en geen oud ijzer voorradig hebben) 
dan is het altijd mogelijk om een gift over te maken t.n.v. Stichting Aduard Helpt 
o.v.v. Ghana 2020 op bankrekeningnummer NL10 RABO 0103 4530 91. Let wel: 
Stichting Aduard Helpt is een ANBI, u mag uw gift dus aftrekken in uw aangifte 
inkomstenbelasting.  

Meer informatie over ons project vindt u op https://operationhandinhand.nl en 
www.ghanag8.blogspot.com.  

Arend Koenes,  
mede namens Jaap Koenes, Bernard Meier en Johan en Albert van Sleen 
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 De bronzen Stedumer 
(1931-2014) 
  

‘De bronzen Stedumer,’ hoor ik de 
lezers denken terwijl ze met hun ogen 
over de woorden schaatsen. Heb ik 
die naam ooit gehoord? Nee, het is 
een zelfbedachte bijnaam voor een 
Groningse schaatser die in 1960 op 
het Amerikaanse ijs brons pakte bij de 
Olympische winterspelen.  
 

Jan Pesman - een geboren en 
getogen Stedumer - woonde jarenlang 
als de boerenzoon van Dirk Pesman 
en Eva Toxopeus net buiten Stedum 
op boerderij ‘De Heemen’. Jan bleek 
al op jonge leeftijd erg getalenteerd te 
zijn en schaatste ook tijdens de koude 
Oorlogswinters stug door. In 1955 
debuteerde hij als vierentwintigjarige 
op het Friese ijs in Heerenveen waar 
hij negende werd. Jan was zoekende 
naar de beste ritten en reed veel 
allround toernooien die hij vaak met 
een matige prestatie afsloot. Dat 
kwam vooral omdat hij een duidelijke voorkeur had voor het langebaanschaatsen, 
zo bleek achteraf. Een dikke vier jaar later boekte het aanstormende talent een 
paar successen in het in wit gehulde Göteborg. Jan pakte naast een paar vijfde 
plaatsen de winst op de vijfduizend meter en werd ook tweede op de tienduizend 
meter. Volgens zijn toenmalige coach Klaas Schenk een unieke prestatie.  
 

Maar het echte succes boekte Jan precies een jaar later, vijfduizend kilometer 
westwaarts, in een van de kleinste Amerikaanse skiplaatsen, Squawh Valley. 
Daar won de toen negenentwintigjarige Stedumer brons op de Olympische 
winterspelen. Samen met zijn coach schaatste hij hand in hand over het ijs en 
wuifde naar het thuisfront dat via de zwart-wit televisie alles volgde. Jan was de 
eerste Nederlander die sinds acht jaar weer een medaille wist te winnen op zo’n 
groot podium.  
 

Na het grote succes stopte hij definitief en raakte hij in de vergetelheid. Zijn 
laatste koude adem blies Jan uit op een ziekenhuisbed in het - nu net gesloten - 
Delfzicht. Waarschijnlijk heeft hij nog vaak teruggedacht aan die laatste meters, 
het kleine joelende Nederlandstalige  publiek dat op de banken stond en de zware 
medaille die om zijn nek werd gelegd. In de geschiedenisboeken is hij brons maar 
voor Stedum is en was hij goud.  
 

Ivar van der Velde 

 

Jan Pesman in 1960 (foto: Harry Pot, Wikimedia) 



 

sportbewegingsportbeweging
Valpreventie cursus Stedum was een succes!
 

Afgelopen november en december heeft in Stedum de cursus 
Zeker bewegen plaatsgevonden. Deze valpreventie cursus van 
Het Huis voor de Sport Groningen richt zich met name op het 
voorkomen van het vallen. Het doel van de cursus is om de 
kans op vallen te verkleinen en 
je bij een val zoveel mogelijk de schade kan beperken.

Op vrijdag 31 januari zal er van 11.00 
bij Bedumerweg 6 plaatsvinden waar al het geoefende nogmaals aan bod komt. 

Voor meer informatie of ook interesse om de cursus Zeker Bewegen te gaan 
volgen kunt u contact opnemen met Ellen Wollerich (beweegcoach gemeente 
Loppersum) 06-26975208 - 

Ellen Wollerich 
Huis voor de Sport Groningen 
 
Klaverjassen in Moarstee 

Op zaterdag 8 februari organiseert Stichting Moarstee
weer een Klaverjasavond. 
een gezellige sfeer met elkaar gekaart kan worden. 
Eerder georganiseerde avonden bleek dat ook zeer 
zeker het geval terwijl er toch ook serieus geklaverjast 
werd. 
 

Dus Stedumers: meld je voor 6 februari aan en beleef 
een leuke avond in je eigen dorp! 
 

Aanmelden bij Nanne Santing 06
Deelname kost slechts € 5,-
Aanvang 19.30 uur. 
 

Nanne Santing 

bewegingsportbewegingsport
Valpreventie cursus Stedum was een succes!

november en december heeft in Stedum de cursus 
Zeker bewegen plaatsgevonden. Deze valpreventie cursus van 
Het Huis voor de Sport Groningen richt zich met name op het 
voorkomen van het vallen. Het doel van de cursus is om de 
kans op vallen te verkleinen en een ieder te laten ervaren hoe 
je bij een val zoveel mogelijk de schade kan beperken. 

31 januari zal er van 11.00 - 12.00 uur een herhalingsles in de gymzaal 
bij Bedumerweg 6 plaatsvinden waar al het geoefende nogmaals aan bod komt. 

informatie of ook interesse om de cursus Zeker Bewegen te gaan 
volgen kunt u contact opnemen met Ellen Wollerich (beweegcoach gemeente 

 e.wollerich@hvdsg.nl  

Klaverjassen in Moarstee  
Op zaterdag 8 februari organiseert Stichting Moarstee
weer een Klaverjasavond. Hierbij staat voorop dat er in 
een gezellige sfeer met elkaar gekaart kan worden. 
Eerder georganiseerde avonden bleek dat ook zeer 
zeker het geval terwijl er toch ook serieus geklaverjast 
werd.  

Dus Stedumers: meld je voor 6 februari aan en beleef 
een leuke avond in je eigen dorp!  

Aanmelden bij Nanne Santing 06-28065259 of Jurjen Schaap 06
-. Voor een aantal leuke prijsjes wordt gezorgd. 
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sportbewegingspor 

Valpreventie cursus Stedum was een succes!  

Zeker bewegen plaatsgevonden. Deze valpreventie cursus van 

 

12.00 uur een herhalingsles in de gymzaal 
bij Bedumerweg 6 plaatsvinden waar al het geoefende nogmaals aan bod komt.  

informatie of ook interesse om de cursus Zeker Bewegen te gaan 
volgen kunt u contact opnemen met Ellen Wollerich (beweegcoach gemeente 

Op zaterdag 8 februari organiseert Stichting Moarstee 
Hierbij staat voorop dat er in 

een gezellige sfeer met elkaar gekaart kan worden.  
Eerder georganiseerde avonden bleek dat ook zeer 
zeker het geval terwijl er toch ook serieus geklaverjast 

Dus Stedumers: meld je voor 6 februari aan en beleef 

28065259 of Jurjen Schaap 06-14692573.  
oor een aantal leuke prijsjes wordt gezorgd.  
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in de papieren 

Stedumer staat hier 

een advertentie
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Stedumer staat hier 
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De Steemer Agenda 
 

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

 
 27 Passage: spreker dhr. Jos Dekker

01 onderwerp: Zedenploitie
aanvang: 19.45 uur in het Hervormd Centrum

31 Zeker bewegen
01 herhalingsles valpreventie

zie pagina 15

08 Klaverjasavond in Moarstee

02 zie pagina 15

18 Vrouwenraad-Informatiepunt

02 Spelletjesmiddag
aanvang: 14.00 uur in het Hervormd Centrum
 

20 Sluitingsdatum voor opgave optocht 5 mei

02 zie pagina 3

24 Passage: Jaarvergadering met Marten van Dijken

02 onderwerp: Verhalen van vroeger in het Gronings
aanvang: 19.45 uur in het Hervormd Centrum

14 Inzameling oud ijzer voor Ghana Project
03 zie pagina 13

  

De Stedumer is een uitgave van de Vereniging voor Dorpsbelangen Stedum en verschijnt 
normaal gesproken elke vierde vrijdag van de maand. Kopij moet anderhalve week er voor 
binnen zijn. Hij komt niet uit in juli. Artikelen in ‘platte tekst’ aanleveren, dus geen eigen 
opmaak.  
 

De Stedumer verschijnt de volgende keer op vrijdag 28 februari.  
Kopij inleveren bij de redactie uiterlijk  woensdag 19 februari. Het liefst per e-mail en anders 
op usb-stick. 
De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen te weigeren, te bewerken of in te korten. 
 

Redactie: Corry Verduijn, destedumer@gmail.com  
Advertenties: Karola Jansen, adv.destedumer@gmail.com 
 


