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Kern met Pit; € 1000,-voor jouw idee  
 

Kern met Pit is een jaarlijkse wedstrijd georganiseerd door Koninklijke Nederland-
se Heidemaatschappij (KNHM). Via de wedstrijd Kern met Pit worden bewoners-
groepen uitgedaagd om hun idee voor de leefomgeving binnen een jaar te realise-
ren. Wie dat voor elkaar krijgt, ontvangt het predicaat Kern met Pit en duizend eu-
ro. Daarnaast wint per provincie één bewonersgroep de trofee en een extra prijs 
van vijftienhonderd euro. Als klap op de vuurpijl kunnen deze trofeewinnaars 
meedingen naar de nationale titel ‘Beste Kern met Pit van Nederland’ en extra 
prijzen winnen, tot 3,000 euro. Tijdens de uitvoering van het project ontvangen de 
deelnemers advies van KNHM. De inschrijving is reeds gestart, inschrijven is nog 
mogelijk tot 30 november. 
 

Wie kan meedoen? 
Meer dan tweeduizend 
bewonersgroepen 
hebben de afgelopen 
edities met succes 
aan Kern met Pit 
deelgenomen. Denk 
daarbij aan het aan-
leggen van een speel-
tuin, het restaureren 
van een molen, het 
opzetten van een 
museum over de 
plaatselijke historie, 
het uitzetten van een 

educatieve route in een natuurgebied of het organiseren van een groot theater 
waar het hele dorp aan mee doet. Maar misschien heb jij een nog veel beter idee 
om jouw leefomgeving te verbeteren! Vorig jaar heeft Dorpstuin de Heemen zich 
nog succesvol ingeschreven met het evenement Tussen Kunst & Klei en zo  
€ 1000,-  subsidie ontvangen. Heb jij een goed idee? Meldt jouw idee dan op 
www.kernmetpit.nl en zorg dat Stedum weer een stukje mooier wordt! 
 

Jeroen Vermeer  
  
 

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 Dirk Jan Bouwman en zijn vrouw Ineke Bouwman-Groenewold (foto: 
Janna Bathoorn). Zij zijn echte tuinliefhebbers. Hun tuin staat vol rozen en bloemen. Het 
mooiste project waar Dirk Jan als metselaar aan heeft meegewerkt, is de siertuin voor museum 
De Buitenplaats in Eelde. Eldert Ameling praat hen over vakanties, vrijwilligerswerk en tuinen. 
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  Begraafplaats Stedum 

 

Aan het eind van 19e eeuw werden in veel steden en dorpen door het overvol ra-
ken van de kerkhoven, nieuwe begraafplaatsen ingericht. 
Meestal  was de grond eigendom van de gemeente. 
Voor mensen die weinig geld hadden of op kosten van de gemeenschap werden 
begraven bestonden vroeger vaak aparte gedeeltes.  
Men werd er anoniem en zonder grafmonument begraven. Daarom werd dit vaak 
achter op de begraafplaats gelegen deel  “armenlap” genoemd. Zo ook op de be-
graafplaats aan de Stationsweg in Stedum. Maar ook levenloos geboren kinderen 
werden daar ter aarde besteld. 
 

Stichting Historie Stedum en  Begrafenisvereniging Stedum hebben in samenwer-
king met Landschapsbeheer Groningen het initiatief genomen om alsnog een mo-
nument te plaatsen voor alle volwassenen en kinderen, die daar begraven liggen 
en tevens de namen van hun te vermelden. Want dankzij een adequate registratie 
van de voormalige Gemeente Stedum zijn allen, die daar begraven zijn met plaats 
en name bekend.  
 

Voor mensen, die de laatste tijd bezoeker van de begraafplaats zijn geweest, zal 
het vast zijn opgevallen, dat op het betreffende achterste deel van de begraaf-
plaats er gewerkt wordt aan een monument. Het is de bedoeling, dat het monu-
ment in het voorjaar van 2013 wordt onthuld en tevens Landschapsbeheer Gro-
ningen hun aandeel in het opknappen van de begraafplaats afsluit. Wij houden u 
op de hoogte van de vorderingen van het monument en het tijdstip van onthulling.  
 

Klaas Pilon 
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De familie Bouwman,  
Lopsterweg, tuinliefhebbers 
 

De meeste mensen zullen met plezier 
langs een mooie bloementuin lopen. 
En ze zullen het zelfs spannend vinden 
om te constateren wat er bij een ander 
in de tuin groeit. Je loopt door een 
straat, passeert een huis en je staat 
plotseling versteld van de kleur en de 
vorm van een plant, of een bloem. Men 
bewondert een ogenblik een struik om 
de vorm en de kleur van het blad, of 
omdat die struik zo rijk in bloei staat. 
In Stedum met relatief veel leuke tui-
nen valt er altijd wel iets te ontdekken. 
Ook Dirk Jan Bouwman en zijn vrouw 
Ineke Bouwman-Groenewold hebben 
zo'n mooie tuin. Op bepaalde tijden 

van het jaar is het daar één bloemenzee. Zij wonen aan de Lopsterweg op de 
hoek van de Sien Jensemahörn. Een hoekhuis met een bloementuin voor het huis 
en aan de kant van de Sien Jensemahörn. 
 

Aan de keukentafel bij de familie Bouwman thuis, zegt Ineke: "Wij hebben vooral 
veel rozen in verschillende kleuren."  
En wanneer je daar dan even rustig de tijd voor neemt, zie je in hun tuin een grote 
verscheidenheid aan rozenstruiken. Er groeien lage struikjes waarvan de fijne ro-
zen opvallen door hun kleur. Ze zijn paars-rood en hebben een licht hart. Je ziet 
hier stamrozen en rozenstruiken die wanneer ze in bloei staan vol grote rozen zit-
ten. Zelfs nu nog in oktober bloeien er rozen in verschillende kleuren. 
Vóór het huis en aan de kant van de Sien Jensemahörn is de tuin voor een deel 
betegeld met terracotta tegels. Tussen deze heldere lichte tegels zijn perkjes ge-
maakt. Omdat er ook jaarlijks gezaaid wordt staan er tussen de rozen, boompjes 
en struikjes overal éénjarige planten in de perken en tussen de tegels. Het is ver-
rassend wat er allemaal groeit en bloeit. Nu, begin oktober, draagt een sierappel-
tje zijn decoratieve vruchten. Een laurierheg houdt de achtertuin uit het zicht. 
Zowel in de keuken, als in de huiskamer en in de gang, hangen vakantiefoto's. 
Soms met een aantal tegelijk in één lijst, dan weer een keer uitvergroot. 
 

Eigenlijk meteen al wanneer je hier bij de achterdeur komt word je onwillekeurig al 
met die vakanties geconfronteerd. Rondom het terrasje bij de achterdeur liggen 
overal herinneringen in de vorm van de meest uiteenlopende stenen. Natuurste-
nen. Het zijn souvenirs meegenomen uit het buitenland en zij komen overal van-
daan. "Wij zijn op vele plaatsen in Europa geweest. Ook op enkele eilanden, zoals 
Madeira, Rhodos en Corsica," vertelt Ineke die deze schitterende vakantiefoto's 
heeft gemaakt. Een uitvergrote foto in de kamer blijft je onafgebroken boeien. 
Centraal op deze foto staat een hele grote aardewerken pot. Op deze pot is de 
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zogenaamde 'Morenkop' geschilderd, het symbool van Corsica. "Die 'Morenkop' 
staat ook op de vlag, die kop kom je daar overal op de dingen tegen," vertelt Ineke 
en vervolgt, "wij reden op een bergweg en zagen die grote pot op een muurtje 
staan. Wij hebben vrij hoog gezeten, vandaar dat je op die foto ook kilometers ver 
kunt kijken. Wij zijn gek op Corsica, ook op de Corsicaanse muziek." Op een an-
dere foto van Ineke staan een aantal varkentjes. Om de één of andere reden is 
het een heel aandoenlijke foto. De diertjes liggen lekker in het zand. Op de ach-
tergrond zie je als het ware een soort kuil. Het is net of de varkentjes daar hebben 
zitten graven en wroeten. Misschien zochten zij eetbare wortels. 
Dirk Jan is een echte Stedumer. Ineke werd geboren in Ellerhuizen en groeide op 
in Zuidwolde en in Bedum. Dit jaar wordt Dirk Jan 65 jaar en gaat hij in de AOW. 
Ineke is 58 jaar. Zij hebben twee zonen en een schoondochter. 
 

In 1972 kocht Dirk Jan deze woning van zijn opa en oma Knot. Maar liefst twee 
jaar heeft Dirk Jan zelf de woning gerenoveerd. Hij vertelt: "Het is een heel nieuw 
huis geworden met moderne spouwmuren, een nieuw geïsoleerd dak. Maar in 
eerste instantie was ik niet van plan om het af te breken." Hij laat een oude foto 
zien van de woning uit de tijd dat zijn grootouders hier nog woonden. Hij vervolgt: 
"Door gebreken was het wel nodig om het helemaal goed aan te pakken. Uitein-
delijk is het huis vanaf de grond opnieuw opgebouwd, met nieuwe binnen- en bui-
tenmuren en een nieuw dak." In 1974 was het huis klaar en zijn ze getrouwd. 
Dirk Jan is altijd metselaar geweest. De afgelopen twee jaar was Bouwman vrijwil-
liger bij het restaureren en herstellen van de graven op de Stedumer begraaf-
plaats. Bouwman wijst erop dat er een artikel in 'De Stedumer" komt geschreven 
door Klaas Pilon. Het zal gaan over een nieuw monument op de begraafplaats, 
waar momenteel aan gewerkt wordt. 
 

"In principe ga ik elke werkdag naar de begraafplaats. Maar soms kom ik er wel 
eens zes dagen in de week," vertelt Bouwman. Hij restaureert en herstelt de gra-
ven. Dat houdt in dat er gemetseld moet worden. Ook doet hij de belettering van 
de zerken. Er is altijd wat te doen. Soms ligt het metselwerk van een graf los. Te-
gels moeten opnieuw gelijmd worden. Er moet opnieuw ingevoegd worden. En 
sommige graven zijn verzakt. "Wij werken vrijwillig en zonder betaling. 'Land-
schapsbeheer Groningen' leverde in het begin een aantal materialen. Wij hebben 
ook wel eens een bok van hen geleend om de zerken te verplaatsen en weer te 
herplaatsen," legt hij uit. Inmiddels worden in de meeste gevallen de materiaalkos-
ten vergoed door de nabestaanden. Dit gaat allemaal via de 'Historische Vereni-
ging Stedum'. 
 

Ook Ineke Bouwman doet vrijwilligerswerk. Zij is vrijwilligster bij de wereldwinkel 
'Veur Elkenain' in Loppersum. "Ik zit officieel bij de inkoop. Dan ga ik samen met 
een mevrouw naar Drachten of naar Culemborg. Daar zit de groothandel voor 'De 
wereldwinkel', 'Fairtrade', 'De Evenaar' en andere bedrijven. Op dinsdagmorgen 
sta ik in de wereldwinkel in Loppersum." 
 

Wij maken even een sprong van 'De Wereldwinkel' in Loppersum naar het muse-
um 'De Buitenplaats' in Eelde. Dirk Jan: "Ik ben altijd metselaar geweest. Mijn al-
lermooiste metselproject in mijn leven is het project in de siertuin van het museum 
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'De Buitenplaats' in Eelde. Hij laat een pagina uit het 'Nieuwsblad van het Noor-
den' zien van 20 juni 2001. Op een afbeelding bij het artikel zien wij de poort die 
Bouwman metselde bij 'de spiegelvijver'. Het is een zeer decoratieve poort. 
Bouwman laat de bouwtekening zien. Het lastigste gedeelte van de poort was de 
bovenkant, het dak. Heel precies legt hij uit hoe hij dat stuk van de poort gebouwd 
heeft. Nu komen er ook foto's van de tuin in Eelde op tafel. Overal zie je metsel-
werk, muurtjes, een 'Lily-walk', sierlijke gemetselde trappen, metselwerk rondom 
de vijvers en in totaal 125 meter tuinmuur. Bouwman heeft dit allemaal gemetseld! 
 

"Die 'spiegelvijver'," zegt hij, "is ook net een spiegel. Dat komt omdat die vijver 
maar 30 centimeter diep is. Daar weerspiegelt alles in." Hij rekent uit dat hij onge-
veer twee jaar daar gewerkt heeft. 
Dirk Jan en zijn vrouw Ineke zijn echte tuinliefhebbers. En dan is het niet verwon-
derlijk dat een andere hobby van Dirk Jan het registreren is van.... Vlinders! "Wij 
hadden een keer een vlinderstruik helemaal vol met vlinders zitten," vertelt hij en 
vervolgt, "later zijn wij ook in het buitenland op de vlinders gaan letten. Ik ben lid 
van 'De Vlinderstichting'." Vier keer per jaar ontvangt hij een tijdschrift en hij heeft 
een hele rij boeken over vlinders. Éénmaal in het jaar gaan zij met 'De Vlinder-
stichting' de nachtvlinders bekijken in Eelde. Er worden dan witte lakens opge-
hangen met lampen erachter. "Ik zie elk jaar wel weer een vlinder van een soort 
dat ik nog niet ken. Het maakt nog wel wat uit waar je loopt. Bij de bomen heb je 
weer andere soorten vlinders dan bij het water." Buitengewoon treurig vindt 
Bouwman het dat sommige mensen vlinders vangen en doodmaken om ze daar-
na op te prikken.... "Nee, dat vind ik verschrikkelijk. Het allermooist is een zeldza-
me vlinder die vrij rondvliegt in zijn eigen gebied. Dat is een heel mooi gezicht!" 
 

Eldert Ameling  
          
 

Landelijke Natuurwerkdag In Steemer bos 
 

Landschapsbeheer organiseert 
de landelijke natuurwerkdag al-
tijd op de eerste zaterdag in no-
vember. Dit jaar is dat zaterdag 
3 november van 9.00 uur tot 
12.30 uur en ons Steemer bos 
is weer één van de locaties 
waar gewerkt gaat worden (zie 
ook 
http://www.natuurwerkdag.nl/)! 
 

Dit is al het 9e jaar dat er op de 
landelijke natuurwerkdag wordt 
gewerkt in het Steemer bos. We 
zijn de afgelopen jaren met een 
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groep vrijwilligers bij de bosranden aan het zagen geweest. Door de bosranden te 
dunnen ontstaat er ruimte en krijgen kleine boompjes en struiken een kans om te 
groeien. Bovendien groeien de stompjes van de omgezaagde bomen weer terug 
als struiken. Hierdoor ontstaat een dichte bosrand, zodat de wind niet zo maar 
door het bos kan waaien.  

 
(Natuurwerkdag 2011; foto’s: Wim Zijlema) 
 
 

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 worden takkenrillen gemaakt. Deze ‘muur-
tjes’ 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.  
 

Op de Landelijke Natuurwerkdag gaan we verder met het bosrandenbeheer. We 
kunnen weer met gereedschap van Landschapsbeheer aan de slag. We gaan 
bomen zagen, die vervolgens terug kunnen groeien als struiken. We maken ook 
inhammen aan de zuidkant van het bos, waar dan struiken geplant kunnen wor-
den. Verder maken we misschien een open plek in het bos. Van de omgezaagde  
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bomen maken we takkenrillen. Mensen die meehelpen, mogen voor eigen gebruik 
hout meenemen voor de houtkachel of open haard.  
 

De ervaring van vorige jaren is dat het heel gezellige werkdagen voor jong en oud 
zijn! Hebt u/je zin om mee te helpen? Kom dan om 9.00 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. Na een ochtend hard werken sluiten we af met een kop 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 
Lorette Verment (via e-mail loretteverment@hotmail.com) of 06 – 49 74 93 59. 
 

Graag tot ziens op 3 november, dan maken we er weer een leuke werkochtend 
van!  
 

Lorette Verment 
De Groencommissie 
 
 

Najaarsvergadering Dorpsbelangen  
 

Op 23 november is de najaarsvergadering van Dorpsbelangen in het Hervormd 
Centrum om 20.00 uur. 
 
 

Agenda 
 
 

1. Welkom 
 

2. Notulen ALV 20-04-2012 (de notulen zijn te vinden op Stedum.com) 
 

3. Introductie van de “nieuwe” wijkagent, de heer Grommers 
 

4. Introductie nieuwe bestuursleden. Het bestuur draagt mevrouw   T.Werkman 
en de heer J. Vermeer voor als nieuwe bestuursleden. 

 

5. Voorstel bestemming voormalig voetbalveld Hilmaarweg (door de heer  
A.  Koenes en dhr. P.B. Slager van V.V. Stedum) 

 

6. Mededelingen/Rondvraag/Toelichting dorpsactiviteiten 
 

PAUZE  
 

7. Project Herinrichting Stedum door de heer M. Dijkstra  
 

8. ????????????? 
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 Steemer appeloogst succes 
 

 
Met paard en wagen zijn zaterdag 29 september vele kilo’s appels opgehaald in 
Stedum. Dorpstuin De Heemen nam het initiatief om in het dorp appels te verza-
melen voor het produceren van appelsap. Het aantal appels dat verzameld werd 
was boven verwachting groot. De oogst heeft 627 flessen sap opgeleverd. De ap-
pelsap is gemaakt door Wijnboerderij Wirdum en is te koop bij de dorpstuin. 
 

Dorpstuin De Heemen doet dit jaar mee aan het project Kern met Pit. Behalve ap-
pelsap is er ook groentesoep en kunst gemaakt. Wil je ons helpen de provinciale 
trofee te winnen? Breng dan je stem uit! Stemmen kan van 1 november tot en met 
31 december op de website van Kern met pit: www.kernmetpit.nl. 
 

Lorette Verment 
 

 

G.E.D Reinders Stichting; Subsidie aanvragen 
  

Het doel van de Stichting is het financieel ondersteunen van verenigingen, clubs 
of groepen die op sportief, cultureel of sociaal gebied actief zijn in de dorpen Ste-
dum en Westeremden. Ook kunnen eenmalige projecten in aanmerking komen 
voor steun. In 2012 werd ongeveer 30 keer een bedrag uitgekeerd. 
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Bij de beoordeling van de aanvragen voor 2013 zal vooral gekeken worden naar 
(nieuwe) initiatieven, die worden ontplooid om als vereniging of stichting meer in-
komsten te genereren; daarbij worden de te ondernemen activiteiten voor het ko-
mende jaar en de daarmee te bereiken doelgroep ook onder de loep genomen; en 
er zal ook kritisch worden gekeken naar de financiële positie van de betreffende 
vereniging of stichting. 
 

Hoe komt u in aanmerking voor subsidie? 
U moet aan de eerdergenoemde doelstelling voldoen. Daarnaast gelden de vol-
gende voorwaarden: de aanvrager mag niet een speciaal godsdienstig of politiek 
doel nastreven; uw leden wonen voornamelijk in Stedum en/of Westeremden; u 
bent sportief, cultureel of sociaal actief. 
 

Naast de aanvraag dient de vereniging, club of groep een financieel verslag te 
overleggen: de verlies- en winstrekening van het afgelopen jaar (de uitgaven en 
inkomsten over 2012); de balans per 31 december van het afgelopen jaar ( bezit-
tingen en schulden eind 2012); en de begroting voor het komend jaar. 
 

Vermeld ook duidelijk naar welke bankrekening en ten name van welke vereniging 
of stichting het eventueel toe te kennen subsidiebedrag dient te worden overge-
maakt. 
 

Uw aanvraag dient vòòr 1 maart 2013 binnen te zijn bij de administrateur: Jan 
Krottje, Lellensterweg 30, 9921 TB Stedum,  
reindersstichting@gmail.com. Voor vragen: (0596) 55 14 82. 
 

Jan Krottje 
 

 

Herhalingscursus reanimatie en AED-bediener 
 

Op donderdag 8 november en 15 november is er een herhalingscursus reanimatie 
en AED-bediener in het Swaithoes. 
Nieuwe instromers zijn ook van har-
te welkom. De cursus wordt, net als 
voorgaande jaren, verzorgd door 
Cardio-XL. 
  

We beginnen om 19.30 uur tot on-
geveer 22.00 uur. De kosten bedra-
gen € 25 per persoon en dient ter 
plaatse te worden voldaan. Je kunt 
je opgeven bij ondergetekende. Ik 
ben bereikbaar via (0596) 55 23 69 
of karel@swaithoes.nl.  
 

Als je een diploma reanimatie en/of 
AED-bediener hebt, neem die dan 
even mee, dan kan die na de cursus getekend worden door de cursusleider. 
 

Karel Zuiderveld 
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 Jaarlijkse griepvaccinatie 
 

 
 

De Jaarlijkse Griepvaccinatie is op vrijdag 2 november van 15.00 - 17.00 uur bij 
de Huisartsenpraktijk Stedum, Kampweg 21. Alle patiënten die in aanmerking ko-
men voor de griepvaccinatie krijgen een persoonlijke uitnodiging. Uitgenodigd 
wordt iedereen 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 2012 is dit dus iedereen die is geboren voor 1 mei 
1953. 
 

Buiten deze leeftijdsgroep wordt de griepvaccinatie geadviseerd aan patiënten die 
bekend zijn met bijvoorbeeld astma/copd, diabetes mellitus en/of hart en vaatziek-
ten. 
 

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. Op de website 
van de praktijk is uitgebreidere informatie te vinden over de praktijk. 
 

Een van de veranderingen waar we u op willen wijzen is dat het mogelijk is om 
voor betalingen gebruik te maken van een PIN betaling.  Wij verzoeken dan ook 
alle voorkomende betalingen direct af te handelen. 
 

F. Oosterhuis 
Huisartsenpraktijk Stedum  
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De Eerste Groninger Voorlees- en Vertelsalon  
 

Op vrijdag 26 oktober is er weer een bijeenkomst van de Eerste Groninger Voor-
lees- en Vertelsalon in ’t Oude Raedthuys. Ontvangst vanaf 20.00 uur, aanvang 
20:30 uur tot ongeveer 23:00 uur. Toegang gratis.   
 

Voor deze avond hebben nu al toegezegd:Stien van der Wal met voordracht van 
eigen gedichten; Trudy Vroom en Jos Haase met bandoneon en tenor saxofoon; 
Jan de Jong met proza en poezie in het Gronings; Janke Sinnema met een 
kroegmoord; en helemaal uit Stedum: de Gillian Welch Tribute band. Warme 
klanken op een kille herfstavond lijken daardoor al verzekerd, dan kunnen we met 
goede moed de wintertijd tegemoet. Inlichtingen en/of aanmelden: Paul Marius 
Borggreve (050) 541 20 31, algehele@gmail.com 
 

Paul Marius Borggreve 
 
 

Verslag Steunstee 
 

Op donderdag 4 oktober hadden we weer Steunstee in het Hervormd Centrum. Er 
waren 19 personen aanwezig. De heer Riny van der Ploeg heette ons welkom en 
in het bijzonder Marjolein de Haan. Zij ging ons vertellen over de nieuwe dagacti-
viteit en dagverzorging ‘De Brug’ in Wiemersheerd te Loppersum.  
 

We begonnen met een kopje koffie/thee en daarna kreeg Marjolein het woord. Zij 
stelde zich voor en vertelde ons dat ze al 13 jaar in Wiemersheerd werkt. Later is 
dit Zonnehuisgroep Noord geworden. 
In december 2011 is ze gevraagd om een nieuw project op te zetten. Dit werd de 
dagactiviteit genoemd en op 8 februari 2012 is deze geopend in Wiemersheerd. 
 

De gemeente Loppersum werkt samen met de gemeenten Delfzijl en Appinge-
dam. Door dit samenwerkingsverband zijn in de 3 gemeenten een dagactiviteit 
gerealiseerd.  
De doelgroep is ‘zelfstandig wonende ouderen’ uit de gemeente Loppersum 
waarbij vereenzaming een rol speelt. Hoe ouder mensen worden, des te meer za-
ken of leeftijdsgenoten vallen weg. In de dorpen vallen steeds meer voorzieningen 
weg. Er ligt een vraag op het gebied van activiteit, ontmoeting en structuur.  
 

Voor de dagactiviteit is geen indicatie nodig en er is plaats voor 10 tot 15 deelne-
mers. Er wordt ondersteuning geboden bij het invullen van de dag. Zoals koffie 
drinken, een praatje maken en gezamenlijk een warme maaltijd. Na de middag 
gezamenlijk een spelletje of knutselen. De dagactiviteit wordt deels door een be-
roepskracht en verder door vrijwilligers uitgevoerd en is elke woensdag open van 
10.00 uur tot 15.30 uur.  
De eigen bijdrage bedraagt € 5 per keer, inclusief eten en drinken. Heeft u be-
langstelling, dan kunt u contact opnemen met wooncentrum  
Wiemersheerd, Marjolein de Haan (0596) 64 96 00. 
 

Dagverzorging ‘De Brug’ is ook een onderdeel van Zonnehuisgroep Noord en ge-
huisvest in Wiemersheerd. In maart 1992 is de dagverzorging geopend en nu 5 
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dagen per week voor maximaal 12 bezoekers per dag. Op de dagverzorging is 
professionele begeleiding.  
 

De doelgroep is de bezoekers door naar ‘De Brug’ te laten komen zo lang moge-
lijk zelfstandig te laten wonen. Lichamelijke en/of geestelijke veranderingen kun-
nen soms de oorzaak zijn dat men niet aan activiteiten van de maatschappij kan 
deelnemen. Verder het ontlasten van de mantelzorger (echtgenoot, kinderen etc.) 
Om even tijd te hebben voor zichzelf. ‘De Brug’ kan ook dienen als een over-
gangsperiode als men na ontslag uit een ziekenhuis thuis komt of van een eigen 
huis naar een verzorgingshuis gaat.  
Om in aanmerking te komen voor ‘De Brug’ heeft men een indicatie nodig van het 
Centraal Indicatie Zorg (CIZ). 
 
De dag begint vanaf 9.30 uur en onder genot van een kopje koffie worden er ver-
halen, actualiteiten en mededelingen uitgewisseld. Daarna kan men puzzelen, 
handwerken, lezen of een eindje lopen. Na een drankje is er een gezamenlijke 
warme maaltijd, wat erg belangrijk is. Hierna volgt het rustuurtje en om 14.15 uur 
is er weer een kopje thee/koffie en wordt er vaak gezamenlijk een activiteit ge-
daan zoals bingo, rummikub, sjoelen. Vanaf 15.30 uur gaan de bezoekers weer 
naar huis. Verder wordt er één keer per week gekookt en één keer per jaar gaan 
de bezoekers op reis.  
 

Wilt u nadere informatie en aanmelden, dan kunt u contact opnemen met bureau 
Entree van Zonnehuisgroep Noord, 0900 - 686 0 686 of dagverzorging ‘De Brug’ 
Loppersum, (0596) 57 13 64. 
 

Men kon nog vragen stellen en Marjolein werd bedankt door Riny voor de gezelli-
ge middag en ging met een bloemetje naar huis. Riny wenste ons allen wel thuis. 
 

Afie Nienhuis 
 
 

Opbrengst collecte Brandwonden Stichting 
 

De collectanten voor de Nederlandse Brandwonden Stichting zijn weer bij u aan 
de deur geweest en hebben € 468.18 opgehaald. Fijn dat u weer een bijdrage ge-
leverd heeft aan de Brandwonden Stichting, 
De collectanten wil ik bedanken voor hun fantastische inzet. Hartelijk bedankt! 
 

Greet Smink 
 

 

Nieuws van het Snuusterhoukje 
 

Wij zijn in de feestdagentijd, in november en december ook open op zaterdag van 
negen uur tot twee uur. We hopen dat de mensen dit waarderen, zodat we in de 
toekomst ruimere openingstijden kunnen hebben. 
 

Vriendelijke groeten en tot ziens in het Snuusterhoukje. 
Gina Tamminga 
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Bliksem Expositie 
 

Met veel plezier presenteren we begin no-
vember onze recente collecties tijdens ‘De 
Bliksem Expositie’. We heten je van harte 
welkom op vrijdag 2 november  van 20.30 - 
22.00 uur met een muzikale opening; op 3 
november van 13.00 - 22.00 uur en zondag 
4 november van 13.00 - 17.00 uur, in en om 
Galerie de Toonkamer, Hoofdstraat 35 in 
Stedum (0596) 55 19 37. De tentoonstelling 
is van Miriam Geerts (lichtobjecten), Bien 
Velds Villa (beestenboel) en Janice van der 
Griend (foto’s) Kijk voor meer info op: 
www.injenopjes.com; www.bienvelds.nl en 
www.justjanice.com 
 

    
 

 

Kaartavonden 
 

Nu het herfst/winterseizoen weer voor de deur staat, beginnen bij de v.v. Stedum 
de kaartavonden weer (poker en klaverjas). Het is 1 x per maand in de kantine 
van de v.v. Stedum, de aanvang is telkens 20.00 uur. Er is sprake van een kleine 
inleg, hiervoor zijn voor de ‘winnaars’ kleine prijsjes beschikbaar. De avonden zijn 
op: 3 november, 1 december, 22 december, 12 januari ,2 februari, 2 maart, 13 
april en 11 mei. 
 

De avonden zijn voor leden, donateurs, sponsoren, vrijwilligers en dorpsgenoten 
die het leuk vinden om te klaverjassen dan wel te pokeren.  
 

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de activiteitencommis-
sie van de v.v. Stedum, Jacco Santing en Bernhard Hofman. 
 

Arend Koenes 
 
 



 15

sportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsportsp 

  
 

v.v. Stedum 
 

Het voetbalseizoen 2012/2013 is in volle gang. Wekelijks ge-
beurt er op het veld, in de kantine en natuurlijk de bestuurska-
mer het nodige aan de Bedumerweg 6 te Stedum. Het bestuur 
van de v.v. Stedum praat u graag bij over enige hoofdzaken.  
 

Van de bestuurstafel 
Op 16 oktober was de ALV van de v.v. Stedum. Ruim 25 mensen namen van de 
gelegenheid gebruik om ingelicht te worden over en mee te praten en denken 
over het wel en wee van de voetbalvereniging. Onder leiding van voorzitter Pieter 
Berend Slager werd op een constructieve wijze gesproken over de jaarrekening 
2011/2012, de begroting 2012-2013 en werd van Siebrand Dijkema jr afscheid 
genomen als jeugdvoorzitter. Helaas is deze vacature vooralsnog niet vervuld, 
zodat Arend Koenes dit voorlopig zal waarnemen. Laatstgenoemde werd ook her-
kozen als secretaris. Belangrijke zaken die verder aan de orde kwamen waren 
o.a. Het gebruik van een AED (waarbij oproep werd gedaan aan de leden om je 
aan te melden voor een cursus, zodat inzet op het voetbalveld een calamiteit ook 
verzekerd is), de oriëntatie richting de SV TEO om op het terrein van de jeugdaf-
delingen samen te gaan werken (evt. Met ingang van het volgend seizoen, waarbij 
natuurlijk een zorgvuldig en intensief communicatietraject met leden en ouders zal 
plaatsvinden) en de gesprekken met de gemeente en Dorpsbelangen over het 
evt. Realiseren van een trainingsveld aan de Hilmaarweg. Tijdens de jaarvergade-
ring van Dorpsbelangen op 23 november a.s. Zal de voetbalvereniging hierover 
een presentatie verzorgen, waarbij het multifunctioneel gebruik het uitgangspunt 
is. Na de rondvraag, waaruit de betrokkenheid van de leden bij hun vereniging 
duidelijk bleek, werd om ca. Half elf werd, onder het genot van een drankje, de 
avond afgesloten. 
 

De sportieve prestaties 
Iedere zaterdag is het een gezellige drukte op het sportpark. Ieder team probeert 
natuurlijk haar beste beentje voor te zetten en zo goed mogelijk te presteren. Het 
vlaggenschip van de v.v. Stedum presteert momenteel bijzonder goed. Mede 
dankzij de recente overwinning op Rood Zwart Baflo (uit met 2 – 3) en vier over-
winningen op rij, staat het team van Leendert Nieborg en Harke Werkman op een 
verdienstelijke 2e plaats. Alhoewel de competitie nog lang is, is het mooi om te 
constateren dat de start van de competitie veelbelovend is. De komende weken 
staan belangrijke wedstrijden (onder andere Uit tegen Engelbert en Zuidhorn en 
thuis tegen SV TEO) op het programma. Het zou natuurlijk mooi zijn als u de dit 
team komt aanmoedigen in hun jacht naar een hoge eindrangschikking.  
 

Het 2e team, dit jaar voor het eerst uitkomend in de res. 4e klasse, kent een moei-
zame start. Met name door blessures van enkele spelers en het overhevelen van 
een aantal dragende spelers naar de 1e selectie bevindt het 2e team zich momen-
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teel in de kelder van de res. 4e klasse. Natuurlijk is er alle vertrouwen dat dit team 
zich gaat handhaven in deze klasse, maar dat het een uitdagend seizoen gaat 
worden voor de mannen van Gert Hovenga en Johan Maring lijkt een understate-
ment.  
 

De ‘oudjes’ van het 3e gaan stug door in de lijn die de afgelopen jaren is ingezet. 
Momenteel zijn ze zelf koploper in de res. 6e klasse. Enkel de veteranen van de 
Heracliden 4 wisten met een gelijkspel een tweetal punten van dit team af te 
snoepen. Maar omdat ook Noordpool UFC nog ongeslagen is, zal het dit jaar ook 
weer een spannende strijd worden aan de kop van deze competitie.  
 

De B-junioren, het volledige C-team van het vorig jaar, kent een goede start in de 
competitie en staat momenteel keurig op de 4e plaats. Met inzet, goed voetbal en 
enthousiasme (ook bij de aanmoediging van het 1e elftal bij de thuiswedstrijden)  
is het team van Tim de Jonge, Juan Werkman en Matthijs Colstee goed bezig.  
 

De D-pupillen, o.l.v. De voormalige topverdedigers Jan Krottje en Martin Ypey, 
zijn de competitie wederom goed begonnen (2 ruime overwinningen). Ook in de 
beker is dit team door naar de volgende ronde. Wie weet zijn ze in staat om dit 
jaar hier ook weer ver te komen. Wel zal dan gewonnen moeten worden van het 
sterke d-ers van Ezinge. Om alvast te wennen aan het grote veld, speelt dit team 
enkele keren (aangevuld met spelers uit E1) op een groot veld 11 tegen 11. De 
eerste oefenwedstrijd was tegen SVMH d1 en ook dit resulteerde in een keurige  
2 -1 overwinning. Ook de komende maanden is het de bedoeling dat ze minimaal 
één keer per maand op een groot veld oefenen.  
 

E1, het team dat de afgelopen 2 jaar kampioen werd, is zowel in de beker als de 
competitie sterk begonnen. Het achttal spelers, o.l.v. Jan Spijk en Jeroen Bans-
berg, is vooralsnog ongeslagen. De spelers van E2 zijn behoorlijk op schot en 
wisten in 3 wedstrijden maar liefst 30 keer te scoren. U kunt zich voorstellen dat 
de leiders Andries de Vries en Lukas Kruidhof momenteel de glimlach niet van 
hun gezicht krijgen.  
 

F1, met een groot aantal spelers die voor het eerst voetballen, doet het prima in 
de competitie. Onder leiding van Klaas Willem Tilma en Jasper Tillema werd al 
één keer gewonnen en twee keer nipt verloren. Ook deze jongens zijn regelmatig 
te bewonderen op het hoofdveld van de v.v. Stedum. Dus wilt u een leuke och-
tend kom dan zeker eens dit team aanmoedigen.  
 
Tenslotte natuurlijk de allerjongste jeugd van de v.v. Stedum, de kabouters. Deze 
groep van 6 voetballertjes is al bijna 1 jaar actief in het mooie geel/zwart. De vele 
trainingsuren werpen haar vruchten af, want het dribbelen, passen, schieten en 
scoren gaat steeds beter. Op dit moment worden ze zelf (tijdelijk) getraind door 
een echte trainer van de KNVB, de in deze regio zeker niet onbekende Henk Bui-
kema (ooit hoofdtrainer van de v.v. Loppersum).  Mocht je overigens 4, 5, 6 of 7 
jaar zijn, dan ben je altijd welkom om onze jongste teams te versterken. Voor 
meer info bel je Arend Koenes (06-21522766) of kom je op de woensdagmiddag 
eens kijken bij de trainingen (vanaf 16.15 uur). 
 



 17

Activiteiten 
Het goed om te weten dat wij als vereniging natuurlijk ook diverse bijzondere ac-
ties en activiteiten organiseren. Zo komen we begin december zullen we weer bij 
u langs de deur komen met banketstaven. Op de ALV bleek wederom dat het voor 
de vereniging van groot belang is dat we zulke acties houden. Wij hopen u dan 
ook weer goedgemutst aan de deur te treffen. Ook zijn de kaart- en pokeravonden 
weer begonnen. Ook hier bent u natuurlijk van harte welkom, de eerstvolgende 
avonden zijn op 3 november en 1 december, aanvang 20.00 uur.  
 

Natuurlijk hopen wij u met regelmaat, als voetballer, supporter, sponsor, vrijwilli-
ger, ouder of …,  te treffen op het sportpark van de v.v. Stedum. Voor meer infor-
matie over de v.v. Stedum verwijzen wij graag naar www.vvstedum.com. Op deze 
site kun je echt alles lezen wat je over de vereniging wilt weten.  
 

Arend Koenes 
Het bestuur van de v.v. Stedum 
 

 
Bericht van de IJsvereniging 
 

De weerdeskundigen hebben ons verteld dat er weinig natuurijs komt deze winter, 
daarom gaan we dit jaar zeker schaatsen op Kardinge! Dit jaar willen we 4 vrij-
dagavonden gaan. Daarna kunnen we allemaal weer pootje-over door de bocht 
en rennen we het rondje om de ijsbaan zonder enige moeite. 
 

Net als vorige jaren verzamelen op het haventerrein tegen half 8, vertrek naar 
Kardinge om half 8 stipt, waar we om 10 voor 8 in de hal bij elkaar komen. De 
kosten voor de baan en de trainingen komen op 15 euro voor volwassenen, en 10 
euro voor kinderen tot en met 12 jaar. 
Het bedrag graag de eerste avond gepast meenemen in een envelop, voorzien 
van naam en adres. 
 

We hebben graag dat je je IJsvereniging muts meeneemt, heb je die niet meer, 
doe dan even een briefje in de bus bij één van de bestuursleden. We hebben nog 
wat nieuwe liggen voor € 2,50 en nemen die de eerste avond mee.  
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Wil je geen schaatsavond missen, noteer de vier vrijdagen dan nu alvast in je 
agenda! Vrijdag: 23 november, 30 november, 14 december en 21 december. 
 

Binnenkort komt het bestuur ook weer langs uw deur om de contributie te innen 
voor het komende schaatsseizoen. Het bedrag is € 8 per huishouden / adres. U 
helpt ons enorm door het bedrag gepast klaar te leggen!  
 

Dan tot slot nodigen we u uit om aanwezig te zijn bij de jaarvergadering van IJs-
vereniging Stedum. Deze vindt plaats op woensdag 28 november, 20.00 uur in het 
clubgebouw bij de IJsbaan. 
 

 
 

Agenda jaarvergadering IJsvereniging Stedum 
 

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.   Schaatsen Kardinge 
9.   Bestuurswisselingen 
10. Rondvraag 
11. Sluiting 
 

Tot ziens, op Kardinge, aan de deur, of bij de jaarvergadering! 
 

Janna Bathoorn 
 

 

Hengelclub "Ons Genoegen"  
 

Verloren, of kapot gegane hengelsportartikelen, deel 5 
 
 

De haken waarmee wij vissen kunnen vlijmscherp zijn. Dat ondervond mevrouw 
de Wit, die in de stad G. Woont. Haar neef Peter logeerde bij haar. En Peter die 
zijn hengelstok meegenomen had, ontdekte niet ver van haar woning een kanaal-
tje. Er werd daar veel gevist.  
Met zijn hengel, schepnet en vistas liep Peter die morgen al vroeg naar dat viswa-
ter. Afgesproken werd dat zijn nicht hem 's middags om een uur of twaalf op zou 
halen. Zij kwam dan met haar auto. 
Toen Peter haar zag aankomen rijden, haalde hij zijn hengel binnen, wikkelde het 
snoer om de koperen kikkertjes en pikte de haak achter een elastiekje vast. Hier-
na trok hij alle hengeldelen uit elkaar. Nu bundelde hij alle hengeldelen. Zijn nicht, 
mevrouw de Wit, nam de bundel hengeldelen van hem over en wou die op de 
achterbank leggen. Meteen bleef de vlijmscherpe haak achter haar duim haken. 
Zij probeerde nu de hengeldelen snel neer te leggen. Maar daarmee trok zij de 
haak juist dieper in haar duim. Na een vreselijk gestuntel beet Peter de vislijn door 
en kon zijn nicht, met de haak nog in haar duim, naar huis rijden. 
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Bij haar thuis was het nog een heel gedoe de haak uit de duim te verwijderen. Pe-
ter deed dat met een tangetje. Gelukkig was mevrouw de Wit niet kleinzerig. 
 

 
 

Een dergelijk probleem met scherpe haken kennen wij hengelaars ook bij het uit-
werpen en binnenhalen van onze vaste stok. Draagt men bijvoorbeeld een trui, of 
een katoenen overhemd met lange mouwen, dan kan het makkelijk gebeuren dat 
de haak zich daar in vastzet. Vooral op een visplek waar harde wind staat is de 
kans groter dat je dit overkomt. De wind blaast als het ware de lijn met de haak 
tegen je kleding aan. De beste oplossing om dit te voorkomen is kleren te dragen 
waarin de haak zich niet zo snel vastprikt. 
 

Een ander euvel is dat een haak niet meer haakt.... Jaren geleden tijdens een 
wedstrijd viste ik in Garrelsweer. Het wilde geweldig die dag. Echter op een gege-
ven moment sloeg ik, terwijl ik beet had, meerdere keren mis. Dit begon te verve-
len en ik zette gauw een andere haak aan. En weer sloeg ik bij elke aanbeet mis. 
Snel zette ik er weer een andere haak aan. Ook nu weer sloeg ik bij de meeste 
aanbeten mis. 
 

Later bij thuiskomst heb ik de haak aan de lijn, en de haken die in de verpakking 
zaten, één voor één bekeken. Dat deed ik met een loep. Nu zag ik dat de meeste 
haken aan de punt krom waren.... 
Een visvriend met veel ervaring in de hengelsport vertelde mij, dat door het steeds 
meedragen van het pakje met haken in mijn jaszak, deze haken na verloop van 
tijd bij de punten beschadigden. De scherpe punt kwam dan haaks op de haak te 
staan.... Het is maar dat u het weet. 
 
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) 
 
 
26 oktober  De Eerste Groninger Voorlees- en Vertelsalon 
 

1 november   Steunstee in het Hervormd Centrum van 14.00-16.00 uur 
Onderwerp: Praktijk Oefentherapie Cesar mevrouw E. Roede 

 

1 november Van 1 november tot en met 31 december kun je stemmen op het ‘Kern met 
Pit’ project van Stedum van afgelopen jaar – Tussen Kunst en Klei - voor 
het winnen van de provinciale trofee (zie www.kernmetpit.nl) 

 

2 november Jaarlijkse griepvaccinatie  
 

2 - 4 november Bliksem Expositie 
 

3 november  Landelijke Natuurwerkdag in Steemer bos, start 9.00 uur. 
 

3 november  Kaartavond bij v.v. Stedum (open voor alle Stedumers) 
 

8 november  Herhalingscursus reanimatie en AED-bediening 
 

17 november  Intocht Sinterklaas 
 

20 november  Vrouwenraad Stedum in "Hervormd Centrum" om 14.00 uur. De heer 
Kooistra uit Lellens vertelt over rietvlechten, onder andere het maken van 
bloemenmanden 

  
23 november  Najaarsvergadering Dorpsbelangen 
 

23 november Schaatsen op Kardinge 
 

28 november Jaarvergadering IJsvereniging om 20.00 uur in clubgebouw bij de ijsbaan. 
  
30 november  Deadline inschrijven ‘Kern met Pit’ 
 

30 november  Schaatsen op Kardinge 
 

1 december  Kaartavond bij v.v. Stedum (open voor alle Stedumers) 
 

14 december  Schaatsen op Kardinge 
 
 
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 23 november. Kopij inleveren 
bij de redactie voor woensdag 14 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 en Janna Bathoorn. 
Advertenties: Ellen Gommers, 0596 58 18 10, adv.destedumer@gmail.com 
 

 

 


