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Nieuws van Dorpsbelangen 

Het eerste begin is er: je kunt weer leuk 
zitten bij de speeltuin. 

Komend voorjaar gaan we kijken of we 
het speeltoestel van de oude school aan de Bedumerweg kunnen verplaatsen. 

Waarschijnlijk zullen we dan een beroep op een paar vrijwilligers doen. Vindt u het 
ook fijn dat u kinderen leuk kunnen spelen in de speeltuin meld je dan aan. Dan 
hebben we het zo klaar! Je kunt je aanmelden bij dorpsbelangen@stedum.com. 

Fokko Smit  
Voorzitter Dorpsbelangen Stedum 
 

ALV Dorpsbelangen 
Denkt u aan de digitale ALV van Dorpsbelangen? Online op 28 mei om 20.00 uur. 
 
 

Activiteiten van de Stichting Vrienden van de 
Bartholomeüskerk Stedum 
Op 8 mei jongstleden heeft de Orgeldag Noord-Nederland 
weer plaatsgevonden. Tussen 10:00 en 16:00 uur bracht een 
twaalftal organisten hun muzikale talenten ten gehore door 
diverse liederen en melodieën op het orgel te spelen, 
waaronder ‘Non, Je ne regrette rien’ van Edith Piaf, het 
‘Adagio’ van Albinoni en vele kerkelijke liederen. Het bestuur van de Stichting kijkt 
met voldoening terug op deze dag, die dankzij de maatregelen rondom COVID-19 
veilig en verantwoord doorgang heeft kunnen vinden. 

Ype Jan Nienhuis 
secretaris Stichting Vrienden van de Bartholomeüskerk Stedum 
 

Het gezicht van Stedum  
 

  De foto op de omslag vertoont iedere maand het gezicht van een of meerdere Stedumer(s).  
  De foto hoort bij de rubriek 400 woorden waarin Math M. Willems op zoek gaat naar de  
  passie van dorpsgenoten. Deze keer Inge Zwolsman (foto: Carola Kruidhof ).  
  De rubriek 400 woorden vindt u op pagina 15. 
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Dodenherdenking 2021 
Op 4 mei in het 76e herdenkingsjaar waaide het hard. De vlaggen gingen vanaf 
8.00 uur halfstok de gehele dag, waar wel veel vragen over kwamen.  

De Oranjevereniging mocht ook dit jaar met enige personen de 4 mei herdenking 
gedenken. Tegen 19.30 uur brachten de Veteranen een eregroet bij oud-veteraan 
Jan Doornbosch aan de Lellensterweg die thuis blijft gedenken. Het verhaal van 
Jan Doornbosch vindt u op pagina 7.  

Daarna vertrokken wij met tromslager Koos Rijskamp naar het monument. In de 
toren speelden Luuk en Berta Tuinstra het Signaal Taptoe en het Wilhelmus. 
Foto’s en film werden gemaakt door Janna Bathoorn en Jan Alwin de Jong. Bij het 
Monument speelde Johan Boekema het Signaal Taptoe en samen met Nanne 
Santing het Wilhelmus. Stedum.com maakte de livestream mogelijk en ook de 
latere film van deze herdenking.  

De secretaresse Coby Nienhuis van de Oranjevereniging heette eenieder welkom. 
De speech van gemeente Eemsdelta werd door de heer Frans Ozinga uit Stedum 
gehouden en ook mevr. Anneke Knip uit Middelstum is aanwezig namens de 
gemeente Eemsdelta en zij hebben samen de eerste krans gelegd. Vervolgens 
worden de verhalen voorgelezen door Syta Timmer en Coby Nienhuis van de 
gevallenen uit Stedum van het Monument: Harm Koopman, Hendrik Boersema, 
Cornelis Slager, Lammert Koning, Pieter Berend Slager.  

De voorzitter van de Oranjevereniging Rob Douma vertelde een verhaal over 
vroeger. Jammer dat vanwege de wind hij soms niet goed verstaanbaar was, 
daarom hieronder de tekst van de toespraak. Daarna was het tijd voor de bloem- 
en kranslegging. De kransen werden aangedragen door leden van de Scouting de 
Struners Veronique en Manouk Huisman. Namens de Veteranen werd de krans 
gelegd door Gert Hovenga en Christoffer Smit. Ar en Karola Jansen legden de 
krans voor de Vereniging Dorpsbelangen. Namens de gezamenlijke kerken zijn 
Peter Verduijn en Peter Tillema aanwezig. De krans van de Oranjevereniging 
wordt door Rob Douma en zijn zoon Rob Jan gelegd. Tot slot legt Lies Oldenhof 
een bloemstuk namens de Scouting de Struners uit Stedum. Tijdens de 
kranslegging speelden Johan en Nanne. De meegebrachte bloemen werden in de 
mand gestoken als Fundament van Vrijheid.  

Heel veel dank aan Ronald Willems voor de livestream/film en Luit Keller voor het 
geluid…… het bleef droog tijdens de herdenking…… 

Coby Nienhuis 
Secretaresse Oranjevereniging  
 
Tekst dodenherdenking 4 mei 2021 
Het is 10 mei 1940, Mijn vader Sieto Mellema, staat als soldaat, gemobiliseerd op 
een schoolplein ergens in het midden van het land. Samen met één van zijn 
medesoldaten, die altijd tegendraads is, onhandelbaar, zich niet de wet laat 
voorschrijven. Ze staan ze te wachten in de rij voor de veldkeuken.  
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De zuurkool staat zachtjes te garen wanneer de eerste bom valt. De pan met 
zuurkool landt op de kok. Later die dag wordt er gevochten. Hopeloos, het Duitse 
leger is veel te sterk. De soldaat, die zo onhandelbaar is, zegt tegen de andere 
soldaten uit zijn peloton tijdens het niet te winnen gevecht: “gaan jullie maar, ik 
hou ze zo lang mogelijk tegen.” Hij sterft minuten later, terwijl hij zijn maten het 
leven redt. In de jaren erna komen miljoenen soldaten Europa binnen. 
Honderdduizenden geven hun leven voor onze vrijheid. In totaal zijn zo 55 miljoen 
mensen gestorven in de tweede wereld oorlog. Burgers en militairen. Onder meer 
hen herdenken wij vanavond. Maar ook zij die zijn vermoord of omgekomen 
tijdens oorlogshandelingen en vredesmissies na de tweede wereldoorlog.  

Vijf lange jaren zonder vrijheid volgen; het is nu 81 vrije jaren later. Wie zou nu 
nog de oceaan oversteken om z’n leven te geven voor de vrijheid van een volk 
aan de andere kant van de oceaan? Het normbesef lijkt te zijn veranderd. Toch 
begeven militairen zich nog steeds in zeer gevaarlijke situaties; geven hun leven 
voor de vrijheid van een ander volk, mensen die ze niet kennen. Een hoger 
doel…. 

Ook nu, net als toen, is er een crisis op wereldschaal, welke doordringt tot in elk 
detail van ons dagelijks leven. Zoals Daan Rover, Denker des Vaderlands het 
beschrijft: “De inperkingen van onze alledaagse en vanzelfsprekende vrijheden 
zijn ongekend. Het is een geheel nieuwe ervaring: verlaten winkelstraten, gesloten 
kantoren en cafés, de dringende oproep om thuis te blijven en – tot voor kort 
ondenkbaar – zelfs een avondklok. Nu er nog slechts enkelen in leven zijn die 
zich de Tweede Wereldoorlog actief herinneren, en het overgrote deel van de 
Nederlandse bevolking zelf nooit oorlog heeft gekend, is de huidige crisis de 
eerste grootschalige confrontatie met vrijheidsbeperking.” 

In 1568 is het fundament gelegd voor onze vrije democratische samenleving. 
Deze luidde ook het begin van de 80 jarige oorlog in. In deze tijd, de tijd van de 
republiek der 7 verenigde provinciën, ligt de basis van onze vrijheid. “Wrevel 
tussen ongelijk gestemde zielen, katholieken en protestanten. Al denkt de één 
duidelijk het tegengestelde van wat de ander denkt” toch leeft het volk in 
onderlinge gelijkheid en daarmee vrijheid. Daar ligt ook een fundament, 
onderlinge gelijkheid…… Vrijheid is daarmee echter niet onbegrensd. Pas in 1848 
borgde de grondwet van Thorbecke alle rechten. 

Nederlanders, fundamenteel een vrijheidslievend volk, de vrijheid koesterend om 
binnen grenzen te doen wat je wilt, te denken wat je wilt, te zijn wie je wilt, je te 
kunnen ontplooien en met rust gelaten te kunnen worden. Persoonlijke autonomie 
in een veilige omgeving, die bestaanszekerheid en afwezigheid van terreur 
garandeert. Misschien ook wel door je te houden aan die wet, die wet die voor 
iedereen de vrijheid borgt. Iedereen…… 

We hebben echter ook de taak elkaar te bekritiseren en tegelijk te respecteren, 
zoals dat bijna 450 jaar geleden ontstaan is. Voor de één betekent ‘vrijheid’ dat je 
vrij bent om vast te houden aan bepaalde tradities en voor de ander is ‘vrijheid’ 
juist de mogelijkheid daartegen te demonstreren. Wat voor de één winst is, kan 
voor de ander verlies zijn. Hierover moet je met elkaar in gesprek. Het is in 
Nederland bijna heilig, dat je kunt zeggen wat je wilt.  
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Het is echter niet vanzelfsprekend en het kent grenzen. Hoewel hetgeen je wilt 
zeggen voor sommige mensen nooit scherp genoeg geformuleerd kan worden. 

Vrijheid, ….. het is iets waar we trots op zijn. Onze vrijheid is maakbaar maar ook 
kwetsbaar. Het besef hiervan, draagt bij aan het fundament van vrijheid. De taak 
van de overheid hierin is, zoals Spinoza, in de 17e eeuw al zei, is ………. vrijheid.  

Vrijheid is onderdeel van de Nederlandse identiteit, wij zijn onderdeel van onze 
vrijheid en daarmee zijn wij Nederlanders, het fundament van onze vrijheid. 

Rob Douma 
Voorzitter Oranjevereniging 
 
Uit het Leven van Jan Doornbosch 
Jan Doornbosch was soldaat van de 37e Company Aan-Afvoertroepen (37e AAT), 
dat als doel had te worden uitgezonden naar wat toen Nederlands-Indië werd 
genoemd. Met alle verschrikkingen van de oorlog nog in het geheugen, stelt men 
zich voor om daar in het verre land de orde en rust te herstellen en zijn 
dienstplicht te vervullen. 

Jan: “Ik vertrek op 23 januari 1948 met de 'Waterman' naar Padang. Via Batavia, 
waar we overstappen op een kleine schuit, varen we op 20 februari 1948 de 
haven van Soerabaja binnen.  

De reis heeft 29 dagen geduurd. Daarna was het wennen aan het klimaat. Over 
de politieke toestand was weinig te zeggen, er wordt gewerkt aan de 
wederopbouw van het land. 

We verzorgen transporten naar de kampen. Op 19 december 1948 had de 
regering besloten de militaire acties te hervatten. Er waren meer 
landingsvaartuigen en troepen die we naar Oost-Java moesten brengen. Een 
nieuw type oorlogsvoering. Een guerrillaoorlog waar wij als Nederlanders weinig 
tegen konden doen. Maar op 24 december werd een staakt-het-vuren ingelast. 
Door druk vanuit het buitenland werd Nederland hiertoe gedwongen. Nu moest de 
37e AAT het transport door de bezette gebieden rijden, op slechte wegen en met 
veel schermutselingen onderweg. Je was blij als je weer terug in het kamp was. 
Het was een gekke tijd, ondanks alle ellende hadden we soms ook plezier met 
elkaar. Zo ook met Lammert Koning uit Stedum. Een hele gezellige avond met 
elkaar gehad. Veertien dagen later liet hij tijdens een aanslag het leven, niet te 
bevatten.  

Wat wij allemaal hebben gezien daar in Indië is haast niet te begrijpen, als je het 
zelf niet hebt meegemaakt. 

Op 25 maart 1950 vertrekken we uit Soerabaja met de m.s. 'Van Riebeeck' die 
ons naar Jakarta brengt en op 9 april stappen we aan boord van het Amerikaanse 
troepen- en transportschip 'General Ballou' dat ons veilig op 1 mei in Amsterdam 
brengt. 

In onze gedachten is Indië. Dit land vergeet je niet meer, zolang je mag leven”. 

Jan Doornbosch, Stedum 
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Wandelvierdaagse in Stedum 
Even leken de coronamaatregelen (weer) roet in het 
eten te gooien, maar gelukkig kunnen we dit jaar wel 
een Avond4daagse houden. Dat doen we op een 
aangepaste manier. Samen met de Koninklijke 
Wandel Bond Nederland (KWBN) en eRoutes is 
deze aangepaste editie bedacht. Met behulp van 
een speciale app loop je je eigen routes op je eigen moment. Op die manier 
vermijden we drukte en voorkomen we groepsvorming. 
 

Eigen routes 
Na inschrijving kun je gebruikmaken van de Avond4daagse-module in de app 
eRoutes. Deze app maakt routes vanaf je zelf gekozen plek en afstand. Dit zijn, 
net zoals we bij de ‘normale’ Avond4daagse zijn gewend, ronde routes. Dat 
betekent dat het eindpunt dezelfde plek is als het startpunt. De app houdt bij waar 
en hoeveel je loopt.  
 

Kies je eigen wandelmoment 
Om te voorkomen dat we met z’n allen tegelijk op pad gaan, kan de vierdaagse 
worden gelopen binnen een bepaalde periode. Deze periode is al begonnen op 29 
maart 2021 en eindigt op 30 juni 2021. Om er wel een prestatie van te maken, 
moeten de vier dagen binnen twee weken worden afgelegd. Binnen die periode 
staat het wandelmoment vrij. 
 

Groot succes 
Hoewel wij in Stedum deze variant van de wandelvierdaagse dit jaar voor het 
eerst houden, is dit op verschillende andere plaatsen vorig jaar al wel 
georganiseerd. De ‘Home Edition’ werd toen door bijna 60.000 deelnemers 
gelopen en werd daarmee een groot succes. 
 

Zo werkt het 
Aanmelden kan via de speciale website: www.eroutes.nl/avond4daagse/stedum. 
Na het aanmelden krijg je toegang tot de app eRoutes. Via de app ontvang je 
iedere wandeldag routes waaruit je kunt kiezen. Je bepaalt zelf wanneer je loopt. 
Dat mag ’s avonds zijn, maar ook overdag, een doordeweekse dag of in het 
weekend. Zolang je je eigen Avond4daagse maar afrondt binnen twee weken. 
Deelname aan de Avond4daagse – Home Edition kost € 6,50 per deelnemer. 
Daarvoor krijg je toegang tot de app, de mogelijkheid om vier routes (van 2,5 – 5 – 
10 kilometer) automatisch te laten aanmaken en je krijgt de officiële 
Avond4daagse medaille thuisbezorgd.  
 

Vragen 
We hopen natuurlijk dat het jullie allemaal lukt je aan te melden. Maar mocht je nu 
toch nog vragen hebben over de aanmelding of over de Avond4daagse – Home 
Edition, dan kun je een bezoek brengen aan www.avond4daagse.nl. Natuurlijk 
mag je je vraag ook aan één van de leden van de activiteitencommissie stellen of 
mailen naar activiteitenstedum@gmail.com. 
 

Activiteitencommissie 
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(foto: Arend Koenes) 
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In de Kijker   
 

 

In deze rubriek worden nieuwe of minder bekende bewoners uit het dorp 
voorgesteld. Deze keer Karin en haar zoon Caelin, Weemweg 32. 

Sinds wanneer woon je in Stedum?  
“Sinds oktober 2020.” 

Waar ben je geboren en/of heb je jeugd doorgebracht ? 
Karin: “Ik ben geboren in Groningen en heb er ook mijn jeugd doorgebracht.” 

Wat doe je in het dagelijks leven?  
Karin: “Ik heb een eigen bedrijfje. Ik ben creatief en maak kleding, sieraden en 
tasjes in Bohemian stijl. Ik werk graag met hergebruikte materialen, zoals leer. Ik 
sta op marktjes en festivals en ik ben van plan mijn artikelen ook online te 
verkopen.” 

Wat zijn je favoriete bezigheden? 
Karin: “Ik heb van mijn hobby mijn werk gemaakt.” 

Wat staat er bovenaan je wensenlijst?  
Karin: “Een bostuin om mijn huis creëren.” 

Wat is het hoogtepunt uit je leven?  
“De geboortes van mijn vier kinderen en dat ik zes jaar geleden een eigen bedrijf 
met het merk VanDropp’s ben begonnen.” 

Wat waren je eerste indrukken van het dorp?  
“De rust, de vrijheid en de natuur.” 

Noem iets voor de ideeënbus van Stedum. 
“In de zomer met andere creatievelingen een leuk marktje opstarten.”  

Wat is jullie antwoord op de vraag van de vorige ni euwe bewoners: “Wat is 
de levensles die je een ander wilt meegeven?” 
Karin: “Blijf bij jezelf.” 

Welke vraag wil jij de volgende nieuwe bewoner(s) s tellen? 
“Zou(den) je/jullie het leuk vinden als er ‘s zomers een marktje georganiseerd 
wordt?”  

Afie Nienhuis  
  



9 
 

Stockholm Jazz Connection geeft concert  
i.h.k.v. Vackra Visor  

Onder de naam Vackra Visor wil 
het trio Stockholm Jazz 
Connection (met Anne-Lie 
Persson en Marco Kerver uit 
Stedum) op 25 juni een concert 
in Stedum geven. Onder het 
motto “Balkonscene Concerten” 
heeft het Fonds Podium 
Kunsten subsidies verstrekt aan 
professionele musici om 
kleinschalige Corona-proof 
concerten te organiseren. Dit om 
nog tijdens het “Corona 

Normaal” kwaliteit concerten voor een klein publiek mogelijk te maken. Door de 
klein opgezette concerten met weinig publiek tijdens de corona pandemie is het 
voor professionele gezelschappen onmogelijk om kostendekkende voorstellingen 
te geven. De subsidie van het FPK maakt dat nu wel mogelijk. 

Zweden heeft een grote en belangrijke jazzgeschiedenis. Jazzmuziek was 
populair in Zweden in de vijftiger en zestiger jaren en Zweden was populair bij de 
internationale jazzscene. De vrije manier van musiceren die zo kenmerkend is 
voor jazzmuziek heeft vele artiesten beïnvloed denk b.v. aan de grote Zweedse 
carrière van Cornelis Vreeswijk. Zweden is mede door die achtergrond een zeer 
belangrijke speler in de ontwikkeling van de hedendaagse lichte muziek. 

Stockholm Jazz Connection met de Zweedse zangeres Anne-Lie Persson staat in 
deze serie concerten stil bij de prachtige Zweedstalige muziek die deze periode 
heeft opgeleverd. Met muziek van o.a. Cornelis Vreeswijk, maar ook voorbeelden 
van minder bekende Zweedse jazzliedjes met die kenmerkende jazzy stijl. Met 
Marco Kerver op contrabas en pianist Tony Hoyting brengt Anne-Lie Persson de 
Zweedse jaren 50 en 60 in een 90 minuten durend programma weer tot leven. 

En natuurlijk zullen ook vele persoonlijke herinneringen van Anne-Lie de sfeer van 
het Zweden van enkele decennia terug mooi weergeven. Anne-Lie is opgegroeid 
in de Noord-Zweedse stad Östersund, waar de muziekcultuur ook nog veel 
oudere wortels heeft in de prachtige originele Zweedse traditionals. Ook Zweedse 
tradities als het Midsommar feest komen aan bod. Bent u geïnteresseerd in 
muziektradities uit andere landen? Dan is Vackra Visor een heerlijk avondje voor 
u. Kaarten en meer info via www.flatsharpproductions.com/vackravisor/ 

Het concert vindt plaats op 25 juni in de gereformeerde kerk aan de Bedumerweg. 
Kaarten kosten € 10,--. Het concert begint om 20.00 uur. 

Marco Kerver 
Stockholm Jazz Connection 
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Hoe gaat het op basisschool De Klaver? 
Onze groep 8 toppers hebben onlangs de Centrale 
Eindtoets gemaakt. Dit is voor de meeste kinderen 
toch een soort afsluiting van het jaar. Na het 
maken van deze toets zit je basisschool carrière er 
bijna op. Velen van jullie zullen de Centrale 
Eindtoets misschien kennen van de Cito eindtoets. 
Inmiddels zijn er meer van dergelijke toetsen op de 
markt en kun je als school kiezen voor een andere 
passende toets. Zo gebruiken wij al jaren geen 
eindtoets meer van de firma Cito. Beetje gezonde 
spanning voor zo’n toets is er altijd wel een beetje, 

maar gelukkig weten vrijwel alle kinderen al naar welke school ze straks gaan en 
op welk niveau.  

Ondertussen proberen we ondanks alle corona maatregelen toch nog leuke 
dingen te organiseren. De koningsspelen zoals we dat gewend waren konden we 
vergeten, dus helaas geen sport en spel met alle kinderen tegelijk op het 
sportveld. Om toch nog iets te doen hebben we een opblaasbare stormbaan naast 
school laten zetten, waarop alle groepen om de beurt zich konden uitleven. 
Daarnaast nog wat spelactiviteiten achter op het plein. Zo is iedereen toch nog 
even lekker actief bezig geweest. 

Tot aan de zomervakantie hebben we nog een hoop te doen. De kinderen moeten 
nog allerlei toetsen maken, rapportgesprekken, afscheid nemen van groep 8. Ook 
dit zal op een andere wijze moeten dan we gewend zijn. Een musical in het 
Hervormd Centrum met familie zal helaas niet gaan plaatsvinden. Uiteraard 
zorgen we voor een zo goed mogelijk alternatief. Ook een uitdaging!  
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Normaal is dit ook de periode van de schoolreizen. Ook dit mag niet 
georganiseerd worden. Pretparken en/of musea zijn (nog) niet open. Busvervoer 
met grote groepen is lastig, kortom het zit er niet in dit jaar. 

Wat ons betreft kan dit uitzonderlijke schooljaar niet snel genoeg eindigen om na 
de zomer (hopelijk) weer te kunnen starten zoals het hoort. Gewoon weer lekker 
op het plein spelen met elkaar en niet apart, eindelijk weer eens een 
Klaverpodium, ouders weer in school mogen ontvangen, organiseren van 
ouderavonden enz. enz. Wij kunnen niet wachten! 

Martin Pik 
Directeur BS De Klaver 
 

Zelfvoorzienend Stedum 
Vraag je je wel eens af hoe de wereld er over tien of twintig jaar uit ziet? In wat 
voor wereld je (klein)kinderen zullen opgroeien? 

De boontjes die we in de supermarkt kopen, komen soms helemaal uit Afrika. Ze 
hebben al een hele reis afgelegd voor ze in jouw mond verdwijnen, met alle 
belasting voor het milieu van dien. Het klimaat lijkt grilliger te worden, evenals de 
economie. Bewust met je gezondheid bezig zijn is belangrijker dan ooit. Tijden 
veranderen. 

Op veel plekken in ons land ontstaan initiatieven om gezamenlijk voedsel te 
verbouwen of om een lokale ruileconomie op te starten. Doel: zo zelfvoorzienend 
en duurzaam mogelijk leven. Onlangs zijn wij met een kleine groep Stedumers 
(digitaal) samengekomen om te brainstormen over wat we zouden willen voor ons 
leven en ons dorp. Het idee om in een zelfvoorzienende omgeving te leven 
spreekt ons aan. Een omgeving waar het weer vanzelfsprekend is dat voedsel uit 
de eigen grond komt, dat melk en yoghurt bij de lokale boer worden gehaald en 
waar alles voor handen is wat je nodig hebt. Terug naar de vroegere 
dorpsgemeenschap dus, maar dan wel in een groen en eigentijds jasje: zo 
ontstond ons idee voor ‘Zelfvoorzienend Stedum’. 

‘Zelfvoorzienend Stedum’ wil een initiatief zijn voor en met iedereen in het dorp. 
We zoeken de samenwerking en aansluiting met al bestaande initiatieven. We 
hebben al veel ideeën (zie afbeelding op de volgende pagina’s) die we verder 
hopen uit te werken samen met zoveel mogelijk andere mensen uit Stedum. Klein 
beginnen en zo steeds verder uitbreiden naar wat we samen voor ogen hebben.  

Wil je met ons meedoen en/of heb je zelf ideeën of inzichten die je wilt delen? 
Mail ons op: zelfvoorzienendstedum@gmail.com, bel: 0596-857220 (Jeanine) of 
trek ons aan ons jasje als je één van ons tegenkomt. 

Enkele voorbeelden waaruit wij inspiratie kunnen putten: 
https://www.ruilkringhogeland.nl/, https://voedselparkslochteren.nl/, 
https://csanetwerk.nl/ 

Karin Boonstra, Ronnie Vos, Marieke Stigter, Tes Oost, Lisanne Slager en 
Jeanine Blokzijl 
Zelfvoorzienend Stedum 
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 (foto: Carola Kruidhof)  
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400 woorden 
Van stro goud maken 
Inge Zwolsman opent joviaal de deur en al gauw zit ik met een grote mok  koffie 
en mijn schrijfblok aan de eettafel. Ik ben in de wat sprookjesachtige Zweedse 
woning aan de Borgweg 23. Hier woont ze met partner Ben en hun drie meiden, 
Thirsa (18), Daniëlle (17) en Nienke (14). Hun Poolse asielhond heet Safar. De 
zeer slechthorende Thirsa moest rond 2010 naar de Kentalis Guyotschool in 
Haren. De afstand Heerde - Haren was onbegonnen werk. Daarom hier werk 
gezocht en in Stedum beland.  

Inge prikt zich bij het werken met naald en draad vaak, dan roept ze “Au!” en gaat  
stoïcijns door. “Ik dreig flauw te vallen als ik bij de dokter geprikt wordt.” 
“Sneeuwwitje geprikt … “, grap ik, denkend aan het beroemde sprookje. “Weet je, 
ze maakt net als Repelsteeltje van stro goud … ” voegt Ben, haar partner, lachend 
toe. “Ik maak, creëer dingen met textiel. Vaak groeit uit iets heel simpels iets heel 
moois”, vertelt Inge. Het hele huis ademt haar ambities met textiel, overal 
bevinden zich kleine vrolijke werkstukken. Haar werk in het gezin met drie 
kinderen en bovendien nog huishoudelijk medewerker in de thuiszorg is pittig. “Ik 
hou van romantiek en droom in mijn textielcreaties graag weg, even geen 
werkelijkheid. Geef mij maar naald en draad en ik ga aan de gang. Ik maak echt 
van alles, repareer ook wel kleding.” Ze heeft een eigen naaikamer met een 
vijfentwintig-vakken-kast. In elk vak iets belangrijks voor het handwerken. Als kind 
van zeven kreeg ik op de basisschool al nuttige handwerken als vak en ze 
experimenteerde stiekem op de verboden naaimachine van haar  moeder. “Ik 
mocht een jaar op naailes toen ik elf was. Vroeger naaide ik met kant en klare 
patronen uit bijvoorbeeld de Burda en maakte al poppetjes. Ik heb een 
naaimachine (een Pfaff Quilt expression 4.2), een Lockmachine en ook twee 
paspoppen. Ze wil graag nog eens een atelier om kostuums, avondjurken, 
babykleertjes en meer te ontwerpen. Ik rondde de opleiding tot costumière af, 
maar stopte met de opleiding tot coupeuse: het bleek niet te combineren met al 
mijn andere werkzaamheden.” 

Inge werkt in het platte vlak en ruimtelijk (3D): patchwork (soms met applicaties), 
tasjes, theevrouwtjes, viltfiguren, quilts, poppetjes, kinderspeelgoed en knuffels. 
Fleurig in allerlei grootten en soorten. Nu, natuurlijk, sinds Corona ook wel 
mondkapjes in opvallende kleuren en patronen. “Koken, bakken en lezen zijn ook 
nog heerlijke hobby’s”, lacht ze.” Kijk op tv graag CSI (Crime Scene Investigation). 
Ik kom chronisch tijd te kort, want ik maak ook nog graag kleding volgens eigen 
patroon voor mijn dochters .!.   

Math M. Willems 
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De pollepel 21 - Borgweg 

Recept: Asperge ovenschotel (4 pers.)  
 

Benodigdheden:   
-ovenschaal 
-700 gr voorgekookte aardappelschijven  
-600 gr asperge  
-400 gr slagroom 
-125 gr gegrilde achterham, kan ook met 
gerookte zalm  
-100 gr geraspte kaas  
-2 eieren  
-boter  
-peper en zout naar smaak  
-eventueel een beetje maggi en wat 
gedroogde peterselie 
 

Voorbereiding: 
-oven voorverwarmen op 200 graden 
-asperges schillen en in stukjes van 3 cm snijden 
-ovenschaal invetten met boter dan een laag voorgekookte aardappelschijven op 
de bodem  
-asperge en gesneden reepjes ham of zalm er overheen leggen en wat geraspte 
kaas er over strooien, kruiden naar smaak 
-dan de rest van de schijven er over heen leggen. 
-slagroom en de eieren door elkaar roeren, peper en zout naar smaak toevoegen 
en het roommengsel verdelen over de schaal. 
-20/ 25 min in de oven op het rooster net onder het midden. 
-laatste 5 minuten nog geraspte kaas er over strooien en gratineren. 
 

Eet smakelijk. 
 

Wij geven de pollepel door aan Dirk en Els van Impe. 
 

Ton en Tineke Slager 
 
 
In de pollepel komt een favoriet recept van een dorpsgenoot, liefst met foto’s. De 
pollepel wordt daarna doorgegeven aan de volgende, bij voorkeur iemand uit 
dezelfde straat.  
 

De volgende pollepel graag inleveren uiterlijk 16 juni via een e-mail naar: 
destedumer@gmail.com.  
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Vereniging in Beeld: 
Scoutingvereniging De Struners 
De ontdekkingsreis van je leven? 
Dat is Scouting! 

Nieuwsgierig geworden door deze tekst op de website van Scoutingvereniging De 
Struners, ging ik online in gesprek met Lies Oldenhof (voorzitter), Manouk (lid en 
leiding Bevers) en Marga Cools (leiding Welpen).  

Scoutingvereniging De Struners is in december 2008 opgericht door Jelle van der 
Knoop (dit jaar onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau). Na 
twee jaar vroeg hij Lies het stokje over te nemen. Aanvankelijk wilde Lies dit wel 
twee jaar doen, inmiddels zijn er veel meer jaren verstreken en vervult zij deze rol 
met heel veel plezier. De scoutingvereniging is inmiddels een sterk groeiende 
vereniging met veel leden uit Stedum, maar ook uit de omringende dorpen zoals 
Bedum, Ten Boer, Loppersum, Middelstum, Westeremden, Huizinge en zelfs 
Delfzijl. 

 

Scouting heeft tot doel om kinderen voor te bereiden op hun latere leven. Dit 
gebeurt onder andere door de jongeren zich via spel te laten richten op 
ontwikkelingstrajecten, leiderschap, organiseren en zelfstandigheid. Hiervoor zijn 
de leden op leeftijd ingedeeld in zes speltakken. Bevers (5-8 jaar), Welpen (8-11 
jaar), Scouts (11-15 jaar), Explorers (15-18 jaar), Roverscouts (18-21 jaar) en de 
Stam (21-99 jaar). Het bestuur bestaat uit vijf personen en er zijn veertien 
begeleiders voor de speltakken. 

op de foto: De vrijwilligers van Scoutingvereniging “De Struners”, december 2019  
(door Corona is dit de meest recente groepsfoto). 



18 
 

Manouk (15) kwam bij de scouting toen zij zeven jaar was, ze was meegevraagd 
door een vriendinnetje en vond het zo leuk dat ze er nog steeds bij is. Zelf zit ze 
als lid bij de Explorers en geeft ze ook leiding aan de Bevers.”Ik beleef veel 
plezier aan de blije kinderen en de gezelligheid. Met de Bevers is het altijd lachen, 
het is super origineel waar ze mee aankomen”, aldus Manouk. Dat de 
Beverleiding ook over veel fantasie beschikt, blijkt uit het maken/regelen van een 
schoenstrikmachine. Daarnaast spreekt de afwisseling Manouk aan. De ene keer 
ga je pionieren (= het maken van bouwwerken met touw en palen), dan weer een 
bosspel en dan weer bijvoorbeeld een kampvuur. Scouting is heel afwisselend. 

Marga kwam naar de kijkmiddag voor (groot-)ouders van haar kleinzoon, die bij 
de Bevers zat. Ze zag wat er allemaal gedaan werd en ze vond het heel erg leuk. 
Na het weekendkamp was ze dan ook helemaal verkocht. Nadat ze een tijdje 
meegelopen had bij de Bevers, zochten ze versterking bij de Welpenleiding en 
werd ze teamleider bij de Welpen. Marga houdt van aanpakken en heeft genoeg 
te doen, maar vindt scouting pure ontspanning. Het is zo leuk om te zien hoe 
kinderen zich kunnen uitleven, spelenderwijs nieuwe dingen ontdekken en respect 
voor elkaar en voor de natuur leren. Het is geweldig om te zien hoe kinderen zo 
veel aandacht kunnen besteden aan bijvoorbeeld een lieve heersbeestje. 
Daarnaast vindt Marga het als oma ook nog leuk om zelf (scouting-) dingen te 
leren en te ontdekken. 

Lies haar drijfveer is met name de veelzijdigheid. De scoutingvereniging is een 
hele onderneming. Je hebt het materiaal, de huisvesting, de begeleiding die 
geregeld moet worden, de kinderen, hun ouders, al met al ook voor Lies een 
uitdaging en leerzame ervaring. 

Waar alle drie de (scouting)dames het over eens zijn: Scouting = Saamhorigheid. 
We hebben allemaal één doel en elk kind wordt geaccepteerd zoals hij is. Er is 
niet één kind altijd de beste, elk kind kan op zijn eigen niveau meedoen, dingen 
ontdekken en plezier beleven. Deze saamhorigheid blijkt ook uit hoe zeer ze, met 
name oudere groepen, de samenkomsten en elkaar nu missen in Coronatijd.  

Behalve dat het leuk is leer je ook ontzettend veel bij scouting. Zo leren de Bevers 
dat verliezen niet erg is en dat je de natuur schoon moet houden. Wanneer de 
Bevergroep het bos in gaat, wordt één kind benoemd tot afvalrobot en wordt alle 
rommel, die de kinderen tegenkomen, spelenderwijs opgeruimd. Ook krijg je door 
scouting meer zelfvertrouwen. Manouk licht toe: “Bij de scouts maak je zelf dingen 
van hout en touw, bijvoorbeeld een keuken. In het begin denk je nog: hoe moet 
dat? Maar als het dan gelukt is, dan ben je heel trots op jezelf en elkaar”. Ook 
heel trots zijn ze op het nieuwe gebouw, het is bijna klaar en het is heel mooi 
geworden.  

Heel bijzonder is de rol van de scouting bij de dodenherdenking. Dit is een heel 
andere manier van met elkaar bezig zijn. De kinderen voelen zich heel bijzonder 
en leren ook twee minuten stil te zijn, respect te hebben. Ter voorbereiding op 
dodenherdenking volgend jaar, wil de scouting samen met de kinderen een krans 
zelf gaan maken. 



 

Tot slot: De Struners zijn altijd op zoek naar enthousiaste leiding. Onder het 
motto: “Je bent nooit te oud om te kamperen” is iedereen van harte welkom om 
een middag te komen kijken. De Struners hopen binne
zaterdagochtend aan de slag te kunnen.

Nicole Hoofs 
 
Nieuws van de Activiteitencommissie
Het zat even niet mee met het organiseren van de Love Bingo. Door de avondklok 
werd het voor ons onmogelijk om het te organiseren. Maar nu deze is opgeh
hier de nieuwe datum. Op 19 juni organiseren wij de Online Love Bingo. Om 
15.30 uur kinderbingo en om 20.00 uur Love Bingo. We gaan gebruik maken van 
het programma teams. U kunt deze gratis downloaden via de website 
microsoft.com. 

De mensen die zich al op hadden g
of ze nog mee willen doen. 

Denken jullie aan de extra prijs! Voor de persoon die het leukst verkleed is in het 
thema Love! Ook voor de kinderen.

En graag promoten wij de borrel box. 
de borrel. Hoe fijn is het dat u alleen maar uw eigen drinken hoeft te regelen!
Kinderbingo: 3 rondes  gratis 
Love Bingo: 5 rondes € 5,- p.p.
Love Bingo + Borrel box: € 12,50 p.p.

Ingrid Kort 
Activiteitencommissie 

 :activiteitencommissie_stedum  

 :activiteitencommissie stedum
 
  

19 juni
 

Tot slot: De Struners zijn altijd op zoek naar enthousiaste leiding. Onder het 
motto: “Je bent nooit te oud om te kamperen” is iedereen van harte welkom om 
een middag te komen kijken. De Struners hopen binnenkort weer op 
zaterdagochtend aan de slag te kunnen. 

Nieuws van de Activiteitencommissie  

Het zat even niet mee met het organiseren van de Love Bingo. Door de avondklok 
werd het voor ons onmogelijk om het te organiseren. Maar nu deze is opgeh
hier de nieuwe datum. Op 19 juni organiseren wij de Online Love Bingo. Om 
15.30 uur kinderbingo en om 20.00 uur Love Bingo. We gaan gebruik maken van 
het programma teams. U kunt deze gratis downloaden via de website 

Aanmelden kan door
sturen naar: 
activiteitenstedum@gmail.com
hierin je naam, mailadres en het 
adres waar je deze avond bent. De 
prijzen worden nl. direct gebracht 
mocht je winnen. Opgave kan tot 12 
juni. Zonder opgave kun je niet 
deelnemen. De bingokaarten worden 
afgeleverd op het adres wat je aan 
ons doorgeeft. Betalen kan via tikkie, 
geef dan je 06-nummer door, anders 
contant betalen tot 12 juni
Kort, Borgweg 6. 

De mensen die zich al op hadden gegeven krijgen van ons een mail met de vraag 
 

Denken jullie aan de extra prijs! Voor de persoon die het leukst verkleed is in het 
thema Love! Ook voor de kinderen. 

En graag promoten wij de borrel box. Laat u verrassen met lekkere
de borrel. Hoe fijn is het dat u alleen maar uw eigen drinken hoeft te regelen!

gratis  
p.p.  

€ 12,50 p.p.  

:activiteitencommissie_stedum   

:activiteitencommissie stedum 

19 juni 

19 

Tot slot: De Struners zijn altijd op zoek naar enthousiaste leiding. Onder het 
motto: “Je bent nooit te oud om te kamperen” is iedereen van harte welkom om 

nkort weer op 

Het zat even niet mee met het organiseren van de Love Bingo. Door de avondklok 
werd het voor ons onmogelijk om het te organiseren. Maar nu deze is opgeheven 
hier de nieuwe datum. Op 19 juni organiseren wij de Online Love Bingo. Om 
15.30 uur kinderbingo en om 20.00 uur Love Bingo. We gaan gebruik maken van 
het programma teams. U kunt deze gratis downloaden via de website 

Aanmelden kan door een mail te 

activiteitenstedum@gmail.com. Meld 
hierin je naam, mailadres en het 
adres waar je deze avond bent. De 
prijzen worden nl. direct gebracht 

Opgave kan tot 12 
nder opgave kun je niet 

deelnemen. De bingokaarten worden 
afgeleverd op het adres wat je aan 
ons doorgeeft. Betalen kan via tikkie, 

nummer door, anders 
betalen tot 12 juni bij Ingrid 

egeven krijgen van ons een mail met de vraag 

Denken jullie aan de extra prijs! Voor de persoon die het leukst verkleed is in het 

Laat u verrassen met lekkere hapjes voor bij 
de borrel. Hoe fijn is het dat u alleen maar uw eigen drinken hoeft te regelen! 
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Avonturen van de schoolmuis 
Daar ben ik weer! Hebben jullie het ook 
gelezen? Mijn muizenvrienden in Australië 
hebben eind maart de mensen eens even flink 
de stuipen op het lijf gejaagd. Met duizenden 
tegelijk, via een oproep op MouseBook, hebben 
ze het de mensen in New South Wales even 
heel moeilijk gemaakt. Niks geen voorzichtig 
gedoe, gewoon massaal ’s nachts in de aanval. 

Lekker krioelen in koelkasten, in supermarkten en op het land van de boeren. 
Daar kan geen illegaal Corona feest  in Nederland tegenop!    

Het leukste is wel weer dat de mensen opnieuw hebben bewezen totaal geen 
verstand te hebben van ons slimme muizen. Er werden massaal muizenvallen 
gezet. Muizenvallen, kom op mensen het is 2021, als je nu nog niet weet dat die 
dingen zinloos zijn! Toen hoopte men op veel regen, wij zouden dan verdrinken. 
Kom op nou, wij zwemmen sneller dan Ranomi Kromowidjojo en houden het 
langer vol dan Pieter van den Hoogenband tijdens de 11-stedentocht. Wij kunnen 
alles, wij zijn niet uit te roeien! Maar goed, kennelijk snapt de hele 
wereldbevolking dat nog steeds niet, jammer dan…  

Terug naar Stedum, terug naar mijn waanzinnig snelle glijbanen op het dak. Zoals 
eerder geschreven is weer terug omhoog lopen het grootste probleem. Op een 
ochtend heb ik eens even op mijn gemak uitgebreid onderzoek gedaan naar een 
slimme manier om boven te komen met een zo min mogelijke krachtsinspanning. 
Een eerste observatie bleek niet veel op te leveren. Toch maar eens zorgvuldiger 
kijken. Links er langs gaat niet, rechts ook niet, eroverheen al helemaal niet, 
eronderdoor dan? Jawel, dat is het. Wij muizen komen door de kleinste kieren en 
gaten, dus onder een zonnepaneel door is geen enkel probleem, ruimte zat. En 
weet je wat nog mooier is? Aan de onderkant hangen draden waarover ik zo naar 
boven kan trippelen. Joehoe, laat het glijfeest maar beginnen!                                                                                                                                                           
Maar na een tijdje begon ik me toch te vervelen, alleen is ook maar alleen. Er zijn 
hier op het dak genoeg glijbanen voor alle Australische muizen uit New South 
Wales. Als ik nu eens een groot feest ga organiseren? Of zien mensen aan de 
overkant ons dan? Zou ik daarmee mijn eigen glazen ingooien en mijn 
schuilplaats kwijtraken? Hmmmm, nu maar niet te impulsief iets gaan 
organiseren, hier moet ik nog even beter over nadenken. 

Tot slot wil ik nog iets anders met jullie delen. Die man vooraan in dat kantoortje 
komt geregeld op zo’n rare fiets, als je dat al een fiets kunt noemen. Als ik daar 
nou eens iets mee ga doen. Helaas, elke keer als ik iets heb bedacht komt hij met 
die grote grijze bak op school. Hoe is het mogelijk! Dan moet ik daar maar iets 
mee gaan doen. Ik trippelde naar die auto toe en ontdekte wel heel veel ruimte 
aan de onderkant. Je kunt wel met een hele familie onder de motorkap gaan 
wonen! Maar ja, zit je wel in de benzinestank, mij niet bellen!                                                              
Nou had ik eens gelezen dat een andere diersoort, de marter, dol is op 
bougiekabels gevuld met visolie. Als je daaraan knaagt, wil de auto niet starten.  
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Dat zou wat zijn! Ik knagen als een gek, maar helaas, ik moest mijn meerdere 
erkennen in die taaie droge stinkende kabels. Dit is te hoog gegrepen voor ons 
muizen. Hiervoor moeten we zwaarder geschut inzetten.      
Dus, ik belde met mijn vriend Maarten Marter. In een eerder stukje had ik zijn 
naam ongevraagd genoemd. Daar was Maarten toen niet van gediend. Inmiddels 
woont hij op een niet nader te noemen plek en heeft hij er geen bezwaar meer 
tegen dat ik zijn naam noem. Het toeval wil, dat hij in de buurt woont van de 
woonplaats van die man met die Volvo.      
Maarten gebeld, nam niet op. Gemaild, geen antwoord. Nog maar een keer 
gebeld, Bingo! Maarten, altijd in voor een avontuur, gaat de klus klaren. Op een 
avond zal hij naar die auto sluipen en de kabel doorknagen. Hij zal mij op de 
hoogte brengen als de klus is geklaard. Even geduld a.u.b.  

Op een donderdagavond kreeg ik een opgewonden Maarten aan de lijn. Het was 
gelukt. Nou ja, niet helemaal. Zelfs hij kwam niet door de kabels heen. Wat zijn 
dat voor dingen, gemaakt van Zweeds staal? Om toch te laten weten van zijn 
aanwezigheid heeft Maarten uitgebreid brood zitten eten bovenop het motorblok 
en er een hoop troep van gemaakt en heeft hij een kabel aangevreten die ergens 
uit een of ander apparaat kwam. Als die man vrijdagochtend niet op school 
verschijnt met rare fiets of grijze auto, weten wij genoeg. En dit klopte. Check, 
geen fiets, geen auto, geen man in het kantoortje. Missie geslaagd!      
Tot de volgende keer. 

Tinus Trippel 

ronaldwillems
Doorhalen
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sportbewegingsportbewegingsportbewegingsportbewegingspor 
 

Open training SJO STEO goed bezocht 
Op 7 mei was de open training van SJO STEO. We 
organiseerden de training voor kinderen in de 
basisschoolleeftijd. We hoopten hier natuurlijk wat nieuwe 
jeugdleden mee aan te trekken zodat we na de zomer ook 
met een team voor de jongste jeugd kunnen starten. Ook 
erg belangrijk voor de doorstroom in de jeugd. En wat was 
het een leuke middag! Het weer werkte goed mee en de 
opkomst was super! 

In totaal kwamen er twintig kinderen 
uit Stedum, Ten Post en Ten Boer op 
de training af. De groep werd 
opgesplitst in een jongere en een 
oudere groep. De groepen gingen 
vervolgens aan de slag met 
voetbaloefeningen onder de 
bezielende leiding van trainers Klaas-
Willem, Jochem, Jasper en Jordy. De 
training werd afgesloten met een 
penalty bokaal met JO14 speler Arjan 
op doel. Bij de jongste groep won 
Alycia Hovius en bij de oudere jeugd 
won Eise Bode. Gefeliciteerd toppers! 

Na wat drinken en lekkers konden de 
kinderen zich nog even uitleven op 
het springkussen. Wij vonden het een 
succes en ook de kinderen hebben 
het erg naar hun zin gehad, hebben 
we begrepen. Natuurlijk hopen we 
hen in de toekomst wekelijks op het 
sportpark te zien. De eerste 
aanmeldingen zijn in elk geval al 
binnen. Iedereen is van harte 
welkom!  

Meer informatie of lid worden? 
Lijkt het je leuk om te komen 
voetballen bij ons, neem gerust 
contact op. Je kunt altijd vrijblijvend 
een paar keer meetrainen. Wil je lid 
worden? Nog beter. Meld je dan aan 
via het aanmeldformulier op 
www.sjosteo.com. Je vindt het onder 
het kopje Clubinfo. 
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Kaboutertraining vanaf 22 mei 
Vanaf zaterdag 22 mei a.s. tot aan de zomervakantie zijn er (gratis) trainingen 
voor kinderen van 4 t/m 8 jaar. De trainingen worden gegeven door Bas Berntsen 
en zijn op de volgende data: 22 mei, 5 juni, 19 juni en 3 juli. De trainingen zijn van 
10.30 tot 11.15 uur op het sportpark in Stedum.  

Wil je hieraan meedoen? Meld je dan aan via nalblas@hotmail.com 

Let op: na de zomervakantie gaan we verder met kaboutertraining voor kinderen 
van 4 t/m 6 jaar. Kinderen vanaf 7 kunnen dan instromen in een pupillenteam 
(JO8 of JO9). 

Nicole Alblas 
SJO STEO 
 
 

Beste Stedumers, 
Het is bijna zover: na vijf maand gaan we onze tijdelijke woning (Lellensterweg 
12) en daarmee Stedum verlaten. We hebben een prachtig vrijstaand klein 
paleisje gekocht in Hoogezand nabij station Kropswolde. 
We willen onze directe buren en overburen bedanken, de buren op nr. 7 die niet 
aflatend naar ons zwaaiden, de vinger omhoog als er een auto passeerde, een 
vriendelijke groet of zomaar een gesprekje tijdens een avondwandeling in het 
dorp.  
-Lid worden van de ijsvereniging...  genieten van de natuur.  
-Boer Heike (Stationsstraat) omdat hij Marcs grote wens in vervulling liet gaan. 
-Mark en Floor (Hoofdstraat) voor de gezelligheid en Floor voor het carpoolen 
naar ons werk.  
-De dame van het kraampje voor de zaadjes van de Stedumerstokroos (die een 
prominente mooie plek krijgen in onze tuin). 
-De activiteitencommissie die een bosje tulpen voor de deur hebben gelegd. 
In deze gekke tijd van corona hebben wij ons thuis en welkom gevoeld in jullie 
mooie dorp! 
Bedankt Stedumers en wie weet tot ziens! 

Marc en Cath Bollema 
 

Hartstichting 
De collecte van de Hartstichting werd gehouden van 11 t/m 17 april 2021. Dit jaar 
was de opbrengst voor Stedum € 575,45. Hartelijk dank aan de collectanten en 
aan een ieder die een bijdrage heeft gegeven.  

De inkomsten van de  jaarlijkse collecte van de Hartstichting 
zijn erg belangrijk, het is één van de bronnen van inkomsten 
om door te kunnen gaan met onderzoek, voorlichting, enz. 

Fijn dat u daaraan hebt bijgedragen. 

Ida Rijskamp 
namens de Hartstichting 



24 
 

Maai Mei Niet! 
Opeens las ik het overal; Maai Mei 
Niet! of Maaimenietjes: in een mail van 
natuurmonumenten, op ad.nl en in de 
Libelle op mijn werk. Zet een bordje op 
een stuk gras om er voor te zorgen dat 
het niet gemaaid wordt door de 
gemeente. Zo draag je bij aan een 
betere natuur. 

Wat een goed idee dacht ik. Ik heb 
ook een stukje gras van de gemeente 
voor mijn huis wat altijd gemaaid 
wordt, zo jammer van de prachtige 
madeliefjes die er groeien. Niet alleen 
om hun schoonheid, maar ook omdat 
zij en de andere bloemen en kruiden 
veel te bieden hebben aan allerlei 
beestjes die nuttig zijn in onze natuur. 

Dus heb ik een bordje geknutseld en 
net op tijd neergezet, een uurtje later 
kwam de grasmaaier. En het werkte, er is niet gemaaid!  

Ik zag al veel mensen even stil staan bij mijn bordje met de tekst 'maai mei niet, 
door niet te maaien draag je bij aan de natuur' en op de andere kant 'help de 
bijen'. Ook kreeg ik veel positieve reacties. Tot er iemand van de gemeente bij mij 
op de stoep stond omdat er een klacht was ingediend. Na mijn uitleg vond de 
meneer van de gemeente het gelukkig ook een goed initiatief. Het zette mij wel 
aan het denken, blijkbaar begrijpt niet iedereen waarom ik dit bordje heb 
neergezet. Vandaar mijn stukje in deze Stedumer. Ik hoop hiermee op meer 
begrip en misschien zelfs meer bordjes volgend jaar. 

Wist je dat wanneer je een gazon vaak maait, bijen, vlinders en andere bestuivers 
er geen voedsel kunnen vinden? Bovendien verdampt water sneller uit de bodem 
wanneer het gras kort is en dat is niet zo mooi met steeds meer droogte en erg 
warme periodes.  
 

In Groot Brittannië bleek uit het onderzoek No Mow May (niet maaien in mei) dat 
er door één maand niet te maaien al tot 10x meer bijen aan kunt trekken! En in de 
tijd dat je niet maait, kun je lekker genieten van de lentezon, win-win!  
 

Tes Oost  
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De Steemer Agenda 
 

Onderstaande activiteiten kunt u terugvinden in deze Stedumer 
 
  

vanaf 22  
05

28  
05

19  
06

25  
06

t/m 30
06

Concert Stockholm Jazz Connection

Avond4daagse Home Edition
zie pagina 6

zie pagina 9

Digitale ALV Dorpsbelangen
zie pagina 2 en de vorige Stedumer

Online Love Bingo
zie pagina 19

Kaboutertraining
ook op 5 juni, 19 juni en 3 juli
zie pagina 23

 

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

De Stedumer verschijnt de volgende keer op vrijdag 25 juni 2021. 
Kopij inleveren bij de redactie uiterlijk  woensdag 16 juni. 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 en advertenties: Corry Verduijn, destedumer@gmail.com  




