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Rommelroute Stedum | ‘Heel Stedum bakt’ | 9 juli 2022
Geef je rommel een 2de kans. Wij maken een
rommelroute en de bijbehorende reclame. Verkoop
je rommel vanuit je eigen tuin, oprit of garage.
Aanmelden via activiteitenstedum@gmail.com.
Vermeld hierin het adres vanwaar uit je gaat
verkopen.

‘Heel Stedum bakt’
Geef je op en bak je lekkerste taart en wie weet
word jij de winnaar van ‘Heel Stedum bakt’!
Meld je aan via: activiteitenstedum@gmail.com
Verdere informatie volgt.
Activiteitencommissie

Infoavond Knarrenhof
In een voorgaande Stedumer heeft u kunnen lezen over de ideeën met betrekking
tot een Knarrenhof. We willen hier graag met u over in gesprek. Voor ons is dat
belangrijk om te kunnen inventariseren of er behoefte is aan zo’n project en om te
weten wat uw wensen zijn. We kunnen ons ook heel goed voorstellen dat er veel
vragen zijn over een Knarrenhof. Die vragen kunnen we proberen te
beantwoorden of voorleggen aan de stichting Knarrenhof.
We hebben op maandag 20 juni een avond gereserveerd om met u in gesprek te
gaan. We willen graag weten hoeveel mensen we op die avond kunnen
verwachten. Daarom vragen we u om even te bellen met Karel Zuiderveld als u
van plan bent te komen. Helaas wordt de Stedumer niet door iedereen goed
gelezen. Mocht u iemand weten die wellicht geïnteresseerd is in een informatieve
avond rond het Knarrenhof, geef dan even door dat er op de 20e juni een
bijeenkomst is.
Datum: 20 juni
Aanvang: 19.30 uur
Plaats: Swaithoes
Telefoon Karel Zuiderveld: 0596-552369
Karel Zuiderveld
projectgroep Knarrenhof

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 Willems voor de laatste keer op zoek
gaat naar de passie van dorpsgenoten. Deze keer Berend Kopstubber (foto: Carola Kruidhof).
De rubriek 400 woorden vindt u op pagina 15.
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Jachtseizoen zaterdag 18 juni, 15.00 uur
Zijn jullie er klaar voor: Feestweek Stedum organiseert Jachtseizoen. Doe jij mee?
Geef je dan gauw op!!! Maak een leuk team van vijf vriendjes/vriendinnetjes en
verzin een leuke teamnaam. Lukt het je niet om een team samen te stellen, wees
gerust; alleen opgeven mag ook en dan maken we samen een groepje.
Deelname is mogelijk voor alle kinderen van de basisschool en de jongere jeugd
t/m 16 jaar. Voor kinderen t/m groep 4 is deelname met één ouder/begeleider
verplicht.
Ook is per team een mobiele telefoon met internet nodig. Deelname is gratis,
maar wel op eigen risico.
Opgaveformulier Jachtseizoen graag voor 9 juni inleveren bij Bianca, Hilmaarweg
1a. Deze zal worden uitgedeeld op school in de week van 30 mei en voor de
oudere jeugd is deze dan te vinden op de socials van de Feestweek Stedum.
Na opgave zal er per mail info verstuurd worden in verband met app installeren,
tijdstip aanwezig en de huisregels, voor vragen bel Bianca: 06 23 82 22 37
Bianca
Feestweek Stedum

Avond4daagse
Afgelopen week was het zover: de
avond4daagse mocht weer gelopen worden.
Met gemiddeld negentig wandelaars per avond
waren we zeer tevreden. Na twee jaar dit te
hebben moeten missen was het extra genieten
voor organisatie
en lopers. De
eerste keer
georganiseerd
door het nieuwe
team. En dat
hebben de
wandelaars vast
gemerkt. Niet
alles liep vlekkeloos, maar de punten van aandacht
zijn genoteerd; zo hopen we dat dit volgend jaar niet
meer voorkomt.
Het weer was van alle markten thuis: door weer en
wind maar gelukkig ook veel zon. De laatste avond
op de ijsbaan was erg gezellig. De wandelaars
werden groots ontvangen door de familie en de medailles werden uitgereikt.
Ingrid Kort
Activiteitencommissie Dorpsbelangen
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Veteranendag 25 juni
Nederland bedankt de veteranen die ingezet zijn in dienst van de vrede, nu en in
het verleden.
In samenwerking met de
Veteranen houdt de
Oranjevereniging een
samenkomst op zaterdag 25
juni van 9.30 uur - 10.30 uur.
Graag willen wij deze
bijeenkomst beginnen met het
hijsen van de Veteranenvlag in
de mast op de hoek van
Kaakstraat/Hoofdstraat door
een bekende persoon uit de
gemeente en een van de
veteranen onder het genot van
een hapje en drankje. Hierbij nodigen wij ook de inwoners van het dorp uit om
aanwezig te zijn en ook om de gehele dag te willen vlaggen.
Veteranendag 26-06-2021

Onze veteraan Riemke Oosterbeek is deze dag in Den Haag aanwezig bij het
defilé en op het Malieveld. Vooraf aan het defilé zullen de 18 eenheden van de
krijgsmacht een vaandelopschrift ontvangen op de pontons in de Hofvijver voor
hun inzet in Afghanistan (in plaats van de medaille-uitreikingen) en lopen de
detachementen voorop in het defilé.
De Veteranendag heeft zich geschaard in het rijtje van Nationale Feestdagen. Dit
houdt in dat op deze dag de Nationale driekleur overal mag wapperen van
zonsopgang tot zonsondergang
Oranjeteam: Syta-Mark-Gerdy-Matthijs-Coby
Veteranen: Jan-Luit-Riemke-Gert-Cor-Christoffer-Robbert-Mark

Officiële opening van het Koetshuis met Lijkenhuisje bij de
begraafplaats in Stedum en Open huis
De restauratie van het gebouwtje is achter de rug. De officiële opening zal
plaatsvinden op vrijdag 17 juni 2022.
Zaterdag 18 juni kunnen belangstellenden een kijkje nemen in het gerestaureerde
Koetshuis met Lijkenhuisje. Tussen 10.00 tot 12.00 uur wordt een open huis
georganiseerd, waarbij iedereen in de gelegenheid wordt gesteld om het
eindresultaat te bekijken.
Jan Lalkens
Secretaris Stichting Historie Stedum
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Op 11 en 12 juni Open Atelier in Stedum
Al geruime tijd dromen wij kunstenaars over het organiseren van een Open Atelier
in ons eigen dorp. Tijdens een bijeenkomst vorig jaar hebben we besloten om in
het voor- en najaar een heel weekend gezamenlijk een open atelier te gaan
houden in Stedum. Iedereen was enthousiast.
De groep bestaat uit dertien kunstenaars die in of rondom Stedum wonen.
Dit zijn: Renate Martini, Miriam Geerts, Wim Gremmen & Susanna Lemstra,
Birgitta Prechtl, Rein Pol, Jan Pitt, Maria Hoeksema, Anja Vlaskamp, Janna
Bathoorn, Zwanny Rijskamp, Lia Harkema, Ria de Vries, Eveline van Duyl.
We hebben lang moeten wachten op wat actie! Corona gooide een aantal keren
roet in het eten, maar het is ons nu toch gelukt. Op zaterdag 11 juni en zondag
12 juni is het zover! Een aantal van onze groep kunstenaars heeft dan hun
deuren geopend. Men exposeert in eigen atelier, sommigen geven een
demonstratie en/of vertellen over hun werk. Anderen exposeren hun werk ergens
in een stal of huis, of achter het raam.
De ateliers die dit keer open zijn herken je aan een kleurrijk kenmerk aan de weg:
Rein Pol, Stationsweg 58
Jan Pitt, Ria de Vries (als gastexposant) Stationsweg 42,
Maria Hoeksema, Stationsweg 4,
Birgitta Prechtl, Singel 44
Zaterdag 11 en zondag 12 juni van 11.00 tot 17.00 uur
De organisatie is in volle gang, Misschien komen er nog raamexposities bij en
sluiten andere artiesten spontaan aan. Laat je verrassen tijdens deze dagen.
Wees welkom!
Maria Hoeksema (mariahoeksema54@gmail.com)
Kunstgroep Stedum

Start inloopspreekuur Steunpunt
Administratie in Appingedam en Delfzijl
Inwoners van de gemeente Eemsdelta kunnen op locatie
terecht bij het inloopspreekuur voor hulp bij administratie en
formulieren. Er kan bijvoorbeeld hulp worden gegeven bij: het uitleggen van een
brief, digitale zaken regelen, aanvragen van regelingen zoals de energietoeslag,
bijzondere bijstand, kwijtschelding of huur- en zorgtoeslag.
Op 10 mei is dit inloopspreekuur (samenwerking tussen Humanitas, Bibliotheek
Appingedam en Cadanz Welzijn) van start gegaan.
Iedere dinsdag tussen 13.30 en 16.30 uur kunt u in de bibliotheek van
Appingedam terecht en iedere woensdag kunt u tussen 09.00 en 12.00 uur
terecht in de Kajuit in Delfzijl.
(Adresinformatie: Bibliotheek Appingedam: Professor R.P. Cleveringaplein 5,
Kajuit Delfzijl: Prins Bernardlaan 26a. Contactinformatie: Cadanz Welzijn, telefoon
0596-745024.)
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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 Kees Kalfsbeek en Marco Kater, Lellensterweg 12.
Sinds wanneer wonen jullie in Stedum?
“Sinds 1 juli 2021.”
Waar zijn jullie geboren en/of hebben jullie je jeugd doorgebracht?
Kees: “Ik ben geboren in Elst (Gelderland) en heb er ook mijn jeugd
doorgebracht.”
Marco: “Ik ben geboren in Den Helder en heb er ook mijn jeugd doorgebracht.”
Wat doen jullie in het dagelijks leven?
Kees: “Ik ben plaatsingscoördinator en was daarvoor gezinsvoogd.”
Marco: “Ik ben verantwoordelijk voor diverse behandelbenoemingen binnen het
Ministerie van Justitie en Veiligheid.”
Wat zijn jullie favoriete bezigheden?
Kees en Marco: “We houden allebei van vogels kijken, lezen, fietsen en
wandelen.”
Wat staat er bovenaan jullie wensenlijst?
“Het huis op orde krijgen en de tuin inrichten voor vogels en insecten.”
Wat is het hoogtepunt uit jullie leven?
“Onze reizen naar Noord-Lapland en Noord-Griekenland.”
Wat waren jullie eerste indrukken van het dorp?
“Stedum is een sfeervol en aangenaam dorp en de bewoners zijn makkelijk in
voor een praatje.”
Noem iets voor de ideeënbus van Stedum.
“Het Kunstspoor weer gaan opzetten. In dat geval zouden we hier graag aan
willen deelnemen. Daarnaast zouden we graag extra groen zien in de bermen
voor vogels en insecten.”
Wat is jullie antwoord op de vraag van de vorige bewoner: “Wat vinden jullie
het mooiste plekje van Stedum?”
“Boerderij Niehof, de Bartholomeüskerk en het watertje aan de Kampweg tussen
de familie Tuinstra en de voormalige dokterswoning.”
Welke vraag willen jullie de volgende nieuwe bewoner(s) stellen?
“Waar zou je het haventje nog meer voor kunnen benutten?”
Afie Nienhuis
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Koningsdag

Onze Koningsdag 27 april is zeker een
geslaagde dag geworden, met eerst vele
mensen bij de aubade met de
muziekvereniging Oranje uit ’t Zandt, met
de koffie en Oranjekoek in het Hervormd
Centrum en daarna in Moarstee met de
kinderbingo. Vele prijsjes werden er mee naar huis genomen.
Ook avonds was het lekker druk in Moarstee met de Pub quiz. Heel hartelijk dank
voor een ieders aanwezigheid.

4 mei
De herdenkingsbijeenkomst werd dit jaar gehouden in de Bartholomeüskerk. Een
muzikaal gedicht, Remembrance Day van Jacob de Haan, werd gespeeld door
Johan Boekema en Nanne Santing en de
verteller was Johan Brokken. Namens de
Gemeente Eemsdelta was mevr. Anneke
Knip aanwezig. Ook werd door de veteraan
Riemke Oosterbeek haar verhaal verteld.
Onder de klanken van het orgel, bespeeld
door Jack Werkman, verlieten de mensen
de kerk waar eenieder door de leden van de
Scouting De Struners een roos werd
aangeboden. Deze bijeenkomst is op video
vastgelegd door Jan Alwin de Jong en
Janna Bathoorn.
Bij het Monument was alles geregeld door
Stedum.com. Daar werd ook het verhaal van
de namen van de gevallenen op de
plaquette voorgelezen. Pieter Berend Slager
las het verhaal van zijn oom.
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Na de bloem- en kranslegging door de Gemeente en Veteranen en de
verschillende instanties uit het dorp, hebben de mensen de meegebrachte roos in
de manden gestoken. Ook Lieke Jans en Jorien Timmer dank voor het voorlezen
van de gedichten. Het geheel is opgenomen op video en te bekijken op www.
Stedum.com onder het kopje: 4 mei herdenking Stedum.

5 mei
Onze Bevrijdingings / Jubileumdag startte tegen tien uur met de standhouders en
de Oldtimers die allemaal binnenkwamen. Prachtige oude auto’s reden de ijsbaan
op. De zon scheen heerlijk en ook de standhouders genomen van het mooie
weer. De stormbaan voor de kinderen werd uitgerold en je kon lekker op het
terras zitten en alles goed overzien.
Tegen twaalf uur werden de legervoertuigen opgehaald die opgesteld stonden bij
de kerk onder de klanken van de doedelzak spelende Myles Brothers uit Ten
Boer. En na rondje door het dorp kwam iedereen op de IJsbaan terecht.

De kinderen mochten een ritje in de jeeps maken en daar werd maar al te graag
gebruik van gemaakt. De hele middag reden de jeeps af en aan. Jong en oud
stapten in de jeeps. Heel veel dank aan deze groep mensen. Ook de Myles
Brothers waren de gehele middag aanwezig met hun muziek en gingen in de jeep
al spelend door het dorp. Natuurlijk was het weer ook geweldig. Met dank aan
onze vrijwilligers die met kramen sjouwden, tenten opbouwden, de mensen in de
Oranje tent, maar dat alles ook in twee uur weer aan de kant was na die tijd. De
Oranjevereniging kan terugkijken op zeer geslaagde evenementen.
Coby Nienhuis
Oranjevereniging Stedum
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Stut-en-Steun heropent inloopspreekuren in de regio
Door corona was het voor onafhankelijk
bewonerssteunpunt mijnbouwschade Stut-en-Steun
langere tijd niet mogelijk om inloopspreekuren in de
regio te houden. Gelukkig is die mogelijkheid er
inmiddels wel weer. Stut-en-Steun biedt kosteloos
(be)grip en ondersteuning aan bewoners en MKB'ers in de provincie Groningen in
het proces rondom de afhandeling van mijnbouwschade, versterken en de diverse
regelingen. Stut-en-Steun volgt alle ontwikkelingen op de voet en is op de hoogte
van wijzigingen en aanpassingen in het proces.
Laagdrempelig en dichtbij huis
Tijdens een inloopspreekuur kunnen bewoners en MKB’ers zonder afspraak
binnenlopen en met één van de medewerkers hun situatie rond mijnbouwschade
bespreken of een vraag stellen. Dit is voor veel mensen een laagdrempelige en
persoonlijke manier om dichtbij huis met Stut-en-Steun in contact te komen.
Locatie en data inloopspreekuur
Vanaf maandag 23 mei 2022 zijn bewoners en MKB’ers weer van harte welkom
tijdens het inloopspreekuur in Ons Dorpshuis, Wirdumerweg 21, Loppersum (Dit is
een tijdelijke locatie. Vanaf 20 juni 2022 vindt dit spreekuur plaats in ons kantoor
aan de Molenweg 58a te Loppersum). Maandag van 13:30 tot 16:30 uur.
Tijdens dit inloopspreekuur is tevens een gespecialiseerde MKB steunpuntmedewerker aanwezig.
Stut-en-Steun is bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00 via
telefoonnummer 050-2112044 of via e-mail welkom@stutensteun.nl.
Op onze website www.stutensteun.nl vindt u alle actualiteiten en wijzigingen en
ook de andere locaties en data van de inloopspreekuren.

Wie wordt kampioen Jeu de Boules van Stedum?
KLEINTJE FEESTWEEK organiseert samen met Jeu de Boules
Club Stedum een kampioenschap Jeu de Boules op zaterdag 18
juni a.s. Alle Stedumers vanaf 16 jaar zijn van harte welkom en
wie weet kun jij je dan straks kampioen van Stedum noemen!
We zien je graag 18 juni om 9.00 uur op de baan bij het
haventerrein. Deelname is gratis en ballen zijn aanwezig.
Aanmelden kan tot 10 juni bij de familie Bouwman:
mobiel Dirk Jan: 06-30496005 of mail: inekebouwman@hotmail.com
Jan van Dijken Feestweekcommissie
Dirk Jan Bouwman Jeu de Boules Club Stedum
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Seniorensport- en beweegaanbod in
Nederland dreigt te verdwijnen
Er komen meer senioren, de grijze druk neemt toe en
daarmee stijgen de zorgkosten. Sport en
bewegen heeft een positieve invloed op
participatie, zelfredzaamheid en gezondheid
van de 65-plussers en zorgt voor een hogere
kwaliteit van leven. Juist de groep kwetsbare senioren, met chronische
aandoeningen en ouderdomsmotoriek, heeft behoefte aan sport- en
beweegaanbod afgestemd op hun kunnen. Daar wringt de schoen. Er is een
tekort aan gekwalificeerd lesgeefkader sport- en bewegen voor kwetsbare
senioren en dat tekort dreigt alleen maar groter te worden. Gevolg is dat er straks
weinig tot geen sport- en beweegaanbod voor senioren meer is.
Regelmatig bewegen kan de gevolgen van het verouderingsproces vertragen en
vitaliteit bevorderen. Onderzoek heeft aangetoond dat (meer) bewegen een
positieve invloed heeft op gezondheid, zelfredzaamheid en participatie en zorgt
voor een hogere kwaliteit van leven. Dit aanbod dreigt te verdwijnen als er geen
nieuwe sport- en beweegleiders opgeleid worden. Het huidige lesgeefkader heeft
inmiddels zelf al bijna de leeftijd bereikt om mee te kunnen doen met de groepen.
Voor jongere lesgevers is er vaak te weinig arbeidsperspectief om zich op deze
doelgroep te willen specialiseren.
De oplossing ligt volgens Sportkracht12 op meerdere vlakken. Allereerst is
investeren op de inzet van sport- en bewegen voor deze doelgroep prioriteit. Het
Rijk, provincies en gemeenten moeten gaan inzien dat sport- en bewegen een
manier is om de kosten in het sociaal domein te drukken. Op lokaal niveau
moeten gemeenten, welzijn, zorg en sport gaan samenwerken om laagdrempelig
aanbod te creëren. Buurtsportcoaches moeten ruimte krijgen om gespecialiseerd
aanbod voor deze doelgroep te creëren. En desgewenst moet het voor hen
mogelijk worden om senioren te begeleiden en het lesgeven aan kwetsbare
senioren onderdeel te laten zijn van hun werkzaamheden. Tenslotte moet er aan
de opleidingskant gekeken worden hoe het opleidingsaanbod aantrekkelijk
gemaakt kan worden voor meerdere potentiële docenten.
Sportkracht12 zet zich in voor goed sportaanbod en heeft in dit kader de
samenwerking gezocht met verschillende partijen om deze problematiek onder de
aandacht te brengen. Samen met Kenniscentrum Sport & Bewegen en Hanze
Instituut voor Sportstudies is een visiedocument opgesteld. Het volledige
visiedocument is te lezen op www.sportkracht12.nl/visiedocumentsenioren.

Bedankt!
In deze Stedumer de laatste 400 woorden van Math Willems. Wij willen Math
hartelijk danken voor het 75 keer schrijven over de passie van dorpsgenoten. Een
hele prestatie! Wij zullen zijn inbreng missen.
Redactie De Stedumer
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Nieuws van Stichting Historie Stedum

Woensdag 11 mei, tijdens de voorjaarsbijeenkomst in het Hervormd Centrum te
Stedum, was er de presentatie van het boek “Heelmeesters van Stedum”. Het
boek is samengesteld door Jan Olthof en in samenwerking met Stichting Historie
Stedum uitgebracht. Het is inmiddels het vierde boek wat Jan voor de stichting
heeft geschreven.
Voor de uitreiking van het boek werd er door
Jan Olthof een levendige presentatie gegeven
over de geneeskunde in Stedum. Alle facetten
kwamen aan bod: Medicinae doctor, chirurgijn
en kwakzalver. De Nieuwe tijd: dokter Jan
Nijhoff, dokter Johannes Nijhoff, dokter
Gerrard Andries Schipper. Het Groene Kruis,
wijkverpleegsters in Stedum en de bakers.
’s Middags, waar de officiële uitreiking
plaatsvond, waren er zo’n veertig
belangstellenden aanwezig. Omdat niet
iedereen ’s middags aanwezig kon zijn werd
de presentatie ‘s avonds voor zo’n vijfendertig
aanwezigen nog eens gehouden. Het eerste
exemplaar van het boek werd overhandigd aan
Tineke Kuipers, een dochter van Jantiena
Johanna Kuipers-Berends en Barteld Kuipers.
Zuster Jantiena Johanna Berends werd op 1
maart 1943 tot wijkverpleegster benoemd. Per 1 mei 1946 werd haar eervol
ontslag verleend in verband met haar huwelijk met Barteld Kuipers.
Over het boek schrijft Jan in zijn voorwoord:
Als we terugkijken naar het verleden, zelfs al is het slechts een honderd jaar dan
kunnen we niet anders dan vaststellen dat zich in de geneeskunde enorme
ontwikkelingen hebben voorgedaan.
Tal van kinderziektes die zelfs de naoorlogse generatie nog onderging zijn geheel
of bijna geheel verdwenen. Mazelen, kinkhoest, rodehond, de bof wie van ons
heeft het niet gehad. En nu zijn het ziektes uit een andere tijd.
En dan plotseling wordt al dat optimisme verstoord door een virus waartegenover
we in eerste instantie machteloos staan. Een virus die ons levenspatroon totaal
verstoord, het Corona virus. Lockdown, thuiswerken anderhalve meterafstand,
geen bezoek, afstand en eenzaamheid.
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Sommigen doet het denken aan verhalen van hun ouders over de Spaanse griep
die in 1919 talloze slachtoffers maakte. Onwillekeurig gaan dan de gedachten
naar de tijden dat verschillende epidemieën rondgingen en waaraan tal van
mensen stierven: pest, cholera en pokken. Machteloos voelde men zich en men
onderging het gelaten.
Heelmeesters en geneesheren hadden veelal ook geen antwoord op deze
rampen die de mensen trof.
Denkend aan die mensen bracht me bij de vraag wie door de geschiedenis heen
die heelmeesters en geneesheren waren in Stedum. Wat was hun kennis en
kunde en onder welke omstandigheden moesten ze werken.
Mijn bevindingen heb ik uitgewerkt in het boek: “Heelmeesters van Stedum”
Het boek is vanaf heden verkrijgbaar in de Shop op de website van Stichting
Historie Stedum: www.historiestedum.nl/shop/
Voor de donateurs van Stichting Historie Stedum is er een gratis exemplaar
beschikbaar. Die kunnen contact opnemen met onze penningmeester Klaas Pilon;
penningmeester@historiestedum.nl; tel. 0596-551824.
Onthulling wandbord met nuttige handwerkjes
Tevens werd er een wandbord onthuld met
nuttige handwerken van Elizabeth van
Dijken. Mannie Hovenkamp is in het bezit
van kleine handwerkjes door haar vroegere
buurvrouw Elizabeth (Beth) van Dijken,
gemaakt in haar lagereschooltijd. Beth werd
geboren op 11 augustus 1915 te Stedum en
is overleden op 18 maart 2018 te
Appingedam. Beth kon op haar vijfde al
breien. Tijdens de handwerklessen na
schooltijd op de lagere school, bij juffrouw
Woldendorp in de Adriaan Clantstraat en
een jaar naailes bij Pilke Ekens-Wester, de
moeder van Klaas Ekens in de Hoofdstraat,
heeft Beth heel wat breiwerkjes gemaakt.
Na de verhuizing van Beth in 2016 naar zorgcentrum Damsterheerd in
Appingedam kwam Mannie in het bezit van de handwerkjes en vond het zonde
om deze in een doos te laten zitten. Mannie wilde deze graag, samen met Miriam
Geerts, inlijsten en bij Stichting Historie Stedum onderbrengen. De stichting vond
dit een mooi initiatief en vergoedde de kosten. Een deel van de handwerkjes zijn
daarom ingelijst. Tijdens de voorjaarsbijeenkomst werd het prachtige wandbord
onthuld. Het krijgt een plaats aan de muur in het clubhuis van de Stichting Historie
Stedum.
De voorjaarsbijeenkomst van Stichting Historie Stedum is zeer geslaagd te
noemen.
Jan Lalkens
Secretaris Stichting Historie Stedum

(foto’s: Stichting Historie Stedum)
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(foto: Carola Kruidhof)
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400 woorden

Iedereen laten wie hij is
Deze 400 woorden, nummer vijfenzeventig, bewaarde ik om de serie mee af te
sluiten en heb ik fantasievol geconstrueerd. Ik baseer me op het klassieke en
bekendste Groningstalige boek van Sien Jensema: “Berend Kopstubber”. Dit stuk
kun je ook lezen als een vereenvoudigde Nederlandstalige samenvatting,
bijvoorbeeld voor wie het boek nog niet kent.
Het is winter en winderig. Ik ploeter door de sneeuw langs het standbeeld van
Berend Kopstubber (= ragebol) aan de Sien Jensemahörn. Berend zelf woont
achteraf bij zijn Imke en kater Pierke. Ik rijd daar nu in deze donkere namiddag
naar toe. De wereld ligt onder de sneeuw als ik de oude, zeer oude,
achtentachtigjarige Berend spreek. “Imke, laat die sneeuw maar liggen, mooi dat
lichte schijnsel .!.” kraakt Berend. Berend ziet door het raam over de eindeloze
sneeuwvlakte voorbij het Richtplaatsje het huisje van Geertruud, een van zijn
voormalige klanten. Vroeger ventte hij in de verre omtrek zijn koopwaar uit.
Bezems, vegers, schrobbers, dweilen enz. … Onverwacht een achterhuis in, bijna
als een welkome vriend. De vrouwen zagen de marskramer graag komen.
Het schemert. De Stedumer torenklok klinkt. Hier is Berend geboren, hier zal hij
sterven. “Zie je daar die duistere boerderij “Het Vinkennest”? Oh, kijk, de lichtjes
gaan aan. Toen ik klein was, had je nog witte wieven, ook eens in mijn vaders
schoenmakerij ...
Als mijn vader heel jong sterft, drink ik thee met heel veel suiker bij de buren. Het
wordt armoe troef, ik moet na de lagere school meteen aan het werk en moeder
vent brood.” Berend, een schraal en stil ventje, komt moeizaam aan de kost als
jongste knecht bij een boer. “Liever wil ik als mijn vader schoenmaker worden.
Moeke wil dat niet, ze is bang dat ik net als vader verpieter als een ekster in een
kooi.” Moeder en Berend ontmoeten Johannes en Thomas, marskramers die op
het Hogeland hun handel slijten. Berend leert al doende het vak als hij met hen
optrekt. ’s Nachts staat zijn buidel naast de marsen van Johannes en Thomas.
Jarenlang samen. Later bezoekt Berend Kopstubber in zijn eentje vol passie zijn
klanten als Juffer Cathrienoa, Melken Geertruud, rechtvaardige Mattheoa en Neiboer. Bij een zachte meiwind trouwt hij Imke, het meisje dat hij eerst spottend
pottenboenster noemt, maar die al gauw zijn liefde blijkt. “Overal hoor ik verhalen
van geluk maar ook van kommer en kwel. Ik probeer ieder te laten wie hij is en
ben vaak behulpzaam.”
Nu hij zeer bejaard is, denkt hij vaak aan Johannes en Thomas die hem zoveel
leerden.”
Berend Kopstubber ziet mijmerend over de witte velden uit .!.
Math M. Willems

Het Verhaal van Stedum
Op de ALV van Dorpsbelangen kreeg Het Verhaal van Stedum een vervolg.
Een verslag van de ALV volgt nog; op de volgende pagina’s alvast de tekening
van Het Verhaal van Stedum.
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De pollepel 32

Recept: Bloemkooltaart met rode ui (4 tot 6 personen)
Ingrediënten:
-1 kleine bloemkool (450 gram), in kleine roosjes
-1 middelgrote rode ui
-75 ml olijfolie plus extra om de vorm in te
vetten
-½ theelepel fijngehakte rozemarijn
-7 eieren
-15 gram basilicum, fijngesneden
-120 gram bloem, gezeefd
-1⅛ theelepel bakpoeder
-⅓ theelepel kurkuma
-150 gram grof geraspte Parmezaan of
andere rijpe kaas
-1 eetlepel wit sesamzaad
-1 theelepel chiazaad
-zout en zwarte pepert
Bereiding:
-Verhit de oven tot 200 °C.
-Doe de bloemkoolroosjes met 1 theelepel zout in een pan. Overgiet met koud
water en laat de bloemkool 15 minuten zachtjes koken. Giet ze af en zet ze opzij
om te laten drogen.
-Snijd van een ui 4 ronde plakken af en zet ze opzij. Hak de rest van de ui grof en
smoor dit met de olie en de rozemarijn 10 minuten op laag vuur. Roer af en toe tot
de ui glazig is. Neem de pan van het vuur en laat de inhoud afkoelen.
-Doe de gesmoorde ui in een kom met de eieren en het basilicum, klop alles goed
door elkaar en doe er bloem, bakpoeder, kurkuma, Parmezaan, 1 theelepel zout
en royaal peper bij. Klop alles goed glad en voeg dan de bloemkoolroosjes toe.
-Vet een springvorm van 24 cm doorsnee in. Vermeng het sesamzaad met het
chiazaad en strooi het rondom tegen de wand van de vorm zodat het blijft
plakken. Giet het bloemkoolmengsel in de vorm en leg de uienringen er bovenop.
Zet de vorm in het midden van de oven en bak de bloemkooltaart 45 minuten tot
hij stevig en goudbruin is. Laat de taart minstens 25 minuten afkoelen.
-Lekker met een salade van plakjes tomaat, uienringen, olijfolie en balsamicoazijn.
De volgende pollepel is voor Betsy Elema.
Giny Kasemir
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 (alleen degenen die dat willen natuurlijk en er mogen ook
meerdere gezinsleden de pollepel krijgen).
De volgende pollepel graag inleveren uiterlijk 15 juni via een e-mail naar:
destedumer@gmail.com.
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Nieuwe leden gezocht Motorclub Stedum-Westeremden
E.O.
Na de beruchte corona-periode mogen we eindelijk in groepsverband weer iets
organiseren. Afgelopen zondag 15 mei was de eerste tocht van motorclub
Stedum-Westeremden E.O. sinds lange tijd een feit. Wellicht heeft u ze wel eens
zien rijden. Een (lange) stoet motoren door het dorp, op een zomerse zondag.
Minimaal drie keer per jaar organiseert de Motorclub Stedum-Westeremden E.O.
(opgericht in mei 1996) een toertocht van zo’n 200-250 kilometer. Na de start
vanaf het haventerrein in Stedum voert de route langs de mooiste dorpjes en
stadjes door Groningen, Friesland, Drenthe en soms zelfs even door Duitsland.

Onderweg stoppen we voor een lekkere bak
koffie met wat lekkers en in de namiddag is er
meestal (vooraf) een gelegenheid gekozen voor
een late lunch/diner. We sluiten de dag ook op
het haventerrein weer met elkaar af. Er rijden
zowel mannen als vrouwen mee, hoewel het
aantal vrouwelijke rijders wel wat opgeschroefd
mag worden! Tegenwoordig is een dame op de
motor toch zéker geen zeldzaamheid meer! ;)
Gemiddeld rijden er zo’n 15 tot 20 motoren
mee, al dan niet met een passagier achterop.
Afgelopen rit waren het er 22. Een mooie grote
groep. Gezelligheid en plezier met elkaar staan
voorop, waarbij uiteraard ook de veiligheid van
alle deelnemers hoog in het vaandel staat. We
houden afstand en rijden in baksteen-formatie.
Dat houdt in dat de voorste rijder links rijdt op
de rijstrook, de volgende rechts en die daarna
weer links enz. Het voordeel hiervan is dat je
het meeste overzicht en afstand houdt.
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Elke tocht wordt uitgezet door één (of twee) van onze leden. Deze rijdt dan tijdens
de rit ook voorop, voorzien van navigatie. Vooraf wordt door degene die de tocht
uitzet, de rit voorgereden zodat men weet dat alles klopt en er geen plotselinge
omleidingen of wegversperringen zijn. Hiervoor ontvangt men vanuit de clubkas
een kleine vergoeding die de brandstofkosten compenseert.
Het lidmaatschap is € 17,50 per jaar. Hiervoor worden dus minimaal drie ritten
uitgezet, de kosten voor consumpties onderweg zijn voor eigen rekening.
Lijkt het u leuk om eens als gast-rijder mee te rijden of wilt u lid worden? Stuur
dan een bericht naar Siebrand Dijkema uit Stedum: sdijkema@kpnplanet.nl (0651816455) of de secretaris Helma Mulder: info@studio7.nl (06-53278603).
De overige twee ritten voor dit jaar in 2022 zijn gepland op: 3 juli en 4 september.
Momenteel hebben we 24 betalende leden o.a. uit Stedum, Loppersum, Bedum,
Appingedam, ‘t Zandt en Westerwijtwerd. We hopen snel weer (nieuwe) leden uit
deze omgeving te mogen begroeten!
Helma Mulder
Motorclub Stedum-Westeremden E.O.

Gezocht: collectanten in de week van 27 juni t/m 2 juli!
Steun de strijd tegen de meest invaliderende ziekte onder
jonge mensen.
MS is een ziekte van het centrale zenuwstelsel. De laag
om de zenuwen (myeline) wordt door het eigen
afweersysteem aangevallen en beschadigd. De zenuwen
komen bloot te liggen, waardoor ze signalen van en naar
de hersenen minder goed of zelfs helemaal niet meer
doorgeven. Mensen met MS kunnen hierdoor plotseling
verlammingsverschijnselen of uitval van lichaamsfuncties
krijgen. Er ontstaan allerlei klachten, bijvoorbeeld bij het zien, lopen of praten.
Word collectant
Met de opbrengst van de collecte maakt het Nationaal MS Fonds onder andere
wetenschappelijk onderzoek mogelijk naar de oorzaak van en de oplossing voor
MS. Ook zetten we ons in voor het continu verbeteren van de kwaliteit van leven
van mensen met MS en hun zorg.
Door voor ons te collecteren, kunt u hieraan bijdragen. U bepaalt zelf hoe en hoe
lang u collecteert. Voor iedereen is er een passende manier van collecteren. Dat
kan met een collectebus langs de deuren in uw buurt. Maar ook thuis op de bank
met uw mobiele telefoon kunt u via een betaalverzoek geld ophalen bij vrienden
en familie.
Hoe werkt het?
Wilt u zich aanmelden als collectant in de MS Collecteweek of wilt u meer
informatie? Kijk dan op www.nationaalmsfonds.nl/collecteren. Nu al in actie
komen kan natuurlijk ook. Maak dan een digitale collectebus aan op
www.digicollect.nationaalmsfonds.nl. Zo kunt u het hele jaar door collecteren!
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Bericht uit Aruba !
Zaterdag 30 april hebben we een geslaagde Queensday
gehad, de vrouwen die geweest zijn konden even
ontspannen en ook de hulp van de vrijwilligers was top! We
hebben ook een andere groep vrouwen ontmoet die
regelmatig de buurt bezoekt en hiermee contact gelegd
voor samenwerking. Al met al gebeurt er veel op gebied
van samenwerking en dit is ook nodig voor een goeie basis
aan hulp. Dit was er nog niet
namelijk!
Ook heb ik wat zaken doorgegeven
aan een speciale organisatie gericht
op misbruik en kinderprostitutie daar
wordt nu aan gewerkt. Ook is er een
mevrouw geweest die opgelicht was
voor een verblijfsvergunning, dit ook
doorgegeven aan de politie en ze hebben twee mensen opgepakt. Gisteren langs
de vrouwen gegaan en gesprekjes gehad met hen hoe het gaat, of ze veilig zijn
en hen bemoedigd. Condooms uitgedeeld, ze waren er blij mee. Ik was samen
met drie jongeren uit Mexico, een van hen heeft kunnen vertalen in het Spaans.
Ze zijn op Aruba met een project van YWAM.
Er is ook behoefte aan eten en we willen volgende week
eten gaan uitdelen dat zal erg welkom zijn. Zo bouwen
we vertrouwen op.
De vrouwen moeten veel klanten krijgen om hun huur en
levensonderhoud te betalen voordat ze zelf iets
verdienen. Dit is ook een vorm van uitbuiting. Daarnaast
zijn de meeste ook moeder en dat raakt mij ook als
moeder de foto's die ze laten zien van de kinderen, een
lach en een traan, we zijn blij dat we er kunnen zijn voor
deze vrouwen in de vorm van een knuffel, luisterend oor,
ondersteuning die nodig is.
We willen ons blijven inzetten maar hebben echt financiën nodig!
Op dit moment hebben we een tekort aan financiën, maar we geloven dat het
goed komt als jullie ons helpen !
NL66 INGB 0006 7434 36 t.a.v. Huntukunos
Hartelijke bedankt ! Saludos
Petra, Raul en de kinderen
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In Beeld:

Rural Sketchers Steem
Een keer per maand op zondagochtend trekt een groepje Stedumers er op uit om
op de mooiste plekjes in en rondom Stedum te gaan tekenen. Om erachter te
komen hoe dit is ontstaan en hoe men deel kan nemen, ben ik op bezoek
geweest bij Renate Martini. Renate is kunstenares en ze woont aan de
Hoofdstraat.
Renate is in 2018 in Stedum komen wonen. Zij stelde zichzelf toen de vraag: wat
kan ik doen om de mensen hier in het dorp te leren kennen? Aangezien ze naast
kunstenaar ook docente tekenen en schilderen is, kwam al snel het idee om iets
met tekenen te gaan doen. Renate heeft een aantal mensen benaderd en al snel
ontstond er een app-groep. Binnen de app-groep wordt afgesproken welke
zondagochtend (meestal de laatste, maar soms de eerste zondag van de maand)
men gaat tekenen.
Renate appt ongeveer een week van tevoren op welke plek in Stedum of
omgeving ze gaan tekenen. En wie wil komen, die komt. Gestart wordt de ochtend
om 10.00 uur met koffie of thee en grunneger kouk bij Renate, maar het kan ook
dat er gelijk op een locatie wordt afgesproken. Iedereen neemt een stoel of krukje
en de eigen tekenspullen mee. Het is geen les, benadrukt Renate. We gaan
ergens op een plek zitten en iedereen doet zijn ding. Het leuke is wel dat we
elkaar inspireren. Hé doe je dat zo? Dat ga ik ook eens proberen! En als we rond
12.00 uur klaar zijn maken we een mooie (groeps-) foto met onze tekeningen.
Deze plaatsen we in de app. Zo houden we elkaar op de hoogte van wat we
gedaan hebben.
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De naam Rural Sketchers Steem is afgeleid van het landelijke en
wereldverspreide Urban Sketchers. Urban betekent stedelijk en Rural landelijk en
Sketchers schetsers. De Rural Sketchers Steem zijn al op veel mooie plekjes in
en om Stedum geweest. Enkele daarvan zijn de tuin van Renate, bij de kerk, bij
Nij Nittersum, bij het station, bij Peertil en enkele keren in de Haven. Ook is de
groep al eens te gast geweest in De Vlasschuur.
Het leuke van de groep is dat we het samen doen. Veel mensen hebben zoiets
van: ik vind tekenen leuk, maar starten niet. Misschien omdat ze het te eng
vinden. Ben ik wel goed genoeg? Deze groep is gewoon veilig, iedereen doet wat
en doet ook maar wat. We oordelen niet. Het is alleen maar van “oh wat leuk wat
je nu hebt getekend”. Het heeft niks met niveau te maken. Heb je zin in tekenen,
dan kun je meedoen. Je gaat ook anders kijken naar je dorp. Je gaat opeens op
zoek naar plekjes waarvan je denkt: hé dat is ook interessant om te tekenen.
Stedum is heel schilderachtig oftewel tekenachtig.
Meedoen?
De volgende Rural Sketchers Steem staat gepland op zondag 29 mei van 10.00 12.00 uur.
Wil je meedoen, stuur dan een appje naar Renate Martini tel.nr. 06-14943963
Je kunt natuurlijk ook een appje sturen als je geïnteresseerd bent, maar komende
zondag verhinderd bent. Dan voegt Renate je toe aan de Rural Sketchers Steem
app-groep.
Nicole Hoofs

Afsluiting en dank
Alles is tijdelijk. Om verschillende redenen is de vijfenzeventigste 400 woorden de
laatste. Ik bedank alle Stedumers met een passie, die mij steeds in de
gelegenheid stelden om zeven jaar lang de 400 woorden voor De Stedumer te
schrijven. Ik heb er veel van genoten en geleerd. Ik bedank Carola Kruidhof, Jan
Pit en Janna Bathoorn voor alle foto’s. Corry Verduijn en Erik Staal: dank voor de
goede redactionele begeleiding.
P.S. Het is geen toeval dat ik “Berend Kopstubber” voor deze laatste 400 woorden
vrij verwerkte. Zo breng ik het mooiste dat volgens velen ooit in Stedum is
geschreven, vertaald en op vereenvoudigde wijze onder de aandacht. Berend
Kopstubber (Berend Ragebol): ik gebruikte de novelle (in het Gronings, met ook
een Nederlandse vertaling) uit Siemon Rekers boek “Mit noar heur blomtoenje”.
Deel 7 uit de serie Goud volk.
“Schoeven wie nait aan aiwighaid veurbie, net as ’n wolk veur laangs voart,
woar e zien bestoan en zien vergoan van krigt?”
(Gronings citaat uit Berend Kopstubber van Sien Jensma)
Math Willems
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Nieuws van de Schuttersvereniging
Donderdag 12 mei heeft de Jaarvergadering en
Prijsuitreiking van de Schuttersvereniging plaats
gevonden in Moarstee. Door het Coronatijdperk is
voor het eerst in de schuttershistorie de 25 beurten
van de competitie naar 20 beurten verplaatst.
De Uitslag was als volgt: Hoogste kaarten in de
verschillende klasses. met geweer: Klasse
Ondersteunend was de hoogste kaart voor Anjo
Hofman met 116 punten. De hoogste kaart in C.
Klasse was voor Alfred Felzel met 114 punten. In de B. Klasse was de hoogste
kaart voor Hans Thybaut met 112 punten. In de A. Klasse was de hoogste kaart
voor Martin van Dijken met 114 punten. In de H. Klasse was het voor Willem
Bruinius ook met 114 punten. Op Pistool de hoogste kaart in de klasse zijn: C.
Klasse: Nanne Santing met 92 punten. B. Klasse: met 89 punten is voor Ellen
Meijer. A. Klasse: met 95 punten is voor Rianne Lofvers.
Uitslag Geweer: Ondersteunende klasse. 3e plaats met een gemiddelde van
104.40 is voor Siebrand Dijkema. De 2e plaats met een gemiddelde van 105.25 is
voor Marie Louise Boneschansker. De 1e plaats met een gemiddelde van 110.95
is voor Anjo Hofman.
Uitslag Geweer C. Klasse: 3e plaats met gemiddelde van 95.35 is voor Erik
Huisman de 2e plaats met een gemiddelde van 95.50 is voor Alfred Felzel. De 1e
plaats met een gemiddelde van 96.20 en de Wisselbeker is voor Nanne Santing.
Alle drie de heren promoveren naar de B. Klasse.
Uitslag Geweer B. Klasse: 3e plaats met een gemiddelde van 101.30 is voor Peter
Jans. De 2e plaats met een gemiddelde van 101.45 is voor Ellen Meijer en de 1e
plaats met een gemiddelde van 104.05 en de Wisselbeker is voor Peter Bijen.
Peter Bijen promoveert naar de A. Klasse.
Uitslag Geweer A. Klasse: 3e plaats met een gemiddelde van 102.25 is voor
Corné Reker en gaat terug naar de B. Klasse. 2e plaats met een gemiddelde van
103.55 is voor Rianne Lofvers. En de 1e plaats met een gemiddelde van 106.95
en de Wisselbeker is voor Martin van Dijken.
Uitslag Pistool C Klasse: 3e plaats met een gemiddelde van 59.65 is voor Alfred
Felzel. De 2e plaats met een gemiddelde van 63.00 is voor Coby Nienhuis en de
1e plaats met een gemiddelde van 67.50 is voor Klaas van Houten.
Uitslag Pistool B. Klasse: 3e plaats met een gemiddelde van 75.50 is voor Wim
Gremmen. De 2e plaats met een gemiddelde van 79.05 is voor Ellen Meijer. En de
1e plaats met een gemiddelde van 81.85 is voor Martijn Berends.
Uitslag Pistool A. Klasse: 3e plaats met een gemiddelde van 82.15 is voor Martin
van Dijken. De 2e plaats met een gemiddelde van 83.20 is voor Corné Reker. De
1e plaats met een gemiddelde van 89.00 punten is voor Rianne Lofvers. Zij
ontvangt de Wisselbeker voor de 12e keer op rij.
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Schutterskoning en zijn Secondanten zijn: Schutterskoning is Martin van Dijken.
1e secondant is Peter Bijen. 2e secondant is Rianne Lofvers . 3e secondant is
Corné Reker.

(op de foto v.l.n.r.: Corné Reker, Rianne Lofvers, Peter Bijen en Martin van Dijken)

Coby Nienhuis
Schuttersvereniging Stedum

Activiteiten van de Stichting Vrienden van
de Bartholomeüskerk Stedum
Op 14 mei jongstleden vond de Orgeldag Noord-Nederland
weer plaats. Tussen 10:00 en 16:00 uur speelde een zestal
organisten meerdere (kerkelijke) liederen op het orgel,
waaronder ´Ga met God en Hij zal met je zijn’, naast andere
bekende melodieën en improvisaties. Dankzij het zonnige
weer en de andere activiteiten in het dorp hebben wij in onze kerk tientallen
bezoekers mogen ontvangen die konden genieten van de schoonheid van het
interieur en het mooie orgelspel. Het bestuur van de Stichting kijkt terug op een
geslaagde dag.
Ype Jan Nienhuis
secretaris Stichting Vrienden van de Bartholomeüskerk Stedum
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Weer een winkel in Stedum?
Al een paar keer eerder berichtten we in De Stedumer over ons initiatief:
Zelfvoorzienend Stedum. Op zaterdag 14 mei organiseerden we onze eerste
activiteit: een ruilmarkt voor plantjes voor huis, tuin en moestuin. Met een opkomst
van zo’n vijftien personen die gretig met elkaar uitwisselden vonden we het een
geslaagde bijeenkomst.
In onze werkkring zijn we met elkaar (o.a.) in gesprek over het mogelijk creëren
van een plek in Stedum waar we op meer structurele basis zaken met elkaar
kunnen uitwisselen. Deels kan dit een digitale plek zijn (zo hebben we
bijvoorbeeld ondertussen een appgroep waar we met elkaar moestuinproducten
delen kunnen), maar we zouden ook graag een fysieke plek creëren waar we dit
kunnen doen. In grote lijnen zien we voor ons dat er op deze plek:
-dingen weggegeven kunnen worden, bijvoorbeeld glazen en borden die je niet
meer gebruikt, boeken die je niet meer leest of het overschot aan courgettes dat
er elke zomer weer is op de verschillende moestuinen;
-zaken geruild kunnen worden met behulp van een puntensysteem (verkoop je
bijvoorbeeld een potje jam voor vijf punten, dan kun je hier bijvoorbeeld bietjes
van de dorpstuin voor terug kopen);
-dingen verkocht worden door Stedumers, zoals bijvoorbeeld eieren of
zelfgemaakte knuffelbeestjes van vilt;
-eventueel basisbenodigdheden verkocht kunnen worden, zoals koffie, wc-papier
en pindakaas, eventueel aangevuld met bijvoorbeeld brood en andere verswaren.
We willen Stedumers die enthousiast worden van het idee weer een soort winkel
in Stedum te hebben graag uitnodigen met ons mee te denken. Heb je ideeën
voor een plek waar we een ruil/verkoopwinkel kunnen creëren: laat het ons weten!
Wil je met ons meedenken of meedoen: laat het ons weten! Vind je het een tof
idee en ga je waarschijnlijk gebruik maken van deze winkel: laat het ons weten!
Mail ons op: zelfvoorzienendstedum@gmail.com of trek ons aan ons jasje!
Jeanine Blokzijl, Tes Oost, Ronnie Vos, Marieke Stigter, Nynke van der Laan,
Karin Boonstra
Zelfvoorzienend Stedum

oplossing logigram
chimpansee
chinese dwerghamster
flamingo
lammergier
zebra
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maand
april
september
juni
maart
juli

in vrijheid
3 uur
5 uur
1 uur
2 uur
4 uur

vindplaats
terras
keuken
stadsvijver
kerkhofmuur
kruispunt

19e Steemer Omloop
De 19e Steemer Omloop gehouden op 14 mei, de eerste loop van het Huis en
Hypotheek Ommelander loopcircuit, is weer een groot succes geworden. In ons
clubgebouw Moarstee konden de lopers zich inschrijven en zich voorzien van
startnummer en chip voor de juiste tijden. De wedstrijd werd onder prachtige
omstandigheden gelopen met als start en finish het ijsbaanterrein. Met een
lekkere temperatuur werd er door en om Stedum de 5 en 10 kilometer gelopen.
Vooraf aan de loop ging de basisschool De Klaver van start met een sponsorloop
t.b.v. Oekraïne. Aangemoedigd door het vele publiek, vaders, moeders, opa`s en
oma`s liepen ze een kwartier zoveel mogelijk rondjes voor een vast bedrag of per
ronde. Na afloop was er een medaille en drinken als beloning.

Een impressie van de kindersponsorloop

Voor de start werd even stilgestaan bij het overlijden van ons bestuurslid van het
eerste uur Jannes Nijboer. Om 17.00 uur werden de deelnemers weggeschoten
door de voorzitter van de ijsvereniging, Anjo Hofman. De speaker Fokko Smit gaf
commentaar en begeleide de deelnemers naar de finish.
Bij de 10 kilometer senioren kwam als eerste Gerard Vos uit Appingedam over de
finish, gevolgd door Gerben Vermij uit Leens en als derde eindigde Demian
Zijlstra uit Leermens. Bij de dames senioren werd er gestreden om het hoogste
schavot en het was Tine van der Borne uit Oordegem (België) die met voorsprong
als eerste binnenkwam, gevolgd door Graciëlla Evertsz uit Delfzijl die de
finishboog als tweede bereikte, derde werd de Bedumse Annemarije Souer.
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De start van de 19e Steemer Omloop

Bij de heren 40+ werd Remco Oost uit Rottum 1e
gevolgd door Peter Pettinga uit Groningen en één
minuut later volgde Richard v.d. Meij uit Delfzijl
die 3e werd. Bij de heren 50+ kwam als eerste
over de finish Klaas Brouwer uit Zuidbroek
Bij de doorkomst na 5 km lopen de
gevolgd door Wietze de Vries uit Appingedam,
latere nummers 1 en 2 al op kop.
derde werd Siemon Henrichs uit Delfzijl. Bij de
heren 60+ was Harmannus Hoving uit Wildervank de snelste die als eerste over
de lijn kwam, gevolgd door Henry Kuipers uit Bedum. Als derde kwam Karel
Edens uit Groningen over de lijn. Bij de vrouwen 40+ ging de overwinning naar
Femke Veldman uit Delfzijl, gevolgd door Mariska Bosch uit Appingedam en de
derde plaats ging naar de Stedumse Sieta Jans. Bij de vrouwen 50+ werd Aleida
Groothoff uit Winsum eerste, gevolgd door Tineke Roorda uit Westeremden en als
derde kwam Anke Mulder uit Groningen over de finish. Bij de 5 kilometer werden
Jos Vast uit Winsum en Suzanne Bosscher uit Delfzijl als de winnaars van de
recreanten verblijd met een Knols koek. Uit het deelnemersveld werden tien
goodiebags verloot als presentje wegens het 20-jarig bestaan van het hardloop
circuit. De cheque van 75 euro geschonken door Sporthuis Mossel uit
Appingedam ging naar Gerben Feenstra uit Zandeweer. De organisatie
ijsvereniging Stedum van de Steemer Omloop wil iedereen bedanken voor zijn of
haar inzet en we hopen u weer te zien volgend jaar bij de 20e Steemer Omloop.
Voor alle uitslagen zie www.ommerlander loopcircuit.nl
Peter Slager
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Tennis een echte contactsport?
Bij Moarstee werd fanatiek getennist op die maandagavond: Bosbaan 1 tegen
Warffum 2. in de “zomeravond-competitie van Kring Noord”. Het was heerlijk
tennisweer en de ouderwetse gravelbanen lagen er prachtig bij. Het duurde bijna
tot het donker werd. Daarna was het nog lang gezellig op het terras. Ondertussen
ging binnen het licht aan, waar voor het eerst weer eens een ledenvergadering
werd gehouden. Al met al was daarmee een kwart van de leden tegelijk aanwezig.
Moarstee bruiste die avond door tennis.
Tennis bruist ook in Stedum als het gemengde-zondag-KNLTB-competitieteam
speelt en straks, begin juli, ook weer als het traditionele “Groot Loppersum
Toernooi” weer op alle banen van Middelstum, Loppersum en Stedum wordt
gehouden. Goede en iets minder beholpen tennissers komen elkaar tegen en
vermaken zich samen. De clubleden zijn aardige mensen, ze kennen elkaar en
houden de zaak samen op gang: Het kan ook gezellig bruisen als er samen
baanonderhoud wordt gedaan of gesnoeid.
Tennissen: Dat zouden meer mensen moeten doen. Hoe meer tenniszielen, hoe
meer gebruis, tenslotte. Nou, al die mensen die dat willen, zijn welkom bij de
allergoedkoopste tennisclub van Nederland.
Vanaf woensdag 1 juni gaan we vier keer een soort mentor-tennisavonden
organiseren. Je mag lid zijn maar dat hoeft (nog) niet. Je mag het al kunnen, maar
het hoeft niet. Je hoeft zelfs geen eigen racket mee te nemen. Ervaren clubleden
helpen je om contact te leggen met het racket, met de bal, met de lijnen en niet in
de laatste plaats met andere tennissers.
Als het niks voor je lijkt, probeer je het de volgende week weer en als het dan ook
nog niks blijkt, even goede vrienden. Maar wie weet? Misschien smaakt het wel
naar meer en dan nemen we je graag op in onze kleine, goedkope, bruisende
dorpsgemeenschap op de Bosbaan en zul je merken dat tennis een echte
contactsport kan zijn.
Wat?
Waar?
Voor wie?
Wanneer?
Wat nodig?

Mentor-tennis: hernieuwd of eerste contact met tennis in Stedum.
Bosbaan, bij Moarstee, aan het Peertilpad.
Voor leden en niet leden, talent of minder.
1, 8, 15, 22 juni 2022, 19.30 - 20.30 uur.
Sportkleren en sportschoenen zonder veel profiel (geen
hardloopschoenen) (Rackets en ballen beschikbaar).
Meteen lid worden? Dat kan natuurlijk ook, voor slechts 65 euro per jaar.
Aanmelden bij: debosbaanstedum@gmail.com
Kaj Reker, tennisvereniging De Bosbaan
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Vuurwerkoverlast
Op een zomeravond in juli van vorig jaar, werd er tijdens een feestje een
vuurwerkbatterij afgestoken midden in het dorp. Onbedoeld zorgde dit voor een
groot drama bij een paar omwonenden. Tijdens het hevige geknal werd onze
hond door panische angst overvallen, de achterdeur stond nog open (het was
immers een mooie zomeravond) en de hond vluchtte de omheinde tuin uit. Later
die nacht werd het arme beest door de politie teruggevonden, gewond in een
berm buiten het dorp.
Gelukkig had er geen verkeersongeval plaatsgevonden en zijn de poten van de
hond (die ze letterlijk kapot had gerend) na maanden weer mooi genezen. Maar
het geleden trauma zal blijven opspelen bij een onverwachte vuurwerkontploffing,
zowel bij hond als bij baasje. Zoals in de avond van 30 april en tweemaal op 4 mei
op klaarlichte dag, toen er wederom een vuurwerkbatterij werd ontstoken. Beste
dorpsgenoten bedenk u, uw kortstondig pleziertje kan doodsangst bij de trouwe
viervoeters in het dorp teweegbrengen. Met alle gevolgen van dien.
Susan en Jörg

JONGE MEZEN
Zo hoorde ik laatst dat jonge mezen
voor hun leven moeten vrezen.
Wist er niets van, ben dus gaan zoeken
op het internet, niet in de boeken.
En ja, het is beslist droevig gesteld.
Het gaat om vergif, het oude lied.
De ouders voeren hun jongen insecten
bespoten met gif en ze weten het niet.
Maar het gekste stuk op het net dat ik las
dat ging over het haar van een hond.
De baas kamt zijn dier in de tuin, in het park,
plukken haar stuiven daar in het rond.
De mezen bekleden hun nesten ermee,
zo warm, zo zacht en zo teer.
Maar het antivlooienmiddel op het haar
dat doodt de jonge meesjes weer...
Eldert Ameling
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De Steemer Agenda
Verschillende van onderstaande activiteiten vindt u terug in deze Stedumer.
29
05

Rural Sketchers Steem
zie pagina 22, 23

01
06

Mentor-tennis (ook op 8, 15, 22 juni)
zie pagina 29

11
06

12
06

17
06

t/m

Open Atelier Stedum
zie pagina 5
25
06

Kleintje Feestweek
zie pagina 3, 10

18
06

Open huis Koetshuis met Lijkenhuisje
zie pagina 4

20
06

Infoavond Knarrenhof
zie pagina 2

25
06

Veteranendag
zie pagina 4

03
07

Toertocht Motorclub Stedum-Westeremden E.O.
zie pagina 19, 20

09
07

Rommelroute en 'Heel Stedum bakt'
zie pagina 2

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 24 juni 2022.
Kopij inleveren bij de redactie uiterlijk woensdag 15 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
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