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Elektrisch deelvervoer in Stedum 
Je hebt het waarschijnlijk al gezien dat er 
recent bij het Haventje van Stedum een 
laadpaal voor elektrische auto’s is geplaatst. 
Deze paal zal gebruikt gaan worden door de pas opgerichte coöperatie DeelSlee 
voor elektrisch deelvervoer. 
Een enthousiast kernteam vanuit diverse zorgcoöperaties, energiecoöperaties en 
dorpsbelangen zijn de afgelopen maanden druk bezig geweest met om Elektrisch 
Deelvervoer te realiseren in de gemeente Loppersum. Stedum is één van de 
dorpen waar de eerste auto’s beschikbaar komen. 

Bereikbaarheid, kostenbesparing en duurzaamheid gaan hand in hand bij 
elektrische deelauto’s. Met het plaatsen van een elektrische deelauto in een dorp 
of wijk kunnen bewoners eenvoudiger naar de dokter, even een boodschap doen 
of op bezoek gaan als er geen eigen auto beschikbaar is. Ervaringen elders leren 
ook dat bij de beschikbaarheid van een deelauto in de buurt de aanschaf van een 
tweede auto helemaal niet nodig is of zelfs de deur uit kan. Door de promotie 
worden mensen ook bewuster van de vaste kosten van een eigen auto. Het is net 
als bij zonnepanelen, men wordt zuiniger, in dit geval op de autokilometers. 

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 Jelke Hamersma (foto: Carola Kruidhof ). De rubriek 400 
 woorden vindt u op pagina 9. 



3 

Algemene informatie vind je op: www.deelslee.nl. Op de site kun je je ook als 
gebruiker aanmelden. 
De coöperatie regelt alle praktische zaken zoals aanschaf en beheer van de 
auto’s, maar ook de aanmeldingen van gebruikers en de administratie van het 
gebruik. Het zou mooi zijn als veel inwoners van de auto's gebruik gaan maken.  
Maar wat is een deelauto precies? Hoe werkt het systeem? Hoe meld je je aan? 
Veel vragen waar de coöperatie graag een antwoord op wil geven, maar kan dat 
niet alleen. Daarom zoeken wij enthousiaste ambassadeurs en beheerders. 

Ambassadeurs  
Zij zijn het aanspreekpunt voor deze vragen. Zij begeleiden nieuwe gebruikers 
bijvoorbeeld bij het registreren of bij een eerste rit.  
De ambassadeurs vormen het lokale gezicht van dit deelinitiatief en dragen het 
met de hulp van promotiemateriaal uit. 

Beheerders 
Zij zorgen dat de auto's in topconditie blijven en dat deze schoongemaakt wordt. 
Zo zal de auto ook af en toe voor een beurt naar de garage moeten. De 
beheerders bieden ook lokale ondersteuning bij de laadpalen en kunnen nieuwe 
gebruikers wegwijs maken met praktische zaken, zoals hoe koppel je de auto aan 
of af. 

Het zou mooi zijn als we voor beide functies twee mensen hebben. Je krijgt 
uiteraard eerst zelf een ‘opleiding’ zodat je weet van alle in en outs. 

Tot slot. Wat kost het? 
Je kunt kiezen voor geen vaste kosten per maand; dan betaal je € 6, - voor een 
kleine auto of € 7, - euro voor een middenklasser per uur gebruik. Als je een 
abonnement van € 15, - per maand neemt, betaal je respectievelijk € 4, - of € 5, - 
per uur gebruik.  

Heb je interesse in een functie of wil je meer weten over de DeelSlee, uitgebreide 
tarieven en de mogelijkheden, dan kun je mij bellen op 06-29550235 of mailen 
naar dfwvanimpe@gmail.com.  

Dirk Van Impe 
Stedumer Energie Coöperatie 
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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 Johan Boekema, Stationsweg 25. 

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

Waar ben je geboren en/of heb je je jeugd doorgebracht?  
Johan: “Ik ben geboren in Rolde en heb mijn jeugd doorgebracht in De Wilp en 
Marum.” 

Wat doe je in het dagelijks leven?  
Johan: “Ik ben projectmanager (ZZP-er) en muzikant.” 

Wat zijn je favoriete bezigheden?  
Johan: “Mijn hobby is musiceren.” 

Wat staat er bovenaan jouw wensenlijst?  
Johan: “Ik doe al alles wat ik wil en doe dingen die ik leuk vind.” 

Wat zijn de hoogtepunten uit je leven?  
“Mijn hoogtepunt is: het grootbrengen van mijn zoon en het besluit dat ik mijn hart 
moest volgen en daarom besloten heb om de Opleiding Conservatorium te doen.” 

Wat waren je eerste indrukken van het dorp?  
“Dat het een gemoedelijk en mooi groen dorp is met oude huizen.” 

Noem iets voor de ideeënbus van Stedum. 
“Dat er weer een kunstroute georganiseerd kan worden.” 

Wat is je antwoord op de vraag van de vorige bewoners: “Wat zou je inbreng 
zijn in Stedum (bijvoorbeeld een activiteit beoefenen)?”  
Johan: “Een muziekavond.” 

Welke vraag wil je de volgende nieuwe bewoner(s) stellen? 
“Ik vind Stedum mooi, maar hoe kun je Stedum nog mooier maken?” 

Afie Nienhuis 
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Allereerst hartelijk dank voor de pollepel Ineke van Dijken. 

De pollepel 14 – Borgweg 
Recept: Pasta di Pedro (4 pers.) 
Natuurlijk kun je dit naar eigen inzicht aanpassen naar meer of minder personen. 

Ingrediënten:   
-ongepaneerde schnitzels
(4 stuks)
-tagliatelle (vers of droog)
-bakje champignons
-grote ui
-rode paprika
-3 tenen knoflook
-klein blikje tomatenpuree
-geraspte kaas
-flinke scheut ketjap
-peper en zout

Bereiding: 
*Snij het vlees, champignons, ui, paprika en knoflook, doe dit in een grote kom
waar ook een deksel op kan.
*Voeg hieraan toe een flinke scheut ketjap, peper en zout en meng dit alles goed
door elkaar.
Het lekkerst is om dit geruime tijd goed door elkaar te laten trekken. Avond van te
voren snijden en wegzetten in koelkast (vandaar ook het deksel) is een aanrader.
*Kook de tagliatelle volgens de aanwijzing op de verpakking.
*Bak ondertussen het vleesmengsel in een grote koekenpan of wok.
*Giet na de kooktijd de tagliatelle af en roer het blikje tomatenpuree er door heen,
dit mag in een ingevette ovenschaal.
*Hierover schep je het gare vlees mengsel,
bestrooi rijkelijk met geraspte kaas en zet dit
onder een hete gril (of oven) tot de kaas is
gesmolten.

Smakelijk eten. 

Ik geef de pollepel door aan mijn buurvrouw 
Anneke Werkman. 

Mariska van Dijken 

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 en daarna de volgende straat. Zo krijg je langzaamaan een 
Stedumer kook/bakboek gesorteerd per straat. Degene die de pollepel krijgt, moet 
dat wel van te voren weten en er ook mee instemmen.  

De volgende pollepel graag inleveren uiterlijk 18 november via een e-mail naar: 
destedumer@gmail.com. 
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Nieuws van de Stichting Vrienden van de 
Bartholomeüskerk Stedum  
Graag brengen wij voor deze maand het volgende nieuws 
onder uw aandacht.  

Stichting Vrienden van de Bartholomeüskerk heeft onlangs de  
ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)-status van de  
Belastingdienst gekregen. Dit betreft de ‘gewone’ ANBI en de culturele ANBI-
status. Voor donateurs van de Stichting betekent dit dat hun gift aftrekbaar is 
van de inkomstenbelasting. Omdat het een culturele ANBI is, is er sprake van een 
extra belastingvoordeel. De gift mag namelijk voor 125% worden afgetrokken. 

Met het verkrijgen van de 
ANBI-status is de 
Stichting aantrekkelijker 
geworden voor donateurs. 
Voor de nabije toekomst 
hoopt Stichting Vrienden 

van de Bartholomeüskerk hierdoor meer donateurs aan te trekken, zodat het 
voortbestaan van de Bartholomeüskerk financieel verder ondersteund wordt. 

Ype Jan Nienhuis 
secretaris Stichting Vrienden van de Bartholomeüskerk Stedum 

Contributie Dorpsbelangen 

Beste leden van Dorpsbelangen, 
In de maand oktober/november komen de bestuursleden weer bij u langs voor het 
innen van de contributie van 2020. De contributie bedraagt dit jaar €10,--. 

Karola Jansen 
Penningmeester Dorpsbelangen Stedum 
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 (foto: Carola Kruidhof)
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400 woorden 
Muziek is een gebeurtenis in de tijd 
Lopsterweg 10. Jelke Hamersma, woont met Nellie Sluis daar waar Jannes en 
Joke ooit in de schuur achter het woonhuis drie pony’s, tachtig konijnen en cavia’s 
hielden. Er staat nu een ranke muziekstudio met een zwartglanzende Yamaha 
vleugel. Jelke Hamersma, 67 jaar, geeft er nu individuele zanglessen, bereidt er 
zijn concerten voor, voert overleg en studeert er. De zanglessen aan volwassenen 
omvatten techniek en theorie in breedste zin.  
 “ Muziek is een gebeurtenis in de tijd. Daarmee onderscheidt de muziek zich van 
andere kunstvormen. Ik ben veel bezig met Bach, Brahms en Beethoven, ook 
Strawinsky.” 

Zijn talent (nature) werd rond 1960 ontwikkeld (nurture). Als jongen van zeven 
speelde hij orgel en als tienjarige was hij de organist van de gereformeerde kerk 
in Zuidwolde. In die tijd werd hij ook op de bus gezet om als solist bij kerkelijke 
huwelijken te zingen.  
“Ik dirigeerde toen ik op de MULO zat in Zuidwolde een jeugdorkestje en een 
meisjeskoor en gaf les aan leerlingen van de plaatselijke brassband Heman. Op 
het conservatorium was mijn hoofdvak orgel, eerste bijvak piano en tweede bijvak 
zang. Ook een jaar saxofoon. Ik werkte toentertijd bij de Wâldsang in de 
gemeente Achtkarspelen: gaf piano- en orgelles alsmede AMV.” Na afronding van 
het conservatorium speelde hij tijdens zijn dienstplicht in de Johan Willem Friso 
Kapel. Hij gaf les op de mavo in Delfzijl en de Groene school in Winsum. Werd 
dirigent en repetitor van symfonieorkest Suonare d’Amatori uit Delfzijl. Was 40 
jaar lang dirigent van het gelauwerde Toonkunstkoor. In 2007 oprichter van het 
Collegium Musicum Loppersum. Jelke werd in 2016 benoemd tot Ridder in de 
Orde van Oranje-Nassau.  

“Ik ben gefascineerd door de stem. Wat stuurt de stem aan: zangtechniek, de 
randvoorwaarden en het lijf. Ik kies in mijn lessen voor een holistische 
(alomvattende) aanpak”, verduidelijkt Jelke. Hij organiseerde (1980) een groot 
koor voor een jubileumconcert van het conservatorium in de Oosterpoort. Een 
neveneffect hiervan was dat hij weer ging studeren, met als hoofdvak koor - en 
orkestdirectie. Hij had een jaar les van de Hongaar Zolt Deaky. Die leerde hem 
het wezenlijke handwerk: takteren (het stokje zwaaien) en het interpreteren van 
tijd.  
“ Dirigeren van zowel koren als orkesten, vaak ook samen, is allereerst 
organiseren, de partituur en repetities, plannen. Daarna het onder controle 
brengen van die complexe machine. Ik streef transparantie (helderheid) na. Mijn 
uitdaging is via communicatie een goede samenwerking van koor, orkest en 
solisten te realiseren. En zo een symfonie bijvoorbeeld, klein proberen te krijgen. 
Ik studeer zo lang tot ik het stuk in één of een paar minuten kan overdenken. 
Daarna wordt de partituur via repetities een stroom.”  

Math M. Willems 
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Het praalgraf voor Adriaan 
Clant van Stedum in de 
Bartholomeüskerk 

Eén van de wapenrustingen 
met toorts en eikenbladeren

Alliantiewapens van diverse 
voorname Ommelander 
families 

Gevleugelde draken met het alliantiewapen van de families Clant 
(li.boven en re.onder) en Nittersum (re.boven en li.onder)

De liggende figuur van Adriaan Clant (fragment)

Een engeltje met toorts en 
schedel
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Het praalgraf van Adriaan Clant van Stedum 
In het vijfde artikel in de reeks over de Bartholomeüskerk, dit keer aandacht voor 
het pronkstuk in het interieur van de kerk: het praalgraf voor Adriaan Clant van 
Stedum. 

De graftombe voor Adriaan Clant werd tussen 1670 en 1672 opgericht in opdracht 
van zijn zoon Johan Clant, naar ontwerp van de Vlaamse1 beeldhouwer Rombout 
Verhulst. Adriaan Clant van Stedum (1599-1665) was heer van de borg Nittersum 
en ondertekende als afgezant van Groningen Stad en Ommelanden in 1648 de 
Vrede van Münster, die het einde van de Tachtigjarige Oorlog betekende. Als 
eerbetoon aan de persoon en de daden van zijn vader liet Johan Clant (1624-
1694) een praalgraf oprichten door Rombout Verhulst (1624-1698), een uit 
Mechelen afkomstige beeldhouwer en tekenaar die veel opdrachten had in de 
Republiek der Nederlanden. De tombe van Clant vertoont grote gelijkenis met het 
grafmonument voor Johan Polyander van den Kerckhove(n) uit 1663, dat Verhulst 
voor de Sint-Pieterskerk van Leiden ontwierp. 

Het praalgraf voor Adriaan Clant bestaat uit een hardstenen podium met drie 
treden, waarop een tombe van rood marmer met witmarmeren klauwpoten staat. 
Op de tombe ligt de witmarmeren figuur van Clant in liggende houding op een 
matras met kwasten, gekleed in een kimono (Japanse ochtend- of kamerjas) met 
pantoffels aan en een kalotje (platte muts) op. Hij heeft gesloten ogen en het 
hoofd op een kussen, ondersteund door zijn linker hand. Aan weerszijden van de 
tombe zijn witmarmeren wapenrustingen geplaatst, met (onder andere) helmen, 
loof- en eikenbladeren en een brandende toorts of een hellebaard (langwerpige 
bijl) met een bundel roeden. Boven de wapenrustingen zitten putti (kleine 
engeltjes), leunend op een schedel met in hun hand een brandende toorts. Boven 
de tombe bevindt zich een cartouche (schild met opschrift), waarop in Latijn de 
afkomst, het leven en de loopbaan van Adriaan Clant worden beschreven. 
Gevleugelde draken houden boven het cartouche een schild vast met de wapens 
van de families Clant (bestaande uit drie vissen) en Nittersum (met een 
dubbelkoppige adelaar), getooid door een kroon. Aan weerszijden van het 
cartouche zijn alliantiewapens van voorname Ommelander families te zien. 

De liggende figuur van de overledene (‘gisant’) is door zijn houding zodanig 
afgebeeld, dat het lijkt alsof hij niet dood is maar slaapt, en elk moment kan 
ontwaken. De rustende wapenrustingen aan weerszijden van de tombe 
symboliseren de vrede die in 1648 behaald werd en waarbij Clant als 
onderhandelaar een belangrijke rol speelde. De loof- en eikenbladeren staan 
symbool voor de overwinning die de Republiek op Spanje met deze vrede 
behaalde, die gezien de brandende toorts als eeuwigdurend beschouwd werd, en 
die gezien de roeden en de bijl erg gezaghebbend was. De brandende toortsen 
en schedel weerspiegelen het eeuwigdurende leven en de overwinning op de 
dood, die Clant door zijn daden symbolischerwijs verwierf. Van zijn roem en eer 
en zijn aanzienlijk voorgeslacht verhaalt de tekst op het cartouche. Het afbeelden 

1
 In het vorige artikel werd Rombout Verhulst abusievelijk als afkomstig uit Amsterdam genoemd. 
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van de diverse familiewapens wijst op de invloed van de lokale en regionale adel, 
als wiens vertegenwoordiger Clant bovengenoemde vrede tekende. De families 
Clant en Nittersum waren de voornaamste Stedumer families, terwijl in de naaste 
omgeving de andere Ommelander families aanzien genoten. 

Het praalgraf voor Adriaan Clant is door zijn rijke vormgeving, symboliek en 
materiaalgebruik van grote kunsthistorische waarde en betekenis voor het 
interieur van de Bartholomeüskerk. Daarnaast is de aanwezigheid van de 
graftombe in de kerk van Stedum een grote zeldzaamheid, aangezien slechte 
enkele van de Groninger kerken een dergelijk grafmonument tot hun interieur 
mogen rekenen. Ten slotte is de tombe van Clant, met zijn verwijzingen naar 
zowel de verdiensten van de lokale en regionale adel als naar de nationale 
geschiedenis, niet alleen van belang voor Stedum en de Ommelanden, maar ook 
voor de geschiedenis van Nederland als zodanig. 

Ype Jan Nienhuis 
secretaris Stichting Vrienden van de Bartholomeüskerk Stedum 

Expositie 
Het leek ons al heel lang leuk om te exposeren bij Kunst en Vliegwerk, nu is het er 
van gekomen. Kunst en Vliegwerk is een boekhandel in de Oude Kijk in ’t 

Jatstraat in Stad. De 
winkel zit in een 
prachtige voormalige 
slagerij. De muren zijn 
origineel betegeld en er 
is een mooie nis, waar 
de Epi Ecclesiae serie 
goed in uitkomt. Een 
paar foto’s pasten daar 
niet in, die hangen aan 
een muur en staan in de 
etalage. 

De serie Epi Ecclesiae 
laat de middeleeuwse 
Groninger kerken zien 
waaronder zich de 
epicentra bevonden van 
gaswinningsaard-
bevingen met een kracht 
van minstens 3.0 op de 
schaal van Richter. 

De expositie is nog tot en met eind november. 

Janna Bathoorn en Jan Alwin de Jong 
Studio Stedum
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Vereniging in Beeld 
Dorpstuin De Heemen 
In het voorjaar van 2011 (binnenkort een 10-jarig jubileum!!) zijn elf mensen 
gestart met het aanleggen van een Dorpstuin. Tijd om eens een gesprekje te 
voeren met Margreet Wiersema en Jeanine Blokzijl over de dorpstuin. Het initiatief 
startte nadat Margreet een oproep had geplaatst met de vraag of mensen 
interesse hadden om een dorpstuin op te zetten. Ondanks wat wisselingen zijn er 
sindsdien ongeveer tien gezinnen actief in de dorpstuin. De tuin ligt achter de 
Zorgbuurderij aan de Bedumerweg 43 en is bereikbaar via het maaipad. 

Er wordt samengewerkt met de cliënten van de zorgboerderij. De zorgboerderij en 
dorpstuin hebben beide een eigen stuk tuin, maar we komen elkaar wel vaak 
tegen. Wat wordt er zoal verbouwd? Groenten, fruit, bloemen, van alles is 
mogelijk. Facebook leerde me dat er in het verleden veel verschillende groente-, 
fruit- of kruidensoorten gekweekt werden. Van aardappels en aardbeien tot zoete 
appels. Ook worden regelmatig aparte, onbekende zaden uitgeprobeerd, zoals de 
Chichinga. Het best omschreven als een mix van komkommer en courgette met 
de smaak van groene bonen. 

(op de foto: Margreet Wiersema, Jeanine Blokzijl, Rita Drok en Tes Oost in de Dorpstuin. 
Overige leden van de dorpstuin zijn: Trix Leegte, Mannie Hovenkamp, Lorette Verment, Heleen 
Oljans, Helma Slump, Marieke Romp en Renate Martini.) 
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Ieder jaar bepaalt de groep samen wat ze gaan verbouwen. Er wordt op 
natuurlijke wijze geteeld op grond, maar ook in de kas. Sinds dit jaar geheel 
biologisch, omdat ook de mest van de boerderij biologisch is. Ieder jaar is weer 
anders. Het ene jaar verorberen de slakken de groenten, het andere jaar is de 
droogte een uitdaging en wat het ‘t ene jaar goed doet, kan ‘t jaar erna 
tegenvallen. Dat houdt het spannend, leuk en afwisselend. De dames van het 
textielcafé vormen in de zomermaanden een inmaakclub. Ze maken de groenten 
in én ze maken verrukkelijke jam. Deze is te koop bij het kraampje aan het eind 
van de Stationsweg, nr. 56 en in de kraam bij De Heemen, momenteel verplaatst 
naar de schuur. 

Belangrijk voor het voortbestaan en het succes van de Dorpstuin is het 
fundament. Zoals Margreet vertelt: 1 + 1 = 3. De boerderij, de zorgboerderij en de 
dorpstuin. Doordat deze drie met elkaar verbonden zijn en met elkaar 
samenwerken, werkt het. Er wordt van alles onderling uitgewisseld en gebruikt, 
van ervaring en kunde tot touwtjes en de mest. 

Er zijn in het verleden door de dorpstuin veel activiteiten voor het dorp 
georganiseerd, zoals oogstfeesten, cursussen tuinieren, groentesoep pakketten 
met school, Steemer appelsap, dorpsmaaltijden en plukochtenden. Waar de tuin 
een overschot aan had, zoals appels of kroppen sla, werd middels een Rondje 
Dorp in het dorp verkocht. Nog steeds zijn er ideeën en wil de dorpstuin er zijn 
voor het dorp, maar het ontbreekt vaak aan tijd en de nadruk ligt toch op het 
tuinieren. 

Bij deze dan ook een mooie oproep voor dorpsgenoten en overige 
geïnteresseerden om met ons mee te komen doen, aldus Jeanine. Nieuwe leden 
zijn van harte welkom! Er dient wel opgemerkt te worden dat het niet om een 
volkstuintje gaat. We doen het gezamenlijk, dat wil zeggen: met z’n allen de hele 
tuin, niet ieder een stukje voor zich. De kosten voor zaad en andere 
benodigdheden worden gedeeld, maar je kunt er met je gezin de hele zomer 
lekker en gezond van eten. Daarnaast worden er regelmatig lekkere recepten 
uitgewisseld.  

Kortom lijkt het u wat om mee te doen met de dorpstuin? 
Bel dan met Jeanine Blokzijl (06-14211294) en wordt ook enthousiast! 

Nicole Hoofs 
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sportbewegingsportbewegingsportbewegingsportbewegingspor 

Nieuws van IJsvereniging Stedum 

Hallo Stedumers, 

Als bestuur van de IJsvereniging zullen wij ons ook aan moeten passen! Corona 
is niet niks, vandaar dat wij niet huis aan huis onze contributie op komen halen. 
Wij zullen bij de leden een lidmaatschapskaart bezorgen. Wij verzoeken u 
vriendelijk om € 8,- over te maken op IBAN NL25 RABO 0306 3132 86, t.n.v. 
IJsvereniging Stedum onder vermelding van uw naam en adres. 

De laatste tien jaar hebben wij altijd op onze ijsbaan kunnen schaatsen, behalve 
het afgelopen seizoen. 
Door onze goede samenwerking met BS de Klaver zullen wij onze best blijven 
doen om onze jeugd te laten bewegen (c.q. schaatsen), maar het moet dan wel 
gaan vriezen! 

Omdat wij lid geworden zijn van de K.N.S.B., kunnen we onze leden bijna gratis 
laten schaatsen in Kardinge op de volgende data en tijden (onder voorbehoud, 
omdat we niet weten welke Coronaregels er dan gelden): 
zaterdag 28 november van 16.00 – 18.00 uur 
woensdag 30 december van 16.30 – 18.30 uur 
zaterdag 20 februari 2021 van16.00 – 18.00 uur 
In de volgende Stedumer zullen we bekendmaken of dit doorgaat en wat de 
regels zijn. 

Als u nog geen lid bent van de ijsvereniging, maar het wel graag wil worden, kunt 
u ons mailen: ijsverenigingStedum@gmail.com of contact opnemen met Anjo
Hofman (06-53880330).

De jaarvergadering gaat dit najaar niet door i.v.m. Corona. 

Anjo Hofman 
IJsvereniging Stedum 
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Onafhankelijke inwonersondersteuners
In de gemeente Loppersum zijn drie
het werk. Zij ondersteunen u wanneer u problemen ervaart op emotioneel,
lichamelijk en sociaal gebied als gevolg van de aardbevingen. De onafhankelijke
inwonersondersteuners: 

• bieden u een luisterend oor
• ondersteunen u bij het vinden van

oplossingen
• zoeken samen met u naar antwoorden en,

als dat nodig is, naar hulpverlening

Contact met de inwonersondersteuner?

Woont u in Stedum en heeft u naar aanleiding van
bijvoorbeeld de versterking van uw woning
problemen waarbij u graag een luisterend oor wilt,
of ondersteuning? Dan kunt u contact opnemen
met inwonersondersteuner Jeanet Wemm
via telefoonnummer 06-50196804 of e
j.wemmenhove@loppersum.nl.

Jeanet Wemmenhove 
Onafhankelijke Inwonersondersteuner Gemeente Loppersum

Onafhankelijke inwonersondersteuners  
In de gemeente Loppersum zijn drie onafhankelijke inwonersondersteuners aan
het werk. Zij ondersteunen u wanneer u problemen ervaart op emotioneel,
lichamelijk en sociaal gebied als gevolg van de aardbevingen. De onafhankelijke

bieden u een luisterend oor
u bij het vinden van

zoeken samen met u naar antwoorden en,
als dat nodig is, naar hulpverlening

Contact met de inwonersondersteuner?  

Woont u in Stedum en heeft u naar aanleiding van 
bijvoorbeeld de versterking van uw woning 
problemen waarbij u graag een luisterend oor wilt, 
of ondersteuning? Dan kunt u contact opnemen 
met inwonersondersteuner Jeanet Wemmenhove, 

96804 of e-mail 
j.wemmenhove@loppersum.nl.

Onafhankelijke Inwonersondersteuner Gemeente Loppersum 
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onafhankelijke inwonersondersteuners aan 
het werk. Zij ondersteunen u wanneer u problemen ervaart op emotioneel, 
lichamelijk en sociaal gebied als gevolg van de aardbevingen. De onafhankelijke 
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De Steemer Agenda 

Helaas deze maand geen activiteiten voor de Steemer Agenda….. 

SPEELTUIN IN DE NACHT 

Vanuit de ene hoek 

zwarte silhouetten met 

glimlichten. 

Vanuit de andere hoek 

speeltoestellen 

door straatlantaren 

vaag beschenen. 

Soms ‘s nachts stemmen, 

wild het zoemen van de kabelbaan, 

een harde stoot, 

een gil. 

Is daar iemand nog zo laat? 

Of is het de wind? 

Eldert Ameling 

De Stedumer is een uitgave van de Vereniging voor Dorpsbelangen Stedum en verschijnt 
normaal gesproken elke vierde vrijdag van de maand. Kopij moet anderhalve week er voor 
binnen zijn. De Stedumer komt niet uit in juli.  
Artikelen in ‘platte tekst’ aanleveren, dus geen eigen opmaak.  
De Stedumer verschijnt de volgende keer op vrijdag 27 november.  
Kopij inleveren bij de redactie uiterlijk  woensdag 18 november. 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 




