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Kern(en) met pit! 
 

 
(Foto: Bé Schollema) 

 
Stedum heeft met de Survivalvereniging het predicaat 'Kern met Pit' met de bijbe-
horende 1000 euro gekregen. De trofee ging naar Foxhol. Wethouder Bé Schol-
lema schreef hierover het volgende op facebook: 
 

"Net terug uit het schitterende koetshuis bij de Freaylemaborg in Slochteren voor 
de prijsuitreiking van @kernmetpit. Foxhol mag dan gewonnen hebben, met een 
mooi project dus terecht, 2 andere winnaars zijn eigenlijk nog mooier. Namelijk 
Stedum en Garsthuizen!  
 

De survivalbaan in het eerste dorp en een speeltuin in het tweede. Beide tot in de 
puntjes uitgevoerd met inzet van vrijwilligers en in Loppersum altijd een steuntje in 
de rug van de gemeente. 
 

Beide ploegen kunnen op zoek naar een prominente plaats voor het schitterende 
bord en ruimte op de bankrekening voor de gewonnen geldbedragen. Daarnaast 
kunt u ook op deze initiatieven nog stemmen voor de landelijke prijs in maart. Het 
zou wel bijzonder zijn dat na "Wedde dat het lukt" de landelijke hoofdprijs ook dit 
jaar in Groningen terecht komt. 
Dank Eric Raad en Lorette Verment voor de presentatie en organisatie. Top!" 
 

Bé Schollema 
 
 
 
 
 

 

Het gezicht van Stedum 
De foto op de omslag vertoont iedere maand het gezicht van een of meerdere Stedumer(s). De 
foto hoort dit keer bij de rubriek 400 woorden waarin Math M. Willems op zoek gaat naar de 
passie van dorpsgenoten. Deze keer Harry en Marga Venema (foto: Martien Spits-Straatman). 
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Winters Nieuwjaarsconcert 
 

Zaterdagavond was het gezellig druk bij het Nieuwjaarsconcert van Dorpsbelan-
gen en fanfareorkest Jehova Nissi in Stedum. Dat concert begint met een gast-
vrije ontvangst met een Nieuwjaarsrolletje erbij en wie zin heeft begint dan al met 
sjoelen. Daarna volgde het concert met zeer toegankelijke muziek volgens diri-
gent Gijs Heusinkveld. En dat was ook zo, want het publiek mocht met steek-
woorden raden wat er gespeeld zou worden. De muziek varieerde van Toto en 
een Mary Poppins selectie tot de Radetzky Mars. Traditiegetrouw wordt er bij het 
traditionele Weense stuk goed in de maat meegeklapt. Daarna werd er met het 
Bourgondische drankje kir een gezamenlijke toost uitgebracht op niet nieuwe jaar. 
Vervolgens kon er nog lang gezellig gepraat en gesjoeld worden. Iedereen keerde 
over de gladde wegen weer zeer tevreden huiswaarts. 
 

Lies Oldenhof 
 

 

Gezelligheid in Moarstee met Oud en Nieuw 
 

Dit jaar was het al weer routine, elkaar treffen in de nacht van Oud en Nieuw in 
Moarstee. Gezelliger dan in de sporthal, de kerstboom nog mooi opgetuigd voor 
de deur, en de mogelijkheid om te dansen én te praten, zonder dat je last van el-
kaar hebt. Zo was het voor iedereen goed te doen, en dat was aan de drukte ook 
wel te merken. De mensen bleven ook lang, en met de bitterballen van Alie erbij 
hoefde niemand met een lege maag naar huis.  

 

Ook de muziek was goed verzorgd. DJ 
Jappa draaide tot volle tevredenheid, 
maar was ook het laatste nummer in 
Loppersum, dus tegen 4 uur was het 
met live draaien in Moarstee gedaan. 
Dat is nog een punt van aandacht voor 
het volgende jaar, suggesties zijn wel-
kom bij de organisatie (bestuur Moar-
stee en bestuur Dorpsbelangen).  
 

Groot voordeel is ook dat het minder 
werk is om alles klaar te zetten en 
weer op te ruimen. En met de 
schoonmaak van de vloer door de fa-
milie Exoo was de organisatie weer 
zeer ingenomen! 
Natuurlijk worden ook alle vrijwilligers 
heel hartelijk bedankt voor de grote 
inzet en we hopen Oud en Nieuw vol-
gend jaar weer net zo leuk in eigen 
dorp te kunnen vieren. 
 

Besturen Moarstee en Dorpsbelangen 
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 Kerst in Scoutopia 
 

Welpen van scouting de Struners 
hebben het weekend van 9, 10 en 
11 december geslapen in het ge-
bouw (Moarstee). Het weekend 
begon op vrijdagavond met het 
bouwen van een eigen hut van 
karton. Na 2 á 3 uur bouwen en 
knutselen ontstond er een dorpje 
dat later op de avond Scoutopia 
werd genoemd. Alle huisjes die zo 
gemaakt zijn, werden persoonlijk 
gemaakt met een tekening, een 
adres en een huisnummer. Nadat 
de welpen een kerstfilm hadden 
bekeken, sliepen ze allemaal in 
hun eigen huis in Scoutopia. 
 

De volgende ochtend in Scoutopia 
(zaterdagochtend) 
Alle inwoners van Scoutopia waren 
al vroeg wakker. Tijdens de kerst 
heeft iedereen een kerstboom in 
huis. Ook in Scoutopia mocht de 
kerstboom niet ontbreken. Door 

middel van een quiz werd de boom versierd. De inwoners van Scoutopia werden 
in 4 groepjes verdeeld. Elk groepje kreeg om de beurt een vraag en bij elk goed 
antwoord mocht het groepje iets van de kerstversiering in de boom hangen.  
 

Kerstfeest  
Nadat de boom versierd was kon het kerstfeest beginnen. De welpen deden eerst 
een buitenspel en aten daarna in het gebouw. Na het eten werd het spel levend 
bingo gespeeld. Bingo waarbij je een voorwerp moest zoeken wat hoort bij het 
nummer dat genoemd werd. Als je alle nummers weggestreept had en alle voor-
werpen bij elkaar gesprokkeld dan was het bingo.  
 

Zondagmorgen 
Zondagmorgen werd er gestart met het opruimen van het dorp Scoutopia. De lei-
ding was intussen bezig met het voorbereiden van de brunch. Kerstmuziek mocht 
hierbij zeker niet ontbreken. Na de brunch werd er nog een spel gespeeld. Het 
weekend werd afgesloten door Scoutopia ritueel te verbranden. Tenslotte werd de 
vlag gestreken.  
 

Het was zeker een zeer geslaagd en een erg gezellig weekend.   
 

Gert Jan Exoo 
Leider bij De Struners 
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(foto: Martien Spits-Straatman) 
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In de Kijker 
 

In deze rubriek worden nieuwe of minder bekende bewoners van het dorp voor-
gesteld. Deze keer Trees Piersma, Hoofdstraat 41. 
 

Sinds wanneer woon je in Stedum? 
“Sinds 1 november 2016.” 
 

Waar ben je geboren en/of heb je je jeugd doorgebracht? 
Trees: “Ik ben geboren in Middelstum en heb daar ook mijn jeugd doorgebracht.” 
 

Wat doe je voor de kost? 
Trees: “Ik ben manager bij een reisorganisatie.” 
 

Wat is je favoriete bezigheid? 
Trees “Ik hou van lekker eten koken en tuinieren.” 
 

Wat is je favoriete vakantiebestemming? 
“Ik vind Namibië een prachtig land, vanwege het ruige landschap en er zijn veel 
wilde dieren. 
Namibië is achttien keer groter dan Nederland en er wonen maar twee miljoen 
mensen. Bijna het dunst bevolkte land van de wereld. Verder zijn de mensen erg 
vriendelijk.” 
 

Wat neem je mee naar een onbewoond eiland? 
Trees: “Ik neem mijn vriend mee.” 
 

Wat is de reden dat je in Stedum bent komen wonen? 
“Het is een mooie plek om te wonen en daarnaast woon ik graag in de buurt van 
familie en vrienden.” 
 

Ben je ook betrokken bij het dorp? Zo ja, hoe? 
“Nog niet, maar ik ben wel van plan om lid te worden van een club of een vereni-
ging.” 
 

Wat zou je doen als je de Postcodeloterij Straatprijs wint? 
Trees: “Ik zou graag met goede vrienden een reis maken naar Afrika.” 
 

Wat vind je naast je eigen huis, het mooiste plekje van Stedum? 
“Ik vind vooral het pad langs het bos naar Peertil een heel mooi plekje.” 
 

Wat is je antwoord op de vraag van de vorige bewoonster: “Als je in een an-
dere tijd mocht reizen, waar zou je naar toe willen reizen?” 
“Naar Amerika; tussen de indianen wonen.”  
 

Welke vraag wil je de volgende nieuwe bewoners stellen? 
“Als je voor iemand zou willen koken: voor wie en wat zou je dan maken?” 
 

Afie Nienhuis 
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Oranjevereniging 
 

Het bestuur wenst 
alle dorpsbewo-
ners een heel ge-
lukkig en gezond 
2017 toe. Het jaar 
2017 is voor de 
Oranjevereniging 
een feestelijke jaar 
daar de vereniging 
dan het 70-jarig 
jubileum viert. Met 
natuurlijk ook de 
Koningsdag op 
26/27 april en 4 
mei. Wel kunnen 

we vertellen dat de toneelvereniging uit Bedum op Koningsdag voor ons gaat spe-
len. Voor het organiseren van het Jubileum en wanneer we dit zullen vieren pro-
beren we in De Stedumer van februari te vermelden.  
 

In ieder geval komen wij in de maand februari/maart langs voor de jaarlijkse con-
tributie van 5 euro. Wilt u het klaar leggen? Hartelijk dank. 
 

Coby Nienhuis 
 

 

Muziek & zang aan de stationsweg 
 

Het duurt nog even maar de voorbereidingen zijn al in volle gang. Noteer maar 
alvast in de agenda:  
Zaterdagmiddag 18 maart - Muziek & Zang aan de Stationsweg! 
Die middag genieten van een ruime keuze aan muziekoptredens in de huiskamers 
van diverse woningen aan de Stationsweg.  
En met een variatie! Er komt een Funkband, er is Klassieke Zang, een Folkband 
en Zweedse Pop, er is Kamermuziek met Viool en Piano, er komt een Singer-
songwriter, er is Orgelspel, Blaasmuziek; enfin, teveel om op te noemen. 
Alle groepen en/of muzikanten hebben op een bepaalde manier een band met het 
dorp Stedum en treden gratis op (een donatie voor algemene kosten ontvangen 
we op die dag graag). 
Uitgebreide catering is de hele middag en begin van de avond aanwezig. 
In de volgende Stedumer meer details over deze  leuke middag Muziek & Zang: 
swingend en toch intiem! 
 

De organisatie is in handen van Maria Hoeksema (kunstspoor), Rein Pol en Juul 
Zijlstra. 
 

Rein Pol 
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Toneel in Moarstee 
 

 
 
Zaterdag 8 januari traden Helma Mulder en Thirza Wierenga op in een zelfge-
maakte voorstelling, De (te) gekke oma. Dit is een familievoorstelling, bedoeld 
voor kinderen tussen 4 en 12 jaar, maar ook heel leuk voor aanwezige ouders of 
grootouders. Ruim 30 personen hebben op uitnodiging van scoutingvereniging de 
Struners van het spel genoten. Oma (gespeeld door Helma) maakte haar klein-
dochter enthousiast voor een avontuurlijke logeerpartij, zoals het bivakkeren on-
der de blote sterrenhemel. Maar daarvoor moest de kleindochter (Thirza) wel iets 
overwinnen, want ze was door haar moeder heel anders opgevoed.  
Ze liet zich echter overhalen, en de kinderen leefden daarin heel erg met haar 
mee. de voorstelling was goed verzorgd, met spannende momenten (zoals vuur 
maken) en het betrekken van het publiek in het spel. Zo begrepen de kinderen 
heel goed dat ze voor konijntjes werden aangekeken, toen oma en kleindochter 
met de verrekijker de natuur in gingen. Ze draaien zich om op hun stoel, om van 
die ontdekkingstocht maar vooral niets te missen. Helma en Thirza zijn al weer 
bezig met een nieuwe voorstelling. Ze hebben beloofd die ook in Stedum uit te 
proberen. Na afloop was er een glaasje ranja, konden de attributen worden beke-
ken en met de actrices nog even worden nagepraat.  
 

Lies Oldenhof 
Scoutingvereniging De Struners 
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Deze foto hangt in de hal van Harry en Marga Venema. Ze zijn in Ermelo kampioen vaardigheid 
geworden. 
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Mennen is absolute ontspanning 
 

Jarenlang al zie ik zo nu en dan een tweespan pony’s met kar in draf bij ons langs 
rijden. Een man zit op de bok en een vrouw staat kaarsrechtop achter op de kar. 
Het zijn Harry en Marga Venema, ze wonen op de Lellensterweg en ze hebben 
een, niet meer thuis wonende, dochter Lian. Ik fiets er heen om hun verhaal te ho-
ren. 
 

Boxer Luna en Beagle Gijs begroeten mij bij binnenkomst, maar ik kom met name 
voor de bruinwitte A-Welsh pony’s Lady (twaalf  jaar) en Fleur (elf jaar), schoft-
hoogte honderdzestien cm. Een pony is een paard met een lagere schofthoogte 
dan circa honderdvijftig centimeter. Het mennen van pony’s, dat is de uitdaging 
van Harry Venema: "Mennen is paarden sturen met leidsel, zweep en stem." Mar-
ga: "Ik ben de groom: ik houd de kar in balans, let op de tijd en de route." 
 

Hun eerste pony in 1995 was Shetlander Bonny die niet drachtig wou worden. Pi-
po - gekocht van verjaardagsgeld - is de eerste pony waarmee gemend wordt. Al 
gauw komt er een tweede pony, Toby. De eerste menkar maakt Harry zelf, samen 
met Kees Vriesema. "Met de toen vijfjarige Pipo begint het mennen. Ik nam les 
(nog steeds trouwens) van Ito Werkman uit Kröddeburen. In 2008 kopen we nog 
twee jonge Welsh pony’s: Lady en Fleur, volle zussen. Plotseling hebben we twee 
tweespannen, maar vier paardjes wordt ons wat teveel en we verkopen Toby. Pi-
po blijft, hij slijt hier zijn oude dag en is nu achttien. 
Nieuwste aanwinst met het oog op de toekomst is Vitor, een driejarige ruin."  
 

Ze hebben nu een kar met prima balans, stabiliteit én vering voor wedstrijden.  
Harry vervolgt: "We doen vooral samengestelde menwedstrijden, maar ook alleen 
een onderdeel: dressuur, vaardigheid, wegtraject zonder en wegtraject met hin-
dernis. Wij zijn in 2014 gekwalificeerd voor de Hippiade, het Nederlands kampi-
oenschap in Ermelo. In de klasse M/Z/ZZ werden wij als M tweespan zeer verras-
send kampioen vaardigheid! In onze slaapkamer hangt de medaille, er is een foto 
in de hal, een van de sjerpen hangt in de schuur, de andere in de auto." 
 

Zomer 2015 reed ik met Lady en Fleur naar Kröddeburen. Met Sultan en Sander 
vormden we toen spontaan een vierspan. Het klikte enorm en na kwalificatie re-
den we met dit vierspan al in de derde wedstrijd een landelijke minimarathon: "De 
strijd van de vier districten" in Ermelo.  
"Mennen is absolute ontspanning",  knikt Harry tevreden, "ik ben zo met de dieren 
bezig dat ik alles vergeet." 
 

Math M. Willems 
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Nieuws van het textielcafé 
 

 
 
 

 
Oude dekens. Ze zijn begerenswaardig. Tien jaar ge-
leden kocht ik nog voor 2 euro een mooie wollen deken 
om er kleine dekentjes voor mijn kleinzoon van te ma-
ken. Dat lukt niet meer. Ook 
zijn ze in tweedehands- en 
kringloopwinkels bijna niet 
meer te krijgen. Je kunt van 
oude dekens namelijk prachti-

ge dingen maken. Dat gaan we doen in een workshop 
onder leiding van Margreet Wiersema en Trix Leegte. We 
hebben twee prachtige dekens (in de kleuren blauw/ grijs) 
waar we een kussen of een hoes om een vaas van willen 
maken. Eigen inbreng van dekens of borduursels mag 
natuurlijk ook. Doe je mee? 
 

Waar: Zorgbuurderij de Heemen, Bedumerweg 43.  
Wanneer: woensdag 22 februari om 20.00 uur. 
Meer informatie en aanmelding: Margreet Wiersema 06 - 36 07 48 97 of 
buur@deheemen.nl 
 

Mannie Hovenkamp. 
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V.V. ’t Zandt zoekt oud-leden voor 85-jarig jubileum 
 

Na 85 jaar houdt V.V. ’t Zandt na het seizoen 2016-2017 op te bestaan. Op 24 ju-
ni aanstaande vindt daarom het absolute eindfeest van de blauwwitte club plaats. 
Om ervoor te zorgen dat alle oud-leden hiervoor worden uitgenodigd, willen wij 
hen vragen zich bij ons te melden. Dat kan door naam en adres naar vvt-
zandt85@gmail.com te sturen. Bent u of kent u een oud-lid van v.v. ’t Zandt? Laat 
het ons weten! Meer informatie op www.vvtzandt.nl en op 
www.facebook.com/vvtzandt. 
 

Rik Baas 
 

 

Uitvaartvereniging Stedum 
 

Uitnodiging jaarvergadering 
 
Dinsdag 7 maart 2017 
Locatie : Café “Het oude Raedthuys” 
Aanvang : 20.00 uur. 
 
 
Agenda: 
1. Opening 
2. Notulen 
3. Ingekomen stukken/mededelingen 
4. Gedenken overledenen 2016 
5. Verslag kasnazieners en benoeming kasnaziener 
6. Verslag penningmeester 
7. Rondvraag 
8. Sluiting 
 
 
 

 

Bedankt voor al jullie steun 
 

Wij willen iedereen bedanken voor de hartverwarmende bezoeken, 
kaarten, telefoontjes en niet te vergeten hulp die geboden werd voor het eten en 
drinken die elke keer lief voor ons werd klaar gezet. 
Wij zijn hier ook erg dankbaar voor wat jullie allemaal voor ons hebben kunnen 
betekenen. 
Het is niet mogelijk om al deze lieve mensen persoonlijk te bedanken.  
Vandaar dit algemeen groot gebaar naar jullie allemaal toe. Zo hopen we door alle 
kracht die wij mochten  ontvangen dat we weer de goede kant op mogen gaan. 
 

Anna en Kees Eisema 
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Hengelclub "Ons Genoegen" 
 

Sommige mensen krijgen een kick bij een geweldige uitslag van hun voetbalclub. 
Weer andere mensen krijgen een kick bij het zien van een mooi vogeltje in hun 
tuin wanneer dat vogeltje aan een pindanetje of vetbol hangt. 
Ik dacht aan de eerst genoemde groep toen ik begon te schrijven aan dit stukje. 
Werd immers 'De Stedumer' vroeger niet het Voetbalblaadje genoemd? Toch heb 
ik verscheidene keren over vogels en vogeltjes geschreven. Nu wil ik eens vragen 
aan die mensen, die zoveel van vogels houden, of zij weten hoe het komt dat ik al 
geruime tijd nauwelijks nog een tuinvogeltje zie... Waar zijn de mezen, de winter-
koninkjes, onze mussen en onze andere wintergasten en "winterblijvers" ineens 
gebleven? Al ver voor Oud en Nieuw mis ik die vogeltjes in de tuinen. Eigenlijk 
heb ik in al die tijd maar één heggemus gezien en één roodborstje en een stuk of 
wat merels. Wat die merels betreft: Dat is mooi! Immers er werd overal gesproken 
over sterfte onder de merels. Hier in Stedum zag ik, vandaag 2 januari 2017, op 
hetzelfde moment maar liefst vier merels in één tuin. Ze pikten aan de appels die 
daar voor hen waren neergelegd. Maar die andere vogeltjes die zie ik niet. Laat ik 
duidelijk zijn: Wel de eenden en de vogels met de zwarte veren en de eksters. 
Maar zijn soms die aardige wintergasten en onze "winterblijvers" misschien al bij 
de eerste knallen van het allereerste vuurwerk op veilige plekjes gaan zitten? Ver 
weg van de tuinen in de bebouwde kom? Of is er wat anders aan de hand? 
 

Natuurlijk kan ik mij vergissen en worden ze ergens anders wel gezien. En heb ik 
gewoon pech gehad. Maar het netje met pinda's en de beide vetbollen in de tuin 
zijn in al die weken nog als nieuw. En daar wil ik het voor vandaag eerst maar bij 
houden. 
Inmiddels, een paar dagen later, kijk ik een stapel gekregen kranten door. Wie 
schetst mijn verbazing dat ook in een regionale krant dezelfde vraag wordt ge-
steld. Waar zijn onze tuinvogels? Het valt dus ook andere mensen op dat de vo-
gels zich niet laten zien. 
Dan op zaterdag 7 januari ligt er overal sneeuw. Nu hangen er ineens drie mus-
sen aan de vetbollen en het netje met pinda's! Even later zitten er pimpelmezen 
en een paar koolmezen bij de bollen en het netje! Een vink, een vrouw, pikt aan 
de kamperfoelie. Misschien dat daar nog een besje aan zit. Die besjes zijn voor 
ons mensen giftig, maar niet voor de vogels, heb ik ergens gelezen. Dat deze 
sneeuw gauw zal smelten hoor ik op de radio. Nu maar afwachten of de vogels na 
de sneeuw toch nog weer in de tuinen komen. 
Beste mensen, ik wens u alsnog een buitengewoon goed 2017! Dat doe ik ook 
namens het bestuur van onze hengelclub. De mensen die aan sport doen, henge-
laars en voetballers bijvoorbeeld, wens ik een sportief 2017 en veel succes! Men-
sen met een hobby, vogelaars bijvoorbeeld, wens ik veel aangename uren! 
 

Eldert Ameling  
voorzitter Hengelclub "Ons Genoegen" 
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De Steemer Agenda 

 

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

 
18 januari   Textielcafé. Een sleutelhanger/mascotte haken. Zorgbuurderij, 
   Bedumerweg 43. Tijd: 20.00 uur. 
 

30 januari   Passage in het Hervormd Centrum, aanvang 19.45 uur.  
   De heer  Pieter van Rest, Arrondissementsparket  Noord  
   Nederland. Onderwerp: Openbaar Ministerie en Strafrecht. 
   Die belangstelling heeft is van harte welkom. 
                             
2 februari  Informatiepunt in het Hervormd Centrum van 14.00-16.00 uur. 
                    Onderwerp: Ellen Roede uit Stedum vertelt over Cesar therapie. 
                    Iedereen van harte welkom. 
 
21 februari   Vrouwenraad Stedum: Spelletjesmiddag.  
   Plaats: “Hervormd Centrum”. Aanvang 14.00 uur. 
 
22 februari  Textielcafé Zorgbuurderij de Heemen om 20.00 uur. 
 
7 maart   Jaarvergadering Uitvaartvereniging Stedum in Café “Het oude  
   Raedthuys” om 20.00 uur. 

 
18 maart   Muziek & Zang aan de Stationsweg! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Stedumer is een uitgave van de Vereniging voor Dorpsbelangen Stedum en verschijnt nor-
maal gesproken elke vierde vrijdag van de maand, met uitzondering van december (verschijnt 
eerder i.v.m. de kerstdagen). Kopij moet anderhalve week er voor binnen zijn. Hij komt niet uit 
in juli. Artikelen in ‘platte tekst’ aanleveren, dus geen eigen opmaak.  
 

De volgende keer verschijnt De Stedumer op vrijdag 24 februari. Kopij inleveren bij de redactie 
voor woensdag 15 februari. Het liefst per e-mail en anders op cd of usb-stick. 
De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen te weigeren, te bewerken of in te korten. 
 

Redactie: Erik Staal, Bedumerweg 31, Stedum, 0596 58 18 10, destedumer@gmail.com  
Eldert Ameling. Fotografie: Martien Spits-Straatman 
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Advertenties: Ellen Gommers, 0596 58 18 10, adv.destedumer@gmail.com 
 

 
 


