
 

De Stedumer 
 

 
Maart 2015 

 



 2

Opening van Moarstee en een open dag 
 

Aan de rand van Stedum tussen de tennisbanen en de ijsbaan is een uniek ge-
bouw verrezen, een samenwerkingsproject van 4 verenigingen. Behalve als club-
huis en kantine voor de ijsvereniging en tennisclub wordt het ook het onderkomen 
van de plaatselijke scouts en schutters. En voor veel meer plaatselijke activiteiten! 
 

 
 

Stichting Moarstee heeft dat met het dorp voor elkaar gekregen. Daar zijn we trots 
op: ain stee veur Steemers van alle leeftijden, alle gezindten en verschillende be-
langstelling.  
 

De bouw is nu afgerond en is het tijd voor een feestelijke opening.  
Op 17 april komt burgemeester Rodenboog het gebouw openen. Een moment 
waarop we alle vrijwilligers, onze professionele partners en de subsidiegevers 
hebben uitgenodigd.  
 

Op 18 april is het een dag waarop we alle Stedumers in de gelegenheid willen 
stellen het gebouw te bezichtigen en kennis te maken met de verenigingen die dit 
alles hebben mogelijk gemaakt. Op de website van Stedum.com zullen we zo snel 
mogelijk het programma van de 18e april bekend maken. 
 

Kaj Reker  
voorzitter Moarstee 
 
 

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 'In de kijker', waarin Afie Nienhuis (het liefst nieuwe) bewoners van ons 
dorp elf vragen voorlegt. Deze maand staan Camilla Jongst met haar hond Pip op de voorkant. 
(foto: Janna Bathoorn). 
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Feestje Karel: Opera Della Casa in Hervormde kerk 
 

Dit jaar ben ik 35 jaar werkzaam als fysiotherapeut en vijf jaar als zelfstandig on-
dernemer. Bovendien ben ik op 15 april jarig. Tijd voor een feestje! Dat kun je heel 
best doen met Opera Della Casa. Ze zingen stukken uit opera’s en operette en 
kletsen de boel heel erg leuk aan elkaar. Hun laatste optreden in Huizinge was 
een groot succes! Op 15 april komen ze naar Stedum. Ze treden op in de Her-
vormde kerk en het begint om 20.00 uur ’s avonds. 
 

Kaartjes voor de voorstelling kunt u komende woensdag van 10.00-11.00 uur op-
halen in het Swaithoes. Dan is het gratis! Maar op = op. Er is plaats voor 200 
mensen in de kerk, dus wie het eerst komt, die het eerst maalt. Na woensdag kos-
ten de kaartjes € 10,- U kunt de kaartjes kopen in het Swaithoes en op de avond 
van de voorstelling in de kerk.  
 

De opbrengst  is helemaal voor de stichting Wensambulance. Deze organisatie 
biedt ernstig zieke mensen met een beperkte levensverwachting de mogelijkheid 
om op geheel eigen wijze afscheid van hun leven te kunnen nemen. Mensen die 
weten dat ze niet meer zullen genezen en die binnenkort gaan sterven, gaan vaak 
nadenken over wat ze allemaal hebben meegemaakt en welke wensen en dro-
men ze nog hebben. De mensen van Wensambulance, vooral (ambulan-
ce)verpleegkundigen en ambulancechauffeurs, helpen mensen uit Noord-
Nederland met begeleidend ambulancevervoer om zo'n wens te vervullen en voe-
gen zo een laatste indrukwekkende ervaring aan het leven toe. 
 

Karel Zuiderveld 
 
 
 

Koningsdag, herdenken en bevrijding 
 
Met deze 3 onderwerpen zijn we na de jaarvergadering gestart. De Koningsspelen 
starten op 24 april voor de schoolkinderen. Daarna is voor de Oranjevereniging de 
Koningsdag op 27 april de verjaardag van  Koning Willem - Alexander. De aubade 
begint om 9.30uur in samenwerking met de muziekvereniging Jehova Nissi. Na de 
toost en oranjekoek vervolgen we de dag om 11.00 uur met een grote vossenjacht 
voor kinderen van de basisschool. 
Fietstocht: 13.30 uur: Inschrijving en Start van de Grote Familie Fietstocht bij het 
Hervormd Centrum met 15 of 30 km. 
20.00 uur Toneelavond in het Hervormd Centrum . Toneelgroep Vondel uit Uithui-
zen speelt het blijspel. Wat een Pech-Geld weg. Oud Stedumer Jan Lalkens en 
z’n dochter Annika spelen hierin een rol. Entree voor leden gratis. Reservering is 
gewenst. Kaarten te bestellen bij:Dinie Smit (55 14 54), Syta Timmer (55 10 55) of 
bij Coby Nienhuis (55 15 50). 
 

4 mei  
Herdenking samenkomst om 19.00uur in de Hervormde Kerk. 
 
 



 4

 5 mei   
1945 - 2015, 70 jaar bevrijding  herdenken we deze dag. Wij als Stedumers doen 
dit al jaren met een grote optocht. Vele straten zijn druk bezig met het bouwen en 
het maken van de roosjes en wagens.  Thema: er gaat niets boven Groningen 
We hopen dat het een stralende dag mag worden net als 5 jaar geleden. Vele 
mensen trokken toen naar Stedum om de optocht te bewonderen. Om 13.00 uur 
beginnen de wagens op te rijden naar de start. De start en finish zijn op de Dorp-
sterlanden. Een grote groenstrook waarop we tenten en een podium gaan cre-
ëren. Ook de tussenstop is hier. De straten Dorpsterlanden, Hilmaarweg en Borg-
landen zullen worden afgesloten voor het verkeer. 

 
14.00 uur start                                                                                
De jury bestaat uit  niemand min-
der dan prins carnaval Gerard I  
en zijn adjudanten van Carna-
valsvereniging  d Óldeklooster uit 
Kloosterburen. 
 

Wel  willen  de bewoners uit het 
hele dorp vragen de auto’s zoveel 
mogelijk op de inrit te parkeren en 
anders op de aangegeven plek-
ken. Parkeergelegenheid is op 
het oude voetbalveld voor ieder-
een. Het zou natuurlijk geweldig 
zijn als alle wagens ook door de 
straten kunnen Vanaf 12.30 uur 
zullen de verkeersregelaars u als 
bezoeker naar de parkeerplaat-
sen wijzen. Het advies is om zo-
veel mogelijk op de fiets te ko-
men. 
 

Tevens hebben wij nog veel vrij-
willigers nodig voor 5 mei. Opga-
ve hiervoor bij de bestuursleden. 
Denkt u aan het ophangen van de 
vlaggetjes? Verdere informatie 
volgt met een flyer begin april. 
Het bestuur van de Oranjevereni-
ging wenst iedereen heel veel 
succes en gezelligheid  met het 
bouwen en versieren van de wa-
gens. 
 

Coby Nienhuis 
Het Bestuur 
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NLdoet in het Stemer bos 
 
 

 
 

Op 21 maart hebben scouting-
vereniging de Struners, enkele 
vrijwilligers en de groencom-
missie de handen uit de mou-
wen gestoken in het Stemer-
bos. 
De houtsnippers zijn verspreid 
over het pad aan de noord-
kant, waardoor iedereen er 
weer met droge voeten over 
heen kan lopen. Er is gesnoeid 
om diverse kleine paadjes be-
gaanbaar te maken.  
Het kronkelpad door het stuk 
bos aan de zuid-westkant is 
ook begaanbaar gemaakt. In 
dat stuk bos lagen veel omge-
waaide bomen. Deze zijn ver-
wijderd van het pad. Van 
sommige omgewaaide bomen 
kon mooi nog wat brandhout 
gezaagd worden voor de Stru-
ners. 
De welpen hebben een inven-
tarisatie gemaakt van alles 

nestkastjes die eerder zijn opgehangen. In het najaar moeten de nestkastjes na-
melijk schoongemaakt worden.  
Er is tenslotte nog vuilnis uit het bos geraapt en er is een vuurplaats gemaakt bij 
de boomstambanken. Bij de Moarstee hebben scouts geholpen met schoon-
maakwerkzaamheden. 
Al met al een gezellige en succesvolle klusochtend! 
 

Jacqueline Mulder 
 
 

Struners naar Noordelijk Pinksterkamp 
 

Deze weken moest scoutingvereniging de Struners flink in actie, om de kampeer-
plannen met Pinksteren in de Marnewaard mogelijk te maken. Sinds dit jaar draait 
er een volwaardige Explorergroep, voor jeugd vanaf 15 jaar. Op het Noordelijk 
Pinksterkamp zijn de leeftijden gesplitst en kun je als Explorer niet bij je eigen 
Scouts- of Welpengroep (speltak) staan. Dus moet er geïnvesteerd worden in ten-
ten, palen en touw (om een keuken te bouwen), pannen enzovoorts. Met de groei 
van de welpen waren er ook extra tenten nodig en de eerste tenten waren al weer 
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aan reparatie toe. Een heel programma om qua kosten uit te voeren. Dat lijkt ech-
ter met ieders inzet te gaan lukken, waarvoor leiding bestuur en ouders de han-
den uit de mouwen hebben gestoken. De collecte voor Jantje Beton, gehouden in 
een deel van Bedum, Stedum en Westeremden bracht 800 euro op. De helft is 
voor de organiserende vereniging, en de andere helft wordt landelijk aan spelen 
voor kinderen besteed. En hoewel niet gunstig voor de planning, stond de volgen-
de actie de week erop al op de kalender. Gelukkig heeft het ons niet tegengeze-
ten en was iedereen heel welwillend om ook deze actie te laten slagen. 
De tulpenactie heeft ongeveer 600 euro opgebracht (er wordt nog geteld en afge-
rekend). Bijna heel Stedum heeft tulpen op tafel dit weekend, en dat geldt ook 
voor Westeremden en Garsthuizen.  
De Struners willen iedereen die meegeholpen heeft en natuurlijk alle inwoners 
heel hartelijk dank zeggen voor hun bijdrage. Iedereen is van harte uitgenodigd 
om de kamperende Struners in de Marnewaard met Pinksteren in actie te zien. 
 

Lies Oldenhof 
Voorzitter Scoutingvereniging De Struners 
 

 

Algemene ledenvergadering  
Vereniging Dorpsbelangen Stedum 
 

Op 17 april is de algemene ledenvergadering van Dorpsbelangen in het Hervormd 
Centrum. 
 

Agenda  
 

1. Opening 
2. Verslag vorige vergadering 21 november. 
3. Activiteiten afgelopen jaar 
4. Financiën – verslag kasnazieners en benoemen nieuwe  kasnaziener. 
5. Verslag administrateur 
Pauze 
6. Benoeming nieuwe bestuursleden (Fokko Smit). Tot 24 uur voorafgaand aan 
 de vergadering kunt u toevoegingen en bezwaren melden bij bestuur * 
7. Voortgang herinrichting 
8. Vlag en vlaggetjes 
9. Rondvraag 
10. Sluiting en afscheid van bestuursleden Afie Nienhuis en Hommo  Smit 
 

* De vereniging Dorpsbelangen is nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden, 
mocht u geïnteresseerd zijn, neem dan vrijblijvend contact op met Hommo Smit of 
Tamara Werkman via dorpsbelangen@stedum.com 
 
De notulen van de najaarsvergadering 2014 zijn te vinden op www.stedum.com 
 

Tamara Werkman 
Dorpsbelangen 
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In de Kijker 
 

In deze rubriek worden nieuwe of minder bekende bewoners van het dorp voor-
gesteld. Deze rubriek borduurt verder op de oude rubriek ‘Nieuwe bewoner(s)’. 
Deze keer: Camilla Jongst met haar hond Pip, Weemweg 29. 
 

 
 

Sinds wanneer woon je in Stedum? 
Sinds begin maart 2015. 
 

Waar ben je geboren en/of heb je je jeugd doorgebracht? 
Ik ben geboren in Groningen en heb daar ook mijn jeugd doorgebracht. 
 

Wat doe je voor de kost? 
Ik studeer aan de Hanzehogeschool Human Resource Management (HRM). 
 

Wat is je favoriete bezigheid? 
Ik houd van paardrijden en ga meestal elke dag naar de manege. 
 

Wat is je favoriete vakantiebestemming? 
Ik houd van een warm land en ga graag naar de Canarische eilanden. 
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Wat neem je mee naar een onbewoond eiland? 
Mijn hond Pip. 
 

Wat is de reden dat je in Stedum bent komen wonen? 
Doordat er een huis beschikbaar was en een goede verbinding naar Groningen is, 
en bovendien omdat de manege dichtbij is. 
 

Ben je ook betrokken bij het dorp? Indien ja, hoe? 
Nog niet, maar ik heb wel veel contacten in Stedum. 
 

Wat zou je doen als je de Postcodeloterij Straatprijs wint? 
Een grote boerderij kopen met een sauna, waar ruimte voor de paarden is en 
honden adopteren uit het dierenasiel. 
 

Wat vind je naast je eigen huis, het mooiste plekje van Stedum? 
Het vennetje in het Stedumerbos vind ik een heel mooi, rustig plekje. 
 

Wat is je antwoord op de vraag van de vorige nieuwe bewoners: wie zou je 
graag willen ontmoeten? 
Mijn favoriete schrijver Paulo Coelho. Hij heeft de boeken ‘De pelgrimstocht naar 
Santiago’ en ‘De alchemist’ geschreven. Coelho’s werk is de zoektocht van de 
mens naar harmonie en vrede met het universum. Zijn boeken spelen in op een 
behoefte aan zingeving en niet-gedefinieerde religiositeit. 
 

Welke vraag wil je de volgende nieuwe bewoner(s) stellen? 
Als je mocht trouwen in Las Vegas met wie zou je willen trouwen? 
 

Afie Nienhuis 
 
 

Subsidiegelden Jeugd en Jongerenwerk  
 

De vereniging Dorpsbelangen Stedum heeft vanuit de gemeente Loppersum een 
rol in de verdeling van subsidiegelden voor jeugd en jongerenwerk en het dorpen-
budget. Het betreft een vaste som geld die op basis van aanvragen verdeeld gaat 
worden. Om iedereen zo snel mogelijk te laten weten waar ze aan toe zijn is de 
deadline voor de aanvragen vastgesteld op 30 april 2015. Te laat ontvangen aan-
vragen kunnen wij niet in behandeling nemen! 
 

De gang van zaken 
De gemeente maakt ieder jaar aan Dorpsbelangen Stedum een bedrag over voor 
jeugd- en jongerenwerk. Dit bedrag is een vast bedrag per dorp aangevuld met 
een bedrag voor het aantal kinderen in Stedum tussen 4 en 16 jaar. 

Het bedrag dat beschikbaar is vanuit het dorpenbudget mag ook ingezet worden 
voor andere activiteiten. 
 

Welzijnsubsidies 
De adviescommissie Welzijnsubsidies adviseert de gemeente over de subsidie-
aanvragen. Deze commissie probeert zoveel mogelijk volgens regels te werken 
die vervolgens voor elke aanvragende vereniging gelijk worden toegepast. Derge-
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lijke regels zijn er voor bijvoorbeeld muziekverenigingen, jeugd- en jongerenwerk, 
jeugdsozen, peuterspeelzalen, EHBO-verenigingen, Culturele Raden. 
 

Voor de verdeling van het gedeelte specifiek voor Jeugd- en Jongerenwerk wordt 
de aanvraag en de verdeling plaatselijk geregeld via een “koepel”. In Stedum is de 
“koepel” de Vereniging Dorpsbelangen. De bijdrage die via Jeugd- en Jongeren-
werk wordt verstrekt is bedoeld voor de jeugd tussen 4 en 16 jaar.  
 

Voorwaarden 
De gemeente verbindt aan de subsidietoekenning vanuit Jeugd- en Jongerenwerk 
de volgende voorwaarden : 
  

1. De activiteiten moeten voor iedereen toegankelijk zijn (tussen 4 en 16 jaar). En-
tree mag er wel worden geheven, maar beperkingen in de zin van lidmaatschap 
mogen er niet zijn. 
2. De activiteiten worden gesubsidieerd tot een maximum van 60 % van de kos-
ten. De gemeente vindt dat er ook een eigen inspanning moet worden verricht. 
 

Aanvullende voorwaarden vanuit Dorpsbelangen  
Om de aanvragen goed te kunnen beoordelen en na afloop aan de gemeente te 
kunnen rapporteren stelt het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen enkele 
aanvullende eisen.  
 

Bij de aanvraag van een subsidie voor de pot Jeugd- en Jongerenwerk moet wor-
den verstrekt: 
a) begroting van de activiteiten voor het komende jaar 
b) jaarrekening (kostenoverzicht) van het afgelopen jaar 
c) overzicht van het te verwachten aantal deelnemers 
d) beschrijving van de activiteit inclusief de duur 
e) melding van reeds ontvangen of toegezegde  subsidies voor de activiteit 
 

Er worden geen vaste jaarlijkse subsidies toegekend. Zodra het subsidie bedrag 
van de gemeente is ontvangen zullen de aanvragers het toegekende bedrag ont-
vangen. 
 

Voor vragen en voor het indienen van een subsidie aanvraag kunt u terecht bij 
Tamara Werkman, Lopsterweg 6, (0596) 78 50 61, t.hummel@rug.nl 
 

Tamara Werkman 
 
 

Doe zuiks? Fout! 
 

Ik zuik, doe zöchs, hai zöcht; ik blief, doe blifs, hai blift. Het blijft moeilijk, dat Ho-
gelands, zeker de vervoegingen van de werkwoorden. Deze maand kwam er het 
boekje Hogelandster waarkwoorden over uit. Het werd geschreven door docent 
Hindry Schoonhoven van de cursus Grunnegers veur beginners en Christopher 
Bergmann, taalonderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het boekje staat 
gewoon als pdf op www.huisvandegroningercultuur.nl. 
 

Fenneke Colstee 



 10

Kaartverkoop concert Jehova Nissi met Erwin de Vries 
 

 
Erwin de Vries (foto: foto Bert Barelds)  
 

‘Doe’, ‘Op fietse deur Grunn’, ‘Mien Laid’, het staat allemaal op onze lessenaars. 
Het Gronings leeft. Ook bij Jehova Nissi. Op de repetities wordt het in de pauze 
druk gebezigd. Tenminste, door hen die dat kunnen. Om ook eens Groningse 
woorden aan onze muziek te kunnen geven hebben we Erwin de Vries gevraagd 
samen met ons op te treden in Stedum. En dat wil hij! Deze bekende zan-
ger/tekstschrijver van Groningstalige liedjes trad al eerder met veel succes op in 
ons dorp, maar dat was met zijn eigen begeleidingsband. Nu laat hij zich gedeel-
telijk door ons begeleiden, zoals hij dat ook wel deed met het Noord Nederlands 
Orkest en andere orkesten. Voor een fanfareorkest betekent een gezamenlijk op-
treden een mooie uitdaging om heel subtiel en zacht te spelen. U zult versteld 
staan. 
 

Het concert met Erwin de Vries is op zaterdag 11 april in de sporthal aan de Be-
dumerweg. Het wordt een mooi programma: niet alleen is er het gezamenlijk op-
treden, maar ook speelt Erwin solo en vertolkt ook Jehova Nissi afzonderlijk nog 
enkele swingende stukken. Deze bijzondere avond begint om 20.00 uur en de 
zaal gaat open om 19.30 uur. De toegang is € 10,-. Er is veel belangstelling voor, 
dus wees er snel bij. Kaartjes zijn in de voorverkoop te bestellen bij de familie 
Santing, n.santing@planet.nl of (0596) 55 1689. 
 

Fenneke Colstee 
cmv Jehova Nissi 
 



 11

Ikook 
 

Ik kook, jij ook? Vind je het leuk om samen een 3-gangendiner te koken? Samen 
koken kan inspiratie en plezier brengen en wat al niet meer. Als er dan nog gasten 
komen eten geeft dit nog meer voldoening! Althans, dat vinden wij: Eline, Hilde en 
Jeanine. 
 

 
Eline (li) en Jeanine (Hilde was ziek op het moment dat de foto gemaakt werd) 
 

Daarom organiseren wij een kookfestijn, Ikook, in Zorgbuurderij De Heemen. Met 
een groep Stedumers willen we een 3-gangendiner koken dat we vervolgens gaan 
opdienen aan gasten. Natuurlijk schuiven jullie zelf ook aan. Wat we gaan koken 
is nog een verrassing en voor wie ook, want als je je opgeeft mag je 1 persoon 
uitnodigen. Denk aan een buurvrouw die vaak alleen eet, een dorpsgenoot waar 
je wel eens nader kennis mee zou willen maken of iemand die wel een lekker di-
ner verdient. Hij of zij kan lekker aanschuiven aan een mooi gedekte tafel om te 
genieten van een heerlijke maaltijd. Zo zit je eens naast een ander aan tafel en 
dat kan leuke gesprekken opleveren. 
 

Het kookfestijn is op zaterdag 11 april in de Zorgbuurderij De Heemen, aan de 
Bedumerweg 43. Om 15.00 uur starten we met kennismaken en daarna met ko-
ken. Om 18.00 uur zijn de genodigden welkom voor het diner. Voor opgave:  
Jeanine Blokzijl, j.blokzijl@hotmail.com, 06 - 14 21 12 94 / (0596) 85 72 20. 
 

Jeanine Blokzijl 
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Verslag Informatiepunt 
 

Op donderdag 5 maart hadden we weer een bijeenkomst van het informatiepunt 
in het Hervormd Centrum. Er waren 28 personen aanwezig. Sieta heette ons van 
harte welkom en in het bijzonder mevrouw Rens de Vries van Koninklijke Visio, 
expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen te Haren. Zoals altijd be-
gonnen we met een kopje koffie/thee, waarna mevrouw de Vries het woord nam. 
 

Eerst stelde zij zich voor en vertelde dat zij advies- en communicatiemedewerk-
ster is. Visio adviseert over hulpmiddelen en geeft praktische trainingen en cur-
sussen. Ze begeleiden bij het zelfstandig wonen, leren, leven en werken en bie-
den hulp bij het verwerken van de visuele beperking en is bestemd voor mensen 
van 0 tot 100+. 
In Noord-Nederland zijn de volgende Visiocentra: Haren, Hoogeveen, Leeuwar-
den. Er zijn 30.000 à 40.000 slechtziende mensen in Nederland. Mevrouw de 
Vries vertelde dat de visuele waarneming 80% van de totale zintuiglijke waarne-
ming is; het zien is dus dominant. 
 

Wat is visuele beperking? De beperking ligt in het feit, dat men op de één of ande-
re manier niet ziet. Er is verschil tussen gezichtsscherpte en gezichtsveld. Bij ge-
zichtsscherpte heeft men moeite de details waar te nemen, zoals kleine letters in 
een krant. Het gezichtsveld is alleen wat je vóór je ziet. Visuele klachten die kun-
nen ontstaan zijn: wazig zien, dubbel zien, lichthinder, gezichtsveld uitval, geen 
kleuren onderscheiden, maar één ding tegelijk zien. De volgende proble-
men/ziekten kunnen zich voordoen: staar, macula degeneratie (moeite met details 
zien; komt voor bij ouderen), glaucoom. Glaucoom is een probleem met de oog-
druk en kan erfelijk zijn. Het is nuttig de kinderen hiervan in te lichten. Diabetische 
Retinopatie is een complicatie bij suikerziekte (netvliesbeschadiging). 
Voor een bezoek aan Visio worden de volgende stappen ondernomen: aanmel-
den, verwijzing van een oogarts of medisch specialist, intake – kan ook telefo-
nisch en duurt één uur, revalidatie/behandelplan en afsluiten. 
  

De behandeling vallen onder de zorgverzekeringswet, maar het eigen risico per 
2015 is € 375,-. Behandelingen kunnen het volgende inhouden: begeleiding en 
advisering door een ergotherapeut, zelfstandigheidstraining zoals training op het 
gebied van onder andere huishouden, hulpmiddelen, mobiliteit, vrije tijd, werk en 
computergebruik. Begeleiding door de psycholoog bij een depressie en begelei-
ding door de maatschappelijk werker bij de emotionele verwerking voor zowel de 
cliënt als zijn naasten. 
 

Na de pauze vertelde mevrouw de Vries dat men ook bij Visio terecht kan voor 
verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen. Deze beperkingen kunnen veroor-
zaakt worden door hersenletsel (ten gevolge van een beroerte) of een ongeval. 
Verder is in het omgaan met blinden en slechtzienden het volgende belangrijk: je 
naam noemen, reageer met woorden, biedt begeleiding (maar niet onverwachts). 
Verder had mevrouw de Vries een aantal hulpmiddelen meegenomen, zoals een 
loep, een horloge met vergrote wijzerplaten, vergrote speelkaarten, merkpasta, 
filterbrillen (tegen fel licht), aangepaste mobiele telefoon, daisyspeler (luister-
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boek), memorecorder, niveaumeter (voor het inschenken van dranken), vergrote 
kookwekker, herkennings- of taststok. Ook vertelde ze dat men bij Visio terecht 
kan voor advies over geavanceerde apparatuur, zoals computers en i-phones. 
 

Ook kon men nog vragen stellen aan mevrouw de Vries en daarna bedankte Sieta 
haar voor de uitgebreide en heldere lezing. Zij ging met een envelop met inhoud 
huiswaarts en Sieta wenste ons daarna wel thuis. De volgende informatiepunt is 
op donderdag 2 april. 
 

Iedere woensdagmiddag is er inloopspreekuur van 13:30 – 16:30 uur te Haren. 
Meer informatie over Visio vindt u op: www.visio.org of de cliëntservicelijn tel. nr. 
088-5858585. 
 

Afie Nienhuis 
 
 

Nieuws van de dorpstuin 
 

 
 

Het ziet er nog kaal uit. Maar aan de stokken is te zien dat er al wat in de grond 
zit. En de plannen voor het nieuwe seizoen liggen al klaar. Het duurt nog even, 
maar het belooft weer lekkere verse groente in de kraam. Wel verkrijgbaar is de 
Steemer appelsap. Vanaf nu wat dichterbij huis te koop bij: Korella Wiersma, Lel-
lensterweg 13; (0596) 55 09 98.  
 
Op maandag en donderdag overdag niet. 
 

Mannie Hovenkamp 
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In memoriam Jan Veenkamp 
 

Op 28 februari 2015 is Jan Veenkamp overleden. De 
laatste jaren van zijn leven woonde hij in woonzorg-
centrum Wiemersheerd in Loppersum. Terwijl hij bij-
na zijn gehele leven in Stedum woonde, werd Jan 
geboren in het ziekenhuis in Groningen op 1 mei 
1928. 
Ik leerde Jan Veenkamp kennen in de eerste helft 
van de jaren zeventig van de vorige eeuw. Hij kon 
mooi vertellen en had gevoel voor humor. 
Toen ik daarna van de Lellensterweg naar het Klok-
kenpad verhuisde, in '78 het huis kocht en pas na de 
verbouwing daar introk, woonde ik tegenover de 
Openbare Lagere School.  
 

In die school zat ook het zogenaamde 'oud papier 
hok'. Daar werd oud papier opgeslagen ten bate van 
de school. Tjaard Kloosterboer was de man van het 

oud papier. Na enige tijd maakte ik mee dat Tjaard dit werk niet meer kon verrich-
ten. Jan Veenkamp nam dit vrijwilligerswerk van hem over. In grote lijnen kwam 
het hier op neer dat op de zaterdagmorgen oud papier gebracht kon worden. Daar 
maakten zowel de dorpelingen van gebruik als de ouders van leerlingen van bui-
ten Stedum, bijvoorbeeld uit Westeremden. Jan Veenkamp zorgde dat dit papier 
netjes in dozen werd gestopt. Wanneer dit papierhok tot de nok toe vol stond, 
werd er door een van de leerkrachten een container besteld. Nu konden de dozen 
in de container opgestapeld worden, waarna het oud papier naar de handel werd 
gebracht. Midden in de week zagen wij Jan Veenkamp regelmatig met zijn kar 
door het dorp lopen. Hij haalde het oud papier op bij hen die dat zelf niet konden 
brengen. En hij haalde papier op bij De Bongerd, de nieuwe Openbare Basis-
school. Een hoog opgeladen kar was geen uitzondering. Jan was slank maar zeer 
sterk. 
 

Bij het ingeleverde papier zat vaak van allerlei rommel. Het was daarom dat Jan 
Veenkamp altijd de boel uitzocht. De meest absurde dingen zaten tussen het oud 
papier, van bananenschillen tot grote bloemenvazen aan toe. Jan had een hekel 
aan plastic afval. Al het papier en karton werd zorgvuldig in dozen gepakt en net-
jes neergezet. Het plastic afval werd weggegooid, want dit ging beslist niet mee 
de container in. Mensen deden ook boeken en legpuzzels weg. Een enkel boek, 
over dieren en planten bijvoorbeeld, bewaarde Jan in zijn kast. Hij vond het zonde 
om zo'n mooi boek weg te doen. Als tijdverdrijf legde Jan wel eens een legpuzzel 
op het blad van een lage kast. Hij was blij als zo'n puzzel compleet bleek te zijn. In 
dat geval werd de legpuzzel bewaard. Ansichtkaarten met een afbeelding van le-
den van het koninklijk huis, van paarden en andere huisdieren spijkerde hij tegen 
de muur. Ook kalenderplaten met mooie landschappen hingen in het papierhok. 
Omdat er oude kleding ingeleverd kon worden, kwamen de afgedankte reclame 
petjes aan een lijn langs het plafond te hangen. 



 15

Zelf leerde ik Jan Veenkamp steeds beter kennen. Hij had een uitzonderlijk ge-
heugen en kon schitterend over oude gebeurtenissen in Stedum vertellen. Wat de 
Groninger taal betreft, Jan Veenkamp kende vele, vele Groninger gezegdes en 
uitdrukkingen en oude Groninger woorden die nu nog nauwelijks meer gebruikt 
worden. Hij had een geweldig taalgevoel. 
 

Ineens was Jan Veenkamp ernstig ziek. Hij ging na een ziekbed naar een ver-
pleeg- en verzorgingshuis in Zuidhorn en verbleef daar geruime tijd. Hij was ver-
lamd geweest, vertelde hij later. Het papierhok kreeg na een verbouwing van het 
oude schoolgebouw, waar na de bouw van de nieuwe school het peuterspeelzaal-
lokaal in zat, een andere bestemming. Nu werd er papier gebracht en opgeslagen 
in een garage op het terrein van de familie Noorbergen. 
Wat niemand verwacht had, dat was dat Jan Veenkamp weer in Stedum terug zou 
keren. Maar inderdaad hij was er weer! Jan liep eerst nog slecht en achter een 
rollator. Maar door een ijzeren wilskracht ging het lopen hem steeds beter af. Jan 
had vele jaren gevoetbald en had het doorzettingsvermogen van de ware sport-
man. Na enige tijd wilde hij deze rollator niet meer gebruiken. 
Jan Veenkamp had altijd met plezier het oud papier verzorgd. En het was dan ook 
geen wonder dat hij zich daar ook nu weer over ontfermen ging. 
 

Toch nam zijn gezondheid weer af. Hij was al oud en vooral het lopen bleef een 
probleem. Jan had pijn in zijn benen. Ook had hij problemen met zijn handen. 
Eenmaal in de week bezocht hij hiervoor fysiotherapeut Karel Zuiderveld. 
 

Jan wilde niet opgeven. Hij was een doorzetter. Ik herinner mij nog dat hij opeens 
weer ernstig ziek werd. Toen hij wat herstellende was, vernam ik van zijn zuster 
en zwager dat Jan naar woonzorgcentrum Wiemersheerd zou gaan verhuizen. 
Daar heb ik hem samen met goede vrienden en met mijn jongste zoon wel be-
zocht. Ondanks dat er een been van hem afgezet was bleef Jan goed gemutst. Hij 
genoot van het mooie uitzicht en hij kreeg regelmatig bezoek van zijn familie, 
vrienden en kennissen. Hij had het er goed naar zijn zin. 
 

Op de overlijdenskaart die zijn zuster en zwager ons stuurden, staat achter de 
tekst een oude boom afgebeeld. Jan Veenkamp hield erg veel van de natuur en 
heeft veel door die natuur gefietst. Jan Veenkamp stierf op 28 februari in Lopper-
sum en is gecremeerd in Appingedam. 
 

Eldert Ameling  
 
 

Zwerfvuil en hondenpoep  
 

Gelukkig is het voorjaar weer in aantocht.De vogels kijken al in de nestkastjes en 
de fietsers en wandelaars komen weer in grote getalen in ons dorp en omgeving. 
Het is prettig om te weten dat onze regio zo in trek is. 
Er is alleen een groot probleem, zoals elk jaar: het zwerfvuil. 
Het is niet een beetje zwerfvuil maar containers vol. Precies 8 containers heb ik in 
mijn eentje geraapt. Delleweg tot Loppersum 4 vuilniszakken vol; Laan van Itter-
sum 1 tas vol,met Delleweg tot de kruising; Lopsterweg 3 tassen vol; Veldje te-
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genover de nieuwe huizen 5 tassen en een kar vol; Stationsweg 1 tas vol; Station 
tussen de struiken en bomen 6 tassen vol 
Rond heel Stedum, buiten om de weg kleipad tot en met het viaduct tot Bedum en 
alle sloten met de hark schoon gemaakt. Mijn vraag aan jullie allemaal is waar dit 
voor nodig is om alles onderweg weg te gooien in de natuur. Neem je rotzooi me 
naar huis. Het is allemaal etensafval, blikjes bierflesjes, zakjes van chips, plastic 
zakken en papier, en pakken van drinken. Voorstel: Iedereen kan een plastic tas 
in zijn zak stoppen en meenemen. Als je afval hebt stop je het in de zak die je 
meegenomen hebt en gooit het thuis weg! 
 

Vanaf nu is Stedum en omgeving helemaal schoon, wees trots op je dorp en om-
geving.Buk je eens als je iets ziet liggen en raap het op dat kan iedereen, of stap 
van de fiets af en neem het mee. Dit geldt ook voor de automobilisten! 
 

Tijdens het opruimen van het zwerfvuil in Stedum en omgeving is me de giganti-
sche hoeveelheid hondenpoep opgevallen die overal ligt.  
Bij de Kampweg is het helemaal verschrikkelijk. En tussen de nieuw aangelegde 
rozenperkjes die pas deze zomer zijn geplant liggen bergen. Dit is niet nodig. Je 
krijgt er regelrecht braakneigingen van.  
Ik heb zelf met veel plezier 10 jaar honden gehad, en niemand heeft ooit 1 hon-
derdrol van mijn hond gezien, omdat ik altijd zelf met een schepje alles heb opge-
ruimd. Kinderen gaan weer buiten spelen, de mensen van de groenvoorziening 
moeten de perkjes bij houden. Doe anderen dit niet aan en neem een zakje mee 
en ruim de uitwerpselen op. 
De gene die bij de Kampweg de boel vervuilen willen die direct de rotzooi oprui-
men? Het is jammer dat over dit soort zaken een artikel moet verschijnen. Het 
moet vanzelfsprekend zijn dat er geen overlast is van huisdieren. Dus baasjes, 
het voorjaar houd ook de voorjaarsschoonmaak in laat zien dat jullie een beetje 
om elkaar willen denken, dan wordt het dorp nog leuker dan het nu al is en dat 
beloofd veel goeds voor de komende tijd. Veel opruimplezier! 
 

Birgiita Prechtl 
Kunstenares uit Stedum       
 
 

De Eerste Groninger Voorlees- en Vertelsalon  
 

Een nieuwe bijeenkomst van de Eerste Groninger Voorlees- en Vertelsalon is op 
vrijdag 27 maart in ’t Oude Raedthuys. Ontvangst vanaf 20.00 uur, aanvang 20:30 
uur. Toegang gratis. 
 

Voor deze avond hebben nu al onder meer toegezegd: Freda Kamphuis met ge-
dichten; Bert Kremer met gitaar, zang en verhaal; Mia Gast met het Franse le-
venslied; Tiny Veldhuis met voordracht in het Gronings 
 

Inlichtingen en/of aanmelden: Paul Marius Borggreve 050-5412031,  
algehele@gmail.com 
 

Paul Marius Borggreve 
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sportbewegingsportbewegingsportbewegingsportbewegingspor  

 

14e Steemer omloop 
 

Op zaterdag 9 mei organiseert IJsvereniging Stedum de 14e Steemer omloop, de 
tweede loop van het Buurcontact loopcircuit. Er zullen 2 rondes van 5 kilometer 
gelopen worden door de wedstrijd- en recreanten hardlopers. Voor recreanten is 
het ook mogelijk om 1 rondje te lopen. Het parcour is hetzelfde als de afgelopen 
jaren, de start is op het haventerrein en gaat langs de Molenstraat, Hoofdstraat, 
Lopsterweg, Sien Jensemahorn, Borgweg, Borglanden, Hilmaarweg, de Stations-
weg, Kleipad, Bedumerweg, G.A. Reinderspad en dan weer naar het Haventer-
rein. Deze wegen zullen voor alle verkeer afgezet worden van 16.00 uur tot 18.15. 
Om alles in goede banen te leiden zullen automobilisten begeleid worden door 
verkeersregelaars naar de parkeerplekken, vanaf het parkeerterrein (voormalig 
voetbalveld) zullen de deelnemers begeleid worden naar de inschrijving bij het 
haventerrein in het nieuwe Moarsteegebouw waar men zich ook kan omkleden. 
De inschrijving start om 15.00 voor recreanten, wedstrijdlopers en basisschool 
jeugd die tot 15.45 de tijd hebben en om 16.30 sluit de inschrijving voor de vol-
wassenen. De start/finish vindt weer plaats op het haventerrein. Voor de basis-
school jeugd zijn er 3 categorieën: kinderen van groep 1 en 2 lopen 400 meter. 
Kinderen van groep 3, 4 en 5 doen een rondje dorp van 800 meter. En kinderen 
van groep 6, 7 en 8 doen twee rondjes dorp van 800 meter. Alle vaders en moe-
ders, opa en oma`s zijn van harte welkom om hun kinderen en kleinkinderen weer 
aan te moedigen De starttijd is 16.00 uur en meedoen voor de jeugd is gratis. De 
wedstrijdlopers en recreanten zullen om 17.00 weggeschoten worden door een 
plaatselijk bekende Steemer. Gelijk na afloop zullen er fruit, water, bouillon en een 
aandenken voor de lopers en loopsters zijn. De kantine van Moarstee zal deze 
dag open zijn voor een hapje en een drankje. De organisatie en vrijwilligers van 
de Steemeromloop willen alle lopers dan ook uitnodigen om deze 14e 
Steemeromloop tot een groot succes te maken. Tot zaterdag 9 mei. Voor inlich-
tingen of vragen: Peter Slager (0596) 55 19 72 of slagerp@hetnet.nl 
 

Peter Slager 
 
 

Zorgzaam Stedum over vervoer familiezwemmen  
 

In de vorige Stedumer stond een stukje over familiezwemmen.  Om misverstan-
den te voorkomen willen we daar even op terug komen. 
De organisatie van familiezwemmen probeert het animo voor het Stedumer zwe-
muur te vergroten onder andere door kinderen de gelegenheid te bieden om mee 
te rijden, als zij wel willen zwemmen maar hun ouders niet kunnen. Als de nood 
aan de man is, dus als carpoolen met andere ouders niet lukt, zullen de chauf-
feurs van Zorgzaam Stedum proberen in deze behoefte te voorzien.  
Het uitgangspunt van Zorgzaam Stedum is om hulp te bieden waar de nood aan 
de man is. Het is dus geen 'taxi op afroep voor familiezwemmen'. Dat zou ook de 
verwachting kunnen wekken naar andere verenigingen zoals bijvoorbeeld de 
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voetbalclub die ook wel eens vervoersproblemen heeft. Daar is Zorgzaam Stedum 
niet voor bedoeld, in elk geval niet als standaard oplossing. 
 

In noodgevallen zal Zorgzaam Stedum er alles aan doen om mensen met een 
hulpvraag te helpen. Ook als het gaat om vervoer. Bel gerust met één van de co-
ördinatoren op maandag, woensdag of vrijdag tussen 9.00-10.30 uur via 06 
12494422. 
Voor hulpmiddelen kunt u bellen op werkdagen tussen 9.00-18.00 uur met 06-
12494466. 
Heeft u een verzoek voor vervoer naar familiezwemmen mail dan naar mariele-
mijnlieff@planet.nl. 
 

Karel Zuideveld   Mariele Mijnlieff 
Zorgzaam Stedum,    Familiezwemmen 
 
 

April: de tennisbaan gaat weer open!  
 

 
 
Als de vorstkansen voorbij zijn en de ijsbaan weer droog staat kan de tennisbaan 
voorzien worden van een verse laag gravel. Begin april moet er vervolgens flink 
gewalst worden om de laag stevig genoeg te maken zodat de baan een jaar lang 
mooi vlak kan blijven. Als de baan klaar is begint de competitie, en beginnen de 
lessen op dinsdagmiddag voor de jeugd en woensdagavond voor de senioren. En 
kan er in de overige tijd naar hartenlust gespeeld worden.  
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Hoe meer zielen, hoe meer vreugd, kom erbij en wordt lid van onze vereniging! 
Beginner of crack, iedereen is welkom, en ook in de lessen zijn er mogelijkheden 
op elk niveau. www.tvdebosbaanstedum.nl 
Op 17 maart was er een open tennisles in de gymzaal, als afsluiting van het win-
terseizoen. Twintig kinderen, deels leden, deels kennismakers, leefden zich een 
uur lang uit onder leiding van trainer Frenk Abrahams. Dank voor jullie komst! 
 

Janneke Aue 
 
 

Hengelclub "Ons Genoegen" 
 

Het grootste lachertje in de hengelsport is naar mijn mening het aanleggen van 
een reservecollectie. Ik bedoel hiermee een uitgebreide verzameling van hengel-
sportartikelen als reserve voor later. 
Zo hebben sommige hengelaars meerdere hengels klaarstaan voor wanneer de 
hengel waarmee ze nu vissen versleten is. Ze hebben reservemolens en rolletjes 
nylon. Ze hebben dozen vol dobbers en zakjes met haken voor als zij eens gaan 
zeevissen, karperen, snoeken enzovoort. 
Mijn ervaring is dat een normale hengel een lange tijd meegaat, veel langer dan 
dat je denkt. Die vier reservehengels die je bijvoorbeeld in de kast hebt staan, 
staan er na twintig, dertig, veertig jaar vissen nog precies zo. En dat geldt eigenlijk 
voor de meeste hengelsportmaterialen. Al die doosjes met loodjes raken niet leeg. 
Het nylon voor je snoertjes blijft tientallen jaren liggen en verliest zijn trekkracht, 
wordt hard en droog. Die reserve-schepnetten heb je helemaal niet nodig gehad. 
En voor je het weet ben je oud en heb je nog een heleboel "nieuwe dingen" in je 
kast. 
 

Deze vlieger gaat natuurlijk niet op wanneer je regelmatig je hengel en je hengel-
topjes breekt. Ook niet wanneer je zo af en toe na het vissen thuiskomt en con-
cluderen moet dat je weer eens je schepnet bij het water hebt laten liggen. Maar 
in de praktijk zal al gauw blijken, dat wanneer je zuinig met je spullen bent, je na 
enige jaren vissen al je reservemateriaal nog in de kast hebt zitten. 
 

Na het overlijden van een hengelaar treffen de nabestaanden vaak de mooiste en 
gaafste hengelspullen aan, waarmee nog nooit gevist is. 
Hoe ik dat allemaal weet? Uit de praktijk. En ik heb het gezien en gehoord op de 
rommelmarkten. Ik heb een tijd gehad dat ik daar regelmatig kwam. Een heleboel 
"oude" hengelspullen belanden daar op die rommelmarkten. Nadat een hengelaar 
met zijn hobby is gestopt, of is overleden, gaan zijn spullen naar de rommelmarkt 
omdat er verder niemand in de familie is die nog vist. 
Mijn advies is dus: Koop niet te veel reservehengelsportartikelen. Zo houd je meer 
ruimte over in je huis en in je kasten. Ook zul je je niet zo gauw ergeren. Want het 
is één grote ergernis te constateren dat je al die nieuwe hengelspullen bewaard 
hebt, terwijl je er niet meer mee gaat vissen. 
 

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) 
 
 
27 maart   De Eerste Groninger Voorlees- en Vertelsalon in  
   ’t Oude Raedthuys 
 

27 maart  ONA presenteert: Stedum van de kaart? In het Hervormd  
   Centrum om 20.00 uur. 
 

30 maart  Passage: paasliturgie in het Hervormd Centrum om 19.45 uur 
  

2 april  Informatiepunt in hert Hervormd Centrum van 14.00-16.00 uur. 
   Onderwerp: “Houd de hersenen in beweging”, door  
   Ineke Kloosterboer. 
 

11 april  Concert Erwin de Vries samen met muziekvereniging Jehova  
   Nissi in de sporthal aan de Bedumerweg. Aanvang: 20.00 uur.   
   Zaal open: 19.30 uur.  
  

11 april   Kookfestijn in Zorgbuurderij 
 
15 april  Optreden Opera Della Casa in Hervormde Kerk 
 

17 april   Ledenvergadering Dorpsbelangen in het Hervormd Centrum 
 

18 april   Open dag Moarstee 
 

20 april       Passage: De heer  M. Kapten, Delfzijl, onderwerp: 'bloed,  
   eerwraak en huiselijk geweld'. In het Hervormd Centrum   
   om19.45 uur. 
 

27 april  Koningsdag 
 

4 mei   Herdenking om 19.00uur in de Hervormde Kerk. 
 

5 mei   Viering met optocht. De start en finish zijn op de Dorpsterlanden 
 

9 mei   De 14e Steemer omloop 
 
 
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 april. Kopij inleveren bij de redactie 
voor woensdag 15 april. 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: Janna Bathoorn. 
Advertenties: Ellen Gommers, 0596 58 18 10, adv.destedumer@gmail.com 
 

 

 


