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foto: Erik Staal 

Glasbak en textielcontainer 
 

Wij als Dorpsbelangen 
Stedum hebben onder-
zoek gedaan naar de 
locatie van de containers 
aangezien omwonenden 
aangaven hier overlast 
van te ondervinden.  
In week 3 van dit jaar 
hebben wij flyers rond-
gedeeld bij de bewoners 
van de door ons geko-
zen nieuwe locatie (Hil-
maarweg). Enkele dagen 
later hebben wij bij elk 
huis de meningen ge-

peild. De meeste bewoners begrepen dat de huidige locatie niet optimaal is en 
hadden geen problemen met de nieuwe locatie. Enkele bewoners daarentegen 
waren fel tegen.  
 

Wij hebben daarna contact gezocht met de gemeente. De gemeente had 3 criteria 
waaraan de nieuwe locatie moest voldoen:  
-  100% draagvlak in het dorp dus geen klachten en bezwaren  
-  Goed bereikbaar voor degene die de containers moet legen  
-  Aantrekkelijke plek voor mensen om er textiel en glas in te deponeren dus bij-
voorbeeld niet te afgelegen.  
 

Naar aanleiding van het gesprek dat wij met de gemeente gevoerd hebben zijn wij 
nog bij de mensen langs geweest die tegen de plaatsing van de containers waren. 
Uit deze gesprekken is gebleken dat deze bewoners bij hun standpunt bleven en 
geen medewerking verlenen aan het verplaatsen van de containers.  
De conclusie is dus, dat ondanks onze inzet, er geen 100% draagvlak is voor het 
verplaatsen van de containers vanaf het pleintje.  
Dit betekent dus dat de containers voorlopig blijven staan op het pleintje. Wij als 
dorpsbelangen kunnen nu geen verdere stappen ondernemen.  
Wij blijven ons wel inzetten voor plaatsing van ondergrondse containers (eventu-
eel op de nieuwe locatie waar de bewoners geen bezwaar tegen hebben.) U zult 
begrijpen dat dit niet op korte termijn te realiseren is.  
 

Fokko Smit  
Dorpsbelangen Stedum 
 

 

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 Cor Slager (foto: Martien Spits-Straatman). 
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Van de gemeente 
 

Hieronder enkele berichten van de gemeente Loppersum. De uitslag burgerpeiling 
dorpsentrees is te vinden op de site van de gemeente en de sloop van de woning 
aan de Hoofdstraat is een antwoord op een vraag van Fokko Smit, voorzitter 
Dorpsbelangen. 
 

Uitslag burgerpeiling dorpsentrees 
In januari hebben wij onze in-
woners gevraagd aan te ge-
ven welke dorpsentrees vol-
gens hen vernieuwd moeten 
worden. Via een 'burgerpei-
ling' op deze website hebben 
zo'n 600 mensen hun voor-

keur uitgesproken. De dorpsentrees moeten worden vernieuwd zodat duidelijker 
geaccentueerd wordt dat men een dorp in- en uitgaat. Bovendien moeten de 
nieuwe entrees snelheidsremmend werken. Deze peiling maakt onderdeel uit van 
de eerste fase van het project 'Agrologistiek'. 
 

Welke entrees worden vernieuwd? 
De burgerpeiling heeft geresulteerd in een duidelijke voorkeur voor dorpsentrees 
die volgens inwoners moeten worden aangepakt. Hieronder is aangegeven waar 
de meeste stemmen naar uit gaan. Deze entree worden sowieso aangepakt. De 
verwachting is dat deze voor de zomer zijn vernieuwd. Middelstum en 't Zandt 
maakten geen onderdeel uit van deze burgerpeiling, omdat daar door herinrich-
tingsprojecten de dorpsingangen al zijn/worden aangepakt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A  29,58%  
B  14,08%  
C  16,9%  
D  39,44% 
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Sloop Hoofdstraat 24 te Stedum 
 

In uw dorp zijn vragen ge-
steld met betrekking tot de 
sloop van de woning naast 
het Swaithoes. Als gemeen-
te Loppersum hechten we 
eraan u als inwoner van 
Stedum te informeren. De 
NAM heeft de woning naast 
Swaithoes gekocht en een 
sloopvergunning bij ons 
aangevraagd. De sloopver-
gunning is afgegeven met 
dien verstande dat of de 
NAM zorgdraagt voor inpas-
sing van de kavel bij het 
Swaithoes of voor verkoop 

van de bouwkavel. Een gat in het straatbeeld is op termijn ongewenst. 
 

Martin  Hulshof  
Projectregisseur gemeente Loppersum 

 

 
(Foto's Erik Staal) 
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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 Gertine Huizinga, Lopsterweg 21. 
  

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

Waar ben je geboren en/of heb je je jeugd doorgebracht? 
Gertine: “Ik ben geboren in Jonkersvaart en heb mijn jeugd doorgebracht in Mid-
wolde en daarna nog een paar jaar in Canada gewoond.” 
 

Wat doe je voor de kost? 
Gerine: “Ik werk bij een loon-, grondverzet en cargobedrijf en doe de planning en 
de administratie.”   
 

Wat is je favoriete bezigheid? 
Gertine: “Ik hou van fietsen op mijn racefiets en van skeeleren.” 
 

Wat is je favoriete vakantiebestemming? 
“Ik vind Scandinavische landen erg mooi.” 
 

Wat neem je mee naar een onbewoond eiland? 
Gertine: “Ik neem mijn vrienden mee.” 
 

Wat is de reden dat je in Stedum bent komen wonen? 
“Ik heb in Stedum een huis gekocht om dichter bij mijn werk te wonen en ik hou 
van karakteristieke dorpjes.” 
 

Ben je ook betrokken bij het dorp? Zo ja, hoe? 
“Nog niet; ik ben mij aan het oriënteren.” 
 

Wat zou je doen als je de Postcodeloterij Straatprijs wint? 
Gertine: “Ik zou graag een nieuwe auto kopen en het huis buitenom laten aanpak-
ken.” 
 

Wat vind je naast je eigen huis, het mooiste plekje van Stedum? 
“Ik vind het oude gedeelte van het dorp erg mooi.” 
 

Wat is je antwoord op de vraag van de vorige bewoonster: “Wat zijn de 
mooiste herinneringen van je leven?” 
“Een klippertocht op de Waddenzee.”  
 

Welke vraag wil je de volgende nieuwe bewoners stellen? 
“Heb je nog grote plannen qua ambities of reizen en welke zijn dat?” 
 

Afie Nienhuis 
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NL Doet ook in Stedum 
 

Ook in Stedum is op 10 maart de hele dag hard gewerkt om een aantal klussen in 
en rond Moarstee te doen. Scoutingvereniging de Struners nam het initiatief nu 
het al weer grote schoonmaak te houden in en rond het gebouw, nu het alweer 
geruime tijd in gebruik is. Dat bleek geen overbodige luxe, naast de wekelijkse 
schoonmaakbeurt door de deelnemende verenigingen. Moarstee kent inmiddels 
ook spinnenwebben, vliegenpoep en zelfs stoffige hoekjes.  
 

 
(Foto: Erik Staal)  

De toegang tot het gebouw was ook niet helemaal in orde door verzakte tegels, 
en de laatste stenen voor het pad aan de achterkant van het gebouw moesten 
naar hun plaats worden gebracht. Dat was een mooie klus voor de welpen en hun 
ouders. Het was verrassend om te zien hoe snel dat gaat, net een troepje mieren. 
In een oogwenk was 2 m3 baksteen verplaatst, handwerk, want de pallet was niet 
helemaal betrouwbaar meer. Dat mierenwerk was ook ideaal voor hout laden. Zo-
dra een vracht was weggewerkt kwamen de welpen alweer aangerend om het 
werk af te maken.  
 

Er is nog wel wat werk overgebleven, de laatste houtsnippers voor het pad in het 
bos moeten nog naar hun plek. Dat punt pakt de groencommissie weer op, allicht 
zijn er honden-uitlaters en wandelaars, die een keertje mee willen helpen de pa-
den begaanbaar te houden. 
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Er waren ook klussen voor en door de Struners zelf. Het al gezaagde hout voor de 
zomerkampen moest worden gekloofd en naar de houtopslag gebracht. Daar ligt 
weer 3 kubieke meter extra, en met drie speltakken is de voorraad voor het Pink-
sterkamp op orde.  
 

Dank aan de scouts, welpen, leiding, de aanwezige ouders/verzorgers en het ge-
zin uit Woltersum, dat bij ons de handen uit de mouwen stak, en natuurlijk aan het 
Oranjefonds voor de steun aan deze actie.  
 

Lies Oldenhof 
Scoutingvereniging De Struners 
 

 

Bloemen op de armenlap 
 

Afgelopen herfst zijn er krokusbolletjes de grond in gegaan om de armenlap kleur 
en bloei te geven. Ze staan, een beetje bescheiden nog, in bloei. Sneeuwklokjes 
als de eerste bloeiers van het jaar zouden daar mooi tussen staan. Maar bij 
sneeuwklokjes wordt altijd geadviseerd om deze, ‘in het groen’ te planten. En daar 
is het nu de tijd voor.  
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We doen daarom een beroep op u. Hebt u royaal sneeuwklokjes in de tuin, dan 
zou het fijn zijn als u dat met de armenlap wilt delen. De meeste sneeuwklokjes 
zijn inmiddels uitgebloeid. U kunt er dan, voorzichtig, een klein plukje, met groen 
en al, afsteken. Wij zorgen dat ze herplant worden op de armenlap. Als u wel wat 
wilt afstaan maar niet zelf de tuin in kunt of wilt, dan komen wij dat graag voor u 
doen. Wilt u meedoen: dan kunt u de bollen/plantjes in de week na de verschijning 
van deze Stedumer bezorgen bij onderstaande adressen of even bellen, dan ko-
men we ze halen. Gerard Kruidhof (0596) 55 10 57; Klaas Pilon (0596) 55 18 24; 
Hommo Smit (0596) 55 13 86 En ondergetekende (0596) 55 13 09. 
 

Mannie Hovenkamp 
 

 

Voorlichtingsavond deelname zonne-energie project 
 

Als vers opgerichte ‘Stedumer Energie Cooperatie’ organiseren wij op 5 april in 
Moarstee een voorlichtingsavond voor geïnteresseerden om deel te nemen aan 
ons zonne-energie project. Deelname bestaat uit het gezamenlijk investeren in de 
aanleg van een ‘zonnedak’, waarmee je je eigen energierekening omlaag kunt 
brengen, net als met panelen op eigen dak. Wij zullen je die avond informeren 
over alle details, al je mogelijk dan nog resterende vragen beantwoorden en een 
concrete aanbieding doen waar je je op in kunt tekenen. 
 

De Stedumer Energie Coöperatie bestaat uit Kees Vriezema, Bernard Baerends, 
Fransje van Weerden, Jeroen Vermeer, Dirk van Impe. 
 

Dus heb je nog geen/niet voldoende zonnepanelen, maar zou je dit wel graag wil-
len? Kom dan 5 april om 20.00 uur naar Moarstee en laat je informeren! 
 

Jeroen Vermeer 
 

 

Oranjevereniging Stedum 
 

De Oranjevereniging 
start de festiviteiten 
op woensdag 26 
april om 17.00uur op 
het sportveld te Ste-
dum met het oplaten 
van ballonnen voor 
alle schoolkinderen 
in het dorp. Tot 
19.00uur is er een 
leuke clown aanwe-
zig die van ballonnen 
dierfiguren maakt. In 
de sporthal kan je je 
laten schminken en 
is er een springkus- 
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sen voor de allerkleinsten en spelletjes. Je hoeft niet naar huis om van alles te 
moeten missen,de tent van de Oranjevereniging staat er weer voor eten en drin-
ken. Tegen 19.00uur starten de spellen voor iedereen vanaf 12 jaar, met onder 
andere jeans hangen-ski lopen-golianten spel-Bibber spiraal.  Opgave kan ter 
plekke. Een gezellige muziekband zorgt voor vertier.  
 

Koningsdag 
De volgende dag viert onze Koning zijn 50e verjaardag. Om 8.00 uur zal vanuit de 
toren door enkele leden van muziekvereniging Jehova Nissi het Wilhelmus klinken 
over het dorp waarna de vlag wordt uitgehangen. De aubade begint om 9.30 uur 
in samenwerking met de muziekvereniging Jehova Nissi. Na de toost op de Ko-
ning is er koffie met oranjekoek. Voor de kinderen van de basisschool start om 
11.00uur een groot spel. De middag hebben wij weer vrijgehouden in verband met 
de oranjevrijmarkt te Loppersum.  
Toneelvereniging Mit’n Kander uit Bedum voert om 20.00uur in het Hervormd 
Centrum het blijspel Geen piet maar pizza op. Reservering voor deze avond is 
gewenst. Kaarten te bestellen bij Syta Timmer (0596) 55 10 55 of bij Coby Nien-
huis (0596) 551550.Entree is gratis voor leden. Niet leden betalen 5.00 euro. Een 
tombola sluit de avond af. 
 

4 mei is er om 19.00uur een Herdenkingsdienst in de Hervormde Kerk. Het thema 
dit jaar is Geef vrijheid door. Ook is het 75 jaar geleden dat de geallieerde vloot in 
de Javazee tot zinken is gebracht. De struners zullen ook deze keer hun mede-
werking verlenen (zie de flyer voor 4 mei). 
 
Zaterdag 6 mei vieren wij als Oranjevereniging ons 70-jarig jubileum.  Een gezelli-
ge avond voor het hele dorp. Leden hebben gratis entree. Niet leden betalen 5 
euro. Met medewerking van "De music boys" uit Middelstum. 
De leden van de Oranjevereniging zullen in de week voor de meivakantie langs de 
school gaan voor een herinneringspresentje voor hun 70-jarig jubileum en de 
adreskaartjes voor de ballonnen.  De data is nog niet bekend. Op 22 april worden 
de Koningsspelen gehouden. 
 

Coby Nienhuis 
 

 

Toneelvereniging ONA 
 

Alweer enkele maanden zijn de leden van de 60-jarige toneelvereniging ONA aan 
het repeteren voor een nieuw toneelstuk. Wederom is gekozen voor een klucht.  
Er zullen totaal 4 uitvoeringen worden gehouden en wel op 12, 13, 19 en 20 mei 
in het Hervormd Centrum. Op alle avonden begint het op 20.00 uur.  
 

Kaarten kunt u verkrijgen vanaf 20 april bij Annet Hofman, Molenstraat 14, (0596) 
55 18 63  en Agaath Vriezema, Sien Jensemahorn 8, (0596) 55 13 66. De kaarten 
kosten € 7,50 voor volwassen. Kinderen t/m 12 jaar betalen € 5,00. 
 

Agaath Vriezema 
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(foto: Martien Spits-Straatman) 
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400 woorden 
 

Mensen in beweging brengen 
 

Cor Slager geniet als kind met volle teugen van vissen, voetbal en oorlogje spe-
len: als het maar buiten is. Nu is hij een 'brede' vierendertigjarige sportman van 
slank postuur die met veel ambitie werk en passie bij elkaar brengt. "Waarom ik 
dit doe ?" lacht Cor, "omdat het kan."  
Cor woont met Andrea en hun zoontjes Sem van vijf en Jesper van één in de Mo-
lenstraat. 
Hij richt in 2011 in Stedum een Bootcampgroep op en organiseert een survival-
tocht naar/in Schotland. In 2015 is hij de initiatiefnemer van de Survivalrun vereni-
ging Stedum. Nu is hij voorzitter en zijn er vijfentwintig volwassen en zes jeugdle-
den. 'Apekooi buiten' zou je het klimmen, klauteren en hardlopen op de door Cor 
bedachte en met hulp van anderen gebouwde survivalbaan kunnen noemen. Zeer 
uitdagend, weliswaar niet gericht op overleven(survival), maar dat mag de pret 
niet drukken. 
Cor werkt vierentwintig uur in wisselende diensten met achttien jongeren met een 
lichte beperking bij Flinq in Groningen. Voor vijf van deze jongeren is hij aan-
spreekpunt/coördinator. Daarnaast heeft hij zijn bedrijf  'Leef Outdoor /Arxplore.nl 
(buitensport, educatie en avontuur) '.  
Als hobby bokst hij twee keer in de week in Appingedam.   
Cor was vier jaar marinier, een beroep en manier van leven die hem krachtig 
vormde voorafgaand aan de fulltime vierjarige studie SPW (Sociaal Pedagogisch 
Werk). Daarna volgde hij aan de Hanze Hogeschool een driejarige parttime oplei-
ding Outdoormanagement. Toentertijd werkte hij als groepsleider bij Jeugdinrich-
ting Het Poortje in Groningen.  
 

Door werk en opleidingen ontwikkelde zich  zijn visie. "In klare taal", vertelt Cor, 
"sport dient mensen in beweging te brengen. Niet alleen lichamelijk maar ook tus-
sen de oren… Ik ben daadkrachtig, niet betuttelend, betrouwbaar en verbindend. 
Ik heb veel gewerkt met jongeren met soms ook moeilijk verstaanbaar gedrag. Ik 
werk nu regelmatig - met name in het buitenland - met Adventure Education (op-
voeding door avonturen). Zoals Hike (bergwandelen), touw klimmen of bruggen 
bouwen, survivaltochten met samenwerkingsopdrachten in het bos (van vuur ma-
ken tot het bouwen van onderkomens). Het is hulpverlening gericht op probleem-
jongeren. In april doe ik met negen jongeren een vormende meerdaagse in Ne-
derland. We zeilen en verblijven op het wad, wel droogvallen maar niet aanme-
ren." Cor organiseert dergelijke projecten ook als training voor bedrijven. 
"Als je altijd blijft doen wat je al deed, krijg je nooit wat je nooit deed", zegt Cor. 
"Nu ben ik ook een pionier op ervaringsleren gericht: leren door bewegen en sa-
men doen.  
"Ik ga beslist weer meer fietsen," mijmer ik op weg naar huis. 
 

Math M. Willems  
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Van welp naar scout 
 

Zaterdagmorgen 4 maart startten een vijftal welpen voor het eerst bij de scouts. 
Hoewel nog niet formeel overgevlogen (officieel geïnstalleerd als lid van de nieu-
we leeftijdsgroep), hebben de ex-welpen laten zien zeker aan de activiteiten van 
de scouts toe te zijn. De prille scouts waren er 
helemaal klaar voor en ze waren dan ook keurig op de afgesproken aanvangstijd 
aanwezig (na de krokusvakantie is 9.30 op zaterdagmorgen toch wel even wen-
nen). Na een korte en bemoedigende  introductie door Arjen en Ruben, en met 
assistentie van de patrouilleleiders Lotte en Dennis, gingen de nieuwe scouts sa-
men met de ervaren scouts voortvarend aan de slag. Ze sjouwden met palen en 
het touwvat alsof dat hun dagelijks werk was, aansporen was niet nodig. Na an-
derhalf uur hard werken stonden er twee keukens. Eén keuken was nagenoeg 
perfect, hoewel er geen tijd meer was voor het pannenrek. Het aanrecht lag keurig 
op afloop, zodat er geen water op blijft staan, en de knopen waren goed aange-
sjord. De tweede keuken zag er ook goed uit, maar de aanrechtplaat lag niet tril-
vast, want hoewel de knopen goed waren, moest het aansjorren nog iets beter. 
Dat was de essentie volgens Ruben. En zo zijn de eerste voorbereidingen voor 
het Pinksterkamp voortvarend gestart en is er alle vertrouwen dat deze nieuwe 
scouts tegen Pinksteren hun bouwwerken goed voor elkaar hebben.  
 

Lies Oldenhof 
Scouting vereniging de Struners  
 

 

Cursus 'leren vallen' voor 65-plussers 
 

Weet u dat in Nederland veel bezoeken aan de Spoedeisende Hulpafdeling van 
een ziekenhuis te wijten zijn aan een valpartij van een 65-plusser? Het gaat om 
240 bezoeken per dag. Best veel eigenlijk. En dan te bedenken dat er nog veel 
meer valpartijen zijn die niet resulteren in een bezoek aan het ziekenhuis. Maar 
wel veel pijn en ongemak opleveren.  
 

Redenen genoeg voor Zorgzaam Stedum om stil te staan bij het vallen van 65-
plussers. Het vallen voorkomen doe je niet. Maar als je valt is het wel nuttig om te 
weten hoe je een val goed op kunt vangen. Daarom willen we eigenlijk een cursus 
in Stedum organiseren waarin je dit kunt leren.  
Maar voordat we dat gaan doen willen we graag weten of er voldoende belang-
stelling is voor zo’n cursus. We willen van de Stedumers die binnen de doelgroep 
vallen weten of ze mee gaan doen. De doelgroep bestaat uit 65-plussers die een 
verhoogd risico hebben om te vallen.  
Wanneer is sprake van een verhoogd valrisico? Dan moet je twee van de volgen-
de drie vragen met ja kunnen beantwoorden: 
• Bent u de afgelopen 12 maanden gevallen? 
• Heeft u moeite met bewegen of lopen? 
• Bent u bang om te vallen? 
 

We zullen de kosten van de cursus zo laag mogelijk houden door subsidie aan te 
vragen bij de gemeente.  
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Voel je er voor om deze cursus te volgen en val je binnen de doelgroep, geef dat 
dan even door via de mail aan info@zorgzaamstedum.nl of bel naar 06 - 124 944 
22 op maandag, woensdag of vrijdag tussen 9.00 – 10.30 uur. Deze reactie zien 
we niet als bindende opgave, maar als peiling om te weten of er voldoende animo 
is om zo’n cursus te organiseren. Als er voldoende animo is gaan we de cursus 
regelen. De cursusdata en de kosten zullen we vervolgens  in de Stedumer publi-
ceren. Dan kun je je definitief opgeven.  
 

Karel Zuiderveld 
Zorgzaam Stedum 
 

 

Informatieavond over dementie en eenzaamheid  
 

Wellicht komt u er in uw naaste omgeving ook mee in aanraking: dementie en/of 
eenzaamheid. Vanwege de dubbele vergrijzing (steeds meer mensen worden oud 
en de levensverwachting stijgt) en het door de overheid gekozen beleid om men-
sen zo lang mogelijk thuis te laten wonen neemt de kans toe dat iemand die de-
menteert of eenzaam is op jouw pad komt. Tja, hoe ga je daar dan mee om? Om 
iets meer over dementie en eenzaamheid te weten te komen organiseert Zorg-
zaam Stedum een informatieavond op 10 mei. De heer Wycher van den Bremen, 
werkzaam bij Lentis, zal die avond een presentatie geven over beide onderwer-
pen en zal verder op vragen van jullie ingaan. De avond is gratis toegankelijk.  
 

Je kunt je tot 14 april opgeven via de mail naar info@zorgzaamstedum.nl of bel 
naar 06 -124 944 22 op maandag, woensdag of vrijdag tussen 9.00 – 10.30 uur. 
 

In het aprilnummer van de Stedumer zullen we de begintijd en plaats vermelden. 
 

Karel Zuiderveld 
Zorgzaam Stedum 
 

 

De Heemen 
 

Houtwerkplaats 
Dorpstuin de Heemen wil graag de mooie, lichte en ruime kalk-hennepschuur 
openstellen voor een houtwerkplaats. De schuur kan gebruikt worden om samen 
of voor jezelf hout te gaan bewerken. Samen om elkaar te helpen, gereedschap te 
delen of van elkaar te leren. Voor jezelf omdat je een klus hebt die ruimte vraagt 
waar jezelf niet over beschikt. Interesse of meer informatie: neem dan contact op 
met Margreet Wiersema via mail buur@deheemen.nl of 06 - 36 07 48 97 
 

Open dag 
De officiële open dag op vrijdag 21april wordt door Kenders-bouw georganiseerd. 
Zij hebben onze vrijloopstal gebouwd en dit gedeelte duurt van 10.00 tot 16.00. 
Wij zullen de open dag voortzetten tot 21.00 om iedereen de gelegenheid te ge-
ven ons bedrijf te komen bekijken. Ook de Zorgbuurderij, de Dorpstuin en de kalk-
hennepschuur zijn te bezichtigen. De Rijdende Popschool zal in de avond een 
presentatie houden, er zal een kindervoorstelling Kip&Koe van MoDo Theater-
voorstelling te zien zijn en er is een tentoonstelling van het Textiel café. 
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Workshop natuurlijk bouwen 
De dorpstuin organiseert op 8 april een dag om met leem en hennepbeton te leren 
werken. De dag vindt plaats in Kalk-hennepschuur bij de Zorgbuurderij in Stedum. 
Voor opgave of voor meer informatie  neem contact op met Dirk van Impe via mail 
dirk.vanimpe@xs4all.nl of 06 - 29 55 02 35 
 

Margreet Wiersema 
 

 

Algemene ledenvergadering Dorpsbelangen 
 

Op 21 april is de algemene ledenvergadering van de vereniging Dorpsbelangen 
Stedum in het Hervormd Centrum om 20.00 uur. 
 
Agenda  
 
1. Opening 
2. Ingekomen stukken 
3. Vaststellen agenda 
4. Verslag vorige vergadering 25 november 2016 
5. Activiteiten afgelopen jaar 
6. Financiën – verslag kasnazieners   
7. Verslag Penningmeester 
8. Voortgang Haventerrein 
 

Pauze  
 

9. Stedum Energie Neutraal – Jeroen Vermeer  
10. Opbouw Zorg Stedum – Karel Zuiderveld 
11. W.V.T.T.K 
 

 

Karel Zuiderveld 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeroen Vermeer 
 
 
 
 

De notulen van de najaarsvergadering 2016 zijn te vinden op www.stedum.com 
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Ruilbeurs 
 

Miskoopjes en/of stapels kleding, schoenen of 
handtassen in de kast? Kom ze ruilen op za-
terdag 8 april 2017 (alleen dames) in het Tref-
punt, Bedumerweg 32, Stedum, van 15.00 uur 
– 20.00 uur. Entree: €5,00 euro 
Kleding kan betaald worden met wasknijpers. 
Voor elk kledingstuk dat je inlevert krijg je een 
wasknijper (max 10). Losse wasknijpers kos-
ten €1,- per stuk.  
Inleverdata voor kleding, schoenen en hand-
tassen (geen kinderkleding) woensdag 5 april 
van 19:00- 20:00 en vrijdag 7 april van 15:00-
16:00. 
Inleveren bij Trefpunt. Voor vragen, neem contact op met Brenda Tillema  
(brendatillema@me.com). 
 

Opbrengst gaat 100% naar Stichting Help Afrika!  
 

Brenda Tillema 
 

 

Verslag Informatiepunt 
 

Op donderdag 2 maart hadden we weer een bijeenkomst van het Informatiepunt 
in het Hervormd Centrum. Er waren 23 personen aanwezig. Sieta Smit heette ons 
van harte welkom en in het bijzonder Dirk van Impe uit Stedum, die een presenta-
tie hield over het onderwerp ‘Duurzaamheid en milieu’. Nadat we een kopje kof-
fie/thee gedronken hadden, kreeg Dirk het woord. 
 

Water, vuur, aarde en lucht zijn vier oerelementen. Het zijn elementen waar we 
ook niet zonder kunnen. Geen water betekent geen leven. Zonder vuur kunnen 
we ons niet verwarmen. Zonder aarde en lucht wordt het overleven in een soort 
ruimteschip. Vanmiddag zullen we de vier elementen behandelen en bij elk ele-
ment kijken hoe we er verantwoord mee om kunnen gaan. Na een Loesje: “Als de 
appel niet ver van de boom valt, waarom halen we hem dan uit Nieuw Zeeland – 
Loesje-” vervolgde Dirk zijn verhaal. 
 

Water 
- Regenwater is nuttig, maar valt soms in te grote hoeveelheden uit de lucht. Met 
een regenton kan het water opgevangen worden om daarna te gebruiken voor 
tuin of schoonmaak. Regenwater is heel zacht en perfect om ramen mee te lap-
pen. 
- Via lekkende kranen lekt er veel water en dus veel geld weg, zeker als het een 
warm water kraan is.  
- Drinkwater kan net zo goed in een Dopper in plaats van Spa blauw in wegwerp 
flesje 
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- Water wat je laat lopen voor het warm is kan je opvangen in een gieter en ge-
bruiken voor de planten of schoonmaak. 
- Laat regenwater meer infiltreren. Niet alles hoeft verhard.  
 

Vuur (energie) 
- Water verwarmen kost veel energie. Een waterbesparende douchekop zorgt 
voor minder doorstroming warm water voor gelijkblijvend comfort. 
- Als je water kookt verwarm dan enkel de hoeveelheid die je nodig hebt. 
- Als je iets wil ontdooien, haal het de dag van tevoren uit de diepvries en leg het 
in het koelgedeelte.  
- Gebruik een energiezuinige mengkraan. Die kraan is in de neutraalstand (hendel 
recht vooruit) volledig koud. Voor warm water moet de hendel helemaal naar links. 
Hierdoor komt er niet steeds een beetje warm water in de leiding als er water af-
getapt wordt. 
 

Aarde (Grondstoffen – afval) 
- In 2014 was het gemiddelde afval per persoon per jaar 250 kg en het recycle 
percentage 50%.  Dit moet in 2020 naar minder dan 100 kg per persoon.  
- Loppersum staat momenteel op 170 kg per jaar. 
- Afval optimaal scheiden – afval is grondstof. 
- Het gebruik van een boodschappentas en groentenetjes besparen op het ge-
bruik van plastic zakjes. 
- GFT-afval kan in een compostvat prima gecomposteerd worden. Bespaart op de 
aanschaf van tuinaarde. 
- Een vegetarische maaltijd bespaart op de hoge ecologische voetafdruk van de 
productie van vlees. 
- Vlas en hennep worden geteeld voor de vezels. Van de reststronken kunnen 
prima isolatie- of bouwmaterialen gemaakt worden. 
- Natuurlijke bouwmaterialen kunnen na gebruik terug in de kringloop. 
 

Na de pauze weer een Loesje: “Duurzaam: Als mijn henneptruitje uit de mode is 
rook ik hem op – Loesje- ”  
 

Lucht  
- Kamerplanten zijn niet alleen mooi maar zuiveren ook de lucht. Belangrijk voor 
een gezond binnenklimaat. Soorten die goed zuiveren zijn onder andere Sanseve-
ria, Chrysant, Gerbera, Ficus, Lepelplant. 
- Voorzie nestgelegenheid voor vogels die het steeds moeilijker krijgen in moder-
ne gebouwen. 
- Minder gebruik van de auto. Bus en trein zijn goede alternatieven. 
- En vergeet natuurlijk de fiets niet. De E-bike kan vele autokilometers besparen. 
 

Na zijn verhaal werd Dirk met een fles wijn bedankt voor de informatieve lezing, 
waarna Sieta ons wel thuis wenste. 
De volgende bijeenkomst is op donderdag 6 april. 
 

Afie Nienhuis 
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sportbewegingsportbewegingsportbewegingsportbewegingspor  

 

Tijd voor een nieuwe hobby? 
 

De Jeu de Boules club Stedum is op zoek naar nieuwe leden. 
Momenteel zijn we maar met 8 personen, het zou fijn zijn als we dat uit konden 
breiden. 
We oefenen/spelen op woensdagmiddag van 13.45 u tot plm. 15.30 u en er is 
geen verplichting om altijd aanwezig te zijn. 
 

Mocht je er net zoveel plezier in hebben als wij en besluiten lid te worden, dan kun 
je ook nog deelnemen aan de noordelijke competitie op donderdagmiddag. 
Ook zijn er regelmatig  in dorpen in de omgeving toernooien op zaterdag. 
Wil je eerst eens kijken of het wat voor je is, kom dan gerust eens langs op een 
woensdagmiddag, wij hebben wel speelballen. Graag tot ziens! 
 

Je kunt je aanmelden bij: 
Dirk Jan Bouwman (0596) 55 16 01; Anneke Huisman (0596) 55 18 04 of 
Ada Hovius (0596) 55 13 65. 
 

Ineke Bouwman 
 

 

New balls please 
 

In april is in Stedum de winter pas echt afgelopen; want dan begint het nieuwe 
tennisseizoen. Eerst worden de gravelbanen klaar gemaakt: vers gravel, de lijnen 
er goed in, rollen met de wals, sproeien en vegen dat het een aard heeft en als 
finishing touch hangt baancommissaris Dick van den Berg de netten op. 
 

Competitieteam  
Dit allemaal opdat op dins-
dag 11 april de lessen 
kunnen beginnen en - eer-
der al - de competitie van 
ons illuster Herenteam. Op 
24 oktober werden de jon-
ge helden door het dorp 
gereden omdat zij kampi-
oen geworden waren in de 
Najaarscompetitie. Het is 
prachtig om deze vrien-
dengroep te zien spelen, 
dus kom vooral kijken 
als zij hun eerste Voor-
jaarscompetitiedagen thuis 
spelen op zondag 9 april 
tegen Aduard en 30 april 

tegen Hoogkerk. Lekker met een drankje op het terras van Moarstee. Het team 
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heeft overigens een eigen Facebook-pagina, met wedstrijdverslagen, leuke foto’s 
en filmpjes: T.V. de Bosbaan - Heren 1. 
 

Lessen en lid worden 
Een aanrader voor allen die zin hebben om dit jaar lekker te gaan tennissen: 
neem les! Op dinsdagmiddag en –avond zijn er verschillende lesgroepen.  Onze 
trainer is Willem Kloos. De leden ontvangen onder andere over het opgeven voor 
les nog een Nieuwsbrief (het papieren informatieboekje van TV De Bosbaan laten 
we vanaf dit seizoen achterwege). Wie nieuw lid wil worden, kan alle benodigde 
informatie vinden op www.tvdebosbaanstedum.nl. Het lidmaatschap is beslist niet 
duur: voor jeugd/junioren/senioren € 30/40/60 per seizoen. Het lesgeld komt daar 
uiteraard bovenop.   
 

ALV en nieuwe bestuursleden 
De ALV is dit jaar gepland op woensdag 29 maart. De vergadering begint om 
20.00 uur in Moarstee. Komt allen! Op de agenda staat ook de verkiezing van 
nieuwe bestuursleden, omdat secretaris Fenneke Colstee wegens verhuizing af-
treedt (ze blijft wel lid van De Bosbaan) en Janneke Aué vorig jaar ook al verhuis-
de. We zijn ontzettend blij dat Jeroen Bansberg en Yannick van den Berg zich 
hiervoor al hebben aangemeld.  Een flinke verjonging van het bestuur, wie had 
dat durven dromen anno 2017? Daarnaast hopen we nog dat een ouder van de 
kinderen die tennissen bij De Bosbaan zich zal aanmelden voor de portefeuille 
Jeugdzaken, die sinds het vertrek van Janneke vacant is. Bestuurlijk zijn er ko-
mend jaar interessante ontwikkelingen, omdat we nog meer samenwerking willen 
zoeken met de tennisverenigingen in Loppersum en Middelstum.  
 

Tot slot 
Dat een dorp als Stedum beschikt over twee authentieke gravelbanen en een 
prachtig clubhuis, is steeds meer iets om blij mee te zijn. Profiteer ervan! 
 

Fenneke Colstee 
Bestuur van TV De Bosbaan 
 

 

Looptraining voor Stemer Omloop 
 

Op zaterdag 13 mei 2017 vindt de Stemer Omloop voor de 16e keer plaats. Ter 
voorbereiding van deze loop wordt er dit voorjaar weer een looptraining georgani-
seerd door de ijsclub. De training wordt verzorgd  door een deskundige looptrai-
ner. Er zijn zes trainingsavonden gepland.  
 
De eerste training start op dinsdag 4 april om 19.30 uur bij Moarstee.  
Deelnemers vanaf 14 jaar kunnen meedoen. De kosten voor de training bedragen 
15 euro, dit is inclusief inschrijfgeld voor de Stemer Omloop. 
Vind je het leuk om deze training te volgen, geef je dan op voor 1 april bij Peter 
Bijen via pbijen@hotmail.com. 
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Hengelclub "Ons Genoegen" 
 

Ze zijn soms nog jong en het noodlot heeft reeds toegeslagen. Je ziet het aan hun 
hand. Bij de meeste mensen hun rechterhand en bij Katholieken de linker. Twee 
gouden ringen zitten tegen en onder elkaar en dat meestal om de ringvinger. Het 
zijn beide trouwringen. Zo draagt de weduwe de ring van haar overleden man. De 
weduwnaar draagt de ring van zijn overleden vrouw. En de mensen die getrouwd 
zijn met iemand van hetzelfde geslacht dragen dan de ring van de ander.  
Het blijft een droevig gezicht. De beide ringen drukken ons op de feiten. Wij men-
sen zijn sterfelijk. Ooit zal de ene partner de andere verlaten door te sterven. 
 

In een trouwring staat meestal de naam gegraveerd van de ander en de datum 
van het huwelijk. Ik moest aan dit alles denken toen ik bij de voederplaats in de 
tuin een merel zag. Het was een vrouwtje. Zij droeg zo te zien vijf ringen en mis-
schien zelfs meer dan vijf ringen tezamen om beide poten. Omdat de afstand te 
kort was om mijn verrekijker scherp te stellen kon ik het juiste aantal ringen aan 
één poot niet goed onderscheiden. Dit kwam omdat om die ene poot ringen zaten 
in de zelfde aluminium kleur. Daarentegen zaten om de andere poot drie ringen in 
verschillende heldere kleuren. Wat mij opvalt is dat er in Stedum nog maar weinig 
vogels niet geringd zijn. Zelfs roodborstjes en mezen dragen ringetjes. 
 

Wat ik nog steeds niet begrijp is waarom de eksters, kraaien, kauwtjes, roeken en 
eenden niet geringd worden. Sommige eenden met witte borsten zijn hier stokoud 
geworden. Andere, soms vreemd gekleurde eenden, zie je hier elk najaar na het 
broedseizoen in de Kerkgracht verschijnen. Zoiets lijkt mij bijzonder interessant 
om te documenteren. Van de ons bekende vier geringde kauwtjes zie ik er af en 
toe maar eentje zitten. Maar of zij er nog alle vier zijn betwijfel ik. En het totale 
aantal kauwtjes is mijns inziens ook bijzonder snel teruggedrongen. Zijn ze dood, 
of hebben ze zich verplaatst? 
Op televisie zag ik een albatros met aan één poot drie ringen. Tamme gekweekte 
duiven zoals postduiven en sierduiven worden al ruim honderd jaar in Nederland 
in clubverband geringd en waarschijnlijk al veel langer daarvoor. Postduiven dra-
gen een vaste voetring met het jaartal van hun geboorte, de afkorting van het land 
van herkomst en hebben een lang persoonlijk nummer. Daarnaast dragen post-
duiven een chipring. In die ring zit een chip. Komt zo'n duif terug van een wed-
vlucht dan passeert deze duif thuis op het hok een antenne. Op die manier wordt 
de tijd van aankomst vastgelegd en wordt het ringnummer van de duif geïdentifi-
ceerd en doorgegeven aan het bedieningsapparaat. Op de duivenclub worden alle 
aankomsttijden van de deelnemende duiven verwerkt, waarna er een uitslag van 
de wedstrijd gemaakt kan worden. 
Sommige postduiven dragen ook nog een naamring, voorzien van naam, adres en 
telefoonnummer van de eigenaar of kweker. 
Koeien, schapen en geiten dragen een oormerk. Een ring om hun poot zal waar-
schijnlijk de bloedvaten afbinden. Daarom zijn deze dieren niet geringd. Wel her-
inner ik mij lang geleden, op een tentoonstelling van pluimvee, een konijn van het 
ras Belgisch Haaskonijn met een ring om de poot. 
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In Nederland krijgen raskonijnen een tatoeage in beide oren. In het linkeroor drie 
cijfers. En in het rechteroor een cijfer en twee letters. Rashonden hebben geen 
tatoeage, ze worden gechipt. Van die chip wordt gezegd dat die zo groot is als 
een rijstkorrel. Een chip is een buisje van glas met een microcoating. In het buisje 
zit een stukje micro elektronica. Met een scanapparaat lees je het nummer af van 
deze chip. 
 

Wat de vissen betreft, zoals de dure Koi Karpers in de particuliere vijvers, die kunt 
u ook laten chippen. Mochten deze dan gestolen worden, wat helaas maar al te 
vaak gebeurt, dan kan de eigenaar met zijn certificaten, het bewijs van eigendom, 
aangifte doen. Op een certificaat staat het nummer wat correspondeert met het 
nummer welke de chip afgeeft wanneer je de karpers scant. Mochten de gestolen 
karpers dan in de handel komen dan kan men ze herkennen wanneer deze vissen 
gescand worden. 
Meervallen in de Westeinderplassen bij Aalsmeer zijn ook voor een deel gechipt. 
Sommige van hen dragen zelfs een zendertje. Deze meervallen worden gevolgd 
in hun doen en laten. 
Ooit hoorde ik het verhaal over een hengelaar, ik meen uit Oost-Groningen. Het is 
lang geleden en daarmee inmiddels een verhaal uit de oude doos. 
Deze hengelaar viste altijd op dezelfde visplek. En hij viste er bijna dagelijks. Om-
dat de man op den duur met regelmaat dezelfde vissen aan de haak sloeg, begon 
hij ze te merken. Met een nagelschaartje knipte hij een klein driehoekje uit de 
staart van de gevangen vissen. Daarna liet hij ze weer gauw zwemmen. Ving hij 
dan later een vis zonder inkeping in de staart, dan werd deze vis ook weer ge-
merkt. De vissen met merkjes beschouwde de man als zijn eigendom! 
 

Dat er heel wat mensen rondlopen die het maar niets vinden, dat chippen, de ta-
toeages, de ringen en oormerken, dat valt te begrijpen. Toen ik in de jaren tachtig 
van de vorige eeuw met een paar duivenliefhebbers in een parkje in Lier, in Bel-
gië, rondliep hoorde ik het volgende verhaal. De prachtige goed doorvoerde dui-
ven die in het parkje rondliepen waren eigenlijk allemaal verdwaalde postduiven. 
Een meneer uit die plaats Lier had al die postduiven hun ringen afgeknipt. Zag 
deze man in het parkje weer een verdwaalde postduif lopen dan lokte hij de duif 
met wat voer en dan greep hij de duif. Echte duivenmelkers kunnen dat als een 
roofdier zo snel. Met een fijn tangetje knipte de duivenvriend de ringen van de po-
ten. Dan mocht het diertje weer bij de andere duifjes in het park. En hiermee 
spaarde de dierenvriend het leven van de meeste verdwaalde postduiven. Want in 
veel gevallen willen duivenhouders hun verdwaalde duiven helemaal niet meer 
terug, waardoor veel verdwaalde postduiven naar de poelier worden gebracht. En 
dan druk ik mij nog even heel voorzichtig uit. 
 

Vergunningen 
Vispas en jeugdvergunningen zijn weer verkrijgbaar, bij J.J. Kalisvaart, Hoofd-
straat 14 en bij Tjeerd Burgstra, Singel 30 en bij ondergetekende aan het Klok-
kenpad 2. 
 

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 Passage. Paasviering in het Hervormd Centrum om 19.45 uur. 
 

29 maart Algemene Leden Vergadering Tennisvereniging, 20.00 uur in Moarstee 
 

4 april  Eerste looptraining voor Stemer Omloop om 19.30 Moarstee 
 

5 april  Het textielcafé; maken paasdecoratie 
 

5 april  Voorlichtingsavond deelname zonne-energie project 
 

6 april  Informatiepunt in het Hervormd Centrum van 14.00-16.00 uur. De heer Bleecke uit 
  Winschoten verzorgt een lezing over slaapstoornissen.  
  Iedereen van harte welkom. 
 

8 april  Kledingruilbeurs (alleen voor dames) van 15.00 - 20.00 uur in Trefpunt 
 

9 april  Tenniscompetitiedag Heren 1 De Bosbaan - Aduard 
 

11 april Start tennislessen 
 

21 april Open dag De Heemen 
 

21 april Algemene Ledenvergadering Dorpsbelangen in het Hervormd    
  Centrum om 20.00 uur 
 

24 april Passage. Mevrouw Y. Leuveld uit Garrelsweer, onderwerp: praktijk voor  
  traditionele Chinese geneeswijze. In het Hervormd Centrum om 19.45 uur 
 

26 april Koningsavond  
 

27 april  Koningsdag 
 

30 april Tenniscompetitiedag Heren 1 De Bosbaan - Hoogkerk 
 

6 mei  70-jarig jubileum Oranjevereniging 
 

10 mei Informatieavond over dementie en eenzaamheid 
 

12 mei Toneelvereniging ONA speelt in Hervormd Centrum vanaf 20.00 uur  
 
 
 

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 28 april. Kopij inleveren bij de redactie 
voor woensdag 19 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: Martien Spits-Straatman 
Advertenties: Ellen Gommers, 0596 58 18 10, adv.destedumer@gmail.com 
 

 
 


