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Zorgzaam Stedum 
 

De gemeente Loppersum is vaak in het nieuws,de laatste tijd. Meestal gaat het 
over aardbevingen en de gevolgen daarvan. Niet alleen fysiek, maar ook emotio-
neel. Het imago van de gemeente wordt er negatief door beïnvloed. Hetgeen weer 
gevolgen heeft voor de leefbaarheid en duurzaamheid van de gemeente. Het mi-
nisterie van Economische Zaken wil, naar ze zeggen, veel doen om de leefbaar-
heid van het aardbevingsgebied positief te beïnvloeden. Tot nu toe blijft dat een 
abstract verhaal.  
 

In Stedum willen we de leefbaarheid en duurzaamheid concreet verbeteren. Met 
of zonder hulp van de overheid. Wie we zijn? Een aantal mensen vanuit verschil-
lende verenigingen en kerken in Stedum. We willen heel graag dat Stedum ook in 
de verre toekomst een dorp blijft voor jong en oud. Met een aantrekkelijk vesti-
gingsklimaat, om leegloop te voorkomen. We hebben het project "Zorgzaam Ste-
dum" genoemd. 
 

Hoe willen we dat vorm gaan geven? Door zorgvraag en zorgaanbod bij elkaar te 
brengen. Dat klinkt erg medisch, maar dat bedoelen we er niet mee. Het gaat ons 
er bijvoorbeeld om dat als iemand door ziekte even niet het gras in de tuin kan 
maaien, geen boodschappen of medicijnen kan halen er iemand is die dat even 
voor hem of haar doet. Nog een voorbeeld: de ouder wordende mens zal op den 
duur minder zelfstandig worden. Geen auto meer kunnen rijden of fietsen. Door-
dat er steeds minder voorzieningen in het dorp en in de nabije omgeving zijn, zal 
het moeilijk worden om boodschappen in huis te krijgen of geld te halen. Ook het 
bezoeken van de huisarts of ziekenhuis wordt problematisch. Je hebt zelf ook vast 
wel zo'n voorbeeld in je omgeving (gehad). 
 

We weten dat het in sommige straten goed geregeld is, die hulp voor anderen. 
Maar dat is lang niet overal het geval. Dat willen we veranderen. Zodat iedereen 
die hulp nodig heeft die hulp kan vragen. Zonder zich bezwaard te hoeven voelen 
of over een hele grote drempel te moeten stappen.  
 

Om dit project op poten te kunnen zetten, hebben we vrijwilligers nodig die iets 
voor een ander willen doen. Boodschappen halen, met iemand naar het zieken 
huis rijden, een keer koken, enz. We zoeken ook coördinatoren. Mensen die de 
schakel willen zijn tussen de hulpvrager en hulpverlener. We willen daar een spe-
ciaal telefoonnummer voor in het leven roepen. Via een doorschakelsysteem zal 
 

 

Het gezicht van Stedum 
De foto op de omslag vertoont iedere maand het gezicht van een Stedumer. De keuze is in 
principe volstrekt willekeurig, als het maar een (oud) dorpsgenoot is. Ken je iemand die wel aan 
de rubriek wil meewerken of wil je misschien zelf: meld het de redactie.  
 

Op de foto staan dit keer Lucas Mulder (foto: Janna Bathoorn). Eldert Ameling praat met hem 
en zijn vrouw Hilda over hun woning aan de Kaakstraat, de voormalige bakkerij van Epie 
Schuurman. Opvallende zaken in het huis zijn onder meer de dikke muur van wat eens de oven 
was, diverse putten, behang uit 1870 en een buitenmuur van kloostermoppen. 
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 de dienstdoende coördinator het telefoontje van de hulpvrager ontvangen. Daarna 
kan de hulpvraag doorgespeeld worden naar een vrijwilliger.  
 

Of er een vergoeding of beloning voor de verleende diensten komt weten we nog 
niet. Dat zal mede afhangen van subsidies. Van bijvoorbeeld de overheid of NAM.  
 

We zijn reuze benieuwd of er mensen zijn die mee willen helpen Stedum in stand 
te houden als dorp waar iedereen kan wonen, met of zonder hulpvraag. Dat zal 
het dorp een positief imago geven, waardoor mensen er graag willen blijven of 
komen wonen.  
 

Je kunt je opgeven bij Hommo Smit, 55 13 86, of Karel Zuiderveld, 55 23 69. Als 
je vragen hebt, kun je natuurlijk ook even bellen.  
 

Karel Zuiderveld 
Zorgzaam Stedum 
 

 

Informatieavond over Moarstee 
 

Op 16 oktober 20 uur is er in het Hervormd Centrum een informatieavond over 
Moarstee. Allicht hebt u al eens de naam Moarstee horen vallen in Stedum. Moar-
stee is de naam voor een nieuw gebouw, ontstaan uit de noodzaak de huidige ijs-
baan- en tenniskantine te vervangen. Al jaren delen Tennisvereniging De Bos-
baan en IJsvereniging Stedum in goed overleg een eenvoudige kantine aan de 
haven. Sinds een jaar is ook Scoutingvereniging De Struners daarbij ingetrokken. 
Het gebouw is daar duidelijk niet op berekend en als semipermanent gebouw (ooit 
schoolnoodlokaal ) is het aan vervanging toe. De gemeente heeft het gebouwtje 
overgedaan aan de gebruikers om de structurele gemeentelijke uitgaven te verla-
gen (saneringsplan). Voor het opknappen van het gebouw is een klein bedrag be-
schikbaar gesteld als bruidsschat. Zo is het plan ontstaan een nieuw gebouw te 
realiseren tussen de ijsbaan en tennisbaan in. Schietvereniging de Schutters heeft 
zich bij dit initiatief aangesloten. Twee bestuursleden van elke vereniging vormen 
met elkaar het bestuur van Stichting Moarstee. 
  

De nieuwbouwplannen zijn door het bestuur van deze stichting voorbereid en sa-
men met Stedumer ondernemers uitgewerkt. Inmiddels is de bouwvergunning 
aangevraagd en wordt het tijd de leden bij de plannen te betrekken. Op woens-
dagavond 16 oktober organiseren de vier verenigingen met elkaar een avond om 
hun leden te informeren. Besluitvorming vindt plaats in eigen kring. Deze avond is 
bedoeld om de leden te informeren, te horen hoe zij over de plannen denken en 
wat zij zouden willen bijdragen aan de realisatie van het plan. Voorzitters Anjo 
Hofman (IJsvereniging), Kaj Reker (TV de Bosbaan), Lies Oldenhof (De Struners) 
en Siebrand Dijkema (SV De Schutters) nodigen u dan ook bij deze uit de avond 
over Moarstee bij te wonen. Ouders van jeugdleden zijn ook van harte welkom. 
 

Hoewel het gebouw ook door anderen gebruikt kan worden tegen vergoeding, zijn 
het de verenigingen die het plan en straks het gebouw met elkaar dragen. Er is al 
een flink bedrag bijeengebracht vanuit de provincie en diverse fondsen. Zelfwerk-
zaamheid en financiële ondersteuning vanuit het dorp zijn ook nodig om het plan 
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te laten slagen. Ook als het gebouw er straks staat, want alleen met zelfwerk-
zaamheid is een verantwoorde exploitatie mogelijk. Daarom is voldoende draag-
vlak onder de leden van groot belang.  
 

Met het ledental van de IJsvereniging hebben we het bijna over alle Stedumers. In 
de praktijk is dat echter vaak een passief lidmaatschap. Dit is dé kans om als ver-
eniging met elkaar de schouders eronder te zetten en er een prachtige voorzie-
ning voor de vereniging én Stedum erbij te krijgen. We willen de voorbereidingen 
voor de bouw eind van dit jaar in gang zetten. 
Dit stukje is te kort om alles goed uit te leggen. Kom daarom 16 oktober naar het 
Hervormd Centrum en laat u voorlichten over deze nieuwe voorziening voor uw 
vereniging. Bent u geen lid van een van de genoemde verenigingen? Ook dan 
bent u vrij zich op de hoogte te komen stellen. Voor alle duidelijkheid: het gebruik 
van het nieuwe gebouw is niet exclusief door deze vier verenigingen. De vereni-
gingen vormen met elkaar wel de basis onder de plannen en moeten er dus voor 
gaan. Vandaar dat de besturen van de verenigingen de leden oproepen deze 
avond bij te wonen. Bent u verhinderd en wilt u graag geïnformeerd worden? 
Meldt u zich dan bij uw voorzitter. We vragen het bestuur van Dorpsbelangen de 
Moarstee plannen te mogen toelichten op de ledenvergadering van 22 november. 
Graag tot ziens op 16 oktober. 
 

Lies Oldenhof 
Het bestuur van Stichting Moarstee 
 

 

Buitenkunst in Steemerbos 
 

Al jaren bewondert kunstenaar Miriam 
Geerts het werk van de Britse kunstenaar 
Andy Goldsworthy. Hij maakt met natuurlij-
ke materialen tijdelijke kunstwerken in de 
buitenlucht. Miriam wil graag samen met 
jou geïnspireerd door Goldsworthy's werk 
in ons eigen Steemerbos een kunstwerk 
maken. We kunnen een reusachtig 'tapijt' 
leggen van takken of een wapperende 
wand maken van graspluimen en doorns. 
Dit overleggen we ter plekke.  
 
Heb je zin om buiten aan de slag te gaan 
en met een groep iets moois te maken, 
kom dan op zaterdag 5 oktober om 10.30 
uur naar het verzamelpunt bij het ijsbaan-
gebouwtje, D. Triezenbergstraat 32. De ac-
tiviteit duurt tot 13.00 uur, deelname is gra-
tis en voor koffie, thee en koek wordt ge-
zorgd. Neem een snoeischaar en werk-
handschoenen mee. Wil je wel meedoen, Werk van Andy Goldsworthy 
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maar niet de hele ochtend, dan kun je ook tussendoor in- of uitstappen. Aanmel-
den en meer informatie bij Miriam Geerts mimstedum@hotmail.com of Lorette 
Verment loretteverment@hotmail.com.  Kinderen zijn ook welkom, maar dan wel 
onder begeleiding van een volwassene.  

 
Stedum doet mee aan het project 
B(l)oeiende Bosranden van Land-
schapsbeheer Groningen. Het 
Steemerbos wordt omgevormd tot 
een aantrekkelijk en gevarieerd 
natuurgebied, met een vitale rol 
voor de lokale gemeenschap. 
Naast de beheerswerkzaamhe-
den, zijn er dit jaar aanvullende 
activiteiten in het kader van de 
leefbaarheidswedstrijd Kern met 
Pit. Zo was er afgelopen voorjaar 
een goedbezochte natuurwande-
ling en is er nu dit buitenkunstpro-
ject. Op deze manier kunnen we 
op allerlei verschillende manieren 
genieten van het bos. 
 
Lorette Verment 
Groencommissie 

 
  
 
 

 
 

 

Pittige uitdaging 
 

De inschrijving voor Kern met Pit editie 2014 is geopend. Dit is een leefbaar-
heidswedstrijd waar vanuit Stedum de afgelopen jaren aan mee gedaan is. In 
2012 met de dorpstuin, waarmee zelfs de provinciale trofee binnengesleept is. En 
dit jaar met het Steemerbos. Misschien heb jij een idee voor 2014? 
 

Kern met Pit is een jaarlijkse wedstrijd die wordt georganiseerd door de Koninklij-
ke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM). Je wordt in deze wedstrijd als 
bewonersgroep uitgedaagd om een idee voor de leefomgeving binnen een jaar te 
realiseren. Wanneer je dat voor elkaar krijgt, ontvang je het predicaat Kern met Pit 
en duizend euro. Daarna valt er per provincie nog een trofee en een extra prijs 
van vijftienhonderd euro te verdienen. De trofeewinnaars dingen vervolgens mee 
naar de nationale titel: Beste Kern met Pit van Nederland en kunnen extra prijzen 
winnen. De inschrijving is gestart op 1 september en loopt tot 30 november. 
 

Lorette Verment 

 

Werk van Miriam Geerts 
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Lucas en Hilda Mulder 
over hun woning 
 

De heer en mevrouw Mulder, Lucas 
en Hilda, wonen aan de Kaakstraat 
2. 
In het augustus-nummer van 2010 
las u al het artikel over mevrouw 
Hilda Mulder-Voogd (1948). Gedu-
rende dat gesprek, vooraf aan dat 
artikel, was het al duidelijk. Hier 
moesten wij beslist een keertje te-
rugkomen. Want wat weet Lucas 
Mulder (1942) nog een boel interes-
sante dingen te vertellen over hun 
woning, de voormalige bakkerij met 
winkel van de familie Schuurman, 
waarvan hier overal in huis en in de 
tuin nog sporen te vinden zijn. Dan 
weer zichtbare sporen en dan weer 
verborgen en bedekt. 

Op een middag in augustus 2013 bel ik volgens afspraak bij het echtpaar Mulder 
aan. 
 

In hun huiskamer met de nog originele oude schoorsteenmantel, beschilderd met 
marmermotief, hebben wij uitzicht op de straat.  
"Wij zijn hier in 1985 komen wonen," vertelt Lucas, "samen met onze kinderen Ria 
en Harm. Onze kinderen wonen nu in de provincie. Wij kochten het huis niet 
rechtstreeks van de familie Epie Schuurman, maar om precies te zijn van de heer 
S.J. Hoeksema en mevrouw H.K. Drent. Deze familie kwam na de familie E. 
Schuurman hier wonen. Dus nog voor ons." 
Als wij nu eens beginnen bij jullie voordeur. Wat kan je daarvan vertellen? 
Lucas: "De voordeur is helemaal origineel, maar is door ons weer zo gemaakt zo-
als de voordeur staat afgebeeld op de oudste foto's van dit huis. Het glas dat er 
later ingezet was, hebben wij laten vervangen door hout en kleinere raampjes, 
precies zoals dat vroeger was." Mevrouw Mulder vertelt, dat op deze deur ook een 
echte winkel-handgreep zat, zoals winkels die vroeger hadden. 
 

Door deze voordeur betreden wij de voormalige winkel. Is hier veel veranderd? 
Lucas vertelt, dat nadat bakker Epie Schuurman gestopt was met bakken en de 
winkel geen winkel meer was, er hier een wand is geplaatst. Maar wie precies de-
ze wand plaatste is hem niet bekend. "Dat kunnen ook de vorige bewoners ge-
daan hebben. Maar onder het laminaat wat er nu in de voormalige winkel ligt, ligt 
nog echt oud zeil van de winkel! Hierop zitten de afdrukken van de toonbank en 
de kasten en de stellingen die tegen de muur aanstonden." 
Het grote winkelraam is even groot gebleven. Alleen is er een middenspijl ge-
plaatst. Net zo als dat afgebeeld staat op de oudst bekende foto's van de woning.  
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In het boek 'Stedum verleden in beeld' vindt u op bladzijde 31 ook een mooie ou-
de foto van de bakkerij. Boven de deur staat F. Schuurman. Dat was de vader van 
Epie. Mevrouw G. van Zanten-Koopman, aan de Stationsweg in Stedum, bij wie 
dit boek nog verkrijgbaar is, legt mij later uit dat het dienstmeisje dat ook op deze 
foto staat haar tante Stien Koopman was. Stien woonde aan de Bedumerweg in 
het hoekhuis Bedumerweg-Kampweg. Dus vlakbij de bakkerij. 
 

Mevrouw Mulder: "In het begin dat wij hier woonden zag je, als je goed keek, nog 
de naam 'Schuurman' op het raam boven de winkeldeur staan. Die letters waren 
eigenlijk weggehaald, maar onder bepaalde omstandigheden kon je die naam nog 
goed lezen." Best mogelijk is het dat hier 'F. Schuurman' op heeft gestaan, pre-
cies zo als dat op de foto in genoemd boek te zien is. Het glas met de naam is er 
niet meer, vertelt Lucas. Het was enkel glas en is vervangen door thermopane. 
 

Via de winkel komen wij in de huiskamer. In de huiskamer is het plafond verlaagd 
met 70 centimeter. Ook de winkel heeft een verlaagd plafond. Maar dat was al zo 
toen de familie Mulder hier kwam wonen. 
Lucas Mulder: "Eens kwam er een broer van bakker Epie Schuurman op visite. Hij 
vertelde dat hier in de voorkamer twee bedsteeën hebben gezeten. Tussen de 
voor- en de achterkamer." In die tijd zat de ingang naar de achterkamer aan de 
rechterkant. Deze zit nu aan de linkerkant. Wanneer je heel goed kijkt zie je in de 
vloer nog een glooiinkje dat herinnert aan het muurtje van de bedsteeën. De origi-
nele aardappelkelder onder de bedsteeën is nog authentiek en zit nog onder de 
vloer. Voor de volgende bewoners van het huis heeft dochter Ria daar informatie 
verstopt. 
 

"Wij hebben nu in deze achterkamer onze keuken," vertelt Lucas, "toen wij het 
daar gingen verbouwen en de keuken gingen installeren, vonden wij behang van 
1870! Het behang was op linnen geplakt. Wij vonden onder het behang kranten uit 
dat jaar 1870. Een krant zo te zien uit het noorden van het land met onder andere 
een artikel met het inwonersaantal van Slochteren!" Ook stond er in de achterka-
mer een schoorsteenmantel. Deze is afgebroken. Maar het mooiste historische 
element van deze achterkamer zit onder de vloer verstopt. Het is een hele mooie 
put die gemetseld is in een patroon in drie verschillende kleuren. Daar zijn rode, 
gele en de zeldzame zwarte baksteentjes voor gebruikt. "Wanneer wij daar een 
nieuwe vloer krijgen maak ik daar nog eens foto's van," zegt Lucas. Ook loopt er 
nog steeds een loden buis onder de vloer van deze put naar de plek waar vroeger 
het aanrecht zat met een pomp. Een ijzeren buis komt van buiten en gaat de put 
in. "Je zou zo de regenafvoer weer op deze put kunnen aansluiten," zegt Lucas. 
Dan lopen wij naar buiten om die ijzeren buis die naar de put loopt te bekijken; die 
moeten wij buiten kunnen zien zitten. En inderdaad! Ook op de muur zie je nog 
precies waar de regenpijp gelopen heeft. Er zitten ook nog oude handgesmede 
spijkers in de muur. Daar hebben de beugels van de pijp mee vastgezeten. Duide-
lijk zie je nog de plek waar de 'klenzebak' heeft gezeten, ook 'klensbak' genoemd. 
Een vergaarbak met gaatjes en traliewerk om het regenwater te filtreren. Ook op 
die plek zitten in de muur nog een paar afgebroken handgesmede spijkers. 



 8

Nadat wij weer in huis zijn laat Lucas de plek zien waar vroeger alle bakkersappa-
ratuur stond, zoals bijvoorbeeld de deegmachine. "Daar onder de vloer zit mis-
schien nog een kelder," vertelt Mulder, "maar het kan ook een dichtgemetselde 
put zijn. Maar het is zo eigenaardig dat dit een rechthoekige ingang is van beton 
die dichtgemetseld is. Vandaar mijn vermoeden dat dit een kelder is." 
Ook zat er een put in de bakkerij. In de bakkerij werd het handwerk verricht. Het 
echtpaar Mulder heeft hier hun slaapkamer. 
De oven is tot een kamertje verbouwd. "Toen wij hier kwamen wonen was deze 
oven een keuken. Zoals je eerder gezien hebt, hebben wij de keuken in de ach-
terkamer." Lucas laat het laatste stukje muur van die oude oven zien. "Wij haal-
den hier uit de muur een anker van maar liefst zeventig centimeter lang! Zo dik 
was die oven-muur." 
In het achterhuis is nog een soort bijkeuken. Het is nu de ruimte voor de wasma-
chine en de centrale verwarming. Hier stond vroeger het brood uit te wasemen. In 
deze ruimte zat ook een kleine waterput gevuld met puin. En nog zijn wij er niet! 
Wat de putten betreft...! Buiten zit ook nog een put. Deze put zit nu onder de vloer 
van de serre. In deze serre schildert mevrouw Mulder. Ze heeft er veel licht. 
 

"Ik schilder meestal schilderijen waarvan de afbeelding al staat aangegeven," ver-
telt zij als wij weer in de kamer zijn, "het schilderij is al ingedeeld in vlakjes. De 
kleuren staan er in aangegeven. Maar ik schilder ook voorstellingen die ik zelf 
voor ogen heb. Dingen uit mijn herinnering. Ik schilder heel graag dieren, zoals 
tijgers. Tekenen kreeg ik in mijn opleiding. Ik heb vroeger zelfs een keuze moeten 
maken voor een kunst-, of muziekopleiding... En het werd muziek!" 
 

Wij praten nog even door over dit bijzondere huis met nota bene een buitenmuur 
waarvan de lengte twintig meter is! Deze muur is onlangs gerestaureerd. Deze 
buitenmuur zit aan de kant van de Bedumerweg. "Het is bij deze restauratie ge-
bleken dat die muur opgebouwd is uit kloostermoppen!" vertelt Lucas, "net zulke 
stenen als in de kerk." 
Zijn er hier nog meer herinneringen aan de bakkerij? "Dat klopt," zegt Lucas, "bo-
ven de oven had je luiken met droogkasten voor bijvoorbeeld boontjes en appel-
tjes. Deze luiken zitten er nog. Maar de oven is niet meer herkenbaar als oven." 
 

Van hun vroegere buurman Gerrit Huisman, hij is al overleden, hoorden zij inder-
tijd dat er een korenmolen gestaan zou hebben achter hun huis. En inderdaad 
vonden ze onder het pad nog twee echte molenstenen met metalen banden er 
omheen. Mogelijk waren dit de zogenaamde 'kunststenen' uit circa 1900, gegoten 
uit een mengsel van harde steen en een bindmiddel. De stenen hebben de tijd 
niet doorstaan en zijn verpulverd en uiteengevallen. 
"Op zolder, halverwege, zat nog een ouderwetse meidenkamer," vertelt mevrouw 
Mulder, "het bed zat vast aan de muur. In die kamer kon behalve dat bed niet 
meer dan één krukje staan." 
"En achter het huis staat nog een schuur," vertelt Lucas Mulder, "daar hebben 
vroeger altijd de takkenbossen gelegen voor in de bakkersoven!"  
 

Eldert Ameling      
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In de kijker 
 

In deze rubriek worden nieuwe of minder bekende bewoners van het dorp voor-
gesteld. Deze borduurt verder op de oude rubriek : Nieuwe bewoners. Deze keer 
zijn Jacco en Inge. Zij wonen aan Lellensterweg 21. 
 

Sinds wanneer wonen jullie  aan de 
Lellensterweg?  
Sinds 14 juni 2012 
 

Waar zijn jullie geboren?  
Jacco en Inge zijn allebei geboren in 
Stedum. 
 

Wat doen jullie voor de kost?  
Jacco is autoschadehersteller en Inge 
studeert en werkt bij een kledingwinkel. 
 
Wat is jullie favoriete bezigheid?  
Jacco houdt van voetballen en Inge 
houdt van tuinieren en voetbalwedstrijd 
kijken op de zaterdag in Stedum. 
 

Wat is jullie favoriete vakantiebe-
stemming?  
Jacco en Inge gaan graag naar Ter-
schelling. 
 

Wat nemen jullie mee naar een on-
bewoond eiland?  
Een hangmat met een boek. 
 

Wat is de reden dat jullie in Stedum zijn blijven wonen?  
Gezelligheid, vrienden en familie. 
 

Zijn jullie ook betrokken bij het dorp? Indien ja, hoe?  
Ja, voetballen en in de winter op de ijsbaan. 
 

Wat zouden jullie doen als jullie de Postcodeloterij Straatprijs winnen?  
Een huis laten bouwen. 
 

Wat vinden jullie naast jullie eigen huis, het mooiste plekje van Stedum? 
Uitzicht over de weilanden achter het huis. 
 

Wat is jullie antwoord op de  vraag van de vorige nieuwe bewoners: Jullie 
worden gedwongen jullie huis te verlaten en mogen twee dingen meenemen. 
Wat nemen jullie mee?  
Telefoon en portemonnee. 
 

Welke vraag willen jullie de volgende nieuwe bewoners stellen?  
Als jullie in Stedum iets willen veranderen, wat zouden jullie dan doen? 
 

Afie Nienhuis 
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Verslag informatiepunt Stedum 
 

Op donderdag 5 september hadden we voor de eerste keer dit seizoen informa-
tiepunt in het Hervormd Centrum. Er waren 24 personen aanwezig. Sieta Smit 
heette ons van harte welkom en in het bijzonder Rob Douma uit Stedum met het 
onderwerp ‘Ouder worden’. We begonnen met een kopje koffie/thee waarna Rob 
het woord nam. 
 

Hij stelde zich aan de aanwezigen voor en vertelde dat hij fysiotherapeut is en do-
ceert aan de Hanzehogeschool in Groningen. Rob is ook met een onderzoek be-
zig hoeveel spierkracht bijvoorbeeld oudere mensen nog hebben. Hij deelde aan 
de aanwezigen stencils van zijn presentatie uit, waarin schema’s waren opgeno-
men over het ouder worden.  
Rob begon aan de hand van de knie van een skelet uit te leggen welke klachten 
we hieraan konden krijgen. Verder was het heel belangrijk dat we niet in een spi-
raal van angst, mindere activiteit, moeheid en spierpijn, verlies van eigenwaarde 
en uiteindelijk in een sociaal isolement terecht komen.  
Hij vertelde verder over verschillende organen zoals de longen en het hart. De 
longen worden stugger naar mate we ouder worden en het ritme van het hart kan 
variëren. De gevolgen van dit laatste zijn onder andere dat het hart harder moet 
werken.  
 

Hij gaf ons het advies niet te roken en stress, drinken en een ernstig overgewicht 
te voorkomen. Bij het onderwerp skelet verliezen we kalk (osteoporose). Dit kun-
nen we voorkomen door te bewegen. Het gevaar is dat er door een valpartij bot-
breuken kunnen ontstaan. Vrouwen lopen hierbij meer risico dan mannen.  
 

In de pauze ging er een kaart rond voor mevrouw Kruidhof die in het ziekenhuis 
ligt. Het was een leerzame en gezellige middag. Sieta bedankte Rob met een no-
tenkoek en wenste ons allen wel thuis. 
 

Afie Nienhuis 
 

 

Reanimatiecursus 
 

Ruim 60 mensen in Stedum zijn opgeleid om te kunnen reanimeren. Een geweldig 
groot aantal! Velen hebben zich aangemeld bij HartslagNu. Zij krijgen in geval van 
een hartstilstand van de meldkamer van de ambulancezorg een alarmerings-sms. 
Hierin staat dat er sprake is van een hartstilstand en het adres waar ze naar toe 
moeten. Als binnen zes minuten met de reanimatie is begonnen, stijgt de overle-
vingskans aanzienlijk! 
 

Om ingeschreven te kunnen worden in het register van HartslagNu, is het nood-
zakelijk dat je een diploma “reanimatie en AED-bediener” hebt. Na een jaar ver-
valt dat diploma en dien je een herhalingscursus te volgen. Anders wordt je uitge-
schreven uit het register van HartslagNu en krijg je geen alarmerings-sms meer. 
Het hele opgetuigde netwerk in Stedum komt dan te vervallen! Dat netwerk willen 
we heel graag in stand houden. Daarom hebben we een drietal reanimatiecursus-
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sen gepland. Die zijn niet allen bedoeld voor mensen met een diploma, maar ze-
ker ook voor nieuwe instromers. De cursussen worden gegeven door Cardio-XL 
Om de kosten voor de cursus binnen de perken te houden heeft Dorpsbelangen 
besloten € 10,- per deelnemer bij te dragen. Je moet € 15,- zelf betalen. Deze 
kosten dienen ter plaatse te worden voldaan. 
 

Even op een rijtje: donderdag 24 oktober, maandag 28 oktober en donderdag 31 
oktober, van 19.00 – 22.00 uur in het Swaithoes. De kosten zijn € 15,00. Je kunt 
je opgeven bij ondergetekende. Ik ben bereikbaar via karel@swaithoes.nl, of via 
de telefoon: 55 23 69. Als je een diploma reanimatie en/of AED-bediener hebt, 
neem die mee, dan kan die na de cursus getekend worden door de cursusleider. 
 

Karel Zuiderveld 
 

 

Landelijke seniorendag 
 

Op 2 oktober van14.00 tot 19.00 uur is de seniorendag in de Loppersum in de 
zaal Waardevol Leven, Badweg 20. Programma: 13.30: Aanvang; 14.00: Ope-
ning. Lezing de heer T. Wals. Joods Begraaf plaats.14.30: Pauze; Eerste deel 
concert Esborgzangers; Pauze;Tweede deel concert Esborgzangers; 16.30: pau-
ze; 17.00: aanvang gezamenlijk diner. Dit zit bij de prijs van de entree (€ 10,-) in. 
Opgave voor 16 september is noodzakelijk in verband met de voorbereiding van 
de keuken. Bij opgave graag betalen. Dit voorkomt wachten bij de entree. Opga-
ve: S. Smit (0596) 55 13 86. 
 

Sieta Smit 
 

 

Dorpstuin de Heemen 
 

Van appels naar Steemer appelsap!  
Op zaterdag 12 oktober is het erfgoeddag in Stedum. Het erfgoed van Stedum en 
omstreken staat op die dag centraal met 
verschillende activiteiten en een streek-
markt.  Een prachtige dag om met paard 
en wagen door het dorp te rijden om uw 
appels op te halen! Net als vorig jaar 
wordt er van uw appels Steemer Appel-
sap gemaakt bij de Wijnboerderij in Wir-
dum.  Als u appels inlevert, krijgt u 1/3e 
van uw oogst weer terug in de vorm van 
Steemer appelsap. De rest van de appel-
sap gaat naar de Dorpstuin, en zal voor 
belangstellenden te koop zijn. Uit de ver-
koop kunnen we de kosten dekken. Ap-
pelboombezitters mogen zich melden via mail info@deheemen.nl of  via 06 36 07 
48 97, dan komen wij de appels bij u thuis ophalen. Tijdens de erfgoeddag zijn we 
natuurlijk ook aanwezig! 
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Natuurwerkdag in Steemerbos 
 

Leef je uit! en werk mee in het Steemerbos op de Landelijke Natuurwerkdag op 
zaterdag 2 november van 10.00 tot 16.00 uur. Zie www.natuurwerkdag.nl 
 

Opbrengst collecte KWF Kankerbestrijding 
 

De collecte voor KWF kankerbestrijding heeft in Stedum € 681, 88 opgebracht. 
Alle gevers en geefsters heel hartelijk dank,en in het bij zonder de collectanten die 
dit hebben opgehaald!  
 

Grietje Doornbosch 

 
Feest, Voedselverwerking en Koken 
We kijken terug op een gezellig oogstfeest waarbij we een leemoven hebben ge-
bouwd, lekker hebben gegeten én bezoek hebben gehad van de Popschool en de 
Suikerbus.  
In het kader van ‘voedselverwerken met ouderen’ hebben we acht succesvolle 
inmaakmiddagen gehad, en we hebben een grote voorraad aangelegd voor de 
wintermaanden in de vorm van jam, sap en zoet/zuur.  
Op 27 oktober is de laatste keer ‘koken met de stadse boerin’, onder leiding van 
Angela Rijnen en Sander de Leeuw een lekkere maaltijd maken van moestuinpro-
ducten, én het samen opeten. Kijk voor meer informatie op de website.  
 

Margreet Wiersema 
Dorpstuin De Heemen 
 

 

De Rijdende Popschool komt naar Stedum! 
 

Popschool Stedum gaat in september van start. Op zaterdag 21 september kun-
nen kinderen en jongeren van 8 t/m 18 jaar in Stedum meedoen aan een introduc-
tieles van De Rijdende Popschool van 15.00 tot 16.00 uur op zorgboerderij De 
Heemen. Ze hoeven zich niet van tevoren op te geven, maar iedereen kan ge-
woon langskomen.  
Bij De Rijdende Popschool krijgen kinderen en jongeren muziekles in een bandje. 
Om mee te doen met De Rijdende Popschool hoef je geen instrument te kunnen 
bespelen en je hoeft ook niets te huren of kopen. De muziekschool komt naar de 
dorpen toe met alle spullen die nodig zijn, zoals instrumenten, versterkers, micro-
foons en een zanginstallatie.  
 

De dinsdag daarna, op 23 september, wordt meteen van start gegaan met Pop-
school Stedum! Degenen die niet bij de introductieles kunnen zijn, mogen hier 
vrijblijvend een keer meedoen. De lessen beginnen om 15.45 uur en duren een 
uur en een kwartier. Afhankelijk van de hoeveelheid aanmeldingen zullen dan 
misschien meerdere bandjes gevormd worden. Ook deze lessen worden gegeven 
op de zorgboerderij De Heemen aan de Bedumerweg 41.  
 

Sabine Hoes 
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Familiezwemmen gaat weer beginnen! 
 

Op de zaterdagnamiddag nog even een lekkere frisse duik. Kleine kinderen die 
spelenderwijs watervrij worden, grote kinderen laten uitrazen en zelf nog een paar 
baantjes trekken, gewoon een beetje dobberen of ontspannen en bijkletsen in het 
bubbelbad. En dat niet langer dan een uurtje om daarna heerlijk loom de zater-
dagavond in te gaan. 
 

Familiezwemmen gaat weer van start in oktober en is op zaterdag van 17.15 tot 
18.15 uur in zwembad de Beemden te Bedum. Wij huren dan het zwembad af om 
te kunnen zwemmen met mensen uit de buurt. 
Onze huis-DJ, Jan Jaap Aue is ook dit jaar weer van de partij als we gaan 'disco-
zwemmen'.    
 

Noteer alvast de volgende data of mail even naar familiezwemmen@gmail.com 
als je wilt opgenomen worden in de mailing dan krijg je 2 dagen van tevoren een 
herinnering.   
 

Zwemdata  
5-12 okt./ 2-9-23 nov./14 dec./ 11-18-25 jan./ 1-8-15 febr./ 8-15 maart 
 

Kosten  
Gezinsstrippenkaart 15x = €100,- /10x = €75,-/1x= €10,-   
Individustrippenkaart 10x = €25,- / 1x = €3,- 
 

Heb je zin om ook te komen en alvast een strippenkaart te bestellen mail dan naar 
Françoise de Thouars (francoise@jackbrandsma.com) of naar Miriam Geerts 
(mimstedum@hotmail.com) Strippenkaarten kunnen ook alvast betaald worden op 
reknr. 7040331 t.n.v. M.Geerts. 
 

Françoise Thouars 
 

 

Internos stratenvolleybaltoernooi 2013 
 

Ook dit jaar wordt er weer een stratenvolleybaltoernooi georganiseerd, en wel van  
28 oktober t/m 1 november. Willen jullie meespelen, geef je dan op bij één van de 
onderstaande adressen. 
 

Regels Een team mag uit  maximaal 10 personen  bestaan.  
Het in het veld staande team moet minimaal 2 dames bevatten, een team met 4 
heren en 1 dame wordt niet toegestaan en heeft de wedstrijd  aldus verloren. 
Er mogen slechts twee NEVOBO-competitiespelers tegelijk spelen.                                                              
Men mag tijdens het toernooi niet van team wisselen.  Men mag voor maximaal 1 
team uitkomen. 
 

Ieder team, dat als eerste staat opgesteld zorgt voor een teller. Men mag tijdens 
het toernooi geen spelers toevoegen, zorg dus voor voldoende mensen. Kan men 
niet spelen op een avond, geef dit dan door bij de inschrijving, dan houden we 
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hier  rekening mee tijdens de planning. Bespreek dit tevoren in je team, om latere 
problemen te voorkomen. 
Jeugd Een team mag uit maximaal 5 personen bestaan; Er wordt met 4 spelers 
op een klein veld gespeeld. 
Heb je geen team en wil je toch graag meespelen, neem even contact op met de 
organisatie. Inschrijfgeld: Het inschrijfgeld bedraagt voor deelnemers t/m 15 jaar  
€1,50 en voor de overige spelers €2,50  en dient te worden afgedragen bij het in-
leveren van het inschrijfformulier. 
Het inschrijfformulier kan gedownload worden op stedum.com of geef je team op 
per e-mail onder vermelding van naam van het team en de namen van de spelers 
en telefoonnummer van contactpersoon. 
Opgave van de teams voor 9 oktober bij Janet Dijkstra, D. Triezenbergstraat 5, 
(0596)55 18 93, 63dijkstra@home.nl; Sikko Voorma, Bedumerweg 56, (0596) 55 
17 66 Catharina Reker, Ypeylaan 9, (0596) 55 19 36,  c.reker@ziggo.nl. Wissel-
bekers inleveren bij inschrijving 
Vrijwilligers voor de verkoop kunnen zich ook melden bij een van deze drie. 
 

Catharina Reker 
 

 

Basketbal Stedum najaar 2013 
 

Het nieuwe basketbalseizoen is inmiddels weer begonnen en er is nog plek voor 
nieuwe deelnemers. Ook als je slechts af en toe wilt komen, ben je van harte wel-
kom. We basketballen dit najaar weer op de vrijdagavond van 18.00-19.00 uur en 
wel op de volgende data: 27 september, 11 oktober, 18 oktober, 8 november, 15 
november, 29 november en 13 december. Lijkt het je leuk om een keer mee te 
doen? Schrijf de data in je agenda en kom gewoon langs bij de sportzaal aan de 
Bedumerweg op onze basketbalavond. Opgeven mag, maar hoeft niet. Karin 
Boonstra (karinb42@hotmail.com, 850300); Miriam Geerts 
(mimstedum@hotmail.com, 551937) 
 

Karin Boonstra 
 

 

Hengelclub "Ons Genoegen" 
 

De laatste tijd zijn er in ons dorp Stedum twee jongens nogal actief bezig met de 
hengelsport. Daarnaast geven zij op YouTube uitleg over hoe je moet vissen en 
doen daar verslag over hun visvangsten. Al met al zijn ze zeer positief bezig met 
de hengelsport. Redenen genoeg om er op deze plek eens aandacht aan te be-
steden. 
Je komt ze overal tegen, want beide Stedumers vissen vaak in, of even buiten het 
dorp. In "de vijver" achteraan de Laan van Nittersum vlakbij de spoorwegover-
gang, in de grachten in het dorp en in de Stedumer haven. Ze heten Nick Stubbe 
en Marijn Krottje. Nick is dertien en Marijn Krottje twaalf. Zelf heb ik ze ook wel 
eens bij het water gesproken. Maar het was een Stedumer die ik Loppersum trof, 
die mij vertelde dat er van deze beide jongens ook filmpjes op het internet staan. 
Leuke filmpjes die de moeite waard zijn om te bekijken. Ze zijn te vinden op  
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Marijn Krottje 

YouTube onder zijn te 
vinden op YouTube on-
der 'visboys Stedum'. 
Op een zaterdag hebben 
de 'visboys Stedum', zo-
als ze zich noemen, even 
tijd voor een gesprekje. 
Ze vertellen dan, dat ze 
elkaar kennen van de 
school, CBS 'De Cran-
geborg', uit Stedum. Zij 
zaten niet in dezelfde 
groep, maar wel in de-
zelfde klas. 
 

Marijn: "Ik heb nu een 
hele goede camera. Die 
is beter dan de camera 

waar wij mee zijn begonnen. Er staan op dit moment zeven filmpjes op internet. 
Als het een beetje meezit dan komt er vandaag nog een achtste bij." 
Nick: "Wij hebben nu ook een filmpje met al onze roofvis die wij gevangen hebben 
in één maand tijd! Wij hadden vakantie en hadden die maand voldoende tijd om te 
vissen!" De lengte van de films variëren. Zo is er een wat langere film bij van zes 
minuten en zeven seconden. Over het algemeen gaat het om hele korte films. De 
jongens vissen op roofvis. Deze vis wordt door hen onmiddellijk teruggezet in het 
viswater. 
 

Hebben jullie wel door dat jullie met deze films ook de hengelsport promoten? 
Marijn: "Dat klopt. Er 
komen ook wel jongens 
bij ons langs die met 
ons willen vissen. Maar 
ik heb er nooit echt 
over nagedacht dat wij 
op deze manier andere 
jongeren aan het vis-
sen brengen. Nee, daar 
sta je niet bij stil." 
Ook kun je je abonne-
ren op deze films. Dat 
is gratis en dan blijf je 
op de hoogte. Je wordt 
dan geïnformeerd wan-
neer er weer een nieu-
we film van de 'visboys 
Stedum' op YouTube 
staat. 
 

Nick Stubbe 
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Onderschat u de vangsten van deze jonge hengelaars niet! Zo ving Marijn maar 
liefst tot twee maal toe een snoek van 106 centimeter!! Een unicum! En Marijn 
heeft een baars gevangen van 40 centimeter. Nick een baars van 35 centimeter. 
Zijn grootste snoek is er eentje van 66 centimeter. Toch verwacht ik dat er gauw 
records verbeterd gaan worden. Want hoe vaker je gaat vissen hoe makkelijker je 
je record verbeteren kan. En... zeggen Marijn en Nick, de mooiste tijd van het jaar 
om op roofvis te vissen die komt nog! 
 

Marijn: "Ik heb iemand uit ons dorp gesproken die vertelde dat een groep mannen 
deze mooie snoek van 106 centimeter gevangen hebben. En dat zij de snoek 
daarna hebben meegenomen om de snoek op te eten. Ik was daar kapot van! Ik 
vind zoiets verschrikkelijk! Zo'n prachtige vis! Die moet je laten leven! Dat ze deze 
snoek meegenomen hebben zit mij nog steeds dwars!" 
 

Eldert Ameling 
voorzitter Hengelclub "Ons Genoegen"   



 17

De Steemer Agenda 
 

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

30 september  Passage Stedum: mevrouw M. Swytink uit Delfzijl. Onder-
werp: hart en vaatziekten 

 
2 oktober Seniorendag in Loppersum 
 
5 oktober  Buitenkunst in dorpsbos Stedum: van 10.30 - 13.00 uur 

meewerken aan een landschapskunstwerk onder begelei-
ding van kunstenares Miriam Geerts 

 
5 oktober Start familiezwemmen van17.15 tot 18.15 uur in zwembad 

de Beemden te Bedum 
 
9 oktober   Deadline opgave stratenvolleybaltoernooi 
 
12 oktober   Inzameling Steemer appels voor appelsap 
 
16 oktober Informatieavond over Moarstee om 20.00 uur in Hervormd 

Centrum 
 
24 oktober  Begin reanimatiecursus 
 
28 oktober    Passage Stedum:  Ds. T.J. Huisman uit Loppersum.  

Onderwerp: vergeven 
 
28 oktober   Tot 1 november: stratenvolleybaltoernooi  
 
2 november   Van 10.00 - 16.00 uur natuurwerkdag Steemerbos 
 
 
 

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 25 oktober. Kopij inleveren bij de redactie 
voor woensdag 16 oktober. 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 
 

 

 


