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Zorgzaam Stedum 
 

In deze Stedumer treft u de folder van Zorgzaam Stedum aan. Belangeloos ont-
worpen door onze dorpsgenote Helma Mulder van Studio 7. De diensten van 
Zorgzaam Stedum staan er duidelijk omschreven in en ook hoe u contact met ons 
op kunt nemen. Misschien handig om te bewaren, je weet maar nooit of je in de 
toekomst een paar krukken nodig hebt of iemand die even boodschappen voor je 
doet. 
 

De website is ook in de lucht. Boordevol informatie. Onze website is gemaakt door 
Janna Bathoorn en Jan Alwin de Jong van Studio Stedum. Via onze site kunt u 
ook in contact komen met Zorgzaam Stedum.  
 

Het uitlenen van hulpmiddelen (zoals krukken, rollator en rolstoel) loopt goed. Het 
vragen om hulp wat minder. Op zich een goed teken, want dan hebben mensen 
die hulp nodig hebben het waarschijnlijk al goed geregeld. We zouden het echter 
heel jammer vinden als mensen wel hulp nodig hebben, maar het niet durven vra-
gen! Als we iets kunnen doen, bel dan gerust, onze vrijwilligers staan te trappelen! 
 

We willen graag een avond beleggen met de vrijwilligers. Dat gaan we doen op 1 
oktober. In het Hervormd Centrum, om 20.00 uur. Ook nieuwe vrijwilligers zijn van 
harte welkom! 
 

Karel Zuiderveld 
Zorgzaam Stedum 
 
 
 

 

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 Patrick, Carolien en Fernando  (foto: Janna Bathoorn). Eldert Ameling 
praat met hen over hun werk, familie en wonen in Stedum. 
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Oproep: onderdak gezocht! 
 

Duitse Stedumers weer welkom 
 

Vrijdagavond 12 september is het zover, we verwachten een delegatie van 22 
personen uit het Duitse Stedum voor een gezellig weekend in ons dorp. Het is qua 
leeftijd een zeer gemengde groep. De jongste deelnemer is 1 jaar, de oudste 63. 
De contacten dateren al van 1978. Destijds was het burgemeester Mellema die 
het eerste bezoek aflegde.  Eén relatie in deze groep dateert dan ook al van twee 
generaties terug. Nu komen de kleinkinderen van vroegere gasten logeren bij een 
Stedumer “oma”.  
 

De laatste uitwisseling was twee jaar geleden, toen vertrok een groep van zestien 
fietsers op 31 augustus naar het Duitse Stedum, een afstand van 325 km. Enke-
len deden het in één dag, de meeste fietsers hebben het in anderhalve dag ge-
daan. De hoop is dit nog eens te kunnen ondernemen. Dat fietsen blijft wel een 
eenzijdige aangelegenheid. Ze hebben ons toen wel een beetje aangestaard en 
waren niet van plan dat voorbeeld over te nemen. 
 

De aankomst zal naar verwachting tegen de avond zijn, bij de parkeerplaats van 
het voetbalveld. Na de maaltijd bij het gastgezin (al dan niet gebruikmakend van 
Jan de Patatman), is iedereen welkom bij de voetbalkantine, waar we elkaar op 
sportiviteit op de proef stellen met o.a. levend tafelvoetbal.  
Zaterdagmiddag en -avond doen de Duitse gasten mee met “Stedum de boer op”, 
deze keer gewijd aan akkerbouw, met het bedrijf van de familie Glas als centrale 
plek. Daar vindt om half 6 ook een concert van fanfareorkest Jehova Nissi plaats, 
en aansluitend een diner, gezeten op stropakken. Zondag eindigen we met een 
gezamenlijke afscheidsbrunch. 
Alle evenementen op vrijdag en zaterdag staan voor iedereen open, of je nu gas-
ten ontvangt of niet. Voor deelname aan het diner (niet gratis) is aanmelding ver-
plicht. Zie hiervoor stedum.com. Hoewel de groep niet zo groot is en er de nodige 
vaste contacten zijn, worden er nog gastgezinnen gezocht.  
 

Onderdak gezocht 
Er moeten op het moment van schrijven nog vijf stellen en zes alleengaanden 
worden ondergebracht. We hopen hiervoor een beroep op u te mogen doen. Duits 
spreken is natuurlijk gemakkelijk, maar niet noodzakelijk. Wat we van u vragen is 
twee overnachtingen, op vrijdagavond een warme maaltijd, op zaterdag ontbijt en 
lunch. Voor uw gasten is een fiets op zaterdagmiddag gewenst. Het is aan u om 
te bepalen in hoeverre u aan het aangeboden programma meedoet. De ervaring 
leert dat het heel gezellig is en een leuke ervaring mensen uit een gelijksoortige 
buitenlandse plattelandsstreek te leren kennen. 
Neem contact op met Lies Oldenhof, 06 – 20 42 69 14 of stuur een mailtje naar 
activiteiten@stedum.com. 
 
Lies Oldenhof  
Activiteitencommissie Dorpsbelangen 
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Archeologisch onderzoek in Stedum 
 

 
 Rioolwerkzaamheden in Stedum. (foto: M. van Kruining, RAAP) 
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Het zal niemand zijn ontgaan dat afgelopen voorjaar de riolering in de Stations-
weg, Kampweg, Kaakstraat en Hoofdstraat is vervangen. Voor archeologen bood 
dat een unieke kans om in de ondergrond van Stedum te kijken. In opdracht van 
de gemeente Loppersum zijn de graafwerkzaamheden daarom archeologisch be-
geleid door RAAP Archeologisch Adviesbureau. Omdat al snel duidelijk werd dat 
in Stedum veel interesse is voor het eigen verleden volgt hier een beknopt verslag 
van het archeologisch onderzoek met de voorlopige resultaten. 
Het begon met de vondst van een aantal skeletten in de Hoofdstraat.  

 

Hieruit bleek dat het kerkhof groter is dan tot nog toe gedacht. Dicht onder de be-
strating zijn meerdere graven gevonden. Veel mensen vroegen wat we met de 
skeletten gingen doen en hoe oud de graven waren. We hebben de graven gefo-
tografeerd, ingemeten en opgegraven. Daarbij hebben we zoveel mogelijk eigen-
schappen van de graven genoteerd. Het was opvallend dat de graven allen netjes 
oost-west georiënteerd waren, en dat de overledenen op de rug lagen, vaak met 
de armen over de borst gevouwen. Er is geen enkele grafgift gevonden. Deze (en 
andere) eigenschappen zijn een aanwijzing voor de ouderdom. De graven zijn 
Christelijke graven en waarschijnlijk een paar honderd jaar oud. Momenteel liggen 
ze klaar om te worden herbegraven in Stedum. 
 

Na de vondst van de graven is de rest van de rioolvervanging archeologisch be-
geleid. Daarbij hebben we alle oude grondsporen (dat wil zeggen de resten van  
 

Eén van de aangetroffen graven. (foto: M. van Kruining, RAAP) 
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bijvoorbeeld huizen, sloten etc.) die tevoorschijn kwamen, gedocumenteerd. Op 
die manier proberen we meer te weten te komen over de geschiedenis en het 
ontstaan van Stedum.  
 

Een voorbeeld van een grondspoor is een brandlaag. Uit historische bronnen is 
bekend dat in Stedum in de middeleeuwen een grote brand heeft gewoed. Sporen 
van deze brand zijn mogelijk teruggevonden in de ondergrond. Sinds de brand 
heeft gewoed, is de wierde alweer bijna een meter gegroeid! Nog dieper in de on-
dergrond is aan de rand van de wierde een pakket van plaggen op de oude kwel-
der gevonden; dit zou het eerste ophogingspakket van de wierde kunnen zijn.  
Behalve grondsporen zijn veel vondsten verzameld. Het meeste vondstmateriaal 
bestaat uit scherven aardewerk. Aardewerk is en was een modieus artikel, en het 
verandert vaak van uiterlijk en stijl in de loop van de tijd. Daarom kan het relatief 
makkelijk worden gedateerd. Er zijn veel scherven uit de volle middeleeuwen (ca. 
1000-1500) aangetroffen, maar ook de vroege middeleeuwen (ca. 450-1000) zijn 
goed vertegenwoordigd. De oudste scherven lijken voorlopig uit de IJzertijd / Ro-
meinse tijd (ca. 800 voor Chr.-400 na Chr.) te komen. Dat klopt met het huidige 
gangbare idee dat Stedum in de IJzertijd moet zijn ontstaan. 
Als alle rioleringswerkzaamheden in Stedum afgerond zijn, zal worden begonnen 
met de uitwerking van alle vondsten en bevindingen. Uiteraard doen wij hier graag 
verslag van in de Stedumer.  
 

Marlies van Kruining 
RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V. 
 

 

30 kilometer per uur! 
 

Dit is Hiske. Woensdagmiddag dood-
gereden voor mijn huis op de Stations-
weg. Sinds 1993 toen in één week mijn 
twee jonge katjes zijn doodgereden, 
neem ik geen kat meer. Maar soms 
spoelt er een zwerver bij mij aan. Zoals 
Hiske, gevoerd door mijn buurvrouw 
Dini en mij. Bij ons allebei had ze een 
overdekt slaapplekje. Hiske was 
schuw, ze liet zich niet aanraken. Pas 
toen ze dood was kon ik haar aaien. 
Sinds enkele weken heb ik echter wéér 
een jonge kat. Haar alleenwonende 
bazin is overleden en zij moest naar 

het asiel. Ze is jong en speels en steekt natuurlijk de weg over. Soms kan je niet 
voorkomen dat een kat voor je wielen komt. Maar het zou geweldig helpen als 
iedereen zich aan de maximum snelheid zou houden. Daarom mijn dringend ver-
zoek: rij alstublieft 30 km! 
 

Mannie Hovenkamp 
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Patrick, Carolien en Fernando 
 

In juli, terwijl de warme dagen zich als kralen 
aan een ketting aaneenrijgen, ga ik op een 
avond op bezoek bij Patrick en Carolien en 
hun kleine Fernando van tweeënhalf jaar. Zij 
wonen aan de Singel in Stedum. 
Patrick Kampen (1986) is in Stedum geboren. 
Hij heeft een scherp geheugen waardoor het 
extra leuk is om met hem te praten. Wat vast-
staat is dat wij het zeker over zijn grootouders 
zullen hebben. Want alle vier zijn grootouders 
woonden destijds in Stedum. Ook Carolien 
(1991) is een echte Noordeling. De twee jonge 
katjes, die in de kamer in de grote kattenren 
zitten, komen van de boerderij, van thuis bij 
haar ouders. "Het zijn echte boerderijkatjes," 
vertelt ze en zij legt uit in hoeverre de dieren 

verwant zijn aan elkaar. Zo is het ene katje de tante van het andere katje. Het zijn 
prachtige diertjes dit lapjeskatje en het grijsbonte katje dat mij heel vriendelijk 
aankijkt, waarbij het af en toe de ogen even sluit en weer opent.  
Het zijn dagen waarin de warmte je loom maakt. Fernando ligt al op zijn bedje. De 
deur in de huiskamer naar de tuin staat open. Een deur met muggengaas houdt 
de vliegen en muggen buiten. De huiskamer is geweldig ingericht. Grote fotopor-
tretten van Fernando hangen aan de muur. "Die muur heb ik om een warme sfeer 
te krijgen bruin geverfd," legt Patrick uit. De zitmeubels zijn zeer comfortabel. In 
de hoek van de kamer staat een vitrinekast waarin modelmotoren staan. Het zijn 
modellen van motoren die in Assen op de TT hebben gereden. Patrick is in de-
cember 1986 geboren aan de Lopsterweg. "Ik ben de jongste van het gezin van 
mijn vader Piet Kampen en mijn moeder Trijn Hamminga. Ik heb nog twee zus-
ters. Natascha is de oudste en dan komt Monique." Patrick zat op de Christelijke 
basisschool in Stedum. "Van deze hele groep leerlingen, waarmee ik in de klas 
heb gezeten, wonen er denk ik nog een stuk of drie in Stedum," zegt hij, "toen hier 
de winkel nog in het dorp zat, zat het sociaal gezien een stuk beter in elkaar. Ge-
lukkig hebben wij hier in Stedum nog de Feestweek waar de dorpsgenoten elkan-
der kunnen ontmoeten. Maar het gebeurt dat mensen elkaar in geen tijden tegen-
komen... Natuurlijk heb je hier de Voetbal Vereniging Stedum, de Schuttersvere-
niging Stedum en andere sportclubs. Maar dan moet je ook sport kunnen bedrij-
ven. Wanneer je op de voetbalclub zit moet je kerngezond zijn." 
Wij praten over Patrick zijn baan. Maar hoe zet je dat nou goed op papier? Hoe 
leg je dat allemaal uit? 
 

"Ik ben Helpdeskmedewerker bij KPN Glasvezel. Ik ben telefonisch adviseur en 
werk op het vlak van de facturatie en op het technische vlak. Ik geef telefonisch 
advies bij storingen. Daarnaast ben ik ook bedrijfshulpverlener. Maar op dit mo-
ment hebben wij vakantie en zijn wij allebei thuis." Wij krijgen het over de foto in 
'De Stedumer' die weer als van ouds gemaakt gaat worden door fotografe Janna  
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Bathoorn. Dat Patrick, Carolien en Fernando nu met de vakantie thuis zijn, is denk 
wel handig bij het maken van een afspraak met Janna Bathoorn. Er hoeft nu 
waarschijnlijk niet in de agenda's gebladerd te worden om een dag te bepalen dat 
er een foto gemaakt kan worden. Na de vakantie gaat Carolien weer aan de stu-
die in Groningen. Zij doet de opleiding 'Verzorgende IG' (Individuele Gezond-
heidszorg). Het is een interessante opleiding. Op internet is er veel over te vinden. 
Op dit moment zijn Patrick en Carolien en Fernando nog de enige drie van de fa-
milie die nog in Stedum wonen. Toch lijkt het niet eens zo lang geleden dat zijn 
grootouders Hamminga hier ook aan de Singel woonden. Patrick: "Omdat het niet 
goed ging met mijn oma, zijn mijn grootouders Hamminga naar Wagenborgen 
verhuisd. Daar is oma ook overleden. Met mijn opa gaat het goed. Hij is nu 88 
jaar. Mijn grootouders woonden in Stedum eerst aan de Stationsweg. In die tijd 
woonden mijn moeder Trijn en mijn oom Piet ook nog thuis. Later hebben opa en 
oma nog een tijdje in Dokkum gewoond. Toen ze weer in Stedum terugkwamen, 
woonden ze op meerdere adressen in het dorp. De Singel was hun laatste adres." 
Oma Hamminga kon geweldig goed breien. Opa Hamminga heeft toen hij al niet 
zo piepjong meer was een tijd veel gefietst. Daarbij legde hij heel wat kilometers 
af. Het ritje van Stedum naar Groningen en terug, daar draaide hij zijn hand niet 
voor om. Hij reed behoorlijk snel. "Wij gingen vroeger bijna elke dag naar opa en 
oma. Eerst op de Hilmaarweg en later op die andere adressen. Ik, mijn moeder en 
mijn zusters Natascha en Monique." 
 

Hield opa Hamminga veel van fietsen, ook Patrick is een fietsliefhebber. Hij heeft 
aan wielrennen gedaan. "Ik heb eerst tot mijn zestiende gevoetbald. Maar ik hield 
na een bromfietsongeluk last van mijn knie. Maar bij het fietsen heb ik daar geen 
enkele last van. En, het is de vrijheid, hè! Je komt op plekken waar je anders nooit 
komt. Ook vind ik het fijn om het uiterste eruit te halen. Het gekke is, dat wanneer 
ik na het fietsen afgemat thuiskom, ik toch snel de oude weer ben. In Stedum heb 
je ook een groep wielrenners die met elkaar fietsen. Ik vermoed dat ik conditioneel 
een grote achterstand heb op deze mensen. Verder fiets ik vooral voor mijn ple-
zier. Niet om een continue hoge snelheid." Patrick vertelt hoe zijn opa Hamminga 
vooraf zijn tocht plande en van te voren wist waar hij naar toe ging. "Dat doe ik 
niet. Ik weet vooraf mijn bestemming niet. Ik fiets zo maar ergens heen. Je houdt 
op die manier verrassingen." 
 

Zijn grootouders Kampen, die destijds net als het gezin van hun zoon Piet Kam-
pen aan de Lopsterweg woonden, heeft Patrick niet gekend. "Zij hebben mijn 
oudste zuster Natascha (1979) nog wel gezien. Toen ik geboren werd, waren opa 
en oma Kampen al overleden. Mijn opa heette Abel Kampen. Hij was een hele 
goede dammer, heb ik begrepen. Er was eens iemand die mij een foto liet zien 
waarop mijn opa Abel Kampen stond, samen met de opa van die persoon. Beide 
opa's waren aan het dammen." 
 

Toen de familie P. Kampen aan de Lopsterweg woonde, was vader Piet conduc-
teur bij de Spoorwegen. "Bij één van de treinkapingen, in die jaren, zou mijn vader 
dienst hebben gedraaid... Maar hij had net zijn dienst met een andere collega ge-
ruild..." Dan vertelt Patrick van de petten die daar jarenlang bij hen op de zolder  
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hebben gelegen. "Op een gegeven moment hoefde mijn vader geen pet meer te 
dragen. Die conducteurspetten gingen bij ons naar de zolder!" 
Piet Kampen die erg goed timmeren en metselen kan, metselde en timmerde in 
die tijd een kattenverblijf achter hun woning aan de Lopsterweg. Het had een bin-
nen- en buitenverblijf, want de familie Kampen had in die jaren een cattery. Dit 
was Cattery: "Van Nij Nittersum". Zij fokten Perzische katten. Patricks vader had 
voordat hij conducteur werd in de bouw gezeten. Het was een prachtig kattenver-
blijf! 
 

Meteen hierop spreken Carolien en Patrick hun twijfel uit, of ze hun jonge katten 
ooit wel buiten zullen laten lopen. Misschien is het beter om ze in huis te houden. 
Op dit moment wordt er op de Singel vaak hard gereden nadat de Singel een 
doorgaande weg is geworden. Patrick en Carolien hebben allebei van vroeger 
verdrietige ervaringen met doodgereden katten. En af en toe wordt er hier echt 
overdreven hard gejakkerd op de Singel. Er wordt in de hele buurt over geklaagd, 
zeggen ze, want de buurt maakt zich zorgen. Wanneer straks de school weer be-
gint, moeten verscheiden kinderen hier oversteken en dat een paar keer per dag. 
Het zou geen overbodige luxe zijn wanneer er verkeersdrempels geplaatst zou-
den worden, zeggen Patrick en Carolien. Voordat dit een doorgaande weg was, 
werd er altijd veel gespeeld door de jeugd, ook op het pleintje dat nu verdwenen 
is. Het valt ze op, dat het spelen hier aan de Singel, voorbij is. Het is te gevaarlijk 
geworden. 
 

Behalve de beide katten hebben ze hier ook een hamster en een heel mooi aqua-
rium. Patrick en Carolien vertellen hoe Fernando bij dat aquarium staat te kijken 
en elk visje volgt en vis, vis, vis, roept. Als Fernando ergens een kat ziet, wil hij 
die aaien. Alle drie zijn ze grote dierenvrienden. Dat is duidelijk. 
"Eerdaags komt de hond van mijn moeder hier logeren," vertelt Patrick, "het is een 
Golden Retriever. Fernando is gek op die hond. Als je Fernando en de hond sa-
men ziet... dat is fantastisch! Maar toch moet je voorzichtig zijn. Niet alle huisdie-
ren zijn er van gediend dat ze geaaid worden." Carolien en Patrick vertellen dat ze 
het belangrijk vinden dat Fernando met dieren om leert gaan. Het is de eerste 
stap naar een respectvolle omgang met alles wat op aarde leeft. Fernando kijkt 
buiten ook naar de vogels. Maar ook naar de wolken en naar de vliegtuigen. Niets 
ontgaat hem. Hij ligt soms gewoon op zijn rug naar de vogels te kijken die door de 
lucht vliegen. "Ja, dat is toch prachtig!" zeggen Carolien en Patrick . 
 

Eldert Ameling               
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Dit weekend laatste kans: Blik naar Binnen 
 

Van 23 tot en met 31 augustus vindt een uniek evenement plaats op het Hooge-
land van Groningen: Blik naar Binnen. Ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum 
als boekbinder, ontwierp Wim Gremmen een object met drie panelen, dat door 24 
professionele kunstenaars tussen Stedum en Uithuizermeeden is gevuld. Zo zijn 
120 (!) unieke kunstwerken ontstaan die van 23 tot en met 31 augustus te zien 
zijn in Schathoes Menkemaborg in Uithuizen. 
 

Tentoonstelling en atelierroute 
Voor dit project werkt Boekbindatelier Wim Gremmen samen met Museum het 
Behouden Blik uit Uithuizermeeden dat het koperen jubileum viert (12,5 jaar). Zo 
ontstond als vanzelf een lint aan kunstenaars tussen Stedum en Uithuizermee-
den. Niet zo gek dus dat de initiatiefnemers ook een atelierroute hebben ontwik-
keld die langs de ateliers voert van de deelnemende kunstenaars, het boekbind-
atelier en het museum. De atelierroute is op 30, 31 augustus. Bezoekers krijgen 
niet alleen de kans de kunstenaars in hun eigen atelier aan het werk te zien, zij 
kunnen ook nog eens genieten van het prachtige Groninger landschap dat als een 
volmaakt decor aan ze voorbij trekt. Boekbindatelier Wim Gremmen aan de 
Hoofdstraat 45 in Stedum is het startpunt van de route, evenals museum Het Be-
houden Blik (Hoofdstraat 99, Uithuizermeeden). Op beide adressen is uiteraard 
de route (gratis) verkrijgbaar; er is een fiets- en autovariant. De route is vanaf half 
augustus ook te downloaden via de facebookpagina van Blik naar Binnen: htt-
ps://www.facebook.com/bliknaarbinnen. 
 

De tentoonstelling in Schathoes Menkemaborg is van 23 tot en met 31 augustus 
geopend van 10.00 tot 17.00 uur en is gratis te bezoeken. Bij het evenement is 
ook een prachtige catalogus verschenen met een voorwoord van de heer Andreas 
Blühm en kleurenafbeeldingen van alle gemaakte kunstwerken. 

 

Speciaal voor dit project ontwierp Wim Gremmen en object dat bestaat uit drie 
panelen van 15x15 cm. Het object kan worden dichtgeklapt en opgeborgen in een 
doosje. Alle deelnemende kunstenaars hebben 5 van deze objecten gevuld. De 
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meeste kunstenaars hebben daarvoor ook allemaal verschillende panelen ge-
maakt (15 in totaal). Zo zijn unieke kunstwerken ontstaan, die er van buiten alle-
maal hetzelfde uitzien, maar eenmaal open tonen zij een eigen, unieke binnenwe-
reld van de kunstenaar.  
 

 

Blik naar Binnen bij Studio Stedum 
 

 
Zaterdag 30 en zondag 31 augustus zetten we onze voordeur en garagedeuren 
open in de Hoofdstraat 2 voor de atelierroute van Blik naar Binnen. We laten onze 
nieuwste serie pinhole foto’s zien, speciaal voor dit evenement gemaakt, en bij 
mooi weer is er een pinhole experience in de garage. Ook laten we andere foto’s 
zien, middels oude technieken en minder oude technieken vervaardigd. 
 

In het weekend van 20 & 21 september staan we in Loppersum op de Fluffymarkt, 
ook bekend als de Lopster Aalbeernmarkt en De Markt Achter de Lagestraat.  
Like onze pagina Studio Stedum op Facebook . 
 

Janna Bathoorn 
Studio Stedum 
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In de kijker 
In deze rubriek worden nieuwe 
of minder bekende bewoners 
van het dorp voorgesteld. Deze 
rubriek borduurt verder op de 
oude rubriek ‘Nieuwe bewo-
ner(s)’. Deze keer: Arjen 
Steensma en z’n dochtertje 
Yenthe (1,5 jaar), 
 Lellensterweg 23 
 

Sinds wanneer woon je in 
Stedum? 
Sinds half april 2014. 
 

Waar ben je geboren? 
Ik ben geboren in Sneek. 
 

Wat doe je voor de kost? 
Ik ben gastheer/ober in een 
restaurant. 
Wat is je favoriete bezigheid? 
Ik hou van tuinieren, theater-
sport en lekker sneupen (snuis-

teren) in kringloopwinkels en tegen leuke spullen aanlopen. 
 

Wat is je favoriete vakantiebestemming?  
Ik vind Denemarken een mooi land. 
 

Wat neem je mee naar een onbewoond eiland?  
Ik neem mijn dochtertje mee. 
 

Wat is de reden dat je in Stedum bent komen wonen? 
Ik was op zoek naar een eengezinswoning en kreeg deze woning in Stedum toe-
gewezen. 
 

Ben je ook betrokken bij het dorp? 
Ja, een paar keer naar de dorpstuin geweest. 
 

Wat zou je doen als je de Postcodeloterij Straatprijs wint? 
Een deel aan een dierbare, shoppen in Milaan en verder investeren in een zaak. 
 

Wat vind je, naast je eigen huis, het mooiste plekje van Stedum? 
De omgeving van “Peertil”. 
 

Wat is je antwoord op de vraag van de vorige nieuwe bewoonster: Je wordt 
gedwongen je huis te verlaten en mag twee dingen meenemen. Wat neem je 
mee? 
Een hele oude kast, die een erfstuk van de familie is, video en foto’s van vroeger. 
 

Welke vraag wil je de volgende nieuwe bewoners stellen? 
Hoe ziet je leven er over 5 jaar uit? 
 

Afie Nienhuis 
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Kruidenworkshop, inmaak,  
proeven, werken, eten en appels 
 

Op zaterdag 6 september is er een kruiden-
workshop 'verzorgende olie maken'. Het gaat 
om een kruidenolie voor de persoonlijke verzor-
ging. De workshop wordt gegeven door Isolde 
Schötz van Kruidenboerderij De Zonneakker in 
Westeremden. We gaan verzorgende/ helende 
kruidenoliën trekken van Rozemarijn, Tijm, Sint-
Janskruid, Marjolein, Lavendel, Kamille of Kaas-
jeskruid. Twee werkwijzen plus diverse toepas-
singen en het gebruik van deze oliën komen 
aan bod. Zodat je in het vervolg zelf met verse 
en gedroogde kruiden aan de slag kan. De 
workshop is van 14.00 tot 17.00 uur. Deelname 
is niet gratis. Het is inclusief alle werkstoffen, 
materialen en reader met uitleg. Je gaat naar 
huis met een zelfgemaakte kruidenolie. Tijdens 
de workshop is er koffie, thee en koek. Na af-

loop gaan samen eten, er wordt Indiaas gekookt van Indiase en andere groenten 
uit de tuin. Informatie en opgave via buur@deheemen.nl en 06 - 49 74 93 59.  
 

Inmaak. Er zit al een heleboel achter het glas: diverse soorten jam, van aardbei-
en- tot gemengde vruchten jam. Ook de geliefde zoetzuur van courgette is weer 
verkrijgbaar. De komende weken gaan we aan de slag met de vlierbessen en de 
bramen. Hier gaan we de bekende dingen mee doen: siroop en sappen bijvoor-
beeld. Maar we gaan ook experimenteren met hartige chutney's. Kom eens proe-
ven. Op burendag, 27 september is er een proeverij van wat we hebben inge-
maakt. Hebt u zin om eens mee te doen op een inmaakmiddag bel dan Mannie 
Hovenkamp (0596) 55 13 09 of mail mannie.h@laposte.net. De vaste inmaaksters 
zijn: Trix Leegte, Zwannie Kruizinga en Mannie Hovenkamp. 
 

Op burendag, zaterdag 27 september is er behalve een proeverij ook een gezelli-
ge werkdag op de dorpstuin. Van 14.00 tot 17.30 uur wordt er gewerkt en na af-
loop eten we samen. Kom je ook? Aanmelden is niet nodig, maar wel handig, dan 
weten wij hoe groot de pan soep moet worden. Aanmelden kan via 06 – 49 74 93 
59 of buur@deheemen.nl of op onze Facebookpagina Dorpstuin de Heemen. 
 

Zaterdag 27 september is een drukke dag voor de dorpstuin. Want we hebben 
ook nog de appels. Ook dit jaar neemt de dorpstuin het initiatief om appels te red-
den van verrotting of kliko. Op zaterdag 27 september zamelen we appels in voor 
een nieuwe lichting heerlijke Steemer Appelsap. Als je appels wilt leveren, zet ze 
dan voor 10 uur aan de weg en laat weten dat je meedoet via 06-36 07 48 97 of 
buur@deheemen. Je kunt de appels op die dag ook komen brengen, dorpstuin De 
Heemen, Bedumerweg 43, Stedum. 
 

Lorette Verment 
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Eerst naar de boer, dan op concours 
 

Tussen ons laatste optreden – vrijdag 27 juni – en onze eerste repetitie van het 
nieuwe seizoen – maandag 18 augustus – lag een prachtige zomer. Iedereen zal 
dat kunnen beamen. Tenminste, wat het weer betrof… 
Hoewel ons zomeravondconcertje op het Borgterrein geslaagd en Jan de Patat-
man tevreden was over de samenwerking, was het weer (weer) niet wat wij be-
steld hadden. Volgend jaar, bij de haven kan dat nog een stuk beter... 
De eerste repetitie was fijn. We waren nog niet helemaal compleet, maar de rest 
van het orkest heeft zijn mondspiertjes flink aan het werk gezet. Vort met die luie 
spieren. Op naar een goede embouchure. Want die zullen we nodig hebben. We 
doen namelijk op 15 november mee aan het concours in Hoogeveen. Een con-
cours is altijd een spannende aangelegenheid, waar we serieus en hard mee be-
zig gaan. De twee concourswerken die we zullen spelen – Jericho van Bert Ap-
permont en Pierius Magnus van Jan de Haan – zijn gelukkig beide prachtige stuk-
ken. Dat is mooi meegenomen, want we zullen er thuis en op de repetities veel 
oefentijd aan moeten spenderen.  
 

Toch had onze dirigent Gijs Heusinkveld ook tijd ingeruimd voor het doorspelen 
van enkele lekkere vlotte stukjes. Die gaan we spelen op zaterdag 13 september, 
aan het eind van het evenement ‘Stedum de boer op’, dat deze keer mooi gecom-
bineerd is met een hernieuwde uitwisseling Stedum-Stedum. We vinden het als 
Jehova Nissi erg leuk dat we uitgenodigd zijn om een optreden te verzorgen in de 
boerderij van Piet Glas aan de Wijmersweg 6 (vlak buiten onze dorpsgrens). We 
spelen van ca 17.30 tot 18.00 uur en iedereen is van harte welkom; dus ook die-
genen die niet mee ‘de boer op ’fietsten en/of zich niet opgaven voor de maaltijd 
op de boerderij van Glas. Maar of we – zoals Lies Oldenhof al enthousiast aan-
kondigde – ook Duitse schlagers zullen spelen, is lang niet zeker. Eerlijk gezegd 
hebben we daar (nog) geen partituren van. 
Tot slot nog iets heel bijzonders: Zoals bekend hebben we voor de zomervakantie 
een actie gehouden om nieuwe donateurs te werven voor ons fanfareorkest. 
Groot succes! Meer dan vijftig extra Stedumers hebben toegezegd om ons jaar-
lijks met vijf, tien of meer euro te willen steunen. Het is voor ons hartverwarmend 
en we willen iedereen die ons ,op de een of andere manier, een handje helpt heel 
erg bedanken! En natuurlijk proberen ook wij, al blazend, een bijdrage te leveren 
aan  een bruisend dorpsleven. Kom maar luisteren, de 13e. 
 

Fenneke Colstee 
cmv Jehova Nissi 
 

 

“Kun je zingen? Zing dan mee” 
 

Een aloude en uitnodigende leuze. Dat is ook precies de bedoeling van dit stukje; 
u uitnodigen om mee te zingen. Mee te zingen met het Christelijk gemengd koor 
“Excelsior”, met leden uit diverse dorpen. Repetities vinden plaats in “Ons Dorps-
huis” te Westeremden, elke dinsdagavond van 19.45 tot 21.45 uur. Dirigent is 
Hans Berkenbosch.  
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“Vroeger zong ik ook wel in een koor, hartstikke leuk”,  vertellen mensen van alle 
leeftijden mij, wanneer ze een compliment geven over een optreden van het koor 
“Excelsior”. Daar ga ik gretig op in en vraag hen waarom ze dat nu niet meer 
doen. Ach ja, beetje te druk met andere dingen, ga ’s avonds niet zo graag meer 
de deur uit, ik weet niet of ik het nog wel kan, ben denk ik te oud en Piet zit thuis 
niet graag in zijn eentje bij de kachel.  
Overal is wat voor te zeggen en overal is wel iets op te vinden. Te druk? Zingen 
geeft zoveel ontspanning, zoveel vrolijkheid aan hart en ziel, dat je je drukte en 
moeheid helemaal vergeet. 
Niet meer de deur uit? Wanneer je ervaart hoeveel positieve energie je krijgt door 
het zingen dan kijk je altijd weer uit naar de repetitieavond. 
Niet meer kunnen zingen? Wanneer je niet zo heel vaak zingt, dan ben je het na-
tuurlijk wel een beetje verleerd, maar met klinkende en ondersteunende koor-
stemmen om u heen wordt u boven uzelf uitgetild en zingt u weldra ook het hoog-
ste lied. Daar ben je niet gauw te oud voor, liever gezegd, wanneer je zingt voel je 
je zomaar minstens tien jaar jonger! Probeer het! 
Piet alleen thuis? Wanneer u na elke zangavond zo enthousiast thuis komt als ik, 
kan het zomaar zijn, dat Piet zelf ook mee wil en slaan we twee vliegen in een 
klap! Dat zou prachtig zijn. 
Misschien denkt u , een christelijk koor;  vast allemaal zware liederen. Christelijk 
is allesbehalve een synoniem voor zwaar, maar dat is voor u geen nieuws. De lie-
deren die we zingen gaan  over troost, over liefde, het leven, over omzien naar 
elkaar, over het eren van de Eeuwige. Van diverse componisten zingen we naast 
liederen in onze eigen taal, ook Duitse, Latijnse en Engelse stukken. Dat is even 
oefenen, maar het lukt altijd weer! Denk maar aan “Oh, what a beautiful morning, 
oh what a beautiful day!”  dan wil je toch meezingen? Het is dankzij onze enthou-
siaste en deskundige dirigent dat “ Excelsior”  steeds goed presteert en daarom 
heeft iedereen er ook plezier in! 
Omdat we ons graag willen laten horen, werken we mee aan kerkdiensten, festi-
vals, jubilea en concerten. In zorginstellingen stelt men onze medewerking aan 
een dienst ook zeer op prijs.  
In de eerste maanden van dit jaar verloren we tot ons groot verdriet drie dierbare 
leden aan de vreselijke ziekte, die kanker heet. Een groot gat viel “zomaar” in ons 
koor. Allemaal missen we hen, die net als wij, met  zoveel plezier deel uitmaakten 
van ”Excelsior”.  Omdat we ons koor graag in stand willen houden vragen we u: 
Kom eens een avondje op bezoek! Luister of zing mee en dan misschien nog es 
een keertje, voordat u besluit om lid te worden. We willen dolgraag, of  beter ge-
zegd, we moeten er echt nieuwe leden bij hebben om door te kunnen gaan. En 
wat zo fijn is, ’t is  bijna bij u om de hoek. U bent hartelijk welkom! Kom en zing 
met ons mee! 
Op 20 september staan we met een kraam op het Oogstfeest in Westeremden, 
waar we u graag te woord staan. Voor meer informatie: rijan.hoogstrate@home.nl 
en/of 06 - 50 52 44 37. 
 
Rita Hoogstrate-Schuringa  
secretaris Excelsior 
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Stedum de boer op! 
 

Boeren nodigen op 13 september burgers uit, op initiatief van de Activiteitencom-
missie van Dorpsbelangen. Burgers en boer komen met elkaar in contact, voor 
een gezellige ontmoeting maar ook verdieping. Elkaar ontmoeten doen we door 
het samen op de fiets bezoeken van een aantal bedrijven rondom Stedum, deze 
keer gelegen aan de Stedumerweg, met aan het slot een gezamenlijk maaltijd. 
Verdieping is er doordat de bedrijven verschillende kanten van de akkerbouw la-
ten zien. Centraal punt is deze keer het bedrijf van de familie Glas, Piet en Angela 
en Grietje Glas zetten de deuren open. Iedereen in Stedum is van harte uitgeno-
digd zich te laten voorlichten over de producten die er worden gemaakt, de wijze 
waarop dat gebeurt, de producten te proeven en wijzer te worden over wat we 
eten. Kippen maken daar deel van uit. Van de mooie plek kun je extra lang genie-
ten, door de muzikale aankleding van Jehova Nissi en de maaltijd, bereid van ak-
kerbouwproducten uit de buurt, onder leiding van Françoise de Thouars, met de 
nodige hulp koks, waaronder Angela Rijnen (“de stadse boerin”). 
 

We starten half twee met de fiets in de haven. U krijgt daar te horen hoe laat u bij 
welk bedrijf wordt verwacht. Als u bij Piet en Angela dineert, moet er in de haven 
contant afgerekend worden. 
U fietst zelf naar de bedrijven toe volgens schema, met een begeleider die dat 
schema bewaakt. Zo komt u naar verwachting tegen vijf uur bij Piet en Angela 
aan, waar u wordt ontvangen met een kop soep. Gezeten op een tribune van 
aardappelkisten, door Piet zelf getimmerd, kunt u om half zes kunt genieten van 
een boerenschuurconcert van Jehova Nissi. De kinderen mogen dan beginnen 
met broodjes bakken boven een vuurtje in een ton. Tijdens het diner en na afloop 
draait dj Arnold passende muziek. 
 

Wilt u deelnemen aan de warme maaltijd, genoten in de sfeervol aangeklede 
schuur op banken van stropakken, dan moet u zich opgeven vóór 6 september op 
de website van stedum.com of via een e-mail aan activiteiten@stedum.com of bij 
een van de leden van de Activiteitencommissie, Karen Hemmen, Lies Oldenhof of 
Martin Zijlema. Ook voor vragen kunt u bij hen terecht. 
Kosten 6 euro per persoon (boven 12 jaar) of 17,50 euro per gezin (kinderen in de 
bassischool leeftijd), ter plekke bij voorkeur gepast te voldoen. Bij aanmelding 
vermelden of u vegetariër bent, dan bieden we u een alternatief voor de kip. Denk 
eraan een soepkop, bord met bestek, beker en iets voor een toetje mee te nemen! 
U kunt dit ter plekke afwassen. Nogmaals: Kinderen zijn van harte welkom.  
 

Let op: het aantal plaatsen voor het boerderijbezoek en het diner is beperkt, wie 
het eerst komt het eerst maalt. Een deel van de plaatsen is al vergeven aan onze 
22 Duitse gasten uit Stedum-Bekum, in de buurt van Hannover. Het concert van 
Jehova Nissi  is vrij toegankelijk. 
 

Dit evenement wordt georganiseerd door de Activiteitencommissie Dorpsbelangen 
in samenwerking met de familie Glas (Piet en Angela, Grietje), molen de Storm-
vogel, en met hulp van de PR commissie LTO Noord. 
 

Lies Oldenhof 
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Hamsters gevraagd 
 

Sinds een jaar zit ik in het bestuur van St. Help Afrika. Dit jaar mag ik mee met de 
stichting naar Kenia om de projecten die we daar financieel ondersteunen te gaan 
bezoeken. Ik heb laatst een oproep via Facebook gedaan voor hamsters van de 
Albert Heijn. Deze hamsters zijn klein en licht van gewicht. We willen daar onge-
veer 600 kinderen van de school in vluchtelingen kamp blij mee maken. Het is 
hartverwarmend welke reacties ik van iedereen krijg. Waar ik ook kom, overal krijg 
ik hamsters in mijn handen gedrukt. Inmiddels hebben we er ongeveer 450. Dus 
heeft iemand nog een paar hamsters thuis liggen dan mag u ze bij mij in de brie-
venbus doen (De Borglanden 1) en ik hoop ze dan namens jullie allen uit te mo-
gen reiken. Via facebook (stichting Help Afrika) en via de website 
www.helpafrika.nl  houden we jullie graag op de hoogte. 
 

Brenda Tillema 
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Schuttersvereniging Stedum 
 

 
 
De schuttervereniging is voor iedereen: mannen en vrouwen van alle leeftijden. De foto is ge-
nomen tijdens de Kroning van Schutterskoning en z’n secondanten 
 

Het nieuwe seizoen van de schutters begint op donderdag 11 september met een 
oefenavond. Een ieder die met geweer of pistool proberen wil, kan die avond een 
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paar kaarten schieten. Doordat het nieuwe Moarstee nog niet klaar is start het 
schuttersseizoen  in zaal Trefpunt aan de Bedumerweg. Een ieder is van harte 
welkom deze avond. De competitie start donderdag 25 september om 20.00uur. 
 

Coby Nienhuis 
Het Bestuur 
 

 

Hengelclub "Ons Genoegen" 
 

Dat de natuur vol wonderen zit, zag ik deze maand augustus bij de heer Jan 
Timmer (1941). Hij woont in het Molenhuis aan de Lellensterweg in Stedum. 
Tezamen met door hem zelf gesneden houtsnijwerk, interessante stukken hout, 
waarvan een enkele grillig door de natuur gevormd, zag ik daar iets wat ik nog 
nooit eerder had gezien. 
 

Ik weet precies hoe verwonderd ik was toen Jan Timmer het fragment van een 
boomstam van de plank nam en het mij liet zien. Het legde het voor ons op tafel, 
een aan beide kanten afgezaagd gedeelte van een stam. Maar geen gewone 
boomstam, want het wonderlijke van het geheel was dat een iets dunnere zijtak 
aan deze hoofdstam, met het uiteinde weer vergroeid zat aan deze hoofdstam. In 
wezen lag daar een ovale vorm voor ons op tafel, zonder begin en zonder eind 
met de bast er nog om. Door die bast kon je ook goed zien dat het geen truc was, 
maar werkelijk zo door de natuur gevormd. 
 

"Ik kijk altijd naar hout, naar aparte en bijzondere stukken. Ik vind dat mooi!" zei 
Jan terwijl hij die wonderlijk gegroeide stam weer terug plaatste op de plank. 
Achteraf gezien, nu ik dit opschrijf, zie ik wel degelijk een verband met dat wat Jan 
Timmer hier vertelde en de hengelsport, één van zijn allergrootste hobby's. Want 
komt het vermogen om dingen op te merken je ook niet goed van pas bij de hen-
gelsport? Is het niet zo dat de hengelaar met een sterk opmerkingsvermogen daar 
dikwijls profijt van heeft bij het hengelen? Bijvoorbeeld wanneer deze hengelaar 
een goede visplek meent te ontdekken (golfjes, luchtbellen, modderig water, riet-
stengels die bewogen worden, of slechts eventjes aangeraakt worden, een rugvin 
die een tel boven water komt, kleine visjes die bovenin gaan zwemmen). 
In de volgende bijdrage van 'De Stedumer' zal ik u verder vertellen over de heer 
Jan Timmer die samen met zijn vismaat Harm Pestoor praktisch elke zaterdag 
vist, die naast het vissen ook een grote interesse heeft in de geschiedenis van 
Stedum. En geloof me, het zal niet alleen gaan over de grote en zware vissen die 
Jan Timmer gevangen heeft, maar ook over zijn hele bijzondere waarnemingen, 
zoals een exoot, de Chinese wolhandkrab... in Stedum. En een schildpad, een 
ontsnapt of losgelaten huisdier, even buiten het dorp...!     
 

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) 

 
 
 
 
 

30, 31 augustus  Blik naar Binnen; expositie kunstwerken in ondermeer de  
Menkemaborg in Uithuizen en atelierroute 

 
4 september   Informatiepunt in het Hervormd Centrum van 14.00-16.00 uur 

Een voorlichtster van Vegro vertelt over verpleegartikelen 
 
6 september  Kruidenworkshop 'verzorgende olie maken' in zorgbuurderij 
 
13 september Stedum de boer op! 
 

27 september  Op burendag is er een proeverij in de zorgbuurderij en ook een 
gezellige werkdag op de dorpstuin  

 

29 september  Passage Stedum in het Hervormd  Centrum om 19.45 uur:  
Sanne Werkman, kerkelijk werker Stedum.  
Onderwerp: Hebreeuwse Bijbel.  

 

1 oktober  Zorgzaam Stedum avond met de vrijwilligers in het Hervormd 
Centrum, om 20.00 uur. Ook voor nieuwe vrijwilligers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 26 september. Kopij inleveren 
bij de redactie voor woensdag 17 september. 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 
 

 

 

 


